 ةرهاقلا ةعماج
قوــــقحلا ةيلك

         

ت

ــــ

حلاصملا نزاو

نيوكت يف 

 عيبلا دقع 

 يــــــلودلا

ضبلل

ـــــــــــــ

ئا

ـــــــــــ

ع

ـ

فو

ق

ـــــــــ

 ًا

اــنييف ةيقافتال

ماـــــــعل

1980

سر

ةـل اـــ

لوصحلل 

لع

ــــ

ى

 ةاروتكدلا ةجرد

يف

قوقحلا 

 نم ةمدقم

فو

ـــــ

نامثع دمحم ىفطصم ءا

 مكحلاو ةشقانملا ةنجل

 يبويلقلا ةحيمس /ةروتكدلا ةذاتسألا

 ًاسيئرو ًافرشم         ةرهاقلا ةعماج  -قوقحلا ةيلكب يراجتلا نوناقلا ذاتسأ

 يريرب دمحا راتخم دومحم  /روتكدلا ذاتسألا

 قوقحلا ةيلكب يراجتلا نوناقلا مسقلا ذاتسأ

–

 ًاوـــضع      ةرهاقلا ةعماج 
ًاوـــضع                    ريغصلا ىنغلا دبع نيدلا ماسح  /روتكدلا ذاتسألا

ناولح ةعماج  -قوقحلا ةيلك ليكوو يراجتلا نوناقلا مسق ذاتسأ

 ةرهاقلا

2005

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عضوو اهعفر ءامسلاو

7

 نازيملا

            نازيملا يف اوغطت الأ

8

وميقأو

ا

 نزولا 

 اورسخت الو طسقلاب

9

 نازيملا

 ميظعلا هللا قدص

  نمحرلا ةروس

5

 ءادــــــهإ

 ربعت يتلا ةعضاوتملا تاملكلا كلت ىوس كلمت ال نمم

–

– ريبعتلا اهرودقمب تناك نإ 

 لخادب نئاك وه امع 

 نافرعلاو نانتمالا ميظع نم اهنادجوو اهلقعو اهبلق

 ريدقتلاو

 تاملكلا كلت يدهأ طقف اهقحتست نم ىلإ

 يتدشرمو يتذاتسأ نوكت نأ لبق يتيبرم ىلإ

 يتياغ نوكت نأ لبق

 ىــــــــــلإ

                              ةلضافلا ةروتكدلا ةذاتسألا ةديسلا

 يبويلقلا ةحيمس

6

 ريدقت و ركش

 ىلع ملسأو ىلصأو ىلاعتو هناحبس هللا دمحأ ثحبلا اذه لهتسم يف

 هماعنإ ىلع ًاركش هًلل دجسأو ،ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ ميركلا هلوسر

 ىلإ هيف تلصو دق يننأ يعد أ ال يذلا ،ثحبلا اذه مامتإل يايإ هقيفوتو

 .نضم دهج نم هتلذب ام مغرب ،لامكلا دح

 ،ةلضافلا يتملعمو ،ةليلجلا ىتذاتسا ىلإ ريدقتلاو ركشلا صاخب مدقتأو

ذاتسألا

ة

 ىلع فارشإلا تلبقو تلضفت يتلا ،يبويلقلا ةحيمس  /ةروتكدلا 

 ذإ ،دشرملاو حصانلاو هجوملاو ملعملا معن ىل تناكف ،ةلاسرلا هذه

حاتا

ت

 ،ضايف مركب ،عساولا اهملع رحب نم فارتغالا ليبنلا اهقلخب ىل 

 رثألا غلبأ ناك امم ،اهلبق وأ ،ةلاسرلا ىلع اهفارشإ ةرتف لالخ ءاوس
 جرخ ىتح ،بعصلا عوضوملا اذه ةسارد يف ًامدق يضملل يسفن يف

 اذه يف هًللا وعدأو .اهتاهيجوت لضفب رونلا ىلإ

ماقملا

 اهحنمي نأ 

 .يراجتلا نوناقلا يف هقفلا مالعأ نم ًاملع اهظفحيو ،ىفوألا ءازجلا

 ىلإ رـــــــــيدقتلا صـــــلاخب مدــــقتأ كلذك

ـضافلا ذاـــــــتسألا

ل

 يريرب دمحأ راتخم دومحم  /روتكدلا 
 هلغاشم مغرب ،ةلاسرلا هذه ةشقانم يف كارتشالا لوبقب هلضفت ىلع

 .ريفولا يملعلا هدهج نع ءازجلا ريخ هبيثي نا هًللا وعدأو ،ةريثكلا

 يذاــــــــــتسأ ىلإ ريدقتلا صلاخب مدقتأ كــلذك

 ريغصلا ىنغلا دبع نيدلا ماسح  /روـــتكدلا لـــــــضافلا

لع

ى

 هئابعأ مغرب ،ةلاسرلا هذه ةشقانم يف كارتشالا لوبقب هلضفت 

تكراشم نأ يف كش الو ،ماسجلا

ه

 هذه ىلع ىفضتس ةشقانملا ةنجل يف 

 ً.اقمعو ءارث ةشقانملا

 مدق نم لكل نافرعلاو ركشلا صلاخب مدقتأ فاطملا ةياهن ىفو

 لحارم لك يف ةدعاسملاو هيجوتلاو داشرإلاو حصنلاب ةنوعملا دي ىل

  .ثحبلاو ةساردلا ىف هقح هتيفوأ دق نوكأ نأ ىنمتأ يذلا ثحبلا اذه

7

  لالهتسا

1

 رهاوظلا عيمج يف هللا اهقلخ يتلا ةيرهوجلا ةمسلا وه نزاوتلا-

 .تاقولخملا نيب ةاواسملاو ةلادعلل ةيقيقحلا ةروصلا نع ربعت يتلاو ،ةينوكلا

 قيقحتو ةلادعلا رشن ىلع ةيوامسلا عئارشلا تصرح ،كلذل ًاقيبطتو 

 وأ قوقحلا يف ءاوس مهنيب ةاواسملا ضرغب كلذو ،عمتجملا دارفأ نيب ةاواسملا

ورظو ،اهقيقحت ىلإ نوعسي يتلا دارفألا حلاصم نيب قيفوتلا وأ ،تابجاولا

ف

(

)

 .همدقتو عمتجملا رارقتسا لفكي امب  ،ةيعامتجالا و ةيداصتقالا عمتجملا

دعي ،كلذ ىلع ةوالع

نزاوتلا 

 لدأو ،ةيحان نم ةلادعلل كرتشملا مساقلا وه 

 ةبقحلل ةينوعرفلا رصم ذنم ترهظ يتلا نازيملا ةروص كلذ ىلع روصلا

" ةامسملا ةيخيراتلا

 "

3000-

4000

.داليملا لبق 

 ىرخأ ةيحان نمو

Nagadah
 نزاوتلا ربتعا دقف

اجرو ،ةفسالفلل ةبسنلاب ًازيمم ًافده

ل

 داصتقالاو ةسايسلا 

                                                                                                                                                                                                .نوناقلاو

 :نزاوتلا يف وجوه فوسليفلا ىأر ىلإ ريشن نأ ،لوقلا ةلفان نمو

 ةدوـملا رارمتسال يرورضلا طرشلا وه نيصخش نيب نزاوتلا نإ " 

 فارطألا فلتخم نيب نزاوتلا نأ " وطسرأ فوسليفلا ىري كلذك  "،امهنيب

وه ةيعامتجالا

لثملابو ،ةمألا ةدحول نامضلا

يختي ال " ىريلاف فوسليفلا لوقي

ل

نم ردق هدوسي نأ نود مدقتم ملاع

يـفاقثلاو يداصتقالاو يسايسلا نزاوتلا

و ،

 نإ

 ديحولا نامضلاو ريتاسدلا لكل فده وه ذوفنلا ،ىوقلا ،ةطلسلا ،مظنلا نزاوت

(

)2

".ممألا نيب مالسلا قيقحتل

  

2

 أدبم جاردإ ىلع ةينطولا تاعيرشتلا تصرح امك -

ةاواسملا

 نمض 

 ةداملا ةحارص هيلع تصن ام ،نيناوقلا هذه نمو .اهصوصن

71

 روتسدلا نم 

 قوقحلا يف نوواستم مهو ،ءاوس نوناقلا ىدل نونطاوملا " :نأ ىلع يرصملا

1-

 ةضهنلا راد ،ةعبارلا ةعبطلا ،ةيبرعلا دالبلا يف هيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت :بلاط وبأ يفوص 

 ةرهاقلا ،ةيبرعلا

1995

 ــــص 

0315

(

(2 Monsieeur Khaled Hussien" L' Equilbie Entre les parties Au proces
penal theorie et pratique appliqué dans la phase preparatoier these
pour le Doctorat en Droit, 18 decembre 2001.

8

ييمت ال ،ةماعلا تابجاولاو

ز

 وأ ةغللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب كلذ يف مهنيب 

 وأ ةيديلقتلا ءاوس ةينوناقلا دعاوقلاب ىدأ يذلا رمألا  ".ةديقعلا وأ نيدلا

 نيب ؤفاكتلا وأ لداعتلا نم ساسأ ىلع ،تاقالعلا هذه ميظنت ىلإ ةثدحتسملا

 لكب لاحلا ةعيبطب رثأتت يتلاو ،اهقيقحت ىلإ دقعلا فدهي يتلا تامازتلالاو قوقحلا

 ،ةيدقاعتلا ةقالعلا يف نزاوتلا لفكتو ،هب ةطيحملا ةيداصتقالا فورظلاو عاضوألا

 ىتلا لالغتسالا هجوأ عيمج وأ فرصتلا ءوس نم اهيف فيعضلا فرطلا ىمحتو

 .اهنع الوئسم ىوقلا فرطلا نوكي

 ميظنت يف هب موقي يذلا يويحلا رودلاو نزاوتلا أدبم مظاعتي انه نمو 

 ديدحت وأ هريسفت وأ دقعلا نيوكت ةلحرم يف ءاوس ،دارفألا نيب ةيدقاعتلا تاقالعلا

 .عزانتلا ةلاح يف قيبطتلا ةبجاولا دعاوقلا

صتقت ال نزاوتلا ةيمهأ نأ ،لوقلا لمجمو 

ر

 ةيدقاعتلا تاقالعلا ىلع 

 ةفصبو .ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا قاطن يف رثؤم رود ًاضيأ هل لب ،ةينطولا

 لداعتلا أدبم ىلع موقت ةيلود ةيراجت ةيلمع لك نإ ثيح -ةيلودلا عويبلا -ةصاخ

 هتاعارم مزلت يذلا أدبملا وهو ،فارطألا نيب قوقحلاو تامازتلالا يف يواستلا وأ

عاوقلا ريسفت وأ قيبطت دنع

د

 ريثأت نم هل امل ةيدقاعتلا تاقالعلاب ةينعملا ةينوناقلا 

لع

ى

 ةيلودلا ةراجتلا نوناق هيلع صرح ام اذهو .ةمهملا هذه ىلوتي صخش لك 

(

)1

.اهيلع موقي يتلا ةيساسألا ئدابملا نمض نزاوتلا أدبم جاردإ نم

  

3

 تاقالعلا يف نزاوتلا أدبم ىلع ،قيفش نسحم روتكدلا ةمالعلا تدكأ امك -

 اهيلع موقت يتلا ةيرهوجلا ئدابملا دحأ وه يدقعلا نزاوتلا أدبم" :هلوقب ةيلودلا

 يلودلا نزاوتلا نإ لوقي ثيح ،عئاضبلل يلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا

 امو ،رخآلا ىلع امهدحأ ىغطي اليكل ةيقافتالا هب تمزتلا جهن وه دقعلا يفرط نيب

 رخآلا بناجلا ىلع هيواسي بجاو هلباقيو الإ نيبناجلا دحأ ىلع هضرفت بجاو نم

(

)1

 :برع سراف ةمالس .د 

 ةعبط "هاروتكد ةلاسر " ةيلودلا دوقعلل نزاوتلا لالتخا ةجلاعم لئاسو

1999

 ص ،

 157.

9

 ءابعألاو ايازملا عيزوت يف ةلادعلا هذه .نيينوناقلا نيزكرملا نيب نزاوتلا هب دوعي

 ةيقالخأ ريياعم نالخدي امهنأل ،رظنلل ناتفلم نارمأ ،ةينلا نسح أدبم اهيلإ ًافاضم

اعارصو تابراضملا ثيداحأ الإ هيف عمستال ناديم يف

ت

 طوغضلاو حلاصملا 

 هذه نم ةدافتسا رثكألا يه ةيمانلا لودلا نأ يف كشالو .ةيسايسلاو ةيداصتقالا

ازت ال اهنأل ،ةيلودلا تالماعملا ىلع ةدراولا حورلا

ل

 لامعألا لاجرل ًالهس ًاديص 

 ،طورش ىسقأو نمث لقأب ةيعيبطلا اهتاورث نودروتسي ةمدقتملا لودلا يف

جاتحت ام اهيلإ نوردصيو

ه

 ىلغأب ايجولونكتو تالآو ةزهجأو ةعنصم علس نم 

 يلودلا يداصتقالا ماظنلا ءانب يف ةيقافتالا مهست اذكهو ،طورش ظهبأو نمث

(

)1

".ةدحتملا ممألا هيلإ وعدت يذلا ديدجلا

  

 " نأ ىلع يلودلا يراجتلا ميكحتلا ماكحأ ضعب ،هاجتالا اذه تدكأ امك 

 يلودلا ةراجتلا نوناق دعاوق نمو ،ةيراجت ةيلمع لكل ًاساسأ دعي نزاوتلا أدبم

(

)2

".ةنزاوتم فارطألا نيب تامازتلالا ىقبت نأ مزلتست يتلا

  

 اهيلع موقت ىتلا ئدابملا نم ماع أدبم وه نزاوتلا نأ ،كلذ نم صلخنو 

 خيسرت لفكت يتلا لئاسولاو لبسلا لك ءاصقتسا ىلع لمعلا يغبني اذلو  ،ةيقافتإلا

         ةيراجت ةيدقاعت ةقالع يأ راطإ يف ةلخادلا فارطألا حلاصم نيب نزاوتلا ةيلمع

 تاروطتلا ةرياسمو اهراهدزا ىلع لمعلاو اهريوطت ىلإ لودلا ىعست يتلاو

     .ةثيدحلا

(

)1

(

 ةعبط ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد  "،يلودلا

1988

ص

3

3

.

)2

 ةراجتلا نوناق يف ةسارد" عئاضبلل يلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا :قيفش نسحم.د

 مقر ةيلودلا ةراجتلا ةفرغلا ميكحت مكح

 2291/
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10

 ةماع ةمدقم

  نوناقلا ديحوت لكاشم لح ىلإ ةجاحلا  

4

 مهأ نم ةددعتملا ةينطولا ةينوناقلا ةمظنألا فالتخا نأ ،ظحالملا نم -

 بترتي امل ؛ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت ةلقرع يف مهست يتلا لماوعلا

 .نيناوقلا عزانت نع ةئشان ةمخض لكاشم نم اهيلع

 ،فالتخالا اذه ىلع بلغتلل ةيلود تادوهجم تلذب ليوط تقو ذنمو 

م ريكفتلا هجتا اذل ،ىلوّدلا ِعيبلا دعاوق ديحوت ىلع لمعلاو

ن

 ةرورض ىلإ ةيحان 

 ةيحان نمو ،ةيفاك ةجردب ِةيلوّدلا ةيداصتقالا ِتاقالِعلا مكحت يتلا دعاوقلا ديدحت

 ِةراــجّتلا يــف ُكراــــشُت يتلا لودلا نيب ةاواسملا بوجو ىلإ ىرخأ

(

)1

.

ِ يلوّدلا راــجّتلا نوناق مامأ ِةيلوّدلا

lex mercatoria

 ماع ذنم يلودلا عيبلا ِنوناق ديحوت ىلع لمعلا أدب ،مدقت ام ىلع ًابيترتو 

 ـلا

1920

 ماع ىتح ,

1972

قافتا دوهجلا هذه زربأ نمو 

ىت

                  يف ياهال 

1964

 ).يلودلا عيبلا دقع نيوكتو ِعئاضبلل ِيلوّدلا ِعيبلا دقع ديحوتب ةصاخلا (

 َبابسألا دحأ كلذ دعيو ِ.ةيبرغلا ِنادلبلا ضعب ِلمعل َةجيتن ًاساسأ تناك يتلا

  .اهيلع لودلا نم ريثكلا ةقداصم مدع يف َةيسيئّرلا

5

 كرويوين يف يسامولبد رمتؤم دقعنا ،كلذ ىلع ةوالع -

20

 ِوينوي 

1974

 نم نوكتت لمع ةعومجم نم لارتسنويلا ةنجل ليكشت متو 

14

 لثمت ةلود 

 ةفلتخملا ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا بهاذملاو تاهاجتالا عيمج

يتلاو

 تلوأ 

  :تاعوضوم ةعبرأب اهمامتها

 يف نويدلاب ءافولا قرطو يلودلا يراجتلا ميكحتلاو يلودلا يراجتلا عيبلا 

 تقولا تاذ يف ةنجللا ىلع بجي ناكو ،عئاضبلل يرحبلا لقنلاو ةيلودلا تالماعملا

 ياهال يتيقافتا نم اهفقوم ددحت نأ

1964

 ،نيرمأ نيب رايتخالا اهمامأ ناك ثيح ،

 اهماكحأ ريوطتو )

 ياهال يتقافتا ليدعت ىلع اهلمع رصقت نأ امإ

( 1964

ULIS

." :

،

.

.

See Prof. Dr FritzEnderlein DietrichMaskow INTERNATIONAL
SALES LAWUnited NationsConventiononContractsfor the
International Sale of Goods Oceana Publications 1992 p 5

)(1
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(

)1

.ةديدج ةيقافتا دادعإ وأ امهيلإ مامضنالا ىلإ لودلا بذجل

 تاعامتجا ترفسأو 

 .ديحوتلا اذه قيقحتل ةديدج ةيقافتا عورشم عضو نع لمعلا ةعومجم

6

 دقع ةدحتملا ممألا ةئيه نم ةلكشملا ةنجللا تبلط ،مدقت امل ًاقيبطتو -

  ،بولطملا قيسنتلاو ديحوتلا قيقحتل ةديدج ةيقافتا رارقإل ،يلود يسامولبد رمتؤم

 مقر اهرارق تردصأ اهبجومب يتلاو

 234 /

92

 لالخ ،انييف يف رمتؤملا اذه دقعب 

 نم ةرتفلا

10

 ىتح سرام 

10

 ليربأ 

1980

 ةيقافتالا عورشم رمتؤملا شقانو ؛

 ماع يف هرقأو تاليدعتلا ضعب هيلع لخدأو

1980

 لالخ تلذب ادوهج كلذب ًاجوتم 

يف يملاعلا ديحوتلا غولبل اماع نيسمخ

 ةثالث ةنمضتمو ،يلودلا يراجتلا عيبلا

 :تاعوضوم

1.

  يلودلا يراجتلا عيبلا

2.

 .ةيلودلا ةراجتلا تاعزانم ضفل يلودلا يراجتلا ميكحتلا

3.

 .ةيلودلا تالماعملا يف نويدلاب ءافولا قرط

 وأ عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا مسا لمحتو

(

)2

.انييف ةيقافتا

 عضت ثيح اهيوتحت يتلا دعاوقلا ةعيبطب ةيقافتالا هذه زاتمتو 

 ىلإ عوجرلا نود ،اهل ةعضاخلا يلودلا عيبلا دوقع ىلع هتاذب قبطي ادحوم انوناق

 دعاوقلا لك لحم لحت نأ نكمي ةيلودلا دعاوقلا هذهو ،نيناوقلا عزانت ةدعاق

 .ةيلودلا عويبلل ًادحوم ًانينقت اهرابتعاب ةينطولا ةيعوضوملا

7

 لودلا ىدل ديازتملا روعشلل ةمجرت ةيقافتالا دعت ،مدقت ام ىلع ءانب -

 ،ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا ميظنتل ةدحوم ةيعوضوم دعاوق عضو وحن ةينعملا

(

)1

(

)2

" قباسلا عجرملا –:قيفش نسحم..د

1988

 مقر  "،

25

 ص 

18

ةيبرعلا ةغللاب اهيلع قلطيو 

 ماعل انييف ةيقافتا 

1980

"

:ةيزيلجنإلا ةغللاو ،

 ىلإ رصتختو 

"United Nations Convention on Contracts for the international
sale of goods". CISG

                                                     :ةيسنرفلا ةغللاب اهيلع قلطيو  

" La Conventiondes NationsUnies sur les Contractés de vente
" international de Merchandises-1980

12

 ىطغت ذإ ،لودلا نم ةيقافتالا هتقال يذلا رهابلا بيحرتلا نع رمثأ ام وهو

 70 %

(

)1

 اهيلع تقداص امك ،ملاعلا ةراجت نم

63

 ماع ىتح ةلود 

2005.

 نيب نمو 

 ةدحتملا تايالولا :لاثملا ليبس ىلع ،ةيلودلا ةراجتلا يف عاب تاذ لود لودلا هذه

 يف ًاحاجن ةيلودلا تايقافتالا رثكأ اهلعج امم ،نيصلا ،ايناملأ ،اسنرف ،ةيكيرمألا

 تاقالعلا يف ًايسيئر ًانكر لثمي يذلاو ،ةيلودلا ةراجتلا نوناق دعاوق ديحوت

 ديدجلا نوناقلا دعت نأ نكمي اهنإ ليق ىتح ،رضاحلا تقولا يف ةيلودلا ةيداصتقالا

.ةيلودلا ةراجتلل

 انييف ةيقافتال ،لوقلا لمجمو

1980

 لودلل ةينطولا نيناوقلا ىلع ةيقبسأ 

 داوم ضعب ىلع ظفحتلاب ةدقاعتملا لودلل اهيف حمسي يتلا تالاحلا ادعام ةدقاعتملا

 دقعلا نيوكتل ةماعلا ماكحألا ةيقافتالا نم يناثلا ءزجلا جلاع دقو .ةيقافتالا

 دقعلا ماربإ يف ةغلاب ةيمهأ نم ءزجلا اذه هنمضتي امو )،لوبقلاو باجيإلا(

 رثؤي يذلاو ،نيفرطلا تامازتلاو قوقح يف نزاوت نم هيلع بترتي امو ،يلودلا

ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ىلع ةرشابم

0

 ،عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع نيوكت ليلحتو ةسارد ىلإ يريكفت هجتا كلذل 

          ىلع ًاماع نيرشعو ةسمخ رورمب ماعلا اذه لفتحت ةيقافتالا نأ ةصاخو

 رضاحلا تقولا يف ملاعلا اهدهشي يتلا تارييغتلا ريثأت ةعباتمو ،اهيلع عيقوتلا

 ةراجتلا ةكرح ىلع تاريثأت نم ةملوعلاو ةثيدحلا تاينقتلا هثدحت ام ببسب

 صقنلل اهتجلاعم ةيفيكو تاروطتلل ةيقافتالا ةرياسم ىدم نم ققحتلاو .ةيملاعلا

 .اهدعاوق يف روصقلاو

 يغبني مث نمو

–

 انداقتعا يف 

–

 رظنلا اوديعي نأ حارشلاو نيثحابلا ىلع 

 ًاقفو ةيقافتالا قيبطت ةمءاوم ىلع لمعلاو ،ةيقافتالا صوصن تالالد ءارقتسا يف

 ىلإ اهب لصن ىتح ةيقافتالا ماكحأ ثيدحت قيرط نع ،ةيلودلا ةراجتلا تايضتقمل

          ةلادعلا نازيم ةماقإ ىلع لمعلا فدهب لبق نم ثدحتست مل ةديدج ماكحأو رومأ

 عيبلا دقع نيوكت لالخ نم ،يلودلا عيبلا دقع يفرط نيب يدقعلا نزاوتلاو

 صقنلا نم بناج دس ةلواحمو

–

 ةساردلا هذه قيرط نع 

–

 روصق ةمث ناك اذإ 

.

Www. Iccconfernces .com

)(1
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 قمعتلا نم دبال كلذ ققحن يكلو .ةيقافتالا هذه يف دقعلا نيوكت صوصن ضعب يف

 اهريغ عم انييف ةيقافتا صوصن ةنراقم ىلع لمعلاو ،ةيقافتالا صوصن ليلحت يف

 .يرصملا نوناقلا ةصاخو  -ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا نم

 تالماعملا ىلع دقعلا نيوكت ةيمهأ ىلإ ريشن نأ ،لوقلا ةلفان نمو

 تامازتلاو قوقح ديدحتو ،ةيلودلا ةيراجتلا

فارطألا

 نزاوتلا نم ساسأ ىلع 

 .ةماع ةفصب لودلا هيلإ ىعست ام اذهو يدقعلا

  ثحبلا جهنم

 انييف ةيقافتا تناك امل

1980

 ًانوكم لثمي ً،ادحوم ًايلود ًانوناق قلخت 

 ينوناقلا ماظنلا ةماقإ يف ةنبل هرودب دعي يذلاو ،يلودلا ةراجتلا نوناق يف ًايسيئر

 اهرابتعاب ةيقافتالا هذه ىلإ رظنلا نكمي ال مث نمو ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلل

 اهيلع موقت يتلا ئدابملا لالخ نم اهيلإ رظنلا يغبني لب ،لقتسم نايك تاذ ةدحو

 تمهلتسا يتلا ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا لالخ نم ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم

 ةصاخلا ةيقافتالا صوصن ليلحت ىلع ثحبلا بصني فوسو .اهنم اهصوصن

 .ةلماكتم ةيرظن ةماقإ ةيناكمإ ىدم نم ققحتلل دقعلا نيوكتب

 ةمظنألا نم اهريغ عم نراقملا ثحبلا ةقيرط مادختسا ىلع ةوالع 

–

 ةيقافتالا ةنراقم ىلإ ةفاضإلاب ،ةفلتخملا ةينوناقلا

–

 كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك 

          .اهيلإ رصم مامضنا دعب ةصاخ  )ديدجلا ةراجتلا نوناق ( -يرصملا نوناقلاب

:ثحبلا ةطخو ةساردلا قاطن ديدحت

 عيبلل انييف ةيقافتا صوصن يف رظنلاب 

 يف يلودلا عيبلا دقع نيوكت مظنت ةدحوم ًادعاوق تعضو اهنأ دجن ،يلودلا

 نيوكت مكحت يتلا ةيعوضوملا دعاوقلا لوح انتسارد بصنتس اذل ،ةنيعم صوصن

 ،دقعلا يفرط نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا يف نزاوت نم هققحت ام ىدم نايبو ،عيبلا دقع

 .اهب طبترت يتلا ىرخألا ماكحألا ضعب ىلع ةوالع

14

 وحنلا ىلع ةمتاخو نيباب ىف ةلاسرلا عوضوم لوانتن مدقت ام ىلع ًابيترتو

  :يلاتلا

لوألا بابلا

 لوصف ةثالث ىلإ مسقني يذلاو ،انييف ةيقافتا يف عيبلا دقع نيوكت :

  :ىلاتلا هجولا ىلع

ث ،اهيلع ةبترتملا ةماعلا ئدابملاو ،تاضوافملا ةلحرم :لوألا لصفلا

م

 ماكحأ 

 .ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا

 يتلا تابوعصلاو ،باجيإلا فيرعت لوانتن ثيح ،باجيإلا ةلحرم :يناثلا لصفلا 

 درت يتلا تاءانثتسالاو ،باجيإلا يف عوجرلا ةيلباق لوانتن مث ،فيرعتلا اذه اهريثي

 ةداملا هريثت امو باجيإلا بحس ًاريخأو .هيلع

17

 تالكشم نم ةيقافتالا نم 

 .اهيلع بلغتلا ةيفيكو

 رثألاو ،هروصو ،لوبقلا فيرعت لوانتن ثيح ،لوبقلا ةلحرم :ثلاثلا لصفلا 

نوناقلا

ي

 ةداملا اهريثت يتلا لكاشملا لوانتن مث ،لوبقلل 

18

 مدع يف لثمتت يتلاو ،

 قباطتلا أدبم هريثي ام كلذكو .فرصتلاب لوبقلا لوانتن مث ً،الوبق توكسلا رابتعا

 ةداملا ماكحأ همظنت ىتلاو تابوعص نم

19

 ةظحللا ضرعتسن مث ،ةيقافتإلا نم 

 لوبقلا ماكحأ ضرعتسن مث ،بجوملاب هلاصتا دنع هرثا لوبقلا اهيف جتني ىتلا

   .لوبقلا بحس ًاريخأو ،رخأتملا

  :يناثلا بابلا

 تايلكشلا نم ررحتلاو ،ةيقافتألا صوصن ريسفت ئدابمب قلعتي

 ىلع لوصف ةثالث ىلإ مسقنيو .عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع يف هئاهنإو دقعلا ليدعتو

:ىلاتلا هجولا

 دحا هرابتعاب ةينلا نسح أدبم لوانتنو ،ةيقافتالا صوصن ريسفت :لوألا لصفلا 

 ةمءالم ىدمو ،ةيقافتألا صوصن ريسفت ىف اهتاعارم بجي ىتلا ةماعلا ئدابملا

 .فارطألا تافرصت نود ةيقافتالا صوصن ريسفت ىلع قيبطتلل ةداملا هذه

 هدصق امل ًاقفو فارطألا نم ةرداصلا تافرصتلاو تانايبلا ريسفت :يناثلا لصفلا 

                 .هلهجي نأ نكمي الوا ،دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم ،رخالا فرطلا

 عضو اذإ رخآلا فرطلا ةفص سفن نمو كاردألا ىوس صخش هدصقي امل ًاقفو وأ

15

 .ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا ماكحأ لالخ نم ،فورظلا سفن ىف

 يف هؤاهنإو دقعلا ليدعت ةيفيكو ،تايلكشلا نم ررحتلا لوانتن  :ثلاثلا لصفلا 

 ةداملا ماكحأ ءوض

29

  .ةيقافتالا نم 

 جئاتنلا مهأ نايب عم ثحبلا هاوح امل ةصالخ اهيف ضرعتف ةمتاخلا ً:اريخأو

 .ثحبلا اهيلإ صلخ ىتلا تايصوتلاو

 مل اذإ هيلع بيرثت الف ،عوضوملا اذه يف ثحابلل ةيادبلا وه ثحبلا اذه ناك املو

 ،يملعلا ثحبلا قيرط ىلع ةعضاوتم ةوطخ وه همدقي امف ،لامكلا دح ىلإ لصي

-اهولتت

– ىلاعت هللا نذإب 

  .ىرخأ تاوطخ 

              

16

  لوألا باــبلا
عئاضبلل يلودلا عيبلا دـــقع نيوكت

17

Formation of Contract for the International Sales of
Goods

 ةيديهمت ةمدقم

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ةيقافتا ىف دقاعتلا ماكحأ

)**(

8

لوبقلاو باجيإلا دعاوق -

              

انييف ةيقافتا تجلاع

1980

 دعاوقلا يناثلا ءزجلا يف عئاضبلل يلودلا عيبلا نأشب 

نم( داوملا يف باجيإلا ةلحرم مظنت ثيحب .عيبلا دقع نيوكتب ةصاخلا

14

 ىتح 

17

نم( داوملا نمض لوبقلا ةلحرم تلوانت مث .ةيقافتالا نم )

18

 ىتح

      22 ).

 ناتداملا تددح امك

23

 ،

24

 لوبقلا اذهب رخآلا فرطلا راطخإ هيف متي يذلا تقولا 

 تقولا كلذكو ،دقعلا ماربإ هيلع بترتي يذلاو

يذلا

 رخآلا فرطلا راطخإ هيف متي 

  .يلاوتلا ىلع كلذو ،رمألا اذهب

 رثكأ وأ دحاو ىلإ ًاهجوم "نوكي نأ باجيإلا ىف تطرتشا ،كلذ ىلع ًابيترتو     

"فاك ردقب ًاددحم " نوكي نأو نيددحملا صاخشألا نم

 ةين نع حوضوب فشكيو

 رثكأ وأ دحاو ىلإ ًاهجوم باجيإلا نكي مل اذإو .لوبقلا ةلاح يف مازتلالاب بجوملا

 ملام ،ضورع ميدقت ىلإ ةوعد درجم هنوك ودعي ال هنإف نيددحملا صاخشألا نم

 ةيمكلاو عئاضبلا ديدحت ربتعيو .كلذ سكع ىلإ ضرعلا مدقي يذلا صخشلا رشي

صانع رعسلاو

ر

 "،يفاكلا ديدحتلا" طرشل ًايفوتسم باجيإلا ناك اذإ ام ددحت ةيساسأ 

 ةددحم طورشلا كلت نكت مل اذإ ،ديدحتلا صقنل ًالشاف دعي ال باجيإلا نإف كلذ عمو

 ةداملاف ،ةحارص

14/

1

 حبصيو اذه .طورشلا هذهل ينمضلا ديدحتلاب حمست ،

(

)1

.بطاخملا ىلإ هلوصوب ًايراس باجيإلا

  

( ةداملا رسفت ،كلذ ىلع ةوالع

24

 يوفشلا غالبإلا ىنعمب "لصي" ةملك )

مع رقمل وأ يصخشلا ميلستلاو

ل

 هتماقإ لحم وأ يديربلا هناونع وأ بطاخملا 

 يراس ريغ حبصي هنإف بطاخملا ىلإ هلوصو لبق باجيإ ءاغلإ مت ام اذإو .داتعملا

 لصو اذإ امأ .هيف عوجرلل لباق ريغ هنا ىلع باجيإلا صن ول ىتح ،لوعفملا

  ً.ايراس حبصي ال باجيإلا نإف .باجيإلا عم ًانمازتم بطاخملا ىلإ ءاغلإلا

)**(

:ةيزيلجنالا ةغللاب

 ,

 ( :

0

)

Offer and Acceptance Rules
Larry A. DiMatteo Lucien Dhooge, Stephanie Greene, Virginia
Maure and Marisa Pagnattaro : " The Interpretive Turn in
International Sales Law " An Analysis of Fifteen Years of CISG
Jurisprudence 2004) p 334

)(1

18

مدنع الإ باجيإلا لوبق بطاخملا عيطتسي ال ،كلذ ىلع ًاقيبطتو    

ا

 لصي 

(

)1

.هب ملع ىلع ناك ول ىتح هيلإ

 ريخألا مايق لبق بطاخملا ىلإ ءاغلإلا لصو اذإو 

 ءاغلإلا قحل ةمهملا تاءانثتسالا نمو ًً.ايراس حبصي ءاغلإلا نإف ،هلوبق لاسرإب

 مزلملا باجيإلا جاتحي الو .ماعلا نوناقلا لود يف تابلا باجيإلا ةدعاق لوبقلا لبق

 ةرتف باجيإلا ددحي مل اذإو .هيف عوجرلل ةيلباقلا مدع ديكأت وأ نمز ديدحت ىلإ

لوبقلل ةينمز

  0

 مدع ىلإ ريشي باجيإلا ناك اذإ ام وه ،نهذلا يف روثي يذلا لاؤسلا

 .؟حوتفم باجيإ هنإ ىلع دمتعا دق بطاخملا ناك اذإ امو هيف عوجرلل هتيلباق

 .هلوصو درجمب ًايراس حبصي ال هنإف هميلست لبق لوبقلا بحس مت اذإو 
 ضفرلا لوصوب هؤاهنإ نكمي هنإف هيف عوجرلل لباق ريغ باجيإلا ناك ول ىتحو

( نيتداملا نيب طبرلا نكميو .بجوملا ىلإ

17

( )،

19

 وأ ًاضماغ ضفرلا ناك اذإ )

 درلا ناـك ول هنا كلذ -لوبق وأ لباقم باجيإ هنا ىلع رسفي دق هنأل ً،امهبم

( ةداملا لظ يف "ً اضفر"

17

 ةدقعملا اياضقلا يف لوخدلل جاتحت ال مكاحملا نإف )

(

)2

( ةداملا اهريثت يتلا

19

.نوكتي مل دقعلا نال )

 ةداملا تددح ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

18

 يتلا ةقيرطلاو تقولاو ريياعملا 

 ذنم نوكتي دقعلا نال ةيمهألا ةياغ يف رمأ وهو ،لوعفملا يراس لوبقلا اهب حبصي

 نايبلاب امإ ،نيتليسوب لوبقلا عقيو ً.ايراس باجيإلا لوبق اهيف حبصي يتلا ةظحللا

 ضارتفا ىلع صن ول ىتح ،اباجيإ لهاجتي دق بطاخملا نإف مث نمو ،فرصتلا وأ
 ةداملا كلت صن يف )هتاذ يف( ةرابع ناف كلذ عمو .درلا مدع وأ توكسلاب لوبقلا

 ً.الوبق فرصتلا وأ توكسلا رابتعا لامتحال ًالاجم حتفت

 ،بطاخملا ىلإ هلوصوب الإ ًايراس باجيإلا نوكي ال ،لاوحألا عيمج ىفو

لذو

ك

 دق نايحألا ضعب ىفو .ةلوقعم ةينمز ةرتف لالخ وأ ةددحملا ةرتفلا لالخ يف 

 نيفرطلا نيب ًاداتعم ًارمأ ناك ول ًالوبق ام ًافرصت ربتعي

0

 ,

  

>

 ,

 ,

>

See Secretariat Commentary to CISG art. 15 availableat
> http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-15.html
)(2
See generally Commentary to CISG art. 17 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-17.html

)(1
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 ةداملا تمظن ،كلذ ىلع رمألا رصتقي ملو

20

 باسح يف ةعبتملا دعاوقلا 

 تقولا نإف لوبقلل ددحم خيرات كانه نكي مل اذإو .باجيإلاب ددحملا لوبقلا تقو

 ددحي مل اذإ امأ ،باطخلا خيرات نم وأ ،ةيقربلا ةلاح يف لاسرإلا تقو نم بسحي

 باسح أدبيو .يجراخلا فورظملا ىلع متخلا خيرات نمف ،باطخلا ىلع خيرات

 ةيمسرلا تازاجإلا بسحت امك ،يروفلا غالبإلا ةظحل نم يروفلا درلا يف تقولا

 ةرتفلا كلت يف تازاجإلا مايأ نم

–

 نم ريخألا مويلا يف باجيإلا ميلست رذعتي ملام 

 .كلذ يلي لمع موي لوأ ىلإ ةرتفلا ديدحت متي ةلاحلا كلت ىفو  -ةرتفلا كلت

جلاع امك  

ت

 ةداملا 

21

 باجيإلا لوبق بجي ماع هجوبو ،رخأتملا لوبقلا 

 رخأتملا لوبقلا ىلع " قفاوي " نأ بجوملل زوجي كلذ عمو .هتدم ءاهتنا لبق

 حنمي باجيإ ىلإ لوبقلا لوحت ةدعاقلا هذهو .ةقفاوملا كلتب بطاخملا راطخإب

 نع رخأتملا لوبقلا فلتخي ةلاحلا هذه ىفو .لوبقلا ةيحالص ىلصالا بجوملا

وصولاف ،رخأتملا لوصولا

ل

 .بطاخملا ىلإ اهتبسن نكميال بابسأل عقي رخأتملا 

 بجوملا ردابي ملام ًالوبق هرابتعاب ًايراس نوكي رخأتملا لوصولا نإف مث نمو

–

  .كلذ فالخب بطاخملا راطخإب ءاطبإ امنودو

 ىغبني ،كلذ لجأل

–

 يتلا ةصاخلا دعاوقلا ةسارد لوانت  -انداقتعا ىف 

 انييف ةيقافتا ىف عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع نيوكت مظنت

1980

 :ىلاتلا وحنلا ىلع 

 .تاضوافملا ةلحرم :لوألا لصفلا

 ةلحرم:ىناثلا لصفلا        

 .باجيإلا

        لوبقلا ةلحرم :ثلاثلا لصفلا        

20

 لوألا لـصفلا

)*(

عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع ىف تاضوافملا

ميسقتو ديهمت

9

 جاتنإلا لئاسو يف لئاهلا روطتلل ةجيتن تاضوافملا ةلحرم ترهظ -

 يوطنت امل ًارظنو .قيوستلا ماظن يف ةثيدحلا بيلاسألاو يجولونكتلاو يعانصلا

 .ةريبك رطاخم نم تاقفصلا كلت دوقع هيلع

 نييالمب دودحلا ربع تامدخلاو علسلا لاقتنا متي ،مدقت ام ىلع ًابيترتو 

 ءارجإل يفاكلا تقولا ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا فارطأ حنم بلطتي امم ،تارالودلا

 ديعاوم ،راعسألا ،ذيفنتلا ةيفيكب ةصاخ ةفصب قلعتت يتلاو ،ةلماكلا تاشقانملا

 .تامازتلالا هذهب لالخإلا ءازجو ،تانامضلا ،ميلستلا

 تاساردو صوحفلا لثم ةيريضحتلا لامعألا ةشقانم ،كلذ ىلع ةوالع

 ىلع نيمأتلاو هليومت لئاسو ريفوتو عورشملا ططخ دادعإو ةيداصتقالا ىودجلا

(

)1

.هرصانع

 ةيعوضوم دعاوق كانه تناك اذإ امع لؤاستلا روثي ،قبس ام ىلع ًابيقعتو

لحرمك ،ةحارص تاضوافملا ةلحرم مكحت

ة

 امو ،باجيإلا نع ةلصفنمو ةلقتسم 

 يلودلا عيبلا دقع يف ةلحرملا هذهب لالخإلا دنع ةبترتملا ةيلوئسملا ماكحأ يه

 ؟ عئاضبلل

  :-يلاتلا ليلحتلاب تاضوافملا ةلحرم لوانتن لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو

 ىف ضوافتلا ىلإ ةوـعدلاو باجيإلا ةلحرم نيب زيمت يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا مهأ

  )،لوألا ثحبملا(

تاضوافملا ةلحرم ةيتاذ مث

)يناثلا ثحبملا( 

 ئدابملا لوانتن مث ،

ىف( تاضوافملا ةلحرم مكحت ىتلا ةماعلا

ً،اريخأو )،ثلاثلا ثحبملا

 ماكحأ لوانتن 

ةيلوئسملا

( تاضوافملا ةلحرم يف لودعلا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا 

 لوألا ثحبملا

)*(

:ةيزيلجنالا ةغللاب

":

ةيسنرقلا ةغللابو ""،

Negotiation

).عبارلا ثحبملا

"Négociations -Pourparler

(

)1

 بجاولا نوناقلا – ةيلودلا دوقعلا تاضوافم " ،يلودلا دقعلا نوناق :ةمالس ميركلا دبع دمحا .د 

 ،ةرهاقلا ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ىلوألا ةعبطلا  "،هتمزأو قيبطتلا

2001

 ص 

60.

21

)*(

ضوافتلا ىلإ ةوعدلاو باجيإلا نيب زيمت يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا مهأ

10

 هذه رمتستو ،باجيإلاب مدقتلا ىلع ةقباس ةلحرم ىه تاضوافملا ةلحرم نإ -

 ذنمو ،رخآلا فرطلا ىلإ هباجيإب نيفرطلا دحأ اهيف مدقتي ىتلا ةظحللا ىلإ ةلحرملا

 نإف اذهلو ،باجيإلاب بطاخملا هاجت بجوملا فرطلا ةيلؤسم أدبت ةظحللا هذه

  .لاجملا اذه ىف ًامهم ودبي باجيإلا نيبو تاضوافملا نم لك نيب زييمتلا

 رهظت يتلا جذامنلا نم ديدعلا مدقت ةيلمعلا تاقيبطتلا نأ ،ظحلنو 

 مظعم ترقأ امك .باجيإلاو ضوافتلا ىلإ ةوعدلا نيب زييمتلا رايعم حوضوب

 نيب زييمتلل دقعلا نيوكت ةلحرم اهلوانت ىدل جذامنلا هذه ةينوناقلا ةمظنألا

  :-لاثملا ليبس ىلع ،نيتقباسلا نيتلحرملا

)**(

روهمجلل هجوملا نالعإلا


11

 قيرط نع كلذ متيو ،تانيعلا لاسرإ وأ علسلا فصوب عيبلا دوقع ةداع أدبت -

 وأ ةياعدلا قيرط نع صاخشأ ةدع وأ ددحم صخش ىلإ عئابلا اههجوي ةوعد

 يتلاو روهمجلل ةهجوملا تانالعإلا يف امك .ةعلسلا وأ جتنملا اهيف ضرعي نالعإلا

 .ضرعلا ذفاونو تاقصلملاو تانالعإلا :اهنم لاكشأ ةدع ذختت

مو ،كلذ ىلع ةوالع

ع

 ةعاذإو ةفاحص نم ةددعتملا مالعإلا لئاسو راشتنا 

 .لئاسولا كلت ربع مربت دوقعلا نم ريثكلا تحبصأ تنرتنإو نويزفيلتو

12

 هذه تنبت دق ةيرصملا ضقنلا ةمكحم نإ ىلإ ريشن ،لوقلا ةلفان نمو -

 ال ،تانالعإلاو تارشنلاك دارفألا وأ روهمجلل ةهجوملا تانايبلا" اهلوقب ةقرفتلا

بتعت

ر

منإو ً،اباجيإ 

ا

 يه ةوعدلا هذهل ةباجتسالاو .ضوافتلا ىلإ ةوعد درجم يه 

 ًاباجيإ ربتعي اهيف ةنيبملا طورشلاب ةصقانم يف ءاطعب مدقتلاف ًاباجيإ ربتعت يتلا

".

(

)1

باجيإلا اذهل ةصقانملا ةبحاص ةهجلا لوبقب دقاعتلا متيو

 :ةيزيلجنالا ةغللاب )*(

  

offers vs. invitations to make offers

:ةيزيلجنالا ةغللاب )**(

Proposals to the public

(

)1

 :يمقر نينعطلا يف ضقنلا ةمكحم مكح 

1696

 ،

1865

 ةنسل 

70

 ةسلج – ق

23/

1/

2001

 ،

 نعطلا

2157

 ةنسل 

53

 ةسلج – 

11/

6/

1990

مقر نعطلا  ،

862

 ةنسل 

52

            ةسلج – ق 

22

13

ةيضق يف ،جهنلا سفن يزيلجنإلا ءاضقلا رقأ امك -

 علس عيبب قلعتم نايب وأ نالعإ يأ ً،اباجيإ دعي ال " هنأ ىلإ ةمكحملا تصلخ ثيح

 ًانايب وأ ًاحيضوت لثمي ةطاسبب اذه نأو ".رعس ىلعأ مدقي يذلا صخشلا ىلإ

 ديروتب ةقلعتملا ضورعلا لك ىلع قبطت ةدعاقلا هذهو ،ضورعلا لوبقل دادعتسالل

 ضرعلا يقلتم دكؤي ملام ،ةيئاشنإلا وأ ةيسدنهلا لامعألا ذيفنت وأ تامدخلاو علسلا

(

)2

نم

.ضورعلا ىلعأ لبقي نأب ًامزلم نوكيس هنأب ةبتاكملا لالخ

                                                                                                                                                                                                                                                    

 تالاصتالا رــــبع وأ ةيديلقتلا لئاسولاب نالعإلا ،كلذ يف يوتسيو

 مهسألا عيبل تاكرشلا اهردصت يتلا تانالعإلا لثم  )،تنرتنالا (ةينورتكلالا

(

)3

.اهمهسأ ءارش يف كارتشالل روهمجلا اهيف وعدت يتلاو ةيلاملا تادنسلاو

14-

   

 نوناقلاب ةوسأ لثامم مكحب يكيرمألا دقعلا نوناق ذخأ ،كلذ ىلع ةوالع

 نم ةعومجم وأ روهمجلا ىلإ ةهجوملا تانالعإلا ربتعا ثيح ،يزيلجنإلا

 بناجلا ىداحأ ضرع هنأل دقاعتلل ةوعد درجم لب  ً،ادوقع ربتعت ال صاخشألا

 ءاضقلا اهلوانت يتلا تاقيبطتلا مهأ نمو .ةظحل ىا يف هؤاغلإ وأ هبحس زوجيو

Rhen v. Marshall, Inc. v. Purolator
ةيضق نأشلا اذه يف يكيرمألا

ىري يذلا أدبملا ىلع ًادامتعا اهعفر مت يتلاو

 يتلا ةينالعإلا ةرشنلا نأ

Filter

Spencer v Harding

  
تناك رخآلا فرطلا نم اهتملست

 يذلا ءارشلا بلط نأو  ،عيب ضرع لثمت

 نع مجن امع تاضيوعتب ةبلاطملا اهل قحي هنأو  ،ضرعلا اذهل ًالوبق دعي هتلسرأ

 ىلإ ةوعد ةداع لثمت تانالعإلا نأ ىلع ةمكحملا تصلخو  .دقعلا اذه مامتإ مدع

ينالعإلا ةرشنلا ربتعت ال مث نمو ،ةيلبقتسم تاقفص لجأ نم دقاعتلا

ــ

 ضرع ة

(

)1

.عيب

19/

 1/

1986

 نعطلا ،

105

 ةنسل 

50

 ةسلج – ق

7/

1/

1985

 س 

26

 ص 

1984

 نعطلا .

32

 ةنسل

31

 ةسلج – ق 

28/

3/

1966

 س 

17

 ص 

 730.

(2) Dr Charles Chatterjee (Cambridge), (London) University for
Business.
(3) See Dr.Smith & Keenan s. English contract Law: "Pharmaceutical
Society of Great Britian V. Boots Cash Chemists Ltd (Southern) –price
indication {1952 2. Q R B 795 ".13 Th Edition p 229
)(1
Murray, 5th Edition Contracts I Outline, Pepperdine University
School of Law. Text:" Usually advertisement is a unilateral offer,
which may be withdrawn at any time w/o notice. These advertisements
are not offers, which become contracts. They are invitations for offer of

23

 هبشي " ةكبشلا " ىلع عوضوملا يراجتلا عقوملا نأ ،قبس امم صلخنو

 ربع تامدخلاو علسلا ضرع نإف مث نمو ،ةيقيقحلا رجتملا ةذفان ام دح ىلإ

 مكح يف ةيراجتلا لاحملا ةهجاو هبشي هنأل ضوافتلل ةوعد ةباثمب دعي تنرتنإلا

(

)2

.نوناقلا

   

تادازملا 

)*(

15

 نيب ةقرفتلا يف روصلا زربأ نم دازملا قيرطب عيبلا ةيلمع دعت -

 موقي يذلا فرطلا نم باجيإلا ردصي ثيح ،ضوافتلا ىلإ ةوعدلاو باجيإلا

( 

)3

ةقرطملا طوقسب وأ ءاطعلا وسرب دازملا مظنم نم لوبقلا ردصيو  ،ةديازملاب

  

 لاحلا كلذو ،لوبقلا لبق هباجيإ بحسي نأ دوازملل زوجي ،كلذ ىلع ًابيترت

 ىلإ ةوعد دازملا قيرطب عيبلا رابتعا عجريو .هتعاضب بحس دازملا مظنمل ةبسنلاب

 ظفحتب طورشم عيبلا وأ "يطايتحا رعس" دازملاب ددحملا رعسلا نال ؛دقاعتلا

( 

)4

دعب ددحي ملو  

.ةيحان نم

 ةيحان نمو 

رعسلا صوصخب

reserve price

 ةينورتكلالا لئاسولا قيرط نع دازملاب عيبلا ىزيلجنالا دقعلا نوناق دعبتسي ،ىرخأ

(

)

1
وازملا ىدل ةينلا ءافتنال

.د

 ،ىزيلجنالا نوناقلا يف ةعبتملا دعاوقلا تاذ ىكيرمالا نوناقلا كلس ،كلذل ًاقيبطتو

(

)2

.ضرعلا اذه لوبق ةباثمب ةقرطملا طوقس امأ ،ضرعلا وه دازملا ربتعا ثيح

sale on terms stated. Usually if offered to public in general a unilateral
offer which can be withdrawn." p14
(

)2

 .ينورتكلإلا دقاعتلا تابثإو تنرتنإلا قيرط نع ةدارإلا نع ريبعتلا" :ناولع دمحم يمار .د 

 ربمسيد ،نورشعلاو ةسداسلا ةنسلا – عبارلا ددعلا ،تيوكلا ةعماج ،قوقحلا ةلجم

2002

 ص

245.

)*(

  

:ةيزيلجنالا ةغللاب

  

(

)3

 ةداملا صنت 

99

 وسرب الإ تاديازملا يف دقعلا متي ال " نأ ىلع يرصملا يندملا نوناقلا نم 

ً ".الطاب ناك ولو  ،هيلع ديزي ءاطعب ءاطعلا طقسيو ،دازملا

(

)4

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت 

57

 يزيلجنإلا عئاضبلا عيب نوناق نم 

1979

 " نأ ىلع 

" 

.

 قباس عجرم 

(

)1

 ةداملا صنت 

228/

2

 دحوملا ىكيرمالا يراجتلا نوناقلا نم 

78

19

" نأ ىلع

A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by
the fall of the hammer or in other customary manner. Where a bid is
made while the hammer is falling in acceptance of a prior bid the
auctioneer may in his discretion reopen the bidding or declare the
" goods sold under the bid on which the hammer was falling
)(1
Dr Charles Chatterjee (Cambridge), Law University for Business.
p89
:

              ،

Auctions

24

 ظفحتب نرتقملا باجيإلا

16

 ،ظفحت يأ نم ًادرجم باجيإلا نوكي نأ ،ةيلوصألا دعاوقلا ضرفت -

وكي الو ً.ايعطق نوكي نأ باجيإلل ةيرهوجلا صئاصخلا نم نأل

ن

 لاجم يأ كانه 

 نم مهفي مل اذإ هنإف مث نمو .رخآلا فرطلا نم لوبقلا رودص دعب بجوملا بيقعتل

 ةقفاوم درجم دقعلا مايقل ىفكي ثيحب ،ةيعطق ةفصب دهعت دق بجوملا نأ باجيإلا

 هلبقي ًاباجيإ مدقيل دقاعتلا ىلإ ةوعد درجم لب ً،اباجيإ اذه دعي ال رخآلا فرطلا

(

)3

.لوألا فرطلا

 زيمت يتلا رومألا مهأ نم ظفحتلاب نرتقملا باجيإلا دعي ،كلذ ىلع ًابيترت 

 بجوملا مازتلا باجيإلا تايضتقم نم نأل ؛ضوافتلا ةلحرم نع باجيإلا ةلحرم

 ةطلس رخآلا فرطلا لوخي وهف مث نمو .رخآلا فرطلا نم هلوبق درجمب دقعلاب

 ظفحتلا اذه لثمو .لوبقلا قلطمب دقعلا نيوكت مامتإ

–

 ًاينمض وأ ناك ًاحيرص 

–

 ال 

         صخش ىلإ هجوملا باجيإلا نود ،ةفاكلا ىلإ هجوملا باجيإلا يف الإ هل لحم

 .نيعم

 ضرعلا ربتعا ثيح ،ددصلا اذه يف يرصملا ءاضقلا هيلإ ىهتنا ام اذهو 

 ال هنكلو ًاباجيإ ،ةصروبلا يف ةبراضملا رطخل ًايدافت ً،اروف عفدلا طرشب ديقي يذلا

(

 )1

زلي

م

.قباطم لوبق هب نرتقا اذإ الإ هبحاص 

)*(

  زئاوجلا

A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the
fall of the hammer or in other customary.Without reserve –goods
cannot be withdrawn unless no bid is made within reasonable amount
of time.Such a sale is with reserve unless the goods are in explicit terms
put up without reserve unless the goods are in explicit terms put up
without reserve. In an auction with reserve, the auctioneer may
withdraw the goods at any time until he announced completion of the
sale. In an auction without reserve, after the auctioneer calls for bids
on an article or lot cannot be withdrawn unless no bid is made within a
reasonable time. In either case, a bidder may retract his bid until the
auc
t
i
one
e
r
’
sannounc
e
me
ntofc
ompl
e
t
i
onoft
hes
a
l
e
, butabi
dde
r
’
s
retraction does not revive any previous bid.

(

3

ضقن )

 يندم 

13/

3/

1958

 نعطلا 

9

 ةنسل 

24

 ص ،ق

(

 ماع ،ةيدوعسلا ثوحبلل ةماعلا ةرادإلا ،ىلوألا

1995

ص 

65.

 176.

1

 ةعبطلا "،دوقعلا ماربإو تاضوافملا ةرادإ يف ةينوناقلا بناوجلا" :يقوسد ميهاربإ دمحم .د )

25

17

 ةينوناقلا ةمظنألا اهتذختا يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا مهأ نم ةزئاجب دعولا دعي -

 ىلع ضرعت يتلا ةزئاجلا لثم ،باجيإلاو ضوافتلا ىلإ ةوعدلا نيب زييمتلل رايعمك

 ئش ىلع روثعلا وأ ،مهتم ىلع ضبقلا لثم ،نيعم لعف ةيدأت لباقم يف روهمجلا

  .خلإ ....دوقفم

 دعي يذلا فرطلا وه دحاو بناج نم مزلم دقع هنأ زييمتلا اذه ساسأو

ظني ال ةزئاجلا نلعم هب مدقتي يذلا دعولا نإف مث نمو ؛ةزئاجلا ميدقتب

ر

 ىلع هيلإ 

(

)2

.روهمجلا ىلإ هجوم دعو وه لب ،باجيإ هنأ ساسأ

  

 دقع ماربإ ىلإ ىزيلجنالا نوناقلا يف ةزئاجب دعولا فرصني ،كلذل ًاقيبطت

زلتسي الو ،هب طونملا لمعلاب مايقلاب الإ هلوبق متي الو دحاو بناجل مزلم

م

 هذه يف 

(

)3

.لمعلاب مايقلا ىلع همزعب بجوملا غالبإب بطاخملا موقي نأ ةلاحلا

18

 ىلوألا يكيرمألا دقعلا ةنودم أوبتت امك -

–

 نوناقلا هريظن لثم 

  لمعلل لماكلا ذيفنتلا متي نأ تطرتشا ثيح ةزئاجب دعولا ةلأسم  -ىزيلجنالا

 ةبلاطملا نم هنكمي يكل ؛باجيإلاب بطاخملا ملع دعب ،هنم بولطملا

(

)1

.

ةزئاجلاب

 الف ،ةزئاجلاب ًاملاع نوكي نأ نود بولطملا لمعلاب صخش ماق اذإ ثيحب

 يكيرمألا دقعلا ةنودم هاجتالا اذهب تذخأ كلذ ىلع ةوالع  .اهب ةبلاطملا هل قحي

 ةيناثلا

1981

 اذإ هنأ تنلعأو .لمعلاب مايقلا لبق قبسملا ملعلا طرتشت مل يتلاو 

 )*(

 :ةيزيلجنالا ةغللاب

    

Rewards

(

2

 "،باجيإلا طورش – نراقملاو يندملا نوناقلا يف لوبقلاو باجيإلا " :ريصن سينأ ديزي .د )

( ددعلا – كومريلا ةعماج تاروشنم

 )1

2003

 ص ،

 240.

.

(3) see R. v. Clarke "GUIDE TO ARTICLE 14 Comparison with
Principles of EuropeanContractLaw(PECLInENGLAND
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp14.html The court of
– Appeal in Ermigton v Errington [1952] 1 All ER 149 English law
Smith& Denis Keenan

(

)1

 ةداملا صنت 

53

 :نأ ىلع ىلوألا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

" (The whole consideration reqested by an offer must be given after the
offeree knows of the offer").

26

 نأ نكمي هلوبق نإف بولطملا لمعلا نم ءزج ذيفنتب همايق دعب باجيإلاب صخش ماق

(

)2

.لمعلا اذه مامتإب همايقب متي

 ةلأسم هماكحأ يف لوانتي مل يذلا يسنرفلا نوناقلا ،كلذ نم سكعلا ىلع

(

)3

.مازتلالا رداصم نم ردصمك ةدرفنملا ةدارإلاب ذخأي مل هرابتعاب ةزئاجب دعولا

  

 يناثلا ثحبملا

 تاضوافملا ةلحرم ةيتاذ

19 -

 اهتلوانت يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا مهأ راهظإل ةقباسلا انتلواحم دعب 

  .ضوافتلا ىلإ ةوعدلاو باجيإلا نيب زييمتلل ،ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب

 ةيتاذو ةيلالقتساب ةلحرملا هذه عتمتت له :يلاتلا لؤاستلا نهذلا يف روثي

 يلودلا عيبلا دقع نأشب انييف ةيقافتا يف باجيإلا ةلحرم نع ةلصفنم ةصاخ

؟ ال مأ عئاضبلل

(

)2

 ةداملا صنت 

51

 ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

1981

 :نأ ىلع 

("Effect of Part Performance without Knowledge of Offer .Unless the
offeror manifests a contrary intention, an offeree who learns of an offer
after he has rendered part of the performance requested by the offer
may accept by completing the requested performance").

(

)3

 ص قباس عجرم :ريصن سينأ ديزي.د 

241.

27

–
 يغبني ،كلذ لجألو

– انداقتعا يف 

 انييف ةيقافتا يف تاضوافملا ةلحرم

1980

 صقنلا هجوأ ةجلاعم ةيفيك و ،

   .ةلحرملا هذه ميظنت ءازإ ةيقافتالا صوصن يف روصقلاو

 موهفم

 ةضوافملا

 عئاضبلل يلودلا عيبلا ةيقافتا يف

1980

20

 انييف ةيقافتا نأ ظحالن ،ءدب يذ ئداب  -

1980

 ةلحرم مظنت مل 

تاضوافملا

 ،اهب ةصاخلا اهدعاوقو اهماكحأ اهل ةلقتسم ةلحرمك ،

 ئدابملاب ةوسأ

يلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم لثم ىرخألا ةينوناقلا

 ىف ةلدعملا

                           2004

(

)1

.

و 

 باجيإلل اهفيرعت دنع اهجمدإب ةيقافتالا تفتكا

 "

"Unidroit Principles

 ليلحت لالخ نم ةلأسملا هذه لوانت 



 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف

14

 ربتعي الو " نأ ىلع صنت يتلاو ،ةيقافتالا نم 

ىلإ هجوي يذلا ضرعلا

  ".باجيإلا ىلإ ةوعد الإ نينيعم ريغ صاخشأ وأ صخش

 ،صاخشأ ةدع وأ صخش ىلإ ًاهجوم باجيإلا نوكي نأ هيف طرتشي يذلاو

 ةوعد درجم ربتعي نينيعم صاخشأ ةدع وأ صخش ىلإ هـجوي ال يذلا ضرعلاو

(

*

)

 ،دـقاعتلا ىــلإ

 نابأ دق ،ضرعلا اذه هنع ردص يذلا فرطلا نكي مل ام 

ىلإ هدصق هاجتا نع حوضوب

   .كلذ فالخ

 ضوافتلا ىلإ ةوعدلا نيب انييف ةيقافتا اهتماقأ ىتلا ةقرفتلا نم مغرلا ىلع

 يف رشابم ريغ قيرطب الإ تاضوافملا ةلحرم لوانتت مل اهنإ الإ -باجيإلا نيبو

(

)1

 ةداملا نم ب ةيناثلا ةرقفلا

16

.ةيقافتالا نم 

21

 -تاضوافملا ةلحرم فيرعتل قيضلا موهفملا اذه نم مغرلا ىلعو -

 ،ةيلودلا ةراجتلا تابلطتم عم ءيشلا ضعب قفتي هاجتالا اذه نأ -دقتعن انبناج نم

 :-اهمهأ هوجو ةدع نم عئاضبلا عيب لاجم يف ةصاخ ةفصبو

1

 هبحاصي امو روهمجلا ىلإ هجوملا ضرعلا يف حضتي يذلا ،يلمعلا بناجلا -

 ضعب يف اهذيفنت ضرعلا بحاص ىلع رذعتي امم ،تابلطلا نم ةمخض دادعأ نم

)1

1994

(

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم تلوانت 

 (

 لكشب تاضوافملا ةلحرم )

Principles of Contract
UNIDROIT Principles International Commerical

 داوملا يف يليصفت

13

 ،

14

 ،

15

 .دقعلا نيوكتب صاخلاو يناثلا مسقلا  نم

 )*(

 :ةيزيلجنالا ةغللاب

offers vs. invitations to make offers

(

)1

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت  

16

 نيحل باجيإلا نع عوجرلا زوجي " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

 ".هلوصو تقو يف وأ باجيإلا لوصو لبق بطاخملا ىلإ باجيإلا بحس لصو اذإ ،دقعلا داقعنا

28

ييغتلا وأ ةيلوألا داوملا رفاوت مدع لثم ،نايحألا

ر

 فورظلا وأ راعسألل رمتسملا 

 هيلع بلجت راعسأب ةعاضب ميدقت ىلإ امإ لاحلا هب ىدؤي يذلا رمألا.ةئراطلا

(

)2

.ضيوعتلاب همازتلا ىلإ وأ ةراسخ

2

 نيب ةنراقم ءارجإ هلالخ نم ضرعلا مدقم عيطتسيف يداصتقالا بناجلا امأ -

 ةراجتلا تايضتقم ءوض يف ةدئاف نم هيلع دوعي امو ضرعلاو ةمدقملا تابلطلا

  .ةيلودلا

22

 تاضوافملا ةلحرم ميظنت تدعبتسأ ةيقافتالا نأ ،قبس امم صلخن -
 دقع نيوكت يف اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ،دقعلا نيوكتب صاخلاو ىناثلا مسقلا نم

 نوكتس امل فارطألل ةلماكلا ةروصلا حيضوت يف ةيمهأ نم اهل امل .يلودلا عيبلا

 ةيامح ىهو مهنم لك تامازتلاو قوقح ةفرعمو لبقتسملا يف اهتقالع هيلع

.

(

)3

تاعزانملاو فالخلا ىلإ ىدؤي دقاعت نم ةيلبقتسم

  

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأ ىلإ ةعيرس ةرظن نإ ،كلذ ىلع ةوالع

14

 ةصحافلا ةرظنلا نكلو .ضورعلا بلطو ضورعلا نيب فولأم قرف نع فشكت

 هيرتعي صنلا اذهل يفرحلا قيبطتلا نإ ثيح ،ةرقفلا هذه يف ةبوعص نع فشكت

وكي ال دق بطاخملا نأ مغرف ؛ضومغلا

ن

جوي ال ،باجيإلا ميدقت تقو ًاددحم 

د

 ام 

 بطاخملا ديدحت درجم نإف ىرخألا ةيحانلا نمو ً.اباجيإ ضرعلا رابتعا نم عنمي

كشي ال ضرعلا ميدقت تقو

ل

  .ةينلاب طبترت انه ةلأسملا نأل ً،اباجيإ هتاذ يف 

 ضرعلا ناك اذإ ام ىلع ةلاحلا هذه يف مكاحملا زكرت ،كلذ ىلع ًاقيبطت

 .يأرلاب نايب وأ ةيلاحلا ةينلاب نايب لباقم مازتلالا ىوتسم ىلإ ىقري ًانايب نمضتي

 يلاتلابو ،هفرصتل كردم فرطلا نأب ةجيتن ىلإ لوصولا رذعتي مازتلالا بايغ ىفو

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف درو امل ًاقفو -وأ ًادقع مربت هتقفاوم نإف

14

 ال هنأ-

جوت

د

   .لوبقلا ةلاح يف مزتلي نأ ىوتنا دق بجوملا نأ ىلإ ةراشإ 

(

)2

 " يلودلا دقعلا دادعإ لحارمو ةيدقاعتلا لبق ةرتفلا يف تاضوافملا " :ىناوهالا نيدلا ماسح .د  

 نوناق دهعم ،ةيلودلا ةراجتلا تايضتقمو يندملا نوناقلل ةيدقاعتلا ةمظنألا رمتؤم ىلإ مدقم ثحب

 رياني ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلك ،يلودلا لامعألا

1993

 ،

1994

 ص.

 60 .

(

)3

 ص  ،قباس عجرم ،ىناوهالا نيدلا ماسح .د 

62.

29

 ىلإ هجوم يراجت نالعإ وأ جولاتك نع اذام :يلاتلا لؤاستلا انه حرطيو

 ةيقافتالا لظ يفً-اباجيإ فشكتسن نأ بجي ال  ؟ددحم صخش نم رثكأ

–

 هذه يف 

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأل ،تالاحلا

14

 ةين ىلع ةقيثولا صنت نأ بلطتت 

 ةيناثلا ةرقفلا عم ًاضراعتم ودبي ريسفتلا اذه نكلو .مزتلي نأ يف ضرعلا بحاص

 ةداملا نم

14

 ءانثتساب ًاباجيإ ضرعلا نوك حضوي نأ ضرعلا يف بلطتت يتلا

 ىلوألا ةرقفلا نأ امك .نيددحملا صاخشألا نم رثكأ وأ دحاو ىلإ ةمدقملا ضورعلا

 ةداملا نم

14

 ىهو ،مازتلالا يف بجوملا ةين ىلإ ضرعلا ريشي نأ ىلع صنت 

.

(

)1

ةيقافتالا اهنم سيل ىرخا تاودأ نم اهصالختسال ءايشأ ةدع ىلإ جاتحت ةلأسم

.

 نأو ،ةددحم فارطأ ىلإ تاجولاتك وأ ًاضورع لسري نأ عئابلل لضفألا نم اذهلو

 .ةفوصوملا علسلا عيب اهيف ضرعي نايب اهنم رثكأ ةوعد درجم اهنأ ىلإ ريشي

 نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةغايصلا اهقلخت يتلا ةلكشملاب ًاملم ليمعلا نوكي نأ بجيو

 ةداملا

 14.

 ىلوألا ةرقفلا صن نيب ًاحضاو ضراعتلا ودبي ،قبس ام ىلع ًابيترتو 

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلاو

14

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأ رابتعاب كلذو ،

14

 نم 

 .هتين نع ضرعلا بحاص ربعي نأ بلطتت ةيقافتالا

 انييف ةيقافتال يلاحلا صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،مدقت ام ىلع ًاقيبطت

  :يلاتلا وحنلا ىلع ددصلا اذه يف

 "

 2-

 صاخشألا نم رثكأ وأ ،دحاو ىلإ اهجوم ضرعلا نكي مل اذإ

.ضورع ميدقتل ةوعد درجم ربتعي هنإف نيددحملا

 كلذ ريغ ىلع صني مل ام

 هنإف نيددحملا صاخشألا نم رثكأ وأ دحاول ًاهجوم ضرعلا ناك اذإو ،حوضوب

جيإ ربتعي

 ً".ابا

John E. Murray,"An Essay on the Formation of Contracts an d

)(1

Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for

the International Sale of Goods, 8 Journal of Law and Commerce,1988,

 ص قباس عجرم  

3

www.cisg.law.pace.edu/ cisg/biblio/murray.html.

30

ثلاثلا ثحبملا

 تاضوافملا ةلحرم مكحت ىتلا ةماعلا ئدابملا

23 -

تاضوافملا ةلحرم دعت 

 ،

  -دقعلا نيوكت اهب رمي يتلا لحارملا مهأ نم

ك

 ام

 ىتلا ةيساسألا ةزيكرلا اهرابتعاب ،ىلودلا دقعلا ةصاخ ةفصبو -ةراشإلا قبس

 تالماعملل ةرصاعملا عاضوألا لظ يف ةصاخو  ،فارطألا نيب دقاعتلا اهيلع موقي

.دودحلا ربع تامدخلاو علسلل ةيداصتقالا تالدابملاو ةيراجتلا

31

 ةيراجتلا تايلمعلا ذيفنت ىلع نومئاقلاو لامعألا لاجر عضو ،كلذ ىلع ًابيترتو 

.

(

)1

لبقتسملا يف ةلحرملا هذه حاجن لفكت يتلا مظنلاو دعاوقلا ضعب ةيلودلا

 امل

:ةيتآلا بابسألل ةيمهأ نم اهل

1

-

 ءامتنال ًارظن ،رشابم ريغ قيرطب ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ديحوت ىلع لمعت

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا يف ةنيابتم لود ىلإ يلودلا دقعلا فارطأ

 .ةيسايسلا كلذكو ،ةيركفلاو

2

 يلودلا دقعلا فارطأ تامازتلاو قوقح ديدحت ىلع تاضوافملا ةلحرم صرحت-

 اهرابتعاب

راطإلا

يذلا ماعلا 

 هتغايصو دقعلا حمالم ددحي 

يتأيل

هتدارإ نع اربعم 

 م

(

)2

.اعم

3

لت -

 هب موقت امل ًارظن ؛يلودلا دقعلا ماربإ دنع ًايئاقو ًارود تاضوافملا ةلحرم بع

ايطايتحالاو ريبادتلا ذاختا ىلع لمعلاو ،رظنلا تاهجو نيب بيرقتلا نم

ت

 عنمت يتلا 

( 

)3

.لبقتسملا يف عازن يأ بوشن

4

رظن يتهجو نيب بيرقتلا ًاريخأ-

 نيفرطلا 

نيتللا

نوكت ام ابلاغ 

نا

نيابتم 

نيت

 ،

 هتيرح ءاقبتسا ىلع فرط لك صرحي ثيح

يف

 هطورشب دقاعتلا وأ دقاعتلا مدع 

 قافتالا ةظحل ىتح

 يئاهنلا

0

 ةيلاتلا ةلحرملا نع اهتيمهأ يف لقتال ضوافتلا ةلحرم نأ ،قبس امم صلخن 

 نع  -دقعلا فارطأ ةين ريسفت رود ىف ةيلالقتساو ةيتاذب عتمتت امك دقاعتلل

.عئاضبلل يلودلا عيبلا لاجم يف ةيلاتلا ةلحرملا

 ئدابملا مهأ ةسارلدلاو ليلحتلاب لوانتن ،ةيلالقتسالاو ةيتاذلا كلت دكؤن ىتحو 

 ،تاضوافملا نع لودعلا ةيرح أدبم اهمهأو ،تاضوافملا ةلحرم مكحت يتلا ةماعلا

).ىناثلا بابلا ىف ( ةينلا نسح وهو يناثلا أدبملا لوانتن مث

)*(عئاضبلل يلودلا عيبلا ةيقافتا يف تاضوافملا نع لودعلا ةيرحأدبم



(

)1

 بجاولا نوناقلا– ةيلودلا دوقعلا تاضوافم " يلودلا دقعلا نوناق :ةمالس ميركلا دبع دمحأ  .د 

ص ،قباس عجرم  "،هتمزأو قيبطتلا

2.

(

2

(

 ص ،قباس عجرم

122.

 خيراتب ةينورتكلالا ةراجتلا دوقع يف ةضوافملا ،برعلا نيماحملا ىدتنم )

22/

4/

2002.

3

 ةيلودلا ةراجتلا دوقع ةغايص يف ةينوناقلا ئدابملا :ىفوعلا فاطع نب هللا دبع نب حلاص.د )
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 24-

 ،ةيلودلا ةراجتلا قايس يف ىمظع ةيمهأ ةيدقاعتلا ةيرحلا أدبم لتحي

هكالتما ريرقت يف لامعألا لاجر ةيرح :نيتيسيئر نيتركف ىلإ كلذ عجريو

م

 علسلا 

 الو .ةيدرفلا تاقفصلا طورش لوبق يف مهتيرح عم ،مهيلع ةضورعملا تامدخلاو

 فقوتت يتلاو تاضوافملا نم ةليوط ةرتف دعب الإ مهل ةمزلم تاقفصلا هذه نوكت

(

)1

.فارطألا نيب ةفاسملا وأ هتدم وأ دقعلا ةميق اهنم ةريثك لماوع ىلع

 ةلحرم يف -عتمتي فرط لك نأ ،ةيلمعلا ةسرامملا يف ،ظحلن امك

نودو ،اهيف رارمتسالا مدعو هيأر نع لودعلا يف ةلماكلا ةيرحلاب  -تاضوافملا

هرابتعاب ؛هلودعل تارربملا وأ بابسألا ءادبإب ًامزلم نوكي نأ

ا

قري ال ًايدام ًالمع 

ى

.ينوناقلا فرصتلا ةبترم ىلإ

25

 ةدع يف أدبملا اذه ةيرصملا ضقنلا ةمكحم تدكأ ،لوقلا ةلفان نمو -

(

)2

 ماكحأ

دعي ال دارفألا وأ روهمجلل هجوملا نالعإلا "نأب تضقف 

و

 ةوعد نوكي نأ 

ترتي الو ًايدام ًالمع الإ تسيل تاضوافملا نأو ،ضوافتلل

ب

 ينوناق رثأ يأ اهيلع 

 ةيأل ضرعتي نأ نود ديري يذلا تقولا يف ةضوافملا عطق يف رح ضوافتم لكف

  .هلودعل تارربم نايبب بلاطي وأ ةيلوئسم

26

 ةيرح أدبم -يرصملا ءاضقلا كلسم -انييف ةيقافتا تجهتنا دقل -

 ىلوألا ةرقفلا يف هب بطاخملا ىلإ هلوصو لبق هباجيإ نع عوجرلا يف بجوملا

 ةداملا نم

16

 ةيقافتالا هتذختا ًاطسو ًالح أدبملا اذه دعي امك .ةيقافتالا نم 

 .يندملا نوناقلاو ماعلا نوناقلا لود نيناوق نيب قيفوتلل

)*(

 :ةيزيلجنألا ةغللاب

Revocability of offer

(

)1

(

.هلوبق

2

.ساسألا اذه ىلع فرصتو هنع عوجر

 )2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت  

16

 " :نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 ،باجيإلا نع عوجرلا زوجي -

 لسرأ دق ريخألا اذه نوكي نأ لبق بطاخملا ىلإ باجيإلا نع عوجرلا لصو اذإ .دقعلا داقعنا نيحل

 ركذب ءاوس ،هنع عوجر ال هنأ هنم نيبت اذإ )أ( :باجيإلا نع عوجرلا زوجي ال كلذ عمو -

 ال باجيإلا نأ ربتعي نأ بطاخملل لوقعملا نم ناك اذإ )ب( وأ ىرخأ ةقيرطب وأ لوبقلل ةددحم ةرتف

 :يمقر نينعطلا يف ضقنلا ةمكحم مكح ضقنلا ةمكحم مكح

1696

 ،

1865

 ةنسل 

70

 – ق

 ةسلج

23/

1/

2001

 نعطلا ،

2157

 ةنسل 

53

 ةسلج – 

11/

6/

1990

مقر نعطلا  ،

862

 ةنسل 

52

 ةسلج – ق 

19/

 1/

1986

 نعطلا ،

105

 ةنسل 

50

 ةسلج – ق

7/

1/

1985

 س 

26

 ص 

1984

 نعطلا .

32

 ةنسل 

31

 ةسلج – ق 

28/

3/

1966

 س 

17

 ص 

730.

33

 ةلحرم يف باجيإلا نع عوجرلا أدبم ةيقافتالا قانتعا نم مغرلا ىلعو 

يلوئسملا دعاوق مظنت مل اهنإ الإ ،ضوافتلا

ة

نع ةئشانلا ةيدقاعتلا لبق 

 فاقيإلا

 ةين نود تاضوافملا يف لوخدلا وأ ضوافتلا يف ليثمتلا ءوس وأ رربملا ريغ

 ام ديدحتل طقف ضوافتلا ةلأسم تجلاع امنإو ،دقعلا ماربإ ىلإ لصوتلا يف ةيقيقح

(

)1

ذإ

ا

دق دقعلا ناك 

مت

.همدع نم هماربإ

 نأ بجيف ،مامتهإلا نم ئشب عوضوملا اذهل ضرعتن نأ ىغبني ،ىلاتلاب

 مث ،تاضوافملا ةلحرم يف لودعلا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةيلوئسملا ماكحأ فرعتن

 لبق ةيلوئسملا ماكحأ ميظنت ةيقافتالا لافغإ ةجلاعمل ةيهقفلا ريياعملا لوانتن

  .ةيدقاعتلا

)(1

 "

.

See Sylvette Guillemard A comparative study of the UNIDROIT
Principles and the Principles of European Contracts and some
dispositions of the CISG applicable to the formation of international
contracts from the perspective of harmonisation of law (2000-2001) P 8
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عبارلا ثحبملا

 تاضوافملا ةلحرم يف لودعلا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةيلوئسملا ماكحأ

27

يذلا رودلا نأ ىلإ ريشن  ،لوقلا ةلفان نم -

ةينلا هيدؤت 

،

يف

 اهكرحت 

 ىدارالا

يف

ضوافتلا ةلحرم 

اقيثو اطابترا طبتري 

 .قالخألاب

و

 ةفصب

 ىري ةماع

ا

تملا

 روطتلل عب

ينوناقلا

 ةدعاقلا طابترا ىدم 

ةيقالخألا

 تامازتلالاب 

 .ةينوناقلا

رهظ ،كلذ ىلع ًاقيبطتو  

"
 أدبم 

 هيلع موقي ام لك دسفي شغلا نأ 

يف

 ةروص

 لبق ةينلا نسح أدبم

 أدبملا اذه نمضتيو ".يدقاعتلا

ةيباجيإ تامازتلا

عقت 

 ىلع 

 امب رخآلا عم نواعتي نأب نيدقاعتملا دحأ قتاع

هءاضر هل رفوي

 ىلدي نأب رينتسملا 

( 

)1

هيلإ

.هماربإ دارملا دقعلل ةمزاللا تامولعملا عيمجب

 تحبصأ ،كلذ ىلع ًابيترتو

ةيديلقتلا ةركفلا

 لثمتت ةيبلس ةعيبط تاذ

يف

 مدع 

 وأ عادخلاو شغلا

؛ليلضتلا

يف

ةيباجيإ راكفأ ةديلولا راكفألا نأ نيح 

،

 نم اذهو 

ساسأ قلخي نأ هنأش

ًا

ًاينوناق

 تالماعملا دانتسا ةرورض وهو ةيلوئسملل 

ىلإ

 ةقثلاو صالخإلاو ةــــنامألا

 .ةيدقاعتلا

نهذلا ىلإ ردابتيو

 ةــيديلقتلا ةــمظنألا ةـــيافك ىدم نـع لؤاست 

يف

ةيلودلا ةراجتلا تامزلتسمل ةباجتسالا

امو ةثيدحلا 

 نم هريثت 

 اذه يف تالكشم

 .؟نأشلا

28

–

 ذخأت مل تاضوافملا ةلحرم نأ ىلإ ريشن ءدب يذ ءىداب

 ،يفاكلا مامتهالا

تلخ ثيح

تاعيرشتلا مظعم 

ميظنت نم 

ةيلمع 

 -لاثملا ليبس ىلع -تاضوافملا

 -يرصملا يندملا نينقتلا

ةمظنألل كلذ تكرتو

يف ةينطولا ةينوناقلا 

 نوناقلا 

 نإو .يندملا

 ةماعلا دعاوقلا تلفكت

يف

 نوناقلا 

يندملا

 ميظنتب ـ ام دح ىلإ ـ 

ةضوافملا ةلحرم

،

املثم

ار

ع

ت

لحارم نم اهريغ 

 .دقعلا نيوكت 

 ،كلذ ىلع ةوالع

 لخدت لك ضفري يراسلا دقاعتلا ةيرح أدبم نأ

ينوناق

يف

دقاعتلا لبق تاقالعلا

ةي

 الإ 

إف

 ن

يعاود

 نم ةينلا نسح هضرفي امو رارقتسالا 

ةقثلاو ةنامألا ةاعارم

 حلاصم نيب قيفوتلا نامضل ًامزال ارمأ لخدتلا اذه لعجي

 .ةيلودلا ةراجتلا لاجم يف ةضراعتملا فارطألا

(

)1

 – برعلا نيماحملا ىدتنم

ةضوافملا

 ماع ةينورتكلإلا دوقعلا يف 

2002.

35

،ةيلوصألا دعاوقلا نم ،لوقلا ةوفص

يف

 هقفلا 

،ثيدحلاو ميدقلا

 أدبم

 يتلاو ،تاضوافملا ةلحرم يف فرط لك اهب عتمتي يتلا دقاعتلا نع لودعلا ةيرح

 بترتي ملو ،ةين نسحب مت دق ضفرلا وأ لودعلا نأ املاط ةيلوئسملل ًاببس دعت ال

 ةيلوئسملا هب ققحتت ضوافتملا رخآلا فرطلاب ررض هنع جتن أطخ هيلع

(

)1

.ةيريصقتلا

  

 لوألا بلطملا

 ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب ىف ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا

 29-

 دهم يه -رضاحلا انتقو يف -ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا لعل

 ةيلودلا عويبلاب صتخي اميف ،صاخ هجوب ،ةيلودلا ةراجتلاب قلعتت يتلا تاعزانملا

إ ،عئاضبلل

ذ

 اهعطق وأ تاضوافملا ةلحرم ءاهنإ ىلع بترتت يتلا تالكشملاب رخزت 

 ًالولح مدقت ةينطولا تاعيرشتلا تناك امل .رخآلا فرطلاب ررض نم اهنع جتني امو

 ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملل جتنملا لعفلا نأش يف

–

 ةمظنألا ضعبل ضرعتن اننإف 

  .ةيلوئسملا هذه ماكحأل اهتجلاعم يف ةينوناقلا

30

حصفأ -

يرصملا عرشملا 

 ةداملا يف هصنب ،اذه نع 

163

 نينقتلا نم 

 ".ضيوعتلاب هبكترا نم مزلي ريغلل ًاررض ببس أطخ لك " هنأب يرصملا يندملا

قيبطتل طرتشاو ،ددصلا اه يف هعرشم ةيؤر يرصملا هقفلا عياشو

وأ اهعطقي وأ ةضوافملا نع لدعي يذلا فرطلا ىلع ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوق

،اهيهني

 عم قفتي فييكتلا اذه نأ ىلإ ادانتسا ً.اررض رخآلا فرطلاب قحلي نأ

 نميهي يذلا ةينلا نسح أدبم ىلإ ةفاضإلاب ،يدقاعتلا لبق مازتلالل ةينوناقلا ةعيبطلا

( 

)1

.ةيريصقتلا ةيلوئسملا ميقي أطخ هب لالخإلا ربتعيو دقعلا ماربإ ىلع

  

(

)1

 ةيضق يف رداصلا مكحلا كلذ نم ،يلودلا يراجتلا ميكحتلا ماكحأ ضعب يف أدبملا اذه دكأت 

 .

 تاحارتقالا ضفر نأ ميكحتلا ةئيه تدكأ ثيح 

The government of Qatar & alter v

.

e.G

 املاط هيلؤسملل ًَابجوتسم ً أطخ دعي ال هيلع ىعدملا لبق نم تاضوافملا عطقو ىعدملا نم ةمدقملا

 لمعلا يف اهب لومعملا ءىدابملا ًاقبط ًارربم ناكو ةين نسحب مت دق ضفرلا و لودعلا اذه نأ

 "،ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا يف" تاضوافملا نيدلا ىرس حالص يناه .د شماه.يلودلا يراجتلا

 ،ىلوألا ةعبطلا

1998

ص 

                    11.

(

)1

 ةضهنلا راد  "،تانايبلاب ءالدإلل يدقاعتلا لبق مازتلالا" :يدهملا قداصلا دمحم هيزن .د 

 ماع ،ةرهاقلا ،ةيبرعلا

1982

ص .

                        311.

36

تديأ دقو

 "اهلوقب هاجتالا اذه ةيرصملا ضقنلا ةمكحم

 تسيل تاضوافملا

ترتي الو ًايدام ًالمع الإ

ب

 عطق يف رح ضوافتم لكف ينوناق رثأ يأ اهيلع 

 نايبب بلاطي وأ ةيلوئسم ةيأل ضرعتي نأ نود ديري يذلا تقولا يف ةضوافملا

هلودعل تارربم

 هب نرتقا اذإ الإ لدع نم ىلع ةيلوئسم لودعلا اذه بتري الو .

 رخآلا فرطلاب ررض هنع جتن اذإ ةيريصقتلا ةيلوئسملا هعم ققحتت أطخ

(

)2

".ضوافتملا

31

يسنرفلا نوناقلا -

 ةيريصقتلا ةيلوئسملا دعاوق يسنرفلا يندملا نينقتلا سسؤي 

 .تاضوافملا ةلحرم ىف ررضلا بنجت ئدابم ىلع

 ىلع نورصاعملا يسنرفلا يندملا نوناقلا حارش عمجأ ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

 ىلع ًاقباس أطخ ربتعي دقعلا ماربإ دنع تامولعملاب ءاضفإلاب مازتلالاب لالخإلا " نأ

 ةداملا ساسأ ىلع ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ يف هءازج دجيو دقاعتلا

1382

(

)3

 ".يسنرف يندم

  

 تدكأ امك

 ضقنلا ةمكحم

ةيسنرفلا

" نأب أدبملا كلذ

 تاضوافملا عطق 

 امدقتم ًاغلبم تغلب نأ دعب عورشم رربم نود ةأجف

تايضتقمل ةفلاخم دعي

 نسح 

 ةينلا

يف

ةيراجتلا تالماعملا 

 ،

 أطخلا ليبق نم كلذ ربتعيو

ىريصقتلا

 بجوملا 

(

)4

ةيلوئسملل

0

   

32

 :يكيرمألاو يزيلجنإلا نانوناقلا -

 لبق ةيلوئسملا دعاوق يكيرمألا نوناقلاو ىزيلجنالا نوناقلا نم لك مظني مل

 ليبق نم دعت يتلا تالاحلا ديدحتب مكاحملا مايق ىلع رمألا رصتقا امنإو ،ةيدقاعتلا

( 

 (

                                  قباس عجرم :قداصلا دمحم هيزن .د

                            

)2

 ,

3) 2- La violation d`une obligation de renseignements, faute
precontractuelle sanetionne` sur le terrain de la responsibilite
deltetuelle.art. 1382 c.c ] .

) 4

 نعطلا 

167

 ةنسل 

33

 ةسلج – ق 

9/

2/

1967

 س 

18

ص 

334.

(

 يف يسنرف ضقن 

20/

3/

72

 ينوناقلا عوبسألا ةلجم 

1972 -

2-

 17543).

37

(

)1

:-لاثملا ليبس ىلع ةينلا ءوس

 .ةمواسملا حور نم صلمتلا 

2

 ةيانعلا صقن -

 ةبجاولا

3

 بيعملا ذيفنتلا -

4

 .طورشلا ديدحت يف ةطلسلا مادختسا ءوس -

 5-

(

)2

 .ذيفنتلا يف رخآلا فرطلا عم نواعتلا يف لشفلا

  

 ةيضق ىلع ءوضلا ىقلن ىزيلجنالا ءاضقلا نمو

 يتلاو صوصخلا اذه يف ةماهلا اياضقلا ىدحإ ىهو 

 امدنع ،ةيلوئسمُلل ًاضرعم نوكي نلعملا صخشلا نأ ىلإ ةمكحملا اهيف تصلخ

 علسلا هذه عيبي نأب ةين ةيأ هيدل نكت ملو ،فئاز وأ للضم لكشب ًانالعإ مدقي

 ةداملا ماكحأل ًاقبط تامدخلا وأ هب ةصاخلا

14

رداصلا رارقلا نم )أ(ب/

1968

 داوملا يف كلهتسملا قح رارقب وأ يراجتلا فصولاب صاخلا

45

 ،

6

4

 ةنسل 

1974

 خيراتب ةلداعلا ةراجتلا رارق نم يناثلا ءزجلا وأ ،

1973

 ةلاسم هذهو .

(

 )3

.تنرتنالا ربع تامدخلاو تاجتنملا نع نالعإلاو ةياعدلل ةماه ةينوناق

)*(

  

33

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم-

1998

)( Pecl

Carlill v Carbolic

Smok Ball Co Ltd

 يأ بترت ملو ،تاضوافملا ةلحرم يبروألا دقعلا نوناق ئدابم تمظن امك 

 ةراسخ اهيلع بترت ذإ الإ ،اهنع لدعي وأ اهعطقي يذلا فرطلا ىلع ةيلوئسم

(

)1

رخآلا فرطلاب

0

)(1

2

 :

.

" .

3

)*(

        :ةيزيلجنألا ةغللاب

 ىلإ رصتختو

    .

See Paul J. Powers: " Defining the Undefinable: Good Faith and the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods 1999. p339
) (
The Restatement provides A complete catalogue of types of bad
faith is impossible, but the following types are among those which have
been recognized in judicial decisions: evasion of the spirit of the
bargain, lack of diligence and slacking off, willful rendering of
imperfect performance, abuse of a power to specify terms, and
interference with or failure to cooperate in the other party's
performance (Paul J. Powers) .p 339
) (
Dr Charles Chatterjee (Cambridge), electronic communication and
the law .p90
PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW
PECL

38

39

 د. نيدلا فرش دمحأ: قباس عجرم، ص.

150. 

(

1)

See Good faith general overview precontractual negotaiations Art.
6.1. Member States shall lay down that unfair terms used in a contract
concluded with a consumer by a seller or supplier shall, as provided for
under their national law, not be binding on the consumer.

"

  ةداملا صنت

301/

2

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 نأ ىلع:

(

1 )

34

- ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا ئدابملا:

 (

*

)

 اهديدحت وأ ةيلوئسملا مدع طورش

0

(

)

1

"(1) a party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an
agreement. (2) However, a party, which has negotiated or broken off
negotiations contrary to good faith and fair dealing, is liable for the
losses caused to the other party. (3) It is contrary to good faith and fair
dealing, in particular, for a party to enter into or continue negotiations
with no real intention of reaching an agreement with the other party
(2)
Directive 93/13 on Unfair Terms in Consumer Contract Art. 3. 1 ".
A contractual term which has not been individually negotiated shall be
regarded as unfair if, contrary to the requirement of good faith, it
causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations
arising under the contract, to the detriment of the consumer

(3)
كلذ ىلإ ةفاضإلاب،  لثم دروملا اهضرفي يتلا ةيفسعتلا طورشلاب مازتلالا نم هتفعأ

اهيف ةبغرلا مدع وأ اهبيعت ةلاح يف ةلوقعم ةدم لالخ.

 ةعاضبلا در يف هقح ةسراممل ًانامض كلهتسملا ءاطعإ بوجو نم يزيلجنإلا

عوجرلا قحل، ةبيعملا ةعلسلا درل ًاضيأ لب،  عيبلا نينقت يق ررقم وه املثم

      

 ًالامعإ طقف سيل دقاعتلا لحم ةعلسلا در يف قحلاب كلهتسملل تفرتعا امك

ةدام( ينطولا اهنوناق يف هيلع صوصنم

6).

(

3)

 وه امل ًاقفو كلهتسملل ةمزلم نوكتال نيدروملا وأ نيعئابلا دحأ بناج نم

 نيكلهتسملا دحأ عم مربم دقع يف ةمدختسملا ةفصنملا ريغ طورشلا نأب ديفي ام
كلذ ىلع ةوالع،  ردصت نأب يبروألا داحتإلا يف ءاضعألا لودلا تمزلأ

 ةدام( كلهتسملا حلاص ريغل

3).

(

2)

امازتلاو قوقح يف ظوحلم للخ يف ةينلا نسح

ت

  دقعلا اهضرفي يتلاو نيفرطلا

هيلع ضوافتلا، فصنم ريغ درفنم لكشب،  بلطتم نم ضيقنلا ىلع ببست اذإ

نيكلهتسملا دوقع يف ةلداعلا، يدقاعت طرش يأ نأ تربتعا يتلاو،  متي مل

كلذ ىلع ًاقيبطت،  مقر تاهيجوتلا تردص

13/

93

  ريغ طورشلاب ةصاخلا

 ىف ةلدعملا ةيلودلا ةراجتلا دوقعل ةماعلا ئدابملا تدكأ امك

                   2004

 ةداـملا يف فارطألا نيب ضوافتلا ةيرح ىلع )

(

UNIDROIT Principles

(

)2

15/

2

اهنع لودعلا ةيرح كلذكو ،

0

 يذلا ضوافملا ةيلوئسم تررق دقف لثملابو

 نم رخآلا دقاعتملاب قحل امع ،ةين ءوسب ،تاضوافملا عطقي وأ ضوافتي

(

)3

ةراسخ

0

لوقلا لمجم 

 ،

 ةيريصقتلا ةيلوئسملا ماكحأ تبتر ،ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا نأ

ترتي امل .تاضوافملا ةلحرم يف باجيإلل بطاخملا ضفر ىلع

ب

ضفر ىلع 

 بجوملا هيف اهعضو يتلا ةقثلاب لخي هنوكل ةريطخ ةيلوئسم نم باجيإلل بطاخملا

 ضفري نم ىلع عقت ةيلوئسملا نإف مث نمو ً.اضفر ال ًالوبق رظتني ناك يذلا

.ةئطاخ تافرصتب كلذ نرتقا اذإ باجيإلا

ىناثلا بلطملا

 .ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا ماكحأ ميظنت ةيقافتالا لافغإل ةيهقفلا تاهاجتالا

35 -

 ماكحأ لوانتت مل ،انييف ةيقافتا اهتدروأ يتلا ماكحألا نأ ظحالن
 ررض هنع جتانلا أطخلا ةركف ىلإ رشت مل يلاتلابو ،ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا

 لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألاب ةوسأ يديلقتلا هموهفمب

 ةلحرم يف ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا ماكحأل هميظنت يف يبوروألا دقعلا نوناق ئدابم

  .تاضوافملا

)*(

ةيزيلجنألا ةغللاب

:

   

قلطيو

 اهيلع 

Principles of International Commercial Contracts
UNIDROIT Principles

(

2

 ةداملا صنت)

15/

2

 ىف ةلدعملا ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا نم 

2004

  "نأ ىلع 

"Negotiations in Bad Faith. (1)A party is free to negotiate and is not
liable for failure to reach an agreement. (2) However, a party who
negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses
caused to the other party. (3) It is bad faith, in particular, for a party to
enter into or continue negotiations when intending not to reach an
agreement with the other party.

(

)2

 ةداملا صنت

15/

2

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم نم 

 ىف ةلدعملا

2004

ىلع

 :نأ 

 " 

(A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an
agreement

40

  

 ةيلوئسملا ماكحأ صالختسا نكمملا نم له :لؤاست انه نهذلا ىف روثي

 ةرقفلا ماكحأل ًاقفو ةيقافتالا اهيلع موقت يتلا ةماعلا ئدابملا نم ةيدقاعتلا لبق

(

)1

،ةعباسلا ةداملا نم ةيناثلا

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نأ رابتعاب 

1998

( 

)2

 ةداملا يف ماع أدبمك ةيلوئسملا هذهب فرتعت )

301 /

2.

(

PECL

36

 انذاتسأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا لبقو -

 روتكدلا

قيفش نسحم

يلوئسملا نأ " هدافم عوضوملا اذه يف قيلعت هل 

ة

ريغ

 ىضتقم ىلع اهيف مكحلا ىرجي نأ يغبنيو ،ةيقافتالا قاطن يف عقت ال ةيدقعلا

 ماكحأ ىلع لمتشت ةيقافتالا نأ حيحص .قيبطتلا بجاولا ينطولا نوناقلا ماكحأ

 اذهو ،اهنم ثلاثلا ءزجلا يف تدرو ماكحأ اهنكلو ،هريدقت ةيفيكو ضيوعتلاب قلعتت

 لالخإلا ءازجو هنع أشنت يتلا تامازتلالا مظنيو دقعنا دق عيبلا نأ ضرتفي ءزجلا

 ىلع هماكحأ قيبطتل لحم الف ،اهدحو ةيدقعلا ةيلوئسملا مظني هنأ ىأ ،اهب

 نإو  -ةيلوئسملا هذه نإ لاقي دقو .دقعلا نيوكت لبق عقي لعف نع أشنت ةيلوئسم

 هذهب ةلصتملا لئاسملا نم -ةيقافتالا اهتلوانت يتلا تاعوضوملا نم نكت مل

 اقفو  -ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا لوقت امك  -اهيف مكحلا يغبنيف تاعوضوملا

يف عجري الو ،ةيقافتالا اهب تذخأ يتلا ةماعلا ئدابملل

 نوناقلا ماكحأ ىلإ اهنأش

اذه .ئدابملا هذه بايغ ةلاح يف الإ قيبطتلا بجاولا ينطولا

 هدكؤن ال لوقلا

اهب ىضقت يتلا لولحلا ديحوت ىلإ ىدؤي دق هعابتا نأل ،هديؤن اننكلو

 مكاحملا

يلوئسملا نأش يف ةينطولا

ة

 ةراجتلا حلاص يف ديحوتلا اذهو اهددصب نحن يتلا 

(

)1

 ".ةيلودلا

(

)1

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت 

7

 " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

2

 تاعوضوملاب قلعتت يتلا لئاسملا -

 يتلا ةماعلا ئدابملل ًاقفو اهميظنت متي ،اهصوصن اهمسحت مل يتلاو ةيقافتالا هذه اهلوانتت يتلا

 ًاقفو قيبطتلا بجاولا نوناقلا ماكحأ ىرست ،ئدابملا هذه دوجو مدع ةلاح ىفو ،ةيقافتالا اهب تذخأ

 ".صاخلا نوناقلا دعاوقل

(

2

 ةداملا صنت )

301/

2

 ىبوروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

 :نأ ىلع

"It is contrary to good faith and fair dealing in particular for a party to
enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an
agreement with the other party".

(

)1

 مقر  -قباس عجرم – "عئاضبلل يلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا "قيفش نسحم .د 

151

 ص ،

 102.

41

37

(هقفلا نم رخآ بناج بهذ ،هاجتالا اذه نم ضيقنلا ىلعو -

(

 )2

) 

ةعباسلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نأ ىلإ

 ريغ ةيقافتالا نم

Schlechtriem

Peter

 لبق ةيلوئسملا ماكحأ الصأ مظنت مل ةيقافتالا نأل ؛ةلاحلا هذه يف قيبطتلل ةلباق

مو .ةيدقاعتلا

ن

ثمي ال ةلأسملا هذه يف ةدعاق دوجو مدع نإف مّّّّث 

ل

 نكلو .ةوجف يأ 

 نإف ،اهماظن يف هتءارق نكمي ماع بجاو ةينلا نسحب ضوافتلا نأ انربتعا اذإ

فوي ال هتاذ ةيقافتالا ماظن

ر

 وأ لافغإلل بجاولا اذه ضرعت ام اذإ ً،امساح ًاجالع 

 ةداملا نأ رهاظلا نمو .لهاجتلا

74

 اهصن نأل ؛قيبطتلل ةلباق ريغ ةيقافتالا نم 

(

)3

دقعلا ةفلاخم نع تاضيوعتلا ىلع طقف اهرصقي حضاولا

0

 ةداملا نم ) ز ( ةرقفلا ىلع تاقيلعتلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

301/

2

 نم 

 ةينلا نسح فرطلا نأ ةحارصب ررقت) 

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم

1998

)Pecl
يطتسي ال

ع

نأ 

 دقعلا ذيفنت مت ام اذإ ،هيف وه يذلا فقوملا يف هعضوب ىعدي

( 

)4

،ةحيحص ةقيرطب

 تاضيوعتلا نكلو

 ىلع ةروصقم نوكت اهب ةبلاطملا هنكمي يتلا

 اهمكحت ال ةدودحملا ةيامحلا هذه نإو .طقف اهلمحت يتلا تافورصملاو فيلاكتلا

 ةداملا ماكحأ

74

ه امك ضيوعتلا لماك ةداعتساب حمست يتلاو ،ةيقافتالا نم 

و

 .دقعلا ةفلاخم ةلاح يف ًامئاد لاحلا

 صن بايغ ناك اذإ ام وهو يفاضإ لاؤس حطسلا ىلع وفطي انه نمو

 داعبتسا هنأ ىلع هريسفت نكمي انييف ةيقافتا يف ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا لوح ددحم

 ةقيقح ىف ةباجإلا نمكت ،ىرخأ ةرم .قيبطتلل ةلباقلا ةينطولا نيناوقلا ىلإ ءوجلل

يلوئسملا نأ

ة

 ةداملا نأ نيح يف ،ةيقافتالا قاطن جراخ عقت ةيدقاعتلا لبق 

301/

2

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 هب فرتعم أدبم ةيلوئسملا كلت نأ ررقت 

)

(

 ":

   

(

)3

"

(

)4

نم )ز ( ةرقفلا صنت 

ةداملا

301 /

2

 يبوروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

نأ ىلع 

                             

"

See Peter Schlechtriem Commentary on the UN Convention on
the International Sale of Goods, Oxford, 1998, Art. 74, n° 10; Bonell,
Vertragsverhandlungen und culpa in contrahendo nach dem Wiener
Kaufrechtsüb ereinkommen, RIW 1990, p. 693
See Cecila Carrara and Joachim Kuckenburg: Remarks on the
manner in which the Principles of European Contract Law may be used
to interpret or supplement Article 17 of the CISG "February 2003. p4
:
However a party who has negotiated or broken off negotiations to
good faith and fair dealing is liable for the party losses caused to the
"other.

2

42

ولحلا ىلإ ءوجللا ىلع ًارداق نوكي نأ يغبني ةينلا نسح فرطلا نأو

ل

 ريغ 

(

)1

ينطولا نوناقلا لظ يف ةيديلقتلا

0

38

انييف ةيقافتا نإ ،قبس امم صلخن -

1980

 مل -لوقلا قبس امك -

يلوئسملا دعاوق مظنت

ة

نع ةئشانلا ةيدقاعتلا لبق 

 ءوس وأ رربملا ريغ فاقيإلا

 ىلإ لصوتلا يف ةيقيقح ةين نود تاضوافملا يف لوخدلا وأ ضوافتلا يف ليثمتلا

ذإ امع ديدحتل طقف ضوافتلا ةلأسم تجلاع امنإو ،دقعلا ماربإ

ا

 دقعلا ناك 

دق

مت

  .همدع نم هماربإ

 ةيلوئسملا ماكحأ جاردإ ىلع لمعلا ةرورض دقتعن -كلذ ىلع ةوالع -انبناج نمو 

 نم اهيلإ ةراشإلا قباسلا ةينوناقلا ئدابملاب ةوسأ انييف ةيقافتا يف ةيدقاعتلا لبق

 :-هوجو ةدع

 مهأ دحأ دعي يذلاو ةيلودلا ةقالعلا فارطأ نيب يدقعلا نزاوتلا ةماقإ نإ



 انييف ةيقافتا اهيلع موقت يتلا ةماعلا ئدابملا

1980

 ماكحأ قيبطت ضرفي 

 ئدابملا لثم عسوأ موهفمب تاضوافملا ةلحرم ىلع ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا

  .ىرخألا ةينوناقلا

 نأ رابتعاب ،ةيلودلا ةراجتلا لاجم يف ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا ةيمهأ رهظت



 نأ ،ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم ةظهاب تاقفنو ًاليوط ًاتقو قرغتست ةلحرملا هذه

 بجوملا هيف اهعضو يتلا ةقثلاب لخي ةلحرملا هذه يف باجيإلل بطاخملا ضفر

قعنت الو ً.اضفر ال ًالوبق رظتني ناك يذلا

د

يلوئسم انه 

ة

 يف هعوجر نع ،بجوملا 

 ةداملا يف ررقملا هقح لمعتسا املاط ،هباجيإ

16

 ناك نإ ةين نسحب ةيقافتالا نم 

 ًارارضإ هقح لامعتسا يف فسعت اذإ امأ  .عوجرلا يف ةيدجلا تارربملا هيدل

يلوئسم بتري انه عوجرلاف ،بطاخملاب

ة

 اهيف ببست يتلا رارضألا نع بجوملا 

 ,

 ,

 ,

"

 .

According to Schlechtriem op.cit Introduction to Arts. 14 -24, no.
6 fn. 36, the possibility to go back to national remedies should be
possible "only in cases where the parties have not been moving towards
a contract through corresponding offer and acceptance. since Arts. 16
and 17 CISG regulate the issue to the exclusion of all other national
rules

)(1

43

 يلودلا عيبلا دقع نأل ةيريصقتلا ةيلوئسملا انه دقعنت ،يلاتلابو ،بطاخملل عوجرلا

 لصوتلا لبق تاقفنلا ضعب بجوملا لمحت درجمل ةيلوئسملا أشنت الو ،دعب مربي مل

 اهبلطتت يتلا ةماعلا تاقفنلا نم دعت يتلا تاسياقملا لمع لثم باجيإلل ةغيص ىلإ

(

)1

.ةسفانملا

اذه راصنأ ديؤن ،انبناج نم

 ةيناثلا ةرقفلا ليلحتب هنإ ثيح ،ريخألا يأرلا



 مت حيحص دقع دوجو ةرورض مزلتست ،انييف ةيقافتال ًاقفو ةعباسلا ةداملا نم

 يتلا ةلحرملا عم ىفانتي اذهو .اهماكحأ قيبطت نكمي ىتح نيفرطلا نيب هماربإ

  .دعب مربي مل يلودلا عيبلا دقع نأل ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا اهلوانتت

 ىناثلا لصفلا

(

)1

 ص قباسلا عجرملا :ىناوهالا نيدلا ماسح .د 

 79.

44

 عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع يف باجيإلا ةلحرم

 :ميسقتو ديهمت 

39

–

تعضو 

انييف ةيقافتا 

،ةدحوم ةينوناق دعاوق 

جلاعت 

اهيف 

 دقع نيوكت 

 لثم ىرخألا ةينوناقلا ئدابملا فالخب ،ةرصتخم ةقيرطب عئاضبلل يلودلا عيبلا

 ئدابم

 ىف ةلدعملا ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا

(  2004

 )

Unidroit Principles
يتلاو

تلوانت 

 فالخب .لماشو ماع موهفمب هدونبو هلحارم عيمجب دقعلا ميظنت 

 ميظنت ىلع ترصتقا يتلا ةيقافتالا

نكر

لوبقلاو باجيإلا يف لثمتملا اضرلا 

 تدعبتساو

 ؛دقعلا ةحصل ةمزاللا ةيعوضوملاو ةيلكشلا طورشلا اهقيبطت قاطن نم

اهرابتعاب

 نم 

رومألا

يتلا

تفلتخا

 تاعيرشتلا اهيف 

 .ةينطولا

 لاجم يف ةصاخو -لكاشملا نم ديدعلا  -باجيإلا ةلحرم ةسارد ريثتو

 ةرقفلا يف دراولا باجيإلا فيرعت يف ضومغلا اميس ال ،عويبلا نم عونلا اذه

ةداملا نم ىلوألا

14

 نيب هديدحت مدع دنع باجيإلا يف رعسلا ديدحت ةلكشم كلذك ،

 .امهنيب دقع دوجو مدع نم مغرلا ىلع فارطألا

 يف راثت دق يتلا لئاسملا فلتخم ىلع عوضوملا اذه يف انليلحت بصنيو

– باجيإلا ةلحرم

 وحنلا ىلع -ددصلا اذه يف انييف ةيقافتا هتعبتا امب نيمزتلم 

 :يلاتلا

 مث )،لوألا ثحبملا ( عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف باجيإلا موهفم

 ىلإ ةجاحلاو ،هيلع درت يتلا تاءانثتسالاو باجيإلا نع عوجرلا ةيلباق لوانتن

 ةيقافتا ىف باجيإلا ضفر مث )،ىناثلا ثحبملا ( ةدكؤملا ضورعلا أدبم قيبطت

 لهو ،صوصنلا هذه ىف روصقلاو صقنلا هجوأ حيضوتو ،عئاضبلل ىلودلا عيبلا

 ،راثت يتلا لكاشملا هذه ىلع بلغتلل ةيلمع لولح داجيإ يف انييف ةيقافتا تحجن

(

)1

).ثلاثلا ثحبملا (تاعوضوملا هذه ةجلاعم ىلع لمعلاو

(

1

 مقر ،قباس عجرميلودلا عئاضبلل يلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتا :قيفش نسحم .د )

134

ص 

 91.
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لوألا ثحبملا

  

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف باجيإلا موهفم

  

40

–

 دقع ماربا يف باجيإلا ةلحرمل ةيلمعلا ةيمهألا يلإ ريشن ،ءدب يذ ئداب 

 يتلا تاضوافملا ةليصحو دقعلا نيوكت يف ىلوألا ةوطخلا هرابتعاب ؛يلودلا عيبلا

.ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا يف فارطإلا نيب متت

 ةيرصملا ضقنلا ةمكحم فيرعت ،ددصلا اذه يف لوقلا ةلفان نمو  

 نع مزاج هجو ىلع هنم رداصلا صخشلا ربعي يذلا ضرعلا " :هنأ ىلع باجيإلل

       .دقعلا دقعنا ،هل قباطم لوبق هب نرتقا اذإ ثيحب ،نيعم دقع ماربإ يف هتدارإ

وجي الو

ز

             نم للحتلا وأ لصنتلا ةدرفنملا هتدارإب نيفرطلا نم يأل كلذ دعب 

(

)1

 ".هراثآ

41

 انييف ةيقافتا تراشأ امك -

1980

 ةرقفلا يف باجيإلا فيرعت ىلإ 

 ةداملا نم ىلوألا

14

 وأ صخش ىلإ اهجوم ناك اذإ دقع ماربإل ضرع يأ " هنأب 

 بجوملا دصق هاجتا هنم نيبتو ،فاك لكشب اددحم ناك و ،نيددحم صاخشأ ةدع

يف هب مازتلالا ىلإ

 نيع اذإ فاك لكشب اددحم ضرعلا نوكيو .لوبقلا ةلاح

 اهبجومب نكمي تانايب وأ نمثلاو ةيمكلل اديدحت ًانمض وأ ةحارص نمضتو عئاضبلا

  ".اـمهديدحت

 نأ:لوألا ،باجيالا يف اهرفاوت بجي ةماه طورش ةثالث صنلا اذه ريثيو

 مازتلالا يف بجوملا ةين نع ًاربعمو ًاـمزاج نوكي نأ :يناثلاو ً.اتاب ضرعلا نوكي

 باجيإلا يف لاحلا فالخب  )،باجيإلاب بطاخملا بناج نم( لوبقلا ةلاح يف هب

 ىطعي يتلا ةيوفشلا تاضوافملا يف لاحلا كلذكو ً،اروف هلوبق بجي يذلا يوفشلا

 بلط ىلع ءانب وأ هنم ةيصخش ةردابمب امإ ،ريكفتلل بطاخملل ةلهم بجوملا اهيف

 لظي عضولا ناك ايأو ً،ايفاك ًاديدحت ًاددحم باجيإلا نوكي نأ :ثلاثلاو .ريخألا

 ةرتف لالخ وأ هباجيإ يف اهددح يتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخ هباجيإ ىلع بجوملا

(

)1

/م( ةلوقعم

 )16

0

  

(

1

 امقر نانعطلا ( )

1696

 ،

1865

 ةنسل 

70

 ةسلج – 

23/

1/

 2001 ).

 قباس عجرم

  89.

w.w. w.Cisg. Law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein .html.

)(1
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 فيرعتلاب نيمزتلم باجيإلا طورش لوانتن فوس مدقت ام ىلع ًابيترتو 

 هذهل ةينأتملا ةساردلا ناو ،ددصلا اذه يف انييف ةيقافتا يف هيلع صوصنملا

 باجيإلا ىلإ دوعي ام اهنمو ،دصقلا ةين وأ بجوملا ىلإ دوعي ام انل رهظت طورشلا

  ً.ايفاك ًاديدحت ًاددحمو ًاحضاو نوكي نأ طرتشي ثيح هاوتحم ثيح نم هسفن

 لوألا بلطملا

 باجيإلا طورش

)*( ًاتاب ضرعلا نوكي نأ :لوألا طرشلا-
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 ىلإ بجوملا ةدارإ هيف فرصنت ًاتاب باجيإلا نوكي نأ بجي -

 طورشلا ىلع بطاخملا ةقفاوم تمت اذإ ثيحب ،قلطم لكشبو هب دهعت امب مازتلالا

 مازتلالل هدادعتسا نع بجوملا نلعي نأ دبالف ،هباجيإ يف بجوملا اهعضي يتلا

 ًايرهوج طرشلا اذه دعيو .ضفرلا وأ لوبقلا رايخ بطاخملل ُاكرات

–

 قبس امك 

 ىلإ ةوعدلا يفف .ضوافتلا ىلإ ةوعدلاو باجيإلا نيب زييمتلا يف  -ةراشإلا

 ضوافتلا ىلإ طقف هتين فرصنت لب ،دقاعتلل هدادعتسا بجوملا نلعي ال ضوافتلا

 هطورش عضو نم ىهتنا دق بجوملا نوكي باجيإلا يف امنيب  .دقعلا طورش ىلع

 .اهساسأ ىلع دقاعتلاب بغري يتلا

 لئاسو ربع اهراعسأ ديدحت متي يتلا ضورعلا دعت ،كلذ ىلع ًابيترتو

 قيرط نع وأ فرتحم ضراع نم ردصت يتلاو تاجولاتكلا وأ ةماعلا تانالعإلا

 ،ةمدخلا ميدقت ىلع ةردقلا دافنتسا ىتح وأ ةيمكلا ذافن ىتح عئاضبلا ضرع

 (

)2

ً.اباجيإ

  

:ةيزيلجنالا ةغللاب )*(

Definite

                                          نأ ىلع ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

2

 ةداملا صنت

201/

2

 .

) (
1- A proposal amounts to an offer if: (a) it is intended to result in a
contract if the other party accepts it, and (b) it contains sufficiently
definite terms to form a contract. 2- An offer may be made to one or
more specific persons or to the public 3- A proposal to supply goods or
= services at stated prices made by a professional supplier in a public
advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed tobe
an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the
supplier's capacity to supply the service, is exhausted.

47

 لكشب ةينورتكلالا لئاسولا ربع تامدخلاو علسلا ضرع ،كلذ ىلع ةوالع

(

)1

.رعس اهل ددحمو يليصفت

 اهئارشل مدقتي نم لوأل ةعاضبلا عيب نع نالعإلاو

ً.ادقن

)*(ضرعلا لوبق ةلاح يف مازتلالا ةين  :يناثلا طرشلا
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 هتين ىلع هضرع لالخ نم عئابلا وأ ضرعلا بحاص ربعي نأ دبال -

 ةبترتملا ةينوناقلا جئاتنلا ةفاكل هلمحت عم ،لوبقلا ةلاح يف دقعلا ماربإب مازتلالاب

 ينيتاللا مسالاب ةينلا هذه نع ربعيو .ذيفنتلا مدع ةلاح يف

animus
 ".

 دقاعتلاب ةطيحملا فورظلا ةفاك نم ةينلا هذه صلختستو 

"contrahendi

 دعب فارطألا كولس كلذكو تاضوافملا ءانثأ تمت يتلا تافرصتلا وأ ظافلألا :لثم

  .دقعلا ماربإ

 نيب زيمملا رايعملا يه باجيإلاب مازتلالا ةين دعت ،كلذ ىلع ًابيترتو

 تسيلو ةيبدا تامازتلا اهيلع بترتي ىتلا ىرخألا تامازتلالا نم اهريغو دوقعلا

 ةيعامتجالا تاطابترالا :لاثملا ليبس ىلع ةينوناق

Social engagements

 ،ةينلا هذه اهيف يفتنت يتلاو ،

 ةيرسألا تاقافتالا كلذكو

Domestic agreement
(

)2

رابتعاب

ه

ً.اينوناق سيلو ًايبدأ امازتلا 
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 ًاقبط ":هلوقب هاجتالا اذه يرصملا ءاضقلا ىنبت ،لوقلا ةلفان نمو -

تني ال ةماعلا دعاوقلل

ج

 ةدارإ ىقالت ىلع ليلدلا رفاوتب الإ هرثأ ةدارإلا نع ريبعتلا 

 اهتبغر نع ةيرادإلا ةهجلا نالعإ نإو ،هذافنو مازتلالا اذه مايق ىلع نيدقاعتملا

 ضرغلا اذهل اهب مدقت يتلا تاءارجإلاو عيبلا يف

–

 ىبغار عم تاضوافم نم 

بتعت ال نمثلا ىلع ةسراممو ءارشلا

ر

 هذه يف باجيإلا نأل ؛اهبناج نم ًاباجيإ 

)(1

Dr Charles Chatterjee LLM (Cambridge):"E- COMMERCE LAW
FOR BUSINESS MANAGERS, , (London), , University FINANCIAL
WORLD Publishing.p 89

 )*(

 :ةيزيلجنالا ةغللاب

Intention to Create Legal Relation

)(2

"

.

See Predrag Cvetkovik: Remarks on the manner in which the PECL
may be used to interpret or supplement Article 14 CISG", January
2002 p143

48

 متيالو نيعم رعس ىلع ءارشلل همدقتب ءارشلا بغار لبق نم نوكي امنإ ةلاحلا

(

)1

".هكلمي نمم هيلع قيدصتلاو عيبلا يف صيخرتلاب الإ دقاعتلا

  

 45-

 ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم تدكأ ،كلذ ىلع ةوالع

1981

 ةرورض ىلع 

( 

)2

ضرعلا مدقم يف ةينلا رفاوت

،

 يف ىكيرمالا ءاضقلا هاجتالا اذه يف راسو 

ثيح 

م ءزج عيب ىلع عئاب قفتا 

ن

 ىلإ هضرأ 

ةيضقلا

Southworth v. Oliver
ر
تشم

ىلع هلوصح دعب عيبلا دقع مربي نا ىلع  ،

 .ةيكلملل ةمزاللا تادنتسملا

 امدنعو ،ضرألا عيب يف ىرتشملل هتين ديكأت عئابلا داعأ ،عيباسأ ةثالث رورم دعبو

 ناريج ةعبرأ ىلع عيبلل ضرألا ضرعب ماق ،ةبولطملا تادنتسملا ىلع عئابلا لصح

 ضرع درجم لب  "،عيب ضرع " ضرعلا اذه ىلع قلطي ملو ىرتشملا مهنم

 ضرعلا لبق هنإ " ًالئاق ةباتك درلاب لوألا ىرتشملا ماق مث .تامولعم وأ تانايب

  ".مدقملا

صلخ ،قبس ام ىلع ًابيترت

ت

 ىلإ عئابلا هلسرأ يذلا باطخلا نأ ىلإ ةمكحملا 

 ضوافت نم مت ام ىلإ ادانتسا عيبلا ضرعل ةمزاللا ريياعملا عم قفتي ىرتشملا

 طورشب ةموعدم تناك مدقملا ضرعلل ةددحملا ةعيبطلا نأ ىلإ ،ةفاضإلاب  .قبسم

(

)3

.ضرعلا اذه هيلإ لسرملا فرطلا ىدل ةينلا رفاوتو ،رعسلا

 ىدحإ تصلخ امك 

 نإف ،ضرعلا لوبق ةلاح يف مازتلالاب ةين كانه تناك اذإ هنأ ىلإ ةينطولا مكاحملا

 ديدحت ىلع قافتالا مدع نع رظنلا ضغب ةيفاك ةروصب ًاددحم دعي ضرعلا

(

)1

.نمثلا

(

1

 مقر نعطلا )

2330

 ةنسل 

28

 ةسلج ق 

24/

2/

1991.

(

)2

 ةداملا صنت 

25

 ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

1981

 " نأ ىلع 

( ]

  

(.

§ Restatment 25
If from a promise, or manifestation of intention, or from the
circumstances existing at the time, the person to whom the promise or
manifestation is addressed knows or has a reason to know that the
person making it does not intent it as an expression of his fixed purpose
until he has given a further expression of assent, he has nto made an
offer.
(3) See Murray:"Contracts I Outline, Pepperdine University School of
Law. Text, 5th Edition p 13.
)(1
CLOUT case No. 330 [Handelsgericht des Kantons St.
GallenSwitzerland 5 December 1995 fax "ordering" software devices
sufficiently definite notwithstanding failure to mention price

49

)*(

ًايفاكً اديدحت اددحم ضرعلا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا
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 يلودلا عيبلا دقع ماربإ يف ةصاخ ةلزنم باجيإلا نكر أوبتي-

 اذلو.دقعلا هيلع موقي يذلا يرهوجلا نكرلاو ىلوألا ةدارإلا هرابتعاب ،عئاضبلل

 .هماربا عمزملا دقعلا رصانع ةفاك ىلع ًايوتحم نوكي نأ باجيإلا يف طرتشي

 ىلع ةعومجم لك فقوتتو ،نيتعومجم ىلإ دقعلا اهيلع موقي يتلا رصانعلا مسقتو

دقعلا ةغايص يف اهترورض ىدمو ةمدختسملا ظافلألا

:

 رصانعلا ،ىلوألا ةعومجملا

ةيرهوجلا

the fundamental elements
 اهيلع قافتالا ةرورض ىلع هقفلا عمجيو ،دقعلا مدعني اهنودب يتلا طورشلا ىهو

 هذهل ةيتاذلا ةيمهألا ىدم نع رظنلا فرصب ،هماربإ عنمي اهفلخت نأو ،دقعلا مايقل

يكرتلاب قلعتت اهنال امهيلك وأ نيفرطلا نم يأل ةبسنلاب رصانعلا

ب

 ،دقعلل ينفلا 

 عيابتلا متيال ًالثمف .اهقيقحت ىلإ ىمري يتلا ةينوناقلا ةيلمعلا ساسأ لثمت يتلاو

(

)2

مثلا وأ عيبملا ديدحت نودب

ن

صو وأ 

ف

.عيبلا دقعل ةبسنلاب ةعاضبلا 

   

 نمضتي نأ بجيف ،تنرتنالا ربع ىرجت يتلا عيبلا دوقع يف لاحلا كلذك

 ةقيرطلاو ،هنمثو هتيمكو هتيعونو هرادقم ثيح نم عيبملا ئشلا يراجتلا عقوملا

 عقوملا بحاص اهدعي دق يتلا لئاسملا نم اهريغو ،اهب نمثلا ءادأ متي يتلا

(

 )3

.ةيرورض

           رـصانعلا ديدحت ةرورض ىلع ءوضلا ىقلت يتلا اياضقلا نـمو

ةيـضقلا يف ىـكيرمالا ءاضقلا اهـلوانت يتلا باـجيإلا يف ةيرـهوجلا

  

 مايق يف اهعئاقو صخلتت يتلاو

Maryland Supreme Corp. v. Blake Co.

 ةيبرغلا تاعفترملا ةسردم ءاشنإ عورشم نع نالـعإلاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةئيه

 تمدقت )

ةطسوتملا

( 

Western Heights Middle School construction

كالب ةكرش

لع ،ضرعلا اذهل

ى

مزاللا ةناسرخلا ريفوت اهيلإ دنسي نأ 

ة

 اذهل 

)*(

 :

ةيزيلجنالا ةغللاب

  

sufficiently definie

(

)2

(

ص قباسلا

39

)3

 عجرملا "،دوقعلا ماربإو تاضوافملا ةرادإ يف ةينوناقلا بناوجلا" :يقوسد ميهاربإ دمحم .د 

 ةداملا صنت 

419

" :نأ ىلع يرصملا يندملا نينقتلا نم 

1

 ًاملاع ىرتشملا نوكي نأ بجي -

 ًانايب ةيساسألا هفاصوأو عيبملا نايب ىلع دقعلا لمتشا اذإ ًايفاك ملعلا ربتعيو ًايفاك ًاملع عيبملاب

 ".هفرعت نم نكمي

50

( .ةددحم ةيلام غلابمب عورشملا

21

 ةكرشلا تماق  ).ةدراي لكل ايكيرمأ ارالود

 مث ً،ايوفش ةصتخملا ةهجلا هتلبقو ددحملا ضرعلا كلذب باطخ لاسرإب ةذفنملا

 رعسلا ةميقب ةسردملا ءاشنإ عورشم ىلإ ةناسرخلا ليصوتب ةذفنملا ةكرشلا تأدب

 ًاراطخإ ةذفنملا ةكرشلا تلسرأ ،روهش ةدع رورم دعبو  .لسرملا باطخلاب ددحملا

 ضرعلا نأ ىلإ ةمكحملا تصلخ  .ذيفنتلاب ةنلعملا ةكرشلا ةربجُم راعسألا ةدايزب

 نمضتي هنأل عيبلا ضرعل ًاددحمو ًاحضاو ًاريبعت دعي ،ةذفنملا ةكرشلا نم مدقملا

( 

)

1
.ميلستلا طورشو رعسلاو ةيمكلاو علسلا فصو لثم ةيرهوجلا رصانعلا

    

47

                   ةيوـناثلا رصاـنعلا " ةـيناثلا ةـعوـمجملا اـمأ -

"

 يف رثؤت الو نيفرطلا تامازتلا مظنت ىهو

Non-fundamental elements
نافرطلا اهلفغأ اذإدقعلا ماربإ

،

 نم ةيرهوجلا رصانعلا ةبترم سفن لتحت اهنأ الإ 

يوناثلا رصانعلا لوحتت نأ زئاجلا نمو .دقعلا ماربال اهيلع قافتالا ةرورض

ة

 ىلإ 

 مل اذإ قبس ام ىلع اقيبطتو .كلذ يف امهتبغر نافرطلا ىدبأ اذإ ،ةيرهوج رصانع

 فارطألا ةين ريسفت نم اهصالختسا نكميف ،ةيوناثلا رصانعلا ىلع نافرطلا قفتي

(

)2

مهتافرصت وأ

.رخآ فرط نييعتب ةمكحملا مايق وأ ثلاث فرط ىلا ءاجتلالا وأ

 ةداملا ماكحأ يف دراولا فيرعتلل ًاقفو باجيإلا طورشل قباسلا ضرعلا دعبو

14

 طورش نم ثلاثلا طرشلا ليلحتو ةسارد ىلإ انوعدي رمألا نإف ،ةيقافتالا نم

 مها نم امهرابتعاب رعسلا ةلأسمو باجيإلل يفاكلا ديدحتلا طرش وهو باجيإلا

 ءارآلا مهأ لوانتن مث).لوأ عرف( قباسلا فيرعتلا نع ةمجانلا ةيسيئرلا لكاشملا

 ةداملا ضراعت لوح ةيهقفلا

14

 ةداملا عم 

55

ةيقافتالا نم 

 مث ) ،ناث عرف( 

 لوانتن

 نيتداملا نيب ضراعتلا ءازإ ةيئاضقلا ماكحألا

14

 ،

55

 انييف ةيقافتا يف  

  

 (

)2

 ناتداملا صنت 

102

و 

105/

6

 يبوروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

  " نأ ىلع 

     

)

.

 )

.

                                   

Contracts I Outline, Pepperdine University School of Law. Text:
Murray, 5th Edition "Objective test again- question of whether
enforceable contract was made. Contingency –was it a definite
expression of an offer .Description of the goods, quantity, price and
delivery terms are important. "p 15.
Pecl
Article 6:102 In addition to the express terms, a contract may
contain implied terms which stem from a) the intention of the parties
(b) the nature and purpose of the contract, and c) good faith and fair
" dealing
=Article 6:105 "Unilateral Determination by a Party Where the price
or any other contractual term is to be determined by one party and that
party's determination is grossly ".

)(1
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 دوقعلا ىف حوتفملا رعسلا طورش لوانتن مث ) ،ثلاث عرف ( عئاضبلل يلودلا عيبلل

 حوتفملا رعسلا طرشو باجيإلا دعاوق لوانتن ًاريخأو ) ،عبار عرف( ةيلودلا

 نيتداملا

14

 ،

55

)سماخ عرف( 

0

 لوألا عرفلا

 انييف ةيقافتا ىف ًايفاك ًاديدحت باجيإلا ديدحت ىف ةيلمعلا ةبوعصلا

1980

 48-

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا تطرتشا

14

 ضرعلا نوكي نأ ةرورض 

 ماكحأل ًاقفو دقعلا مربي رخآلا فرطلا هلبق اذإ ثيحب ،ةيفاك ةروصب ًاددحم

 .ةيقافتالا

 ،ءدب يذ ئدابو 

 علسلا ىلإ راشأ اذإ ،ةيفاك ةروصب ًاددحم ضرعلا ربتعي

 نمو ً.انمض وأ ةحارص رعسلا ديدحت كلذكو -اهنمثو اهتيمك ديدحت ثيح نم -

.

(

)1

ةبولطملا ةيمكلاو ةيعونلا نيفرطلا نيب ةقباسلا تالماعتلا ددحت نأ زئاجلا

 يأ دوجو مدعل -ام دح ىلإ -ءاضقلل ةيلمع ةبوعص فيرعتلا اذه لثميو

 رايعم ددحتل مكاحملا اهيلإ دنتست ةددحم وأ ةحضاو ريياعم وأ ةيعوضوم طباوض
 ةداملا يف صوصنملا ريسفتلا دعاوق ىلإ ءاجتلالا ىلإ مكاحملاب ىدأ امم ؛ةيافكلا

 فرصتلا وأ ،لاصتالا ةليسو تناك اذإ ام ديدحت لجأ نم ؛ةيقافتالا نم ةنماثلا

.ال مأ ةيفاك ةروصب ًاددحم دعي مدختسملا

49

 ريسفتلا دعاوق تقبط يتلا ةيئاضقلا ماكحألا مهأ ضعب ضرعتسنو -

 ىلع ىفاكلا ديدحتلا طرش قيبطت ةبوعصل ةنماثلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 :يلاتلا هجولا

 ةدوجلا يذ ةليشنشلا ورف ءارشب قلعتملا ضرعلا نأ مكاحملا ىدحإ تضق



 ىأ نأ رابتعاب كلذو ،ةيفاك ةروصب ًاددحم ًاضرع دعي لضفألا وأ ةطسوتملا

 ددحم هنأ ىلع فصولا اذه كردي نأ نكمي فورظلا سفن ىف لوقعم صخش

(

)1

ةيفاك ةروصب

) (1

[.

.

The UNCITRAL Digest of case law on the United Nations
Convention on the International Sale of Goods
A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/14 [8 June 2004
)(1
Case No. 106 [Oberster Gerichtshof Austria 10 November 1994
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امك

دنع ًايفاك ًاديدحت ددحم ضرعلا نأ مكاحملا ىدحإ ً اضيأ تضق

".
 ضيبلاب ةلمحم تابرع ثالث ءارش

فرطلا نأل كلذو 

 دق رخالا

،مهف

وأ 

 ناك 

 ةئلتمم نوكت نأ يغبني تانحاشلا هذه نأ ةلوقعم ةروصب مهفي نإ هيلع يغبني

(

)2

.ضيبلاب

 ةشمقأل رتشم بلط امنيح هنا ىلإ ةيرسيوس يف ةمكحم تلصوت لثملابو

 دعب اذه هفرصت نإف ،زيرطتلا ةكرش ىلإ ةروتاف لاسرإ عئابلا نم ةضوملا طوطخ

 معزي امنيحو  ".ةدروملا عئاضبلا ةيمك ثيح نم مازتلالا دصق هنا ىنعي " ديروتلا

 نأ بجي باجيإلا نايرس يف لصفت يتلا مكاحملا نإف ،مازتلالا دصق هنا بجوملا

.بجوملا ةينل لوقعم ردقب ًاكردم رخآلا فرطلا ناك اذإ ام ددحتو سردت

 مهأ نمو

(

)3

.رعسلا ديدحت ةيفيك ،يفاكلا ديدحتلا طرش ىلع ةبترتملا لكاشملا

 ،ةحارص بجوملا نم مدقملا ضرعلا يف هديدحت متي مل ذإ  ،يهيدبلا نمو 

ً.اينمض هديدحت متي فيكف

 ماكحأ ءوض ىف رعسلا ةلاسم ليلحت انيلع يغبني اذلو 

 ةداملا

14

  .ةيقافتالا نم 

عيبلا دقع دوجو مدع دنع اينمض رعسلا ديدحت ةيفيك

 فارطألا نيب 



 " لوقلا 





50

 نمثلا ديدحت ةلكشم دعت  -

–

 رضاحلا انتقو ىف 

–

 تاعزانملا دهم يه 

 رخذت ذإ عئاضبلل يلودلا عيبلا ،صاخ هجوبو  .ةيلودلا ةراجتلاب طبترت ىتلا

 .هديدحت ىلع قافتالا مدع ىلع بترتت يتلا تالكشملاب

 تافالخلاو تاشقانملا نم ريثكل رعسلا ةلأسم تضرعت ،كلذ ىلع ًابيترتو

 ةداملا هطرتشت ام ببسب ةيئاضقلاو ةيهقفلا

14

 باجيإلا نوكي نأ ةرورض نم 

 ً.ايفاك ًاديدحت ًاددحم

)(2

 (.

 ،

 .

 ,

[<.

]> 

]Case No. 106 [Oberster Gerichtshof Austria 10 November 1994
(citing art 2 3/8 see full text of the decision
)(3
See Bezirksgericht [BG] St. Gallen [District Court], 3PZ 97/18
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html
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 موقي يتلا ةيرهوجلا رصانعلا مهأ نم دعي رعسلا ناك امل ،كلذ ىلع ةوالع

 متي فيكف ،ةحارص هديدحت متي مل اذإف ،فارطألا نيب هديدحت نم دبالف ،اهيلع

 ةداملا ماكحأ عم اهضراعت ىلإ ىدأ يذلا رمألا .ضرعلا يف ًاينمض هديدحت

55

 نم 

 .ةيقافتالا

 يناثلا عرفلا

 نيتداملا ماكحأ ضراعت لوح ةيهقفلا ءارآلا

14

 و 

55

 ىلودلا عيبلا ةيقافتا نم 

 عئاضبلل

51

 اذإ ام لوح ،ةيقافتالا ةغايص دنع ةدقاعتملا لودلا نيب ريبك فالخ راث دقل -

 ةداملا تناك

14

 ةداملا نيبو اهنيب عمجلا زوجي وأ اهدرفمب أرقت ةيقافتالا نم 

55

(

)1

:-نيهاجتا ىلإ فالخلا اذه مسقناو ،ةيقافتالا نم

( لوألا هاجتالا ىري

 دقع ماربإ نكمي هنا ):

Professor Honnold

 وأ رعسلا ىلإ ةينمض وأ ةحيرص ةراشإ نمضتي مل ولو ىتح ةحيحص ةقيرطب

 دوجوملا يدايتعالا رعسلا ىلإ الاحأ دق " ةرابعف ،هديدحت اهبجومب نكمي تانايب

 ةلتاق ةوجف ثدحي رعس جاردإ يف لشفلا نأب لئاقلا لدجلا عنمت "دقعلا داقعنا تقو

 ةداملا يف " فاك لكشب ديدحتلا طرشل ةفلاخم دعتو ،دقعلا يف

14

 ةهجو ديؤيو .

 .ةمزلم ةقفصلا نأب نيفرطلا نم ةرداصلا تافرصتلا ريسفت نكمي هنأب هرظن

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةدراولا ضومغلا ةلكشم ىلع بلغتلا نكمي كلذبو

14

 حمست اهنأ اهنم مهفي الأ يغبني يتلاو ًاينمض نمثلا ديدحت مدع نأشب ةيقافتالا نم

.

(

)1

فارطألل ةكرتشملا اياونلا مهفل ةينف عناومب

( همعزتيو يناثلا هاجتالا ىريو

 ):

Professor Allan Farnsworth
 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف رعسلا ةلكشم نأ ً:الوأ 

14

 يه ةيقافتالا نم 

 ريدجلا ءزجلا" وهو "،دقعلا نيوكت " يناثلا ءزجلا يف تالكشم عبرأ نم ةدحاو

)(1

 قباسلا عجرملا

  

 .

 .

 .

 .

  ".

 .

"

قباس عجرم

ص

84

 .

see John E. Murray :"An Essay on the Formation of Contracts and
Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods " , 1988 p2
.
)(1
See Commentary by Prof. Dr Jur. Dr. Sc oec Fritz Enderlein Prof
Dr jur. Dr. Sc. oec. Dietrich Maskow INTERNATIONAL SALES
LAW United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International
Sale of Goods " 1992
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 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا تابلطتم نأ اديدحت ىري وهو ".صاخ وحن ىلع ةساردلاب

14

 ،فاك لكشب ًاددحم نوكي نل ضرعلاف  ".فسؤملا ىزغملا " هامسأ ام نمضتت 

   .ةددحم تابلطتم فوتسي ملام

 .دقع ماربإ ىلإ فدهي حارتقا وأ ضرع وه هرظن ةهجو نم باجيإلا ً:ايناث

ثمي ال مث نمو

ل

 ً.اباجيإ ةماعلا تاصقانملا وأ ةياعدلا لامعأ وأ فحصلاب نالعإلا 

 ةينلا ءافتنال ،ضورع ميدقتل تاوعد اهنوك نع ةماعلا تاحرتقملا ديزت الو

 ًاقيبطتو .دقعلا ماربإ ىلإ دوقت يتلا ةينلا ناكرأ دحأ وه مازتلالا ناك املو .مازتلالاب

 ةيمكلاو عئاضبلا فصو ىلع -لقألا ىلع -باجيإلا ىوتحي نأ بجي ،كلذ ىلع

 ةداملا( ًاقبط رعسلاو

55

نم 

دوجلا وأ ةيعونلا ىلإ قرطتلا طرتشي الو )ةيقافتالا

ة

 دامتعالا نكمملا نم ناك نإو .ةحيرص ةروصب اهب ةصاخلا دونبلا يف ةئبعتلا وأ

( ىلع

ةدام

35

 ناتداملا( ميلستلا خيراتو ناكم كلذكو ،اهديدحت لجأ نم ) 

31

 ،

)33

 ربتعت اهنإف ،ةقباسلا تامولعملا ىلع باجيإلا ىوتحا ول هنإف كلذ عمو .

م( ةيدام رصانع درجم

19/

3

مو )،

ن

 مازتلالا ةين نع بجوملا ربعي الأ ضرتفملا 

طاخملا ربتعا اذإ امأ .ةيفاك دقعلا نم ةحرتقملا ءازجألا نأ دقتعي ناك اذإ الإ

ب

 نأ 

م( هنايبل ةمئالملا تاليدعتلا ةفاضإ بلطي نأ هل زاج ،ةيفاك ريغ ءازجألا هذه

 19).

( 

)1

.لوبقلاب ددحتت نأ بجي ةيلكلا ةيمكلا نأل ،ةيمك ةيأ ضرع نكميو

 نأ مغرو

( ةداملا نإف ،باجيإلا ىوتحمل ىندألا دحلا نم ءزج رعسلا

55

 زوجي هنأىرت )

 ئش ىلع قافتألا متي ملو ً.انمض وا ةحارص رعسلا ددحتي مل اذإ حيحص دقع ماربإ

( ةداملا نيب ًاضراعت كانه نإف مث نمو .هديدحت ىف دعاسي

14

( ةداملاو )

 )55

 ًاقفو دجوي نأ نكميالام وهو راس دقع دوجو ًافلس ةريخألا ةداملا ضرتفت ثيح

(ةداملا ماكحأل

    14).

 صاخلاو ةيقافتالا نم ثلاثلا ءزجلا يف عقت ةداملا هذه نأ ً:اثلاث

 اهيف ردصت يتلا تالاحلا يف طقف مادختسالل تغيص يتلاو " دقعلا يفرط تامازتلاب

 ":

Allan Farnsworth Formation of Contract in International Sales:
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods "1984.

)(1

55

( 

2

)

 ةداملا ماكحأل ًاقفو ًانايب ةدقاعتم ةلود

92

،ةيقافتالا نم 

 ةلودلل ىطعت يتلاو 

وأ عيقوتلا تقو -هيف نلعت ًانايب ردصت نأ يف قحلا ةدقاعتملا

 رارقإلا وأ قيدصتلا

امضنالا وأ

م

 اذإ كلذ لاثم ،ةيقافتالا نم ثلاثلا وأ يناثلا ءزجلاب مزتلت نل اهنأ ،

ر
بتعا

 ً،احيحص دقعلا اذه دعي دقعلا يف نمثلا ديدحت مدع نأ ةلودلا كلت يف نوناق 

 ةداملا نأ امك

55

 يدايتعالا رعسلا " لاخدإب ةمكحملل حمست .ةيقافتالا نم 

 خيراتلا عم قفتي اذهو ،حيحص وحن ىلع مربأ يذلا دقعلا اذه يف " دوجوملا

 نم ىلوألا ةرقفلا صن ىلإ دانتسالاب هرظن ةهجو معديو .ةيقافتالل يعيرشتلا

 " هنأ ىلع صنت يتلاو ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا

1

 رسفت ةيقافتالا هذه مكح يف -

 ىتم فرطلا اذه هدصق امل ًاقفو نيفرطلا دحأ نع ةرداصلا تافرصتلاو تانايبلا

 ".هلهجي نأ نكميال وأ دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك

 ةداملا يف هاجتالا اذه دجي مل ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

55

 ةيقافتالا نم 

 قيبطتلل ةلباق حبصت ةداملا كلت نأل ،لوألا هاجتالا هيلإ دنتسا يذلا دوشنملا لحلا

 .حيحص وحن ىلع مربا دق دقعلا نوكي نأ دعب

 ثلاثلا عرفلا

 نيتداملا ( نيب ضراعتلا ءازإ ةيئاضقلا ماكحألا

14

 ،

55

 عيبلل انييف ةيقافتا يف ) 

عئاضبلل يلودلا

52

 ةداملا تراثأ -

14

 ةيقافتالا نم 

–

 ًايميداكأ ًالدج -لوقلا قبس امك 

 .نينيعم صاخشأ نم رثكأ وأ دحاو ىلإ باجيإلا هيجوت نم هبلطتت ام لوح

 ةداملا لوح لدجلا تراثأ يتلا ةيضقلاو

14

 وأ باجيإلا حاجن ىدم يه 

 نوكي نأ نمثلل نكمي ،كلذ ىلع ًابيترتو .فاك لكشب ددحم رعس نييعت يف هلشف

 ًاينمض ًاددحم

–

 باجيإلا ديؤت يتلا لودلا نيب ًاطسو ًالح ربتعا يذلا رمألا 

(

)1

.هضراعت يتلا كلتو نمثلا حوتفملا

(

)2

 ةداملا صنت

92

 " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 عيقوتلا تقو ،نلعت نأ ةدقاعتملا ةلودلل -

 اهنأ وأ ةيقافتالا هذه نم يناثلا ءزجلاب مزتلت نل اهنأ ،مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلاوأ

.".ةيقافتالا هذه نم ثلاثلا ءزجلاب مزتلت نل

)(1

" 

.

 "

See Jacob S. Ziegel: Article14 in Report to the Uniform Law
Conference of Canada on Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, July 1981

56
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 ةداملا تءاج ،كلذ ىلع ةوالع -

55

 اذإ ام ديدحت يف صقنلا اذه دسل 

ةداـملا نم ىلوألا ةرقفلل ًاقفو فاـك لكشب ًاددحم باجيإلا ناك

14

 اذه نأ ديب .

 .ةيئاضقلا ىواعدلا يف ىزغم تاذ ةروصب رهظي مل بلطتملا

 لوبق روف مازتلالا يف بجوملا ةين " ليلحتب ةينطولا مكاحملا تماق ،كلذل ُاقيبطتو

 ترهظأ امك .نمثلاو ةيمكلا ديدحت نأشب دقعلا تابلطتمو ،موعزملا باجيإلا

 نمثلا ديدحت ىلإ لصوتلا لجأ نم عوضوملا اذه يف ةنورم ةينطولا مكاحملا

(

)2

.قوسلا رعس ىلإ عوجرلاب ةيفاك ةجردب

 صقنلا دسل ىرخأ داوم ىلع لمعلا وأ 

 ماكحأىلإ ءاجتلالا لثم ،اهيلع قافتالا مدع لاح يف ،نمثلاو ةيمكلا يطرش يف

لذكو ،ةينلا ريسفت يف ةنماثلا ةداملا

ك

 ةقباسلا تالماعتلا ديدحت ىف ةعساتلا ةداملا 

 ةداملل ًاقفو ةيفاك ةجردب ًاددحم ام طرش ناك اذإ ام ديدحتل يرورض

14

 .ال مأ 

54

 ىلع دمتعت يتلاو ( ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا قيبطتب ةصاخلا اياضقلا نمو -

 راسمو تافرصتلا كلذ يف امب ،ةقباس تالماعم نم فورظلا لك ليلحت ةينلا ديدحت

(

)1

 ).قباسلا ذيفنتلا

 ةداملا ىلإ ةراشإلا مدع مغرب( ةيرجم ةمكحم تلصوت كلذك 

ةنماثلا

 نإ ىلإ ) 



 لكشب نيددحم اناك نمثلاو ةيمكلا ناو ماهبإ وأ سبل نود اهعيب مت دق عئاضبلا

 رايتخا يف "دحاو بناج نم ةطلس ىرتشملا حنم دق باجيإلا ناك ول ىتح ،فاك

(

)2

.ةارتشملا تاجتنملا نم عاونألاو زارطلاو ةيمكلا

 .,

 ,

-

 ,

 >

 ),

 <;

( ,

[ 

<

>

   ":

.

                

(2) See, e.g Fauba v. Fujitsu Microelectronik, Cour de Cassation,
Paris 92-993, 16 Apr. 22, 1992 (F.) (term specifying revision of price
according to market trends was sufficiently definite available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920422f1.html OLG Frankfurt/M 10
U 80/93, Mar. 4, 1994 (F.R.G availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html
(1) See Larry A. Dimatteo
For a discussion of the totality of the
circumstances analysis approach to contract interpretation generally
)Contract Theory: The Evolution of Contractual Intent "(1998

ص قباس عجرم 

337

                                                       

 [ 

] 

]>

)(2) See Legfelsobb Bíró ság, Gf.I. 31 349/1992/9, Jan. 10, 1992 (Hung
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html

57

يترقفلا ىلع ادامتعاو

ن

 ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلاو ةيناثلا 



 ةيفاك ةجردب ًاددحم ناك الليشنش ورف ءارش دقع نوك ىلإ ةيواسمن ةمكحم تصلخ

(

 ىلإ تراشأ ةلاسرلا نال ،مازتلالا ةين نع فشكت مل لزغ عيب ضرع ةنمضتملاو

 .ةكلاملا ةكرشلا نم تاميلعت

 ةيوه ددحت مل ةلاسرلا نأ ىلإ ةمكحملا تلصوت دقلو

(

)4

".عئابلا" سيلو "ردصملا" مساب هسفن ىلإ راشأ بجوملا نال عئابلا

  

55

 مظنت يتلاو ةيقافتألا نم ةعساتلا ةداملا قبطت مكاحملا نم رخآلا هاجتالا امأ -

(

)5

،دقعلا يفرط نيب قباسلا لماعتلاو ةعانصلا يف تاسرامملا

 ةداملاو 

14

 نأشب 

 اذه ءوض يف دقعلا طورش رفاوت ةيافك ىدمو ،مازتلالا ىلإ نيفرطلا دصق ديدحت

(

)1

.دصقلا

 دقعلا "نأ ىلإ 

 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ةعباتلا ميكحتلا ةمكحم تصلخ ثيح

ICC


)3

.هيلإ دروملا ورفلا عيبب ىرتشملا مايق ليلد دوجول ًارظن

                      سكافلاب عئابلا ةلاسر نإ ىلإ ةيناملأ ةمكحم تصلخ امك



 ًاتقؤم نيفرطلا نيب هيلع قفتملا نمثلا ناك ول ىتح ،فاك لكشب ًاددحم نوكي

 تدمتعا دقل .يئاهنلا ىرتشملا همدقي يذلا رعسلا بسح ةعجارملل عضخيو

 نأ ضرتفت يتلاو ةيقافتالا نم ةعساتلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىلع ةمكحملا

 ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلاو  "،ةداتعملا ةيراجتلا تاسرامملا ناقبطي نيفرطلا"

( 

)2

.نيفرطلا ةين ديدحت يف رابتعالا يف فورظلا لك ذخأب حمست" يتلاو

 ,

 [  

]

 ,

(3)See OGHOb547/93 availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html
)(4
See OLG Frankfurt 9 U 13/00, Aug. 30. 2000 supra note 204

(

)5

 ةداملا صنت 

9

 " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 تاداعلابو اهيلع اقفتا يتلا فارعألاب نافرطلا مزتلي -

 .امهنيب لماعتلا اهيلع رقتسا يتلا

2

 دق نيفرطلا نأ ضرتفي ،كلذ فالخ ىلع قافتا دجوي ملام -

 ىتم هب املعي نأ يغبني ناك وأ هب ناملعي اناك فرع لك هنيوكت ىلع وأ امهدقع ىلع ًانمض اقبط

ماظتناب ىعارمو عساو قاطن ىلع ًافورعم ناك

 يف 

 ةلثامملا دوقعلا يف فارطألا نيب ةيلودلا ةراجتلا

".ةراجتلا عرف سفن يف ةيراسلا

)(1

 ,

 ,

.

<[ 

> 

.

See AZ 12.G.41.471/1991, Mar. 24, 1992 supra note 132. (Quality
quantity, and price of goods impliedly fixed by the established practice
of parties where seller repeatedly delivered the same type of goods and
buyer paid after delivery
)(2
ICC Court of Arbitration - Paris 8324/1995 (Arbitral Award 1995
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html flexible
price was valid where no market price established by common
)exchange institution for manganese) (on file with author

58

 تحضو دق ةعانصلا يف ةداتعملا تاسرامملا مارتحا ىلإ مكاحملا هاجتا نأ امك



 يتلاو ةعانصلا يف ةيعرملا دعاوقلا قيبطت قحلاب ىعدملا اهيف بلاط ةيضق يف

 ةداملل ًاقفو فاك لكشب ًاددحم ناك ينالديص جتنم نم ةيراجت تايمكل ءارشلا

.

(

)3

ةعانصلا يف ةداتعملا تاسرامملا وهو ليلدب ًاديؤم ناك هنإ ثيح

56

أ ،لوقلا ةلفان نمو -

ن

 ةداملا

55

 ةداملاو ةداملا هذه نيب ضراعتلا ءازإ ةيقافتالا نم 

14

وأ

ال

؟دقعلا نيوكت عنمي نمثلا تابثإ يف نيفرطلا لشف له :امه

 .ةلثامم فورظ سفن يف ةلثامم عئاضب عيب دقع ماربإ دنع

Professor Allan
لوألا ةيضقلاب قـلعتي اـميف 

ـ

ىرـي -دقعلا نيوـكت ىـ

رورض 

ة

 مربي نإ دقعلل نكمي ىتح ،نمثلا ديدحتل ةقيرط دوجو 

 (

)1

(

55

(

( ةداملا دوجو

55

 ذاتسألا ىنبت دقلو ).

Honnold
55

.ذيفنتلل لباق دقع نيوكت دعب نمث ديدحت يف طقف مدختست )

  

 ةلكشم لحي نإب دقعلا ماربإ تقو مومعلا هجو ىلع يراسلا نمثلل حمست )

 هنإ لوقلاب هيأر 

 معديو .نمثلا ديدحتل ةقيرط وأ نمث دوجو مدع

 ةيأ رثا ةفلاخمب نيفرطلل حمست ةيقافتالا دونب نإف ةحضاو نيفرطلا ةين تمادام

)(3

.,

 " ,

:

Geneva Pharm 201 F. Supp. 2d at 281.
See Peter Schlechtriem "Uniform Sales Law

–

 هلضفت امل ًاريدقتو  .ديروتلا دوقع يف بوتكملا ريغ طابترالاب رقت -هتيضق يف

 ةمكحم تأر دقف ،ةعانصلا ىف ةيعرملا دعاوقلل ًاقفو تامازتلالا ذيفنت نم ةيقافتالا

 رمأ نأ " راب لماعم دض ةينالديصلا ايجولونكتلل فينيج ةسسؤم ةيضق يف ةيكيرمأ
14

 ،ذيفنتلل ًالباق دقعلا نوكيل نيعم نمث تابثإ بلطتيف رخآلا يأرلا امأ ً.اذفان حبصيو

 ةداملا نإف يأرلا اذه لظ ىفو لودلا نم ريثك يف دوقعلا نوناق عم قستي ام وهو

 عم ضراعتي ديدحتلل لباق وأ ددحم نمث دوجو بلطتم نأ ،كلذ ىلع ةوالع

 ةداملا نأ وهو ًالومش رثكأ ًايأر 

Honnold

)(1

supra note 107, at 80

 امهتراثأ نيتيضق يف مكاحملا ىأر ىلإ ريشن 

 ماع هجوب يراسلا رعسلا ديدحت يف ةمدختسملا لماوعلا ديدحت :ةيناثلاو

Farnsworth

:-ةيقافتالا نم 

.

59

 يف هيلع صوصنملا نمثلا مكح كلذ يف امب اهماكحأ نم مكح يأ كلذكو ةدام

(

)2

 ةداملا

14.

   

 املاط هنأ هادؤمو 

 ىأر ةيقافتالا ةيراتركس قيلعت ديؤي امك

 طورشلا ىلإ لصوتلا عيطتسي عويبلا نوناق ناف ،مازتلالا دصق ىلإ نافرطلا بهذ

ىأر تنبت دقلو .ةصقانلا

 :-لاثملا ليبس ىلع اهنمو ةينطو مكاحم ةدع دلونوه

 ةداملا ةيرسيوس ةمكحم تمدختسا

55

 ةروتاف يف دراولا نمثلا ريسفت يف 



Honnold

 يف ةلثامم فورظ يف ماع هجوب يراسلا نمثلا هتربتعا عئابلا نم ةححصم

 دق ناك ةمكحملا نأل ددحملا لماعلا نكي مل رعسلا نييعت مدع نأ ودبيو .ةراجتلا

.مازتلالا ىلإ امهدصق نع ةحارص ارِِبع دق نيفرطلا نأ اهتديقع يف خسر

 الليشنشلا ورفب صاخلا عازنلا يفو ةيواسمنلا ايلعلا ةمكحملا تصلخ امك



 ال ةدوجلاب رعسلا طبر ىلع نيفرطلا قافتا نأ ىلإ )يواسمن رتشمو ىناملا عئاب(

 رعس" ىلع ًامئاق امهنيب قافتالا لعجي رعس ديدحت مدع ناو دقعلا نيوكت نم عنمي

 رعس ىلع اضرتعي مل نيفرطلا نأ صاخ وحن ىلع ةمكحملا تركذ امك ".قوسلا

50

 ةيلوألا اهتعجارم يف ةيئادتبالا ةمكحملا هتددح يذلاو ةعطقلل ايناملأ ًاكرام 

 نيوكتب حمسي امم ددحم لكشب ًانيعم ناك نمثلا نأب ةمكحملا تضق اذهبو .ةيضقلل

(

)1

( ةداملا قيبطتل ًايعاد رت مل مث نمو دقعلا

55).

  

 يراجتلا ميكحتلل ةيسورلا ةمكحملا تضفر دقف كلذ نم ضيقنلا ىلعو



( ةداملا يلودلا

55

 لبق "رعس ديدحت ىلع نافرطلا قفتا ثيح )

10

 ةيادب نم مايأ 

.كلذب مايقلا اعيطتسي مل امهنكلو " ديدجلا ماعلا

 يف نيفرطلل قحاللا لشفلا نإ

 رذعت ىلإ ىدأ امم ةيرهوجلا دونبلا ىلإ لقتنا نمثلا نأشب قافتا ىلإ لصوتلا

)(2

 :

[ )

(

 "

 > 

 .(,

[

See John E. Murray, Jr "An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters Under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods 1988 available at
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/murray.html .
)(1
See OGH Ob 547/93, Nov. 10, 1994 (Aus available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html .

60

(

)2

.دقعلا نيوكت

 ديدعت :يهف ةينطولا مكاحملا اهتجلاع يتلا ةيناثلا ةيضقلا امأ  

 عئاضبل دقعلا ماربإ تقو ًامومع يراسلا نمثلا ديدحت يف ةمدختسملا لماوعلا

 ةينطو ةمكحم تصلخ دقل .لاجملا سفن يف ةلثامم فورظ تحت ةعابمو ةلثامم

( ةداملا يف قوسلا رعس ىلإ ةراشالا نأ ىلإ

55

 ىلع نيفرطلا قافتا هيلع ولعي )

( 

)3

.ةيقافتالل لماكلا قيبطتلا ىلإ رظنلاب كلذ ريغ

  

      

57

 يأ عضو وأ ديدحت يف ةيرحلا قلطم نيفرطلل نأ قبس امم صلخن -

(

)4

 نمثلا ديدحت يف اهمادختسا نكمي يتلا لماوعلا نم ددع

 ساسأ ىلع ريعستلاوأ 

 لالخ " ىرتشملا ضارتعا بايغ ىرخألا ةمئالملا لماوعلا نمو .ةدوجلا رصانع

هو ،عئابلا نم ةلسرملا ريتاوفلا يف ددحملا رعسلا ىلع " ةريصق ةينمز ةرتف

و

 ام 

 هرابتعاب ريتاوفلا كلت يف دراولا نمثلا ىلع ىرتشملا ةقفاوم هعم مكاحملا ضرتفت

 يراجتلا لاجملا تاذ يف ةلثامملا فورظلا تحت ًامومع يراسلا نمثلا

–

 ًاقفو 

( ةداملل

55

 ةقفصلا نأب نيفرطلا نم ةرداصلا تافرصتلا ريسفت نكمي ثيحب )،

 .ةمزلم

عبارلا عرفلا

)*(
ةيلودلا عويبلا ىف حوتفملا رعسلا

ةيلودلا عويبلا لاجمىف حوتفملا رعسلا موهفم



58

 عئاضبلا عيب ةيلمع حاجن ضرتعت يتلا تابقعلا مهأ نأ ،ظحالملا نم -

 فرطلا عانقإ ةلواحم وأ نمثلا وأ رعسلا ديدحت وه ،ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا يف

 .هتيلوقعمب رخآلا

 .(,

 .

<

 ,

 ,

 ,

[

]>

(,

 ,

.

[ 

<

]>

":ةيزيلجنالا ةغللابو )*(

" 

(2) Tribunal of Int'l Commercial Arbitration at the Russian Federation
of Chamber of Commerce 309/1993, Mar. 3, 1995 (Russ available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950303r1 .html
(3)SeeCAGrenoble 93/1613 Apr.26
1995(Fr Availableat http://cisgw3.law.pace.edu/cases/95 0426f1.html
)(4
See OGH Ob 547/93, Nov. 10, 1994 (Aus ) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.htm l
open terms in international contracts

61

يقافتا تناك املو 

ة

 ىلإ فدهي يذلاو ،صاخلا يلودلا نوناقلا ةباثمب انييف 

 ضارتعا ةيقافتالا ةغايص ءانثأ يف ظحول هنأ الإ عئاضبلا عيبل دحوم نينقت عضو

،ةيقافتالا دونب نمض حوتفملا رعسلا أدبم جاردإ ىلع لودلا نم ةفلتخم تاعومجم

 طورشلا هذه لثم نأل ةيكارتشالا لودلا :لاثملا ليبس ىلع لودلا هذه نمو

فتت ال اهنإ ىلإ ةفاضإلاب  .دوقعلا ماربإ يف فارطألا ةدارإ عم ضراعتت

ق

 عم 

  .ةموكحلا اهعضت يتلا ةيداصتقالا ةطخلا

–
 تضرتعا امك

 ضرعت طورشلا هذه لثم نأل ةيمانلا لودلا ً -اضيأ 

 .قوسلا رعس تابلقت رطاخمل ةيلوألا داوملا نم اهتراجت

59

 ًاودع أدبملا اذه رابتعاب يندملا نوناقلا لود ضعب عضولا تاذ ترقأ امك -

 نوكي اذهبو ،دحاو فرط ىلع رعسلا ديدحت دمتعي امنيح ،ةصاخ اهحلاصمل ًادودل

(

)1

.فيعضلا فرطلا ةحلصم ريغ يف

 تايالولا بودنم لشف تاضارتعالا هذه ءازإو

 ةيوست ىلإ لصوتلا مت دق ًاريخأو .ةغايصلا ىلإ طورشلا هذه ةفاضإ يف ةدحتملا

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صن ليدعت قيرط نع سيل

14

 ةداملا قيرط نع امنإو ،

55

 يتلاو ،ىرتشملا تامازتلا نم ثلاثلا ءزجلا يف عقت يتلاو ةيقافتالا نم 

)

  

(

1
.نيفرطلا نيب مربا دق حيحص دقع دوجو ضرتفت

60

 هيف مكحتي يذلاو مويلا ملاعلا هدهشي يذلا ظوحلملا روطتلل ةجيتنو -
 يف ةيسيئر ةمس تحبصأ يتلاو ةملوعلا يف ىلوألا ةوقلا لثمتت :ناتيسيئر ناتوق

 ةفصبو ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا ىلع رشابم لكشب ترثأ يتلاو ةيمويلا انتايح

 .ةيلودلا دوقعلا يف حوتفملا رعسلا طورش لامعتسا ىلع ديازتملا لابقإلا ةصاخ

 طورشلا موهفمل ضقانم حلطصمك ةحوتفملا طورشلا موهفم روطت  ىلإ تدأ يتلاو

لت ىهو ،ةتباثلا وأ ةددحملا

ك

 اهيف ددحتي يتلا طورشلا 

ةقدب

 هيف قفتي يذلا تقولا 

)(1

:

3

 ,

Carlos A. Gabuardi " Open Price Terms in the CISG, the UCC and
Mexican Commercial Law " June 2001 p .

( 

)

1

 ةداملا صنت

55

 ،نمضتي نأ نود حيحص وحن ىلع دقعلا دقعنا اذإ " نأ ىلع انييف ةيقافتا نم 

 الاحأ دق نيفرطلا نأ ربتعي هديدحت اهبجومب نكمي تانايب وأ عئاضبلا نمثل ًاديدحت ً،انمض وأ ةحارص

 ةبسنلاب دقعلا داقعنا تقو دوجوملا ىدايتعألا رعسلا ىلإ ،كلذ فلاخي ام دوجو مدع ةلاح يف ًانمض

.ةراجتلا نم عونلا سفن يف ةلثامم فورظ يف ةعيبملا عئاضبلا سفنل

62

 " اهنأب ةحوتفملا طورشلا فيرعت نكمي مث نمو .نيعم دقع ماربإ ىلع نافرطلا

   ".دقعلا ماربإ ءانثأ ىف اهيلع قفتي وأ ةقدب اهديدحت متي ال يتلا طورشلا كلت

 ةيجولونكت تارييغت نم ملاعلا ىلع أرطي ام اميف ةيناثلا ةوقلا لثمتتو

 ،ةعراستم

تاعارتخاو

   .ةيسايسو ةيعامتجا تاليدعتو ةديدج 

–

 نهذلا يف روثي

 ةئيبلا نيب نزاوتلا قيقحت ىلإ ةحلم ةجاح كانه نإ ،ظحالملا نم

  .ةيملاعلا تاريغتملاو فورظلا ةرياسم ىلع لمعلاو ةينوناقلا

وحلم ًاروطت ملاعلا دهشي ،كلذ ىلع ةوالع

ظ

 ةينوناقلا دعاوقلا يف ًا

 وأ ىلودلاراجتلا نوناقب فرعت يتلاو ةيراجتلا

 ةلأسم

Mark P. Gergen
61

ذاتسألا لوانت ،قبس امل ًاقيبطتو -

 قافتالا متي مل يتلا دونبلا وأ طورشلا "اهنأب اهفرع يتلاو ةحوتفملا طورشلا

 طورـشلا هذه ذيفنت ىلع ةردقلا حيرص لكشب فارطألا دحأ حنمت يتلاو ،اهيلع

                 رظن ةـهجو نمو  ".لاجملا اذه يـف هتنطف وأ هتربخل ًاقفو دعب اميف

 نأ مهناكمإب نوكي ،دقعلا ىلع نيعقوملا فارطألا نأ ىري

Mark P. Gergen
وقفتي

ا

 يف كلذو ،امهنيب مربملا دقعلا يف ةددحملا ريغ دونبلا ضعب كرت ىلع 

( 

)1

:-ةيلاتلا فورظلا ءوض

  

 نأ ىنعمب ،ةيقادصملا مدع ىلع دقعلا طورش نم نيعم طرش دمتعي امدنع



 ةروصب دكأتلا مدع وأ كشلا نمضتي لكشب جئاتنلل مييقت وأ لامتحا كانه نوكي

ةفاضإلاب ،ريبك لكشب ةفلتخم ةعقوتملا جئاتنلا نوكت نأ وأ ،ةيفاك

 دوجو مدع ىلإ 

 .علسلا هذه نمث ددحن نأ اهلالخ نم عيطتسن قوس

“

" 

:

"See Mark P. Gergen the Use of Open Terms in Contract
terms are contractual provisions that expressly grant a party
substantial, but not completely unfettered, discretion in
performance.1992.

)(1

open

 ىوقلا هذه ريثأت ىدم لوح لؤاست -ددصلا اذه يف 

 .؟ ةيلودلا ةراجتلا لاجم يف ةيدقاعتلا تاقالعلا مظنت يتلا ةينوناقلا مظنلا ىلع

Lex Mercatoria

63

 لالخ نم ةدراولا فورظلل عضخي يذلا دقعلا اذه ذيفنت يف قدأ لكشب دوقعلا

  .ةفورعملا رطاخملا نم ريثك عم لماعتلا

 .ةرطاخملا أدبم لوبق فارطألا دحأ ضفر



 يتلاو ،دقعلا ذيفنتب قلعتت ةيفاضإ رصانع وأ ةينوناق طباوض دوجو دنع 

 .حوتفملا رعسلا طرش ذيفنتب ةصاخلا تابوعصلا ىلع دعاست

 نوكي ثيح ،ةيعامجلا رطاخملاو ةيدرفلا رطاخملا نافرطلا ددحي امدنع 

 .ةددحم طورش عضو مهل لضفألا نم

Mark P. Gergen
  ذاتسألا فيرعت نأ نم مغرلا ىلعو 

 .رخآلا فرطلا ةرطيس تحت نيفرطلا دحأ لعجي

62

ارطألا دحأ ةفرعمب ءاوس

ف

  " .رمألا اذه يف فارطألا مكحتو ةرطيسل ةبسنلاب ةيساسأ دعت يتلا

63

 نكمي ،ةحوتفملا طورشلا أدبم لظ يف هنإف مدقت ام ىلع ءانبو -

 :ةيتآلا ةينوناقلا لئاسملاو فورظلا ىلع فرعتلا

رطتي ال يتلا ةلاحلا

ق

 .ةددحم ةينمز ةدم يف طرشلا

 نوكيس يذلا طرشلا اذه لثم ديدحت ىلع فارطألا اهيف قفتي يتلا ةلاحلا



  .فارطألا دحأ ةربخو ةنطف ىلإ ًاعضاخ

 ًاعضاخ نوكيس طرشلا اذه لثم ديدحت نأ ىلع فارطألا قفتي يتلا ةلاحلا



 ةحوتفملا طورشلل

 ملو ةحوتفملا طورشلا ىنعمل ً اددحم ًافيرعت عضي مل هنإف  ،ةديدج ةركف نع ربعي

 نيعقوملا فارطألا دحا "ةنطفو ةردقم" حلطصم نم همهفن نأ يغبني ام ريسفتب مقي

 طورشلا هذهل هفيرعت نأ ىلإ ةفاضإلاب ةحوتفملا طورشلا هذه ذيفنت يف دقعلا ىلع

 يتلا طورشلا كلت " اهنأب ةحوتفملا طورشلا فيرعت جاتنتسا نكميو  -

 اهديدحت متي نأ ىلع دقعلا يف فارطألا لوخد ءانثأ يف اهيلع قفتي وأ ةقدب ددحت

 لماوعلاو رصانعلا لالخ نم وأ لاجملا اذه يف هتربخو 

 اذه ديدحت اهب متيس يتلا ةقيرطلا ىلإ فارطألا اهيف 



 ذيفنت كلذكو ،ةلسارملا وأ ةبتاكملا أدبمب قلعتت ةبوعص كانه نوكت امدنع







 .دقعلا ىلع نيعقوملا فارطألل ةبسنلاب ةيرهوج دعت يتلا لماوعلاو رصانعلل

64
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دحوملا

 ةداملا يف

305/

2

،
 (
رعسلا ديدحت متي مل ولو ىتح دقعلا نيوكت.

1)

 يف فارطإلا ةين ىلع يساسأ لكشب دمتعت يتلاو

(*)

ةيراجتلا دوقعلا ىلع حوتفملا رعسلا ماظن،   يكيرمألا يراجتلا نوناقلا

- ظحلنو،  قيبطتب ًاصاخ امامتها تلوأ يتلا ةينوناقلا ةمظنألا زربأ نأ

  ماع

1973

، تلاو

ي

 ةيضقلا يف حوتفملا رعسلا قيبطتو نيدقاعتملا ةين

 ىلع اهيف دمتعاو يكيرمالا ءاضقلا اهلوانت يتلا تاقيبطتلا مهأ ىلع ءوضلا يقلنو

United Engineers and Constructors, Inc.

رعسلا ديدحت مدعل امهنيب دقع دوجو. ةين نأ ىلإ ةمكحملا تصلخو
ةلسرملا عئاضبلل ةئجافملا، قع نيوكت رصانع عيمج نأ ةمكحملا تدجو

د

 (
 ةداملا صنت

305 /

2

65

,

.”  

  دحوملا ىكيرمألا يراجتلا نوناقلا نم

1978

 نأ ىلع: 

(

1)

:

ةيزيلجنإلا ةغللاب

Open price terms in the UCC
UCC
.
(1) The parties if they so intend can conclude a contract for sale even
though the price is not settled. In such a case the price is a reasonable
price at the time for delivery if (a) nothing is said as to price; or (b) the
price is left to be agreed by the parties and they fail to agree; or (c) the
price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as
set or recorded by a third person or agency and it is not so set or
recorded.(2) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a
price for him to fix in good faith. (3) When a price left to be fixed
otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through
fault of one party the other may at his option treat the contract as
cancelled or himself fix a reasonable price. (4) Where, however, the
parties intend not to be bound unless the price be fixed or agreed and it
is not fixed or agreed there is no contract. In such a case the buyer must
return any goods already received or if unable so to do must pay their
reasonable value at the time of delivery and the seller must return any
portion of the price paid on account
(1)
Alter and Sons v. United Engineers 366 F .Supp. 959 (1973).

(*)

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع نزاوت لالتخأ ةجلاعم ىف حوتفملا رعسلا رود

 سماخلا عرفلا

امهنيب.

1)

             هماربإ مدع نم عنمي ال نمثلا ديدحت مدع نأو فارطألا نيب ةرفاوتم

  عيبلا

ةعاضبلا نحشب ماق دق،  راعسألا ةدايزل ةجيتن رخأتملا هقلقو ىرتشملا رتوت ءازإو

امهنم ةرداصلا تافرصتلا ءوض يف رسفت نأ،  عئابلا نأب ًاملاع ىرتشملا ناك املو

 بجي فارطألا

امهنيب مربملا قافتالا ذيفنت مدعل ىرتشملا دض عئابلا،  ركناو ىغلأ ىرتشملا نأل

  اهعفر

Alter and Sons, Inc. v.

 باجيإلا دعاوق و حوتفملا رعسلا طرش

 ناتداملا(

14

 ،

 ) 55

)*(


  

65

أ دجن ،قباسلا ليلحتلا ءوض ىف -

ن

 ةرقفلا 

ىلوألا

 ةداملا نم 

14

 نم 

 لمتشي ثيحب ( ًايفاك ًاديدحت ًاددحم باجيإلا نوكي نأ ىلع تصن يتلاو ،ةيقافتالا

مزاللا رصانعلا عيمج ىلع

ة

 ديدحتو ةعاضبلل فصو نم دقعلا ماربإل ىفكت يتلا 

ةداملا صن عم ةحارص ضراعتت ).نمثلل

55

 دوجو ضرتفت يتلاو ،ةيقافتالا نم 

 ضيقنلا ىلع كلذو ً.انمض وأ ةحارص نمثلا ديدحت هساسأ ىلع متي حيحص دقع

 ةداملا نم

14

رتفت ال يتلاو 

ض

 .دقعلا اذه لثم دوجو 

 ةداملا نأل نمثلا ةلأسم يف ةالاغملا تمت دق هنأ ،ىلوألا ةلهولا نم ودبي امك 

14

 فورظ يف هريدقتل ةيناكمإ كانه ناك نإو .نمثلا نع ءيش ركذي نأب حمست

 ةداملا يف تدرو امك رعسلا ةمءالم نأو ،اهتيمكو ةعاضبلا عونو مدقملا ضرعلا

55

 ةروصب ًاددحم ربتعي دقع ماربإب قلعتي باجيإ يأ نأ حضوت ةيقافتالا نم 

 ةداملا تمظن امك  .رعسلا ديدحتب قلعتي ًاطرش نمضت اذإ ةيفاك

55

 يف ةدراولا 

 متي يذلا رعسلاو ً،انمض مأ ةحارص ءاوس رعسلا ديدحت ةيقافتالا نم ثلاثلا مسقلا

 ةداملا صنل ًاقفو هديدحت

55

 طبترملاو دقعلا ماربإ تقو هديدحت متي يذلا وه هنأب 

 .ةراجتلا لاجم يف ةلثامملا فورظلا سفن يف ةعيبملا عئاضبلاب

رو ام قبطت مل ماكحألا رثكأ نإ دجن ،كلذ ىلع ًابيترتو

د

 ةداملا يف 

(

)1

55

؛

 قلعتملا ءزجلا ةينمض وأ ةحيرص ةروصب اوددح دق وناك فارطألا نأل 

 ةرقفلا هطرتشت يذلا ديدحتلا بناجب صاخلا بلطملا اوققح دق اذهبو ،رعسلاب

(

)2

 ةداملا نم ىلوألا

14.

  

 :ةيزيلجنالا ةغللاب )*(

& Offer Rules and the Open Price Term: Articles 14

)

< 

( >

 ,

 ),

 ]

.

 '

)55
See also Oberlandesgericht Frankfurt, Germany, 15 March 1996,
available on the Internet at http://www.cisg
online.ch/cisg/urteile/284.htm citing articles 14 and 55 when
expressing doubt parties had undertaken obligations affirmed
Bundesgerichtshof, VIII ZR 134/96, 23 July 1997 (no citation to articles
14 or 55); case No. 410 [Landgericht Alsfeld Germany 12 May 1995
court indicates that buyer did not allege circumstances from which a
lower price could be
](2) case No. 343 [Landgericht Darmstadt Germany 9 May 2000
(parties agreement as to price enforceable even if price different from
that of the market); CLOUT case No. 106 [Oberster Gerichtshof

)(1

66

66

 ةصاخو ،ةيلودلا ةراجتلا تارورضل ةباجتساو ،لوقلا ةوفص -

 نيب لماعتلا يف ةنورملا نم ديزملا بلطتت يتلاو عئاضبلل يلودلا عيبلا ةيلمع

 دونب نمض حوتفملا رعسلا جاردإ ىلع لمعلا ةرورض ىضتقي رمألا نإف ،فارطألا

 قوسلا رعسل اقفو هديدحت وأ نمثلا ديدحت نع فارطألا لافغإ ةلاح يف ةيقافتالا

 وه امب ةوسأ هريدقتل رخآ صخش نييعتب ةمكحملا مايق وأ ثلاث فرط ةطساوب وأ

(

)3

،ةينوناقلا ةمظنألا نم ريثك يف عبتم

 عئاضبلا عيب نوناق لاثملا ليبس ىلع 

 يزيلجنإلا

1979

صن يذلا 

ةنماثلا ةداملا ىف 

 عيبلا دقع يف نكمملا نم هنا ىلع 

 اهيلع قفتي ام ةيلآل هديدحت رمأ كرتي نأ نكمي وأ دقعلا يف رعسلا ديدحت متي نأ

 ديدحت متي مل اذإو ،نيفرطلا نيب لماعتلا ساسأ ىلع هديدحت متي امبر وأ دقعلا يف

.

 (

)1

ًالوقعم ًارعس عفدي نأ ىرتشملا ىلع نإف هالعأ ةدراولا قرطلاب رعسلا

  

 ،هاجتالا تاذ )

دحوملا يكيرمألا يراجتلا نوناقلا كلس امك

 (1978

Ucc
عي ال عيبلا نأ ىلع صن ثيح

د

 نود رثكأ وأ طرش ىلع قافتالا رمأ كرت اذإ ًالطاب 

 .دقعلا ءاشنإ نيفرطلا ةين تناكو ديدحت

 ديدجلا ىرصملا ةراجتلا نوناق نإ ىلإ ريشن  ،لوقلا ةلفان نمو

1999

 عيبلا دقعنا نمثلا نادقاعتملا ددحي مل اذإ هنإ ىلع صن ثيح ،جهنلا تاذ كلس

 قباس لماعت امهنيب نكي مل اذإف ،قوسلا ىف لماعتلا هيلع ىرجي ىذلا رعسلاب

( ]

.

.

Austria 10 November 1994 transaction between a German seller and
an Austrian buyer; parties had fixed the price in the contract concluded
by offer and acceptance and therefore reversed an intermediate court's
application of article 55
(3) Maria del Pilar Perales Viscasillas: "The Formation of Contracts
and the Principles of European Contract Law"2001 p3

(

)1

 ةداملا صنت 

8

  " 

:نأ ىلع يزيلجنإلا عئاضبلا عيب نوناق نم 

The price in a contract of sale may be fixed by the contract , or may be left

)(1

to be fixed in a manner agreed by the contract , or may be determined by the

course of dealing between the parties . (2) Where the price is not determined

as mentioned in sub-section (1) above the buyer must pay a reasonable price .

(3) What is a reasonable price is a question of fact dependent on the

circumstances of each particular case.

67

 قوسلا رعسب عيبلا نوكي نأ ىلع نافرطلا اقفتا ذإو ،قوسلا ىف لوادتملا رعسلابف

 قوسلا رعس طسوتمب ةربعلاف  ،ةقباسلا ةرقفلل ًاقفو رعسلا ذهب ذخألا بجو ذإ وأ

(

)2

 .دقعلا امهيف مت نيذللا ناكملاو نامولا ىف

  

67

 نافرطلا كرتي يتلا دوقعلا نم ريثكلا كانه ،كلذ ىلع ةوالع -

 ال يتلاو .لجألا ليوطلا ديروتلا دقع لثم قحاللا قافتالل اهيف طورشلا ضعب ديدحت

يطتسي

ع

 ةجيتن ةليوطلا دقعلا ةرتف ىطغي دحاو رعس ىلع قافتالا نافرطلا اهيف 

 نيب قحال قافتال هديدحت رمأ كرت ىلإ مهعفدي يذلا رمألا ؛راعسألا تابلقتل

 .نيفرطلا

 انييف ةيقافتال يلاحلا صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،مدقت ام ىلع ًاقيبطت

  :يلاتلا وحنلا ىلع ددصلا اذهىف

–

 ةدع وأ صخش ىلإ ًاهجوم ناك اذإ دقع ماربإل ضرع يأ ًاباجيإ ربتعي

 ىلإ بجوملا دصق هاجتا هنم نيبتو فاك لكشب ًاددحم ناكو ،نينيعم صاخشأ

وكيو .لوبقلا ةلاح يف هب مازتلالا

ن

 عئاضبلا نيع اذإ فاك لكشب ًاددحم ضرعلا 

 .نمثلاو ةيمكلل ًاديدحت ًانمض وأ ةحارص نمضتو

 اهيف ددحي ال يتلا تالاحلا ىفو

 اقفتا امهنأ ىلع نالماعي فوس دقعلا يفرط نإف ،هديدحت ةقيرط وأ رعسلا دقعلا

وقعم رعس ىلع

 .ل

(

)2

 ةداملا صنت

89

 مقر نوناقلا نم 

17

 ةنسل 

1999

  :نأ ىلع ةراجتلا نوناق رهدصإب 

(

1

 نكي مل اذإف امهنيب لماعتلا هيلع ىرجي ىذلا رعسلاب عيبلا دقعا  نمثلا ناداعتملا ددحي مل اذإ )

( .قوسلا ىلف لوادتملا رعسلابف قباس لماعت امهنيب

 )2

–

 رعسب عيبلا نوكي نأ ىلع قفتا اذإ 

 نامزلا ىف قوسلا رعس طسوتمب ةربعلاف ةقباسلا ةرقفلل ًاقفو رعسلا اذهب ذخألا بجو اذإ وأ قوسلا

 نيبت وأ كلذ ريغ ىلع ةراجتلا فرع ىرج وأ قافتإلا ىضق اذإ الإ دقعلا امهيف مت نيذللا ناكملاو

  .طسوتملا رعسلاب ةربعلاف قوسلا رعس ددعت اذإو .رخآ رعس دامتعإ بوجو فورظلا نم

68

 يناثلا ثحبملا

)*( باجيإلا يف عوجرلا ةيلباق أدبم

68

 انييف ةيقافتا تناك امل-

1980

 يف بجوملا ةيرح أدبم تلوانت دق 

 ةداملا نم ىلوألا ةرـقفلا يف ،هب بطاخملا ىلإ هلوصو لبق هباجيإ نع عوجرلا

(

)1

16

 ،ةيقافتالا نم 

،ةيلودلا ةراجتلا ةعيبط عم مءالتي موهفمب 

 ىرخأ ةيحان نم

 .عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع وهو همظنت يذلا دقعلا ةعيبط عم بسانتي

 نيب قيفوتلل ةيقافتالا هتذختا ًاطسو ًالح أدبملا اذه دعي ،كلذ ىلع ةوالع

(

)2

.

يندملا نوناقلا لود و ماعلا نوناقلا لود نيناوق

،

علا نوناقلا لودل ًاقفوف  -

ـ

ما

 ددح ولو ىتح ،تقو يأ يف باجيإلا يف عوجرلا زوجي هنأ )

)Common-law

 راطخإ درجمب هرثأ ءاغلإلا ثدحيوً.امئاق هئاقبل ةنيعم ةدم هباجيإ يف بجوملا

(

)3

جوملا

ب

 .كلذب رخآلا فرطلا 

 يف هباجيإ بحس اذإ اميف ،ةيلوئسملا نم بجوملا للحت ىنعي ال اذه نكلو

 هيلع ضرفي ،كلذ هنم ثدح اذإ بجوملاف ً.امئاق ضرعلا اهيف نوكي يتلا ةرتفلا

 اذه نع جتانلا ررضلاو أطخلا نع باجيإلا ءاغلإ دنع ةيريصقت ةيلوئسم نوناقلا

 اهلمحت ىتلا ةراسخلا لك لمشي ىذلا ضيوعتلاب ًامازتلا ئشني ىذلاو .أطخلا

 ،باجيإلل هليلحت ىف هفرص ىذلا تقولا عايض لثم ،باجيإلا هيلإ هجوملا فرطلا

 هيلع تاءانثتسالا ضعب تدروأ مث  ،ضرعلا ميوقتل اهب ماق ىتلا ةساردلا فيلاكتو

وجي ال

ز

 نأ بطاخملل لوقعملا نم ناك اذإ وأ ةدملا ًاددحم ناك اذإ هنع عوجرلا 

.ساسألا اذه ىلع فرصتو هنع عوجرلل لباق ريغ باجيإلا نأ ربتعي

 فقوم امأ

 )*(

[ :ةيزيلجنالا ةغللاب

 ]

Revocability of offer

(

(

ص

(  1

)1

  .هلوبق لسرأ دق ريخألا اذه نوكي نأ لبق بطاخملا ىلإ باجيإلا نع عوجرلا لصو

see Burt A. Leete " Contract Formation under the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the
Uniform Commercial Code: Pitfalls for the Unwary 1992.

)3

 ةداملا صنت 

16

 " :نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 اذإ ،دقعلا داقعنا نيحل ،باجيإلا نع عوجرلا زوجي -

)(2

 ةداملا صنت

205/

2

 دحوملا ىكيرمالا يراجتلا نوناقلا نم 

1978

 " نأ ىلع

Under UCC § 2-205, a written offer giving assurance that it will remain
open will be irrevocable for the time stated in the offer or for a
reasonable time. There is however, a three-month ceiling on the
dur
at
i
onof“f
i
r
m of
f
e
r
s
”.
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 بجوملا حنمي مل هنأل ؛ماعلا نوناقلل رياغم وهف )

 نوناقلا لود

( يندملا

Civil law

.لوبقلا اهلالخ ردصي ةدمب باجيإلا اذه نرتقا اذإ الإ ،هباجيإ نع عوجرلا قح

 باجيإلا نع لودعلا ةيرح أدبم ىلع درت يتلا تاءانثتسالل ةيادب ،ضرعتنو

    ).ناث بلطم يف( ةدكؤملا ضورعلا لوانتن مث )،لوأ بلطم يف(

 لوألا بلطملا

)*(
 باجيإلا يف عوجرلا ةيلباق أدبم نم تاءانثتسألا

69

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تراشأ -

16

يئانثتسا ىلإ انييف ةيقافتا 

ن

 .ماع هجوب باجيإلا نع عوجرلا ىف بجوملا ةيرح أدبم نم ناقيضي

 ةرتف ركذب ءاوس ،هنع عوجر ال هنأ هنم نيبت اذإ:لوألا ءانثتسالا لثمتيو

 بطاخملل لوقعملا نم ناك اذإ :يناثلا ءانثتسالاو .ىرخأ ةقيرطب وأ لوبقلل ةددحم

 .ساسألا اذه ىلع فرصتو هنع عوجر ال هنع باجيإلا نأ ربتعي نأ

 باجيإلا نأ ةيقافتالا يف ىساسالا أدبملا نإ دجن ،قبس ام ىلع ًابيترتو

( 

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل ًاقفو هيف عوجرلل لباق

16

 لباق ريغ نوكي هنكلو

                        هيف عوجرلل لباق ريغ وأ مزلم وأ تاب هباجيإ نأ بجوملا نلعأ اذإ هيف عوجرلل

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا(

16

 ال هنأ هنم نيبت اذإ )أ( " نأ ىلع صنت يتلاو )

وجر

ع

 ناك اذإ )ب( وأ ،ىرخأ   ةقيرطب وأ لوبقلل ةددحم ةرتف ركذب ءاوس ،هنع 

وجر ال باجيإلا نا ربتعي نأ بطاخملل لوقعملا نم

ع

 اذه ىلع فرصتو هنع 

  ".ساسألا

 باجيإلا حبصي ىتح ،بطاخملا ىلإ باجيإلا لصي نأ دبال ،لاوحألا لك ىفو

جي الو ًامزلم

ب

 ً،ايئاقلت مربا دق دقعلا نأ لوبقلاو باجيإلا نايرس نم مهفي نأ 

 يف لاحلا كلذك .طورشلا وأ طرشلا ءافيتسا دنع طقف ًايراس حبصي طورشملا دقعلاف

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا( باجيإلا بحس

15

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا( هئاغلإ وأ )

)*(

:

ةيزيلجنالا ةغللاب

  

exceptions to the principle of revocability of an offer
See John E. Murray "Essay on the Formation of Contracts and
Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for
)the International Sale of Goods, (1988

)(1

70

 )16

( هضفر وأ

17

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا( هلوبق وأ )

18

 ًايراس حبصي يكل )

.هلوصو نم دبال

70

 انييف ةيقافتأ تزيم امك -

1980

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا( ءاغلإلا نيب 

16

بحسلاو )

 مل يذلا باجيإلاف ً،اتاب باجيإلا حبصي نأ لبق طقف ًانكمم نوكي يذلا

 انه قرفلا نمكيو .هؤاغلإ نكميف ًاتاب حبصأ يذلا امأ ،هبحس نكمي ًاتاب دعب حبصي

لبق باجيإلا طاقسإ يف

وأ

               .هنايرس دعب

فكي ال ،كلذ ىلع ةوالع

ى

ال باجيإلا نوك ىلع باجيإلاب بطاخملا دمتعي نأ 

عجر

ة

 كلذب دصقي’و ،هيلع دامتعالا ىلع ةلوقعم ةجردبو ًارداق نوكي نأ بجي هنإ لب هيف

نأ

 ول هنأو ،ةجيتنلا سفن ىلإ لوصولا ىلع ًارداق نوكي ةفصلا سفن هل ًاصخش

 نم هيف عوجرلل باجيإلا ةيلباق مدع جتنت امبرلو .اهل ًاقفو فرصتل هناكم ناك

 زوجي كلذ عمو ةلآل يدام ررض عوقو ةلاح ىف رايغ عطق بلط لثم فورظلا

 ًاتقو باجيإلا لوبق بلطت اذإ باجيإلا ىلع دمتعي نأ ةنيعم فورظ تحت بطاخملل

 ىف كرتشيس هنأ بجوملا ربخا اذإ وأ ةيلام ةفلكت رصنع ىلع يوطنت ةساردو

(

)1

.نطابلا نم لواقم هنأكو حبصي انه بجوملا نأل ةصقانملا

 لؤاست انه روثيو

–

ذإ ام لوح -ددصلا اذه يف 

ا

 دمتعي نأ بجوملا رودقمب ناك 

 لكش بطاخملا فرصت ذخأي نأ نكمملا نمو ؟ هباجيإل لباقلا بطاخملا ىلع

وأ باجيإلا ساسأ ىلع ةصقانملا ىف ةكراشملا

 زيهجتلا وأ ريغلا عم دوقع ماربإ

 ىدل ةعقوتم وأ ةقباس تاضوافمب ةموعدم تافرصتلا هذه نوكت نأ طرشب جاتنإلل

 ةددحملا ةرتفلا نوضغ يف لوبقلاب هرارق ذختي نأ بطاخملا ىلع نيعتيو ،بجوملا

 نمز ديدحت ناك اذإ ام لوح ًاقيمع ًافالخ دهش انييف رمتؤم نإ هوننو .لوبقلل

 تانايبلا تناك اذإ امو ،باجيإلا يف عوجرلل ةيلباقلا مدع ىلإ ىضفي لوبقلل

كلذ  -ةيرورض بجوملا نم ةيفاضإلا

نأ

 هل نوكت نأ نكمي ينمزلا ديدحتلا اذه

 لباق ريغو ًامزلم باجيإلا نوكي نأ بوجو يناعملا كلت نمو .ةديدع ىناعم

 ):

Enderlein (Fritz) &Maskow (Dietrich International Sales Law,

)(1

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of

 ص قباس عجرم

 88

Goods Oceana Publications 1992.

71

 اذه دعب طقسي باجيإلا نأ  -ىكيرمأ ولجنألا نوناقلا يف امك -وأ ،هيف عوجرلل

 مدع ًايئاقلت ىنعي لوبقلل ينمزلا دحلا نأ ىلع صني’ مل هنإف اذهلو ينمزلا دحلا

.عوجرلل ةيلباقلا

 انييف ةيقافتأ ىفو

1980

 رشؤم درجم لوبقلل ينمزلا دحلا ربتعي 

فكي ال

ى

اجيإلاف ،هدرفمب 

ب

 نمز ىلع صن اذإ هيف عوجرلل لباق ريغ دعب سيل 

 ىف عوجرلل ةيلباقلا مدع نع ًاربعم ددحملا تقولا نايب ناك اذإ الإ لوبقلل ددحم

 ةيقافتألا نم ةنماثلا ةداملا( فارطألا دحأ ةين ريسفت ىفو.باجيإلا

1980

 بجي )،

نأ

                 ينوناقلا ماظنلا نم اناك نإف نيفرطلا أشنم نابسحلا يف ذخؤي

–
 ولجنألا

 نأ ىلإ صلختس )ةعساتلا( ةداملا ىلإ عوجرلاب ةمكحملا نإف ؛يكيرمأ 

 عوجرلل لباق ريغ نوكي باجيإلا هيف كشال اممو .هيف عوجرلل الباق سيل باجيإلا

 بناجلا ىلعو .هيف عوجرلل لباق ريغ وأ مزلمو تاب هنأب بجوملا هفصو اذإ هيف

–
 باجيإلا نإف رخآلا

– ةيقافتالا لظ ىف 

 ةدملا سفنب باجيإلا نأ ىلع صني يذلا 

  .ةرتفلا كلت لالخ هبحس نم بجوملا عنمي ) مايأ ةرشع(

       

71

 فالخب .لوصولا ةدعاق ىلع ةيقافتالا دمتعت ،قبس امم صلخنو -

 نيتداملا

26

و

27

 وه انه عوضوملاو  ".لاسرإلا " ةدعاق ىلع ناموقت نيتللاو 

 ال كلذ عمو .داتعملا ءارجألا نع ديحي يذلا فرطلا اهلمحتي يتلا لاسرإلا ةرطاخم

بصي

ح

 ىلإ بحس بلط لصو اذإ بطاخملا ىلإ هلوصو مغرب ًايراس باجيإلا 

  .تقولا سفن ىف وأ لبق بطاخملا

بطاخملا ىلإ باجيإلا لوصو دعب باجيإلإ نع عوجرلا

72

 باجيإلا ءاغلإ نكمي  -

 ماربإ لبق

دقعلا

 ،

 لوبقلا حبصي نأ لبق يأ

ًايراس

 ةدام(

23 ).

 ةداملا ماكحأ نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيترقفلا نأ ظحلنو

18

 نم 

(

)1

ً.ايراس لوبقلا هيف حبصي يذلا خيراتلا ددحت ةيقافتالا

  

،كلذ ىلع ًابيترتو

امك ،دقعلا ماربإ لبق باجيإلا ءاغلإ نكمي

يف

 ةلاح

  .ةينلا ىلع لادلا فرصتلاب لوبقلا ةلاح يف وأ ةيوفشلا تاضوافملا

.ةباتك لوبقلا ميدقت مت اذإ ،ةدودحم نوكت ءاغلإلا ةيناكمإ نأ ،ظحالنو

 نمو 

وكي ال ةدعاقك ءاغلإلا نإف مث

ن

 ىلع رصتقي نكلو ،دقعلا ماربإ ةظحل ىلإ ًانكمم 

www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ enderlein.html
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 ًاكردم نوكي نأ بجيف هباجيإ بجوملا ىغلأ اذإ ثيحب .لوبقلا نايب لاسرإ ةظحل

 امبر  -ةلاحلا هذه يف بطاخملا نأل ؛ءاغلإلا ىلع رخأت دق تقولا نوكي امبر هنأ

 .هلوبق نايب لسرأ دق -ذئدنع نوكي

 ىلإ لصي نأ دبال ًالاعف باجيإلا ءاغلإ نوكي يكل ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا( هتاذ باجيإلا يف لاحلا وه امك ًامامت بطاخملا

 15).

يطتسي ال هنإف باجيإلل هلوبق لبق ءاغلإلا بطاخملا ىقلت اذإو

ع

 ةلعل باجيإلا لوبق 

اك اذإ راس ريغ لظي ءاغلإلا نإف ،ىرخألا ةيحانلا نمو .هئاهنإ

ن

 دق بطاخملا 

 ال ةلاحلا هذه ىفو ،دعب نوكت دق نكي مل دقعلا نأ مغر ،باجيإلل هلوبقب ًانايب لسرأ

رفاوتت

وه ةدعاقلا هذه ضرغو  .دقعلا ماربإ نيحل ءاغلإلا ةيناكمإ بجوملل 

 ريصقت

ذإ ثيحب ،ءاغلإلل حاتملا نمزلا

ا

 نإف ،ءاغلإلا ةيعورشم مدع مغر باجيإلا يغلا 

 ةلاحلا هذه ىفو .باجيإلا لوبقل ةيناكمإ كانه لظتو ،نكي مل نأك دعي ءاغلإلا اذه

 نأ هيلعو ،دقعلاب بجوملا ءافو مدع رابتعالا يف ذخأي نأ بطاخملا ىلع نيعتي

 ةداملا ماكحأل ًاقفو ةررقملا ضيوعتلا ةميق نم ضفخي

77

 .ةيقافتالا نم

73

إ ،ظحلن امك -

ن

 بحسلا ةدعاق عم قفاوتت ةيقافتالا يف بحسلا ةدعاق 

وكي ال يبروألا نوناقلل ًاقفوف ،ةينوناقلا مظنلا نم ريثكلا يف

ن

 دعب ًانكمم ءاغلإلا 

ىلإ باجيإلا لوصو

 أدبتو يهتنت بحسلا ةيناكمإ نإف ةيقافتالا يف امأ .هب بطاخملا

 ةداملل ًاقفو ءاغلإلا ةيناكمإ

16

يعتي الو .ةيقافتالا نم 

ن

 لكشلا بحسلا ذخأي نأ 

  بحسلا متي نأ نكميف تاباطخلا لكش باجيإلا ذخأ اذإ هنأ يأ ،باجيإلا هذخأ يذلا

كلت وأ ةيقرب لاسرإب

س

 ديربلاب ( ةلاسر وأ ينوفيلت لاصتا وأ سكاف وأ 

(

)1

).ينورتكلإلا

  

74

 ماد ام ةينوناق ةيلاكشإ يأ باجيإلا بحس ريثي الأ يقطنملا نم هنإف هيلعو -

 هذه يف ًاناكم اهل ءاغلإلا ةلكشم لتحت امنإ امنيب ،هب ملعي مل باجيإلاب بطاخملا نأ

 :هباجيإ ءاغلإ ىف بجوملا قح صوصخب ةفلتخم تاهاجتا ةثالث كانهو .مظنلا

 ناك ولو ىتح ءاغلإلا ةيرح ىلع موقي يذلاو ،ىنوسكسولجنالا ماظنلا



 يذلا ضوعلا وأ لباقملا أدبم ىلإ اذه عجريو ،لوبقلل ةينمز ةدمب ُانرتقم باجيإلا

ص قباس عجرم
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 باجيإلا هل هجو يذلا فرطلا مدقي مل اذإ هيلع ءانبو .مازتلالا ءوشنل ًايساسأ ربتعي

  .هباجيإ ءاغلإ يف قحلا بجومللف ،هباجيإ ىلع بجوملا ءاقبل ًالباقم ًائيش

 اذإ الإ ،بجوملل ًامزلم ربتعي ماع لكشبو باجيإلا نإ ،ينامرجلا ماظنلا



 .بجوملل ةدرفنملا ةدارإلا وه انه مازتلإلا ردصمو ،ةيمازلإلا هذه ىلع ًاظفحت ىدبأ

 نإ ثيح هالعأ نيماظنلا نم لك نيب ًاطسو ًافقوم فقيو ،ينيتاللا ماظنلا



 .لوبقلا اهيف نكمي ةدم ديدحتب بجوملا مقي ملام هؤاغلإ نكمي ماع لكشبو باجيإلا

(

 ةينورتكلإلا لئاسولاب باجيإلا بحس

75

–

 ماكحأل ًاقفو هلوبق متي نأ لبق تقو ىا يف باجيإلا ءاغلإ زوجي

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

16

 مادختساب دوقعلا عيقوت متي امدنعو .ةيقافتالا نم 

 ول امم هفقوم ديكأتل لضفأ عضو ىف نوكي بجوملا نإف ةينورتكلا لئاسو

 ةدعاقلا قيبطت نم عنمي ام دجوي ال نكلو .ةينورتكلا ريغ لئاسو اهيف تمدختسا

 ماربإ ةين عم تاضوافملا ةلحرم ىف دوقعلا نوكت امنيح ،باجيإلا بحسل ةماعلا

 ىف عقو امل ضرعن نأ ديفملا نم ودبي قايسلا اذه ىفو .ةينورتكلا ةليسوب دقعلا

ىتلاو

 اهعئاقو صخلتت 

(

)2

نيب ةـمئاقلا ةيضقلا

Byrne & Co v Tienhoven

)1

.ةدملا هذه ةليط هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مزتلي ةلاحلا هذه يف



 كرويوين ىف نيبجوملا ىلإ ًاباطخ فيدراك ىف قحلاب مهيلع ىعدملا لسرأ امدنع

لوأ ىف

 ىف مهيلإ لصوو ربوتكأ

11

 هيف لبق ىذلا خيراتلا هتاذ وهو ربوتكأ 

 باطخب لوبقلا تاذ دكأو قربلاب بجوملا ىلإ هلوبق هيف لسرأو باجيإلاب بطاخملا

خيراتب

15

 بحسب ًاباطخ ولسرأ دق قحلاب مهيلع ىعدملا ناك كلذ عمو .ربوتكأ 

 ىف مهباجيإ

8

 ىف بطاخملا ىلإ لصوف ربوتكأ 

20

 ةمكحملا تربتعا دقلو .ربوتكأ 

 ناك املو.بطاخملا ىلإ لصي نأ ىغبني امنإو هلاسرإ ةظحل رثأ ىذ ريغ بحسلا نأ

(

)1

 :ريصن سينأ ديزي .د 

 "،باجيإلا طورش " نراقملاو ىندملا نوناقلا ىف لوبقلاو باجيإلا "

اروشنم

ت

– كومريلا ةعماج 

 )أ( ددعلا 

  ص

247

ةنس

 2003.

(2) (1880) 5 C.D.44

74

 لعفلاب نوكت دق دقعلا نإف بطاخملا ىلإ بحسلا باطخ لوصو لبق لسرا دق لوبقلا

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأل ًاقفو

16

 .ةيقافتألا نم 
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 ،لوبقلاب ىلوألا ةدعاقلا قلعتت :-نيتدعاق ةيضقلا هذه نم صلختسنو -

 مت نأ ىلإ ةيراس تلظ ديربلاب لاسرإلا ةدعاق نكلو ،باجيإلا بحسب ىرخألاو

  .ةينورتكلإ لئاسو ربع لاصتالا نأشب ةيئاضق ةيداشرتسا طوطخ ريوطت

 ىلإ لصي نأ بجي بحسلا راطخإ نأ اهادؤم ةدعاق ىسرت ةيضقلا هذه نإ

 لئاسو مادختسا دنع ةدعاقلا سفن قيبطت نم عنمي ام كانه سيلو بطاخملا

 دق باجيإلل لباقلا بطاخملا ناك اذإو .باجيإلا بحس ىف ةينورتكلإ لئاسو لاصتا

 نوناقلا نإف لوبقلا بيترت ىف هتيقبسا دقفي نأ نود ىرخأ نإف ةليسوب هلسرأ

 ىنورتكلالا ثبلا ماظن ةنراقم نم عنمي ببس كانه سيل نكلو ةيامحلا هل رفوي

( 

)1

.ةماع وأ ةيداع لاسرا ةليسوب

77

 لسرملا لوبقلا ىلع قبطنت ال لاسرإلا ةدعاق نا دجن ،كلذ ىلع ًابيترتو -

 فرعيس باجيإلل لباقلا نا ىلإ كلذ عجريو ).سكلتلا وأ فتاهلا ( ةيروف ةقيرطب

 ديعيس ةريخألا ةلاحلا ىفو ؛همدع نم تلصو دق لوبقلا ةلاسر تناك اذإ ام ًاروف

 لئاسر نأل هتيقبسأل بطاخملا نادقف لامتحا ىف ةلكشملا نمكتو .لاسرإلا ةلواحم

 لسرا ىذلا تقولا سفن ىف بجوملا ىلإ تلصو دق نوكت امبر نيرخآ نم لوبق

 لاسرإلا ىف أطخ ثودح نم عنمي ام كانه سيلو .ةحيحص ةقيرطب هلوبق هيف

 ديربلاب ةلاسر ( ديربلا ىف ةلاسرلا عايض ةرطاخم هبشي اميف ىنورتكلألا

 خسفلا ىلع قبطنت نأ بجي ديربلاب خسفلا ةدعاق نإف سايقلا سفنبو ).ىنورتكلألا

 لوصوو بطاخملا ىلإ باجيإلا لوصو نأ ىلع ةيقافتألا صنتو .ةينورتكلا لئاسوب

 ىف لوبق دقف ام اذإ هناو باجيإلاو لوبقلا ءافولل ىرهوج رمأ بجوملا ىلإ لوبقلا

(

)1

.دقعلا نوكتي الف ديربلا

 لئاسولاب باجيإلا بحس ترصق دق انييف ةيقافتا نأ ،لوقلا ةصالخو

 يف ةينورتكلالا لئاسولا لاخدإ ىلع لمعلا ةرورض يغبني رمألا امنإو ةيديلقتلا

Dr Charles Chatterjee (Cambridge):"E- COMMERCE LAW FOR
BUSINESS MANAGERS, , University FINANCIAL WORLD
Publishing.p99

)(1

)(1

 ]

 | 

[

 & 

Professor Hugh Beale: Chitty on Contracts
29th Edition | Sweet Maxwell | 15/12/2004 |.p 111-112
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لع ًاقيبطتو .نأشلا اذه يف ةعبتملا ةيديلقتلا لئاسولا بناج ىلإ باجيإلا بحس

ى

             :-يلاتلا هجولا ىلع ىلاحلا صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،كلذ

 "   

باجيإلا

ثدحي ال 

 هرثأ 

الإ

ب

.بطاخملا ىلإ هلوصو

 1-

 بحس لصو اذإ ،هيف عوجرلل لباق ريغ ناك ولو ،باجيإلا بحس زوجي

 بحس زوجي الو .هلوصو تقو يف وأ باجيإلا لوصو لبق بطاخملا ىلإ باجيإلا

"هب بطاخملا ىلإ هلوصو دعب الإ ىنورتكلالا ديربلاب باجيإلا

.

يناثلا بلطملا

)*(ةدكؤملا ضورعلا

  

 :ديهمت

78

 ًاضورع نوعئابلا مدقي نأ ،عئاضبلا عيب قايس يف ةداعلا ترج -

( اهيف عوجرلل ةلباق ريغ ًاضورع وأ ةدكؤم

)

an irrevocable or firm offer
 نم يلودلا يراجتلا لماعتلا يف ةيدجلاو ةقثلاب ضورعلا هذه زيمتتو

قولا رفوت  ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان

ت

 يرحتلا يف ىرتشملا هلذبي يذلا دهجلاو 

 .ةظحل يأ يف ىغلت نأ نكمي يتلاو ،ةحورطملا تاقفصلا نع

 ةدايز عقوت ىلإ عفدت ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةيلمعلا ةسرامملا نأ دجنو

  :نيببسل ةدكؤملا ضورعلا ىلع البقتسم لابقإلا

(

1

ونتلاو ،ةيراجتلا تالماعملا يف يجولونكتلا مدقتلا )

ع

 عئاضبلا جاتنإ يف 

    

    .ةعيبملا

( 

2

 نع يلاحلا تقولا يف راجتلا ثحبي ثيح ،ةيملاعلا وحن عئاضبلا ةراجت هاجتا )

 ىلإ ةينوناقلا ةمظنألا مظعم تهجتا ببسلا اذهلو ؛ةديعبلا قاوسألا يف ءاكرش

 لالخ وأ ةددحم ةينمز ةرتف لالخ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مازلإ ىلع لمعلا

(

)1

.ةلوقعم ةرتف

 نيعتي ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

–

 انداقتعا يف 

–

 ضورعلا ةلأسم لوانت 

 )،لوأ عرف يف( ةينوناقلا ةمظنألا ضعب لظ يف ةدكؤملا

ًاريخاو

 ىدم نع ققحتن 

( :ةيزيلجنالا ةغللاب )*( 

  

(An irrevocable or firm offer

( 

See Henry Mather: "Firm Offers under the UCC and the
CISG"Dickinson Law Review Fall 2000) 31-56 .p2

)(1
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             عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع يف ةدكؤملا ضورعلا ةلأسمل انييف ةيقافتا ةجلاعم

 ).ناث عرف يف(

لوألا عرفلا

 ةينوناقلا ةمظنألا ضعب لظ يف ةدكؤملا ضورعلا

 ةفلتخملا

79

 ،ةيرصملاو ةيناملألاو ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا ةينوناقلا ةمظنألا نإ-

 ةرتف لالخ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مزلت ةينوناقلا دعاوقلا نم ةعومجم مدقت

                    .هباجيإ بحسب موقي نأ اهلالخ هل زوجي ال )،ةدكؤملا ضورعلا ( ةددحم ةينمز

 نوناقلا لظ يف ةدكؤملا ضورعلا لوانتن نأ لواحن ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو

 ،يرصملا نوناقلا ًاريخأو ،يناملألا نوناقلا مث ،يزيلجنإلا نوناقلا مث ،يكيرمألا

 :يلاوتلا ىلع

80

 :يكيرمألا نوناقلا -

 دوعولا ادع ام اهيف عوجرلل ةلباق ضورعلا عيمج نأ يكيرمألا دقعلا نوناق رقي

 ةيناثلا يكيرمألا دقعلا ةنودم تصن ثيح .دحاو فرط نم

1981

 نأ نأ ىلع 

  ،ذيفنتلا قيرط نع باجيإلا بطاخملا لبقي نأب بطاخملا بجوملا وعدي امدنع"

 رايخلا ًانمضتم مربإ دق ًادقع كنه نأ ربتعي ،لوبقلا نع ريبعتلا هنم بلطي الو

(

)2

"..ذيفنتلا ىف بطاخملا أدبي امدنع

  

 ال باجيإلا نأب ةليوط ةرتف ذنم ةيكيرمألا مكاحملا تفرتعا ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

ذإ ،هيف عوجرلا زوجي

ا

،يلاتلابو .ةدملا ددحم ناك 

 يف أدبملا اذه لثم جاردإ مت 

.علسلا عيب دوقعو تاراقعلا عيب دوقع

 نأ ىلإ ةيكيرمألا مكاحملا ماكحأ نم ريبك ددع صلخ ،كلذ ىلع ةوالع            

 امم .هيف عوجرلل لباق ريغ ضرعلا اذه لعجي ؛ضرعلا ىلع بطاخملا دامتعا

 وأ باجيإلا يف عوجرلا ةيلباق مدع اهادؤم ةماع ةدعاق نع عضولا اذه رفسأ

(

)2

 ةداملا صنت 

45

 ةيناثلا يكيرمألا دقعلا ةنودم 

1981

 " :نأ ىلع 

Where an offeror invites an offeree to accept by rendering a
performance and does not invite promissory acceptance, an option
contract is created when the =offeree begins the invited performance or
tenders part of it. (1) Theof
f
e
r
or
’
sdut
yofpe
r
f
or
manc
eunde
rany
option contract so created is conditioned on completion or tender of the
invited performance in accordance with the terms of the offer.

77

 دحوملا

(

81
، 

 اثلاثو: ًاحوتفم لظيس ضرعلا نأ ىلع ديكأتلا

(

رهشأ ةثالث زواجتت

the period of irrevocability
2)

ًايناثو: ًابوتكم ضرعلا نوكي نأ

Must the

،

imposes an outside limit of three months on

"

اهلوأ طورش ةثالث رفاوت ًادكؤم ضرعلا رابتعال:  ال ةينمز ةرتفب ًاددحم نوكي نأ

  ةداملا هذه ىف

Ucc

-  دحوملا يكيرمألا يراجتلا نوناقلا طرتشيو

.

1)

  ةداملا ىف

205/

2

               ىكيرمألا ىراجتلا نوناقلا نم

ةدكؤملا ضورعلا ةدعاق

Ucc

offer be in writing
"

(

(
اهعئاقو زجون

 " 

 ماع رياربف يف

1970
 نيدروملل ةماعلا ةوعدلا – نوسنكسيو ةعماج ءانمأ سلجم

Janke
 ةعماجلل خض

1

78

  داملا صنت

201/

2

  دحوملا ىكيرمألا يراجتلا نوناقلا نم

.

 (ء

(

 نأ ىلع:  

(

2)

 ةداملا صنت

205/ 

2

  دحوملا يكيرمألا يراجتلا نوناقلا نم

 نأ ىلع:"  

)

1978
" An offer by a merchant to buy or sell goods in a signed writing which
by its terms gives assurance that it will be held open is not revocable
for lack of consideration during the time stated or if no time is stated
for a reasonable time but in no event may such period of irrevocability
exceed three months but any such term of assurance on a form supplied
by the offeree must be separately signed by the oferor."
1978
"Except as otherwise provided in this section a contract for the sale of
goods for the price of $500 or more is not enforceable by way of action
or defense unless there is some writing sufficient to indicate that a
contract for =sale has been made between parties and signed by the
party against whom enforcement is sought or by his suthorized agnate
or broker ".
(3
See Henry Mather:"Firm Offers under the UCC and the
CISG"Dickinson Law Review (Fall 2000). p43
(1)
386 F. Supp. 687 (W.D. Wis. 1974) (applying Wisconsin law, aff had,
527 F.2d 772 7th Cir. 1976)

(

 موي ًارهظ ةيناثلا ةعاسلا يف فيراظملا حتف

 وأ

C300
10/

3/

1970

0

 ةكرش توتنا

 دعوم نوكي نأ ىلع

C301

ةيسايقلا تافصاوملل ًاقفو

  )ءانبلل

( مهنمض نم
 ةطحمو ةايم لقن طوطخ ءاشنإل ةقلغم فيراظم يف ضورع ميدقتل

 ةكرش

  نع ةباينلاب – ةسدنهلا بتكم هجو

1)

  يتلاو

Janke Construction Co .V.Vulcan Materials Co.

ةيضقلا

 يف نأشلا اذه يف يكيرمالا ءاضقلا اهلوانت يتلا تاقيبطتلا مهأ ىلع ءوضلا ىقلنو

ةددحملا ةـلهملا. 

3)

."

،  لالخ ءاغلإلل ضرعتي نل هنأو

assurance that it will be held open

هضرعب مدقتلا

 ا

لصحو

ت

نيدروملا نم داوملا راعسأ ىلع 

 كلتمت يتلا(

 يف ةيناسرخلا ريساوملل ًاعنصم

 ةكرش مهنمض

ةيالو

 )

 راعسأ تناك دقلو

ةكرش

) ريساوملا سفنل رخا دروم ( 

،

مل اهنكلو 

ت

هقلق نع

ا

اهدروتس يتلا ريساوملا

0

 ةكرش تبرعأ

 ةكرش نم مدقملا كلذو 

0

 ةكرش نم

ةبولطملا ريساوملا ديروت ىلع ةتكرش ةردق ىلع دكأ 

0

 ةكرشل

 ةكرش راعسأ ىلع اهضرع يف تدمتعأ يتلا 

كرش ىلع دقعلا

 ة

 راعسأ ةمئاق 

 نم

0

 فيراظملا حتف نم عوبسأ لالخ

قلت

ةكرش ت

،

 ةبتاكملا هذه تناكو 

اهنكلو

 ةينفلا ةفصاوملا ىلإ تراشأ 

 ةكرش

(

سداسلا يف ةخرؤم

 نم 

 ديربلاب اهلاسرأ خيرات ًَاحضاو نوكي نأ نود سرام

 نم ةبولطملا ةفصاوملاب ريساوملا ءارشل 

رطضا

ت

ت

ناك ام قوف

ت

س 

ت

هعفد

ا

 ىلإ 

 ةكرش

 رالود فلأ نيعبرأب 

0

 اهعافد

 يفوتست يتلا داوملل ًارعس مدقي نأ دروملا ىلع نيعتي هنأب

تافصاوملا يف ةبولطملا ةداملل ةليدب ةدام درويس هنأ ىلإ لواقملا

0

دروملا نم مدقملا ضرعلا ىلع ةظحالملا هذه لجسي نأ

 اذإ هسفن يمحي ىتح 

 ةقباطملا ريغ داوملا ةيالولا وسدنهم ضفر

0

 باجيالا ةيلباق مدع أدبم ساسأ ىلع 

 ميلقألا ةمكحم تنادأ

 ةكرش

promissory estoppel
ءاغلالا مدعب دعولا أدبمب هيف عوجرلل

 أدبمب ًالمع 

 يف ءاجو ،فيراصملاو رالود فلأ نيعبرأ غلبمب 

تمكحو

 حلاصل 

 ةكرش

Janke

ناك

ت

 دق 

مدق

ت

نأو ًاددحم ًادعو 

ةكرش 

 نأ مكحلا تايثيح

 ةكرش

فرصت

ت

 ىلإ دروملا بناج نم هب مازتلالا مدع ىدأ يذلا دعولا اذه ىلع ًادامتعإ 

 مكحلا دض 

ب ةيعدم

هحلاصمب رارضإلا

ا

0

فنأتسا

 ةكرش ت

 ةمكحم نكلو ءاغلإلا مدعب دعولا أدبم ىلع اهمكح سيسأت يف تأطخأ ميلقألا

 .أدبملا اذه ىلع مئاقلا ميلقألا ةمكحم مكح تديا فانئتسإلا

)(2

_

www.nexis.com/reseach/sumbit View Tagged

)2

  
 رظن تفلي نأ – ةراجتلل داتعملا راسملا يف – هيلع بجو لعفي مل نإو تافصاوملا

 لواقملل قحيو

Vulcan

 ةمكحم نأ

Vulcan

Janke

Vulcan

راعسأ نع رالود فلأ نيعبرأب لقأ 

Janke

هيسرت مت

Vulcan

 ةفلكتب 

Vulcan

Interpace
Janke

 ماعلا ريدملا نكلو 

Vulcan

 مدقملا رعسلا نيابت نم 

Interpace

 ةكرش تسسا

Janke

Janke

 ةيعون ددح

Interpace

C302
Vulcan

Vulcan
Illinois

Janke
Vulcan

Vulcan

 نم ناك نيذلا 

Janke
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باجيإلا ربتعي

 ًامومع

82

 يف -

يزيلجنإلا دقعلا نوناق

English contract law

 ىغلي الأب ةحارص بجوملا دعو ول ىتحو.ذفان لوبق دجوي نأ ىلإ هيف عوجرلل ًالباق

 ًاززعم نكي مل ام هب لمعلل لباق ريغ دعولا اذه نإف .ةددحملا ةرتفلا لالخ هباجيإ

(

)1

.بجوملا متاخب ًاروهمم وأ

هجتا ،كلذ ىلع ةوالع      

ت

 ءاغلإلا مدعب دهعتلا مادختسا ىلإ ارتلجنا يف مكاحملا 

 (

)2

.هفرصت بابسأ خيسرتل ىعدملل ًافيس ال هيلع ىعدملا ةيامحل ًاعرد هرابتعاب

 83-

يناملألا نوناقلا امأ

ف

 نيناوقلا نع ًاسكاعم ًافقوم ذخأي

( 

)3

وجرلل لباق ريغ ًامومع باجيإلاف.ةيكيرمأولجنألا

ع

.هيف 

 الأب بجوملا دعو اذإو 

 مل اذإ امأ .ةدملا كلت لالخ باجيإلا ءاغلإ نكمي ال ةددحملا ةرتفلا لالخ هباجيإ ىغلي

اجيإلا ددحي

ب

 ةينمز ةرتف لالخ ءاغلإلل لباق ريغ نوكي هنإف ،هتياهنل ًاخيرات 

 هيف عوجرلل ًالباق باجيإلا لعجل ةديحولا ةقيرطلا لعلو .هب بطاخملا درل ةلوقعم

 ةيتآلا تاملكلا هيف لمعتساو ،هيف عوجرلل لباق هنا ةحارص بجوملا ركذي نأ يه

  لثم

– 

 ميدقتل ةوعد درجم هلعجي يذلا رمألا

Obligo ohne or freibleibend
(

)1

ً.ايقيقح   ًاضرع سيلو ضورع

  

84

 امأ -

يسنرفلا نوناقلا

 ،يناملألاو يزيلجنإلا نينوناقلا نيب ًاطسو ًافقوم ذخأيف 

 نوكي تالاح كانه نأ الإ يسنرفلا نوناقلا لظ يف ءاغلإلل باجيإلا ةيلباق مغرف

(

)2

:ىهو ءاغلإلا مدعب ًامزلم بجوملا اهيف

 (

)3

1

-

.ةددحم ةينمز ةرتف لالخ ءاغلإلا مدعب حيرصلا دعولا

)(1

 ,

(.

 .

  

 & 

 ;

.

 .

 &

.

 & 

.

See J. Beatson, Anson's Law of Contract 52 (27th ed. 1998); Hein
Kö tz, one European Contract Law 22 (Tony Weir trans., 1997).
)(2
;See Beatson supra note 59, at 54-55; Kö tz, supra note 59, at 22
P.D.V. Marsh Comparative Contract Law England, France, Germany
58 (1994); Iswar C. Saxena Report on English Law, in 1 Formation of
Contracts 766, 766 (Rudolf B Schlesinger ed., 1968
(3) See Kö tz, supra note 59, at 23 (citing § 145 BGB); Marsh, supra
note 60, at 63 Konrad Sweigert Hein Kö tz, Introduction to
)Comparative Law 361 (3d rev ed. Tony Weir trans., 1998
)(1
See Kö tz, supra note 59, at 23; Marsh, supra note 60, at 63; Zweigert
§ Kö tz, supra note 65, at 362; Neumayer, supra note 64, at 781 (citing
)145 BGB
)(2
See Marsh; supra note 60, at 59; Zweigert Kö tz, supra note 65, at
359
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2

-

.ةددحم ةينمز ةرتف لالخ باجيإلا لوبق بوجو ىلع صنلا

(

)4

3

-

لوقعم ةرتفل باجيإلا حتف

ة

.يراجتلا فرعلا يعاود دحأك 

 ثيح ،يزيلجنإلا نوناقلا نع فلتخي يسنرفلا نوناقلا نأ حضتي اذه نمو

 عضخيو [ هالعأ ةحضوملا فقاوملا يف ءاغلإلا مدعب امازتلا بجوملا ىلع ضرفي

 هدامتعا ةجيتن باجيإلاب بطاخملا اهلمحتي يتلا ةراسخلا نع ةيلوئسملل بجوملا

  ].هيلع

85

:يرصملا نوناقلا -

 ةيرح اهدافم ةماع ةدعاق ددصلا اذه يف هعرشم ةيؤر يرصملا هقفلا عياش

تقو يأ يف ،باجيإلا نع عوجرلا يف بجوملا

ءاوس

نأ لبق ناك

 باجيإلا لصتي

طيرش ردصي مل الوبق نأ املاط ،هملعب لصتي نأ دعب وأ هل بجوملا ملعب

ة

 راطخإ 

.ةنكمم ةليسو يأب لودعلاب بطاخملا

 ةيضقلا ىف أدبملا تاذب ةيرصملا ضقنلا ةمكحم تضق كلذل ًاقيبطتو

 نييلحم " نينعاطلا نم رجأتسا دق هدض نوعطملا نأ ىف اهعئاقو صخلتت ىتلا

 خيراتبو "،ةنيرتاف" راقعلا طئاح ىلع ةحاسمو

5/

1/

1982

 نونعاطلا هرذنأ 

 ريظن اهئارشل ًاضرع اوقلت مهنأو ،كدجلاب ةنيرتافلاو نيلحملا عيب ىف مهتبغرب

 .تالوقنملا ريظن فالآ ةسمخ اهنم تاهينجلا نم ًافلأ نورشعو ةسمخ هردق نمث

 خيراتب ءارشلا ىف هتبغرب مهرطخأ دقو

3/

2/

1982

 عدوأو ،ضورعملا نمثلاب 

 دقع نع لزانتلاب ًاطورشم مهتمذل هينج فلأ رشع ةسمخ غلبم ةمكحملا ةنيرخ ىف

 نع مهلودع معزب ةنيرتافلاو نيلحملا مالتسا نم هونكمي مل مهنا الإ ،راجيإلا

 نيبو هنيب دقعنملا كدجلاب عيبلا دقع ذافنو ةحصب ىوعد هدض نوعطملا ماقا .عيبلا

 ,

 ,

(

 .

 & 

 ,

.

 ,

See Cass. Civ, Dec. 17, 1958, D. Jur. 1959, 33 (declaring that if the
offeror has expressly or implicitly undertaken not to revoke before a
certain time, he cannot revoke before that time without incurring
liability); Marsh, supra note 60 at 59, Barry Nicholas, French Law of
Contract 64 (1982); Pierre Bonassies Report of French Law, in 1
Formation of Contracts 769, 769-70 (Rudolf B Schlesinger ed., 1968 .
;(4)See Kö tz, supra note 59, at 22-23; Marsh, supra note 60, at 59-60
;Nicholas supra note 68 at 64; Zweigert Kö tz, supra note 65, at 359
Bonassies supra note 68, at 772 n.17

) (3

81

 فانئتسالاب هدييأت متو ،كدجلاب عيبلا دقع ذافنو ةحصب ةمكحملا تمكح .نينعاطلا

 خيراتب

13/

12/

  1988.

 ىف أطخلا ىلإ ًادانتسإ  ،مكحلا ىلع ضقنلا قيرطب نونعاطلا نعط 

 ىف تدنتساو ىأرلا ىف ةباينلا مهترطاشو .بيبستلا ىف روصقلاو نوناقلا قيبطت

راذنالا نأ ىلإ ،كلذ

 مهلو ً،اباجيإ سيلو نمثلاب ًاراطخإ هدض نوعطملا ىلإ هجوملا

 خيراتب راطخإلا نع لودعلا مت لعفلابو ً،الوبق اوقلتي مل املاط هنع لودعلا ىف قحلا

23/

 1/

1982

 نعطلا تضفر ضقنلا ةمكحم نأ الإ .لوبقلا ىقلت وأ عاديإلا لبق 

 ةداملا نأ ىلإ ًادانتسإ

89

 دقعلا متي " نأ ىلع صنت ىتلاو ىندملا نوناقلا نم 

 هررقي ام ةاعارم عم ،نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا نافرط لدابتي نأ درجمب

 ةداملا ىف صنلاو " دقعلا داقعنال عاضوأ نم كلذ قوف نوناقلا

93

 تاذ نم 

 املو " .هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مزتلا لوبقلل داعيم نيع اذإ " هنأ لع نوناقلا

 نع مزاج هجو ىلع هنم رداصلا صخشلا هب ربعي ىذلا ضرعلا وه باجيإلا ناك

 اذإو دقعلا دقعنا قباطم لوبق هب نرتقا ام اذإ ثيحب نيعم دقع ماربإ ىف هتدارإ

 هباجيإ نكي ملام ةددحملا ةدملا لاوط بجوملل مزلم باجيالا نإف لوبقلل ًاداعيم نيع

 بجوملا لودعب دتعي الو ةدملا هذه ءاضقنا لبق هل رخآلا فرطلا ضفرب طقس دق

 عرـشملا " نأب تضقو .لوبقلا مت ىتم لودعلا اذه نم مغرلاب دقعلا دقعني لب

 ةداـملا ىـف بجوأ

20

 مقر نوـناقلا نم 

136 /

1981

 نأ رجأتسملا ىلع 

 اهددح ةلهملا هذه نإف كلاملا هنالعإ خيرات نم هباجيإ ىلع رهش ةدم مزتلي

 نا هل سيلو هب هيلإ هجو نم ملع تقو نم هراثأل ًاجتنم باجيإلل ًاداعيم عراشلا

 ءاضر وه عيبلا ىف هتبغرب كلاملل رجأتسملا نالعإ ناك املو ،كلذ دعب هنع لدعي

 نم رجأتسملا صخي ام ةميق ًاعدوم ءارشلا ىف هتبغر كلاملا ىدبأ ذإو عيبلاب تاب

دعي كلذ نإف ىنوناقلا داعيملا لالخ عيبلا نمث

 قفاوت ذإو ءارشلاب تاب ءاضر هنم

(

)1

.دقعلا كلذب دقعيف داعيملا لالخ لوبقلاو باجيإلا

   

(

)1

 مقر ةرقفلا  

2

 مقر نعطلا نم 

579

 ةيئاضق ةنس 

59

 ينف بتكم 

44

 نعطلا خيرات ،

24/

6/

1993

82

 اهادؤم ةدعاقلا هذه ىلع ءانثتسا دروأ يرصملا يندملا نوناقلا نأ الإ

 صالختسا ةيناكمإ وأ لوبقلل داعيم ددح ذإ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مازتلا

 (

)2

لإ ،ةلماعملا ةعيبط نم وأ لاحلا فورظ نم داعيملا

ى

.داعيملا كلذ يضقني نأ 

  

 ةدملا لالخ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مازتلا يرصملا نوناقلا سسؤيو

 ىلع ًاسايقو .مازتلالا رداصم نم ًاردصم اهرابتعاب ةدرفنملا ةدارإلا ىلع ،ةددحملا

اج ام

ء

 ةداملا يف 

162 /

2

 ىلع عنتما باجيإلل داعيم ددح اذإ ةزئاجب دعولا نأشب 

 مازتلا ىضتقم وه اذهف ؛ةدملا كلت ءاهتنا لبق ،هباجيإ يف عوجرلا بجوملا

(

)3

.هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا

86

 عضو امك-

ةينورتكلإلا ةراجتلل يجذومنلا نوناقلا

 دعاوقلا نم ةعومجم 

.ةينورتكلالا باجيإلا ةلاسرل ةمزلملا ةوقلا ديدحت يف ديفت يتلا ةيعوضوملا

 ءاقبلاب بجوملا مازتلال نيتلاح يجذومنلا نوناقلا ضرع ،كلذ ىلع ًابيترتو     
 ةينورتكلالا باجيإلا ةلاسر ىف لسرملا صن اذإ ىلوألا ةلاحلا لثمتت هباجيإ ىلع

  .اهملستب هيلإ لسرملا نم رارقإ لوصوب الإ لوعفملا ةيراس نوكت ال اهنإ

 نأ يغبني رارقإلا نأ ) ةلاسرلا ئشنم ( لسرملا ركذي نأ ،كلذ يف يوتسيو       

.ركذي مل وأ نيعم داعيم لالخ هيلإ دري

 نوناقلا اهضرع يتلا ةيناثلا ةلاحلا امأ

 ىلع اهيف ضرفي يتلا ةلاحلا يهف ضرعلا ةلاسرب بجوملا مازتلا نأشب يجذومنلا

 نأ نود ،ةينورتكلإلا ةلاسرلا ملستب ًارارقإ لسرملا ىلإ هجوي نأ هيلإ لسرملا

 .ضرعلا ةلاسر لوعفم ذافنل ًاطرش رارقإلا اذه ىقلت لعجي

 وأ ددحملا تقولا لالخ ملستلاب رارقإلا لسرملا قلتي مل اذإ ،قبس ام ىلع ًابيترتو

 راعشإ هيجوت دعب -لسرملل زوجي هنإف لوقعم تقو نوضغ يف وأ هيلع قفتملا

(

)1

ً.الصأ لسرت مل اهنأك تانايبلا ةلاسر لماعي نأ -هيلإ لسرملا ىلإ

 (

 )2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت

93

 ،لوبقلل ًاداعيم نيع اذإ " هنأب يرصملا يندملا نينقتلا نم 

  ".داعيملا اذه يضقني نأ ىلإ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مزتلا

 (

3

 (

 ةداملا نم ةعبارلاو ةثلاثلا ةرقفلا صنت 

14

)1

 ص قباس عجرم ىناوهالا نيدلا ماسح:د )

76.

                 

ةينورتكلالا ةراجتلل يجذومنلا نوناقلا نم 

"   نأ ىلع

 .

  

3- Where the originator has stated that the data message is conditional
on receipt of the acknowledgement, the data message is treated as
though it has never been sent, until the acknowledgement is received
(4) Where the originator has not stated that the data message is
conditional on receipt of the acknowledgement, and the

83

 87-

 ءاقبلاب بجوملا مازلإ ىلع ترقتسا ةينوناقلا ةمظنألا نإ ،حضتي قبس اممو

وجي الو ،هباجيإ ىلع

ز

  .باجيإلا يف ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب الإ هنع عوجرلا هل 

 نم -باجيإلا يف ةمزلملا ةوقلا  -ةينوناقلا ةمظنألا رارقتسا عبنيو

 دقو .اهيلع ةبراضملل ةيمازلإلا هذهل بطاخملا لالغتسا مدع نامض يف ةبغرلا

 درلا مث .اهريغتو راعسألا ةكرح ًارظتنم باجيإلا هاجت توكسلا ىلإ بطاخملا أجلي

  .لوبقلا وأ ضفرلاب ءاوس ساسألا اذه ىلع

 ىلع ةوالع

أ

 دق ذإ بجوملا قتاع ىلع عقي راعسألا ةكرح تابلقت ءبع ن

وكي ال

ن

 الب بطاخملا ىقبي امنيب ،هباجيإب مزتلم هنأل ىلعألا رعسلاب عيبلا هناكمإب 

(

)2

 ً.امزلم اهيف باجيإلا ربتعي يتلا ةرتفلا ءانثأ يف ةرطاخم ىندأ

 ءاقبلاب بجوملا مازتلال ينوناقلا ساسألا يف تفلتخا ،ةينوناقلا ةمظنألا نإ الإ 

 موقت ىتلاو

 دقعلا ةيرظن قنتعا نم مهنمف هباجيإ ىلع

 مزالملا

 .ىدقع ساسأ وه ةددحملا ةدملا لالخ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا مازتلا نإ ىلع

ثلاثلا ضعبلاو ةدارإلا ناطلس أدبم ىلع هسسؤي رخآلا ضعبلاو

 دعاوق ىلع هميقي

.ةيريصقتلا ةيلوئسملا

)*(

88

،لوقلا ةصالخ -

 مل اذإ باعصلا نم ريثكلا هجاوي يراجتلا لماعتلا نأ 

 امبر يذلا بطاخملا زكرم يف ةرشابم رثؤي كلذ نأل.ةمزلملا ةوقلا باجيإلا ذخأي

 ضعب ضفري دق وأ ،ةيلام ةفلكت ىلع يوطني ام تاءارجإلا نم ذختا دق نوكي

 .باجيإلا قدص ىلع هدامتعاو هتقث ببسب ،هل ةمدقملا ىرخألا ضورعلا

 مزلتسي ًاررض بطاخملاب قحلي دق ،باجيإلا ءاغلإب بجوملا مايق نأ امك 

  .ءاغلإلا دعب ردص اذإ ًاحيحص لوبقلا رابتعاب ضيوعتلا

 ):

acknowledgement has not been received by the originator within the
time specified or agreed or, if no time has been specified or agreed,
within a reasonable time, the originator a) may give notice to the
addressee stating that no acknowledgement has been received =and
specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be
received; and b) if the acknowledgement is not received within the time
specified in subparagraph (a), may, upon notice to the addressee, treat
the data message as though it had never been sent, or exercise any
other rights it may have.

) 

(

)2

 ةمزلملا ةوقلا " نراقملاو يندرألا يندملا نوناقلا يف لوبقلاو باجيإلا ريصن سينأ ديزي .د  

 دلجملا ندرألا ،نوناقلاو ةعيرشلا مولع ةلجم " باجيإلل

30

 ددعلا ،

1

 ،

2003

 ص .

 227.

)*(

  :

ةيزيلجنالا ةغللاب

pre-contractual liability

Avant Contrat

84

 يناثلا عرفلا

)**(

 عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع ةيقافتا يف ةدكؤملا ضورعلا

89

عاوقلا رثكأ نم هيف عوجرلل باجيإلا ةيلباق مدع دعي -

د

 يف ًاعويش ةعبتملا 

 وأ هيف عوجرلل لباق ريغ ضرعلا نأ ىلع ةحارص صنلاب كلذو ،يراجتلا لدابتلا

 بطاخملل ساسحإلا اذه ىطعي يذلاو ريبعتلا نم ىرخألا لاكشألا نم لكش يأب

 لالخ ضرعلا نمضي " هنأ ىلع دونبلا يف صنلا لثم ،عوجرلا مدعب

15

 وأ اموي 

(

)1

 ةرتف ىلإ دتمي ضرعلا اذه نأ

30

ً.اموي 

بس ام ىلع ًابيترتو

ق

 ةداملا ريثت ،

16

 تالكشملا نم ريثكلا ةيقافتالا نم 

 ناك اذإ باجيإلا نع عوجرلا زاوج مدع ىف اهتنبت يتلا ةماعلا ةدعاقلا نأشب-

 اذه ىلع فرصتو هيلع بطاخملا دمتعي نأ لوقعملا نم ناك اذإ وأ ةدملا ددحم

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا( ساسألا

16

 ةددحملا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت مدعل ) -

 ةدملاب دوصقملا ديدحت يف روصقلا كلذكو ،ةدملا هذهل ىصقأ دح عضو وأ لوبقلل

(

)2

.نيفرطلا نيب ةقباسلا تالماعملا ىلع دمتعت تناك نإو ةلوقعملا

 نلو ًاحوتفم لظيس هنأب ؛بوتكملا ديكأتلا نم عون ىا ديدحت مدع ىلإ ةفاضإلاب 

    .ءاغلإلل ضرعتي

90

 يتلا ةيلودلا تايقافتالا نم انييف ةيقافتا تناك امل ،لوقلا ةصالخ -

 يف ةقثلا نم ديزملا ريفوت مزلتسي يذلا رمألا ؛ملاعلا يف ةيلودلا ةراجتلا يثلث مظنت

 هيف عوجرلل لباقلا ريغلا باجيإلل ىصقأ دح عضو قيرط نع ةمدقملا ضورعلا

 باجيإلا لظي نأ ىلع ديكأتلا ريفوت عم ،هتباتك ىلإ ةفاضإلاب .اهدونب اهمكحت يتلاو

 .ةددحملا ةدملا لالخ ًاحوتفم

 )**(

:ةيزيلجنالا ةغللاب

Firm Offers under the CISG

)(1

 ,

 ,

 & 

See Gyula Eö rsi Revocability of Offer in COMMENTARY ON
THE INTERNATIONAL SALES LAW: THE 1980 VIENNA SALES
CONVENTION 157 (Bianca Bonell eds., 1987).

)(2

see Maria del Pilar Perales Viscasillas The Formation of Contracts
and the Principles of European Contract Law, 2001 p 371-397
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 ةيقافتال يلاحلا صنلا ةمءالم مدع دقتعن اننإف ،قبس ام ءوض ىفو -

 هريسفت ىلإ انب ادح امم ،ئواسملا ضعب ىلع يوطني ثيح ،ددصلا اذه يف انييف

  :-يلاتلا هجولا ىلع نوكيل هليدعتب ةيصوتلا عم ً،اقيض ًاريسفت

"

1

 نع عوجرلا لصو اذإ دقعلا داقعنا نيحل باجيإلا نع عوجرلا زوجي -

 زوجي كلذ عمو .هلوبق لسرأ دق ريخألا اذه نوكي نأ لبق بطاخملا ىلإ باجيإلا

 سفن يف وأ لبق بطاخملا ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب لصو اذإ ،باجيإلا نع عوجرلا

.لوبقلا لاسرإ تقو

2

وجرلا زوجي ال ،كلذ عمو -

ع

 :باجيإلا نع 

 صنلاب وأ ،لوبقلل ةددحم ةدم ركذب ءاوس هنع عوجر ال هنأ هنم نيبت اذإ )أ(

 ىلع ةحارص

أ

 نافرطلا اهيلع قفتي ةدم لالخ هيف عوجر ال هن

يف

 فورظ ءوض 

.دقاعتلا

 فرصتو هنع عوجر ال باجيإلا نأ ربتعي نأ بطاخملل لوقعملا نم ناك اذإ)ب(

 ".ساسألا اذه ىلع

 ثلاثلا ثحبملا

)*( باجيإلا ضفر

  

ةغللاب )*(

 :ةيزيلجنالا 

termination of the offer
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 هب بطاخملا نم باجيإلا ضفر اهمهأ بابسأ ةدعل باجيالا طقسي-

 .بطاخملاو بجوملا ةافو ًاريخأو تقولا رورم امهيناثو

 تالماعتلا عيمج يف ًايقطنمو ،ايعيبط ًارمأ باجيإلا لوبق مدع ناك املو

 نيحف فارطألا نيب متت يتلا  -عئاضبلل يلودلا عيبلا ةصاخ ةفصبو  -ةيراجتلا

 طقسي هنإف ام دقع ماربإ نأشب هيلإ مدقملا باجيإلل هضفر نع بطاخملا ربعي

 .باجيإلا لوبقو عجارتلا هل زوجي ال ىلاتلابو ً،اروف

 ةداملا دعت

17

 مظنت ىتلا دعاوقلا نم ةعومجم نم ًاءزج ةيقافتالا نم 

 داوملا( باجيإلا ةلحرم

15

 ىلإ 

17

 نكمي يتلا سسألا لثمت ىهو )ةيقافتالا نم 

 باجيإلا ريرحت اهبجومب

–

 باجيإلا اذهل ةمزلملا راثآلا نم  -باجيإلا هلاسرإ دعب 

 ىلإ باجيإلا لوصو لبقو .ضرغلا اذهل ةبنجملا دراوملا صيصخت ةداعإ مث نمو

 ةدام ( هباجيإ بحس بجوملل زوجي باجيإلاب بطاخملا

15/

2

 ءاهنإ لثمتيو ).

 ىلإ هضفر لاسرإب بطاخملا اهب موقي ةردابمب ةداملا هذه ماكحأل ُاقفو باجيإلا
 .هتامازتلا نم ضفرلا اذه لالخ نم بجوملا ررحتي ةلاحلا هذه ىفو .بجوملا

 .نيفرطلا نيب ةقالعلا ءاهنإ ىلإ ةفاضإلاب
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 نأ دبال هراثآل ًاجتنم باجيإلا ضفر نوكي يكل ،كلذ ىلع ًابيترتو -

 .هباجيإل اهددح يتلا ةرتفلا هتنت مل ول ىتح ًارح حبصي يذلا بجوملا ىلإ لصي

 ةداملا يف ةحارص انييف ةيقافتا هميظنت ىلع تصرح ام اذهو

17

 صنت يتلاو 

 ريغ ناك ولو ىتح بجوملا ىلإ ضفرلا لوصوب ًايهتنم ربتعي باجيإلا نأ ىلع

( 

)1

.ءاغلإلل لباق

 ةدعاقلا هذه نأل " هنع عوجر ال ناك ولو " ةرابع عضو مت دقو  

  .ةينوناقلا مظنلا لك يف ةقبطم نكت مل

 ال يتلا ةيلودلا ةراجتلا ةيامح ىلع صرحي يلودلا عرشملا ناك املو

 طرتشا  .ةيراجتلا تالماعملا يف رارقلا ذاختا يف ددرتلا وأ رارقتسالا مدع لمتحت

 ةداملا نومضمل ًاقفو بجوملا ىلإ ضفرلاب راطخإ لوصو

24

 ،ةيقافتالا نم 

(

1

 ةداملا صنت )

17

 امدنع ،هنع عوجرال ناك ولو ،باجيإلا طقسي " نأ ىلع انييف ةيقافتا نم 

  ".بجوملا ىلإ هضفر لصي
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 باجيإلاب بطاخملا ضفر نوكي نأ يوتسيو .فاك ريغ ضفرلا لاسرإ درجمف

( 

)1

.فرصتلاب ضفرلا كلذ يف امب ًاينمض وأ ًاحيرص

94

،ةيلمعلا ةسرامملا يف دجنو -

 بناج نم تاراطخإلا تضراعت اذإ

 يذلا راطخإلا حبصي )سكعلا وأ ضفرلا دعب لوبقلا لاسرإ يأ( باجيإلاب بطاخملا

 ةضراعتملا تاراطخإلا تلصو اذإ امإ ،يراسلا راطخألا وه بجوملا ىلإ الوأ لصو

*(

)

 يذلا ريخألا راطخإلا ىلإ نكري نأ زوجي هنإف ،تقولا سفن يف بجوملا ىلإ 

(

)2

.باجيإلاب بطاخملل ةقيقحلا ةينلا نع ربعي

 دجن ،عئاضبلل يلودلا عيبلا تاعزانم ىلإ انرظن اذإ

–

– عقاولا يف 

 ام اهنم 

 ةداملا هماكحأ تمظن يذلا ةصاخو باجيإلا ءاهنإب قلعتي

17

 ،انييف ةيقافتا نم 

 ماكحأ عم ةحارص اهضراعتل ًارظن .تاعزانملا كلت يف مهألا ءزجلا لثمت ىتلاو

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

19

   .ينمضلا ضفرلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهتاذ ةيقافتالا نم 

 ةداملا اهريثت يتلا تالكشملا ضعب لوانت ىلإ ،انوعدي رمألا نإف اذلو       

 وأ كولسلاب ضفرلاو ،ةينمض طورشب ضفرلا يف لثمتت يتلاو انييف ةيقافتا نم

:-يلاتلا وحنلا ىلع فرصتلا

 ةداملا اهريثت يتلا تالكشملا

17

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتأ نم 

:ىلوألا ةلكشملا

)*( ةينمض طورشب ضفرلا 
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 باجيإلا ءاهنإ ةحارص  -ةراشإلا قبس امك  -انييف ةيقافتا تلوانت -

 ةداملا يف هب بطاخملا نم ضفرلا لوصو درجمب

17

 .ةيقافتالا نم 

(

)1

 ةداملا صنت 

24

 نع نالعإلا وأ باجيإلا ربتعي ،ةيقافتألا نم ءزجلا اذه مكح ىف "ةيقافتالا نم 

 هيلإ هميلست وأ ايوفش هغالبإ دنع بطاخملا ىلإ  "،لصو " دصقلا نع ريبعت يأ وأ لوبقلا

 يف هميلست ىدل وأ ،يديربلا هناونع يف وأ هلمع ناكم يف هميلست وأ ىرخأ ةليسو يأب ًايصخش

  ".يديرب ناونع وأ لمع ناكم هل نكي مل اذإ داتعملا هنكس ناكم

Conflicting Declarations

)*(

 :ةيزيلجنالا ةغللاب 

)*(

 :ةيزيلجنالا ةغللاب  

Rejection by implied terms

17



(2) see CISG Cecila Carrara and Joachim Kuckenburg "the Principles
of European Contract Law may be used to interpret or supplement
Article 17 of the February 2003 .p3
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ظحلنو

 ةداملا ماكحأ عم ةحارص ةداملا هذه ضراعت

19

 ةيقافتالا نم 

(

)1

 ).باجيإلل ًاداضم(

  

دحي ال يذلا لوبقلا نإف ،كلذ نم ضيقنلا ىلع

ث

 يف ًايرهوج ًارييغت 

 نم ةيناثلا ةرقفلا( بجوملا هيلع ضرتعا اذإ ضفر ىلإ طقف ىقري باجيإلا طورش

ةداملا

 19).

جوي ال ماع هجوب   

د

 لمحت ىلع ًارداق ىساسالا باجيإلا رابتعال لاجم 

 نم ركذنو .هدئاوف باجيإلاب بطاخملا دقفي نأ نود هساسأ ىلع ؛ضوافتلا ةيلمع

 ددحم رعسب رًتشم ىلع ةعاضبلا نم ةيمك عئاب ضرع اذإ :لاثملا ليبس ىلع كلذ

ارش ىلع ىرتشملا قفاوو

ء

 مصخ ىلع لوصحلا عم رخآ رعسب ةيمكلا فعض 

10

 ىلع در ىا عئابلا دبي مل اذإ ثدحي ىذلا ام :يلاتلا لؤاستلا انه روثيو %.

  ؟ ىرتشملا در ءازإ لعف

نيتداملا ماكحأل ًاقفو هنإ ،ظحالملا نمو 

19

 و 

17

 نوكي ،ةيقافتالا نم 

 اذإو .هب دتعي وأ هيلع دمتعي الأ هل زوجيو ًاينمض عئابلا باجيإ ضفر دق ىرتشملا

 ةقفصلا مامتإ لضفي هنكلو ىساسالا باجيإلاب لوبق هنأ ىلع ) ىرتشملا ( در رسف

نإف ةحرتقملا هطورش ساسأ ىلع

ه

كلو باجيإلا ساسأ ىلع دقع ماربإ نكمي 

ن

 ةدملا لالخ ىرتشملا اهلخدا يتلا تاليدعتلل عئابلا لوبق ىدم ىلع دمتعت هتيلعاف

 ماربإ متي ةلهملا كلت لالخ ىرتشملا نم ليدعتلا عئابلا لبق اذإف .لوبقلل ةددحملا

  .لوألا دقعلا رثأ هعم يفتني ام وهو يناثلا دقعلا

)*(

فرصتلا وأ كولسلاب ضفرلا :ةيناثلا ةلكشملا

  

96

 ةداملا ترصتقا -

17

 نم رداصلا حيرصلا ءاهنإلا ميظنت ىلع ةيقافتالا نم 

.بجوملا ىلإ هضفر لصي امدنع هب بطاخملا

(

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت 

19

 ىلإ باجيإلا ىلع درلا فرصنا اذإ " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

 ًالباقم ًاباجيإ لـكشيو باجيإلل ًاضفر ربتعي ،تاليدعت وأ تاديدحت وأ تافاضإ نمضت هنكلو ،لوبقلا

".

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب  

Rejection by conduct

-

 يذلا لوبقلا نأ ىلع ةحارص صنت يتلاو ً-اباجيإ لدعي يذلا لوبقلا تجلاع يتلاو

                      الباقم ًاباجيإ لكشيو باجيإلل ًاضفر دعي ًاسوملم ًاليدعت ًاباجيإ لدعي
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 فرصت ناك اذإ ام ةلأسم جلاعت مل ةيقافتالا نأ ،ددصلا اذه يف انهابتنا تفليو     

 نإف كلذ عمو ،بجوملا ريغ ثلاث صخش ىلإ ههيجوت نكمي ضفارلا بطاخملا

              تاصقانملا يف كلذ حضتيو .هباجيإب مازتلالا هيلع بجوملا لحي اذه هفرصت

 ةلباق ريغ ًاضورع ) لوبقلا ردصي يذلا( نلعملا اهيف بلطي يتلا  )حمقلا ديروت (

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأل ًاقفو تاهج ةدع نم ءاغلإلل

14

 قبس يتلاو ( 

             نلعملا )أ بجوملا نكتلو ( ةسفانتملا تاهجلا ىدحإ تملع اذإف ).اهيلإ ةراشإلا

 بجوملا نكتلو ىرخأ ةسفانم ةكرش نم ًاضرع لبق دق ) باجيإلاب بطاخملا (

  ).أ( سفانتملا باجيإل ًاضفر فرصتلا كلذ ىنعي لهف ).ب(

 ةحلصم نلعملل ناك اذإ ام ىلع ةلاحلا هذه يف انه دمتعت ةباجإلا نإ ظحالملاو

 ثيحب تاهج ةدع نم هيف عوجرلل لباقلا ريغ باجيإلا ىلع دامتعالل ةعورشم

         نم اباجيإ نلعملا لبق اذإ .اهلماكب ةدملا لالخ باجيإلاب نيمزتلم ًاعيمج نونوكي

 )أ( مايق رربي ام كانه سيلو .هباجيإ نم ًارح )أ( رابتعا بجيف )ب(

–

 هملع دعب 

 هداعبتساب

–

             بطاخملا ( ةصقانملا نع نلعملا حلاصل هدراوم صيصختب 

 باجيإلاب بطاخملا راتخا اذإ امأ ).باجيإلاب

–

 ديزم يف لوخدلل طقف )ب ( باجيإ 

جي ال ) أ ( فرطلا نإف ،تاـضوافملا نم

ب

 ضرغ نإ هباجيإ نم ارح هرابتعا 

 لالخ نيسفانتملا لك دراوم رفوت ىلع ءاقبإلا وه ةهج نم رثكأ نم ضورعلا بلط

.

(

)1

ةيئاهن ةروصب ةدحاو ةهج ىلع ةيسرتلا متت نأ ىلإو باجيإلل ةددحملا ةرتفلا

–
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 بجوملا ةحلصم لهاجتي تاب باجيإل بطاخملا ضفر نإ ،لوقلا ةصالخ -

 ةداملا لعجي يذلا رمألا

17

 نود ءاغلإلا هل قحي يذلا بطاخملا ةحلصمل ةررقم 

 ةداملا نإف مث نمو ،بابسألا ءادبإ

17

 نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأ غرفت ةيقافتالا نم 

 ةداملا

16

 مظنلا مظعم اهب لبقت ال ةدعاق ءاسرإ ىلع لمعتو ،اهنومضم نم 

(

)1

 ).ماعلا نوناقلا لود مظعمو يندملا نوناقلا لود( ةينوناقلا

)(1

 ,

 ,

[ 

See Cecila Carrara and Joachim Kuckenburg:"Remarks on the
manner in which the Principles of European Contract Law may be used
"to interpret or supplement Article of the CISG
February2003.http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/anno-art-17.html
.p4
)(1
See Honnold, J.O "Uniform Law for International Sales under the
1980 United Nations Convention (Deventer Kluwer), 1999 (3rd ed.) p.
154 and no. 3. See also Text of Secretariat Commentary on article 15 of
the 1978 Draft draft counterpart of CISG Article 17], Comment 2
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 ةداملا ىف اهيلع صوصنملا هيف عوجرلل لباق
(

98

" 

اجيإلا طقسي

لع ىلاحلا صنلا

ى
(

99

–

(

" دقعلل ةيناثلا ةدارإلا " هيلع.

   

1)

بجوملا، رخآلا فرطلا نم قباطم لوبق رودص هبقعي نأ دبال لب،

-  دقعلا ماربإ متي ال

ميسقتو ديهمت:

(*)

عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع يف لوبقلا ةلحرم

ثلاثلا لصفلا

تقولا سفن، " ينورتكلإلا ديربلاب.

3)

ب

 يلاتلا هجولا:-            

نأشلا اذه يف ةعبتملا ةيديلقتلا لئاسولا بناج ىلإ باجيإلا،

 بحس يف ةينورتكلالا لئاسولا لاخدإ ىلع لمعلا ةرورض مزلتسي رمألا نإف

ةيديلقتلا

- كلذ ىلإ ةفاضإلاب،

اهيلإ. بجوملا ىلإ ضفرلا لوصوب هطاقسإ بطاخملل قحي هنأ املاط.
  لئاسولا ىلع باجيإلا ضفر انييف ةيقافتا ترصق

  

2)

16

 ريغ ضرعو هيف عوجرلل لباق ضرع نيب زييمتلا ةيمهأ رهظت ال اذهبو

  ةراشإلا قباسلا ةيقافتالا نم

 ددصلا اذه يف ةيقافتالل يلاحلا صنلا ةمءالم مدع هيلع بترتي امم، 

 اذلو
 ةغايص نوكت نأ ىلع

، هنع عوجر ال ناك ولو، بجوملا ىلإ هضفر لصي امدنع.  يف وأ
  ةماعلا دعاوقلل ًاقفو-  نم باجيإ رودص درجمب
                 قلطيو

. < 

. < 

.

"

>

>

http:// cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-17.html See
the Legislative history of CISG Article 17: Match-up with 1978 Draft to
assess relevance of Secretariat Commentary .
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/matchup/matchup-d-17.html
CISG Article 17 and 1978 Draft Article 15 are identical. The
Secretariat Commentary on 1978 Draft CISG Article 15 should
therefore be relevant to the interpretation of CISG Article 17." Ibid

.

(2) UNIDROIT Principles Article 7.3.5 provides that "termination of
the contract releases both parties from their obligation to demand and
receive future performance." Termination occurring by rejection of the
offer by the offeree then extinguishes future obligations of the offeror
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ةيزيلجنإلا ةغللاب: 

Acceptance

(*)

(3) See John Felemegas " Comparison between provision of the CISG
regarding withdrawal of acceptance (Art.22) and the counterpart
provisions of the UnIDROIT Principles of International Commercial
Contracts .August 2004 .p5

 لوبقلاب دصقيو

–

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا يف 

–

 ةدارإ نع ريبعتلا وه " 

 يتلا طباوضلاو طورشلاب دقعلا ماربإ يف هتبغر نع هيف نلعي باجيإلاب بطاخملا

 ةرتف لالخ وأ باجيإلا يف ةددحملا ةينمزلا ةلهملا لالخ ،هباجيإ يف بجوملا اهددح

  ".ةيديهمتلا تاضوافملا ةرمث ةداع نوكيو ،ةلوقعم ةينمز

 بطاخملا نم لوبقلا رودص ةرورض ،قباسلا فيرعتلا يف ظحلنو  

يغو ً،اددحمو ًاحضاو باجيإلاب

ر

 .طورشم 

 نوكي نأ دب ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ً.امات ًاقباطت باجيإلا عم ًاقباطتم لوبقلا

 نع لباقلا ربعي ملام ةينوناق ةيمهأ ةيأ لوبقلل نوكي ال ،مدقت امل ًاقيبطتو

 رابتعالا نيعب هذخأ نكمي ىتح بجوملل هغالبإو لوبقلا راهظإ نم دبالف ،هتبغر

 .لوبقلل ًاغالبإ نوناقلا هربتعيو ،بطاخملا هب موقي لمع لالخ نم وأ ًاظفل امإ

100

 ،ةيلودلا ةراجتلا لاجم يف ةصاخ ةيمهأ لوبقلا غالبإ أوبتيو -

لإ كلذ عجريو

ى

 ىتح هغالبإ متي مل يذلا لوبقلا تابثإ ةبوعص ،اهمهأ رومأ ةدع 
 حبصأ اذإ بجوملا اههجاوي يتلا ةبوعصلا ىرخأ ةيحان نمو ً،انكمم كلذ ناك ول

 .لبق دق هباجيإ نأب هملع نود باجيإلاب ًامزلم

 نأ يف بغري يتلا ةقيرطلا رايتخا يف قحلا بجوملل ،مدقتام ىلع ًابيترتو

طارتشاك ،اهب هغالبإ متي

ه

 نع وأ ةيقرب وأ ةلجسم ةلاسرب لوبقلا متي نأ ًالثم 

 لوبقلا طابترا ىلإ ىدؤي ال ةليسولا هذهب متيال لوبق يأو ينورتكلإلا ديربلا قيرط

(

)1

.باجيإلاب

 مزلتسي رمألاف مدقتام ىلع ًاقيبطتو

–

–
 انداقتعإ يف 

 ةلحرم ليلحتو ةسارد 

 :يلاتلا وحنلا ىلع لوبقلا

(

)1

  

 هبجوأ امب هاضر ىلع ًالاد كلملا هيلإ ريصي نمم ردص ام وهو " ءاهقفلا روهمج دنع لوبقلا  

.لوألل ًاباوج نيدقاعتملا دحأ نم ًايناث ردص ام وه ةيفنحلا دنعو رخآلا فرطلا

 نوناقلا ىفو 

                                                       .باجيإلا  هيلإ هجو ىذلا فرطلا ةدارإ نع تابلا ريبعتلا وه " ىعضولا

(

)1

"نراقملاو ىندرإلا نوناقلا يف لوبقلاو باجيإلا نيب طابترالا ":ريصن سينأ ديزي .د 

 ددعلا 

 ربمتبس نورشعلاو ةعباسلا ةنسلا – ثلاثلا

2003

 ص.تيوكلا ةعماج ،قوقحلا ةلجم ،

 83.

92

عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع يف لوبقلا ةلحرم :لوألا ثحبملا

0

 يلودلا عيبلا دقع يف لوبقلا ةلحرم اهريثت يتلا لكاشملا :يناثلا ثحبملا

قباطتلا أدبم :ثلاثلا ثحبملا

0

لوصولا ةيرظنل ًاقفو لوبقلاو باجيإلا نيب طابترالا  :عبارلا ثحبملا

0

 لوبقلا بحسو رخأتملا لوبقلا :سماخلا ثحبملا

0

93

 لوألا ثحبملا

  

عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع نيوكت يف لوبقلا ةلحرم ةيمهأ

 انييف ةيقافتا "

" 1980

  

101-

 ،يلودلا عيبلا دقع نيوكت يف لوبقلا ةلحرمب انييف ةيقافتا تمتها

 نم داوملا يف ميظنتلاب اهتلوانتو

18

 ىتح 

 22.

 رخآ فرصت وأ نايب يأ" انييف ةيقافتا يف لوبقلاب دصقي ،ءدب يذ ئدابو

(

)1

  ".باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا نم رداص

 نم لوبقلا نع ريبعتلا متيو 

 هنع ربعي نأ دب الو .رخأتملا لوبقلا وأ لمعلا وأ نالعإلا  :لئاسو ةثالث لالخ

 دقعلا ماربإب ًاحيرص ءاضر نمضت اذإ ً،احيرص ريبعتلا نوكيو ًانمض وأ ةحارص

 ماق اذإ ًاينمض نوكيو  "،لوبقم اذك خيراتب مكضرع " بجوملل لباقلا لوقي نأك

 لثم ةحارص هيلع دري نأ نود باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي فرصت وأ لمعب لباقلا

(

)2

ً.ايرتشم ناك اذإ هنم ءزج وأ نمثلا لاسرإ وأ ًاعئاب ناك اذإ ،ةعاضبلا لاسرإ
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 ربعي نأ زوجيف ،لوبقلل نيعم لكش طرتشي ال ،مدقت امل ًاقيبطتو -

 ةيقرب وأ ةلاسر ( ةباتك وأ ًاظفل ناك ءاوس ةدارإلا نع ريبعتلا لئاسو عيمجب هنع

 امك )فتاهلاب وأ ًايروضح فارطألا نيب ( ًايوفش وأ )ًاينورتكلإ ديرب وأ اسكلت وأ

 دقاعتلا ةيرح أدبمل ًاقفو هضفر وأ هلوبق يف ةيرحلا قلطم باجيإلاب بطاخملل نأ

 يف ةددحملا ةينمزلا ةلهملا لالخ لوبقلا لصي نأ طرشب ةيلوئسم ىندأ نود

  .باجيإلا

لع ةوالع

ى

 قيرط نع ةينورتكلالا لئاسولا قيرط نع لوبقلا متي ،كلذ 

 باجيإلا ضرع ىقلت يذلا ىلألا بساحلا زاهج ىلع ةقفاوملا حاتفم ىلع طغضلا

 تايوتحم أرق هنأ دكأ دق لباقلا مادام ضرعلا لوبق نع بطاخملا ةدارإ نع ريبعتك

(

)3

.هيلإ درو امك هلبقو ضرعلا

  

 لوألا بلطملا

(

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا 

18

 انييف ةيقافتا نم 

1980.

(

)2

 ةلجم.ينورتكلالا دقاعتلا تابثإو تنرتنالا قيرط نع ةدارإلا نع ريبعتلا .ناولع دمحم يمار .د 

 ربمسيد عبارلا ددعلا تيوكلا ةعماج – يملعلا رشنلا سلجم – قوقحلا

2002

 ص 

250.

(

)

3

  

 نيدلا فرش دمحا .د

 هاروتكدلا سورد .هتابثإو دقعلا نيوكتو ةينورتكلالا ةراجتلا يف دوقع

 ةيلودلا ةراجتلاو صاخلا نوناقلا مولبدلو

2001

 ص 

  143.

94

 لوبقلا روص

 ةداملا ىف انييف ةيقافتا تددح

18

:يف لثمتت لوبقلل روص ةدع 

باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا نم نايب

(

*
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 نينايب رودصب مربي دقعلا نأ ،عئاضبلا عيب دقع يف لصألا ناك امل -

 نوكتي ،نيفرطلا نيب قافتا دوجو ةلاح يفو .لوبقلاو باجيإلا :اياونلل نيقفاوتم

 ًاماع أدبم ةروصلا هذه لثمتو .نيرهاظ لوبقلاو باجيإلا نكي مل ول ىتح ؛دقعلا

         .ةيقافتالا يف لوبقلل

 ةروص يف امإ بطاخملا نم رداصلا نايبلا ذختي ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

 نوكي نأ طرتشي الو .ةينورتكلالا لئاسولاربع وأ ةيوفش ةقفاوموأ ،ةيباتك ةقفاوم

 ةداملل ًالامعإ ريسفتلل عضخي فرصتلا وأ نايبلاف .هل ًاحيرص ًانالعإ لوبقلا نايب

 (

)1

.باجيإلا ىلع ةقفاوملا نع نايبلا ربعي نأ بجيو .ةيقافتالا نم ةنماثلا

 .لوبقلل ةينمزلا ةلهملا ريسفتب رمألا قلعتي امنيح ،ةصاخ ةيمهأ كلذ بستكيو

 كلذك ،ددحم صخش ىلإ ًاهجوم باجيإلا نوكي نأ دبال ،لوقلا قبس امك 

 بطاخملا صخشلا نم لوبقلا رودصب الإ دقعلا ماربإ متي الف ،لوبقلل ةبسنلاب لاحلا

 باجيإلا نيب ةقالعلا مدعنت رخآ صخش نم لوبقلا ردص اذإف هبئان وأ باجيإلاب

 ( 

)2

.ةيدقاعت ةقالع يأ اهيلع بترتي الو ،لوبقلاو

)*(باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا نم رخآ فرصت



)
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 نم ءانثتسا ،لوبقلا نع ريبعتلل -ىرخأ ةروص -انييف ةيقافتا تعضو -

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةيقافتالا هتعضو يذلا ماعلا أدبملا

18

 يف لثمتت ،

:ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(

)(1

.

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب)*(

Statement made by offeree indicating asset
see Enderlein (Fritz) &Maskow (Dietrich) International Sales Law,
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
`Goods Oceana Publications 1992 P2
)(2
Restatement (Second) Section 24 –"An offer is the manifestation of
willingness to enter into a bargain, so made as to justify another person
in understanding that his assent to that bargain is invited and will
"conclude it
Other conduct of offeree indicating assent

95

 عطق لاسرإ لثم ،هتين نع فشاكلا فرصتلا لالخ نم هلوبق نع بطاخملا ريبعت

أ رعسلا غلبمب دامتعا باطخ حتف وأ لجاع وحن ىلع ةبولطملا رايغلا

و

 (

)1

جاتنإلا تامزلتسم ءارشب مايقلا وأ عئاضبلا عينصت يف بطاخملا

    .

 ةداملل ًالامعإ – ظفحتلا مت

96

 نإف ،يباتك لكش يف لوبقلا غارفإل ةبسنلاب – 

(

)2

ةدعبتسم نوكت فرصتلاب ةقفاوملا

  .

)**(
رخأتملا لوبقلا

      

  

105

 ةعيبط عم مءالتي موهفمب -رخأتملا لوبقلا انييف ةيقافتا تلوانت -

 يذلا دقعلا ةعيبط عم بسانتي ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا

 ةداملا يف -ةينلا نسح عباط هيلع بلغي ةصاخ ةعيبطب زيمتي يذلاو همظنت

21

 موقي نأ طرشب رخأتملا لوبقلاب دادتعالا ىلع اهيف تصن يتلاو ،ةيقافتألا نم

 ىنعملا اذهب ًاراطخإ لسري نأ وأ كلذب ةهافش لباقلا غالبإب ريخأت نودب بجوملا

 .هيلإ

لوبقلل ينوناقلا رثألا

106

 نم ،ينوناقلا هرثأ لوبقلا اهيف جتني يتلا ةظحللا ديدحت ةلاسم دعت -

 لوصوب انييف ةيقافتا اهتددح دقلو .ةيلودلا ةراجتلا لاجم يف ةمهملا لئاسملا

 لالخ وأ ،هباجيإ يف اهطرتشا يتلا ةدملا لالخ بجوملا ىلإ باجيإلا ىلع ةقفاوملا

(

)1

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صنت 

18

 باجيإلا ىضتقمب ،زاج اذإ ،كلذ عمو " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

 نع باجيإلا هيلع ضرع يذلا بطاخملا نلعي نأ ،فارعألا وأ نيفرطلا نيب يراجلا لماعتلا وأ

 ،بجوملا راطخإ نود ،نمثلا ديدست وأ عئاضبلا لاسرإب قلعتي يذلاك ،ام فرصتب مايقلاب هلوبق

 لالخ كلذ ىرجي نأ طرشب روكذملا فرصتلا اهيف مت يتلا ةظحللا يف ًاذفان لوبقلا نوكي ذئدنع

.ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةدملا

(

 )2

 ةداملا صنت

96

 عيبلا دوقع داقعنا اهعيرشت طرتشي ةدقاعتم ةلود لكل " نأ ىلع ةيقافتألا نم 

 ةداملل اقفو انالعا تقو ىأ ىف ردصت نأ ةباتك اهتابثا وأ

12

 ةداملا ماكحأ نم مكح ىأ نأ هدافم 

11

 ةداملا وأ ،

29

 هءاهنا وأ هليدعت وا عيبلا دقع داقعنا زيجي ،ةيقافتالا هذه نم ىناثلا ءزجلا وأ ،

 قبطنيال ،ةباتكلا ريغ ةروص ىأب ،هينلا نع رخآ ريبعت ىأ وأ لوبقلا وأ باجيالا رادصا وأ ايئاضر

.ةلودلا كلت ىف نيفرطلا دحأ لمسع ناكم اهيف نوكي ىتلا تالاحلا ىلع

  

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب )**(

Late acceptance

 أدبي 

 ًاربعم نوكي يكل باجيإلا ىلإ فرصتلا ريشي نأ دب ال ،كلذ ىلع ًابيترتو

 ةرورض كانه سيلو .رخآلا فرطلا وحن ةرشابم ًاذفان حبصي يذلاو لوبقلا نع

 اذإ  .باجيإلا لوبق هرارقب بجوملا مالعإب بطاخملا مايق ىلإ ةلاحلا هذه لثم يف



96

 مزلي يذلاو يوفشلا باجيإلا فالخب ،ةدملا هذه دوجو مدع ةلاح يف ةلوقعم ةدم

(

)1

.لاحلا يف هلوبق

        

 فارطأ اهيلع قفتا يتلا ةدملا ةيادب نيب زيمن نأ يغبني ،ءدب يذ ئدابو 

 ناطلس أدبمل ًاقبط كلذو.دقعلا

ةدارإلا

 :يلاتلا هجولا ىلع ةلوقعملا ةدملا ةيادبو 

(

)*

  

لوبقلل ةددحملا ةدملا ةيادب-أ

        

     

107

 يف ةينمز ةلهم ةحارص بجوملا ددحي نأ ظحلن ،ةيلمعلا ةسرامملا يف -

 لوبقلا ءانثتساب ً،اذفان حبصي ىتح ةدملا هذه لالخ لوبقلا لصي نأ دبالف ،هباجيإ

( ةداملا يف هيلع صوصنملا رخأتملا

21

  .ةيقافتالا نم ) 

             بجوملا بناج نم ةبوسحم ميوقتلل ًاقفو ةلهملا هذه ديدحت متي ،كلذل ًاقيبطتو

ىتح راس ضرعلا اذه :لوقي نأك (

30

 عيباسألاو مايألاب ةبوسحم اهنكلو  ).ليربإ 

  .تاعاسلاب تالاحلا ضعب ىفو

 ،كلذ ىلع ةباجإلا رولبتتو ؟ ةدملا هذه ةيادب تقو لوح لؤاست نهذلا يف روثيو

 لوح نيفلتخم نيصن اهيف تددح يتلاو ةيقافتالا اهتمظن يتلا صوصنلا لالخ نم

 باسحل ةلثامتم ًاسسأ نافرطلا دجي نأ وه ةدعاقلا هذه فدهو  .ةدملا هذه ةيادب

 لوصولا ةظحل عم ةنراقملاب لاسرإلا ةظحل نم كلذ تابثإ لهسلا نمو .ةدملا كلت

  .لوبقلا ةدم ةيادب اهرابتعاب لاسرإلا ةظحل ةيقافتالا ددحتو

ةداملا يف ةدملا هذه ةيادب لوح نافلتخم ناصن

)*( 20

       

8

10

تعس -

 ًاثيثح ًايعس ،يدقعلا نزاوتلا ةماقإ ىلع اهنم ًاصرح  -انييف ةيقافتا 

( ةداملا يف نيفلتخم نيصن عضو ىلإ اهصوصن لالخ نم

20

 هذه ةيادب نأشب )

(

)1

.باجيإلا لاسرإ يف ةراتخملا ةقيرطلا بسح ةدملا

(

)1

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا 

18

 انييف ةيقافتا نم 

1980

 لوبق ثدحي" " نأ ىلع صنت يتلاو 

 مل اذإ هرثأ لوبقلا ثدحي الو .ةقفاوملا ديفي ام بجوملا ىلإ اهيف لصي يتلا ةظحللا نم هرثأ باجيإلا

 اذه لثم دوجو مدع ةلاح يف ةلوقعم ةدم لالخ وأ ،اهطرتشا يتلا ةدملا لالخ بجوملا ىلإ لصي

 اهمدختسا يتلا لاصتالا لئاسو ةعرسو ةقفصلا فورظ رابتعالا يف ذخؤي نأ ىلع .طرشلا

 " كلذ فالخ فورظلا نم نيبتي ملام .لاحلا يف يوفشلا باجيإلا لوبق مزليو ،بجوملا

)*(

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب  

 :ةيزيلجنالا ةغللاب )*( 

commencement of period of time for acceptance
Different provisions for commencement of the period
of time

97

 يلعفلا لاسرإلا خيراتو باطخلا خيرات نوكي نأ يرورضلا نم سيلو

 ظفتحي لسرملا نأل ةدملا هذه باسح يف ساسألا نارفوي اناك ْنإو – نيلثامتم

 نكي مل اذإف ،باجيإلا ىلع ىوتحملا فرظلاب اريثك أبعي ال بطاخملاو ،هخسنب

 ميلست لعجي يذلا رمألا – يديربلا عباطلا متخ خيراتب دتعي فوسف خيرات باطخلل

 ةدملا فالخب ،ةيقربلا ةلاح يف لاحلا وه امك ًامساح ديربلا بتكمب باطخلا

 م ( ملستلا ةظحل نم أدبتف سكافلا وأ سكلتلا وأ فتاهلاب لوبقلل ةددحملا

 24 ).

( ةداملا ربتعت

20

 دق ذإ ًارياغم ًائيش بجوملا ددحي امبرلو ريسفتلل ةدعاق )

 ةدم ددحي

10

 بناج نم ةدم ديدحت مدع ةلاح ىفو .ملستلا خيرات نم أدبت مايأ 

 ةدام ( ةلوقعم ةدم قيبطتل لاجملا حاسفإ متي ،بجوملا

18

 ،ديدحتل ةيمهأ الف  )،

 .يهتنت ىتم ىرحألاب وأ لوبقلا ةدم أدبت ىتم

)*(

سكلتلا وأ فتاهلاب ةددحملا ةدملا

109

 لئاسو نم كلذ ريغ وأ سكلت وأ فتاه بطاخملا ىدل ناك اذإ –

 نإف .ةثلاث فارطأ ربع لاصتالا رورمل ةرورض كانه نكت ملو ،يروفلا لاصتالا

 رابتعالا يف ذخؤي امك .ةيلمعلا ةيحانلا نم ةدحاو لاسرإلاو لوصولا ةظحل

 ةمولعم نوكت ال دق اهنأل طقف بجوملا رقم يف لمعلا تالطعو ةيمسرلا تالطعلا
 ةيمسر ةلطع لوبقلل ةددحملا ةدملا نم ريخألا مويلا ناك ول كلذ عمو .بطاخملل

 نإف لوبقلا لاسرإ هيلع رذعتو بطاخملا لمع ناكم يف لمعلا نع ةلطع موي وأ

 .لاسرإلل ًاركبم لوبقلا ملسيو نابسحلا يف رمألا اذه ذخأي نأ هيلع

(

)

1

 ةداملا صنت  

20

 يف لوبقلل بجوملا اهددحي ىلإ ةدملا نايرس أدبي " نأ ىلع ةيقافتالا نم

 نكي مل اذإ وأ ،ةلاسرلاب نيبملا خيراتلا نم وأ لاسرإلل ةيقربلا ميلست ةظحل نم ةلاسر وأ ةيقرب

 لوبقلل بجوملا اهددحي يتلا ةدملا نايرس أدبيو .فالغلا ىلع نيبملا خيراتلا نمف اهب ًانيبم خيراتلا

 ىلإ باجيإلا لوصو ةظحل يروفلا لاصتالا لئاسو نم كلذ ريغ وأ سكلتلا وأ فتاهلا ةطساوب

 .بطاخملا

2

 باسح يف لوبقلا ةدم نايرس ءانثأ يف ةعقاولا لمعلا مايأ وأ ةيمسرلا تالطعلا لخدت -

 ريخألا مويلا نوك ببسب بجوملا ناونع يف لوبقلا راطخأ ميلست نكي مل اذإ ،كلذ عمو .ةدملا كلت

 ىلإ ةدملا ددمت ،بجوملا لمع ناكم يف لمع ةلطع موي وأ ةيمسر ةلطع لوبقلل ةددحملا ةدملا نم

 .لمعلا مايأ نم يلاتلا مويلا

  

   :ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(

   

Period of time fixed by telephone, telex

98

 يف ةفلتخم تابيترت لمع ىلع ًارداق بجوملا نوكي نل نايحألا ضعب ىفو 

 نأ ىلع ،يلاتلا لمعلا موي ىلإ رظتني نأ هيلع نكلو .لوبقلا ةدم مايأ نم موي رخآ

( 

)1

.لماكلاب ةدملا دفنتسي فوس باجيإلاب بطاخملا نأ هرابتعا يف ذخأي

  

)**(

لوبقلل ةلوقعملا ةدملا-ب

 110-

لإ ًاضيأ -انييف ةيقافتا تدروأ

ى

 ثيحب رخآ ًاطباض -ةددحملا ةدملا بناج 

 جتني يكل .ةلوقعملا ةدملا ىه ةدملا نوكت لوبقلل ةدم ديدحت باجيإلا نمضتي مل اذإ

 .ةلاح لك فورظ ىلع فقوتي طباضلا اذهو ،ينوناقلا هرثأ لوبقلا

 املكو ريكفتلاو ربدتلل تقولا ضعب بلطي دق بطاخملا نإف ،لاح ةيأ ىلعو

 ضرتفي يتلاو – فلتلل ةلباقلا عئاضبلا ةلاح ىفو .دقعلا دقعت دادزا تقولا لاط

 ةلاح يف اهنم رصقأ نوكت نأ بجي ةلوقعملا ةرتفلا نإف -يروفلا ميلستلا اهيف

 بجوملا اهب لسري يتلا ةقيرطلا نابسحلا يف ذخؤي نأ بجيو .تادعملاو تالآلا

 .هباجيإ

 نيب هيلع فراعتم وه امب ةلوقعملا ةرتفلا رثأتت ،كلذ ىلع ةوالع

 صحف ءارجإ بلطتت دق يتلا ةيموكحلا حئاوللا نابسحلا يف ذخؤي امك .نيفرطلا

 لالخ هيلإ لوبقلا لوصو نم ًادكأتم بجوملا نكي مل اذإو .لماعتلا ىلع ةقفاوملل

 ةداملا لظ ىفو .رخآ ًاديكأت حنمي دقف ،ةلوقعم ةرتف

21/

1

 لعجي ديكأتلا اذه نإف ،

      ُ.اذفان رخأتملا لوبقلا

 يناثلا ثحبملا

لوبقلا ةلحرم ىف عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف نزاوتلا ققحت ىدم

 :ديهمت 

111

 نم لك تاجاحو حلاصم نيب قيفوتلا ىلع ،انييف ةيقافتا نم ًاصرح -

 لمعلا و ،ةيلودلا عويبلا لاجم يف يدقعلا نزاوتلا أدبم قيقحتل ىرتشملاو عئابلا

.قباس عجرم

:ةيزيلجنإلا ةغللاب )**(

  

www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html.p102
fixing the period of time

)(1

99

 ًالوبق هرابتعا نم توكسلا ةحارص تدعبتسا .فارطألا نيب لماعتلا ةلوهس ىلع

 .لباقلا ةدارإ نع ريبعتلل ةليسوك

 لالخ نم هلوبق نع ربعي نأ باجيإلاب بطاخملل تزاجأ ،كلذ ىلع ةوالع

هنم ردصي فرصت

  .امهنيب قباسلا لماعتلل ًاقفو 

 نم ىغبني ىذلا رمألا 

–

–
 انبناج 

 ةيقافتا ىف توكسلا ةلأسم ةسارد 

انييف

1980

 ىف هرثاو فرصتلاب لوبقلا ةلأسم لوانتن مث )،لوألا بلطملا ىف ( 

 .عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف نواوتلا قيقحت

 لوألا بلطملا

)*(توكسلا

112

 ،ةدارإلا نع ريبعتلا قرط عيمجب دوقعلا ماربإ متي ،ءدب يذ ئداب -

( 

)1

.اينمض وأ ً،افرع ةلوادتملا ةراشإلاب وأ ةباتك وأ ًايظفل وأ ًاحيرص ناك ءاوس

لذ ىلع ًابيترتو

ك

 ًالمع هرابتعاب  ؛ةدارإلا نع ريبعتلا قرط نم توكسلا دعبتسي ،

 ضعب هب نرتقا اذإ الإ ،باجيإلاب بطاخملا وأ بجوملا ةين نع ربعي الو ً،ايبلس

(

)2

.الوبق توكسلا اذه نم لعجت يتلا ةطيحملا فورظلا

  

تامازتلا سبالٌملا توكسلا يلع بترتي ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

 قتاع ىلع عقت 

هب بطاخملا

 فرصت وه لب ً،اتوكس سيل ةقيقحلا يف وه يذلاو ً،الوبق هرابتعاب

  .هلوبق نع هب ربعي فقومك ،باجيإلاب بطاخملا هذختي فرصت مدع وأ

 نأل باجيإلا ةلحرم يف توكسلا ردصي نأ زوجي ال ،قبس ام ءوض ىفو

– باجيإلا

 لوقلا قبس امك 

–

 بجوملا ةين نع ربعي نأ دبالو ،ددحمو تاب ضرع 

 .

:ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(

Silence

(

)1

 ةداملا صنت 

90

 " نأ ىلع يرصملا يندملا نوناقلا نم 

1

 ظفللاب نوكي ةدارإلا نع ريبعتلا -

 ةقيقح ىلع هتلالد يف ًاكش لاحلا فورظ عدت ال فقوم ذاختاب نوكي امك ً،افرع ةلوادتملا ةراشإلابو

 .دوصقملا

2

 نافرطلا قفتي نأ وأ نوناقلا صني مل اذإ ً،اينمض ةدارإلا نع ريبعتلا نوكي نأ زوجيو -

ً ".احيرص نوكي نأ ىلع

(

)2

 نع ريبعتلا مدع توكسلا ذختيو ،هكرتو مالكلا عطق وأ نوكسلاو تمصلا ةغللا يف توكسلا 

 ةدعاق ًالوبق توكسلا رابتعا مدع .هب مايقلا وأ لعف نايتإ نع عانتمالا وأ مالكلا مدع لثم ةدارإلا

 ةدعاقلا هذه رربتو  ".لوق تكاسل بسني ال " ىلع موقت يتلاو ىمالسألا هقفلا نم ةدمتسم ةيعرش

 ىلع لمتشي ًاددحم ًاضرع باجيإلا ناك املو ،لوبقلاو باجيإلا هينكرب اضرلا دوجو طارتشا نأ

 ،دقعلا دقعنأ قباطم لوبق هفداص اذإ ثيحب .هماربإ دارملا دقعلل ةمزاللا ةيرهوجلا رصانعلا عيمج

 نأ تكاسلا صخشلا نم مهفي ال ثيح عيبلا دقع مايقل ةيساسألا رصانعلل رقتفي توكسلا ناك املو=

 الف ،لوبقلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو ،باجيإلا نع ًاريبعت حلصي ال مث نمو دقاعتلل ًانيعم ًائيش ضرعي

.ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب يف الإ لوبقلا نع ًاريبعت نوكي نأ حلصي

100

 بجوملا ةدارإ نع ًاريبعت نوكي نأل توكسلا حلصي ال يلاتلابو .هب مازتلالا ىف

 نوكي دق كلذ عمو مث نمو

–

اثنتسا 

ء

–

 نمض بطاخملا لوبق نع ًاريبعت 

(

)1

مهيلإ هباجيإ بجوملا هجو نيذلا نيددحملا صاخشألا ةعومجم

.

  

 توكسلا ةلأسم ليلحت و ةسارد ضرعتسن نأ ىلإ انوعدي رمألا نإف اذل

  :يلاتلا وحنلا ىلع لوبقلا ىف هتدارأ نع لباقلا ريبعتل ةليسوك

)*(

  

 :لوألا عرفلا

 .فرصت يأب مايقلا مدع وأ توكسلا

:يناثلا عرفلا

 ةمظنألا ضعب يف لوبقلا ىلع هتلالدو فرصتب مايقلا مدع وأ مايقلا

  .ةينوناقلا

  .توكسلا ةلأسم ةجلاعم ىف ءاضقلا رود :ثلاثلا عرفلا
 ً.الوبق توكسلا رابتعا نم ةيلمعلا ةجاحلا :عبارلا عرفلا

 لوالا عرفلا

)*(

فرصت يأب مايقلا مدع وأ توكسلا

 113-

انييف ةيقافتا يف لوبقلا

–

حيرصت وأ نايب  -لوقلا قبس امك

 وأ

 يف ًابوتكم لوبقلا نوكي نأ طرتشيو ،باجيإلا ىلع ةقفاوملا ًانمض ديفي فرصت

ةروص

 لودلا ىدحإ هيف لمعتست يتلا لاوحألا يف ىتح ،سكاف وأ ةيقرب وأ باطخ

 ةداملا يف روكذملا ظفحتلا ةدقاعتملا

96

 .ةيقافتالا نم 

 متي ةيدام تافرصت نع ةرابع لوبقلا روص عيمج نأ ظحالملا نمو

 هذه نوكت نأ نكميو .نمثلا لاسرإ وأ ةعاضبلا لاسرإك دقعلا ذيفنت دنع اهبلغأ

(

)1

 رشع نماثلا ددعلا "،ةنراقم ةسارد –دقعلا ماربإ يف هرثأو توكسلا " :ريصن سينأ ديزي .د 

2003

 ص –ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا ةعماج -نوناقلاو ةعيرشلا ةلجم  -

287.

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(
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101

 عنصم مايقك هسفن دقعلا ذيفنتل ريضحتلا ضرعم يف لامعأ نع ةرابع تافرصتلا

.بولطملا دامتعالا حتفب ىرتشملا مايقو ،اهبلط متي يتلا داوملا عينصتب

(

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةياهن يف انييف ةيقافتا تلوانت مث 

18

،

 مدع " يف ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا مظعم يف اهقيبطت مت يتلا ةماعلا ةدعاقلا

 ىتلا ةظحللا ديدحت ةبوعص  ،كلذ ىف ببسلا عجري دقو ً ".الوبق توكسلا رابتعا

 نمو ،ةيحان نم ًالوبق توكسلا رابتعا ىلع قافتألا ةلاح ىف ،دقعلا اهيف مربأ

 ةداملا ىف دراولا ظفحتلل ناك اذإ ام ًاحضاو ودبي ال،ىرخا ةيحان

96

 ةيقافتا نم 

 ةداملا نأل ًالبقتسم توكسلا ىلع نيفرطلا نيب بوتكملا قافتألا ىلع ريثأت انييف

96

 بجي ال ىلا ةيقافتألا دونب ىلإ امنإو ،نيفرطلا نيب تايقافتألا ىلإ ريشت ال 

 نأ بجي ةيوفشلا دوقعلا نأ حضاولا نم حبصي ظفحتلا اذه ىنعم نمو .اهقيبطت

(

)2

.توكسلاب ةمربملا دوقعلا كلذكو ،دعبتست

     

 .ةبولطم نكت مل عئاضب ءازإ لعف در ىلإ ةجاح دجوي ال ،كلذ ىلع ًابيترتو

 مازتلالا بطاخملا ىلع نوكي دقف كلذ عمو .ةلاحلا هذه يف ًالوبق دعي ال توكسلاف

(

)1

 ةداملا ماكحأل ًاقفو عئاضبلا ظفحب

85

.ةيقافتالا نم 

 " لاثملا ليبس ىلعو ةباتك دري نأب بطاخملا رابجإ بجوملا عيطتسي الو 

 دقعلا نوكيو ًاتماص لظي دق بطاخملا نإف ضيقنلا ىلعو ً ".الوبق مكتوكس ربتعا

 .دقعلا ماربإ يق ًابغار ناك اذإ ،نوكت دق

(

)1

(

ً ".الوبق امهنم ًايأ

.

.

Enderlein (Fritz) &Maskow (Dietrich): "International Sales Law,
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods Oceana Publications" 1992 p22

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت 

18

 رخا فرصت وأ نايب لك الوبق ربتعي " نأ ىلع ةبقافتالا نم 

 ربتعي الف فرصت يأب مايقلا مدع وأ توكسلا امأ ،باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا نم رداص

)(2

 ةداملا صنت 

85

 عفدي مل اذإ وأ ،عئاضبلا مالتسا نع ىرتشملا رخأت اذإ " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

 ةزايح يف لازت ال عئاضبلا تناكو ،نيمزالتم نيطرش عئاضبلا ميلستو نمثلا عفد نوكي امدنع نمثلا

 ظفح نامضل فورظلل ةبسانملا ةلوقعملا تاءارجإلا ذاختا هيلع ناك ،هفورظ تحت وأ عئابلا

    ".ضرغلا اذهل تقفنأ يتلا فيراصملا ديدستب ىرتشملا مايق نيحل عئاضبلا سبح هلو ،عئاضبلا

102

 تالماعملاو فارعألا تناك اذإ ًالوبق توكسلا ربتعي ،تالاحلاا ضعب ىفو

 ةداملا( نيفرطلا نيب ةقباسلا

9

 ىفو .ةحارص باجيإلا ضفر بلطتت ةيقافتالا نم )

ةينلا نسح بابسأل توكسلا نإف ،فارطألا نيب تاقالعلا ةدم لوط ةلاح

             

 ةداملا(

7

 دوقعلا يف هنأ ىلع فارطألا قفتي امبرلو ً.الوبق ىنعي دق ،ةيقافتالا نم )

 (

)2

.ةرمتسملا تابلطلا ةلاح يف امك ،الوبق توكسلا رابتعا نكمي ةيلبقتسملا

  

114

 دومحم  /روتكدلا انذاتسأ ىأر ىلإ ريشن نأ ،لوقلا ةلفان نمو-

"هلوقب عوضوملا اذه ىف ىواقرشلا ريمس

 توكسلا رابتعا صالختسا نكمي هنأب

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم ةيناثلا ةلمجلا ةرابع نم ًالوبق

18

 " نأب ىضقت يتلاو 

 اذه ىدؤمو ً،الوبق  

 امهتاذ ناربتعي ال يبلسلا فقوملا وأ توكسلا

In Itself

 هرابتعا نكمي هنإف فورظلا نم فرظ توكسلاب طبترا ىتم هنأ ريخألا ريبعتلا

 نم ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صن يف هل ىدص ريسفتلا اذه دجيو ً،الوبق

 ( .دقعلا ريسفتب صاخ صن وهو ةيقافتالا

)3

115

 ةرقفلا صن ققحي له ،ددصلا اذه يف لؤاست نهذلا ىلإ ردابتيو -

 ةداملا نم ىلوألا

18

 عيبلا دقع ماربإ دنع ًانزاوت ً،الوبق توكسلا رابتعا مدع نم 

؟ ال مأ عئاضبلل يلودلا

 .

 وأ فورظ هب طيحت ال يذلا درجملا توكسلا نأ ،ةيلوصألا دعاوقلل ًاقفو

 رابتعا زيجأ ولو .لوق تكاسل بسني ال ذإ" ً،الوبق هرابتعا نكمي ال تاسبالم

 ام لك ىلع درلاب مهمزلي ثيح ،سانلا ىلع ةقشم كلذ يف ناكل ؛الوبق توكسلا

( 

)1

.اهتيدج نع رظنلا ضغب .ضورع نم مهيلع ضرعي

 يأ سبالملا توكسلاب فرعي ام وه هقفلا يف ًاشاقن ريثي يذلا توكسلاو 

 رثأ هيلع بترتيو ،مامتها لحم هلعجت نأ نكمي فورظو تاسبالم هب طيحت يذلا

 دعي نأ نكمي يتلا تالاحلا ءاصحإ ناكمب ةبوعصلا نم ناك نإ و ،الوبق هرابتعاب

 .الوبق اهيف توكسلا

(2)www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html.p92

(

)3

 ىلودلا عيبلا دقعل ةصاخ ةسارد " ،ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا :ىواقرشلا ريمس دومحم .د 

 ةعبط ،ةيبرعلا ةضهنلا راد "،عئاضبلل

2001

 ص 

89.

(

)

1

 ةضهنلا راد – عيبلا دقع يف اضرلا نكر نيوكت يف توكسلا رود .نسح ديمحلا دبع فطاع .د  

 ةعبط ةيبرعلا

2002

 ص 

19.

103

116

 ضرعتسن نأ يغبني ،عوضوملا اذه نأشب ضومغلا ىلجن ىتحو-

 دعي له توكسلا ةلأسم هيف شقان يذلا  

ذاتسألا لاقم

Robert A. Hillman
عيبلا دقع يف الوبق

 ةلجم يف روشنملاو ،ال مأ يلودلا

Cornell R eview
( 

)2

ماع

1995

،

 ايرتشم نأ يف اهعئاقو صخلتت يتلاو ةيلاتلا ةيضقلا اهيف لوانتو

 خيراتب قفاو ايناملأ

27/

1/

1992

 ،يريجين عئاب نم ةردان باشخأ ءارش ىلع

 يف ميلستلا نوكي نأ ىلع نافرطلا قفتا نيفرطلا نيب ةيوفش تاضوافم دعبو

 سرام فصتنم

1992

 قفتملا داعيملا دعب ةعاضبلا ميلستب ماق عئابلا نكلو .

 موي يفو ،هيلع

8/

7/

1992

 مدعو ةعاضبلا ميلست يف هرخأتب عئابلا راطخإ مت 

 قيرط نع نيتلاسرب راطخإلا ىلع عئابلا درو .اهيلع قفتملا تافصاوملل اهتقباطم

 يف ىلوألا سكافلا

8/

7/

1992

 ايناملأ ىلإ لصي فوس هنأ ىرتشملا هيف ربخي 

يف ةيناثلاو .ةقباطملا ريغ باشخألا عيبل

28 /

7/

1992

 كانه نأ هربخي اهيفو 

 نم يأ ىلع ىرتشملا دري ملو .باشخألا عيب يف هلحم لحت فوس ةيدنلوه ةكرش

 ةبلاطملا ىتح وأ ،ةقباطملا باشخألا ميلستب عئابلا بلاطي ملو ،نيتلاسرلا

 موي ىفو ،ضيوعتلاب

27/

7/

1993

 مقر ىوعد ماقأ عئابلا نأ ىرتشملا ئجوف 

22-

202/

1993

 هبلاطو نمثلا عفدب همازتلا ذيفنتب ىرتشملا اهيف بلاط 

 لوبق ىرتشملا ىلع نيعتي ناك هنأ ًايعدم دقعلل هتفلاخم ببسب ضيوعتلاب

 ىلع نيفرطلا ةقفاوم ىلإ ًاريشم ًايئزج هفقوم نع ىرتشملا عفاديو .باشخألا

(

)1

.باشخألا عيبب قافتالا ءاهنإ

 ماكحأ بجومب قيبطتلل لباق ءاهنإ قافتا يف نافرطلا لخد له لؤاستلا راثيو

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

29

ال مأ ةيقافتالا نم 

   ؟ 

 .(,

 ,

[ 

]

(2) SEE Robert A. Hillman: " the International Sale of Goods Applying
the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods: The Elusive Goal of Uniformity (1995).
)(1
See Oberlandesgericht [Provincial Court of Appeal] [OLG] Kö ln 22
U202/93 Feb. 22, 1994 (F.R.G available
at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940222g1.html

104

117

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف انييف ةيقافتا تمظن -

29

 دقعلا ليدعت 

( 

)2

.نيفرطلا قافتاب هءاهنإ وأ

 نع ًافشاكو اددحم باجيإلا نوكي نأ تطرتشا امك

 .دقعلا مربي يكل لوبقلا روف هب مازتلإلاب بجوملا ةين

،كلذ ىلع ةوالع

 " نوكي امدنع فرطلل ةيتاذلا ةينلا ةيقافتالا قبطت

 ةلاهجلل ةيفان ةفرعم هتفرعم نود لوحي ام كانه نكي مل وأ ملع دق رخآلا فرطلا

 ذخأ عم لقاعلا صخشلا همهفي ام ىلع ةينلا سسؤت ةيقافتالا نإف الإو ،ةينلا هذهب

  ".رابتعالا يف فورظلا

 ءاهنإلاب ًاباجيإ عئابلا تاسكاف ةمكحملا تربتعأ ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

.ةقباسلا ماكحألا بجومب

نم مغرلا ىلع

 ءاهنإ ىلإ ةحارص رشت مل عئابلا ةين نإ

.ضيوعتلاب ةبلاطملا نم ىرتشملا ءافعإو دقعلا

  

 ةرقفلا ماكحأل ًاقفو عئابلا باجيإ ىرتشملا لبق له ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

 ةداملا نم ىلوألا

18

 نم فرصت وأ نايب ىا نأ ىلع صنت يتلاو ةيقافتالا نم 

 كلذ عمو ً،الوبق دعي باجيإلا ىلع ةقفاوملا ىلإ ريشي باجيإلاب بطاخملا بناج

 ً.الوبق هتاذب دعي ال توكسلا نإف

 نأ دعب دقعلا ءاهنإ عئابلا ضرع امنيح "هنا ىلإ ةمكحملا تصلخ دقو 

 توكس ناكو .هسفنب عئاضبلا عيبب موقيس هنأ نلعأو ،ةقباطملا مدعب ًاراطخإ ىقلت

  ً.اينمض ًالوبق دقعلا ةفلاخمل ةجيتن قحلاب ةبلاطملا يف هلشف وأ ىرتشملا

 نكمي ىرخألا فورظلل ةفاضإلاب توكسلا " نأ اهمكح تايثيح يف ءاجو

(

)1

 ".ءاغلإلا ضرعل لوبق هنأ ىلع هريسفت

  

 ًادقن 

  

118

 ذاتسألا هجو ةيضقلا ىلع قيلعت ىفو -

 /

Peter Schlechtriem

 دقف كلذ عمو .ءاهنإلل لوبق هنا ىلع ةلاحلا هذه يف ىرتشملا توكس ريدقت ىلإ

 ىريو .ةيقافتالا اهيلع موقت يتلا ةماعلا ئدابملا يف ةمكحملا رارقل ادييأت دجو

(

)2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةداملا صنت

29

 " ىلع ةيقافتالا نم 

1

 هخسف وأ دقعلا ليدعت زوجي -

  ".نيفرطلا اضرب

(

)1

 .( ,

 ,

<[ 

>

See Sté Calzados Magnanni v. Sarl Shoes General Int'l, CA,
96J/00101 Oct. 21, 1999 (Fr available
at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991021f1.html .

105

 باجيإلل يطمنلا راسملل نيفرطلا عابتإ مدع مغرب هنأ 

Peter Schlechtriem

 نايوني نافرطلا ناك اذإ ،قافتالا ءاهنإ قيبطت ةمكحملا ىلع نيعتي ناك – لوبقلاو

 .هءاهنإ

 لظ ىف هنأ 

 /ذاتسألا ىري ،كلذ ىلع ةوالع

Robert A. Hillman

 لصفت نأ مكاحملا ىلع بجي ال ،ةيقافتالا ىف اهيلع صوصنملا ةماعلا ئدابملا

 فوس لوبقلاو باجيإلا تايلكش نإف الإو ،قافتالا ىهنت يكل لوبقلاو باجيإلا نيب

 حضاو لسلست نود أشنت يتلا ةيمسر ريغلا تاقفصلا نم ريثكلا قيبطت قيعت

 .لوبقلاو باجيإلل

119

 تاكرشلا نيب متت يتلا تاضوافملا ةلحرم نأ دجن كلذ ىلإ ةفاضإلاب -

 نيفرطلا نإ لب ،يمسر لوبقو باجيإب ابلاغ يهتنت ال تايسنجلا ةددعتم ةيلودلا

 لظ ىفو .تقولا رورم عم رثكأ تاقافتا ىلإ نالصيو ،ةنرم لمع تاقالع نائشني

 .قاوسألا بذبذت رطاخم لقنل ةقبسملا تامازتلالا ىلإ ةجاحلا لقت ةقالعلا رارمتسا

 امنإو ،نييديلقت لوبقو باجيإ يف الخدي وأ ًايمسر ًادقع نافرطلا عقوي مل اذإو

 ةلاحلا هذه ىف مكاحملا ىلع نيعتي هنإف ،امهنيب هعيقوت مت دق ًادقع نأكو نالماعتي

 .امهايون ديؤت نأ

120

 ئدابملا رفوت نأ ةيناكمإب فارتعالا مغر هنأ ىف دقتعن ،انبناج نمو -

 ةلواحم يف تباصأ ةمكحملا نأ الإ ،دقعلا نيوكتل ًاليدب ًاراسم ةيقافتالل ةماعلا

 بلطتي نيفرطلا اياون ديدحتلو .باشخألا عيب ةلكشم يف باجيإو لوبق داجيإ

 صالختسا ىلع ًارداق كاردإلا ىوس صخشلا ناك اذإ ام ةفرعمل ينأتملا ليلحتلا

 دق عئابلا ناك اذإ ام يأ( عيبلا ةداعإ تابيترت لالخ نم رمألا ةيوست يف عئابلا ةين

 لوبق صالختسا ىلع ًارداق صخشلا كلذ ناك اذإ امو ).ءاهنإلل ًاباجيإ مدق

 ضارتفابو رخآ ىنعمبو )عئابلا باجيإ ىرتشملا لبق له( تابيترتلا هذهل ىرتشملا

 ةيضقلا هذه يف لوبقلاو باجيإلل ًالسلست نإف ،ءاهنإلا ىلع اقفاو نيفرطلا نأ

 ىلإ ةرورضلاب تلصوت دق ةمكحملا نأ كلذ ىنعم سيلو .لعفلاب دجو دق نوكي

 هرئاسخ ليلقت ىوتنأ دق عئابلا نوكي امبرف ،عئاقولا ىلإ ادانتسا ةحيحصلا ةجيتنلا

    .ضيوعتلا يف هقحب ظافتحالا عم

106

عرفلا

 يناثلا 

 لوبقلا ىلع هتلالدو فرصتب مايقلا مدع وأ مايقلا

  ةينوناقلا ةمظنألا ضعب يف

121

 ربتعي ال توكسلا نأ يف ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا عيمج قفتت -

 ةحارص اهنع ريبعتلا متيو ،ةدارإلا وه ينوناقلا فرصتلا رهوج نأ ثيح ً،الوبق

  .ةدارإلا نع ريبعتلا يف ةلالد يأ هل سيلف توكسلا امأ  ً.انمض وأ

 ةدعاقلا هذه نم تاءانثتسالا ضعب جاردإ ىلع ةمظنألا هذه تصرح اذل

  ً.الوبق توكسلا نم تلعج يتلاو

 نم لعجت يتلا تاءانثتسالا لوانتن نأ لواحن ،مدقت ام ىلع ًاقيبطت        

 ،يكيرمألا نوناقلا:لاثملا ليبس ىلع ةينطولا تاعيرشتلا لظ يف ًالوبق توكسلا

وناقلا

ن

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم ًاريخأو ،يرصملا نوناقلا مث ،يزيلجنإلا 

1998

  :يلاوتلا ىلع 

:ىكيرمالا نوناقلا

      

122-

 توكسلا رابتعا مدع يف ةماعلا ةدعاقلا ىكيرمالا نوناقلا قنتعا 

 لثم ً.الوبق توكسلا نم لعجت يتلا ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب دروأ هنكلو ،الوبق

 هيدل ةصرف دوجو عم ،هيلإ ةمدقملا ةمدخلا نم ةعفنم ىلع بطاخملا لوصح

 نأ ىلإ ريشي ام بطاخملا ىطعأ وأ هباجيإ يف بجوملا صن اذإ وأ اهضفرل

 لماعت كانه ناك اذإ وأ باجيإلل ًالوبق ربتعي هفرصت مدع وأ بطاخملا توكس

.

(

)1

نيفرطلا نيب قباس

  

( 

 )1

 :

( 

 .

Restatement (Second) Section 69 - Acceptance by Silence or
Exercise of Dominion
Where an offeree fails to reply to an offer, his
silence and inaction operate as an acceptance in the following cases
only a) Where an offeree takes the benefit of offered services with
reasonable opportunity to reject them and reason to know that they
were offered with the expectation of compensation (b) Where the

)(1

107

ةيضق توكسلا نأشب ىكيرمالا ءاضقلا فقوم ىلع ءوضلا ىقلنو

 تاكرش مهسأ باحصأ مايق ىف اهعئاقو صخلتت يتلاو 

Vogt v. Madden

نيبلاطم ةيكلملا باحصأ دض ىوعد عفرب ةيعارز ليصاحم

نع تاضيوعتب

 نأشب امهنيب مربملا قافتالل ةيكلملا باحصأ ذيفنت مدع نع ةئشانلا رارضألا

 ةثلاثلا ةيئاضقلا ةقطنملاب ةصتخملا ةمكحملا تماقو .ةيعارزلا ليصاحملا

ةعطاقمب

 قيدصت ىلع ادامتعا ةيضقلا هذه يف مكحلاب 

Dennis E. Goff, J.

 اهيف تدنتسا يتلاو ةيعارزلا ليصاحملا مهسأ باحصأ ةحلصمل نيفلحملا ةئيه

 ضرعلل لوبقلا نم عون هنا ىلع فرصت يأب مايقلا مدع وأ توكسلا نأ ىلإ

(

)
2

 ماع يف ايلوصافلا لوصحم ةعارزب مدقملا

980

1

 ةمكحملا تصلخ امنيح ُ،الوبق توكسلا رابتعا " يف هاجتالا تاذ رخآ مكح ىنبتو

 تأرو .رهشأ ةسمخ هتدم دقع يف ميكحتلا طرش ىلع عئابلا ضارتعا مدع نأ ىلإ

 راطخإ بجاو عئابلا ىلع ضرفي نأ دبال ناك نيفرطلل قباسلا لماعتلا نأ ةمكحملا

 ةمكحملا تديأ دقو  .دقعلا يف ميكحتلا طرش نيمضت ىلع هضارتعاب ىرتشملا

(

)

1
 ةداملا نم ةثلاثلاو ىلوإلا نيترقفلا صن تابثإب اهمكح

18

.انييف ةيقافتا نم 

 يزيلجنالا نوناقلا

123

 عم قفتي اذهو .الوبق توكسلا رابتعا مدع يزيلجنإلا نوناقلا رقأ -

  .بجوملل هلوبق غالبإب بطاخملا مايق بلطتت يتلاو دوقعلا ماربإل ةماعلا ئدابملا

 الإ .بطاخملا توكسل ةيقيقحلا بابسألا ةفرعم ةبوعص ،كلذ ىلع ةوالع      

 توكسلا ربتعاو ةدعاقلا هذه ىلع تاءانثتسالا ضعب دروأ يزيلجنإلا نوناقلا نأ

 وأ توكسلا نم بطاخملا عافتنا وأ ،نيفرطلا نيب قباس لماعت دوجو لثم ًالوبق

 .بطاخملا نم ةوعد ىلع ءانب باجيإلاب مدقتلاب بجوملا مايق

 .

 .

offeror has stated or given the offeree reason to understand that assent
may be manifested by silence or inaction, and the offeree in remaining
silent and inactive intends to accept the offer (c) Where because of
previous dealings or otherwise, it is reasonable that the offeree should
notify the offeror if he does not intend to accept

 ,

(2)John E. Murray Contracts I Outline, Pepperdine University School
of Law. Text:, 5th Edition.p 34

.

(1) See Filanto, S.p.A. v. Chilewich Int'l Corp., 789 F. Supp. at 1240

108

 يرصملا نوناقلا يف توكسلا ةلالد

124

 هقفلا ةفسلف يرصملا يندملا نوناقلا ىنبت ىلإ ريشن ،لوقلا ةلفان نم  -

 ماربإ يف هرثأو توكسلا ةلأسم جلاع ثيح " لوق تكاس ىلإ بسني ال" ىمالسإلا

(

*

)

 ةداملا يف دقعلا

98

،هنم 

 مث  ،لاجملا اذه يف يساسألا أدبملا قبط ثيح 

 ً:الوبق ربتعي يذلا توكسلا ىلع نيلاثمب ةداملا تاذ نم ةيناثلا ةرقفلا تدروأ

 وحن ىلع لماعتلا اذهب باجيإلا لاصتاو نيفرطلا نيب قباسلا لماعتلا ةلاح ً:الوأ 

 هجو نم ةعفنمل باجيإلا ضخمت اذإ :ةيناثلاو ً،الوبق بطاخملا توكس لعجي

  .هيلإ

 ةرقفلا صنل ررقملا نم " نأب أدبملا تاذ ضقنلا ةمكحم ترقأ امك

 ةداملا نم ةيناثلا

98

 حلصي ال درلا نع توكسلا درجم نأ يندملا نوناقلا نم 

 نيب قباس لماعتب ًاقلعتم ناك اذإ الإ ًالوبق ربتعي الو ةدارإلا نع ًاريبعت هتاذب

 وأ ًالدعم وأ ًاذفنم وأ ًالمكم ناك نأب لماعتلا اذهب باجيإلا لصتأو نيدقاعتملا

(

)1

 ".هل ًاخسان

 مقر ةراجتلا نوناق نم ةيناثلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا تناك املو

17

 ةنسل

1999

 ماكحأ ةيراجتلا داوملا ىلع يرست ( هنا ىلع ةحارص تصن دق 

ذإف ،نيدقاعتملا نيب قافتالا

ا

رس ،قافتالا اذه دجوي مل 

ت

 وأ نوناقلا اذه صوصن 

 تاداعلاو يراجتلا فرعلا دعاوق مث ،ةيراجتلا داوملاب ةقلعتملا نيناوقلا نم هريغ

ذإف ،ةيراجتلا

ا

 نوناقلا ماكحأ قيبطت بجو ةيراجت ةداعوأ يراجت فرع دجوي مل 

   ).يندملا

 ربتعي ً،الوبق توكسلا رابتعا ىلع نافرطلا قفتا اذإ ،مدقت ام ىلع ًابيترت

 نم نيفرطلا عنمي ام كانه سيلف ،ةقباسلا ةداملا ماكحأل ًاقفو ًاحيحص اقافتا

 اذهو  .حيرصلا لوبقلا طارتشا نود ًالثم راجيإلا دقع ديدجت متي نأ ىلع قافتالا

 ةداملا صنت )*(

98

( " ىلع يرصملا يندملا نينقتلا نم 

1

 فرعلا وأ ةلماعملا ةعيبط تناك اذإ )

 دقعلا نإف ،لوبقلاب ًاحيرصت رظتني نكي مل بجوملا نأ ىلع لدت فورظلا نم كلذ ريغ وأ يراجتلا

 .بسانم تقو يف باجيإلا ضفري مل اذإ ،مت دق ربتعي

2

 ناك اذإ ً،الوبق درلا نع توكسلا ربتعيو -

 نم ةعفنمل باجيإلا ضخمت وأ ،لماعتلا اذهب باجيإلا لصتاو نيدقاعتملا نيب قباس لماعت كانه

 .".هيلإ هجو

(

)1

 مقر نعطلا 

1649

 ةسلج ق 

26/

11/

1984

 س 

35

ص 

 1920.

109

 دقع لثم ةيرود ةفصب اهديدجت متي يتلا دوقعلا نم ريثك يف ىرجي ام وه

    .لمعلاو نيمأتلا

 125-

 تجهتنا امك

 ئدابم

ا نوناق

ا دقعل

يبوروأل

1989

،

(

)2

ًالوبق فرصتلا مدع وأ توكسلا رابتعا مدعب ةيساسألا ةدعاقلا

.

 تدروأ اهنأ الإ 

 نيفرطلا نيب ةقباس تالماعت كانه تناك اذإ ةدعاقلا هذه ىلع تاءانثتسالا ضعب

اهدوجو مدع ةلاح يف فرعلا قيبطت وأ

.

 ثلاثلا عرفلا

ةجلاعم ىف ةيئاضقلا ماكحألا رود

م

توكسلا ةلأس

 انييف ةيقافتا ىف 

  1980

 126-

 ،ظحلن

أ

 ءاضقلل جاعزإلا نم ةلاح ريثي عوضوملا اذه ن

–

 ام دح ىلإ 

–

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف دراولا رظحلل ةجيتن

 18.

 ةداملا هطرتشت ام ،كلذ ىلع ةوالع

23

يقافتالا نم 

ة

 دكأتلا ةرورض نم 

 ةداملا ماكحأ عم لوبقلا قفاوت نم

18

 .ةيحان نم دقعلا يفرط قوقح ديدحت يف 

 ربع ىرسي يذلا حوتفملا لاصتالا عوضوم ىلع ديكأتلا ةرورض ىرخأ ةيحان نمو

 .ةداملا هذه ماكحأ

 انبناج نمو

–

عصلا هذه نأ -ىرن 

ال با

 تالاح يف لوبقلا ىلع رصتقت 

لب ،فرصتلا مدعوأ توكسلا

 ةلأسم تراثأ 

  -توكسلا

تلاو

ي

 لوبق ىلع يوطنت دق 

ةيديكأتلا لئاسرلا ىف

-

مع ىلإ ةفاضإلاب ،جاعزإلا نم ةلاح 

ا

 ريياعملا تناك اذإ 

 حبصت ىتح اهب يفاكلا راطخإلا مت دق لوبقلاو باجيإلا يف ةدوجوملا ةيسايقلا

 .؟ ال مأ دقعلا نم ًاءزج

(

)2

 ةداملا صنت

204/

2

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

نأ ىلع 

"

              

"Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance".

 تاذ

)(PECL
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بو

 ةداملا نأ ظحالن ،قبس امم مغر

18

 الإ ًالوبق هتاذب توكسلا لعجت ال 

 نافرطلا داتعا اذإف ،لوبقلا ىلإ ةراشإ فورظلا لك ءوض يف هتيؤر نم لعجت اهنأ

(

)1

ً.الوبق حبصي دق فرصتلا مدع وأ توكسلا نإف راطخإ نود لوبقلا

 ةيسنرفلا مكاحملا ىدحأ تصلخ ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

إ

 دعب ىرتشملا لواح دقلو  ".ظفحت يأ نود عئاضبلاب ىرتشملا لبق امنيح ،لوبق

 .لوبقلا ىلإ ريشي ال عئاضبلا ةلاح نأشب هتوكس نأ ًايعدم عئاضبلا ضفر كلذ

(

)2

 نأ توكسلل نكمملا نمو .اهيف تاليدعتلا ددح يذلا ىرتشملا ةربخ هل صخشل

(

)1

نيفرطلا تالماعت يف ًاداتعم ًاطمن ناك اذإ ًالوبق نوكي

0

  .ةيلودلا ةيراجتلا تالماعملا نمض ةيسايقلا طورشلا جاردإو

127

 لئاسرلا ءازإ توكسلا فقوم لوح لؤاست نهذلا ىلإ ردابتيو -

 ىغبني ىذلا رمألا  .ةيسايقلا طورشلاو ةيديكأتلا

–

 انداقتعا ىف 

–

 ةسارد ىلإ 

 ًايناث ضرعتسن مث ً،الوأ ةيديكأتلا ةيراجتلا لئاسرلا يف توكسلا ةلأسم ليلحتو

 .ةيسايقلا طورشلاو توكسلا

و توكسلاً:الوأ

)*(ةيديكأتلا لئاسرلا

128

 ةيراجتلا تاقفصلا يف فورعم ديلقت ةيديكأتلا ةيراجتلا لئاسرلا-

 نأ نود رخآ ىلإ رجات اهلسري يتلاو

.
لامعألا لاجر نيب متت يتلا ةيلودلاو ةينطولا

 .اهيلع ًادر رظتني

.

 <

 ,

]

See Hughes v. Société Technocontact, Cour de Cassation [Supreme
Court CASS.], B 95-19.448, 180 P, Jan. 27, 1998 (Fr) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980127f1.html

     

[

]>

:ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(

Commercial Letters of Confirmation and silenc

 توكسلا " نأ ىل

 ةحضاو تناك ىرتشملا اهب ىعدأ يتلا ةقباطملا مدع نأ تدجو ةمكحملا نكلو

 ةيديكأتلا لئاسرلا مادختسا ىلع ىراجتلا فرعلا ىرج ،كلذ ىلع ةوالع 



)(1

See John O. Honnold, Uniform Law for International Sales § 164 at
180 (third Ed) 1999

)(1
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 امك  .امهنيب قافتا دوجو ىلع ليلدك لئاسرلا هذه مدختست ،ةيلمعلا ةسرامملا ىفو

 نيب ثدحت كوكش يأ وأ ءاطخألا نم دحلا وأ ةلازإ ىلع لئاسرلا هذه لمعت

 ةروتافلا لاثملا ليبس ىلع اهنمو ،امهنيب مربملا دقعلا يف رهظت يتلا وأ ،نيفرطلا

 نكت مل ىرخأ ةماع فورظ ةفاضإ وأ ةديدجلا رصانعلا ضعب نمضتت يتلا

 يف لئاسرلا هذه ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا ضعب مدختستو .لبق نم ةدوجوم

(

)2

.اسمنلاو ارسيوسو ايناملأ :لود لثم لوبق ةباثمب اهربتعتو ،ةيراجتلا اهتالماعت

  

إف ،ةيراجتلا تالماعملا يف ةيديكأتلا لئاسرلل ةقباسلا ةيمهألا نم مغرلا ىلعو 

ن

 لثم  ىرخألا ةينوناقلا ئدابملا فالخ ىلع ،اهماكحأ نمض اهجردت مل ةيقافتالا

ربتعاو ؛

ت

 ًاءزج ةيديكأتلا لئاسرلا 

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم

1998

)(PECL

 نود ةلاسرلا ملتسم اهيلع ضرتعي وأ ةيرهوجلا دقعلا طورش لدعت ملام دقعلا نم

(

)1

.ريخأت

  

129

لع ةوالع  -

ى

 بترتي يذلا رثألا ىدم لوح مكاحملا تفلتخا ،كلذ 

  .انييف ةيقافتا دونبب ةموكحم ةقفصلا نوكت امدنع ،لئاسرلا هذه جاردإ ىلع

 عيمج لبق دق نوكي ديكأتلا باطخل ملتسملا صخشلا نأب مكاحملا ىدحإ تضقف

(

)2

.ةملتسملا علسلا هلوبقب هيف ةدراولا طورشلا

  

 نأشب ةصاخ اياضق ديكأتلا تاباطخ تراثأ لب ،كلذ ىلع رمألا رصتقي الو 

(

)3

.توكسلاب لوبقلا

 تاسرامملا مكحل اهريسفت يف ةينطولا مكاحملا تفلتخا ثيح  

"

 ,

(2) Maria Del Pilar Perales Viscasillas: the Formation of Contracts
and the Principles of European Contract Law Fal l " 2001 . P39
(

1

 ةداملا صنت )

210/

2

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

 :نأ ىلع 

"

 ]

 .

 "

,

(

)

[ 

<.

]>

If professionals have concluded a contract but have not embodied it in
a final document, and one without delay sends the other a writing which
purports to be a confirmation of the contract but which contains
additional or different terms, such terms will become part of the
contract unless: (a) the terms materially alter the terms of the contract
or (b) the addressee objects to them without delay ".
(2 ) Case No. 292 [Oberlandesgericht Saarbrücken Germany 13
January 1993 citing art. 18(1) (See full text of the decision CLOUT
case No. 276 [Oberlandesgericht Frankfurt a.M. Germany 5 July 1995
(3) See Maria del Pilar Perales Viscasillas Battle of the Forms,
Modification of Contract, Commercial Letters of Confirmation:
Comparison of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG) with the Principles of European
Contract Law PEC 14 2002 . (describing the variability in legal
interpretations of silence available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/pperales.html
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 لشف نأ ةيرسيوس همكحم تأر دقف ،ةيديكأتلا ةيراجتلا لئاسرلاب ةقلعتملا ةيراجتلا

 ًالوبق دعي يواسمن عئاب نم ةدراولا تاباطخلا هذه دحا ىلع درلا يف ىرتشملا

(

)4

.ةيراجتلا تاسرامملل ًاقفو

 ناك وأ فرع نيفرطلا الك "نأـب ةمكحملا تحرصو 

 دق – يواسمنلاو يرسيوسلا نينوناقلا لظ يف -هنأ فرع دق نوكي نا يغبني

(

)5

".يديكوت ىراجت باطخ ىلع درلا ةبيغ يف لوبق هنا ىلع توكسلا رسفي

 )

 نم مكحلا اذه

130

–

 ( هقفلا نم بناج دقتنا

Peter Schlechtriem
  :-نيقلطنم

 ثيح يواسمنلا نوناقلا ضرع نسحت مل ةمكحملا نأ :لوألا قلطنملا 

   ً.الوبق دعي يديكوت باطخ لوصو دعب توكسلا نأ ىناملالا ءاضقلا ىري

 يف نيفرطلا ىلع قبطنت نأ بجي ةيراجتلا ةسرامملا نأ :ىناثلا قلطنملا

ك اهمرتحي نأو ،ةددحملا ةراجتلا

ل

 ىف دراولا ءانثتسالا قيبطت نكمي ىتح -امهنم 

(

)1

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

18

 انييف ةيقافتا نم 

1980.

131

 فيضت وأ دقعلا لدعت يتلا ديكوتلا تاباطخ نأ ،كلذ ىلع ةوالع -
 اهلاسرإ ربتعي مل ام ةيقافتالا لظ يف رثألا ةميدع حبصت هيلا تاداعلاو فارعألا

(

 )2

 .ةعساتلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لظ يف ةعانصلا تاسرامم ىدحإ

 توكسلا رابتعا يف قحلا هل لسرملا نأ اضيأ ةيرسيوس ةمكحم تأر امك

 نسح نأ تفاضأو .عفدلا طورش ليدعت ىديكوتلا باطخلا حارتقا مغرب ىتح ً،الوبق

 ىون هيلا لسرملا نأ ضرتفي نأ لسرملل ناك اذإ ام ديدحتل يرورض ةينلا

 ]>

 ,

   [<.

( 

 ] >

 (

 ,

 [<.

 ,

 & 

 .

.

( )

( )

 § 

 ]*[ 

 ] 

 ]*[ 

)

 ]*[ 

 :

  [

 ص  قباس عجرم

   

(4) See W.T. GmbH v. P, Zivilgericht [Basel Civil Court][ZG] P4
[1991]/238 Dec. 21, 1992, (Switz available) at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921221s1.html
(5 See W.T. GmbH v. P, Zivilgericht [Basel Civil Court][ZG] P4
[1991]/238 Dec. 21, 1992, (Switz available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/921221s1.html
)(1
See Einderlein Maskow supra note 20, at 92; Maria del Pilar
Perales Viscasillas, The Formation of Contracts and the Principles of
European Contract Law (2001) (discussing legal treatment of
confirmation letters in Germany, Austria, and Switzerland See also,
)UCC 201/2 2003 written confirmation rule
2) SEE Larry A. DiMatteo
Lucien Dhooge Stephanie Greene
Virginia Maurer
and Marisa Pagnattaro " The Interpretive Turn in
International Sales Law An Analysis of Fifteen Years of CISG
Jurisprudence " 2004
345
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 شقانت مل ةمكحملا نأ مغرب .ىديكوتلا باطخلا يف ةدراولا طورشلا ىلع ةقفاوملا

 لسرملا فرصت نإف ةيضقلا هذه يف ةراجتلا يف ةداتعملا وأ ةقباسلا تاسرامملا

 (

.طورشلاب مازتلالا يف هتينل ًايفاك دعي باطخلاب قفرملا لوألا كيشلا لوبقب هيلا

 نأ بجي ةراجتلا تاسرامم نأ تأر ثيح ةيناملأ همكحم جهنلا تاذ تعبتا امك

 )ىناـملألا( ينطولا قايسلا يف ةيديكوتلا تاباطخلا مادختسا نيب ةمكحملا

(

)4

.يلودلاو

 طورشلا فلتخم ءازإ ىرتشملا تكس امنيحو ".هتالوكويشلا " ةعاضبلا نمث

 ةيلودلا ةيراجتلا تاسرامملا نم ًاءزج اهرابتعا نكمي ال يلاتلابو ،دقعلا نم

 هنا ىلإ تصلخو.ةيقافتالا نم ةعساتلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا بسح ةداتعملا

(

)1

.يسنرفلا

 ً:ايناث    

 طورشلا و توكسلا

)*(ىرتشملاو عئابلل ةماعلا

       

132-

مضتت ال

ن

–
 ةيقافتالا 

 ،دوقعلا ىف ةجردملا ةيسايقلا طورشلا مادختسا اهريثي يتلا ةينوناقلا لئاسملا

  .ةرركتمو

 .(,

  [<.

.

[    

Although the court did not view the buyer's silence regarding the
letter of confirmation as acceptance, it did, nevertheless, find that the
letter was evidence of the terms of the oral contract and held for the
seller

.

:ةيزيلجنألا ةغللاب )*(

standard terms and silence

)3

 تقرف ذإ ً.اظفحت رثكأ ىأر وهو دقعلا يف ةينمض ةوق اهل نوكي ىتح ةيلود نوكت
 لوح ًايوفش ًادقع ىناملا عئابو يسنرف رتشم مربأ ةيضقلا هذه يفو 

 ًاءزج نكت مل ىديكوتلا باطخلا طورش نأ ىلإ ةفاضإلاب ،عئابلا باطخ يف ةدراولا

 قايسلا يف فلتخم عضولا نإف ،ةسرامملا هذهب فرتعي ىناملالا قايسلا نأ مغرب

 جلاعت ةصاخ دعاوق  -ةراشألا قبس امك 

 ةماع ةفصب يراجتلا فرعلا يف اهب لمعلا ىرج يتلاو ًاقبسم اهدادعإ متي يتلاو

]>

]>

(3 )See BG Sissach, A 98/126, Nov. 5, 1998 (Switz available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981105s1.html
(4) Landgericht [District Court][LG] Frankfurt 3/13 O 3/94, Jul. 5,
1995 (F.R.G ) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950705g1.htm l

)(1
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 ذيفنتب ةصاخ ةينوناق دعاوق ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا ضعب تنبت دقو

 ةوسأ اهل ةيقاقتألا لافغإ نم مغرلا ىلع مربملا دقعلا ىلع ةيسايقلا طورشلا

ئدابم لثم ىرخألا ةينوناقلا ةمظنألاب

 ىف ةلدعملا ةيلودلاةيراجتلا دوقعلا 

2004

 (

)2

.

  

   

UNIDROIT Principles
133

 طورشلا قيبطت ةيفيك يف مكاحملا تفلتخا ،كلذ ىلع ًابيترت -

 ىلإ مكاحملا ضعب تهجتا فالتخالا اذه ءازإ .ةيراجتلا دوقعلا ىلع ةيسايقلا

 ىلع ةيسايقلا طورشلا مادختسا ديدحت لجأ نم ةينطولا ماكحألاو دعاوقلا قيبطت

رخآ هاجتاو  .ةيقافتالا اهمكحت يتلا دوقعلا

 مكاحملا نم 

 ةيقافتالا دعاوق ىلع دمتعي

 ىلإ طورشلا هذه نم ةخسن لاسرإ طرتشت يتلاو ماكحألا كلت ريسفتو حرشل

 ،يأرلا اذه رخآ هاجتا ضفريو .لوقعم لكشب هل ةحاتم اهلعجت وأ رخآلا فرطلا

 فرطلا اهيلإ راشأ يتلا ةيسايقلا طورشلا نع ثحبلاب ًامزلم دعي ام ًافرط نأ ىريو

 تامازتلالاو ةيلودلا ةراجتلا هبلطتت يذلا ةينلا نسح أدبم عم ضقانتي امم رخآلا

 لدابت ىلع لمعلاو نواعتلا ةرورض فارطألا ىلع ضرفت يتلا ةماعلا

(

)

1
.تامولعملا

  
134

يسايقلا طورشلا تراثأ  -

ة

 ةقلعتملا اياضقلا ضعب -اضيأ -

يح ،توكسلاب

ث

 عئابلا مازلإ بلطي يذلا ىرتشملا نأ ىلإ ةيناملأ همكحم تصلخ 

 يديكوت باطخ يف لدعملا رعسلاب

ىلع

 ةيلودلا ةراجتلا يف دجوي ال هنأ نم مغرلا 

 ىعس اذإ امأ ً.الوبق يديكوت ىراجت باطخ ىلع توكسلا نم لعجت ةداتعم هسرامم

 ًاطورش هباجيإ وأ هلوبق نيمضت ىلإ باجيإلاب بطاخملا وأ بجوملا نم ىأ

 ةقيرطب اهب راطخإلا مت دق طورشلا هذه تناك اذإ ام سردت مكاحملا نإف ،ةيسايق

(

)2

.رخآلا فرطلا ىلإ ةفصنم

  -

( 

"

".

 ,

 .(,

[ 

(2) See art. 2.19 (2) of the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts 1994 Contracting Under Standard Terms
Standard terms are provisions which are prepared in advance for
general and repeated use by one party and which are actually used
without negotiation with the other party
)(1
Bundesgerichtshof, Germany, 31 October 2001 Neue Juristische
Wochenschrift
370, 2000 ff.
) (
2 See OLG Dresden 7 U 720/98, Jul. 9, 1998 (F.R.G available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980709g1.html Butsee OLG
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 ًافراع نوكي نأ بجي بطاخملا نأ يندملا نوناقلا مظن لود تدكأ دقلو

ددحم ريغ اهب راطخإلا بجي يتلا

ة
اهب رخآلا فرطلا راطخإ يف ةينلا نسح،  ةغلب طورشلا هذه لاسرإ يف لشفلاف

 ىدبي نأ بجي ةيسايق طورش نيمضت يف بغري يذلا فرطلا نإف ماع هجوبو

 ًايفاك ًاديدحت.  

رخآلا فرطلا اهيلإ ىعسي يتلا طورشلاب لوقعم ردقب-  تامولعملا رادقم ناك نإو

(

1)

18

  دعاوقب ةصاخلا ةيقافتإلا نم ةنماثلا ةداملا دعاوقب اهتايثيح تلمكتساو

 داوملاب ةيسايقلا وأ ةماعلا طورشلل ةبسنلاب دصقلا تابثإل ةمزاللا تامولعملا

135

دقعلا نم اهداعبتسا ىلإ مكاحملا ضعبب ادح دق ًاقلطم اهميدقت وأ رخآلا فرطلا.

  

- كلذ ىلع ًاقيبطتو،  ةلأسم هيناملالا ةيلارديفلا ةمكحملا تجلاع
14

، 

ريسفتلا،  داعبتسا تنمضت يتلاو " ميلستلاو عيبلا " يف عئابلا طورش نأ تصلخو
دقعلا نم ًاءزج نكت مل – نامضلا،  لسري مل عئابلا نأ الإ اهيلإ دقعلا ةراشإ مغرف

 يذلا فرطلا ىلع عقي يتلا طورشلا لاسرإ ءبع نأ ةمكحملا تربتعاو

اهيلإ.  

 ةلاحإلا ىفكي ال و ىرخأ ةقيرطب هل اهغيلبت وأ رخآلا فرطلا ىلإ اهصن لسري

طورشلا هذه ىرتشملل.  نأب بلاطم ةماعلا طورشلا مدختسم " نأ ةمكحملا تركذو

اهلاخدإ يف بغري.  افرعي نأ عئاضبلل يلود عيب دقع يفرطل عقوتملا ريغ نم هنأل

ةراجتلل ىلحملا قايسلا وأ ينوناقلا ماظنلا تاذ لخاد نيفرطل ةصاخلا طورشلاب، 

"

 >  

)
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".

, 

  (<

, 

.

 [

.

Saarbrücken 1 U 324/99-59, Feb. 14, 2001 (F.R.G ) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010214g1.html In this case, the court
held that the CISG applied to the contract for the sale of doors and
windows and applied the provisions on notice for specifying a defect,
but looked to the German Civil Code regarding acceptance of terms in
a letter of confirmation. The court stated, "[i]t is an accepted trade
usage that a tradesperson who receives a letter of confirmation has to
object to the letter's content if he does not wish to be bound by it. If he
does not object, the contract is binding with the content given to it in
the letter of confirmation, unless the sender of the letter has either
intentionally given an incorrect account of the negotiations, or the
content of the letter deviates so far from the result of the negotiations
that the sender could not reasonably assume the recipient's consent.
The recipient's silence causes the contract to be modified or
supplemented
in accordance wit the letter of confirmation
(1)
See c available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011031g1
.html criticizing interpretation of German Federal Supreme Court of
31 October 2001 VII ZR 60/01 in which the Supreme Court held that
"the user of general terms and conditions is required to transmit the
text to the other party or make it available in another way )

 فادهأ مدخي رخآلا فرطلل ةماعلا طورشلا ةحاتإب فارطإلا دحأ ةبلاطم نأ تأرو

(

)2

.ةينلا نسحب قلعتي ام ةصاخو ،ةيقافتالا

 ةصاخ طورش لاخدإ عئابلا ةلواحم نأ ةيواسمن ةمكحم تأر ،لثملابو

 هذه حرتقا دق ناك عئابلا نأ مغربو .ةلوبقم ريغ ةلواحم ًابوتكم ًادقع بلطتت

 هماربإ متي مل ماعلا دقعلا اذه نإف .قحال عيب دقع لبق ماع دقع نم ءزجك طورشلا

 دقعلا يف ىرتشملل ةمزلم قافتالا اذه ىلإ ةراشإلا لعجي ال يذلا رمألا – ًاقلطم

 تاسرامملاو ةقباسلا تالماعتلاو ةيدقاعتلا تاضوافملا نأ ةمكحملا تأرو .قحاللا

 جاردإب ملع ىلع ناك باجيإلاب بطاخملا نأ ىلع ًاليلد مدقت ةراجتلا يف ةداتعملا

 ةمكحملا نكلو ،نيفرطلا نيب مت يذلا لماعتلا ساسأ وه اذهو ،ةيسايقلا طورشلا

– تدجو

 فرعي نأل باجيإلاب بطاخملا ىدل دحاو ببس دجوي ال هنأ  -كلذ عم 

(

)1

.ةقفصلا هذه يف ةماعلا طورشلا نيمضتب

 عبارلا عرفلا

  ةحارص ةيئانثتسالا تالاحلا جاردإل ةيلمعلا ةجاحلا ىدم

ًالوبق توكسلا رابتعال

 ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف 

136

–انييف ةيقافتا تصن  -

 توكسلا رابتعا مدع ىلع -لوقلا قبس امك 

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنل ًاقفو ً،الوبق

18

 ةحارص مقت مل ،كلذ ىلع ةوالع .

 .ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا مظعمب ةوسأ ،أدبملا كلذ ىلع تاءانثتسا يأ جاردإب

 ةنماثلا نيتداملا ماكحأ قيبطتب ةينطولا مكاحملا تماق ،كلذ ىلع ًاقيبطت

 ضرغلا قيقحت نع اهدعبل ةيقافتالا دونب ىفروصقلاو صقنلا دسل ةعساتلاو

 دنع ةينطولا مكاحملا نم ةرداصلا تارارقلا ةتدكأ ام اذهو ،ديحوتلا نم دوشنملا

  .توكسلاب ةقلعتملا تاعزانملا ىف لصفلا

)(2

 <

 .)],

[

]>

.

 .

 ]

 <[

]>

BGH VII ZR 60/01, Oct. 31, 2001 [(F.R.G available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011031g1.html
)(1
Id Another Belgian case stated that standard terms regarding
contractual damages mentioned in a seller's invoice were not part of the
contract because there was no evidence that the buyer had knowledge
of the standard terms and so could not accept them. The written
contract did not include or even mention the standard terms See
Rechtbank van Koophandel Veurne [District Court] [Kh A/00/00665,
Apr. 25, 2001 (Belg) availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html
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137

 يف انييف ةيقافتا ىلإ تمضنا رصم نا ىلا ريشن ،لوقلا ةلفان نمو -

30

 ماع ربمتبس

1980

 نم ارابتعا اهب لمعلا ىلع صنو 

1/

8/

1988

 اذه ذنمو .

 ىندملا نينقتلا ناك املو  .ينطولا اهنوناق نم ًاءزج ةيقافتألا تحبصأ خيراتلا

 ةداملا يف ةحارص صن دق يرصملا

98

 ( :هنأ ىلع 

1

 ةلماعملا ةعيبط تناك اذإ -

 رظتنيل نكي مل بجوملا نأ ىلع لدت فورظلا نم كلذ ريغ وأ يراجتلا فرعلا وأ

 تقولا يف باجيإلا ضفري مل اذإ مت دق ربتعي دقعلا نإف ،لوبقلاب ًاحيرصت

  ).بسانملا

138

 مقر ةراجتلا نوناق نم ةيناثلا ةداملا تصن ،كلذ ىلع ةوالع -

17/

99

 وأ نيدقاعتملا نيب قافتالا ماكحأ ةيراجتلا داوملا ىلع ىرست " نأ ىلع 

 تاداعلاو يراجتلا فرعلا دعاوق مث ،ةيراجتلا داوملاب ةقلعتملا نيناوقلا نم هريغ

 نوناقلا ماكحأ قيبطت بجو ،ةيراجت ةداع وأ ىراجت فرع دجوي مل اذإف ،ةيراجتلا

  ".يندملا

 ةدراولا تاءانثتسإلا جامدإ ةرورض يضتقي رمألا نإف ،مدقت امل ًاقيبطت 

 ةرقفلا صن ىلع )يرصملا يندملا نوناقلا( ةصاخ ةفصبو ،ةينطولا تاعيرشتلاب

 ةداملا نم ىلوألا

18

ابتعاب ،ةيقافتالا نم 

ر

 أدبملا نم ءانثتسا ،الوبق دعي توكسلا 

 .دقعلا نيوكتب ةصاخلا ماكحألا نمض ةيقافتالا يف ةحارص هيلع صنلاو .ماعلا

  :ىلاتلا وحنلا ىلع صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،مدقت امل ًاقيبطت

 "

1

 فرصت يأ وأ نايب يأ ًالوبق ربتعي -

 ديفي بطاخملا نم رداص رخآ

 امهنم يأ ربتعي الف فرصت يأب مايقلا مدع وأ توكسلا امأ ،باجيإلا ىلع ةقفاوملا

 نيب قباس لماعت كانه ناك اذإ صاخ هجوب ً،الوبق توكسلا ربتعيو ً.الوبق هتاذ يف

 هجو نم ةعفنمل باـجيإلا ضخمت وأ ،لماعتلا اذهب باجيإلا لصتاو نيدقاعتملا

 ".هيلإ

يناثلا بلطملا

118

)*(

  

 فرصتلاب لوبقلا

139

 انييف ةيقافتأ هطرتشت ام مغرب – 

1980

 نأ ةرورض نم ةحارص 

 هب ربعي رخآ فرصت يأ وأ بجوملا ىلإ نايب لاسرإ قيرط نع لوبقلا متي

 ةاعارم ىلع تصرح ةيقافتالا نإف .توكسلا تدعبتساو هلوبق نع بطاخملا

 اهماكحأ يف ًاحضاو كلذ رهظيو .يلودلا عيبلاب ةقلعتملا ةيلمعلا تارابتعالا

 ًاديكأت دعتو ةيلودلا ةراجتلا تاجاح عم قفاوتت يتلاو ،دوقعلا ماربإ صوصخب

 وأ ىرتشملل تحمس ثيح ،نيفرطلا نيب لماعتلا يف ةينلا نسح رفاوت ةرورضل

 راطخإ نود فرصتلا وأ ءادألا قيرط نع هلوبق نع ربعي نأ باجيإلاب بطاخملا

( 

)1

.لوبقلا اذه لثمب ًانمض وأ ةحارص حمسي باجيإلا ناك اذإ بجوملا

  

140

 ىف هيلع صوصنملا فرصتلاب لوبقلا نا دقتعن ،ءدب ىذ ئداب -

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا

18

 ىراجتلا نوناقلا نم انييف ةيقافتا هتمهلتسأ دق ،

،

ثيح 

زاجأ

 هلوبق نع باجيإلاب بطاخملا ربعي نأ -

 دحوملا ىكيرمألا

UCC

             ًاطرش لوبقلاب راطخإلا ربتعيو يلعفلا ءادألا وأ ءادألاب دعولا :نيتقيرطلا ىدحإب

(

)2

 بجوملل

 تلصو اذإو .دقعلا نُِوكت دقف ) ءادألا ( نحشلا مت نأ ام هنإف مث نمو 

 نمضتي مل اذإ– ةلوقعم ةينمز ةرتف يف وأ باجيإلا يف ددحملا تقولا يف عئاضبلا

 لصت مل اذإو ةدايزلا ليبق نم حبصي لوبقلاب راطخإلا نإف – اينمز ًاديدحت باجيإلا

 ةحلصمل هنع ىنغ ال ًاطرش لوبقلاب راطخإلا حبصي ،ةرتفلا كلت لالخ عئاضبلا

 نحشب عئابلا مايق روف يأ دقعلا نوكتب أشني يذلا طرشلا وهو ىرتشملا

(

)

1
.عئاضبلا

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

Acceptance by Conduct

(

)1

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صنت 

18

 باجيإلا ىضتقمب ،زاج اذإ كلذ ،عمو " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

 نع باجيإلا هيلع ضرع يذلا بطاخملا نلعي نأ ،فارعألا وأ نيفرطلا نيب يراجتلا لماعتلا وأ

 ،بجوملا راطخإ نود ،نمثلا ديدست وأ عئاضبلا لاسرإب قلعتي يذلاك ،ام فرصتب مايقلاب هلوبق

 لالخ كلذ ىرجي نأ طرشب روكذملا فرصتلا اهيف مت يتلا ةظحللا يف ًاذفان لوبقلا نوكي ذئدنع

    ".ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةدملا

(

)2

 ةداملا صنت  

32

 ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

1981

 :نأ ىلع 

"

"Invitation of Promise or Performance In case of doubt an offer is
interpreted as inviting the offeree to accept either by promising to
perform what the offer requests or by rendering the performance, as
the offeree chooses".

(

)

1

 ةداملا صنت 

206/

2

 دحوملا ىكيرمالا يراجتلا نوناقلا نم 

1978

 ":نأ ىلع 

119

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم ىنبتت ،كلذ ىلع ةوالع

1998

 )

)PECL
(

)2

.فرصتلاب لوبقلا نأش ىف ،انييف ةيقافتا جهن تاذ

141

 مالعإب بطاخملا مايق وه ًاماع أدبم صلختسن مدقت ام ىلع ًاقيبطت-

 لعفلاب ةقفاوملا هذه لصت نأ ىلع – فرصتلا وأ نايبلاب ءاوس هتقفاومب بجوملا

 لالخ نم وأ – ةحارص حمسي يذلا باجيإلا وه ديحولا ءانثتسالاو .بجوملا ىلإ

 قيرط نع هتقفاوم نع ريبعتلاب بطاخملل – قباسلا لماعتلاو ةيراجتلا فارعألا

 دامتعا باطخ حتف وأ لجاع وحن ىلع ةبولطملا رايغلا عطق لاسرإ ( لثم فرصتلا

  ).بولطم وهام ءارشب مايقلا وأ عئاضبلا عينصت وأ ةعاضبلا نمثب

 ًاربعم نوكي يكل باجيإلا ىلإ فرصتلا ريشي نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالع

 .بولطم وهام ءارشب مايقلا وأ عئاضبلا عينصت يف بطاخملا أدبي وأ .ةقفاوملا نع

 نأ ةطيرش  -فرصتلا ةظحل نم ارابتعا ً،ايراس لوبقلا نوكي ةلاحلا هذه ىفو

 اذه ناك اذإو .باجيإلا اهددحي يتلا ةينمزلا ةلهملا يف مت دق فرصتلا نوكي

 بجوملا ىلإ ةقفاوملا لوصو ةظحل نم سيلو  -فرصتلا ةظحل نم ايراس لوبقلا

 .ماعلا بلطتملا اذه نم ًاحضاو ءانثتسا دعي هنإف .لوبقلل ماع بلطتمك

 ةداملا يف دراولا ظفحتلاب كسمتت يتلا لودلا فرصتلا اذه لثمب دتعت الو 

96

 لوبقلا نوكي انهو ؛يباتك لكش يف لوبقلا غارفإ بلطتت يتلاو ةيقافتالا نم 

( 

)3

ً.ادعبتسم فرصتلاب

 عقاولا ضرفي ،ةيلودلا ةراجتلا تارورضل ةباجتسا هنأ ،قبس امم صلخنو

   تاهاجتالا لوانتن انلعجي امم ،ةيلودلا تالماعملا ىف فرصتلاب لوبقلا ىلمعلا

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا قيبطت لوح تراث ىتلا ةيهقفلا

18

      انييف ةيقافتأ نم 

(

)

1 -Unless otherwise unambiguously indicated by the language or
circumstances an offer to make a contract shall be construed as inviting
acceptance in any manner and by any medium reasonable in the
circumstances; 2. Where the beginning of a requested performance is a
reasonable mode of Acceptance an offeror who is not notified of
acceptance within a reasonable time may treat the offer as having
lapsed before the acceptance".
2

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنت

205/

2

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

 :نأ ىلع 

 [.

( 

)

(2) In the case of acceptance by conduct, the contract is concluded
when
notice of the conduct reaches the offeror
)(3
see John E. Murray: " An Essay on the Formation of Contracts and
Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods " 2000

120

1980

           فرصتلاب لوبقلا نم ةينورتكلألا ةراجتلا فقوم مث )،لوأ عرف يف ( 

 ).ناث عرف (

 لوألا عرفلا

 نم ءانثتسا ةثلاثلا ةرقفلا رابتعا ىدم لوح تراث ىتلا ةيهقفلا تاهاجتالا

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

8

1

ةيقافتألا نم

–142

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف دراولا فرصتلاب لوبقلا راثأ

18

 نم 

 هتمظن يذلا ماعلا أدبملا نم ءانثتسا اهرابتعا ىدم لوح ًايهقف ًالدج ةيقافتالا

ءاوس باجيإلاب بطاخملا نم فرصت وأ نايب رودص مزلتست يتلاو ىلوألا ةرقفلا

لوبقلا متيف ةلوقعم ةرتفلا وأ باجيإلا يف ةددحملا ةينمزلا ةلهملا لالخ

 ،

 نأ ىلع

 ،بجوملا اهمدختسا يتلا لاصتالا ةعرسو ةقفصلا فورظ نابسحلا يف ذخؤي

 ةداملا(يف هيلع صوصنملا رخأتملا لوبقلا ءانثتساب

 21 ).

 اذإ ام لوح نيمسق ىلإ عوضوملا اذه يف هقفلا مسقنا مدقت ام ىلع ًابيترت

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صن ناك

18

دعي ةيقافتالا نم 

 أدبملا نم ًايقيقح ءانثتسا

 ) ةعاضبلا لاسرإ ( فرصتلا ةظحل دقعني دقعلا نم لعجت اهنإ وأ  ،ال مأ ماعلا

  ؟ رخآلا فرطلا ملع تسيلو

143

 ةيقافتالا حارش نم ضعبلا ككش دقل-

(

)

 هنوك يف 

Honnold, J.O

 :ةيلاتلا عئاضبلا نحشب ليجعتلا وجرأ " هصن ًايرظن ًاباجيإ ضرعيو ًايقيقح ءانثتسا

فصو"

 ىلإ ًاباطخ دعأ يلاتلا مويلا ىفو ،نحشلاب عئابلا ماق كلذ ىلع ًادر" عئاضبلا

 لواح ديربلاب باطخلا لاسرإ لبقو .عئاضبلا لاسرإب هيف هرطخي ىرتشملا

لعفلاب مت دق نحشلا نأب ،هرابخإب عئابلا ماقو هباجيإ بحس ىرتشملا

 .

 مت دقو

 لبق هملست يذلا ىرتشملا ىلإ عئابلا راطخإ لاسرإ

12

 .عئاضبلا لوصو نم ًاموي 

 نيب نوكت دق ًادقع نأ قيرفلا اذه جتنتسي قباسلا ضرعلا ءوض ىف

 لوبقلا حبصي ىـتح نحشلاب راطخإلا موزل ةلأسم ليلحتلل كرت هنكلو .نيفرطلا

 ً ".امات

 ةداملا طرش نأ ىلإ ةفاضإلاب

18/

2

 لالخ يف بجوملا ىلإ ةقفاوملا لوصو 

 .يفسعت طرش باجيإلاب ةددحملا ةينمزلا ةرتفلا

144

 انبناج نمو -

–

–

 دقتعن 

 ىلإ رظن اذإ ةمهم ةصالخلا هذه نأ 

 يف ًايداع ًاباجيإ هرابتعاب باجيإلا

 حمسي ًاباجيإ سيلو ةيقافتالا راطإ

121

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلل ًاقفو فرصتلاب لوبقلاب

18

.ةيقافتإلا نم 

145

(ىري ثيح قباسلا يأرلا هقفلا نم رخآلا بناجلاا دقتنا دقل  -

)

 " 

 ليلحت نأ

  

 نأ ىلإ راشأ ذإ شيوشتلا نم ةلاح قلخي

Honnold
Murray

 ةعرس ىلإ ةراشإ دجوت ال هنأ يأ ةددحم عئاضب لاسرإ عئابلا نم بلطي ىرتشملا

 مويلا يف اهنحشب عئابلا ماق دقو "...ليجعتلا وجرأ " ةرابع يف باجيإلا يف نحشلا

(

)1

.نحشلاب ىرتشملا رطخي ملو ،باجيإلا لوصو نم يلاتلا

 ملع ىرتشملا نإ الإ 

 هراطخإب يحالملا طخلا ماقو عئاضبلا تلصو امنيح ًابيرقت نيعوبسأ دعب نحشلاب

كسمتي  

 ريسفتلا اذهب 

 نإ ىلإ هاجتالا اذه فيضيو ،اهلوصوب

Honnold
 ةداملا قيبطت ىلع رارصإلاب

18/

2

 يف هب حومسم فرصتلاب لوبقلا " نأ ًادكؤم 

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا

18

 ساسأ ىلع وأ هتاذ باجيإلا ةعيبط ساسأ ىلع 

 هنكلو .ةيراجتلا فارعألا بسح وأ امهنيب اميف نافرطلا اهاسرأ يتلا تاسرامملا

 ةداملا صن رسفي ليلحتلا نم قحال ءزج يف

18/

3

 نايب بطاخملل زيجت يتلا 

ذاتسألا درطتسي مث .بجوملا راطخإ نود فرصتلاب هتقفاوم

 اذهل هدقن ىاروم نوج

 وأ ) عئاضبلا لوصو ( فرصتلا ناك ول هنا ىنعت راطخإ نود ةرابع " نأب ليلحتلا

 تقولا يف اهيلإ جاتحي يتلا تامولعملا بجوملل حيتي ،فرصتلاب مايقلاب راطخإلا

 هنأب لصفنم راطخإ نود ًادقع أشنا دق نوكي بطاخملا نإف اهيلإ هيف جاتحي يذلا

 نم ةثلاثلا ةرقفلا نإف هيلعو باجيإلا ىلع "قفاوي " هنإف مث نمو نحشلاب دعي

( ةداملا

18

  .راطخإلا بلطتي لوبقلا نأ ىهو ةيقافتالا رهوج ىمحت )

146

 ًالؤاست ريثي ليلحتلا اذه نإ ىلإ ةفاضإلاب -

–

  -ددصلا اذه يف 

ناك اذإ ام لوح

 ةداملا نأ ىري دلونوه ذاتسألا

18/

3

 هتاذب ءادألا ربتعت يتلا ( 

 ةداملاب ةموكحم تلازام )ًالوبق

18/

2

 ىلإ لوبقلاب راطخإلا لوصو بلطتت يتلا 

 ؟ باجيإلاب ةددحملا ةرتفلا يف بجوملا

 نإ ىلإ لوبق دوجو مدعب لوقلا نأب لؤاستلا كلذ ىلع قيرفلا اذه بيجيو

 ةداملا صن ضراعي رمأ بجوملا غالبإ متي

18/

3

 ةظحل نم راس لوبقلا نأ يأ ،

نإو

 هيلإ ىمري ام وه اذه نوكي نأ نكمي الو .فرصتلاب مايقلا

)(1

 قباس عجرم
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 هتلوقم 

Honnold

John

122

 ريشت ًامات لوبقلا نوكل ًايرورض راطخإلا ناك اذإ ام لوح هيف لءاست يتلا ةقباسلا

 ةداملا لظ يف لوبقلا نال هتاذب الوبق لوبقلا لاسرإ ربتعي ال هنا ىلإ

18/

3

 مت دق 

 اذه فيصوت يف لشفي ظحلا ءوسل هنكلو عئاضبلا نحش ( فرصتلاب لعفلاب

 (

)1

.لوبقلاب مزاللا راطخإلا

  

147

نأ دقتعن ،انبناج نمو -

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا

18

 ءانثتسا لثمت 

   :ةيتآلا بابسألا ىلإ كلذ يف دنتسنو ةداملا تاذ نم ةيناثلا ةرقفلا نم

 ةلهملا لالخ يف لوبقلاب بجوملا مالعإ ةرورض ةيناثلا ةرقفلا طرتشت ً:الوأ

 كولسلا نأل مالعإلا اذه لثم ثدحي ال ةثلاثلا ةرقفلا يف هنكلو ،ةددحملا ةينمزلا

 ً -ةرشابم ةلهملا ةياهن دعب  -يذلا بجوملاف ؛ًامامت ًايفاك نوكي ًادصق نمضتملا

 فلتخم عضو يف لاحلا هب يهتني دق ) ريغلا عم ( ثلاث فرط عم ًادقع مربي

 ةداملل ًاقفوو ً.امامت

18/

3

 ةرقفلا عم ةنراقملاب بجوملل بحتسم ريغ عضو أشني 

 ً.اديقم ربتعي دصق ىلع يوطني يذلا فرصتلا نإف اذهلو ،ةداملا سفن نم ةيناثلا

 .فرصتلا اذه لثم ةيناثلا ةرقفلا رقت امنيب

 ىلع دصق ىلع يوطني يذلا فرصتلا ىلع ةثلاثلا ةرقفلا رصقت ً:ايناث

 تاسرامملا وأ فارعألا وأ باجيإلا ساسأ ىلع بطاخملا اهب موقي لامعأ

 يوطني يذلا فرصتلاب يحوي يذلا وه بجوملا نوكي نأ زئاجلا نمو .ةيراجتلا

 ةباثمب باجيإلا لعجي اممً ".اروف ةبولطملا عئاضبلا لاسرإ " بلطي ثيح ؛دصق ىلع

مبرلو .ىرتشملا نم رمأ

ا

  .دامتعا باطخ حتف ىلإ ةوعد هباجيإ يف عئاب حرطي 

 ةحضاولا ةلثمألا نم نمثلا عفد وأ عئاضبلا ديروت دعي ،كلذ ىلع ًابيترتو

 لاسرإب قلعتي يذلاك ام فرصت " ةغيص نأ امك .دصق ىلع يوطني يذلا فرصتلل

 وأ ةلقانلا ةكرشلا ىلإ تاميلعت رادصإ ىفكي هنأ ىنعت " نمثلا ديدست وأ عئاضبلا

 .نمثلا ليوحت وأ العف عئاضبلا لاسرإ نود كنبلا

 ناك ول ً ،اذفان لوبقلا  اهيف ربتعي ىتلا ةظحللا نم نيوكتي دقعلا ً:اثلاث

 امدنع ضرم ريغ ًافقوم أشني دق ةلاحلا هذه ىفو ً .ائيش هنع ملعي ال بجوملا

 قباس عجرم
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 راطخإ بلطتي امم ً.اليوط ًاتقو ةرخابلاب ةلحرلا قرغتست رحبلاب عئاضبلا لسرت

(

)1

.لولحلا لضفأ كلذ رابتعاب لوبقلا ةرتف لالخ فرصتلا اذه لثمب بجوملا

 نم ةقيرطلا هذه نأ ريغ تالكشم فرصتلاب ضرعلا لوبق ريثي ام اذلو

 فرصتلا اذه نوكي نأ طرشب ةيراس وأ ةحيحص ربتعت نأ نكمملا نم لوبقلا

 .ضرعلا لوبقب ةينلا ًاديج حضوي نأ بجي رخآ ىنعمب وأ ً،احيرصو ًاحضاو

 هذه لثم ىفو ةيهفشلا دوقعلا يف فرصتلاب لوبقلا متي ام ًابلاغو 

 لخدي الأو يهفشلا دقعلا طورشب مزتلي نأ ضرعلا مدقم ىلع بجي هنإف فورظلا

 امدنع ) ةيهفشلا دوقعلا ( فقوملا اذه أشني نل عبطلاب هنأ ريغ .ةديدج ًاطورش

 (

)2

لكشب ينورتكلالا ديربلا مادختساب لاصتالا ةقيرط نوكت

.مات 

  

 ىناثلا عرفلا

فرصتلاب لوبقلا نم ةينورتكلإلا ةراجتلا فقوم

 148-

 ريثت

أ

 يف ةئشانلا ةينوناقلا تاقالعلاو ةينورتكلالا ةراجتلا ةطشن

 ةينوناقلا مظنلل ةينوناقلا تايدحتلا نم ديدعلا اهتئيب

،ةمئاقلا

 اهعومجم يف روحمتت 

 لوح

أ

 ةطشنالا ذيفنت يف ةينورتكلالا لئاسولا مادختسا رث

،ةيراجتلا

 تاقالعلاف 

 لوبقلاو باجيالا ساسا ىلع يراجتلا طاشنلا رجف ذنم تماق ةيديلقتلا ةيراجتلا

 يدام لكشب عيبملا ميلستب الثم عئابلا مازتلا ساسا ىلعو دقاعت يأ صوصخب

 يجراخ يباجيا طاشن نمضو

،سوملم

 امأ نمثلاب ءافولاب يرتشملا موقي ناو 

إ

ب وا )ادقن( ةرشابم

 مادختس

أ

 لالخ نم رشابملا عفدلا نع ليدبلا ءافولا تاود

 ةيكنبلا ءافولا لئاسو وا ةيراجتلا ةيلاملا قاروالا

،ةيديلقتلا

ف دحلا اذه ىلاو 

إ

 ن

 وا ةيلخادلا ءاوس يراجتلا طاشنلا ميظنت دعاوق

،ةيجراخلا

 مغربو 

،اهروطت

 تيقب 

ةراجتلا ميظنت تابلطتمب ةطاحالا ىلع ةرداق

،

و

 تامدخلا طاشن روطت نم مغرلاب

و ةينفلا تامدخلاو ةيراجتلا

أ

 لاصت

ألا

او لمعلا تاقالعب ةيراجتلا ةطشن

أل

 تامازتل

اب ةقلعتملا

إل

 ةفرعملا لقنو ديوزتلاو دادم

أ

 و

،ايجولونكتلا

نأ امك

 ةينوناقلا دعاوقلا 

 ةمظنملا

 دوقعلاو ةيراجتلا ةطشنألل

 ىلع ةردقلا اهيدل

 روطتملا عقاولا ةاكاحم

www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html.
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 ملاع يف ريغتملاو

،ةراجتلا

ا نكل 

أل

 ةراجتلل ةبسنلاب فلتخي رم

،ةينورتكلا

،ريغتلاف

 طاشنلا موهفمب سيل

،يراجتلا

أ

ب امناو 

 ةئشانلا تاقالعلا ةعيبطو هتسرامم تاود

 يف

،هلظ

 فيك 

،ال

 نم طاشن لك طسوتيو 

أ

 رتويبمكلا ةينورتكلالا ةراجتلا ةطشن

(

)1

 ةكبش وا تنرتنالاو

.تامولعملا

  

149

 ،كلذ ىلع ةوالع -

 تقولا يف -ظفللاو كولسلا نيب زييمتلا حبصأ

 تالاصتالا لئاسو نم اههباش امو رتويبمكلا ةزهجأ راشتنا عم ًابعص -رضاحلا

 ،ىلآلا فرصلا زاهج نم مدقتلاب كنب ليمع موقي امدنع لاثملا ليبس ىلع ةثيدحلا

 عون نأشب همامأ ةشاشلا ىلع رهظت ةلئسأ ىلع ةباجإلا هيلع نإف هلامعتساو

 ةباجإلاب ماق ام اذإف ،اهبحسب بغري يتلا دوقنلا ةيمك وأ اهبغري يتلا ةمدخلا

 كلذ ناك اذإ اميف ًادكأتم سيل هنإف همامأ حيتافملا وأ رارزألا ضعب ىلع طغضلاب

 .ةباتكلا ةطساوب وأ هب موقي يذلا فرصتلا ةطساوب باجيإلل ًالوبق دعي

 هب موقي يذلا فرصتلا جتان نأل ةباتكلاب ًالوبق كلذ رابتعا ىلإ ليمن اننكلو

.

(

)2

هعاجرتساو هليجست ليمعلا

  

150

 طبنتسن ىتح ةلاح لك فورظ ىلع دمتعن نأ دب ال ،لوقلا ةصالخ -

 مازتلا – ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةماعلا ءىدابملا نم -

 بلطل ضرعتلا بتري مازتلالا اذهب لالخإلا نإو .بجوملا راطخإب بطاخملا

  .ضيوعتلا

 اذإ ام ىلع فقوتي بجوملا راطخإب بطاخملا مايق نأ ،كلذ ىلع ةوالع

 بجوملا ةفرعم بجوتسي اذهو اهراعسأ يف رمتسملا ريغتلل ةضرعم عئاضبلا تناك

 لامتحا نأو ،دقعنأ دق نوكي دقعلا نأ هانعم اذهو .ةلوقعم ةرتف لالخ لوبقلاب

 ً.البقتسم باجيإلا ءاغلإ نود لوحي امم دراو ريغ ءاغلإلا وأ باحسنالا

  

151

–

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا نأ ظحلن ،لوقلا ةوفصو 

18

 تلفغأ ،

 ضراعتو ،ةيحان نم ةددحملا ةلهملا لالخ فرصتلاب لوبقلاب بجوملا راطخإ طرش

(

)1

 :برعلا نيماحملا ىدتنم 

 ماع ةينورتكلألا ةراجتلا

2000.

(

)

2

 – رشع نماثلا ددعلا .ةنراقم ةسارد – دقعلا ماربإ يف هرثأو توكسلا .ريصن سينأ ديزي .د 

 رياني

2003

 ص 

 293.

125

 فارعأ كانه نكت ملام يلودلا عيبلا صاخ هجوبو ةيلودلا ةراجتلا عقاو عم هاوحف

 .نيفرطلا نيب ةيراجت تاسرامم وأ

          

152

 يلاحلا صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،مدقت امل ًاقيبطت -

 ةرقفلل

 ةداملا نم ةثلاثلا

18

–

 :يلاتلا وحنلا ىلع  -انيأر يف 

  

 3-

 وأ نيفرطلا نيب يراجتلا لماعتلا وأ باجيإلا ىضتقمب ،زاج اذإ ،كلذ عمو

 ،فرصتب مايقلاب هلوبق نع باجيإلا هيلع ضرع يذلا بطاخملا نلعي نأ ،فارعألا
 نوكي ذئدنع ،بجوملا راطخإ طرشب ،نمثلا ديدست وأ عئاضبلا لاسرإب قلعتي يذلاك

 لالخ كلذ ىرجي نأ طرشب روكذملا فرصتلا اهيف مت يتلا ةظحللا يف ًاذفان لوبقلا

.ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةدملا

 ثلاثلا ثحبملا

)*(

عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع يف باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا

153

باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا ةلأسم -

ًارود بعلت

 ةيراجتلا تاقالعلا يف ًاماه

 .عيبلا دقع نيوكت نم اهيلع بترتي امل ،يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع

 -هقفلا مظن ،كلذ ىلع ًابيترت

 -ةليوط ةرتف ذنم

 هثدحت امل ًارظن ،قباطتلا ةلأسم

 هجوبو ،دونبلا عيمجل مات قباطت ىلإ لوصولا لجأ نم تالكشم نم ةلأسملا هذه

 تالسارملا نم لئاهلا مكلا ريفوت ىلإ ةفاضإلاب .يلودلا دقعلا ماربإ دنع صاخ

 .ضوافتلا ءانثأ ىف اهفارطأ نيب اهلدابت متي يتلا تابتاكملاو

 عم ،باجيإلا يف ةدراولا طورشلا عيمجل ماتلا قباطتلا ىلع ،أدبملا اذه موقيو

 مدع مأ ةيوناث مأ ةيرهوج طورشلا كلت تناك ءاوس ،لوبقلا يف ةدراولا طورشلا

 .دقعلا ماربإ عنمت اهنإف ةقفاوم

154

–

ةراشإلا نكميو 

 ،

 ريشن 

انييف ةيقافتا نأ ىلإ

 تلوانت 

 نيب قباطتلا ةلاسم

لوبقلا

و 

 ىلع لمعلاو ،ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا ةعيبط عم مءالتي موهفمب باجيإلا

 ،ىرخأ ةيحان نم ةيلودلا فارطألا عم لماعتلا ريسيتل ةبسانملا دعاوقلا عضو

":ةيزيلجنالا ةغللاب)*(
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لكشب -باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا تارقف ماكحأ ثيح

 ةداملا يف يليصفت

19

ةوسأ

 ةمظنألاب 

 ةدحوملا فارعألاو دعاوقلا يف عبتم وه امبو ةفلتخملا ةينوناقلا

(

)1

.نأشلا اذه يف

    

 ،عئاضبلل يلودلا عيبلا يف قباطتلا أدبم ىلع ءوضلا طلسن مدقت ام ىلع ًاقيبطت

  :ةيلاتلا تاعوضوملا ةساردلا هذه يف لوانتن ثيح

  .هطورشو قباطتلا موهفم :لوألا بلطملا

 .ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب يف يرهوجلا قباطتلا مدع:ىناثلا بلطملا

 .عئاضبلل ىلودلا عيبلا ناشب انييف ةيقافتا يف قباطتلا ادبم :ثلاثلا بلطملا

                         قباطتلا أدبم ةجلاعم ةيفيك يف ةيئاضقلاو ةيهقفلا ريياعملا:عبارلا بلطملا

 ةداملا يف هيلع صوصنملا

19

 .ةيقافتالا نم

 ةداملا ىوتحم ةمءالم ىدم :سماخلا بلطملا 

19

 ةيلودلا عويبلا ىلع قيبطتلل 

(

)1

.ةثيدحلا تاريغتملا ءوض يف

  

 .قباطتلا أدبمب ةيجذومنلا دوقعلا رثات ىدم :سداسلا بلطملا

  لوألا بلطملا

 هطورشو قباطتلا موهفم

ً:-الوأ

 قباطتلا موهفم

155

-

 باجيإلا عم لوبقلا قباطت

–

 لئاسملا نم  -لوقلا قبس امك 

 ةيلمع يف ةصاخ ةفصبو دقعلا ةيرظن يف مامتها عضوم تناك يتلا ةيرهوجلا

 .يلودلا دقعلا ماربإ

(

)1

 ةداملا صنت 

19

 نمضت نكلو لوبقلا ىلإ باجيإلا ىلع درلا فرصنأ اذإ " نأب انييف ةيقافتا نم 

 .الباقم اباجيإ لكشيو ًاضفر ربتعي تاليدعت وأ تاديدحت وأ تافاضإ

2

 درلا فرصنا اذإ كلذ عمو -

  ،باجيإلل يساسأ رييغت ىلإ ىدؤت ال ةفلتخم وأ ةممتم رصانع نمضتو لوبقلا ىلإ باجيإلا ىلع

 راطخأ لاسرإب وأ ًايوفش كلذ ىلع ضارتعالاب رربم ريخأت نود بجوملا ماق اذإ الإ ًالوبق لكشي وهف

 باجيإلا يف ءاج ام نمضت دق دقعلا نوكي روكذملا وحنلا ىلع بجوملا ضرتعي مل اذإف ،ىنعملا اذهب

.لوبقلا ةغيص يف تءاج يتلا تاليدعتلا نم

3

 وأ نمثلاب ةقلعتملا ةفلتخملا وأ ةيفاضإلا طورشلا -

 دحأ ةيلوئسم ىدمب قلعتي ام وأ عئاضبلل ميلستلا دعوم وأ ناكم وأ ةيمكلا وأ ةيعونلا وأ ديدستلا

 يساسأ رييغت ىلإ ىدؤت اهنأ ربتعت رومألا هذه .تاعزانملا ةيوست وأ رخآلاا فرطلا هاجت نيفرطلا

 ".باجيإلا ةغيص هب تءاج امب

(

1

 ىندرإلا يندملا نوناقلا يف لوبقلاو باجيإلا نيب طابترالا " ":ريصن سينأ ديزي .د )

 ربمتبس ،تيوكلا ةعماج ،يملعلا رشنا سلجم ،ثلاثلا ددعلا ،قوقحلا ةلجم "،نراقملاو
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 ىلع لباقلا ةدارإو بجوملا ةدارإ نم الك قباطت نم دبال ،كلذ ىلع ًابيترتو

 نوكي نأ ،كلذ يف يوتسيو دقعلا اهيلع موقي يتلا ةيعوضوملا رصانعلا عيمج

 ام نأشب ضوافت يأ نود تاب باجيإل وأ تاضوافملا ةليصح نم ًاجتان قباطتلا

  .باجيإلا اذه يف درو

 قلطم هل صخش لك نأ ىا -ةيدقاعتلا ةيرحلا ىلع  -أدبملا اذه موقيو 

 حبصيل ليدعت ىأ هيلع ضرفي ال يلاتلابو .ديري ام ىلع الإ دقاعتلا مدع ىف ةيرحلا

 دقاعتي نأ ىلع دارأ ام ليدعت ىلع هرابجإ نأل ؛رخألا فرطلا ةبغر عم ًاقفتم

 نأ عبتتسي يذلا رمألا .ةدارإلا ناطلس أدبم عم ةحارص ضراعتي .ةنيعم طورشب

 ىدمو باجيإلا ىوتحمب قلعتي رمأ قباطتلا نأل باجيإلل ًاقباطم لوبقلا نوكي

(

)1

.هل لوبقلا عاستا

  

                   ،لوبقلا طورش صلختسن نأ عيطتسن ،قباسلا موهفملا ءوض ىفو

 الأ ،اريخأو ،هب مازتلالا ىلإ باجيإلاب بطاخملا ةين هجتت نأو ً،اطورشم نوكي الأ

 :يلاتلا وحنلا ىلع باجيإلا ىلع تاليدعت وأ تافاضإ ةيأ ىلع لوبقلا ىوتحي

 ً:-ايناث

 قباطتلا طورش

 156 -

 يف طورش ةدع رفاوت ةرورض ىلع ةينوناقلا مظنلا مظعم قفتت

 نع رداصلا باجيإلا ةحص ضارتفا ىلع .قباطتلا اهساسأ ىلع موقي يتلاو لوبقلا

  .قباطتلا أدبم رفاوتي ىتح بجوملا

 :لوألا طرشلا

أ

 ًاطورشم لوبقلا نوكي ال

     

57

1

ريغو ًازجنم ًاتاب لوبقلا ردصي نأ ضرفت ،ةيلمعلا ةسرامملا نأ دجن -

تاب باجيإ عم لباقتي هنأل طرش يأ ىلع قلعم

 .

 طورشملا لوبقلا ىدؤي ال يلاتلابو

  .مات ريغ ًالوبق دعي هنأل دقعلا ماربإ ىلإ

 نوناقلا لاثملا ليبس ىلعو طرشلا اذه ىلع ةينوناقلا ةمظنألا مظعم قفتتو

  .طرش يأ نم ًاديقم ريغو ًاقلطم لوبقلا رودص طرتشا يذلا ىزيلجنألا

 لوبقلا ةلكشم لح يف نيفرطلا ةين ىلع دمتعا يزيلجنإلا ءاضقلا نإ الإ      

يح ،طورشملا

ث

 مازتلالا مدع ىلإ تفرصنا نيفرطلا ةين تناك اذإ امع ةقرفتلاب ماق 

(

)1

 ص قباسلا عجرملا .يقوسد ميهاربإ دمحم . .د 

39.

128

 ال ىلوألا ةلاحلا يفف.قافتالا درجمب ةرشابم مازتلالا ىلإ وأ هتباتك دعب الإ دقعلاب

 ال دقعلا ةباتك مدع نإف ةيناثلا ةلاحلا ىفو ،هتباتك دعب الإ نيفرطلا نيب دقعلا أشني

(

)2

.ةباتكلا لبق ًامزلم امهقافتا رابتعا نم عنمت

 لوبقلا ىلإ باجيإلاب بطاخملا ةين فارصنا :يناثلا طرشلا

158

 يسيئرلا رصنعلا وه باجيإلاب طابترالا ىلإ بطاخملا ةين فارصنا نإ -

اذإف ،دصق ىلع يوطني كولس دقعلا نال ،دقعلا ماربإ هيلع موقي يذلا

 هذه ترفاوت 

 نوكتي ةينلا

 مازتلالا ىلإ لباقلا ةدارإ هجتت نأ لوبقلا يف طرتشي مث نمو .دقعلا

.مات لكشبو ظفحت ىا نودب بجوملا نم رداصلا باجيإلاب

،كلذ ىلع ًاقيبطتو

 راسفتسالاف .لوبق ةباثمب باجيإلا ىلع در لك دعي ال

 بلطلا دعي ال امك ً.اضفر وأ ًالوبق ربتعت ال هلوح تاظحالم ءادبإ وأ باجيإلا نع

 اذه نكي مل اذإ لوبقلا يف رثؤي ال عفدلل ةلهم حنم صوصخب لوبقلا قفاري يذلا

 ضفر مت ولو ىتح لوبقلل هدادعتسا بطاخملا ىدبأو بلطلا ةباجإب ًاطورشم لوبقلا

  .هبلط

 نأ نود رعسلا ىلع ام مصخ بلط هقفاري يذلا لوبقلا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 نيب قباطتلا عنمي الو باجيإلل ًاضفر دعي ال ،هل ةباجتسالاب ًاطورشم كلذ نوكي

(

)1

باجيإلاو لوبقلا

  

 ىلع تاليدعتلا ريسفتب دقعلا ذاقنإل مكاحملا موقت ،قبس ام ىلع ًابيترتو 

 ىلإ انه لوبقلا مسقيو .اهضفر وأ اهلوبق بجوملل زوجي " تاحرتقم درجم " اهنأ

.

(

)2

دقعلا ليدعتل لباقم باجيإ وأ باجيإلل لوبق

 :ثلاثلا طرشلا 

أ

 باجيإلا ىلع تاليدعت وأ تافاضإ ةيأ ىلع لوبقلا ىوتحي ال

Dr .Smith & Keenan, s. English Law 13 Th p 230.

(

)1

 ".نراقملاو ىندرإلا يندملا نوناقلا يف باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا ":ريصن سينأ ديزي .د 

 ربمسيد ،عبارلا ددعلا  ،تيوكلا ةعماج ،قوقحلا ةلجم
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15

 ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا نإ نم مغرلا ىلع -

–

 يف لاحلا كلذك 

 ً.امات ًاقباطت باجيإلا رصانع عيمج عم لوبقلا قباطت ةرورض دكؤت -انييف ةيقافتا

 نيفرطلا قافتا رخآ ىنعمب وأ .يرهوجلا قباطتلا ىلع قباطتلا اذه ترصق اهنإف

 اهنودب دقعلا روصتي ال يتلاو دقعلا مايقل ةمزاللا ةيرورضلا رصانعلا عيمج ىلع

 رذعتي ،دقاعتلا لبق نيرصنعلا نم يأ ةفرعم رذعت اذإ ثيحب نمثلاو عيبملا لثم

 ريغ رصانعلا فالخب .ىرتشا دق رخآلا نأو عاب دق نيفرطلا دحأ نأب ًاضيأ لوقلا

 .دقعلا ريخأت ىلإ اهيلع قافتالا مدع ىدؤي ال يتلا ةيرهوجلا

60

1

 :قباطتلا مدع نم عاونأ ةثالث كانه ،قبس ام ىلع ًابيترتو -

 نم لدعي وأ ةديدج ًاطورش فيضي ،يرهوجلا قباطتلا مدع :لوألا عونلا

 ،انهو ،باجيإلا ىلع ةيرهوجلا دويقلا نم رخآ عون يأ لخدي وأ باجيإلا طورش

  .هتاذب مئاق باجيإ ءاهنإ وأ ًاداضم ًاباجيإ دعي هيلع درلاو ًامربم دعي ال دقعلا نإف

 نأل دقعلا ماربإ نم عنمي ال وه :يوناثلا قباطتلا مدع :يناثلا عونلا

 يف ةدراولا ةيساسألا رصانعلا ىلع رثؤي ال باجيإلاو لوبقلا نيب فالتخالا

 .باجيإلا

 ثيح ً،ايظفل نوكي نأ وهو ،يرهاظلا قباطتلا مدع وهو  :ثلاثلا عونلا 

نمي ال عونلا اذه لثمو ،لمعتسملا ظفللا وأ ةغيصلا يف فالتخالا نوكي

ع

 ماربإ نم 

لطتت ال ةينوناقلا ةمظنألا مظعم نأل .دقعلا

ب

 نع ريبعتلل ةددحم ظافلأ مادختسا 

   ً.الوبق وأ ًاباجيإ ناكأ ءاوس ةدارإلا

لع ءوضلا ىقلن فوسو

ى

 قافتا طرتشي لهو ،يرهوجلا قباطتلا مدع 
 مث ،ال مأ ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا لظ يف دقعلا رصانع عيمج ىلع نيفرطلا

 ةداملا ةمءالم ىدم لوانتن

19

 يف ةيلودلا عويبلا ىلع قيبطتلل انييف ةيقافتا نم 

 .ةثيدحلا تاريغتملا ءوض

  ىناثلا بلطملا

)*(

 ةينوناقلا ةمظنألا ضعب ىف يرهوجلا قباطتلا مدع

)*(

:ةيزيلجنالا ةغللاب
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– يرهوجلا قباطتلا مدع

 ىدؤي يذلا وه -لوقلا قبس امك 

 ىلع ريثأتلا نم هيلع بترتي امل ًارظن  ،هليدعت وأ باجيإلا ءاغلإ ىلإ ةرشابم

مهتامزتلأو نيفرطلا قوقح

ا

 ىلإ ىدؤي امم  ،دقعلل ىداصتقالا نزاوتلا ىلع وأ 

 قلعت وأ ةيوناثلا وأ ةيرهوجلا طورشلاب قباطتلا مدع قلعت ءاوس دقعلا ماربإ مدع

   .هلحمب وأ هسفن دقعلا ةعيبطب

  ،ددصلا اذه يف لؤاست روثيو

 يف قباطتلا ةرورض طرتشي له

عيمج

 طورشلا 

 .؟ ال مأ ةيدقاعتلا

 162-

 سوؤر لاقتنا ةلأسم نأ يلاحلا تقولا يف اهب ملسملا قئاقحلا نم

 ةايحلا يف ةفولأم تراص رومأ ةيلودلا دودحلا زجاوحل ةراجتلا ىطختو ،لاومألا

 ىربكلا تاكرشلا نيب مربت يتلا ةيلودلا ةراجتلا دوقع دعت ،يلاتلابو .ةيراجتلا

 مامتهالا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ؛اهراهدزاو ةراجتلا هذه مايق ةليسو راجتلا رابكو

 ظافلألا نم دوقعلا هذه نم ريثكلا هيوتحت امل ًارظن ،ةيلودلا ةراجتلا دوقع ةغايصب

  .اهفارطأ تامازتلا يف لداعتلا مدعو ةمهبملاو ةطاطملا

 طورشلا عضو دنع رذحلا نم ديزملا مزلتسي رمألا نإف ،كلذ ىلع ةوالع        

 يف بعصلا نم ناك املو .اهقباطت ىدمو نافرطلا نيب اهيلع قافتالا متي يتلا

 ءاوس دقعلا لئاسم عيمج ىلع يليصفت لكشب نيفرطلا قفتي نأ يلمعلا عقاولا

اتحي ال دقعلا نأل .ةيوناث مأ ةيرهوج تناكأ

ج

 عيمج ىلع ًايوتحم نوكي نأ ىلإ 

 ًافارعأوأ ًارسفم وأ ًالمكم ًارود ىدؤت لماوع ةدع دوجول ،ةقيقدلا تاليصفتلا
 ةدارإ لمكتو دقعلا يف دوجوملا صقنلا دست ام ةداع هذهف ،دقعلا عونب طبترت

( 

)1

.نيدقاعتملا نيفرطلا

 لوبقلا ىف ًاماه ًاطرش ةينوناقلا ةمظنألا ضعب رظن يف ةقباطملا ةيلمع دعت

 يغبني اذلو .دقعلا يفرط حلاصل تعضوو

–

–

 انبناج نم 

 هذه قيبطت ضرعتسن نأ 

– اهنمو ةينوناقلا ةمظنألا فلتخم يف ةدعاقلا

 :لاثملا ليبس ىلع

  يكيرمألا نوناقلا



(

)1

 خيراتلا – اهيلع امو اهلام – ةيلودلا ةراجتلا دوقع – برعلا نيماحملا ىدتنم 

25/

3/

2002.
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دعاق ،ماعلا نوناقلا لود يف ةيعرملا دعاوقلا نم

ة

 لوبقلا نيب قباطتلا 

 يف هنأ يأ

  " ةآرملا ةروص " هيلع قلطي اميف ،باجيإلاو

""Mirror image

 ىفو  .ةمات ةقباطم باجيإلا عم ًاقباطتم لوبقلا نوكي نأ بجي ماعلا نوناقلا لظ

 يذلا وه ةمكحملا هب دتعت يذلا دقعلا نإف ،دحوملا يكيرمألا يراجتلا نوناقلا لظ

 عئاضبلا فصو لوح تابتاكم نالدابتي نيذللا هيفرط نيب ةيلصألا ةقفصلا سكعي

ىرخأ رومأ نم مهينعي ام نمض ميلستلا ةقيرطو رعسلاو

.

 أشنت ،كلذل ةجيتنو

 دقعلا يفرط نيب كرتشملا قافتالا نع ريبعتلا نم ةيدقاعتلا تامازتلالا

–

 رمألا 

 (

)1

ًامات ًاقباطت باجيإلا عم ًاقباطتم لوبقلا نوكي نأ بجوتسي يذلا

.

 جهتنا امك

ف ،أدبملا تاذ يكيرمألا نوناقلا

ي

 ثيح .دقعلا ماربإل ةيرهوجلا طورشلاب ءافتكالا 

 ةداملا تصن

33

 طورش نوكت نأ ةرورض " ىلع ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

 ،ةيوناثلا طورشلاو ةيرهوجلا طورشلا نيب تقرف امك ،ةددحمو ةحضاو دقاعتلا

.

(

)2

تلا

ي

ثؤت ال 

ر

دقعلا نيوكت ىلع 

 ةداملا صوصخب يناثلا حاضيإلا صن دقلو

33

 ةيانب ءانبل )ب( ىلإ باجيإب )أ( مدقت ام اذإ هنأ وهو .صوصخلا اذهب لاثم ىلع

 ىلإ رالود فلأ نيثالث عفدب )ب( دهعتو ةددحم تافصاومبو ددحم رعس ساسأ ىلع

 متيس ذفاونلا قالغإ ةقيرطب تافصاوملا نأ ىلع قافتالا صن اذإف .كلذل الباقم )أ(

نمي ال دعب اميف اهيلع قافتالا

ع

 .نيفرطلا نيب دقعلا ماربإ نم 

 ًارياغم ًافقوم 

 يكيرمألا يراجتلا نوناقلا ذختأ ،مدقت امل ًافالخو   

UCC

 ،فارطألا ةين ىلع دمتعا امنإو ةقباسلا ةقرفتلا جهتني ملو  ،ةيناثلا دقعلا ةنودمل

 نوردصي ال ةداعو ،ةربخلا نم ةيراجتلا دوقعلا فارطإ هب عتمتي امل ًارظن

(

)1

ةينأتم ةداج ةسارد دعب الإ ًامئاد مهتارارق

.

 ةداملا يف ةحارص صن دقف

204/

2

 وأ هل ضرعتلا متي مل رثكأ وأ ًاطرش كانه نأ ولو ىتح ًامربم ربتعي دقعلا نأ ىلع

:

(1) See John E. Murray, Jr " An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods ,1988.p9

( 

)2

 ةداملا صنت 

33

 ةيناثلا يكيرمألا دقعلا ةنودم نم 

1981

  " نأ ىلع 

,

.

.

Even thought a manifestation of intention is intended to be understoode
as an offer it cannot be accepted to form a contract unless the terms of
the contract are reasonably certain (2)- The terms of a contract are
reasonably if they provide a basis for determining the existence of a
breach and for giving an appropriate remedy. (3)- The fact that one or
more terms of a proposed bargain to be understood as an offer or as an
acceptance

(

)1

 ص قباس عجرم .ريصن سينأ ديزي .د 

107.

132

إف ،نيفرطلا نيب هتشقانم

ن

ثؤي ال كلذ 

ر

 نيفرطلا ةين تفرصنا اذإ دقعلا ماربإ يف 

 ىلإ ةفاضإلاب .طورشلا هذه لثم ةجلاعمل لوقعم ساسأ كانه ناكو ،دقاعتلا ىلإ

 مدع لثم دقعلا يف ةدوجوملا تارغثلا دسل اهيلإ ءاجتلالا نكمي دعاوقلا ضعب دوجو

(

)2

عفدلا ناكمو ذيفنتلا تقو ىلع وأ ميلستلا ناكم ىلع وأ رعسلا ىلع قافتالا

ةيضق يف هاجتالا اذه دكأت دقو

Northrop
ةكرش تبلط ثيح

 هذه ريفوت ىلع اهتقفاوم ديربلاب تلسرأ دقو 

 ةكرش

Litronic Industries

 .

 ضرعلا اذهل تمدقت،ةيكلس حاولأ ءارشل ًاضورع

 لباقم حاولألا

19

 نامضو ةعطقلل رالود فلأ 

90

ةكرشلا تلبق ً.اموي 

ةكرش تداعأ.ةبولطملا ةيمكلا

 نأ الإ ،رهشأ ةتس رورم دعب حاولألا

 .ىهتنا دق نامضلا نا تلاق

ةكرش

Litronic Industries

 ةمدقملا

 ءانبو ءارشلا بلطب عئابلا ملع .يمسر ءارش بلطب كلذ دعب موقتس اهنأو ضرعلل

 نم حاولأ ةثالث ادعام اهميلستو ،ةبولطملا حاولألا عينصتب عئابلا ماق مدقت ام ىلع

زوجي هنأ ىلإ ةمكحملا تصلخو

 ةغايص 

 ةداملا ماكحأل ًاقفو ةفلتخم طورشب دقعلا

 (

)3

207/

2

.كلذ ىلإ تفرصنا مهتافرصتو فارطألا فرصت ةين نأ املاط 

  

 يزيلجنالا نوناقلا



Northrop Corp. v. Litronic Industries

Northrop

 164-

 باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا أدبمب يزيلجنإلا دقعلا نوناق ميقي

–

 امك 

   .فارطألا ةين ىلع  -ةراشإلا قبس

 ءاوس ةيرهوجلا طورشلا ىلع فارطإلا قافتاب ىفتكا ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

 نيفرطلا نيب ةقباسلا تالماعملا وأ فرعلا ىرج وأ دقعلا ةغايص يف اهجاردإ مت

 قافتا مدع نإف ةلاحلا هذه ىفو اهب مازتلالا ىلإ ةينلا هاجتا طرشب .كلذ ىلع

نمي ال ةيرهوجلا لئاسملا ضعب ىلع نيفرطلا

ع

 قافتالا ناك اذإ دقعلا ماربإ نم 

 ىلع نافرطلا قفتي نأ طرتشي ال عيبلا دقع يفف .دقعك هذيفنت نكمي ثيحب ًالمتكم

نكمي لب .رعسلا

 دقعلا دعيو ،ثلاث صخش ىلإ رعسلا اذه ديدحت ةلاحإ امهل

(

)2

 م يلاوتلا ىلع ىهو صقنلا اذه لثم جلاعت دحوملا يراجتلا نوناقلا يف تدرو داوم كانه 

305/

2

م ،

308/

2

م ،

309/

2

م ،

310/

2.

Murray,Contracts I Outline, Pepperdine University School of Law.
Text: 5th Edition.p 40

)(3

133

 هذه يف رعسلا دعي ثيح ،ديدحتلاب مايقلا صخشلا اذه ضفر ولو ىتح ًاحيحص

 (

.عيبملا ئشلل بسانملاو لوقعملا رعسلا وه ةلاحلا

يرصملا نوناقلا

(

)2

165-

ىمالسألا هقفلا رياس يرصملا يندملا نوناقلا نأ ،ظحالملا نم

 يف 

 يف ىضقو .دقعلا مربي يكل باجيإلاو لوبقلا نيب ماتلا قباطتلا ةرورضب مازتلالا

ةداملا

96

ييقتلاب وأ ليدعتلاب وأ ةدايزلاب ءاوس باجيإلا نع فلتخي لوبق ىا (نأب 

(

)3

ًاديدج ًاباجيإ نمضتيو ًاضفر دعي

).

ر
بتعت ال

ذه ربتعيو متي ال دقعلا نإف ًاليدعت وأ ًاصقن وأ ةدايز هنع

ا

 (

)1

ً).اديدجً اباجيإ

  

(

)1

 يزيلجنإلا عئاضبلا عيب نوناق نم ةنماثلا ةداملا صنت 

1979

  " نأ ىلع 

)(1

The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or

د

 تاصقانم حرط نإ( "اهلوقب ةيرصملا ضقنلا ةمكحم ًاضيأ ،هاجتالا اذه دكأ امك  

 تانالعإلاو تارشنلاك دارفألا وأ روهمجلل ةهجوملا تانايبلا نم كلذ ريغو ديروتلا

 يتلا يه ةوعدلا هذهل ةباجتسالاو ضوافتلا ىلإ ةوعد درجم امنإو ًاباجيإ 

فلتخا اذإ ،باجيإلا اذهل ةصقانملا ةبحاص ةهجلا لوبقب دقاعتلا متيو ًاباجيإ ربتعت

 نمضتي ًاضفر لوبقلا 

be determined by the course of dealing between the parties
( .

 )2

( .

 )3

above the buyer must pay a reasonable price
What is a

)1



may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may

)Where the price is not determined as mentioned in sub-section (1

reasonable price is a question of fact dependent on the

circumstances of each particular case.

(

)2

 تالاح ىلع هقفلا لمتشا ثيح ،يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا ئدابملا نم قباطتلا أدبم دعي  -

 ال لوبق يأ نأو أزجتي ال باجيإلا لحم نأ ىنعي يذلاو " ةقفصلا قرفتب" فرعي ام اهمهأو ةددعتم

 تالاح نمو دقعلا ءوشن ىلإ ىدؤي الو لوبقلاو باجيإلا نيب قباطتلا عنمي لحملا لماك ىلإ فرصني

 لوبقلا نيب قباطتلا ":ريصن سينأ ديزي .د نمثلاو عيبملا ىلع قافتالا مدع يرهوجلا قباطتلا مدع

 ص قباس عجرم ".،نراقملاو ىندرإلا يندملا نوناقلا يف باجيإلاو

 133.

(

)3

(

   " ًاديدج ًاباجيإ نمضتي ًاضفر ربتعإ ،هيف لدعي وأ هنم ديقي وأ

)1

 ةداملا صنت 

96

 باجيإلا يف ديزي امب لوبقلا نرتقا اذإ " نأ ىلع يرصملا يندملا نينقتلا نم 

 امقر نانعطلا 

1696

 ،

1865

 ةنسل 

70

 ةسلج – ق

23/

1/

2001.

134

 ،كلذ ىلع ًاقيبطتو

يكل

 نوكي نأ دبال هراثآل ًاجتنمو ًاحيحص لوبقلا دعي 

 ةدايزب وأ لجأب ًانرتقم وأ طرش ىلع قلعم ريغو  ،ةمات ةقباطم باجيإلل ًاقباطم

 رداص داضم باجيإ ىلإ لوحتي و ًاضفر ربتعا الإو ،هيلع ليدعتب وأ باجيإلا ىلع

 ليدعتلاب دقعلا دقعنا ريخألا اذه هلبق اذإ ثيحب ،لوألا باجيإلا هيلإ هجو نمم

 .حرتقملا

 ةمظنألا اهترقأ يتلا ةقرفتلا تاذ يرصملا نوناقلا جهتنا ،كلذ ىلع ةوالع    

ة
ينوناقلا

 ةداملا يف ةيرهوجلا ريغلاو ةيرهوجلا لئاسملا نيب ةفلتخملا 

95

 رقأو 

 متي ةيوناث لئاسمب نافرطلا ظفتحا ول امأ ،طقف ةيرهوجلا لئاسملا يف قباطتلا

 رابتعا مدع ىلع نافرطلا قفتي الأ طرشب ً،ادقعنم دقعلا دعي دعب اميف اهيلع قافتالا

(

)2

.اهيلع قافتالا مدع دنع ًامربم دقعلا

)*(

 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم   

)( PECL
166

 ةيبروألا ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم تذخأ دقل -

1998

 أدبملاب 

 ىغلت نأ اهنأش نم ةفلتخم وأ ةدئاز ًاطورش نمضتي يذلا لوبقلا نأ وهو يديلقتلا

 امك ً.اداضم ًاباجيإ لكشتو ًاضفر دعت باجيإلا يف ةدراولا طورشلا ىساسا لكشب

 ةقرفتلا هذه فقوتتو .ةيوناثلا طورشلاو ةيرهوجلا طورشلا نيب ةقرفتلاب تذخأ

 .باجيإلا يف طورشلا هذه رثا ىدم ىلع

 ةداملا يف طورشلا هذه ئدابملا تددحو 

209/

2

  :يلاتلا وحنلا ىلع 

1

-

  .هيف درو ام ىلع لوبقلا حيرص لكشبو باجيإلا ديق اذإ

 (

)1

2

-

.ريخأت البو ةدئازلا طورشلا هذه ىلع بجوملا ضرتعا اذإ

  

 ىلإ رصتختو

(

)*(

:ةيزيلجنالا ةغللاب

(

  ".ةلادعلاو فرعلاو نوناقلا ماكحألو ةلماعملا ةعيبطل ًاقبط اهيف ىضقت ةمكحملا

)2

 نإف ،اهيلع قافنألا متي يتلا لئاسملا ىلع فالخ ماق اذإو ،مت دق دقعلا ربتعا ،اهيلع قافتالا مدع

pecl

)1

 ةداملا صنت 

95

 لئاسملا عيمج ىلع نافرطلا قفتأ اذإ " نأ ىلع يرصملا يندملا نوناقلا نم 

 دنع متيال دقعلا نأ اطرتشي ملو دعب اميف اهيلع ناقفتي ةيليصفت لئاسمب اظفتحاو دقعلا يف ةيرهوجلا

PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW

 ةداملا صنت 

209/

2

 ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

" نأ ىلع 

( 

 )1

"

Conflicting General Conditions
if the parties have reached
agreement except that the offer and acceptance refer to conflicting

135

3

-

 هذه ىلع بجوملا ةقفاوم ىلع ًاطورشم هلوبق نوكي نأ بطاخملا طرتشا اذإ

   .ةلوقعم ةدم نمض ةقفاوملا هذه لصت ملو ،ةفلتخملا وأ ةدئازلا طورشلا

 قباطتلا مدعنيو باجيإلل ًاضفر لوبقلا دعي ثالثلا تالاحلا هذه نم ىا ترفاوت اذإف

.باجيإلاو لوبقلا نيب

 ثلاثلا بلطملا

 ةيقافتا يف قباطتلا أدبم            

دقع

عئاضبلل يلودلا عيبلا 

167

– انييف ةيقافتا تعس  -

– ًاثيثح ًايعس 

 نزاوتلا ةماقإ ىلإ اهصوصن لالخ نم 

ىرخأ ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا فورظ ةاعارمو ،ةيحان نم يدقعلا

 .

 أدبمب تذخأف

 ةينطولا ةمظنألاب ةوسأ باجيإلا طورش عم لوبقلا طورش نيب ماتلا قباطتلا

 ًاليدعت وأ ًادييقت وأ ةفاضإ نمضتي يذلا باجيإلا ىلع درلا تربتعا ثيح ةفلتخملا

(

)2

ً.اديدج ًاباجيإ لكشيو باجيإلل ًاضفر ربتعي

  

ةيناثلا ةرقفلا يف تدروأ مث

 تناك اذإ هادؤم ماعلا أدبملا ىلع ءانثتسا

،باجيإلا ىلع ًايرهوج ًاليدعت لخدت ال لوبقلا يف ةديدجلا طورشلا

 بجوملا مقي ملو

 رصقي ال باجيإلاب بطاخملا نأ وأ ةديدجلا طورشلا ىلع ضارتعالاب ريخأت امنودو

 ىلع بجوملا ةقفاومب ًاطورشم هلوبق لعجي ال وأ باجيإلا طورش ىلع لوبقلا

،ةفلتخملا طورشلا

 ،بجوملا طورش ىلع ًامربم ةلاحلا هذه يف دقعلا ربتعا

 .لوبقلا يف تدرو يتلا تاليدعتلا ىلإ ةفاضإلاب

،كلذ ىلع ةوالع

 ،دقعلا رصانع عيمج يف قباطتلا ةرورض طرتشت ملف

 ًايرهوج ًاطرش دعي ام نيب زييمتلا ةلأسمب تذخأو .ةيرهوجلا رصانعلاب تفتكا لب

 :

( .

 )2

(

) 

( .

)3

.

general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The
general conditions form part of the contract to the extent that they are
common in substance
However, no contract is formed if one party
(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general
conditions, that it does not intend to be bound by a contract on the basis
of paragraph (1); or b without delay, informs the other party that it
does not intend to be bound by such contract
General conditions of
contract are terms which have been formulated in advance for an
indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not
been individually negotiated between the parties

(

2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا )

19

.ةيقافتالا نم

136

 ضعب تدروأ مث  .طورشلا كلت يف هل رثأ ال ًايوناث ًاطرش وأ باجيإلا طورش ىغلي

 ةيفيكو نمثلاب ةقلعتملا طورشلاك ةيرهوجلا رصانعلا ليبق نم دعت يتلا ةلثمألا

 ام وأ هدعوم وأ ميلستلا ناكم وأ اهتيمكو ةيعونلاب ةقلعتملا طورشلا وأ هعفد

 ةيوست وأ رخآلا فرطلا هاجت طورشلا هذه نم يأ ةيلوؤسم ىدمب قلعتي

 .تاعزانملا

عبارلا بلطملا

 ةداملا يف هيلع صوصنملا قباطتلا أدبم ةجلاعم ةيفيك يف ةيئاضقلاو ةيهقفلا ريياعملا

19

 ةيقافتالا نم

168

 ةداملا اهريثت يتلا باعصلا ىدم ،ةيلمعلا ةسرامملا تتبثأ دقل -

19

قرط ةدع ةيقافتالا وغئاص سرد اذل ،ددصلا اذه يف ماكحأ نم هتلوانت امو

 .يلودلا عيبلا دقع يفرط نيب قباطتلا مدع ةلكشم ةجلاعمل

 " نأ ىلإ ) 

( هقفلا نم بناج هجتا ،كلذل ًاقيبطت

Peter Schlechtriem
نيفرطلا كولس نيابت " لامتحاو مداصتلا فقاوم ددعت

"

 لوصولا رذعتملا نم لعجي

 دقع ىلإ لصوتلا يف ةبغار مكاحملا ودبتو .ةيضقلا هذه لحل "ةدحاو ةغيص" ىلإ

(

)1

،دقاعتلا يف نيفرطلا ىدل ًادصقو تايلكشلل ًالدابت دجت امنيح راس

 حرط مت دقو 

  :-ةلكشملا هذهل لولح ةثالث

 رخآ ىنعمبو ،دقعلا نيوكت يف ةبراضتملا طورشلا ةلكشم ةيقافتالا مكحت ال



 اهتلاحإ ةيحالص وأ نايرس ةيضق دقعلا نيوكت ىلع ةبراضتملا طورشلا ريثأت دعي

  .ةينطولا نيناوقلا ىلإ ةيقافتالا نم ةعبارلا ةداملا ىلإ

 ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىلإ ءوجللا مكاحملا عيطتست



".ةيضاقلا ةبرضلا ةدعاق "   قيبطتب ةلأسملا هذه جالعل " ةينلا نسح أدبم "

 يتلاو " ةيناثلا ةقلطلا " ةدعاق ماكحأل لوبقلا يف ةدراولا طورشلا عوضخ



 وأ ةيفاضإلا طورشلا ىلع ضارتعالا يف ينمض قح هل بجوملا نأ ىلع موقت

)(1

>

 )

(

<

See Peter Schlechtriem"Battle of the Forms in InternationalContract
Law available at http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem5.
html
2002 .

137

 هريسو ضارتعالا يف هلشف نأو ،ةضراعتملا

يف

 ًاقفاوم هنوك ىلإ ىضفي ذيفنتلا 

(

)2

.لوبقلا طورش ىلع ًاينمض

ةيضاقلا ةبرضلا ةدعاق " ىلع ًاضيأ لحلا تاذ قبطيو

 "

هاضتقمب يذلاو

 عيطتست

(

)3

ةضراعتملا طورشلا لهاجتتو لوعفملا ىراس دقع نيوكت ىلإ لصوتلا ةمكحملا

.

  
 ةيعونلاو ةيمكلاو عئاضبلا ديدحت ( دقعلل ةيساسألا طورشلا ىلع نافرطلا قفتا اذإ

 ًاقفو ةيساسأ تارييغت ودبت دق طورشلا كلت نأ مغربو  .ذيفنتلا يف آدبو  )،نمثلاو

 ةداملل

19/

3

 نوكت مدع نم ًالدب ،ةضراعتملا طورشلا داعبتسا لضفت مكاحملا نإف 

 نيمضت نود دقاعتلا يف بغار ريغ -لقألا ىلع-نيفرطلا دحأ نكي مل امو .دقعلا

 مزهي هيفرط بناج نم دقع يف لوخدلا يف دصقلا نإف اهيلع عزانتملا طورشلا كلت

 ةداملا ةجح

19

 .نايرسلا مدع يف 

 نوكي )اياضقلا ( تالاحلا هذه لثم يف هنأل نيفرطلا ةين ىلع ليوعتلا متي انهو

 (

)1

– اعرش دق نافرطلا

– ًايئزج لقألا ىلع 

.ذيفنتلا يف 

  

 نيتيضقلا ىف ةدعاقلا هذهب يناملألا ءاضقلا ذخأ ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو

  :نيتيلاتلا

 رتشم ىلإ يلاطيإ عئاب نم وكيرت تاجتنم عيبب قلعتت :ىلوألا ةيضقلا

 .لعفلاب ذيفنتلاب اماقو دقعلل ةيرهوجلا طورشلا ىلع نافرطلا قفتا ثيح .ىناملا

 نوك لوح نافرطلا فلتخا ،دقعلل عئاضبلا ةقباطم ىدم لوح عازن أشن امنيحو

 نمض جردأ دق يناملألا ىرتشملا ناكو دقعلا نم ًاًءزج ةماعلا طورشلا ضعب

 ءوشن لاح ىواعدلا اهيف ماقت يتلا ةلودلا رايتخاب قلعتت ةرقف ةماعلا هطورش

 ةداملل ًاقفو .عازن

19

 ةلود رايتخا ةرقف نأل .نوكتي مل دقعلا نإ لوقلا نكمي 

 ":

<.

>

 ,

[

>

  ":

 ,

 ).

<.

See Maria del Pilar Perales Viscasillas Battle of the Forms and the
Burden of Proof; An Analysis of BGH 9 January 2002 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/perales2.html p 35
(3) If the parties have not performed, there is a greater chance that
courts will find no valid contract existed when material terms are in
dispute. This was the decision in a German case. The court held that no
contract was formed where the parties' correspondence and oral
communications failed to agree on the quality of glass for test tubes.
Citing Articles 18(1), 19(1) and 19 (3), the court found that there was no
subsequent conduct of the parties showing the existence of the contract.
OLG Frankfurt 25 U 185/94, Mar. 31, 1995 (F.R.G) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950331g1.html
)(1
Martin Karollus Judicial Interpretation and Application of the
CISG in Germany 1988-1994 in Review of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods ". 1995 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/editorial/karollus910814g1.html
)
2

) (
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 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ددحتو .باجيإلا يف ًايرهوج ًاليدعت دعي يضاقتلا

19

 ذيفنتلا يف اعرش دق نافرطلا ناك املو .تاعزانملا ةيوست نأشب ةفلتخم ًاطورش

 ،لوعفملا يراس دقع دوجو مدع ىلإ ةمكحملا تلصوت دقف ةيرهوجلا طورشلل ًاقفو

ةيسايقلا طورشلا قيبطتب امهتبلاطم نع الزانت دق انوكي نأ امإ نيفرطلا نأو

 ةداملا نم ابحسنا امهنأ وأ امهنم لك طاشنل

19

 ًاقفو امهنم لك ةيلالقتسال ًالامعإ 

 امهنم ىأل ةماعلا طورشلا نأ ىلإ ةمكحملا تصلخو .ةيقافتالا نم ةسداسلا ةداملل

 ةدعاق ةيلباق ايلعلا ةيناملألا ةيلارديفلا ةمكحملا تدكأ امك .دقعلا نم ًاءزج لكشت ال

 طورشلا ىلع نافرطلا اهيف قفتي يتلا اياضقلا ىلع قيبطتلل ةيضاقلا ةبرضلا

( 

)2

.اهساسأ ىلع دقعلا ذيفنتب ناموقيو ةيرهوجلا

  

 ءالمع ىكتشا امنيح أشن يذلا عازنلاب قلعتتف :ةيناثلا ةيضقلا امأ

 تلمتشا دقو .عئابلا نم دروملا بيلحلا قوحسم معط يف ةرارم نم ىرتشملا

 تدجو دقو .عئابلا ةيلوئسم ىدم نأشب ةضراعتم طورش ىلع ةيسايقلا طورشلا

 اربتعي مل نيفرطلا نأل ،عيبلا دوقع دوجو عنمي مل طورشلا ضراعت نأ ةمكحملا

 طورشلا تدعبتسا دق ةيقافتالا نأب عئابلا عفد دقو ،اهذيفنت يف ًاقئاع ضراعتلا اذه

وجت ال قيبطتلل لباقلا يناملألا يندملا نوناقلا لظ يف هنأو ةيسايقلا

ز

 ةبلاطملا 

 يف ةيسايقلا طورشلا جاردإ مدع ىلإ ةيضقلا كلت يف ةمكحملا تصلخو .ضيوعتلاب

 حلاص يف نوكت يتلا تارقفلا ضعبب دادتعالا تضفر يلاتلابو .ةيدقاعتلا تابيترتلا

( 

)1

.رخآلا دضو امهدحأ

 ةمكحملا مكح )

 ايلعلا

(هقفلا ديأ ،مدقت ام ىلع ءانبو

Peter Schlechtriem
ةيناملألا

" "هلوقب 

 طورشلا نأ يه ةيناملألا ايلعلا ةمكحملا ىأر اهلمحي يتلا ةلاسرلا

 دقعلا لظي امنيب ،اهلحم لحت ةيقافتالا ماكحأ ناو لماكلاب ةذفان ريغ ةضراعتملا

(

)2

ةمئاقلا هتروصب

ً ".ايراس 

)(2

)

 [.

> 

( .

See Amtsgericht [Petty Court] [AG] Kehl 3 C 925/93, Oct. 6, 1995
F.R.G available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951006g1.html

)(1

 ( ،

.

ص قباس عجرم ( 
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(

 ) 

 ,

 ,

See BGH VIII ZR 304/00, Jan. 9, 2002 (F.R.G available. (powdered
] )milk
2 see Maria del Pilar Perales Viscasillas
Schlechtriem supra note 279. Professor Schlechtriem, BGH VIII ZR
304/00 supra note 289, states that the last shot doctrine "seems to be
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 ةداملل ًاقفو ةيرهوج ًاطورش صاصتخالا داوم

19/

3

،  ةمكحملا نإف

–

– دقعلا لاطبإ

(

 صاصتخالا ديدحتل نيناوقلا عزانتل ةيديلقتلا دعاوقلا تقبط.

3) 

  نم ًالدب

صاصتخالا عزانت نأشب " ةيضاقلا ةبرضلا ةدعاق " ةيسنرفلا ضقنلا.  نوكل ًارظنو

ةقباسلا ةدعاقلا ةينطولا مكاحملا ضعب تلوانت امك،  ةمكحم تلوانت ثيح



(

ةريخألا ةقلطلا أدبم مادختساب دقعلا.

  

1)

 ىلع ةرطيسلا لمأ ىلع ةيسايقلا طورشلا عم ةديدع تايلكش رادصإب ةين ءوسب

 لمعلا ىلع نيفرطلا عجشي ةريخألا ةقلطلا أدبم نأ نيقلعملا ضعب ىريو

نابسحلا يف ةلسارم وأ ةبتاكم. 

 وأ لاصتا رخآ طورش ذخأي ةريخألا ةقلطلا أدبم نإف ةضراعتملا طورشلا ةيضاقلا

طرشلا اذهل هلوبق ىلع لدي يئزجلا ذيفنتلاب.  ةبرضلا ةدعاق لهاجتت امنيبو

 ىتح وأ ذيفنتلاب همايقو لدعم وأ يفاضإ طرش ىلع ضارتعالا يف نيفرطلا

ةقفاوملا نع فشاكلا فرصتلا وأ نيفرطلا دحا مايقب.  دحا لشف نإف اذهلو

ًاداضم ًاباجيإ دعي ديدج باجيإ لك نأ رابتعاب لوبقلاو،  ريخألا لوبق متي نأ ىلإ

ةيفاضإلا طورشلا ىلع ةقفاوملا.   باجيإلا دعاوق نم ةريخألا ةقلطلا أدبم قثبنيو

ةضراعتملا طورشلاب ةقالع،  ىلإ ةراشإ هنأ ىلع نيفرطلا دحأ فرصت ترسف ذإ

 تاذ تالكشم لحل " ةريخألا ةقلطلا " أدبم ةينطو مكاحم ةدع تنبت امك



.

.( 

(1)

  [

<

 >

(

)

.{ 

, 

. 

the most-followed" but that the German Federal Supreme Court
(BGH) considers the knock out rule to be the prevailing view Id
Article 209(1) PECL also follows the knock out rule, excluding
conflicting terms from the contract. The European Principles make
specific reference to conflicting general conditions which will
ordinarily not be part of an otherwise valid contract. According to
Article 2:209(2) PECL, however, no contract will be formed if one party
has indicated in advance, explicitly, and not by general conditions, that
it does not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph
(1) or if he informs the other party without delay that he does not intend
to be bound by such a contract
3 See CASS, Cour de Cassation, J 96-11.984, Jul. 16, 1998 (Fr
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980716f1.html
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 )

; 

, 

, 

See Henry D. Gabriel: " The Battle of the Forms: A Comparison of
the United Nations Convention for the International Sale of Goods and
the Uniform Commercial (1994); Honnold, Uniform Law for
International Sales supra note 53, at 192 stating that "'last shot'
theories have been rightly criticized as casuistic and unfair"

 رفوت اهنأل ةبعصلا فقاوملا يف ليبس لضفأ اهنأ نورخآ ىري لباقملا ىفو

(

)2

 ".ينوناقلا نمألاو نيقيلا "

  

 يف بويعلاب راطخإلا نأ ىلإ ةيناملأ ةمكحم تصلخ ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو

 ىرتشملا مالتسا تقو ىلع قيبطتلل لباق اهلوصو نم مايأ ةينامث دعب عئاضبلا

 ةيرهوج ًاطورش ىديكوتلا عئابلا باطخ يف راطخإلا طورش تناك دقف ،عئاضبلل

 ةداملا يف هيلع صوصنملا لباقملا باجيإلا ىوتسم ىلإ ىقرت ةيفاضإ

19/

1

نكلو

 ملست هلوبق درجمب طورشلا هذهب لبق دق ىرتشملا نأ ىلإ تصلخ ةمكحملا

(

)3

.عئاضبلا

 سماخلا بلطملا

ةمءالم ىدم

قباطتلا أدبم 

  ةثيدحلا تاريغتملا ءوض يف ةيلودلا عويبلا ىلع قيبطتلل 

169

 انييف ةيقافتا تقنتعا -

1980

–

 قباطتلا أدبم  -لوقلا قبس امك 

 ةداملا يف باجيإلا عم لوبقلا نيب ماتلا

19/

1

 نيب ماتلا قباطتلا بلطتم ناك املو .

 تايلمع نم ريثكلا لطعي دق ًامربم دقعلا رابتعال ًاطرش هفصوب لوبقلاو باجيإلا

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تغيص اذهل ؛دوقعلا ماربإ

19

 اذإ هنأ ىلع صنت يتلاو 

 ةفلتخم وأ ةممتم رصانع نمضت ) هنكلو ( لوبقلا ىلإ باجيإلا ىلع درلا فرصنا

 ريخأت نود بجوملا ماق اذإ الإ ًالوبق لكشي وهف باجيإلل يساسأ رييغت ىلإ ىدؤت ال

 وحنلا اذه ىلع  ".ىنعملا اذهب راطخإ لاسرإب وأ ًايوفش كلذ ىلع ضارتعالاب رربم

 نمضتي ال يذلا درلا لعجت يتلاو ةداملا سفن نم ىلوألا ةرقفلا ةغيص نم ففختل

 نمضتي ًالوبق ناك ناو ً.اداضم ًاباجيإ سيلو ًالوبق باجيإلا يف ًايرهوج ًاليدعت

 اباجيإ دعي باجيإلا يف يرهوجلا رييغتلا نإف كلذ عمو .ةيرهوج ريغ تاليدعت

ددح ،كلذ ىلع ةوالع ً.اداضم

ت

 ةيرهوجلا تاليدعتلاب ةددحم ةمئاق ةثلاثلا ةرقفلا 

 .عيبلا دقع ماربإ مدع ىلإ ىدؤت ىتلا

  

 ,

.

 (.

 <.

>

(2) See Viscasillas c, at 183 arguing that "the mirror-image and last
shot rule provide a certainty and legal security for the parties," though
rigid, "it provides adequate protection to the parties in the majority of
cases and permits enterprises to more perfectly plan their standardized
)" transactions
(3) See OLG Saarbrücken 1 U 69/92, Jan. 13, 1993 (F.R.G available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930113g1.html
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بس ام لك نم مغرلا ىلع

ق

 ةداملا نإف 

19

 نم ديدعلا تراثأ ةيقافتالا نم 

 ةداملا تلاز ام له ،اهمهأ تالؤاستلا

19

 تاريغتملا ءوض يف قيبطتلل ةحلاص 

 ؟ ال مأ مويلا ملاعلا اهدهشي يتلا ةثيدحلا

ليلحت ىلع ،عوضوملا اذهل انتسارد بصنتو

 ةداملا

19

 قيبطت ةيفيك لوانتنو ،

 ةيلمع لولح داجيإ يف انييف ةيقافتا تحجن لهو ،ةيجذومنلا دوقعلا ىلع ةداملا هذه

 .نأشلا اذه يف راثت يتلا لكاشملا ىلع بلغتلل

 عيبلا دقع نزاوت لالتخاو ةيوناثلا طورشلاو ةيرهوجلا طورشلا نيب زييمتلا ً:الوأ

 .عئاضبلل ىلودلا

170-

 ةيوناثلا طورشلاو ةيرهوجلا طورشلا نيب زييمتلا نم مغرلا ىلع 

 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

19/

2

 نيب ةقرفتلل ًايعوضوم ًارايعم عضت مل اهنإف ،

 ريغ وأ ًايرهوج دعي ام نأ ةصاخو ،لوبقلا بحاصت يتلا تاليدعتلا وأ تافاضإلا

 هتيمهأ يف ًاليئض ودبي دق امف ،دقاعت لك فورظ ىلع فقوتت ةيبسن ةلاسم يرهوج

  .حيحص سكعلاو رخآلل ًامهم نوكي دق نيفرطلا دحأل

 نهذلا يف روثيو

–

 ددصلا اذه يف 

–

 ليدعتلا ناك اذإ ام لوح لؤاست 

 تاليدعتلا ىلإ رظني ام ةصاخو ،ال مأ بجوملا ىلع ةرطاخم وأ ائبع لثمي حرتقملا

 .ةيرهوج ريغ تاليدعت اهنأ ىلع ةدياحملا

 نأ ىري

( هقفلا نم ضعبلا نكلو 

(Professor Allan Farnsworth

 ليبق نم دعي ،يلاتلابو ً.ايرهوج ًاليدعت دعي بجوملا حلاص ريغ يف نوكي ئش لك

 باجيإلا يف ةحرتقملا تاوبعلل ةرياغم ةئبعت داوم حارتقا ةيرهوجلا ريغ تاليدعتلا

 نأ بجوملل زوجي كلذ عمو .ميلست ديعاوم ديدحت وأ ةيفاضإلا فيلاكتلل ًايشاحت

 ىتح هباجيإ ىلع تاليدعت يأ ضفري نأو ظفحت ريغب لوبقلا نوكي نأ ىلع رصي

 نلعي نأو ةيانعب لوبقلا أرقي نأ هيلع بجي انهو ،ةيرهوج ريغ تاليدعت تناك ولو

 ةليسو ةيأب هضفر لسري نأ هيفكي ددصلا اذه ىفو .ريخأت امنود هل هضفر نع

 يف رخأتلا وأ ةلاسرلا عايض ةرطاخم هيلإ لسرملا لمحتيو .ةمئالم لاصتا

 باجيإلا ىلع هطورش سسأتت دقع أشني بجوملا ضفر ريخأت ةلاح ىفو .اهليصوت

 لثمي هنإف .يرهوج ريغ ليدعتلا ناك ولو ىتح لوبقلا يف تدرو يتلا تاليدعتلاو

 لبق دق نوكي لعفي مل نإف ،هضفر يف هقحب ظفتحي بجوملا نأل ًالباقم اباجيإ

142

(

)1

.توكسلاب باجيإلا

 ةبرضلا ةدعاق مدختست يتلا مكاحملا تدعبتسا ،مدقت ام ىلع ًابيترتو 

              نم ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا زييمتلا ةريخألا ةقلطلا ةدعاقو ةيضاقلا

.

( 

)2

 ةداملا

19

  

 ةداملا حمست ،كلذ ىلع ةوالع 

19/

2

 ةلوليحلاب بجوملل ةيقافتالا نم 

 الو .يرهوج ريغ لودعلا ناك ول ىتح ،باجيإلا نع لدعي يذلا دقعلا مامتإ نود

 الو عئاضبلا دوجو ةيمكو دادسلا ةقيرطو رعسلاب درلا يف ةفلتخملا رصانعلا طبترت

 ةيوستب وأ رخآلا فرطلا هاجت فرط لك ةيلوئسمو اهميلست ديعاوم وأ ناكمب

( ةرقفلا يف اهيلع صوصنم طورش ىهو ،تاعزانملا

19)/

3

 ًاريغت اهرابتعاب 

 .يلصألا باجيإلا ةغيص هب تءاج اميف ًايساسأ

171

 نيوكت يف ىساسالا نكرلا وه بجوملا نأ ىلإ ،قبس امم صلخنو -

 أدبم نإف انهو .باجيإلا نع لوبقلا يف ًايرهوج فالتخالا نكي مل ول ىتح دقعلا

 اذإو .بجوملا بناج نم فرصتلا اذه لثمل لاعف عدارك رثؤي نل )ةينلا نسح(
 نمضتملا درلا نإف رربم ريغ ريخأت نودو ًاقلطم ضارتعالا يف بجوملا لشف

 ريغ رييغتلا ًانمضتم دقعلا هب دقعني ،الوبق دعي ةيفاضإ وأ ةفلتخم رصانع

(

)1

.لوبقلا يف يرهوجلا

    

 طورشلا نيب زييمتلا داعبتسا يف مكاحملا هاجتا عم قفتن  -انبناج نمو

ايمومع الإ يه امو ،ةيمهأ تاذ ريغ ةقرفت اهرابتعاب ةيرهوجلا ريغو ةيرهوجلا

ت

 لامعألاو نيفرطلا نيب اهيلع فراعتملا تاسرامملا مادختساب اهضحد نكمي

 ىرخألا فورظلاو تاضوافملا ىف ءانثأ فرصتلاو ةراجتلا يف اهيلع فراعتملا

100
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9

www.cisg . Law .pace .edu /cisg /biblio / enderlein html .p
(2) See Oberster Gerichtshof [Supreme Court] [OGH], 2 Ob 58/97,
Mar. 20, 1997 Aus
available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970320a3.html remanding a case to
determine if a modification by the seller regarding specifications of the
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لطتت ال فارطألا دحأ حلاصل تاليدعتلا نأ كلذ ةلثمأ نمو ،كلذل ةمئالملا

ب

 ًالوبق 

(

)2

.ديفتسملا فرطلا لبق نم ًاداضم

 نم ىلوألا ةرقفلا صن عم ةحارص ضراعتت ةرقفلا هذه نأ ىلإ ةفاضإلاب 

 ةداملا

18

 يف دعي يذلاو ةددحملا ةلهملا لالخ فرصتلاب لوبقلا زيجت يتلاو ،

 .ةيقافتألا صوصنو دعاوقل ًاقفو ًاضفر لثميو ،باجيإلل ًاليدعت هسفن تقولا

 نم قئاف ردقل ةيئانثتسا ةجاحب ةيلودلا ةيراجتلا ةايحلا ةعيبط نأ ةصاخو

 ريغ دعي امو ًايرهوج دعي ام نيب ةقباسلا ةقرفتلا نأ دجن مث نمو ،ةنورملا

جوي ال يرهوج

د

 .رربم ىا اهل 

ً:ايناث

ةمئاق ةمءالم مدع

 ةيلودلا ةراجتلا تايضتقمل ةيرهوجلا تاليدعتلا

172

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا نأ ظحلن امك -

19

اليدعتلاب ةمئاق تنمضت 

( ةداملا يف ةدراولا ةمئاقلا نأ مغربو ،ةيرهوجلا

19/

3

 اهل رثأ ال يتلا ةقباسلا تاضوافملا ًالثم ةيرهوجلا تاليدعتلا نمف ،ةلمتكم ريغ

 جامدنالا طرش كلذك .اهب حومسم

 وأ تاضوافم يأ نع لزعمبو هيلع اقفتا ام لك وه نيفرطلا نيب نودملا دقعلا

 ةرهاقلا ةوقلا طرش اضيأو .ةثلاثلا ةرقفلا يف هركذ دري مل هنأ عم تالسارم

ًطرشلا اذه نإ ثيح ،افالخ ريثي نأ نكميو هركذ دري مل 

 ال

Force majeure

ت

 اهنأ الإ ةعسوم ةمئاق )

 ريغ تاليدعت ىهو بوتكملا دقعلا ىلع ةيوفشلا تاليدعتلا وأ بوتكملا دقعلا ىلع

 دعي هاضتقمب يذلاو

MARGER CLAUSE

لعتي

ق

 ،اهمدع وأ ًالصأ ةيلوئسم دوجو ىدمب قلعتي هنكلو فرط ةيلوئسم ىدمب 

 امنإو تاعزانملا ةيوستب قلعتي ال يذلاو ،نوناقلا رايتخا طرش ىلإ ةفاضإلاب

(

)1

 ).لارتسنويلا ةيسايقلا دعاوقلا لثم ( ةيوستلا دعاوقب

    

 يف درت دق يتلاو باجيإلا ىلع ةيرهوجلا تاليدعتلا ربتعت ،كلذ ىلع ةوالع

 ةيرهوج تاليدعت دوجو ةلاح يف هنأل  ،دقعلا ماربإ مامأ ةرثع رجح لوبقلا

–

 امك 

 يف اهيلع فراعتملا لامعألاو فارعألا ىلإ ءوجللاب هضحد نكمي  -ةراشإلا قبس

)(2

 ]>

.,

(

 )

<[

( .
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 ال ةيراجتلا فارعألاو تاسرامملا هذه لثم نال ةمئالملا ىرخألا فورظلاو ةراجتلا

 مامأ ةبقع ةيأ هالعأ ةروكذملا لماوعلا نأش يف باجيإلا ىلع ليدعت يأ يف ىرت

 ًالوبق بلطتت ال فارطألا دحا حلاصل تاليدعتلا نأ كلذ ةلثمأ نمو دقعلا ماربإ

 اهضرع يف ةثلاثلا ةرقفلا ُدحت'ىرخأ ةيحان نمو .ديفتسملا فرطلا لبق نم ًاداضم

 ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاقل

–

 يف امك ( لوبقلاو باجيإلل ديجلا ريسفتلا ةصرف نم 

 .دقعلا ماربإ ىلإ ًالوصو ) ةيناثلا ةرقفلا

 ىساسالا رييغتلا ريسفت يف عادخ نم ةيقافتالا هقف هيلع يوطني ام نإ

 ًانمز ددح يذلا راطخإلا طرش نأ ةمكحملا اهيف تأر ةيناملأ ةيضق يف حضتي

 يف طرشلا اذه ترسف ةمكحملا نأل ً.ايرهوج ًاطرش نكي مل عئاضبلا ضفرل

 نم ًاءزج راص راطخإلا طرش نأ تأر دقف ،لوبقلا يف ليدعت هنا ىلع ةروتافلا

 ةداملل ًاقفو دقعلا

19/

2

 تاليدعتلا ضفر ءبع باجيإلاب بطاخملا ىلع تقلأ يتلا 

 (

)1

.ةيرهوجلا ريغ

   

 ةداملا قاطن مهفن نأ دب ال ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

19

 يهف ؛هيلا ىمرت امو 

 راص دقف اذهلو دقعلا تاليدعت ىلع سيلو دقعلا نيوكت اياضق ىلع ةروصقم مهف

 ريغي نأ هيفرط دحأل زيجي ال ةحيحص ةقيرطب دقع ماربإ نأ عيمجلا ىدل ًالوبقم

 ةمكحملا هيلإ تهتنإ ام اذهو .رخآلا فرطلا ةقفاوم نود هيف ًايرهوج ًاطرش

( ةيضق يف ةيسنرفلا

Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabate
 ةماقإ ةلود نأشب ةرقف ىلع يوفشلا قافتالا ىوتحي مل اذإ هنأ ) 

USA Inc

 ريتاوفلا يف طرشلا اذه جاردإ نيفرطلا دحأ لواحو عازن ءوشن دنع ىوعدلا

 طورش يأ  نإف لعفلاب مربأ دق دقعلا ناك املو .دقعلا لدعي ال اذه نإف  ،ةقحاللا

  .اهضفرل ًامازتلا ئشنت ال اهنكلو ةحيرص ةقفاوم بلطتت ضورع درجم دعت ةديدج

 ةقفاوملا ىنعي ال ةيوفشلا دوقعلا يف تامازتلالا ذيفنت درجم نأ ةمكحملا تركذ دقو

(

)2

 ةداملل ًاقفو ةيفاضإ ةيرهوج ًاطورش دعي ام ىلع

19/

3.
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See Landegericht [District Court] [LG] Baden-Baden 4 O 113/90,
Aug. 14 1991
F.R.G available at
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)(2
See Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabate USA Inc., 328 F.3d
)528 (9th Cir. 2003

145

 ةيضقلا يف أدبملا تاذ ةيسنرف ةمكحم تجهتنا دقلو

Fauba France
 ثيح ،

FDIS GC Electronique v. Fujitsu Microelectronik GmbH
ورشو رعسلا لدع يذلا ءارشلا رمأ" نأ ىلإ تصلخ

ط

 ليدعت ىلإ دؤي مل ،ميلستلا 

 نأل نوكت دق ًادقع نأ فانئتسالا ةمكحم تأرو.باجيإلا طورش يف يرهوج

 لكشب ًاددحم ناك قوسلا ىف اهبذبذتل ًاقفو راعسألا ليدعتب حمس يذلا( باجيإلا

(

)1

 ".فاك

.دقعلا نيوكت نم ىرخأ تالاجم يف امكو 

 ةيقافتالا هقف ةعجارم يف ًاديهج ًادهج مكاحملا لذبت  ،قبس ام ءوض ىف

 ام رثكأ لعلو .اهدعاوق قيبطتل دحوم راطإ ىلإ لصوتلل قباطتلا مدع نأشب

      ىرخألا ةدقاعتملا لودلا يف ءاضقلا اهرظن اياضق ىلإ اهعوجر ةردن وه اهدهجي

 دوقع يف عوقولا ةريثك قباطتلا ةلكشم تناك املو ) ةيقافتالا يف فارطألا لودلا(

 ةداملا ( هحيتت ام ءوض ىفو ؛ةيلودلا ةراجتلا

19

 ىنبتل مكاحملا مامأ ةنورم نم ) 

 نأ اهنكمي يتلا ةيقافتالا داوم ىدحإ يه ةداملا كلت نإف ،اهتجلاعم يف قرط ةدع

 اهقوسي يتلا تاهيجوتلاو ةلثمألاو تاقيلعتلا ىنبت نم نكمم ردق ىصقأ ىلإ ديفتست

  .ةيقافتالا ىلع نيقلعملا ضعب

 ةمئاق ىلع اهيف دمتعت مل يتلاو مكاحملا هاجتا عم قفتن اننإف ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف ةدراولا ةيرهوجلا تاليدعتلا

19

 ةلأسم اهرابتعاب ؛

 فرط يأل زاوج مدع طارتشإ عم .فارطألا نيب دقاعتلا فورظ ىلع فقوتت ةيبسن

 يأ ةلازإ ىلع لمعلا فدهب ،رخآلا فرطلا ةقفاوم نود رييغت وأ ليدعت يأ ءارجإ

.

(

)2

ةيلودلا ةراجتلا راهدزا ليبس يف تابقع وأ تاقوعم

173

دقتعن انبناج نم -

 نم ريثكل ًالوقعم ًاساسأ انل مدقت دعت مل قباطتلا ةركف نأ ،

 مدع نإف ،ةيلكشلا دوقعلا لثم دوقعلا عاونأ ضعب يف ةصاخو ،دوقعلا طامنأ

 ةركف روصت بعصلا نم هنا امك ،دقعلا ماربإ مدع ىنعي اهيف قباطتلا لوصح

)(1

 ),

 (

( <

>

(.

 /

.

Case Commentary, The First Decision of France's Court of Cassation
Applying the U.N. Convention on Contracts for the International Sale
of Goods 1995
available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950104f1.html criticizing the lack
of rigor with which both the Paris Court of Appeals and the Court of
Cassation treated the issues raised by the case
(2) HTTP: WWW. CISG. LAW . PACE. EDU BIBLIO /
ENDERLEIN .HTML
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 لوبقلا ةلاح يف ًاضيأ كلذكو ً،الوبق دعي يذلا سبالملا توكسلا يف قباطتلا

 هنإف ،قلطم لكشب هقيبطت مت اذإ قباطتلا أدبم نإ .بولطملا لمعلاب مايقلاك ينمضلا

 طورشلا نيب زييمتلاب ةلكشملا ةهجاوم تمت اذهلو دوقعلا ماربإ نود ًالئاح فقيس

 كلذو ،ريخألا لوقلا وه لصفلا لوقلا أدبمب كلذكو ،ةيوناثلا طورشلاو ةيرهوجلا

 كلذ لك عمو.ةيديكأتلا لئاسرلاو ةيسايقلا طورشلاو ةيجذومنلا دوقعلا براضت

 ماربإل يديلقتلا موهفملا نع جرخت يتلا تالاحلا نم ًاديزم دهشنس اننأ مغربو

 أدبم ىقبيس أدبملا نإف ،امهقباطتو لوبقلاو باجيإلا طابترا ةرورض نمو دقعلا

 .ةفاك ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ىفو دقعلا ةيرظن ئدابم نم ًايساسأ

 سداسلا بلطملا

)*(
 قباطتلا أدبمب ةعوبطملا طورشلا رثات ىدم

174

ميسقتو ديهمت -

 ديحوت يف ًايلمع ًارود ةيجذومنلا دوقعلا بعلت :

رفوت امل ،ةيلودلا ةيراجتلا تالماعملا مكحت يتلا دعاوقلا

ه

 يف دهجو تقو نم 

مو ،ضوافتلا ةيلمع

ا

 تهجتا اذل ،دقعلا ماربإ دنع تافالخ نم قباطتلا أدبم هثدحي 

 لكش يف اهعبطو اهطورش ةغايص ىلإ ةيلودلا تاسسؤملاو تاكرشلا نم ريثك

 لاسرإب موقت ،ىرخأ ةكرش عم دقاعتلا يف ةكرش بغرت امدنعو ةيدقع جذامن

 لوبقب ىرخألا يه جذومنلا اذه اهلصي يتلا ةكرشلا موقت امك يدقعلا اهجذومن

 .لوألا فرطلا ىلإ هلاسرإب موقتو اهب صاخلا اهجذومن ىلع باجيإلا

 فلتخت طورش ىلع جذامنلا هذه ىوتحت نأ نايحألا ضعب يف ثدحي دقو 

 يتلا طورشلا لوح فالخلا أشني انه نمو .رخآلا فرطلا نم ةدراولا طورشلا نع

  ؟دقعلا ماربإ مت طورش يأ ىلع ذئنيح لؤاستلا راثي ثيح ،اهساسأ ىلع دقاعتلا مت

دقت ام ىلع ًابيترتو

م

 دوقعلا يف ةنودملا طورشلا ضراعت ةلاسم لوانتن ،

 ةيقافتا فقومل ضرعتن مث )،لوأ عرف(ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب لظ يف

 انييف

1980

 ).ناث عرف(ددصلا اذه يف 

)*(

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب 
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 عرفلا

ألا

 لو

ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب لظ يف ةعوبطملا طورشلا

 175-

 دوقعلا نوناق ئدابمو ةيكيرمألاو ةيزيلجنإلا ةينوناقلا ةمظنألا تناك اذإ

 توافتت اهناف ،ةيجذومنلا دوقعلا يف ةدراولا ةضقانتملا طورشلا تجلاع ،ةيبروألا

  .ظوحلم ريغ لكشب ةجلاعملا يف

 ،ىزيلجنالا نوناقلا لظ يف ةيجذومنلا دوقعلا يف ضقانتلا نيبن نأ لواحن ،انهو

     .يبروألا دقعلا نوناق ئدابم ًاريخأو ،ىكيرمالا نوناقلا مث

يزيلجنإلا نوناقلا

176

 دوقعلا يف ةدراولا طورشلا يف ضقانتلا ىزيلجنالا نوناقلا جلاع -

 وه لصفلا لوقلا نأ" هيلع قلطي أدبم قيبطتب كلذو ،قباطتلا ادبم ةيجذومنلا

".

 نافرطلا لدابتي امدنع أدبملا اذه قبطيو 

 ريخألا لوقلا

last shot Doctrine

 يتلا يه اهلدابت مت يتلا ةريخألا ةقيثولا يف ةدراولا طورشلا نإف ،ةيدقعلا جذامنلا
 همايقب رخآلا فرطلا نم هلوبق ىرج ًاداضم ًاباجيإ لكشت اهنأ رابتعاب .دقعلا مكحت

(

)1

 نودو دقعلا ذيفنت يف ءدبلاب

ضارتعا

.هيف ةدراولا طورشلا نأشب 

 يكيرمألا نوناقلا

 وأ ةضقانتملا طورشلاب

 177-

 دحوملا يكيرمألا يراجتلا نوناقلا دتعي مل

UCC

 ،باجيإلا عم ةيديكأتلا لئاسرلا يف وأ ةيجذومنلا دوقعلا يف ةجردملا ةقلتخملا

 ًاطورشم لوبقلا اذه نكي ملو ،ةحارص لوبقلا يف هتبغر ىدبأ دق بطاخملا مادام

 اذإ دقعلا نم ًاءزج اهربتعي مل ىرخأ ةيحان نمو ةيفاضإلا طورشلا ىلع ةقفاوملاب

 اهملست لبق طورشلا هذه ىلع ضارتعالاب بجوملا مقي ملو نيرجات نيب دقعلا ناك

 عضولا اذه لثم يف .باجيإلا يساسأ لكشبو ىغلت طورشلا هذه نكت ملو هدعب وأ

                                                                                                           ،نيرجات نيب دقعلا نكي مل اذإ .دقعلا نم ًاءزج حبصتو اهب بجوملا لوبق ضرتفي

 ةبسنلاب هلوق وه لصفلا لوقلاف ،دقعلا ىلع قبطت يتلا يه بجوملا طورش نإف

(

)1

.دقاعتلا طورشل

  

(

)1

(

)1

 ص قباس عجرم :ريصن سينأ ديزي .د 

 113.

 ةداملا صنت 

207/

2

 دحوملا ىكيرمالا يراجتلا نوناقلا نم 

1978

  " نأ ىلع 

148

178-

 (يبروألا دقعلا نوناق ئدابم

 )

(*)
 يبروألا دقعلا نوناق ئدابم تجلاع

1998( 

 )

(
ريخأت نود ىطخلا ديكأتلا اذه هيلإ هجو.
قباطتلا أدبمو ةعوبطملا جذامنلا

 يلودلا عيبلا دقع يف

  يناثلا عرفلا

    

2)

 نم اهيلع ضرتعي وأ دقعلا طورش ىساسأ لكشبو طورشلا هذه غلت ملام دقعلا نم

ةفلتخم وأ ةدئاز ًاطورش ةقيثولا ىلع فيضي دق،  ًاءزج حبصت طورشلا هذه نإف

دقعلا اذه دكأتي رخآلا فرطلل ةيباتك ةقيثو لاسرإب ريخأت البو.  نايحألا ضعب يفو

 ًايلات نيفرطلا دحأ موقي مث ًالثم راجتلاك مهلامعأل نيفرتحم صاخشأ نيب ًايهفش

نوفرتحم صاخشأ همربي يذلاو دقعلل،  اهماربإ متي يتلا دوقعلا نأ تحضوأ ثيح

 ىطخلا ديكأتلا ةلأسم

pecl

pecl

149

 .

)

"Professional's Written Confirmation If professionals have concluded a
contract but have not embodied it in a final document, and one without
delay sends the other a writing which purports to be a confirmation of
the contract but which contains additional or different terms, such
terms will become part of the contract unless: a) the terms materially
alter the terms of the contract, or (b) the addressee objects to them
without delay"

(

2

)  ةداملا صنت

210/

2

  ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 " نأ ىلع

 ىلإ رصتختو

(*) ةيزيلجنالا ةغللاب: 

,

A definite and seasonable expression of acceptance or a written
confirmation which is sent within a reasonable time operates as an
acceptance even though it states terms additional to or different from
those offered or agreed upon, unless acceptance is expressly made
conditional on assent to the additional different terms.
(1)
The additional terms are to be construed as
proposals for addition to the contract. Between
merchants such terms become part of the contract
unless:
(a)
The offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;
(b) They materially alter it; or
(2)
Notification of objection to them has already been given within a
reasonable time after notice of them received.Conduct by both parties
which recognizes the existence of a contract is sufficient to establish a
contract for sale although the writings of the parties do not otherwise
establish a contract. In such case the terms of the particular contract
consist of those terms on which the writings of the parties agree,
together with any supplementary terms incorporated under any other
provisions of this Act.
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 لئاسرلاب لماعتلا جاردإ -هيونتلا قبس امك -ةيقافتالا تلفغأ -

ةيديكأتلا

 ىقبتي .ةيجذومنلا دوقعلاو

–

 نذإ 

–

 طورش تدرو اذإ عضولا وه ام ةفرعم 

 ةيراجتلا تالماعملا يف نيفرطلا نيب اهلدابت مت يتلا ةيجذومنلا دوقعلا ىف ةضقانتم

 ةداملا نأ ةصاخو .ةيلودلا

19

 .باجيإلاو لوبقلا نيب ماتلا قباطتلا أدبم جلاعت 

 يف نمكت امنإو قالطإلا اذهب تسيل ةلأسملا نأ ،ددصلا اذه يف انهابتنا تفليو

 ةيرظنلا نيب ريبك قرف دجوي انهو ،يرهوج ريغ وأ ًايرهوج ليدعتلا نوك

 وأ لباقملا باجيإلا لكش لوبقلا ذخأي ام ًاريثك ةيلمعلا ةيحانلا نمف ،قيبطتلاو

 .امهنم لك لمع عاضوأ يف ةفلتخم طورش نيفرطلل نوكي نأ ىفكي هنأل داضملا

 ةعوبطم جذامن لكش يف دودرلاو ضورعلا ىرتشملاو عئابلا لدابتي ام ةداعو

 نوأرقيال لامعألا لاجر نإ ةصاخ .امهنم لك طورشب ًابوحصم كلذ نوكيو

 ىلإ ىدؤت دق اهنأل مهنيب ةداتعملا تاقالعلا يف جذامنلا هذهل ةيفلخلا تاحفصلا

 ضوافتملا طورشلا رهظتف .دوقعلاب ءافولا متي كلذ عمو ؛امهنيب لماعتلا فقوت

 ءزجلا ىلع ةيفاضإلا طورشلا رهظت امنيب ،جذومنلا نم ىمامالا ءزجلا ىلع

 حلاصل اماكحأ ىوحت عئابلاو ىرتشملا قاروأ نأ هيف كش ال اممو .هنم يفلخلا

 أشن اذإو ،عازن أشني نأ ىلإ طورشلا لهاجت متي ام ةداعو امهنم لك فقوم

 ؟ فالخ دوجو مغرب ذفان دقع نوكت له  :امهحرط متي نيلاؤس كانه نإف،عازن

(

)1

هطورش يه امف نوكت دق ناك اذإو

؟

 يوطني ًاكولس دقعلاب ءافولاو الباقم اباجيإ دعي ًاليدعت نمضتملا لوبقلا ناك امل  

م ريثك ىفو .قيبطتلل ةلباق حبصت لوبقلا طورش نإف دصق ىلع

ن

 متي تالاحلا 

 يتلا طورشلا ضعب لاسرإب باجيإلا ىلع ًالثم عئابلا در اذإف ؛جئاتنلا هذه ضفر

 باجيإلا اذهل ىرتشملا لوبق نإف ،اهنم ءافعإلا وأ ةددحملا ةيلوئسملا ىلع لمتشت

 لذب اذإ طقف ًاذفان هلعجي دصق ىلع يوطني فرصت لكش ذخأي نأ بجي داضملا

 .ىرتشملل ةفلتخملا هطورش حرشل ةداج ةلواحم عئابلا

)

 ]* 

 ]*[ 

 :

     ص قباس عجرم
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عي الأ ،يعيبطلا نمو -

د

 نع راسفتسالاف ،هتاذب ًالوبق باجيإلا ىلع در لك 

جي ال هلوح تاظحالم ءادبإ وأ باجيإلا

ب

 ىلع درلاف ،ضفر هنأ ىلع هفينصت 

 يف بطاخملا بغري امنيح يأ هلوبق مت دق نوكي امنيح .طقف هضفر نكمي باجيإلا

بتعت ال تاراسفتسالا مث نمو ًالوبق هرابتعا

ر

 متي دقعلا ذاقنإلو ً.اضفر وأ ًالوبق 
 بجوملل زوجي " تاحرتقم درجم " اهنأ ىلع مكاحملا لبق نم تاليدعتلا ريسفت

ليدعتل لباقم باجيإ وأ باجيإلل لوبقلا ىلإ انه لوبقلا مسقيو اهضفر وأ اهلوبق

181

 اقفو ال مأ الوبق دعي ىراجت ديكأت باطخ لاسرإ ناك اذام لوح لدج دجويو -

 ؟ ةيقافتالا ماكحأل

شني ال تاليدعت نمضتملا لوبقلا نإ ظحلن ،ةيلمعلا ةسرامملا ىف 

ئ

 ادقع 

 ةداملا( باجيإلا ىغلي وهف مث نمو .باجيإلل اضفر دعي امنإو

17

 ).ةيقافتالا نم 

 عضخي انهو  .لباقم باجيإ لكش ذخأي القتسم ًافرصت لظي لوبقلا اذه نكلو

 ةيقافتالا نم ةداملا ماكحأل داضملا باجيإلا

14

 هلوبق بجي ديدجلا باجيإلا اذهو 

نع ريبعتلا نكمي لوبقلا اذهو .دقع ماربإ ىلإ ىدؤي ىتح ظفحت الب

ه

 فرصتب 

 ةداملا يف ةددحملا ةلهملا لالخ دصق ىلع يوطني

18

 هنإف لوبقلا اذه ةلاح ىفو .

  ً.اديكأت لسرأ يذلا يأ ريخألا ليدعتلا لخدأ يذلا فرطلا حلاص يف نوكي

( همعزتيو هقفلا ضعب بهذو

 همعزتيو هقفلا نم رخآلا ضعبلا ككشيو .عئابلا نوكي نأ بجي فرطلا اذه نأ

 ىريو ،ةقلطملا ةلوقملا هذه يف )

–

 ةينفلا عئاضبلا ةلاح يف 

(

Enderlein Fritz

 ىلإ )

Professor Allan Farnsworth

 اذه لوبق هبناج نم نلعيو اباجيإ بلطي ىرتشملاف عئابلا سيلو ىرتشملا هنأ

(

)1

(

)2

.باجيإلا

.هعم ضراعتت وأ كلذ ضقانت ةراجتلا يف ةسرامم كانه نكت ملام 

 مغرب ،دقعلا ذيفنت يف ريسلاب نيفرطلا مايق ظحلن ،كلذ نم مغرلا ىلعو

 هذه يف.نيريخألا امهيجذومن يف تدرو ةضقانتمو ةمهم ًاطورش كانه نأ امهملع

 ةينلا نيب ضقانت وه لوألا  :نيرمأ يف ضقانت مامأ ذئنيح نوكن اننإف ةلاحلا

.

HTTP://WWW.CISG.LAWPACE.EDU/ BIBLIO/ENDERLEIN
.HTML p97
(2) Maria Del Pilar Perales Viscasillas the Formation of Contracts and
the Principles of European Contract Law, 2001

)(1
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 امهطورشو ،هذيفنت يف ريسلاب ًالعف اماق ثيح ،دقعلا ذيفنتب نيفرطلل ةكرتشملا

 ةيدقاعتلا طورشلا ضقانت وه يناثلا ضقانتلاو ،امهيجذومن ىف ةدراولا ةضقانتملا

هسفن

ا

 نيب ضقانتلا ةلازإ هفده ؛ريسفت ةيلمع ىلإ ةرشابم انه ضقانتلا اندوقيو .

 .دقعلا ماربإ نم لوحت نأ نود ةضقانتملا امهيجذومن يف ةدراولا نيفرطلا طورش

182

 ىلع ناك يذلا فرطلا عنمت ةينلا نسح ئدابم نأ ،دقتعن ،انبناج نمو -

 ءدبلاب ماقو رخآلا فرطلا طورشو هطورش نيب يساسأ ضقانت دوجوب ةمات ةيارد

 ساسألا اذه ىلع دقعلا ماربإل ًايلات ركني نأ نم ،ملعلا اذه مغرب دقعلا ذيفنت ىف

 نيفرطلا ةين ىلع ديكأ ليلد الإ وهام دقعلا ذيفنت ىف ريسلا نأ وهو طيسب ببسل

 نإف ،كلذ ىلع ةوالع .دقعلا ماربإ نود ًالئاح فقت ال طورشلا هذه لثم نأ رابتعاب

 هضارتعا مدعو رخآلا فرطلا جذومن ىف ةدراولا طورشلا نع فرط لك توكس

  .دقعلا ماربإ هيلع بترتيو ؛اهب ًالوبق لكشي اهيلع

 عبارلا ثحبملا

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف لوبقلاو باجيإلا نيب طابترالا

183

 ملاعلا اهدهشي ىتلا تاروطتلا ىلع تبترت ىتلا ةماهلا رومألا نم  -

 رضاحلا تقولا ىف

–

 ،ةينطولا دودحلا ربع علسلا قفدت -ةراشالا تقبس امك 

مهيناثو

ا

 ماتلا رابتعإلا ةداعإ امهثلاثو ،قفدتلا اذه لثمل ةديحو ةادا دقعلا رابتعا 

  .دقاعتلا ىف ةدارإلا ناطلس أدبمل

 ىف ًامهم ًازيح ىلودلا عيبلا دقع ماربإ ةلأسم تذخا ،كلذ ىلع ًابيترت

      ؛ةماه ةناكم باجيإلاب لوبقلا هيف طبتري يذلا تقولا لتحي ثيح .دقعلا نيوكت

 باحسنالا بجوملل وأ لباقلل زوجي الو تقولا اذه يف ًامربم دعي هسفن دقعلا نأل

 .طابترالا اذه دعب

    

184

 ةداملا ىف هصنب هاجتألا اذه نع يرصملا عرشملا حصفأ دقلو -

91

ع ريبعتلا جتني " نأ ىلع

ن

 هجو نم ملعب هيف لصتي ىذلا تقولا يف هرثأ ةدارإلا 

152

   ".كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي مل ام هب ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو ربتعيو هيلإ

 نع ريبعتلا نأ ىلإ ىهتناو ،ددصلا اذه ىف هعرشم ةيؤر ىرصملا هقفلا عياشو

 وأ ةرهاظلا ةدارإلا هب تدتعأ ءاوسو ًاينمض وأ ًاحيرص ناكأ ءاوس ةدارإلا

(

)1

.هيلإ هجو نم ملعب لصتي ىذلا تقولا ىف الإ هرثا جتني ال ،ةنطابلا

   

 مأ ًايرادأ ءاوس دقعلا ":نإ اهلوقب هاجتالا اذه ةيرصملا ضقنلا ةمكحم تديأ دقو

 .لوبقلل ةددحملا ةدملا لالخ نيتقباطتم نيتدارإ نع ريبعتلا لدابت درجمب متي ًايندم

 نامزلا يف دقعني دقعلاف هيلإ هجو نم ملعب لوبقلا لاصتاب ادقعنم ربتعي دقعلا

 ريغب ىضقي صن وأ قافتا دجوي ملام لوبقلاب بجوملا امهيف ملعي نيذللا ناكملاو

 ،ةصاخ تالاح يف ينوناق صن وأ قافتا دوجو مدع ةلاح ىف نذإ ةربعلاف  .كلذ

( 

)2

.لوبقلاب بجوملا ملع ناكمو نامزب

  

 امهيف ملعي نيذللا ناكملاو نامزلا يف دقعني دقعلا نإف ،قبس ام ىلع ًابيترتو    

( نوناقلا نكلو .لوبقلاب بجوملا

97/

2

 يف لوبقلاب ملع دق بجوملا نأ ضرتفي )

(

)1

.كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي ملام هيف امهيلإ لصو نيذللا نامزلاو ناكملا

 داقعناو 

 ماعلا أدبملل ًاقيبطت دعي ،هب هملع ضارتفا وأ ،لوبقلاب بجوملا ملع ناكم يف دقعلا

 ةداملا هتدروأ يذلا

91

 يف هرثأ جتني ةدارإلا نع ريبعتلا نأب ىضقت يتلاو يندم 

 ملعلا ىلع ةنيرق ريبعتلا لوصو ربتعيو ،هيلإ هجو نم ملعب هيف لصتي يذلا تقولا

 ةدعاقب نذإ ذخأي يندملا نوناقلاف مث نمو ،كلذ سكع ىلع ليلدلا مقي ملام هب

 كلذ ريغ تبث اذإف هب هملع ىلع لدي اذه نأ ضارتفاب بجوملا ىلإ لوبقلا لوصو

 .لوبقلاب بجوملا ملع ةدعاقب ذخألا بجو

(

)1

رلا دبع .د 

ز

 ص ،لوألا ءزجلا ،مازتلالا رداصم :يروهنسلا دمحأ قا

152

 ةرقف 

81

 ةعبط ،

2004.

(

)2

(

)1

 مقر نعطلا

8212

 ق ةنسل 

24/

4/

2001.

 يندم ضقن :هيلإ هلوصو مغرب لوبقلاب ملعي مل هنأ ىلع ليلدلا مقي مل يأ " 

6/

5

 س 

15

 ص 

734

 ءزج ،مازتلألل ةماعلا ةيرظنلا ،ىناوهالا نيدلا ماسح ،

1

 ن مازتلالا رداصم ،

1995

 ص ،

119

 .سكلتلاو سكافلا قيرطب دقاعتلا ىلع قبطنت نتملا يف اهيلإ راشملا ماكحألا نأ درو ثيح ،

 ةدارإلا نع ريبعتلا لصي نأ نيقيرطلا نيذهب لاصتالا يف ضورفملا نأ ةاعارم بجيف كلذ عمو

 اذه نكلو ،ةظحللا سفن يف لبقتسملا زاهجلا بحاص ىلإ لسرملا زاهجلا بحاص فرط نم لسرملا

.اهلوصو ةظحل ةلاسرلا نومضمب ملع دق ريخألا اذه نأ ةرورضلاب ىنعي ال

153

185

 يف لوصولا ةيرظن انييف ةيقافتا ىنبت ىلإ ريشن نا ،لوقلا ةلفان نمو -

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

15

 هلوصو دنع هرثأ باجيإلا ثدحي " نأب صنت ىتلاو 

ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىف كلذكو ".بطاخملا ىلإ

18

 ثدحي" نأ ىلع صنت ىتلاو 

 ةقفاوملا ديفي نالعإ بجوملا ىلإ اهيف لصي يتلا ةظحللا نم ،هرثأ باجيإلا لوبق

 ةداملا تصن امك  ".هباجيإ ىلع

23

 ثدحي يتلا ةظحللا يف دقعني دقعلا " نأ ىلع 

 ةداملا ًاضياو  ".ةيقافتالا هذه ماكحأل ًاقفو هرثأ لوبقلا اهيف

24

 ىلع صنت ىتلاو 

 "لصو" دق دصقلا نع رخآ ريبعت يأ وأ لوبقلا نع نالعإلا وأ باجيإلا ربتعي " هنأ

 وأ ىرخأ ةليسو يأب ًايصخش هيلإ هميلست وأ ًايوفش هغالبإ دنع بطاخملا ىلإ

 هناونع يف وأ هلمع ناكم ىف هميلست

يديربلا

 هنكس ناكم يف هميلست ىدل وأ ،

  ".يديرب ناونع وأ لمع ناكم هل نكي مل اذإ داتعملا

 وأ لوبقلا لوصو بهذمب ذخأت انييف ةيقافتا نأ حضتي ،قبس ام ىلع ًابيترتو

 هملست وأ لوبقلا لوصو ةظحل متيو دقعني دقعلاف ،ريدصتلا وأ ملعلاب سيلو ميلستلا

 نأ هانعم اذهو ً.العف درلاب بجوملا ملعي مل ولو ىتح ةقباسلا روصلا ىدحإب

 بطاخملا نأ امك .هب ملعي نأ لبق ىتح باجيإلاب ًابطاخم نوكي نأ نكمي صخشلا

 )أ( مدق اذإف ،هب ملعلا وأ باجيإلا ةءارق لبق ىتح لوبقلا ةطلس هل نوكت باجيإلاب

لعي ال )أ( امنيب )ب( ىلإ ًاباجيإ

م

 نإف )أ( ىلإ )ب( نم هباشم باجيإ دوجوب 

.

(

)1

ًادقع لكشتأل ةعطاقتملا ضورعلا

 ةيقافتالا لظ ىفو 

–

 العف لوبقلا لصي نأ بجي 

 .باجيإلا يف اهيلإ راشملا ةينمزلا ةلهملا لالخ كلذو ً.ايراس نوكيل

      

186

 ،تابوعصلا ضعب ةيرظنلا هذه ريثت ،ىلمعلا قيبطتلا نأ ديب  -

 .لوبقلل ةينمز ةرتف ىلع باجيإلا صن اذإ :ىلاتلا لاثملا ىف اهنم ضعبلا لوانتنو

 همامأ هب بطاخملا نأ ىلع صنيو وينوي لوأ يف لسرأ اباجيإ نإ ضرتفنل

20

 ملست تقو نم ةلهملاب حمسي باجيإلا اذهل ماعلا نوناقلا ريسفت نأ لوبقلل ًاموي

)(1

:

 )

  

See John E. Murray, Jr " An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods.1988 www.Cisg.
Law.pace .edu / cisg / biblio / Murray. html p 4.
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.

(

)2

باجيإلا

 الإ العف ةفصلا هذه هل نوكت ال باجيإلاب بطاخملا نإف َمث نمو  

  .هيلإ باجيإلا لوصوب

كفلا اذه ةيقافتالا ضفرتو

ر

 ىلإ ةيقرب ميلست ةظحل نم أدبت ةلهملا نال لوقعملا 

 دراولا خيراتلاب دتعي ثيح ،لسرملا باطخلا ىف لاحلا كلذك .اهلاسرإل قربلا ةئيه

 يواحلا فرظلا ىلع نودملا خيراتلاب دتعي هدوجو مدع ةلاح يفو باطخلا ىف

.

(

)3

باطخلل

  

 ،هب بطاخملا ىلإ لصي ىتح راس ريغ باجيإلا ناك اذإ ،كلذ ىلع ظحالنو       

 وأ باطخلا خيرات نم وأ هلاسرإ نم باجيإلا يف دراولا نمزلا باسح أدبي اذاملف

 .يجراخلا فرظلا ىلع خيراتلا

 وأ فتاهلاب يروفلا لاصتالا ةلاح يف ةدعاقلا هذه ريغتت ،كلذ ىلع ةوالع

 ةظحل نم أدبي بجوملا هتلهم ددح يذلا لوبقلا نأ يأ ،امههباش ام وأ سكلتلا

( باجيإلا لوصو

20/

1

 نوناقلا لود رظن ةهجو ىنبتت ةيقافتالا نإ ودبي اميف )،

 نم يذلا نمزلل ةبسنلاب كلذ لعفت يهو  ".باجيإلا ديس "وه بجوملا نإ يف ماعلا

 صن ول ىتح هنإف اذكهو .لوصولاب انه ةربعلاف .بجوملا ىلإ لوبقلا لصي هلالخ

 ةطساوب باجيإلا ىقلت نم أدبت ًاموي نيرشعلا ةلهم نأ ىلع ةحارص باجيإلا

 .بجوملا اهددح يتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخ لصي نأ بجي لوبقلا نإف،هب بطاخملا

 تقولا يف هلاسرإو لوبقلا رارق ذاختا بطاخملا ىلع هعم نيعتي يذلا رمألا

 .هيلإ باجيإلا لوصو نم ًاموي نيرشعلا لالخ بجوملا ىلإ لصيل حيحصلا

187

– دقتعنو-

 انبناج نم 

–

 مصخي نأ بطاخملا ىلع ةلاحلا اذه يف نيعتي هنأ 

 ،بجوملا ىلإ لوبقلا لوصول مزاللا تقولا ًاموي نيرشعلا ةرتف نم

و

 ناك اذإ

التسا وأ نم أدبت ًاموي نيرشعلا ةرتف نوك ةحارص ددحي مل باطخب باجيإلا

م

 خيرات نم ةرتفلا هذه مصخي نأ ريخألا اذه ىلع نيعتي هنإف ،باجيإلل بطاخملا

عبو ً،اموي نيرشعلا ةلهم نم فرظلا وأ باطخلا

د

 لاسرإلا تقو مصخي كلذ 

)(2

,

(.

)

  ,

(

)

.

The classic case is Caldwell v. Cline 109W. Va. 553, 156 S.E. 55
1930 See also Falconer v. Mazess 403 Pa. 165, 168 A.2d 558 1961
)(3
see John E. Murray, Jr :" An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods" .p 4
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 رارقلا ذاختا ىلإ باجيإلاب بطاخملا يأ مصخلا اذه ربجي امبرلو .هلوبقل ديربلاب

الخ

ل

10

 لوبقلا ةلهم حوضوب ددحي يذلا باجيإلا هملست نمز نم لقأ وأ مايأ 
 الإ ًايراس نوكي ال لوبقلا نأ ىلع باجيإلا يف صنلا بايغ ىفو ً.اموي نيرشعب

 ةحيحص ةقيرطب هلاسرإ مت اذإ لاسرإلا ةظحل نم ًايراس لوبقلا نوكي ،لوصولاب

(.

)1

ةلوقعم نيعتي ةليسو ربع

  :-نيببسل لسرملا ىلع عقت لاسرإلا ةرطاخم نأ ،ةيلمعلا ةسرامملا ىف دجنو

 .حضاو ريغ انه رايخلاو ،نيفرطلا نم دحاو ىلع ةرطاخملا عضو



 هرودقمب ناك  "-باجيإلا ديس هنوكل " -بجوملا ىلإ ةرطاخملا دنست



.كلذ لعفي َالأ ريخت هنكلو ،هباجيإ يف لاسرإلا ةرطاخم ىلع ةرطيسلا

 نإف ،بجوملا ىلإ لوبقلا لوصو بلطتت ةدعاق لظ ىف ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو

 ىنعملا اذهب بجوملا هرطخي امدنع لصو دق هلوبق ناك اذإ ام ملعي نل بطاخملا

 ةديؤملا ججحلا هذه مغرب .بجوملا راطخإ لوصوب راطخإ لاسرإب بطاخملا مايقو

وناقلا ديلاقتب كسمتت ةيقافتالا نإف ،لاسرإلا ةدعاقل

ن

 لوصو بلطتت يتلا يندملا 

(

)1

.باجيإلا يف ةددحملا ةلهملا لالخ لوبقلا

188

 ثيح ،لوبقلا يف ريخأتلا وأ لاسرإلا ةرطاخم يف ريغتلا ةلكشم انه راثتو -

 يف ةددحملا ةلهملا لالخ يف بجوملل هلوبق لوصوب اينعم بطاخملا نوكي

 لوصو ملع هيلإ درت ةليسو مادختساب بلاطم ظقيلا بطاخملا نإف اذهلو .باجيإلا

لطتت ال ةيقافتالا نأ ىسنن نأ بجي الو .بجوملا نم

ب

 لوبقلاف ،دقعلل ًابوتكم اتابثإ 

 بعصي دق بوتكم لوبقل يوفشلا

تابثإ

 دق ًالوبق نأ ضرتفن ،كلذ ىلع ًالاثم ركذو .ه

 ررق يذلا بجوملا ىلإ لصي ملو ديربلاب لسرأ

–

 ىغلي نأ -تقولا تاذ يف 

لعجي ال لوبقلا لاسرإ نإ .بطاخملل هلاسرإ دعب نكلو لوبقلا لوصو لبق باجيإلا

ه

( 

)1

 ةداملا نم )أ( ةرقفلا ةداملا صنت 

63

 ةيناثلا ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

1981

  " نأ ىلع 

 ,

,

.

 ,

 .

(.

  ,

Restatement (Second) of Contracts (1981) § 63(b)." An acceptance
"under an option contract is not operative until received by the offeror.
)(1
)See CISG supra note 7, art. 18 (2). As to "oral offers," Article 18(2
requires such offers to be accepted immediately unless the
circumstances indicate otherwise. This is a rule of construction in
conformity with common law notions See, e.g Textron Inc. v. Froelich
223 Pa. Super. 506 302 A.2d 426 (1973
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 لباق ريغ باجيإ ىلإ هيف عوجرلل لباق باجيإ ليوحت وه ارثأ ثدحي نكلو ايراس

 :ةيقافتالل رخآ ًامكح رابتعالا يف انذخأ اذإ ةراثإ رثكأ رمألا حبصيو .هيف عوجرلل

 ثدحي يذلا تقولا لبق بجوملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذإ ،لوبقلا بحس زوجي""

 ةدام( " تقولا سفن يف وأ هرثأ لوبقلا هيف

22

 قفارملا ةباثمب ةداملا هذه ربتعت ).

 ةداملل

 15/

2

 هيف عوجرلل لباق ريغ باجيإ بحسب حمست يتلاو ةيقافتالا نم 

 تقو سفن يف وأ لبق بطاخملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذإ بجوملا ةطساوب

 .باجيإلا لوصو

(ثالثلا داوملل عمجتملا رثألا نإ ،كلذ ىلع ةوالع

15/

2

 ،

16/

1

 ،

 ) 22

 هب بطاخملا ىلإ ام باجيإ لوصو انضرتفا اذإف؛ بجوملاب ًاررض قحلي نأ نكمي

 .اهلالخ بجوملا ىلإ لصي ثيحبو ةددحملا ةلهملا لالخ يف هلوبق لسرأ يذلا

189

 ةداملا يف فعضت بحسلا ةطلس نأ ،ةلاحلا هذه ىف ظحالنو -

15/

2

 ةطلسب بجوملا ظفتحيو تقولا سفن يف هئاغلإ نود باجيإلا ملست دنع 

( ءاغلإلا

16/

1

 ةطقنلا هذه دنعو.هلوبق لسرأ دق بطاخملا هيف نوكي نأ نيح ىلإ )

 ةداملل ًاقفو( بطاخملل نوكت ) تقولا اذه يف (

22

 ىلع .هلوبق بحس ةيناكمإ )

 سماخلا لبق لصي نل هنأو وينوي لوأ يف لسرأ ًالوبق نأ ضرتفن ،لاثملا ليبس

 نمو .باجيإلاب ةددحملا ةلهملا نمض عقي ريخألا خيراتلا اذه نأو وينوي نم

 بطاخملل زوجي .بجوملل هلوصو ةظحل ىلإ لوبقلا لاسرإ اهيف متي يتلا ةظحللا

–

 دحاو بناج نم

–

وجي ال امنيب ةقفصلا نم بحسني نأ 

ز

–
 بجوملل 

 حبصأ يذلا 

 .اهنم بحسني نأ -لوبقلا لاسرإ درجمب هيف عوجرلل لباق ريغ هباجيإ

 مث نمو ً.اينوفيلت باجيإلاب بطاخملا باحسنإ مامتإ نكمي ،ةيلمعلا ةسرامملا ىفو

( ثالثلا داوملل عمجتملا رثألا حبصي

15/

2

 ،

16/

1

 ،

22

 حامسلا وه ةيقافتالا نم )

 رهاظم نم رهظم لاحلا ةعيبطب وهو ،بجوملا باسح ىلع ةبراضملاب بطاخملل

(

)1

.ةينلا ءوس

In illustration 8 of § 41 of the Second Restatement, A sends B an
offer by mail to sell at a fixed price corporate stock not listed on an
exchange. B waits for two days after receiving the offer and then, after
learning of a sharp rise in the price bid over-the-counter, sends a
telegraphic acceptance. The illustration concludes that the acceptance

)(1
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 ةيرظن سيلو لوصو ةيرظن انييف ةيقافتا ىنبتت ،لوقلا ةصالخ  -

 نوكي نأ نكمي صخشلا نأ هانعم اذهو ،يلودلا عيبلا دقع ماربإل لوبقلاب ملعلا

 ةرتفلا لالخ لصي نأ بجي لوبقلا نأ طرشب .هب ملعي لبق ىتح باجيإلاب ًابطاخم

 .بجوملا اهددح يتلا ةينمزلا

انه راثيو       

  ةيقافتا  اهتقنتعا يتلا ،لوصولا ةيرظن دعت له،يلاتلا لؤاستلا 

 ملاعلا اهدهشي يتلا تاريغتملا ءوض يف قيبطتلل ةحلاص عئاضبلل يلودلا عيبلا

 انوعدي يذلا رمألا ،مويلا

–

 تاروطتلا هذه ءوض ىف ةيرظنلا هذه ليلحت ىلإ 

 ةثيدحلا ةينورتكلالا تالاصتالا رثأ مث )،لوأ بلطم( ةيلودلا ةراجتلا ىلع اهرثأو

    ).ناث بلطم( انييف ةيقافتا ىلع

  لوألا بلطملا

)*(
ةيلودلا ةراجتلا يف ةينورتكلإلا تالاصتالا

191

 ماع ةيقافتالا عيقوت ذنم هنأ ىلإ ريشن ،ءدب يذ ئداب  -

 لثم ثدحأ تاينقت لوخدب ًايرذج ًارييغت لامعألا لاجر نيب تالاصتالا ملاع ريغت

 ةداملا

13

 ةيقافتالا ةغايص تقو ةحاتم نكت مل لئاسولا هذه نأ ةيقافتالا نم 

 رفوي ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم طقف تاسكلتلاو تايقربلا ىلع اهراصتقال

 ليدعت يف ةبوعصلا ىدم ريدقتل ةزاتمم ةصرف تالاصتالا ايجولونكت يف مدقتلا

 .قيبطتلا يف تالكشم هنع أشني دق امم ةيلودلا ةراجتلا يف ًايلاح

".

) *(

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب 

Electronic communications in trade

1980

 ماكحأ ىف حوضوب رهظيو .تنرتنالاو ةينورتكلالا تانايبلا لدابتو لومحملا فتاهلا

 لئاسولا هذه عئاضبلا عيبل يلودلا دقعلا فارطأ مدختسيو .ءاضتقالا دنع ةيقافتالا

may be too late even though it arrives before a prompt acceptance by
mail would have arrived. Comment f to this section explains, "If the
offeree makes use for speculative purposes of time allowed for
communication, there may be a lack of good faith, and an acceptance
may not be timely even though it arrives within the time contemplated
by the offeror

158
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 تانايبل لدابت هنأب ةينورتكلإلا تانايبلاو تامولعملا لدابت فرعي -

 هجوأ ةدعاسمب ىلآلا بساحلا مظن نيب ةرشابم لقنلاو ةيلآلا ةجلاعملل ةلباقو ةننقم

 .تالاصتالا يف ةمئالملا قابطلا

 عسوأ حلطصم ةينورتكلإلا ةراجتلا نإ دجن ،يلمعلا قيبطتلا نأ ديب 

 تامولعملل ةيلودلا ةكبشلا ربع تالاصتالاو لدابتلا اذه فصو يف لمشاو

 نمضتت اهنإف ،ةينورتكلالا ةراجتلا ىلإ ةراشإ كانه نوكت امدنعو .سكافلاو

–

 ملام 

 ةنيعم ةليسو ددحت

–

 لاصتالا نمضتت الو سكلتلاو سكافلاو ينورتكلالا ديربلا 

(

)1

.ينوفيلتلا

          

بس ام ىلع ًابيترتو     

ق

 تاباطخلا نيب ًايفيظو ًاعقوم ىنورتكلألا لاصتالا لتحي ،

جوي ال تالاحلا هذه لك ىفو .ةيفتاهلا تالاصتالاو ةداتعملا

د

 ضوافت وأ لاصتا 

 ًاهجو مهافتلل لاكشألا برقأ وه يفتاهلا لاصتالا لعلو .نيفرطلا نيب هجول ًاهجو

  .ينمز لصاف نود يأ تقولا سفن يف فارطألا نيب عقي هنوكل هجول

 يف دجوتو ،نيفرطلا نيب ينمز وأ يناكم عاطقنا دوجو نع كلذ فلتخيو

 قيضأ ةينورتكلإلا تالاصتإلا تناك نإو ةيناكمو ةينمز ةوجف ةينورتكلالا تالاصتالا

.عيرسلا ديربلا ةمدخ يدروم ربع لاصتألا وأ يديلقتلا ديربلا يف اهنم

  

193

 اهيف نوكي يتلا ةظحللا ديدحت ةلأسم ةينورتكلالا تالاصتالا تراثأ دقلو -

 لاصتالا ةرطاخم لمحتي نيفرطلا يأو ًامزلم نيدعابتم نيفرط نيب لاصتالا

.نيفرطلا نيب قافتالاب ددحتي مل امو لقنلا ةيلمع ءانثأ يف دوقفملا

(

)1

–

:يلاتلا هجولا ىلع لاجملا اذه ىف اهقيبطت متي تايرظن عبرأ كانهو

)(1

)

 .

(

 ;

, -

 ;

.

§§ 

 ;

 ;

 & 

 ;

§ 

1

 ;

 .

(

 )1

§ 

/

 ;

see Siegfried Eiselen: " Electronic commerce and the UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG
)1980" 1999
)(1
Corbin 323-3 24 Van der Merwe Contract 43 51-56 Christie
Contract 75-77 Staudinger/Magnus Art 24 Rn 1
vCaemmerer/Schlechtriem/Leser Art 26 Rn 11; German Bürgerliches
Gesetzbuch 130 Cape Explosives Works Ltd v SA Oil Fat
Industries Ltd (1) 1921CPD 244 Amcoal Collieries Ltd v Truter 1990
SA 1(A) 4 Münchner Kommentar Fö rschler 130
Rn 3-4
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لعلا ةيرظن

م

(

نوفيلتلا لثم لاصتالا نم.

2)

هاوتحمب يقلتملا ةفرعم درجمب ًاذفان،  ةرشابملا لاكشألا ىلع ةداع كلذ قبطنيو

 حبصي لاصتالا نأ ىلع صنتو

the information theory

لوصولا ةيرظن



(

سكلتلاو ةيقربلا لثم لاصتالا نم ةرشابملا ريغ لاكشألا ىلع.

3)

لامعألل داتعملا راسملا يف هتالاصتا هيف ىقلتي يذلا ناكملا.  ةداع كلذ قبطنيو

هاوتحم.  يف هعضو يأ يقلتملل لاصتالا ةحاتإ ىلع ديدحتلا ةظحل فقوتتو

 ىلع علطي مل ول ىتح هب بطاخملا ىلإ ًايدام هلوصو درجمب ًاذفان حبصي

 لاصنألا نأ ىلع صنتو

the reception theory


لاسرإلا ةيرظن

ةرشابملا.

)

1

(

هلاسرإ درجمب ًاذفان لاصتالا.  ريغ تالاصتالا ىلع ةداع كلذ قبطنيو

 نوكي اهيفو

the postal or dispatch theory

ةباتكلا ةيرظن



(
لاصتالا اذهل ةباجتسالا يف رخآلا فرطلا مايق.

2)

 درجمب هلاصتا وأ هباجيإ يف عوجرلا نم نيفرطلا دحأ عنمل ةيديربلا ةيرظنلا عم

هدر ةغايص يف هب بطاخملا اهيف أدبي ىلإ ةظحللا.  طبارتلاب ةيرظنلا هذه مدختستو

يف ًاذفان لاصتالا نوكي اهيفو

the formulation theory

(2)

; 

 §

. 

; 

 §-

 & 

; 

; 
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§
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;

; 

1

; 

; 

Burghard 1995 AcP 75-76 Münchner Kommentar/Fö rschler 130 Rn
18 Staudinger/Magnus Art 24 Rn 1; Van der Merwe Contract 43
Amcoal Collieries Ltd v Truter 1990 SA 1(A) 4
(3)
Van der Merwe Contract 51 Christie Contract 76 v
Caemmerer/Schlechtriem/Schlechtriem Art 18 Rn 31
Bianca/Bonell/Farnsworth Art 18 2.5-2,4 Honnold Uniform Law Rn
162 Staudinger/Magnus Art 24 Rn 1; Calamari Perillo Contracts
2,22 Williston 6,34 6
Uniform Commercial Code 201/1
Restatement (Second) of Contract 68 Entores Ltd v Miles Far East
Corp 1955 2 All ER 327
(1)
This theory is applicalbe both in English and American law subject to
the condition that the post or similar medium of communication was
prescribed or auhtorised specifically or impliedly by the offeror and
that acceptance was properly dispatched. In some instances the
emphasis has moved from the authorisation of the form of
communication to the question of reasonableness see Williston 6,35
Generally.
(2) See Cape Explosives Works Ltd v SA Oil Fat Industries Ltd (1)
1921 CPD 244 where this approach is rejected for practical reasons. See
also Christie Contract
Staudinger/Magnus Art 24 Rn 1

 ةلحرم يف لاصتالا رطاخم عم لماعتت ئدابملا وأ تايرظنلا هذه نأ مغرب

(
نافرطلا هيلع قفاو صن دوجو مدع ةلاح يف ىوتحملاب

(

4)
لدابت مت اذإو

.

 ملعلا ةيرظن سيلو لوصولا ةيرظن لاكشأ نم دحاو مادختسال ةيوق ةجح

ةيدقاعتلا. 

3)

تاضوافملا.         فارطألا نيب لاصتالا لاكشأ لك ىلع ًايلاح قبطنت اهنإف
 ىلإ لصوتلا نكمي ةينورتكلإلا ةراجتلا يف تالاصتالا عم لماعتلا دنع

. 

يتاذلا ىنعملاب اهنومضم ىلع علطأ دق ناك اذإ ام
 ىف هذيفنت يف ءدبلاو ةينورتكلإلا ةليسولاب هبلط لوصوب دروملا ماظن قيرط

 نع راطخإ ثدحي ام اريثكو

( ) اهيلع علطأ دق نكي مل ولو ىتح.  ديدحت بعصلا نم نوكي ىرخأ ةيحان نمو

 هيلإ اهلوصو وأ ةلاسرلا ديدحت فارطألا دحأل لهسلا نم هنإف ةينورتكلإ تامولعم
اهتاذ ةينورتكلإلا ةلاسرلا ىلع يذيفنتلا لوئسملا علطي نأ نود عنصملا.  هذه ىفو

تابثإلل ليحتسم وأ ليقث ءبعب لسرملا.  لدعلا نم نوكي فورظلا مظعم ىفو

 قهري نأ يقلتملل حيتت يتلا ملعلا ةيرظن قيبطت لوقعملا ريغ نم حبصي فورظلا

ىنورتكلإلا ديربلا وأ سكلتلاب وأ ًاينورتكلإ تانايبلا لدابت وأ سكافلاب لاصتالا. 

رشابملا ريغ لاصتالا لاكشأ عم لماعتلا دنع ةيتاذلاب مستت يتلا.  ناك ءاوسو

ملعلا ةيرظن سيلو لوصولا ةيرظن وهو ًايعوضوم ًارايعم امدختسي نأ نيفرطلل، 

. 
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(3) See Cape Explosives Works Ltd v SA Oil Fat Industries Ltd 1
(1921) CPD 244 where this approach is rejected for practical reasons.
See also Christie Contract 76 Staudinger/Magnus Art 24 Rn 1
(4) Heinrich1994 CR 121 Fritzemeyer Heun1992 CR 129 There are
conflicting approaches to this issue in the English and American law. In
English law this view is accepted and used (see Entores Ltd v Miles Far
East Corp 1955 2 All ER 493) whereas in the United States the
mailbox rule is also used in regard to electronic message transfers such
as telex, fax and even telephone (Heinrich 1994 CR 121 Fritzemeyer
Heun 1992 CR 129 There are conflicting approaches to this issue in the
English and American law. In English law this view is accepted and
used (see Entores Ltd v Miles Far East Corp 1955 2 All ER 493)
whereas in the United States the mailbox rule is also used in regard to
electronic message transfers such as telex, fax and even telephone (see
United States v Bushwick Mills Inc 1947 CA2 NY) 165 F2d 198
Metropolitan Air Service v Penberthy Aircraft Leasing Co 1986 SD
NY) 648 F Supp 1153 Lipschutz v Gordon Jewelry Corp 1974 SD Tex)
373 F Supp 375 Ward Manufacturing Co v Miley 1955 2nd Dist) 131
Cal 2d 603 Williston 6,34expresses doubt as to whether this should
=still be the case in modern law but goes on to state that the mailbox
rule is firmly entrenched in the American law

 فلتخيو رخآلا فرطلا ىلإ ةلاسرلا لوصو نمز ديدحت لهسلا نم حبصي هنإف
(

)2

.

.رخآل فقوم نم ةلاسرلا ىلإ لوصولا ةيناكمإو يداملا لوصولا نيب رايتخالا

 مظعمل افاصنإ رثكألا لحلا يه ةلاسرلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ نإف ةماع ةدعاقكو

 ةطساوب ةجلاعملل اهتيلباق وأ ةلاسرلا ةيئورقم طرشل هعاضخإ مت ول فقاوملا

 .اهب بطاخملا

194

– انبناج نمو -

– دقتعن 

مسي ال ثيح ،ةيعوضوم ةزيم هل لحلا اذه نأ 

ح

 ةيحانلا نمو  ،لوصولا وأ لاسرإلا تقو ةلأسمب بعالتلاب نيفرطلا نم يأل ًاريثك

 :-يلاتلا هجولا ىلع تالاح ةدع نمضتي عضولا اذه نإف ةيلمعلا

1.

اطخألا وأ بلطلا وأ لوبقلا وأ باجيإلا نوكي سكلتلا وأ سكافلا ةلاح

ر

 ًاذفان 

 وأ سكافلا ( زاهجلا ىلع هب بطاخملا ةطساوب هملست درجمب ةينوناقلا ةيحانلا نم

 .ةجلاعملل ةلباق ةروص يف )سكلتلا

2.

 راطخألا وأ بلطلا وأ لوبقلا وأ باجيإلا نوكي ً،اينورتكلإ تامولعملا لدابت ةلاح

 يف اهطاقسإو ةكبشلا لغشم ةطساوب اهلابقتسا درجمب ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ًاذفان

 يف ةداعتسالاو نيزختلا مدختسي امنيح ،هيلإ لسرملل ىنورتكلإلا ديربلا قودنص

 ىلآلا بساحلا ماظن ىلإ تامولعملا اهيف لصت يتلا تالاحلا ىلع ةوالع لاصتالا

.هيلإ لسرملل

3.

 ًاذفان راطخإلا وأ بلطلا وأ لوبقلا وأ باجيإلا نوكي ،ىنورتكلالا ديربلا ةلاح

 .هيلإ لسرملل ىنورتكلالا ديربلا قودنص يف هعاديإ درجمب ةينوناقلا ةيحانلا نم
 ةيرظن نإف ،

 فارطأ نيب لاصتالا ثودح ةلاح يف ،ظحالنو

inter absentes

 دعيو .امهنم يأ مادختسال ةفلتخم تارربمب ناسفانتت ةيديربلا ةيرظنلاو لوصولا

 رابتعالا وه اهتاذ ةلاسرلا كاله وأ رييغتلا وأ عايضلا وأ ريخأتلا ةرطاخم عيزوت

)(1

"

 .

§ 

seeSiegfried Eiselen" Electronic commerce and the UN Convention
on Contracts for the International Sale of Goods p24( Wright
Electronic Commerce 5,5 and §6.4
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 يه دقعلا نوناق يف ةرداغملا ةطقن نأ مغرب .نيترظنلا نم يأ قيبطت يف يسيئرلا

 .ملعلا ةيرظن

195

 ةيساسألا ةطقنلا نأ ظحالملا نمو -

يف

 ةقيرطب اهتجلاعم متت تالاصتالا 

:يندملا نوناقلا لودو ماعلا نوناقلا لود يف ةفلتخم

 ريسفتل ديربلا قودنص وأ لاسرإلا ةيرظن مدختست ماعلا نوناقلا لود يف



 .باجيإلا ءاغلإ يف تابوعصلا

 ًابلاغ نوكي ،باجيإلا نأل لوصولا أدبم مدختسي يندملا نوناقلا لود ىفو



.هيف عوجرلل لباق ريغ

 يذلا رمألا .لولح نم ةيقافتالا هرفوت ام قاستا ىلع مكحلا نم دب ال كلذ عمو

 ريدقت يف نيفرطلا نيب فاصنألا أدبم ىلع ًامئاق نيأدبملا نم يأ ىلإ ءوجللا نيعتي

 :ةيلاتلا لماوعلاب رثأتت يتلاو لاسرإلاب ةطبترملا رطاخملا

1.

 ةيئادتبالا ةلاسرلا ( ىرخأ ةلاسر ىلع ًادر وأ ةيئادتبا ةلاسرلا تناك اذإ ام

 تالماعم كانه نوكت نأ نود ،رخآلا فرطلا ىلإ نيفرطلا يأ اهلسري ةلاسر

– امهنيب ةقباس

 امهنيب ةقباس تالماعم دوجو ةلاح يف ىتحو 

–

 ةلاسرلا كلت نإف 

 عقوتل ًاببس رخألا فرطلا ىدل لعجي ال يذلا رمألا ،ديدج لماعتل ةئشنم نوكت

 فرطلا نم ةقباس لئاسر ىلع ًادر لسرت لئاسر يهف درلا لئاسر امأ .لاصتالا

 راطخإلا لثم فرطلا كلذ نم ام فرصت ىلع درلا وأ لوبقلا ةلاح يف امك رخآلا
  ).ةمئالم وأ ةيفاك ريغ ةروصب دقعلا ذفن دق ،رخآلا فرطلا نوكي امدنع بويعب

2.

 أدبي يذلا فرطلا لمحتي نأ طقف فاصنالا نم ةيئادتبالا ةلاسرلا ةلاح يفو

 بغريو لماعت يأ نيفرطلل قبسي مل اذإف ،اهراتخا يتلا ةليسولا ةرطاخم لاصتالا

 .لوصولا ةيرظن قيبطت يغبنيف رخآلا ىلإ راطخإ وأ باجيإ لاسرإ يف امهدحأ

 اذإ امأ .هل ةلاعف ةانق رايتخا نم دكأتلل لاصتالل ئدابلا فرطلا دي يف رمألا عقيو

 ةلاسرلا نوكت نأ ىضتقي فاصنالا نإف ىرخأ ةلاسر ىلع ًادر ةلاسرلا تناك

 اهب بطاخملا ىلإ اهلوصو درجمب طقف ةيراس

–

 ىرخأ لماوع كانه نكت ملام 

 ةفلاخم دعب ةنيعم قوقح تابثإل ةلاسر لاسرإ دنع لاثملا ليبس ىلعو .ةسكاعم

 ئربلا سيلو فلاخملا فرطلا ىلإ لقتنت لاصتالا ةرطاخم نإف دقعلا

–

 يذلا رمألا 

163

– لاسرإلا ةيرظن لعجي

  .قيبطتلاب ىلوألا يه -لوصولا سيلو 

3.

 ءاصقتسا اهنم نكمي نيفرطلا نيب لماعت ةقباس دوجو نم دكأتلا نم دبال

(

)1

–
 ةداتعم ةسرامم

امهنيب لدابتم قافتا يف رومألا لك امظن دق انوكي مل ْنإ 

.

 كلت نإف ةمئالم تاجاتنتسا ىلإ صولخلا هنم نكمي قباس لماعت كانه ناك اذإو

ةريخألا

 قافتا كانه ناك ول هنإف لثملابو .تايرظنلا لك ىلع قبسلا اهل نوكي

 ام ىلع ولعي هنإف لوعفملا ذفان نوكي ىتمو لاصتالا ةقيرط ددحيو امهنيب عقوم

(

)2

.هادع

   

4.

 رربي وحن ىلع دقعلاب لخأ دق نيفرطلا دحأ ناك اذإ ام ديدحت نم دبال
 ليمحت ىلوألا نم نوكي ةلاحلا هذه ىفو .راضملا فرطلا بناج نم لاصتالا

.ئطخملا فرطلا ىلع لاصتالا ةرطاخم

5.

 لاصتالا ةليسو تناك اذإ ةصاخو ؟ لاسرإلا يف ةنيعم رطاخم كانه له

– يوطنت

– صاخ وحن ىلع 

 ةيلوقعم نزو بلطتي فاصنالا نإف ،ةرطاخم ىلع 

 نوكت ةلاحلا هذه ىفو .اهبويعو اهايازم ساسأ ىلع ةليسولا كلت مادختسا

 ديدحت يف ( مساح رود تاذ لوبقلا لاسرإ يف بجوملا اهبلطي يتلا ةقيرطلا

 ).لاسرإلا ةرطاخم لمحتي يذلا فرطلا

6.

 امبرو .لاسرإلا لشف ةلاح يف نيفرطلا نم يأ ىلع ةعقاولا راثآلا ةسارد

 ةرطاخم لقألا ىلع ةرطاخملا لمحتي يذلا فرطلا لمحتي نأ فاصنإلا نم نوكي

 .لاصتالا

( 

 & 

 ;

 & 

 ;

  

  

 & 

 (

 .

On Interchange Agreements generally see Eiselen 1995 SA Merc
LJ18-1 Van Esch RE Prins C Recht en EDI 1993 Deventer; Perrit
HH Baum MS Electronic Contracting, Publishing and EDI Law
;(1991 New York) 6 ff Wright Electronic Commerce Appendix H
Ritter JB Boss AH Electronic Data Interchange Agreements (1993
Paris
)(2
See for instance Sections 2 and 3 of the South African Model
Interchange Agreement (published as by the South African Bureau of
Standards

)(1
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7.

 وأ اهحاجن ىدمو هلاصتا ةليسو ىلع لسرملا فرطلا ةرطيس ىوتسم

 ةلوهسب لاصتالا حاجن دصر نم هنكمي عضو يف فرطلا اذه ناك اذإو .اهلشف

 .ةرطاخملا وه لمحتي نأ ىضتقي فاصنإلا نإف ةفلكت لقأو

 ام ةراجت لاجم يف ةلوبقملا تاسرامملا ةسارد نأ دجن ،مومعلا هجو ىلع

 نم لضفأ وحن ىلع نيفرطلا حلاصم مدخي يذلا بولسألا ديدحت يف اهرودو

 .ىرخأ ةيحان نم يدقعلا نزاوتلا ققحيو   ،ةيحان

196

 بجي ام لاصتا لشف ةرطاخم ليمحت نأ دجن ،قبس ام ىلع ًابيترت -

 لئاسو مادختسا نأىلإ ةفاضإلاب ،فرط لكل يبسنلا عضولا ةسارد اهقبسي نأ

ةثيدحلا لاصتالا

 نمز نم لوصولا نمز برتقيو تالاصتالا حاجن ةبسن عفري

 .ةينمزلا تارتفلا ةيحان نم ةمءالم لقأ تقولا ديدحت لعجت ةجرد ىلإ لاسرإلا

كانه لظت كلذ عمو

 لوصولا ربتعيو نيفرطلا ىلع ةريطخ ًاراثأ اهل نوكت دق رومأ

بجيو .ةصاخ تابيترت يأ ةبيغ يف ةيعقاوو ًافاصنإ رثكألا وه

 أدبم ىلإ ءوجللا

 مادختسا ببس نأل ديربلا قودنصلا ةدعاقل يديلقتلا مادختسالا تالاح ىف لوصولا

  .ةثيدحلا لاصتالا قرط عم راهني ةدعاقلا هذه

 امهيف بجي نيتلاح كانه نأ انل ودبي ،ةقباسلا تارابتعالا ءوض ىلعو

 :-ةماعلا ةدعاقلا نع فارحنالا

 .ةماعلا ةدعاقلا ةفلاخم ىلع ًاديدحت نيفرطلا قافتا :ىلوألا ةلاحلا

 بجوتسا وحن ىلع ئطخملا فرطلا وه لاصتالا يقلتم نوك :ةيناثلا ةلاحلا

  .لاصتالا

(

)1

 نيرداق نوكن نأ بجي ،قبس ام ءوض ىفو

 لاصتالا نوكي ىتم ديدحت ىلع 

 لالخ دقعلا ذيفنت ىلع صني دق باجيإلاف ً،اذفان

14

 كلذكو ،هعيقوت نمً اموي 

 فاشتكا نم لوقعم تقو لالخ متي نإ بجي عئاضبلا يف بويع دوجوب راطخإلا

,

Honnold Uniform Law Rn 255-260; Schlechtriem UN-Kaufrecht
Rn 149-150 158-159.

)(1
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 نوكت دق ىرخأ انايحأو ،ةدملا باسح يف ةمهم مايأ ةدع نوكتال دق انايحأو .كلذ

 ؛رثألا ذفان ام لاصتا نوكي نيأو ىتم ديدحت مهملا نم هنإف اذهلو .ةمساح تاعاس

 قلعتي اميف قيبطتلل لباقلا ينوناقلا ماظنلاب ةقالع نم كلذل امل

–

 لاثملا ليبس ىلع 

 .تايلكشلاب

197

 لئاسولا ةطساوب دقاعتلا يف ةماهلا بناوجلا دحأ نأ ىرن انبناج نمو -

 يتلا لوبقلا تالاح عم اهقيبطت نكمي ال ةتباثلا ةيديربلا دعاوقلا نأ وه ةينورتكلالا

 اهليوحت وأ اهلقن متي تانايبلا لئاسر نإ ثيح ،لئاسولا هذه لثم مادختساب متت

هذه لسرم ناو لوألا ملتسملا وأ ملتسملا نم ليوحت وأ لقن زاهج يف لخدت امدنع

 امهديدحت متي نأ بجي ناتيضق كانهو .اهيلع مكحت وأ ةرطيس يأ كلمي ال ةلاسرلا

  :-صوصخلا اذه يف 

 ديربلا قيرط نع( تانايبلا هذهل لسرملا صخشلا ناك اذإ :-ىلوألا ةيضقلا

 نأ هيلع بجي هنإف .اهلقن متي نأ نكمي ال ةلاسرلا هذه نأ فرعي ) ينورتكلالا

 عرسأ مادختساب هلوبق ىقلتي ناو ،ضرعلا مدقم رطخي يكل ةليدب تالواحمب موقي

 هل نوكيس رخآلا فرطلا ىلإ حجان لكشب هلقن مت لوبقلا نإف الإو ةنكمملا لئاسولا

 .ضرعلا لبق يذلا لوألا صخشلا ىلع ةيقبسألا

 ضعبل لسرملل ةبسنلاب ام دح ىلإ نكمملا نم نوكي نأ :-ةيناثلا ةيضقلا 

 نوكي نل ةلاحلا هذه ىفو .لاصتالا يف اطخ ىا دوجول ًاكردم نوكي الأ ،تانايبلا

 ئدابم وأ دعاوق يأ كانه نوكت نلو .دقعلا ماربإ ضرغب قالطإلا ىلع ًلوبق كانه

 ةلاسرلا هذه لقن مدع ةلاح يف ًاينوناق ًارثأ نوكيس امل ،ةيضقلاب قلعتت ةيئاضق

(

)1

.قالطإلا ىلع اهلقن متي مل يتلا وأ لكشب تانايبلا هذه لمحت يتلا

          

 يناثلا بلطملا

 تالاصتإلا رثأ

ةينورتكلإلا

انييف ةيقافتا ىلع ةثيدحلا 

Dr Charles Chatterjee LLM (Cambridge):"E- COMMERCE LAW
FOR BUSINESS MANAGERS, LL.M, PhD (London), Barister, Law
Department, Londor Guildhall University FINANCIAL WORLD
Publishing p 93

)(1
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 198 -

ةينورتكلالا ةراجتلا

–

 -ةراشإلا تقبس امك 

 وا ةعاضب تابلط 

 وا ةمدخلا هنم بولطملا ناكم ريغ ناكم يف بلاطلا اهيف نوكي  تامدخ

،ةعاضبلا

شب ةباجالا متتو 

أ

 ىلع ةعاضبلا وا ةمدخلا رفوت ن

،طخلا

 نوكي دقو 

  -ةيضارتفالا رجاتملا يف امك  -عضولا

أ

 ةعاضبلا نوكت ن

أ

 ةضورعم ةمدخلا و

 حفصتملا نوبزلا نم ءارشلا بلط وا ةمدخلا بلط اهعبتي طخلا ىلع

 عقوملل

ىلعو

 طخلا 

.اضيا

 ضرعلا ةليسو ةكبشلا ىلع يتامولعملا عقوملا لثمي يلاتلابو 

 هنمثو دقاعتلا لحمل ةددحملا

أ

 ربع يأ(  طخلا ىلع تامدخلا ةلاح يف هلدب و

 تاكبش

 ).تامولعملا

،مدقت ام ىلع ًابيترتو

 )ايلعف دقاعتلا ىلع ةقباسلا( ةلحرملا هذه ريثت 

 تايدحتو تالكشم

:-ىلاتلا هجولا ىلع ةديدع

 ً:الوأ

 ةعاضبلا وا عقوملا دوجو ةقيقح نم نوبزلا وا مدختسملا قثوت 

  

 وا

 .ةمدخلا

ً:ايناث       

 ةعيبطلا تاذ هداوم ةيكلم ثيح نم عقوملا يف مدقي ام ةيعورشم 

 ).ةيركفلا ةيكلملا تالكشم ( ةيونعملا

     

ً:اثلاث

 عقاوملا نمو طخلا ىلع لايتحالا ةطشنا نم كلهتسملا ةيامح تايدحت 

 تاجتنملاو تامدخلل عورشملا ريغ ىوتحملا وا ةيمهولا

 .ةضورعملا

ً:اعبار    

 ربع ةينورتكلالا ةراجتلا تادئاع ىلع ةررقملا بئارضلا  

،طخلا

 ريياعمو 

،اهباسح

 ةراجتلا راهدزا نم اداح اعنام اديق اهرابتعا ىدمو 

.ةينورتكلالا

 ةراجتلا طاشن طخ نم ةيلاتلا لحارملا قفارت اضيا تايدحتلا هذهو 

،ةينورتكلالا

رئاس عم زاوتب ناريسي نايدحت كلهتسملا ةيامحو ةيقوثوملاف 

(

)1

 ةراجتلا ةطشنا لحارم

.ةينورتكلالا

  

 امأ 

ةيلاتلا ةلحرملا

ىتلاو ،

 يف لثمتت 

إ

 مارب

،دقعلا

 باجيالا ىقالتي ثيحب 

 طخلا ىلع لوبقلاو

،اضيا

ف

 طاشنلا ىوتحم بسحب ةديدع روصب كلذ متي

(

)1

 – ) اهيلع امو اهلام ( – ةينورتكلالا ةراجتلا دوقع" برعلا نيماحملا ىدتنم

25/

3/

2002
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 ىلع ةررقملا دقاعتلا لئاسوو يراجتلا

،عقوملا

ورتكلالا دوقعلا اهرهشا 

ين

 ىلع ة

،بيولا

 ديربلا ربع ةينورتكلالا تالسارملاب تادقاعتلاو 

  .ينورتكلالا

 199-

ماع هجوبو

 ةدارا عم عئابلا وا جتنملا وا دوزملا ةدارا ىقالتت

،نوبزلا

 ىلع قافتالا مربيو 

،طخلا

ا

تلكشم رهظت انهو 

 ن

:ناتيسيئر

 :ىلوألا ةلكشملا

 فرطلا دوجوو صخشو ةفص نم فرط لك قثوت 

،رخالا

 ةفص ةمالس نم قثوتلا ىنعمب 

.دقاعتملا

 لح لئاسو نيب نم نا ثيحو 

 تاداهشلا تاطلس( نيدقاعتملا نيب طسوتت ةدياحم تاهج داجيا يدحتلا اذه

 نامضو امهنم لك دوجو نم قثوتلا نامض ةهجل )ةطيسولا

أ

 تامولعملا ن

 امهنيب لدابتت

،ةيقيقح

 ديكأتلا لئاسر لاسرا لالخ نم طخلا ىلع اهلمع سرامتو 

 فرطلا ةفص اهيف دكؤت فرط لكل قيثوتلا تاداهش وا

.رخالا

:ةيناثلا ةلكشملا

 ينورتكلالا دقعلا ةيجح 

أ

 ةيمازلالا ةينوناقلا ةوقلا و

 ةليسول

 ،دقاعتلا

 دقعلا ىلع صخشلا عيقوت ةيديلقتلا ةراجتلا يف اهنمضي هذهو 

 بوتكملا

أ

 ةعاضبلا بلط ىلع و

أ

 هوحن و

أ

 يف ) ةداهشلا ( ةيصخشلا ةنيبلا و

 ةلصتملا ةيداملا عئاقولا دهش نمل ةبوتكملا ريغ دوقعلا ةلاح

 ،دقاعتلاب

إ

ام

 يف 

 دقعلا سلجم

أ

 دعب تامازتلالل فارطالا ذافناب لصتي اميف و

إ

 مارب

،دقعلا

 متي فيكف 

 لئاسوب مت نا هتيجح ىدم امو ضرفلا اذه يف عيقوتلا

،ةينورتكلا

 ىدمو 

 ةنيبك هميدقت تايلآو تابثالا يف ةنيب هتيلوبقم

إ

 تافلمو قئاثو درجم ناك ن

  .؟ ماظنلا يف ةنزخم

إ

 انه نمو اهتعيبطو قفتت لئاسو دجوت ةينورتكلالا ةراجتلا ةئيب ن

)

 عيقوتلا ةفيظو قيقحتل

( يمقرلا عيقوتلا ةليسو تدجو

Digital Signature

 .يداعلا

 امأ

ةثلاثلا ةلحرملا

لثمتتف 

 يف 

نيدقاعتملا ذيفنت ىدم

،امهتامازتلإل

 عئابلا 

 ذيفنت وا عيبملا ميلستب مزلملا ةمدخلا دروم وا

،ةمدخلا

 ءافولاب مزلملا نوبزلاو 

،نمثلاب

 صاخ دحت امهنم مازتلا لكلو 

،هب

 تالكشم ريثي ميلستلاب مازتلالاف 

 تافصاوم هيف فلختت لحم ميلست وا هرخأت وا ميلستلا نع فلختلا

،قافتالا

 ةيراجتلا ةطشنالا ناديم يف ةلصاحلا كلتل ةهباشم تايدحت يهو

،ةيديلقتلا

168

 وا لدبلا عفد امأ

،نمثلا

هنإف

ةينقتلا عفدلا لئاسو ةيلاكشا ريثي 

،

 بجومب عفدلاك 

 نامتئالا تاقاطب

أ

 ىلع ةقاطبلا مقر ديوزت و

،طخلا

 ةينقتلا ةئيب يف أشن دحت وهو 

 ديلوو

،اهل

 تامولعملا نما ةلكشم اذه عفدلا بولسا ريثي ذا 

،ةلوقنملا

 تاداهشو 

 دقاعتلا ةقالع نع  جراخلا ريغلا نم ءافولا ةيلمع طسوتت يتلا تاهجلا

،الصا

إ

رجالا ةطشنألا تايدحت بناج ىل

ا

 ناديم يف ةيم

إ

 نامتئالا تاقاطب مادختسا ةءاس

و

أ

و اهمقر ىلع ءاليتسالا ةطشن

إ

  .عورشم ريغ ضرغل ةقاطبلا ءانب ةداع

 تالاصتالا لوح ًارشابم ًاصن مدقت ال ةيقافتالا نأ حضتي قبس امم

 صقنلا دسل ريسفتلا دعاوق ىلع دمتعت نأ دب ال ةلاحلا هذه ىفو.ةينورتكلالا

لاحإلاب امإ اهصوصن يف روصقلاو

ة

 دعاوق ( قيبطتلل لباقلا ينوناقلا ماظنلا ىلإ 

يبطت وأ ) صاخلا يلودلا نوناقلا

ق

 ةداملا 

7

 ريفوت ىلع لمعت يتلاو ةيقافتالا نم 

 عم قفتت يتلاو ةيقافتالا صوصن يف صقنلا دسو ريسفت يف ةيداشرتسا طوطخ

 .ةينلا نسح أدبمو ةيلودلا اهتعيبط

مضتت ال ةيقافتالا نأ دجن ،كلذ ىلع ةوالع

ن

 سكلتلا ىلإ ةراشإلا الإ 

–

 لماعتي هنأل ةيقافتالا قاطن يف عقي ىوتحملا نكلو .غارف دوجو ىنعي يذلا رمألا

جوي ال هنألو تالاصتالا نم ىرخألا لاكشألا عم

د

 تدصق ةيقافتالا نأ ىلع لدي ام 

اهشقانت يتلا تالاصتالا قرط نأ ةفاضإلاب .تالاصتالا نم نيعم عون يأ داعبتسا

 نإف ةيقافتالا يف درو ام ىلع سايقلابو .ةيقافتالا ةغايص تقو ةدوجوم نكت مل

 ىلإ لئاسرلا هيلع لصت يأ ( حيحص ناونع ىلع ةينورتكلإ ةلاسر لاسرإ

 لوصو يه انه ةربعلاو .ةيقافتالا تابلطتمب ءافولل ًايفاك دعي ) اهب بطاخملا
 ناكم يف اهعضو وأ اهب بطاخملا صخشلا ىلإ ةرشابم ةينورتكلإلا ةلاسرلا

 كلذ ىلعو ،داتعملا هلمع ةرشابم ءانثأ يف اهدجي نأ عقوتي وأ هلئاسر هيف لبقتسي

 ةذفان نوكتو ةيقافتالا تابلطتمب ىفت سكافلا وأ ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسر نإف

 صنت امك  ).ةحضاو تلصو دق ةلاسرلا نوكت نأ بجي سكافلا ةلاح يف (رثألا

 ةداملا

15

 ةيرظن " هب بطاخملا ىلإ هلوصوب ًاذفان حبصي باجيإلا نأ ىلع 

 لوصولا ةيرظن مادختسا نإف ،ىئادتبإ لاصتا لاصتالا اذه نأ مغرب  ".لوصولا

 الأ تالاحلا مظعم يف نكميال باجيإلاب بطاخملا ملع مدع ةرطاخم نأل لوبقم رمأ

 بلطت ول ىتح ًامزلم ًادقع ئشني ال درلا يف لشفلاف بطاخملا حلاص ريغل مدختست

169

(

)1

 .در لاسرإ باــــجيإلا

  

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف لاحلا كلذك 

18

 تصن يتلاو ةيقافتالا نم 

 قحلت يتلا ةديحولا ةلاحلاو .لوبقلا ىلإ ىقري ال درلا يف لشفلا نأ ىلع ةحارص

 نأو ،لوألا ضفرلا يف قحلا بحاص وه نوكي امدنع يه بطاخملاب ًاررض

 لوبقلل روكذملا ينمزلا دحلل انه ةبلغلا نوكتو .هب وه ملعي نأ نود مت دق باجيإلا

 ضفرلا يف هقح ةسرامم يف هقحب ملع ىلع بطاخملا نوكي نا نود ضفرلا وأ

  .لوألا

(

)2

200

،لوقلا ةصالخ -

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأ دجن 

20

–

 قبس امك

 نأ صنلا اذه نم دافتسيو باجيإلل لوبقلا ةرتف ةيادب ددحت ةيقافتالا نم-لوقلا

 وأ ةيديربلا لئاسرلا يف لاسرإلا ةيرظن مدختست ثيح نيتفلتخم نيتقيرط كانه

 لثم ( ىرخألا ةيروفلا تالاصتالا يف لوصولا ةيرظن مدختست امنيب ،تايقربلا

 ةظحل دقعلل ًائشنمو ًاذفان لوبقلا حبصيو ) ىنورتكلألا ديربلاو سكافلاو سكلتلا

 بطاخملا ىلع نيعتي لوبقلل ةقيرط ددح دق بجوملا ناك اذإو بجوملا ىلإ هلوصو

 ضرتعي ملام ةحيحص ربتعت اهنإف .ىرخأ ةقيرط مدختسا اذإ امأ .اهمدختسي نأ

( ةلوقعم ةرتف لالخ بجوملا

19/

 2).

دقت ام ىلع ًابيترتو

م

 :يلاتلا وحنلا ىلع صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي ،

 يأ وأ لوبق نع نالعإلا وأ باجيإلا ربتعي ،ةيقافتالا نم ءزجلا اذه مكح يف (

 وأ ًاينورتكلا وأ ًايوفش هغالبإ دنع بطاخملا ىلإ " لصو " دصقلا نع رخآ ريبعت

 هناونع يف وأ هلمع ناكم يف هميلست وأ ىرخأ ةليسو يأب ًايصخش هيلإ هميلست

 وأ لمع ناكم هل نكي مل اذإ داتعملا هنكس ناكم يف هميلست ىدل وأ ،يديربلا

    ).ينورتكلإلا وأ يديربلا هناونع

                               

)(1

 ;

.

 ;

§

Honnold Uniform Law Rn 160.1 Bianca/Bonell/Farnsworth Art 18
2, 3 Staudinger/Magnus Art 18 Rn 12-13

(

)2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت 

20

 " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 اهددحي يتلا ةدملا نايرس أدبي -

 نيبملا خيرات نم وأ لاسرإلل ةيقربلا ميلست ةظحل نم ةلاسر وأ ةيقرب يف لوبقلل بجوملا

 ".فالغلا ىلع نيبملا خيراتلا نمف اهب ًانيبم خيراتلا نكي مل ناك اذإ وأ ،ةلاسرلاب

170

ثحبملا

 سماخلا

)*(
رخأتملا لوبقلا      

201

 نم ضفرلاب طقسي نأ ىلإ ًامئاق باجيإلا نوكي ةماعلا دعاوقلل ُاقفو -

 وأ ًانمض وأ ةحارص هب نرتقا يذلا داعيملا ءاضقناب وأ ،هيلإ هجو نم بناج

 هنارتقا مدعل مزلم ريغ باجيإلا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف هنع هبحاص لودعب

 ميدع باجيإلا طوقس دعب بجوملا ىلإ لصي لوبق يأ نوكي مث نمو ،داعيمب

(

)1

.رثألا

  

)*(

:ةيزيلجنالا ةغللاب

][Late acceptance

(

)1

 قباس عجرم " دوقعلا ماربإو تاضوافملا ةرادإ يف ةينوناقلا بناوجلا :يقوسد ميهاربإ دمحم .د

 ص

 207.

171

 ةايحلا يف تابلقتو تارييغت نم ةيلودلا ةراجتلا هل ضرعتت امل ًارظنو  

 قفتملا ديعاوملا دعب مهلوبق لاسرإب لامعألا لاجر مايق ىلإ ىدؤت ،ةيداصتقالا

اهيلع

0

 ًالح تمدق ؛فارطألا نيب لماعتلا ةلوهس ىلع انييف ةيقافتا نم ًاصرحو

 قفتملا داعيملا دعب لصي يذلا رخأتملا لوبقلاب تدتعا ثيح مامتهالاب ًاريدج ًاركتبم

 ةداملا يف هراثآ عيمجل ًاجتنم نوكيو هيلع

21

 اذه عمو "نأ ىلع صنت يتلاو 

اق ام اذإ هراثآ رخأتملا لوبقلا ثدحي

م

 ًايوفش بطاخملا غالبإب ريخأت نود بجوملا 

  ".ىنعملا اذهب ًاراطخإ هيلإ لسرأ وأ كلذب

 مزلتسي رمألا نإف ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو

–

–
 انداقتعإ يف 

 ةساردو ليلحت 

 :-يلاتلا وحنلا ىلع رخأتملا لوبقلل ةمظنملا دعاوقلا

-

  ةيقافتالا يف رخأتملا لوبقلا موهفم )لوألا بلطملا(

      هنع ةئشانلا تابوعصلاو رخأتملا لوبقلاب دادتعالا طورش )يناثلا بلطملا( -

  لوبقلا بحس )ثلاثلا بلطملا( -

 لوألا بلطملا

ةيقافتا يف رخأتملا لوبقلا موهفم

عئاضبلل يلودلا عيبلا

202

 ددحملا خيراتلا دعب لصي يذلا وه رخأتملا لوبقلا نأ مولعملا نم -

خيرات هل ددحي مل ذإ لوقعملا داعيملا وأ

 تددح اذإف .

 وأ ،باجيإلا ىلع ءاقبلل ةدم

 نيب دقاعتلا دنع بسانملا تقولا يف درلا لوصول ةلوقعملا ةدملا تصلختسا

 لوبقلا رودصب امإو ،ةدملا تاوف دعب لوبقلا رودصب امإ ققحتي يذلاو ،نيبئاغ

 تاوف لبق بجوملا ىلإ هلوصو مدع يف لثمتي ريخأتلا نكلو ةدملا لالخ هريدصتو

دؤي ال هيتروصب رخأتملا لوبقلا نأ ضورفملاو.ةدملا

ى

 نال دقعلا داقعنا ىلإ 

172

 ىلإ ًاديدج ًاباجيإ رخأتملا لوبقلا رابتعا نكمي نكلو.ةدملا ءاضقناب طقسي باجيإلا

(

)1

.ضوافتلا باب حتفي امم يلصألا بجوملا

  

 درجمب دقعنا دق دقعلا ربتعي نأ بجوملل قحي ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو

 لصنتلاب لوبقلا هنم ردص نمل حامسلا مدع كلذ فدهتسيو .رخأتملا لوبقلا لوصو

 رخأتملا لوبقلاب كسمتلا هرودب لباقللو .باجيإلا طوقس دعب لصو هنأ ةجحب هنم

 نم نيبت اذإ هل نيعملا داعيملا يف لصو دق ناك ول امك ،نكي مل نأك هرابتعاو

 نأ اهعم نكمملا نم ناك فورظ يف تلسرأ اهنأ هنمضتت يتلا ةقيثولا وأ ةلاسرلا

(

)

ل داعيملا يف لصت

و

.داتعملا اهريس قيرط تذخأ 

 حنمت كلذ ىلإ ةفاضإلاب 

 وأ ايرتشم ناك اذإ اهديري يتلا ةعاضبلا ىلع لوصحلا ةصرف بجوملا ةيقافتالا

تم ،اعئاب ناك اذإ اهعيب ضرعي يتلا ةعاضبلا عيب ةصرف

ى

 هباجيإ نم للحتلا نع ةنكمم ةقيرط عرسأب بجوملا ربعي ملام.اهيف لسرأ يتلا

 .مئاق ريغ هرابتعاب

203

 ةداملا ريشت ،مدقت ام ىلع ًابيترتو -

21

 لوبقلل نيتلاح ىلإ ةيقافتالا نم 

رخأتملا

 :-يلاتلا هجولا ىلع 

][cases of late acceptance

 هيلإ لوبقلا لوصو رخأت 

 نم ناك يذلا رخأتملا لوبقلاب بجوملا مزتليف لوبقلل هباجيإ يف ددحملا داعيملا نع

 فورظلا بسحب داتعملا قيرطلاب هلقن مت ول ددحملا داعيملا يف لصي نأ ضورفملا

 اذهبو ،ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب امإ ً،ارخأتم يتأي لسرملا لوبقلا :ىلوألا ةلاحلا

 ةداملا( ًايهتنم باجيإلا نوكي

17

 ةليسو ربع نكلو ةدملا ءانثأ يف لسرملا وأ ) 

.ددحملا تقولا يف بجوملا ىلإ هلوصو نود تلاح

(

)

1

1

Enderlein (Fritz) &Maskow (Dietrich): International Sales Law,

)(1

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of

Goods Oceana

Publications1992.WWW.CISG.LAW.PACE.EDU/CISG/BIBLIO/END

ERLEIN.HTML . P103

 ص ،قباسلا عجرملا ،ىناوهالا نيدلا ماسح .د

 77.
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جي ،لاوحألا عيمج ىفو   

ب

 يف وأ رخأتم هلوبق نأ اكردم نوكي نأ بطاخملا ىلع 

 الو .هلوبق لالخ نم ديكأتلل جاتحي وهف يلاتلابو ،لباقم وأ داضم باجيإ ةقيقحلا

جي

ب

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا( لوبق هنأ ىلع بجوملا توكس بطاخملا رسفي نأ 

18

 لاجملا حبصأو ةدم ددح دق بطاخملا نكي مل اذإ ًاديقعت فقوملا دادزيو ).

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ( ةلوقعم ةدمل ًاحوتفم

18

 زوجي ةلاحلا كلت ىفو  ).

 ةيعوضوملا ةيحانلا نمو ةلوقعم ةدم ةفلتخم ةدم اربتعي نأ بطاخملاو بجوملل

 ضرتفي لازام بطاخملا نأ مغرب لعفلاب تهتنا دق نوكت امبر ةلوقعملا ةدملا نإف

 .ةلوقعملا ةدملا يف لسرأ دق هلوبق نأ

 :ةيناثلا ةلاحلا 

 ريغ فورظل رخأت هنكلو لوبقلل ةددحملا ةدملا يف لسرملا لوبقلا

رعي ال هنأل مربا دق دقعلا نأ بطاخملا دقتعي ةلاحلا هذه ىفو  ً.افلس ةعقوتم

ف

(

)1

.هلوبق ميلست يف ريخأتلا رمأب

 ناك اذإ ام ديدحتل بجوملل كورتم رمألا نإف ،نيتقباسلا نيتلاحلا اتلك ىفو

ال مأ هل ةبسنلاب ًايراس رخأتملا لوبقلا

  0

 يناثلا بلطملا

 رخأتملا لوبقلاب دادتعالا طورش

  هنع ةئشانلا تابوعصلاو

رخأتملا لوبقلاب دادتعالا طورشً :الوأ

 اذإ ثيحب ،رخأتملا لوبقلل نيتلاح ةيقافتالا ىنبت ىلإ ةراشإلا تقبس

 هراثآل اجتنم رخأتملا لوبقلا حبصي ،قباسلا وحنلا ىلع نيتلاحلا اتلك ترفاوت

                         :يلاتلا هجولا ىلع نيطرش رفاوت نم دب ال ةينوناقلا

)*(

1

 ًايراس رخأتملا لوبقلا ربتعي نأ بجوملل رمألا كرت -

)(1
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WWW.CISG.LAW.PACE.EDU/CISG/BIBLIO/ENDERLEIN.HTML .
P104

)*(
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 ربتعي نأ يف ةلماك ةيرحب رخأتملا لوبقلا ىف بجوملا عتمتي -

نإف ،دقعلا ماربإ ديري ناك اذإف ً.ايراس رخأتملا لوبقلا

ه

 نأ بجي ىلوألا ةلاحلا يف 

 زوجيف ةيناثلا ةلاحلا امأ ،دقعلا نوكتي نلف ىنعملا اذهب باجيإلاب بطاخملا رطخي

 .توكسلا مزتلي نأ هل

 انبناج نمو 

–

 اتلك يف بطاخملاب لاصتالاب بجوملا موقي نأ  -دقتعن 

  .نيفرطلا نيب حوضولا لجأ نم نيتلاحلا

 دق بطاخملا نإف نوكتي نأ دقعلل ديري بجوملا ناك اذإ ،كلذ ىلع ًابيترتو

 نوكت نأ لمتحي يتلا فورظلا نأ هانعم اذهو .لوبقلا يف ًارخأتم ناك هنأب للعتي ال

 بجوملا حلاص يف نوكت دق )رعسلا لثم ( تريغت دق

–

 ريغ ودبي يذلا رمألا 

 .ريخأتلا بابسأ ىلإ هراشالا مدعل فصنم

)*(

2

لاسرإلا ةرطاخم لمحتي بطاخملا رابخإ -

205

 باجيإلا نإف بطاخملا رابخإ مت اذإ -

–

 ربتعي نأ يغبني ناك يذلا 
 نم ديدعلا ىفو .رخأتملا لوبقلا مغرب دقعلا نيوكت ىلإ ىدؤيو ًامئاق لظي ً،ايهتنم

 ًاباجيإ رخأتملا لوبقلا ربتعي وهف .عضولا اذهل فلتخم لح دجوي ةينوناقلا مظنلا

 ،توكسلا ريخألا اذه مزتلا اذإ امأ .يلصألا بجوملا بناج نم هلوبق زوجي ًاديدج

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا( ةيقافتالا ماكحأل ًاقفو دقع كانه نوكي نلف

18

 نمكيو )،

 دقعلا ماربإ ىلع صنت ةيقافتالاف ،دقعلا هدنع مربي يذلا خيراتلا يف يلمعلا قرفلا

 .داضملا باجيإلا لوبق وأ/و هديكأت متي امنيحو رخأتملا لوبقلا لوصوب

 يلودلا عيبلا دقع يف نزاوتلا قيقحت يف رخأتملا لوبقلا ةيلعاف ىدم ً:ايناث

      1980

206

 ماربإل ةديحولا ةقيرطلا وه لوبقلا لوصو نإ ،نايبلا نع ىنغ -

 ماكحأ ليلحتب هنأ ،ظحالملا نمو  .بطاخملا ملع نود أشني دقً ادقع نإف الإو دقعلا

 ةداملا

21

 اهنم ضرعتسن تابوعصلا نم ديدعلا ةداملا هذه ريثت ةيقافتالا نم 

 :يتآلا

ةغللاب )*(

:ةيزيلجنإلا 

offeree must be informed; risk of transmission borne
by offeree
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  ً:الوأ

 تقولا لبق بجوملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذإ لوبقلا بحس زوجي

ةداملا ماكحأل ًاقفو تقولا سفن يف وأ هرثأ لوبقلا هيف ثدحي يذلا

22

 ةيقافتالا نم 

 اقفو اهطرتشا يتلا ةدملا لالخ بجوملا ىلإ لصي امدنع هرثأ لوبقلا ثدحيو اذه (

 ةداملل

18/

2

 لالخ لصي مل هنوكل رثألا أشني ال رخأتملا لوبقلا ةلاح يف نكلو ).

 لوبقلا اذهب لبقي نأ بجوملل زئاجلا نم ناك املو .بجوملا اهددح يتلا ةلهملا

يطتسي ال بطاخملا نإف رخأتملا

ع

 يف هئكلت درجمل دقعب مزلم ريغ هنأ ضارتفا 

وكي الأ دارأ اذإ هنكلو .لوبقلا

ن

 لصي مل اذإو .هلوبق بحس هيلع نيعتي دقعب "امزلم 

لوبق ربتعا دق بجوملا نأب راطخالإب وأ ًايوفش همالعإ لبق بحسلا بلط

ه

 رخأتملا 

 لبق راطخإلا كلذ بجوملا لسرأ ام اذإو  .لعفلاب نوكت دق دقعلا نوكي رثا اذ الوبق

 مامتهالا ريثي ام لعلو .رثألا ميدع حبصي بحسلا نإف لوبقلا بحس بلط هيقلت

لطتت الأ صاخ هجو ىلع

ب

 بطاخملا ىلإ راطخإ لاسرإ الإ بجوملا نم ةيقافتالا 

 لوبقلاو باجيإلل يرورضلا نم ناك املو .هراثأل "اثدحم رخأتملا هلوبق رابتعاب

 رايتخا نإف هراثأ ثدحي يكل رخآلا فرطلا ىلإ لصي نأ بحسلاو ءاغلإلاو

ً.ادوصقم ودبي"لاسرإلا"

207

 ال ةرقفلا هذه هب تغيص يذلا صنلا نأ دجن ،كلذ ىلع ةوالع -

يشي

ر

دبي الو .تقو يأ يف راطخإلا ملست ةرورض ىلإ 

و

 مدختسي انه لاسرإلا نأ 

 ةداملا يف اهب مدختسا يتلا ةقيرطلا سفنب

16/

1

 لوحي يتلاو ةيقافتالا نم 

 هلاسرإ روف رثأ اذ لوبقلا لعج نم الدب بجوملا لبق نم ءاغلإلا نود اهيف لاسرإلا

 ـ ماعلا نوناقلا لود لـظ يف ـ لاسرإلا ةدعاق نإف مث نمو .بطاخملا بناج نم

 نأ مــــغرب ًارخأتم لوبقلا لصو اذإو .ةيقافتالا لظ يف قيبطتلل ةلباق لظت

زعت ال بابسأ ىلإ عجري ريخأتلا نأ يأ( هنيح يف لسرأ هنأ دكؤت ةباتكلا

ى

 ىلإ 

)بطاخملا

 ريخأتلا مغرب "ايراس حبصي لوبقلا نإـــف

–

 -بجوملا مقي ملام 

 اراطخإ هل لسرأ وأ "ايهتنم باجيإلا ربتعي هنأب بطاخملا غالبإب -ريخأت امنودو

(

)1

.ىنعملا اذهب

 أطخ سكعي يذلاو ( هالعأ هيلإ راشملا عضولا نم ضيقنلا ىلعو

)(1

 ص قباس عجرم 
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 هيف نوكي افقوم جلاعت ةيقافتالا نإف ) لوبقلا لاسرإ يف ؤكلتلا يف بطاخملا

 بجوملا هيف نوكيو بسانملا تقولا يف لوبقلا لاسرإب ًايعاوو اكردم بطاخملا

 سيلو ةـــطيسو ةهج أطخل ( ثدح دق ريخأتلا نأ ةباتكلا لالخ نم ًافراع

 هراثآ ثدحي يذلا لوبقلا ةلماعم لماعي انه رخأتملا لوبقلا نإف اذهلو  ).بطاخملا

 لشف دعب هفقوم رييغت بجوملل زوجي هنإف كلذ عمو .بطاخملا ةحلصم ةيامحل

 ةيقافتالا حمستو .هنيح يف هيلإ لوصولا ىف لوبقلا

–

 ربخي نأ -بجوملل ةيامح 

 اذهب ًابوتكم ًاراطخإ هيلإ لسري وأ ً،ايهتنم هضرع ربتعي هنأ ًايوفش بطاخملا

 هيف بغري يذلا رثألا قــيقحتب بجوملل حمسي صنلا نأ ودبي اذكهو .ىنعملا

 .بـــطاخملا ىلع نوكت لاسرإلا ةرطاخم نأ يأ راطخإلا كلذ لاسرإ درجمب

 نال ًامامت ةموهفم تسيل " ريخأت نود " ةرابع نإف ،كلذ ىلع ةوالع

 ريكفتلل تقو ىلإ جاتحي ،نايحألا ضعب ىفو.لوبقب دادتعالل رطضم ريغ بجوملا

 .داضم باجيإ هنإ ىلع رخأتملا لوبقلا لموع اذإ تقولا اذه هل رفوتيو .ربدتلاو

 لوبقلا نأ نلعأٌ ول اميسال كش عضوم ةدعاقلا هذه نإ ظحالملا نمو

 ناك اذإ ام حضاولا نم سيل .تقولا سفن يف اهتمرب فورظلا تريغتو ًادج رخأتم

 لاصتالاب وأ بطاخملا رابخإب بجوملا مايق ةظحل نمً ايراس حبصي رخأتملا لوبقلا

 لظيو .هلوصو ةظحل نم ىعجر رثأب ًاذفان ريصي هنأ وأ ةمئالملا ةقيرطلاب هب

 يف كش كانهو.كلذ عم هلوبق بحسب بطاخملا مايق ةيناكمإ لوح ًامئاق لاؤسلا

( ةداملا بسح ظفحت كانه ناك اذإ يوفشلا مالعإلا ةيافك ىدم

 96).

 ةداملا ماكحأل ًاقفو دقعلا مربي :ايناث

18

 يذلا لوبقلا ةلاح يف ةيقافتالا نم 

 ىلع ؟ داتعملا يديربلا لوادتلا ةلاح يف بجوملا اهددح يتلا ةدملا لالخ لسري

يلاطيا نيب ًاداتعم ًالوادت دعت نيعوبسأ ةرتف لاثملا ليبس

ا

 ةيحانلا نم ايناملأو 

 دامتعالا اذهو دقعلا ماربإ ىلع بطاخملا دمتعي ؟ لاثملا ليبس ىلع ةيديربلا

 دري رخآلا وه ناك اذإ توكسلاب بجوملا مزتلي دقف مث نمو  .ةيامحلاب لومشم

قوتي دق .نوكتي نأ دقعلل

ع

 .اهددح يتلا ةدملا ءاهتنا دعب لوبقلا لوصو بجوملا 

 همامتها دقف دق كاذنآ نوكي دق امبر وأ ىرخأ تابيترت ذختا دق نوكي امبرو

 نأب بطاخملا رابخإ عيطتسي هنكلو .رخأتملا لوبقلاب مزلم ريغ هنإف اذهلو ةقفصلاب

 رابخإ هيلع هنإف ،نوكتي نأ دقعلل ديري بجوملا نكي مل اذإ ً.ايهتنم يلصألا هباجيإ

177

 " ريخأت نود " ةرابعو ةدملا ءاهتناب يهتني هباجيإ نأب ريخأت نود بطاخملا

 يف لوبقلل ةددحملا ةدملا ءاهتناب سيلو رخأتملا لوبقلا ملست ةظحلب ةطبترم

  .يلصألا باجيإلا

كمي ةيقافتالا لظ يف ً:اثلاث

ن

 لصي امدنع:يلي امك رخأتملا لوبقلا صيخلت 

قعني ال بطاخملا ىناوت ببسب ًارخأتم لوبقلا

د

اطخإب الإ دقعلا 

ر

 امنيحو بجوملا نم 

 نوكتي بجوملاو بطاخملا نيب ةطيسو ةهج أطخ نع ًاجتانرخأتملا لوبقلا نوكي

 لوبقلا ببسب باجيإلا ءاهتنا هدافم بجوملا نم راطخإ لوصو ةلاح يف الإ دقعلا

 .رخأتملا

( ةداملا يف نيتدعاقلا اتلك نأ ودبي 

21

 ةياغ مدخت .ةيقافتالا نم )

  -ايضارتفاـ بغري لازام هنإف لوبقلا لاسرإ يف بطاخملا ىناوت اذإف ةدوصقم

 بجي يذلا بجوملا ىلع فقوتت ةبغرلا كلت نكلو )دقعلا نيوكت( ةقفصلا مامتإ يف

 اذهب بوتكم راطخإب وأ ًايهفش بطاخملا مالعإب امإ .رخأتملا لوبقلاب لبقي نأ

               .ىنعملا

 دقعلل حمست اهنكلو رخأتملا لوبقلا نم بجوملا ىمحت ىلوألا ةدعاقلا نإ

 دي يف نوكت دقعلا ماربإ ةطلس نإف َمث نمو ،بجوملا لوبق ةطيرش داقعنالاب

 .هلوبق لاسرإ يف بطاخملا ىناوتل بجوملا

مأ 

ا

 دق يذلا ريخأتلا دض قداصلا بطاخملا ىمحت يهف ةيناثلا ةدعاقلا 

 هراثآ ثادحإ ىلع ًارداق رخأتملا لوبقلا لعجب ،لاصتالا ةليسو هيف ببستت

 رابخإب باجيإلا ءاغلإب هل حمست اهتاذ ةدعاقلا نإف بجوملل ررضلا يشاحتلو

 بجوملا ىلع نيعتي مث نمو .ىنعملا اذهب بوتكم راطخإب وأ ًايوفش بـطاخملا

قعني الأ دقعلل ديري ناك اذإ كلذب بطاخملا راطخإ

د

 يف اهيلع صوصنملا ةلهملا دعب 

رفب ،هباجيإ

ض

 هلوصوب حمسي بسانم تقو يف هلوبق لسرأ دق ناك بطاخملا نأ 

 ببسب ريخأتلا عقو دق ناك نكل و .باجيإلاب ةددحملا ةلهملا لالخ بجوملا ىلإ

 ال يتلا ليصوتلا ةليسو

رطيس

 ضارتفا ىلإ بجوملاب ادح امم ـ اهيلع بطاخملل ة

 قوسلا تدهش ةرتفلا هذه يفو .رخأتملا لوبقلا هملست لبق هباجيإ لوبق مدع

 امم ةظوحلم ةجردب قوسلا راعسأ تضفخنا ذإ بجوملا حلاصل رعسلا يف تاريغت

178

             ضرعلا( باجيإلا يف نمضتملا رعسلا عاب ول لضفأ عضو ىف بجوملا لعجي

 ءافتنال ىودجلا ميدع ماعلا نوناقلا لود يف رخأتملا لوبقلا ربتعي).ىلصالا

 باجيإلا يف ةددحملا ةلهملا دعب لوبقلا ثدح اذإ ةيقافتالا لظ ىفو .ةيحالصلا

 بطاخملا مالعإب كلذ نم عنمي ام كانه سيلف دقعلا نيوكت يف ًابغار بجوملا ناكو

 ةداملا ( ًايباتك وأ ًايهفش

29/

1

   ).ةيقافتالا نم 
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 ةداملل يفرحلا قيبطتلا حمسي ،لوقلا ةصالخ -

21 /

2

 بجوملل 

وبقلا ةلماعمب

ل

 ةبغر نع رظنلا ضغب هراثآل ثدحم لوبق هنأ ىلع رخأتملا 

 عمو  .بطاخملا باسح ىلع ابراضم ةلاحلا هذه يف بجوملا نوكيو .بطاخملا

 ةيروف ةليسو لالخ نم لوبقلا بحس ىلع بطاخملا ةردق لفغن نأ يغبني ال كلذ

 دقعب مزتلم هنأ ضرتفاو ريخأتلاب ملع ىلع بطاخملا نكي مل اذإو .فتاهلا لثم

جي ال بجوملا فرصت نإف قوسلا رعس يف ريغتلا ببسب مئالم ريغ حبصأ

ب

 نأ 

( ةرقفلا نإ " ةئيسلا ةينلا " دودح نم برتقي

2

 ةداملا نم )

21

 ةدعاق نم برتقت 

 ببسب باجيإلا ءاغلإ بجوملا راتخا اذإ الإ بطاخملا ةيامح يف " ديربلا قودنص"

   .رخأتملا لوبقلا

( نيترقفلا نأ دجن ،ىلإ اذه نم صلخنو

1

( )،

)2

( ةداملا نم 

 )21

 يف ةنورملا نم ريثكلا ةيلودلا ةراجتلا بلطتت ثيح ،أدبملا ثيح نم نيتمئالم

 بجوملل ةبسنلاب ةدودحم ةبراضملا صرفف ةيقيبطتلا ةيحانلا نم نكلو .لماعتلا

دبت ال امك

و

 هيرتعت يذلاو دقعلاب مزتلم هنأ ضرتفي يذلا بطاخملا باسح ىلع 

 باسح ىلع ةبراضملا نإف لاح ةيأ ىلعو ًارخأتم هلوبق لوصوب ملع ول ةشهدلا

 ذخأي يذلا بطاخملا بناج نم ةبراضملا لامتحا عم ًابناج يوزنت رخآلا فرطلا

      .هلوبق بحس رارق ذاختا يف هتقو

 ثلاثلا بلطملا

)*(لوبقلا بحس

( 

)1

209

 ةداملا يف انييف ةيقافتا تزاجأ -

22

،هذافن لبق لوبقلا بحس 

 حبصي مل املاط باجيإلا بحس يف اهب لومعملا ةينوناقلا دعاوقلا تاذ تقبطو

 )*(

:

ةيزيلجنإلا ةغللاب

Withdrawal of acceptance

179

 ،دقاعتلا ضفر وأ لوبق يف ةيرحلا قلطم هل باجيإلاب بطاخملاف  ً.ايراس لوبقلا

 لوبقلا نايب لصي نأ طرشب .ةيلوئسم ىندأ نود دقاعتلا يف ةيرحلا أدبمل الامعإ

 ةلوقعملا ةدملا لالخ وأ  ،باجيإلا يف اهيلع صوصنملا ةددحملا ةلهملا لالخ

 بطاخملا اهلمعتسي ةليسو ةيأب لوبقلا بحس متيو ،نيفرطلا نيب اهيلع فراعتملا

 ةداـملا تزاجأ امك  .سكافلا وأ يداعلا ديربلاب باجيإلاب

6

 مقر تاـميلعتلا نم 

 7/

1997

 تالماعملاب ةقلعتملا دعب نع عيبلا نأشب -ىبروالا داحتالا نم ةرداصلا 

 يف عجري نأ ةعلسلا ملست خيرات نم مايأ ةعبس لالخ كلهتسملل -نيكلهتسملا عم

امدخ وأ علسب قلعت ءاوس دقاعتلا

ت

 يف كلهتسملا لمحتيو بابسأ ءادبإ نودبو 

  .ةعلسلا ةداعإ فيلاكت لاوحألا عيمج

210

 ريغ بطاخملا امنيب ًامزلم لظي يذلا بجوملا فقوم انه ةجيتنلاو -

يطتسي ال بجوملا نأل دعب مزلم

ع

 ةداملا ماكحأل اقفو لوبقلا دعب هباجيإ ءاغلإ 

16/

1

 رمألاو يديربلا لوادتلا ةرتف لالخ براضي نأ بطاخملا عيطتسي كلذ عمو .

وجي ال يذلا

ز

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل ةداملل ًاقفو ةينلا نسح أدبم لامعإ هعم 

7

 ةلكشم انه رهظت كلذ ىلإ ةفاضإلاب .بجوملا ىلإ ءاغلإلا لصي مل اذإ ةلاح يف

 مايق يف لثمتت يتلاو ،ةيقافتالا اهتددح يتلا ةيديلقتلا لئاسولا يهو ىرخأ
 لئاسو قيرط نع اهبحسب موقي مث يداعلا ديربلاب هلوبق لاسرإب بطاخملا

(

)

الاصتالا

ت

  ).تنرتنإلا وأ ىنورتكلألا ديربلا ( لثم ةينورتكلإلا 

 ةداملا صن ةغايص نوكت نأ زوجي مدقت امل ًاقيبطت

22

 ىلع ةيقافتالا نم 

  :-يلاتلا وحنلا

" 

 ثدحي يذلا تقولا لبق بجوملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذإ لوبقلا بحس زوجي

 لئاسرلا قيرط نع بحسلا مت اذإ امأ .تقولا سفن يف وأ هرثأ لوبقلا هيف

".ينمض وأ حيرص لكشب ءاوس لئاسرلا هذهل بجوملا مالتسا نم دبالف ةينورتكلإلا

(

)1

 ةداملا صنت

22

 بجوملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذإ لوبقلا بحس زوجي " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

" تقولا سفن يف وأ هرثأ لوبقلا هيف ثدحي يذلا تقولا لبق

)(1
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 ،

 ةينلا ءوس تابثإ ةبوعص ىلإ ةفاضإلاب .ةلاحلا هذه يف ينطولا نوناقلا قيبطت وأ

1

180

 باـــبلا

ــ

ثلا

ينا

ليدعتو ريسفت

 ءاهنإو 

قع

ـــــــ

د

عئاضبلل ىلودلا عيبلا

 ةيقافتإل ًاقفو 

 انييف

1980

181

 ةماع ةمدقم

 ةينوناقلا ريياعملا 

ىف ةعبتملا

ريسفت 

اهنإو ليدعتو 

                                      ء

  عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع

 ميسقتو ديهمت

1

21

 ىف ةماه ةناكم ةيلودلا تايقافتالا صوصن ريسفت ةيلمع أوبتت -

 :-اهمهأ رومأ ةدع ىلإ ةيمهألا هذه عجرتو .ةيلودلا عويبلا لاجم

1

 هذه هلجأ نم تعرش يذلا ضرغلا قيقحتو ذيفنت ليبس ىف ةبقع اهنإ -

 مكاحم مامأو لود ىلع ةيلودلا تايقافتالا هذه ماكحأ قيبطتل ًارظن .تايقافتإلا

  .ةيسايسلاو ةيعامتجألاو ةينوناقلا تافاقثلا ةفلتخم

2

 دعاوق ىلع اهقيبطت دنع ةفلتخملا تاريسفتلا ددعت ةلكشم روهظ -

 ىلإ لوصولا لجا نم تلذب يتلا ةيلودلا دوهجلا ىلع ىضقي يذلا رمألا .ةدحوم

 .ةدحوملا ةيلودلا ةدعاقلا

 اهماكحأ عضو دنع ةيلودلا تايقافتالا تصرح ،كلذ ىلع ًابيترت

 ةيداشرإلا دعاوقلا نم ةعومجم ىلع اهلخاد يف صنلا ىلع ةدحوملا ةيعوضوملا
 تالامتحا نم للقتو ،هلجأ نم تعضو يذلا ضرغلا ققحت ىتح اهصوصن ريسفتل

 .هرثعبتو ريسفتلا بعشت

212

 اهنأ ذإ ،انييف ةيقافتا اهب فصتت ىتلا ،ةيلمعلا ةغبصلل ًاقبطو  -

– عضت

 ةماعلا ئدابملا قيبطتو ،ةيحان نم رابتعإلا ىف ةيلمعلا ةسرامملا ً-امود 

 :ىهو ةيلودلا دوقعلا اهيلع موقت ىتلا

1

  .ةيقافتالل يلودلا عباطلا ةاعارم  -

2

  .ديحوتلا ىلع ظافحلا -

3

 دئاسلا فرعلاب مازتلالاو نيدقاعتملا ةدارإ مارتحاو ةينلا نسح ةاعارم -

 داصتقالاو عيبلا يفرط نيب نزاوتلاو ةيداملا طباوضلا حيجرتو ةيلودلا ةراجتلا يف

182

 ةيحان نم اهماكحأ ريسفت ىف ةقلقلا زكارملا ةيفصت ىلإ ةردابملاو خسفلا يف

(

)1

.ىرخأ

     

 يف مكحملا وأ يضاقلا ةماعلا ئدابملا هذه فعست مل اذإ ،كلذ ىلع ًابيترتو

 قيبطتلا بجاولا نوناقلا ماكحأ قيبطت الإ همامأ سيلف هيلع ضورعملا عازنلا لح

 .صاخلا يلودلا نوناقلا ماكحأ بجومب

 ةداملا تءاج  ،كلذ ىلع ًاقيبطتو 

7/

2

 ةدعاقب يضاقلا دوزتل ةيقافتالا نم 

 ةيقافتالا هذه اهلوانتت يتلا تاعوضوملاب قلعتت يتلا لئاسملا " اهاضتقم ةيداشرإ

 اهب تذخأ يتلا ةماعلا ئدابملل ًاقفو اهميظنت متي اهصوصن اهمسحت مل يتلاو

 قيبطتلا بجاولا نوناقلا ماكحأ ىرست ئدابملا هذه دوجو مدع ةلاح ىفو ،ةيقافتالا

 صقنلا دس رسفملا ىلع ًاضيأ تبجوأ مث  ".صاخلا يلودلا نوناقلا دعاوقل ًاقفو
 يتلا ةماعلا ئدابملا قيبطتو اهتاذ ةيقافتالا يف لحلا نع ثحبلاب ،اهصوصن يف

م( اهيلع موقت

7/

 2).

213

 ،اهماكحأ ريسفتل ةماعلا ئدابملا ىلإ ءاجتلإلا ةيقافتألا رصقت ملو -

 ىف فارطألا تافرصتو تانايب ريسفتل ةيعوضوملا دعاوقلا نم ةعومجم تمظن لب

 ىوس صخشلا رايعم اهنم ريياعم ةدع ىلإ ةدنتسم ةيقافتإلا نم ةنماثلا ةداملا

 .كاردإلا

 قاطن ديدحت ةيرح نيدقاعتملا ةدارإل ةيقافتالا تطعأ ،كلذ ىلع ةوالع

(

)1

اهقيبطت

 ول ىتح ًايلك ةيقافتإلا ماكحأ داعبتسا ىلع نافرطلا قفتي نأ تزاجأف

 نود ةيقافتالا صوصن ضعب ىلع ًاروصقم ًايئزج وأ اهقيبطت طورش ترفاوت

نثتسي الو اهريغ

ى

 ةداملا داعبتسا ىلع قافتالا رذح الإ كلذ نم 

12

 لعجت ىتلا 

 ىف اهتبغر نلعت ىتلا لودلا ىلإ ةبسنلاب هتابثإل وأ عيبلا دقع ةحصل "اطرش ةباتكلا

 ةداملا ىف هيلع صوصنملا ظفحتلاب كسمتلا

96.

  

(

)1

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ىلوألا ةعبطلا " ىلودلا ىراجتلا نوناقلا " ناوضر ميعن زياف .د 

1999

-

0

200

 ص ،

50.

( 

)1

 ةداملا صنت 

6

 نأ ىلع ةيقافتإلا نم 

            .ةيقافتالا هذه قيبطت داعبتسا عيبلا ىفرطل زوجي" "

 ةداملا يف امهل زوجي امك

12

 ".هراثأ ليدعت وأ اهصوصن نم صن ةفلاخم 

183

 ةيقافتالا يف ىلودلا عرشملا اهننق ىتلا ةدعاقلا نإف ،كلذ ىلع ةوالع

(

)2

ةباتكلاب هتابثإو عيبلا مامتإ طارتشا مدعب رشع ةيداحلا ةداملا اهيلع تصن ىتلاو

 قرط نم ةقيرط ىأب اهتابثإ تزاجأ اهنإ لب ةيلكش طورش ةيأل هعوضخ مدعو

 ،ةيلكش طورش ايأ نم ىلودلا عيبلا دقع انييف ةيقافتا تررح كلذبو .تابثإلا

،ةباتكلا طرش ةصاخ ةفصبو

ةداملا تزاجأ امك

29

 قافتاب هخسف وأ دقعلا ليدعت 

 .نيفرطلا

 ريسفتلا دعاوق ليلحتو ةسارد ىلإ انوعدي رمألا نإف ،قبس ام ءوض ىفو

 عئاضبلل يلودلا عيبلا ةيقافتا اهتمظن ىتلا

1980

 ريسفتل ةعباسلا ةداملا ماكحأ ىف

 تافرصت ريسفتل ةمظنملا دعاوقلا ليلحت لوانتن مث )،لوأ لصف ىف( اهصوصن

 ةيرح ىدمو تايلكشلا ةيرح أدبم لوانتن ًاريخأو).ناث لصف ىف( نيفرطلا تانايبو

  ).ثلاث لصف يف( انييف ةيقافتا ىف ءاهناو ليدعت ىف نيدقاعتملا

(

)2

 ةداملا صنت

11

 الو ةباتك هتابثإ وأ عيبلا دقع داقعنا متي نأ طرتشي ال " " نأ ىلع ةيقافتإلا نم 

   .ةنيبلاب تابثإلا كلذ ىف امب ةليسو ىأب هتابثإ زوجيو ةيلكش طورش ىأل عضخي

184

لوألا لصفلا

 صوصن ريسفت ىف ةماعلا ئدابملا          

 ةيقافتا

 انييف

1980

214

تدروأ -

 انييف ةيقافتا

1980

ضعب 

 مكاحملا اهب ىدهتست ،ةيداشرألا ئدابملا

 ضورعملا عازنلا ىلع اهماكحا قيبطت دنع ةصاخو ،ةيقافتألا صوصن ريسفت نع

 ئدابملا هذه ةيقافتألا تمظن دقو .ريسفتلا ىف ةعبتملا ةقيرطلا تناك اياو .اهيلع

 " هنأ ىلع صنت ىتلاو ةيقافتألا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىف

ىعاري

 امك اهقيبطت ىف ديحوتلا قيقحت ةرورضو ةيلودلا اهتفص ةيقافتالا هذه ريسفت ىف

 ".ةيلودلا ةراجتلا ىف ةينلا نسح مارتحا نامض ىعاري

 اهتفص )أ( :ةيقاقتألا ريسفت دنع اهتاعارم بجي ئدابم ةثالث صنلا اذه ددح دقلو 

 ةينلا نسح مارتحا نامض )ج ( ،اهقيبطت ىف ديحوتلا قيقحت ةرورض )ب( ،ةيلودلا

.ةيلودلا ةراجتلا ىف

 ىلإ ةيقافتألا ىعست ىتلا ضارغألا عم قفتت ئدابم ىهو

 .اهقيقحت

  

215

 ىتلا ئدابملا مهأ نم ةينلا نسح أدبم نأ ىلإ ريشن ،لوقلا ةلفان نم -

 ةدعاق نم قتشم ىرهوج أدبم وهو  ،ةيقافتألا صوصن ريسفت ىف اهتاعارم بجي

 نيدقاعتملا ةعيرش دقعلا

  .رخآلا فرطلا فارطألا دحأ لالغتسا

 ةمظنألا عيمج يف يسيئر أدبم ةينلا نسح أدبم نأ حضتي قبس اممو

 ًارظنو .ماعلا نوناقلا لود وأ يندملا نوناقلا لود يف ءاوس ةثيدحلا ةينوناقلا

 تاقالعلاو ةينلا نسح أدبم نيب قيفوتلل دوقعلا نوناق يف هجاردإ مت هتيمهأل

(

)1

.ةفلتخملا دقعلا لحارم عيمج ىلع هقيبطتو فارطألا نيب مربت ىتلا ةيدقاعتلا

  

 ةيلاطيإلا ةغللاو ،

 ةيسنرفلا ةغللا ىف ةينلا نسح أدبم ىلع قلطي

 ةيزيلجنإلا ةغللاو ،

 فرعيو .ةينلا نسح ةيبرعلا ةغللاو

 ةفص " هنا ىلع ةينلا نسح   

(

)1

 ةيناملألا ةغللاو ،

Bonne Foi
Treu und Glaube
Black's Law Dictionary

 ريياعم ةدع ىلإ دنتسي ىذلاو 

 ءارجإب فارطألا دحأ موقي ال ىتحو .ةيلوقعملاو فاصنألاو ةنامألاب ةطبترم ةماه

 ىف تافرصتلا هذه لثمتتو رـخآلا فرطلا عم هيلع قافتالا مت امل فلاخم فرصت

 ،

Buona Fede
Good Faith

e Corretezza

Pacta Sunt Servanda

ريغ

 ىرخألا ءايشالا نيب نم عمجي هنا امك ،ينوناق فيرعت وأ ًىحالطصا ىنعم نودب ةسوسحم

 وحن ىعسلا وأ نيرخآلا عادخب ةينلا بايغ كلذكو .ةنيغضلاو دقحلا بايغو ةنامألاو صالخالا

   ".ةقحتسم ريغ ةحلصم

185

–
 نيعتي ،مدقت امل ًاقيبطتو

– انداقتعا ىف 

 أدبم ليلحتو ةساردب موقن نأ 

 هرابتعاب ةينلا نسح أدبم مث )،لوأ ثحبم يف( ىلودلا خيراتلا ربع ةينلا نسح

 ثحبم يف( اهصوصن ريسفت ىف ةيقافتالا اهيلإ دنتست ىتلا ريسفتلا ئدابم نم أدبم

 ًاريخأو ).ثلاث ثحبم يف (أدبملا اذه ىلع ةبترتملا تامزتلالا مهأ لوانتن مث )،ناث

 ةيقافتا انزاوت ما ًالالتخأ ريسفتلا ئدابم نم أدبمك ةينلا نسح أدبم ققح له لوانتن

 انييف

1980

                                                                                                                                                                     ).عبار ثحبم يف( ؟ 

186

 لوألا ثحبملا

)*(

 ةينلا نسح أدبمب مازتلالا

ديهمت

216

 ةيفسلفلاو ةيركفلا هروذج دمتسي ةينلا نسح أدبم نأ ريشن ،ءدب ىذ ئداب -

 متت ىتلا ةيراجتلا تاقفصلا عيمج ىف ًاضورفم ناك ثيح ،ةينامورلا روصعلا ذنم

 عضي ىكل " ورشيس " ىنامورلا فوسليفلا ىلإ رمألا اذه لكوا ثيح ،دارفألا نيب

(

)1

.ةيراجتلا تاعيبملا ىف ةينلا نسح تابلطتم نم ىندألا دحلاب ةصاخلا ئدابملا

 ىف -رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نينرقلا ىف  -رهظ ةينلا نسح أدبم نأ ،ظحالنو

 ةصاخو ،ىنامورلا نوناقلا نم هدعاوق هدمتسملاو ةيبروالا ةيراجتلا تاعمتجملا

 ةصاخ ةفصبو ةثيدحلا تاعيرشتلا نم ريثكلا هتلقانت مث .دوقعلا دونب ذيفنت دنع

 .ىناملألا ىندملا نوناقلا

 فرعلا ىلع هقيبطتو هلاجم ىف ةينلا نسح فقوتي ،مدقت ام ىلع ًابيترتو 

 نوناقلا قبطت ىتلا لودلا ليمت اذلو ً.انيعم ًايراجت ًالماعت مكحي ىذلا ىنوناقلا

 نوناقلا قبطت ىتلا لودلا نم هقيبطت لاجم ىف ًاعسوت رثكأ ةدعاق ذاختإ ىلإ ىندملا

( 

)2

.ماعلا

   

 ىلع ،ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا مظعم قفتت ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو

 رمألا .ةيدقاعتلا ةقالعلا لحارم عيمج ىف ةينلا نسح أدبمب مازتلالا ةرورض

  .ةمظنألا هذه ىف ةساردلاب أدبملا اذه لوانتن نأ هعم بجوتسيىذلا

)*(

217

ةينوناقلا ةمظنألا ضعب كانه نأ ،ظحلن -

 نم ةينلا نسح أدبم قتشت 

 نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا ىلع ىساسا لكشب دمتعت ىتلاو ،دقعلل ةماعلا ةفسلفلا

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

The Good Faith Obligation

)(1

  ":

)*(

ىندملا نوناقلا لود لثم 

See Nicola W. Palmieri Good Faith Disclosures Required During
)Precontractual Negotiations (1993
)(2
See Paul J. Powers: " Defining the Undefinable: Good Faith and the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods p335
The Civil Law
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 موقي نأ لبق ةينلا نسح أدبم ريوطت ىلع لمعي ةفسلفلا نم عونلا اذهو .نيفرطلا

 أدبم هيلع موقي ىذلا ساسألا نإف اذه نم مغرلا ىلعو .دقعلا عيقوتب نافرطلا

 :لاثملا ليبس ىلعف ،اهنيب اميف فلتخي ةلود لكل ةينلا نسح

 ررضلا بنجت ئدابم ىلع موقي ةينلا نسحب مازتلالا نأ ،اسنرف ىف دجن 

(

)

.دقعلا نايرس ءانثأ وأ تاضوافملا ةلحرم ىف ءاوس

 اكيجلب ىف ،لاحلا كلذك  

  .دوقعلا لك ىلع ةينلا نسح أدبم ىكيجلبلا ىندملا نوناقلا ضرف ثيح

 عم ةقفتم دوقعلا هذهب ةصاخلا تاريسفتلا نوكت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 فارطألا ىعيرشتلا اهنوناق لالخ نم ايناملأ تمزلأ امك .ةدئاسلا فارعألاو تاداعلا

 ةينلا نسح أدبمب هريسفت وأ هذيفنت وأ هنيوكت وأ دقعلا ةغايص ةلحرم يف ءاوس

 ةداملا ىف تصن ثيح

242

 نيدملا مزتلي نا ىلع ىناملألا ىندملا نوناقلا نم 

 وحن ىلع فرصتلاب ةبلاطملاو ةينلا نسح تابلطتمل هيلع قفتم وه ام ذيفنتب

 .ماع لكشب لوقعم

 دعت ةماعلا ةسايسلل ةضقانم طورش وأ تايقافتا ىا نا ،كلذ ىلع ةوالع 

.ةلطاب وأ ةيغال

 ةسايسلا نم أزجتي ال اءزجو ًايقالخأ ًامازتلا ايلاطيإ هتربتعا امك

 نماضتلاب ساسحإ هنأ امك ،بوءدلا لدعلاو ةحارصلا " هنأب هتفرعو ةلودلل ةماعلا

(

)2

 ".ىعامتجالا
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ةمظنألا نم رخآلا ضعبلاو -

)*(

 ءاوس ةينلا نسح ادبمب مازتلالا قبطت 

 لود زربا نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دعتو  .هذيفنت وأ دقعلا ةغايص دنع

 يراجتلا نوناقلا هفرع ثيح ،ةينلا نسح أدبم قيبطتب مازتلألا ىف ماعلا نوناقلا

 ةداملا يف ةينلا نسح دحوملا ىكيرمالا

203/

1

 لكشب صالخألاو ةنامألا " هنأ ىلع

 ىف وأ كولسلا ىف ىلمع

يف لماعتلا

 ".كولسلا 

دحوملا ىكيرمالا ةراجتلا نوناق بهسي ،كلذ ىلع ًاقيبطتو          

UCC

1978

 ليبق نم دعي ام حرشو ريسفت لالخ نم ةينلا نسح أدبم نع ثيدحلا ىف

) (

 :

 & 

 ( .

See John Klein Carla Bachechi "Precontractual Liability and the
Duty of Good Faith Negotiation in International Transactions" (1994

1

(

)2

 ةدام

1373

.ىلاطيألا ىندملا نوناقلا نم 

)*(

 لثم 

:ماعلا نوناقلا لود

The Common Law

1

188

 حضاولا نواهتلا وأ هدونب ذيفنت وأ دقعلا ةغايص ىف لشفلا ربتعاو ،ةينلا ءوس

 ً،امامت هدسفي دق وأ دقعلا اذهل ةفلاخم وأ ًاقرخ لكشيو دقعلاب قلعتي مازتلا ىأ هاجت

(

)1

.ضيوعتلاب ةبلاطملا ىف فورظلا هذه لظ ىف هيلع بترتي

 ىعوضوم رايعم ىلع ةينلا نسح أدبم دحوملا ىكيرمالا ىراجتلا نوناقلا سسؤيو

 لدعلاو فرشلا نم ساسأ ىلع ،مهتافرصتو مهتالماعت ىف راجتلا هب مزتلي

 نم وأ ةيراجتلا ةيحانلاب قلعتي ام ءاوس عيمجلا اهيلع فراعتي ىتلا ةيلوقعملاوأ

(

)2

 .عمتجملا لخاد درف ىأ لبق

 ةداملا ىف ةيناثلا ىكيرمألا دقعلا ةنودم تنمضت ،كلذ ىلع ةوالع       

(

)3

.ةيرسلاب مازتلالا مدعو ةماعلا تامازتلالا لامكتسا مدع ىلع رارصإلاو

   

 .دقعلا ىلع عقوملا فرطلا كولس ليلحت دنع ةينلا

 ةيضقلا ىف ةينلا نسح أدبمب مازتلالا

 صخلتت ىتلاو 

اهعئاقو

 اهل ةعباتلا اهتاكرش نم ةدحاو عيبل  

(

 ةكرش

 )

 ةكرش تططخ"

 غلبم ريظن يراجتلا اهئادأ فعضل

11

 يرامثتسالا كنبلا لصوت  .رالود نويلم 

 يف ًاباطخ تلسرأ يتلا

ةكرش ىلإ 

Venture
 ةكرش هعم لماعتت يذلا

Zenith

Heath
Zenith

                 ىلاتلا وحنلا ىلع 

Zenith Data Systems Corp

205

 تامازتلالا ءادأ ىف ماظتنالا مدعو لامهالا لثم ةينلا ءوسب ةقلعتملا ةلثمألا ضعب

 نسح أدبم ديكأتو معد ىف قباسلا رايعملاب مكاحملا مزتلت  ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو

 ةرورض ىلع دكؤي ىذلا يكيرمألا ءاضقلا نم تاقيبطتلا ضعب ىلع ءوضلا ىقلنو

Venture Associates Corp. v.

31

 ويام 

1991

 ةكرشلا ءارشل اهتبغر نع هيف حصفت روكذملا كنبلا ربع 

1

 ةداملا صنت 

302/

1

دحوملا ىكيرمألا ىراجتلا نوناقلا نم 

1978

 " نأ ىلع 

.

 :

  

"

 ".

) (
U.C.C
1. This distinction makes it clear that the doctrine of good faith merely
directs a court towards interpreting contracts within the commercial
context in which they are created, performed, and enforced, and does
not create a separate duty of fairness and reasonableness which can be
independently breached
) (2
www.cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp29.html
)(3
The Restatement provides
A complete catalogue of types of bad faith is impossible, but the
following types are among those which have been recognized in judicial
decisions: evasion of the spirit of the bargain, lack of diligence and
slacking off, willful rendering of imperfect performance , abuse of a
power to specify terms, and interference with or failure to cooperate in
the other party's performance
www.cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp29.html
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( بولطملا غلبملاب

11

 نم حنمت ةديدج ةكرش ميقت نأ ةحرتقم  )،رالود نويلم

 ةكرش اهلالخ

 غلبم 

5

و ًادقن رالود نويلم 

4

 ىلع تابثإ ليلد ةباثمب باطخلا اذه

ةكرش تربتعاو .

 تجردأو ةضورعملا ةقفصلاب قلعتي اميف امهنيب تمت يتلا ةيديهمتلا تاضوافملا

 رمتسم قافتالا نأ املاط ةينلا نسحب امهنيب ضوافتلا متي نأ اهمهأ طورش ةدع

 نيرتشم نع ثحبلل ىعست نأ

Zenith Data
 ةكرش ىلع رظحي امك ،امهنيب

 يذلاو لمعلل داتعملا لاجملا نمض تسيل ىرخأ ةقفص يأ يف لخدت نأ وأ نيرخآ

Heath
 ةكرش ةحلصم يف ةسكاعم ةقيرطب رثؤي نأ هنأش نم

 خيراتبو .ةينلا باطخ ىلع عيقوتلا 

11

 هينوي

1991

 ىف رارمتسألا ىف اهتبغر نع تنلعاو 

 ةكرش 

 خيراتب ةينلا باطخ

31

 ويام 

1991

0

Venture
 ةكرش تلسرأ

 ةكرش عم عيب دقع يأ ىلع

 ةكرش عقوت مل  .اهعم ضوافتلا

Venture
 ةكرش نأ ساسأ ىلع

 قفاوت مل يذلا بلطلا وهو 

Zenith
 ةكرش قلق راثم ناك يذلا يلاملا اهفقوم

 ةكرش تررق كلذل .

 ةكرش هيلع

 خيراتب اهباطخ ىلإ ةريشم 

Venture
 ةكرش هتضفر يذلا رمألا وهو يلام

13/

5/

1991

رورضب ،

ة

ضتقي الام وهو ةينلا نسح مازتلا 

ي

 وأ ثلاث فرط لوخد 

 دض ىوعد 

Venture
 ةكرش تعفر  .هيلع قفتملا رعسلا يف تاليدعت ةيأ ءارجإ

 ةكرش

 نأل ربكأ ًاغلبم تبلطو ثلاث فرط كارشإ تدارأ ةريخألا هذه نأل 

 ةكرشلا ةميق تحبصأو ،اهتميق تعفترا مهسألا

25

 كلذب ةفلاخم ،رالود نويلم 

 ىف  ،امهنيب هيلع قفتملا ةينلا باطخ

2

 سرام 

1993

 ةيئادتبالا ةمكحملا تصلخ

 دحأ نأو امهنيب دقع دوجو مدعل ةين ءوسب فرصتت مل 

 ةكرش نأب

Zenith

Venture
Zenith

Venture
 ةكرش اهتددح يتلا طورشلاو دونبلا ىلع اهتقفاومو ،اهعم تاضوافملا

 ةيادب ىلع اهتقفاوم ىلع يديكأت باطخ يلاتلا مويلا يف 

 نع تامولعملا ضعبب اهدمت نأ ضفرت تناك  

 نماضك ثلاث فرط لاخدإ 

Zenith
Venture

 ةكرش تضفر .

Zenith

و ةلايبمكب رالود نويلم 

 ةكرش هيلإ ىعست تناك يذلا غلبملا وهو ،ةديدجلا ةكرشلا يف مهسك نويلم

Zenith

 ةكرش تبطاخ 

Venture
Zenith Data

Ventur

2

Heath

Zenith

 ىلإ ىدأ يذلا رمألا رخألا فرطلا نم ةمدقملا طورشلا وأ دونبلا لبقي مل فارطألا

 ماع يف رخأ يرتشم ىلإ اهعيب

1995

 خيرات ىفو  .

18

 ةمكحم تضق ربمتبس 

190

 متي مل ىتلا دونبلا ضعب ىلع اهرارصإل 

 ةكرش ةين ءوسب فانئتسالا

Zenith

 خيراتب ةينلا باطخ يف اهيلع قافتالا

31

 ويام 

1991

 باطخ نأ ىلإ تهتناو ،

.عيبلا رعس ىلع مهقافتال ًانوناق ًامزلم دعي ةينلا

)*(
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–

 امك

تضرف

ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا ئدابملا 

)*(

 أدبمب مازتلالا 

)**(ةينلا نسح

  

 فارطالا ىلع ةيلومش رثكأ موهفمب ةدقاعتملا فارطألا ىلع 

 نأب فارطالا" ئدابم نم ىلوالا ةداملا نم ةعباسلا ةرقفلا تبلاط ثيح ةدقاعتملا

 ،ةيلودلا ةراجتلا لاجم ىف لداعلا فيظنلا لماعتلاو ةينلا نسحل ًاقفو اوفرصتي

 ءاوس .مهدوقع نم أدبملا اذه داعبتسا وا ديدحت نم فارطالا عنم ىلإ ةفاضإلاب

م( تاضوافملا ةلحرم ىف

15/

2

( ذيفنتوأ )

2/

 4/

2

 ىف كلذك .دقعلاريسفت وأ )ب 

( 

)1

 م ( ذيفنتلا مدعب لالخإلا ةلاح

2/

(5

3

.هتفلاخم وأ )

  

 ليبق نم ئدابملا اهربتعت ىتلا تاقيبطتلا ضعب كانه  ،ةداملا هذهل ًاقيبطتو

 :ةينلا ءوس

 ةيلوئسم )ب( ةكرشل ىسيئر رقم نع ةباينلاب )أ( ليكو ىلوتي امدنع :لوألا لاثملا

 ضيوعتلا ىف )أ( قح أشني دقعلا بسحو ةنيعم ةيفارغج ةقطنم ىف اهعئاضب جيورت

 ةكرشلل ةقلطملا ةيرحلا مغرب اهارتشأ ىتلا دوقعلا ىلع )ب( ةقفاوم دعب طقف

 )*(

 ئدابم " صاخلا نوناقلا ديحوتل امور دهعم اهزجنأ ىتلا لامعألا زربأ نم

يراجتلا دوقعلا

 ة

 ،

 ةيلودلا

""UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
 ةراجتلا دوقع مكحت ىتلا ةماعلا ئدابملل نينقت دادعإ وحن ةجاحلل ةيبلت ئدابملا هذه تدعا دقو

 ةيداصتقألا اهفورظ فالتخأ نع رظنلا ضغب ،ملاعلا لود عيمج ىوتسم ىلع هلوبق نكمي ةيلودلا

 اهيلع قدصت ىتلا لودلا مزلت ةيلود ةيقافتا لكش ئدابملا هذه ذخات ملو  .ةيعامتجألاو ةيسايسلاو

 " دقعلا مكحي نأ ىلع فارطألا قفتي امدنع قبطت ىه لب ،ىنطولا اهنوناق نم ءزجك اهقيبطتب

 ريسفت ىف اهب ةناعتسألا نكمي امك.كلذ هباشام وا "ةراجتلا نوناق وأ ،نوناقلل ةماعلا ئدابملا

ةيلودلا ةىراجتلاب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتألاو نيناوقلا ةلمكتو

.

 .ريغصلا ىنغلا دبع ماسح .د 

 ص قباس عجرم

145

 مقر 

 152.

)**(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

( 

)1

يراجتلا دوقعلا ئدابم نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا صنت

ة

يلودلا ة

The UNIDROIT Principles Concept of Good Faith
UNIDROIT

 ةلدعملا 

2004

:نا ىلع

( 

 )1

"

 ).

Principles
Good Faith and Fair dealing
each party must act in accordance
with good faith and fair dealing in international trade 2) The parties
may not exclude or limit this duty

191

 دض دعي )أ( هارتشا دقعل رربملا ريغ ضفرلا نإف ،ضفرلا وأ ةقفاوملا ىف ةيلصألا

(

)1

.ةينلا نسح أدبم

  

 )أ( عئابلا نم بلطتي ًادنب جاتنا طخ بيكرتو ديروت دقع نمضت اذإ :ىناثلا لاثملا  

 .طخلا اذهب ةصاخلا ايجولونكتلا ىلع )أ( هارجأ ريوطت يأب )ب( ىرتشملا غالبإ

 ملو ،عئابلا لبق نم هؤارجإ مت ريوطت رمأب )ب( ملع دقاعتلا نم ماع رورم دعبو

 حبصأ دق طخلا اذه جاتنا نأب ةلاحلا هذه ىف لوقلاب )أ( رذعي الو هب هراطخإ متي

 دعتو ).أ( فرطلل لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش ىهو )ج( ثلاث فرط ةيلوئسم

 ئشنا دق ديدجلا نايكلا نأل ةينلا نسح أدبم دض )ج( فرطلا ىلإ ةيلوئسملا ةلاحإ

(

)2

).ب( هاجت )أ( فرطلل ةيدقاعتلا ةيلوئسملا ىشاحتل

   

        

220

 ةراجتلا مجح نم ةرثؤم ةبسن ةيبروالا ةعومجملا ةراجت زوحت -

 .ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا ىلع ةرشابمو ةعساو ًاراثآ كرتت ةبسن ىهو ،ةيملاعلا

 ًالثامم ًاماظن تذختأ ةيلودلا ةراجتلا هذه راهدزا ىلع ظافحلا ىلع اهنم ًاصرحو 

 مازتلالا دعيو . ،

 ةلدعملا ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ءيدابمل

2004

 دقعلا نوناق ئدابم اهنينقت ىلع صرُح ىتلا ئدابملا مهأ نم ةينلا نسح أدبمب

)*(

  )،

 .مهتالماعت يف فارطألا هب مزتلي ًاماع أدبم هرابتعاب

 ىبروألا

 ( 1998

pecl

UNIDROIT

 ةدعاق  -هرابتعاب لوألا ءزجلا ىف هلوانت ثيح ،ىناثلاو لوألا نيأزجلا ىف همظنو

 ةداملا يف نوناقلا ريسفتل

106

 " هنأ ىلع صنت يتلاو /

000

 هجو ىلعو 

يقيلاو ،فيرشلا لماعتلاو ةينلا نسح عيجشت ةرورض ديكأت بجي صوصخلا

ن

 يف 

 دارفألا مزتلي ةيكولس ةدعاق هفصوب ىناثلا ءزجلا ىف مث  ".ةيدقاعتلا تاقالعلا

)(1

.

  

 /

(

(

 ) *

 "ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم " تعضو

 ةنس اهل ليدعت رخآل ًاقفو ( 

1998

 = ةيموكح ريغ ةنجل قيرط نع ) 

see Ulrich Magnus GUIDE TO ARTICLE 7 Comparison with
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Remarks on good faith 2001 http:// www.cisg.law.pace.edu /cisg
/principlees uni7. Html p 9.
(2 Ulrich Magnus""GUIDE TO ARTICLE 7 Comparison with
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Remarks on good faith". http://
www.cisg.law.pace.edu/cisg/principlees/uni7.html .
PRINCIPLES OF EUROPEAN
CONTRACT LAW

 تاسسؤمو ىبروألا داحتالا ةدناسمب ةيبروألا لودلا ىف صاخلا نوناقلا ءاهقف رابك نم تلكش

 ةينوناقلا مظنلا ىف دقعلا ةيرظن اهيلع موقت ىتلا ةكرتشملا ةينوناقلا ئدابملا نينقتل صاخلا عاطقلا

.ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم عم هوجولا نم ريثك ىف قفتت ىهو ةفلتخملا ةيبروألا

 نيدلا ماسح .د( 

ريغصلا ىنغلا دبع

قباس عجرم :

 147.

192

 ةداملا يف ةيدقاعتلا مهتاقالع يف اهعابتاب

202/

1

 لك ىلع "هنا ىلع صنت ىتلاو 

   ".فيرشلا لماعتلاو ةينلا نسحل ًاقفو لمعي نأ فرط

 نسح ) 

           

221

 يبروالا دقعلا نوناق ئدابم سسؤتو  -

 (1998

pecl
(

)1

يعوضوم رايعم ىلع فيرشلا لماعتلاو يتاذ رايعم ىلع ةينلا

مهنأ رابتعاب 

ا

(

)1

.نالماكتمو نامزالتم نارايعم

 مزلت ىتلاو ةيلوقعملا رايعم ىلإ ةفاضإلاب 

(

)2

 .ةلوقعم امهتافرصت عيمج نوكت نأب نيفرطلا

  

 :-اهمهأ تامازتلا ةدع فيرشلا لماعتلاو ةينلا نسح أدبم ىلع بترتيو

   ":

Matthias E. Storme
GOOD FAITH AND THE CONTENTS OF
CONTRACTS IN EUROPEAN PRIVATE Law, 2002
(

(1

(

)1

 ىرهوجلا دعبلا:- -ةيسيئر داعبا ةثالث ىلع ةينلا نسح أدبم ىبروالا دقعلا نوناق ئدابم سسؤت 

 ةكرتشملا اياونلاب قلعتي يذلاو يلكشلا دعبلا . -فارطألا نيب ةيقالخألا ئدابملا ىلع موقي يذلاو

 نم ةينلا نسح بجاو ريربتب يرهوجلا دعبلا اهلوأ داعبأ ةثالث دوقعلا نوناق يف ةينلا نسح ةركفل

 ريثي وهو ريخألا دعبلاو ضماغ رايعمك اهتينبب قلعتم يلكش دعب يناثلاو .ةيدقاعتلا تايقالخألا ثيح

 مث نمو .ةينلا نسح لثم هحوتفم ريياعم ساسأ ىلع يئاضقلا لصفلا يف دييقتلاو ةيرحلا ةلأسم

 ىلع مئاقلا راثيإلا ةميقو دقعلا ةيرح يف هيدرفلا تايقالخألا نيب فالتخالا انه شقانن اننإف

 نيب ...ةلداعلاةنورملا ىلإ ةجاحلاو ةيئاضقلا ةمكحلا ةرطاخم نيب ....نيفرطلا نيب ةيلوئسملا

 =

 مظعم ىلإ انرظن ولو .ءاضقلا يف ةمكحلا مازتلا ىلع رارصإلاو يئاضقلا نوناقلا ةيعورشم

 اهضعب نأ ًاضيأ اندجول ةيدرف ال ةيعمتجم قالخأ نم ةاحوتسم اهنأ ىلع ةينلا نسح أدبم تاقيبطت

 ةقيقح نأ امك .ىراثيالا قطنملا ضرف نود ةينوناقلا تاقالعلا يف نيقيلا رشنل ةيدرف فقاوم ىمحي

 اذه نم رخآلا فرطلا ىطعت رخآلا فرطلا حلاصم هرابتعا يف ذخأي نأ بجي نيفرطلا دحا نأ

 يف هتاذ مالعإ نم رخآلا فرطلا ىطعي ام فرط ىلع ضورفملا رابخإلا بجاو نإف اذكهو .بجوملا

 ريثي اذه نإ.رخآلا فرطلا ىلإ فرط نم  -ةساردلا ءبع – ءبعلا لقتني كلذب و عوضوملا سفن

 ةبغرلاب ءرملا رعشي ىلوألا ةلهولل .ةينلا نسح ةركف ىلع يرهوج ىنعم ءافضإ لامتحا لوح كشلا

.ةينلا نسحل ةثالثلا داعبألا نيب لصفلا يف

 نسح نم لوألا دعبلا ةلازإ ءرملا عيطتسيو

 هناكم عضي و )يلكشلا( يناثلا دعبلا نم هليزيو "نواعتلا بجاو" هناكم عضيو )يرهوجلا(ةينلا

 يتلا "ةاواسملا" ةركف هلحم لحيو )يسسؤملا( ثلاثلا دعبلا نم هليزيو "لوقعملا عقوتلا" ةركف

  .ةاضقلل ةعساو تايحالص حنمت

(

)2

 ةداملا صنت 

302/

1

يبروالا دقعلا نوناق ئدابم نم 

1998

 " نأ ىلع 

" 

 "

Under these Principles reasonableness is to be judged by what
persons acting in good faith and in the same situation as the parties
would consider to be reasonable. In particular, in assessing what is
reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of
= the case and the usages and practices of the trades or professions
involved should be taken into account

193

( رخآلا فرطلا

301/

 ( 

2).

  

1)

 عم قافتا ىلإ لصوتلا يف ةين هيدل رفاوتت نأ نود اهيف رارمتسالا مدع

هب مازتلالا فرط لك ىلع بجي، تاضوافملا ةلحرم ىف ءاوس،  ةصاخو



(م

109/

 (

4).

2)

هريسفت،  رخآلا فرطلا اهب رمي يتلا ةيداصتقالا فورظلا لالغتسا مدعو

 ىف وأ دقعلا نيوكت وأ تاضوافملا ريس ءانثأ يف ءاوس رخآلا فرطلا

 هيلع اهضرع ةيرس تامولعم يأ نع حاصفإلا مدعب فرط لك تمزلأ



 ةداملا صنت

301/

2

  يبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 نا ىلع:

) 

1

(

(

104/

(

8 ).

3)

                   ذيفنتلا داعيم لولح لبق بيعلا حالصإ يف قحلا نيدملا حنم



(1)

(
 ةداملا صنت

109/

4

  يبروالا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 ىلع

نأ: 

2) 

(

.

A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an
agreement

194

"A party whose tender of performance is not accepted by the other
party because it does not conform to the contract may make a new and
conforming tender where the time for performance has not yet arrived
or the delay would not be such as to constitute a fundamental nonperformance".

(

3)

  ةداملا صنت

104/

8

  يبروالا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

 نا ىلع: 

.

) 

, 

"A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the
contract : (a) it was dependent on or had a relationship of trust with the
other party, was in economic distress or had urgent needs, was
improvident, ignorant inexperienced or lacking in bargaining skill,
and b) the other party knew or ought to have known of this and, given
thecircumstances and purpose of the contract, took advantage of the
first party's situation in a way which was grossly unfair or took an
excessive benefit

  ىناثلا ثحبملا

)*(

 انييف ةيقافتا يف ةينلا نسح أدبم

1980

222

 انييف ةيقافتا تعس -

–

 ىدقعلا نزاوتلا ةماقإ ىلع اهنم ًاصرح 

 أدبم قانتعا ىلإ اهصوصن لالخ نم ًاثيثح ًايعس ،ةيلودلا ةيراجتلا دعاوقلا ديحوتو

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىف اهماكحأ ريسفت ئدابم نم أدبم هرابتعاب ةينلا نسح

 ةيلودلا اهتفص ةيقافتالا هذه ريسفت يف ىعاري " نأ ىلع تصن ىتلاو ،ةعباسلا

 يف ةينلا نسح مارتحا نامض ىعاري امك ،اهقيبطت يف ديحوتلا قيقحت ةرورضو

  ".ةيلودلا ةراجتلا

 ىأر اذإ ام ةلاح ىف باجيإ  /ضرع ءاغلإ نكميال ،قبس امل ًاقيبطتو

 فرصت ءاجو ًاحوتفم لظ اذإ هيلع دامتعإلا عيطتسي هنأ هب بطاخملا فرطلا

 رخأتملا لوبقلا نإف ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيحا نم هيلع ًادمتعم باجيإلاب بطاخملا

 بجوملا ىلإ لصي هلعجت ىتلا فورظلا كلت ىف هلاسرإ مت اذإ هنيح ىف ًالوبق دعي

 نسح موهفم نأ ظحاليو .ةداتعم لاسرإلا ةليسو تناك اذإ ،هل ددحملا تقولا ىف

(

)1

 ًاقاطن عسوأ ةينلا

 بجاو هبلطتي ىذلا مازتلالا عون ىلإ ريشت ةلثمألا كلت نكلو 

 وه ام لكب مايقلا ىلود عيب دقع ىف فارطألا عيمج ىلع بجيو .ةينلا نسح

 قفتم اذهو ،ةمئاد ةفصب دقعلا ءاقب نامضل لوقعم ريغ وه ام لك بنجتو .لوقعم

 .عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع نمض دقعلا رارمتسا أدبم عم

223

 تغيص دق ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نأ ،ظحالملا نمو  -

 نم ةاضقلا ليم نم أشنت ىتلاو ةيقافتإلا ريسفت ىف ةينطولا تاهاجتإلا نم دحلل

(

)2

 .ىنطولا ىنوناقلا ثارتلا ىلع دامتعالل ةينوناقلا مظنلا فلتخم

  

)*(

:

ةيزيلجنإلا ةغللاب

 ,

Good Faith and Convention on Contracts for the
International Sale of Goods
)(1
see Secretariat Commentary on the CISG; CISG W3 database, Pace
University School of Law,
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-07.html
(2) see Nives Povrzenic., 'Interpretation and gap-filling under the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
goods', CISG W3 database
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/gap-fill.html: "As an example,
many common law judges are more inclined to stick to a plain meaning
= and grammatical structure of a text, while civil law colleagues are apt
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( ذاتسألا همعزتيو هقفلا نم بناج دكأو -

 ) 

Phanesh Koneru

 فقوتي هب لمعلاو همارتحا بجي ىلود نوناقك اهرودو ةيقافتالا لماكت نإ " هلوقب

(

)1

 ".ةلود ةيا ىف ءاضقلا لبق نم اهماكحا ريسفت ىلع

 رظنيو 

 هذه ىلإ 

Koneru

 ىف اهحاجن لفكت ىتلا ىه اهنال ةيقافتالا داوم نم ةدام مها اهرابتعإب ةداملا

ىلع ةوالع .لبقتسملا

 ليلحتو ةشقانم ىلع ةيمهأ ىفضي قيبطتلا سناجت ،نأ

 ةرباع قباوس ئشنيال نوناقلا كلذ نأ مغرب .ةيقافتالا مادختساب اياضقلا نوناق

 عيطتسن طقف ميكحتلا تاهجو مكاحملا تارارق ىلإ رظنلاب اننإف ،ةينطولا دودحلل

 ىذلا وحنلا ىلع ةيلودلا ةراجتلل ًاعجشم ًالماع ةيقافتالا تناك اذإ ام ىلع مكحلا

(

)
2

  

.اهوعضاو هاوتنا

225

 أدبم ءاسرإ ىلإ انييف ةيقافتا وعضاو ىعس ،قبس ام ىلع ًابيترتو  -

 ةرقفلا ىف ةيقافتألا ماكحأ ريسفت مكحت ىتلا ةماعلا ئدابملا نمض ةينلا نسح

 ةجردلا لوح قيمع فالخب لبوق دق أدبملا اذه نأ الإ .ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا

                               .ةيقالخألا سيياقملا يراجتلا نوناقلا اهب سكعي نأ ىغبني يتلا

 ايلعلا ةمكحملا ةاضق ىضاق -

 ( هقفلا نم بناج بهذف

Sir Gerard Brennan

 مظنلا تجلاع دقو ،هتاعارم بجت ًايقالخأ ًارايعم كانه نأ ىلإ  )-ايلارتسا ىف

 بيلاسأب ةينوناقلاو ةيقالخألا لئاسملا نيب قيفوتلا ةلأسم ةفلتخملا ةينوناقلا

 ةداملا صنت لاثملا ليبس ىلعو .ةنيابتم

242

 ىلع ىناملالا يندملا نوناقلا نم 

(

)3

 ".ةينلا نسح تابلطتم همكحت رما ةيدقاعتلا ةقالعلا ىف دارفالا كولس " نأ

  

226

 ذإ سكعلا ىلع صني ىزيلجنالا ماعلا نوناقلا دجن لباقملا ىفو-

 ةماعلا ميهافملا مستت ال ةيراجتلا دوقعلا ةلاح ىف " هنأ فانئتسالا ةمكحم تركذ

        

"

"

( 

to give greater recourse to preparatory materials and the legal history
of a statute
)(1
see Phanesh Koneru., 'The international interpretation of the UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: an
approach based on general principles',
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koneru.html
) (2
See Troy Keily Good Faith and the Vienna Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG 1999 (15-40) p3.
)(3
Section 242 German Civil Code: The debtor is bound to perform
according to the requirements of good faith, ordinary usage being taken
into consideration.
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 ىتح أشني دق مازتلا بايغ وأ دوجو ديدحت دنع ةينيقيلاب فصنملا لماعتلاو ةنامألل

)*(

(

)1

 ".ةلداع ريغ وأ ةقداص ريغ ةين ةبيغ ىف

  

 ةيضق ىف ددشتملا هفقوم ىزيلجنالا ءاضقلا دكؤيو

 قح يأ" نإ ىلإ اهيف صلخ ىتلاو 

هحنمي

 ىف ةئيس عفاود هيدل نوكت دق ىذلا حونمملا صخشلا بناج نم حناملا ةحلصم

(

)2

".قحلا كلذ قيبطت

  

 فقوم نع نوعفادملا عمتجا ،هيلإ ةراشالا قباسلا ىهقفلا فالخلا ءازإو

 ةضراعتملا فقاوملا يبحاص – ىناملالا يندملا نوناقلاو ىزيلجنالا ماعلا نوناقلا

 ةينلا نسح نأشب ينوناق فقومل طسو لح ةغايصل -ةينلا نسح أدبم لوح

 .عوضوملا اذهب ةطبترملا ىرخألا لئاسملاو

ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا نيب فالخلاو قافتألا هجوأ



 دض لمعي دق ،ام دقع 

v. Flood

Allen Wills J in

227

 ىئاهنلا فقوملا نا اندجول ةيقافتالا ةغايص خيرات ىلإ انرظن اذإ -

 انييف ةيقافتا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا ىف حضاولا

1980

 ىذلاو -

 دقل ،ىندملا نوناقلا لودو ماعلا نوناقلا لود ةمظنأ نيب قيفوتلل ًازيزع ًارصن لثمي

(

)3

،ةينلا نسح ىلإ ةيقافتالا ىف ةحيرص ةراشإ ىأ لوالا قيرفلا ضراع

 لام امنيب 

 ىفرط تافرصت ىف ةينلا نسح أدبم ليعفت ىلا ىندملا نوناقلا لود ىلثمم قيرف

(

)4

.دقعلا

 ،ىقبي نا نكمي ةينلا نسح " نأب ةيصوتلا عم تالزانت قيرف لك مدق دقلو 

 ةينلا نسح قيبطتب رخآ حارتقا ءاجو " ةيقافتالا ماكحا ىلا هجاردإ ىغبني نكلو

)*(

  

:

ةيزيلجنإلا ةغللاب

Common Law v. Civil Law: Clash and Compromise

)

)1

Banque Financiere de la Cité S.A. v. Westgate Insurance Co. Ltd
)(unreported, Court of Appeal of England, 28 July 1988

.

   

 ,

 & 

 (

)(2)App. CAS. 1, at 46 P .C 1879
(3) This is not to suggest that the approach to good faith within the
common law world was completely homogenous. For example, a
Canadian proposal regarding Article 6 suggested that parties be
prohibited from excluding an obligation of good faith but that parties
could agree to the standard by which the performance of a good faith
could be measured. This proposal was ultimately
http.cisg.law.pace.edu/cisg/1stcommitee/summaries6.html
http://joe.law.pace.edu.cisg.text.colloquy7/html
(4 Eö rsi in Kritzer., International Contract Manual: Guides to
Practical Applications, Kluwer, p.69
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 نوناقلا لود ولثمم هضفر ام وهو ةيقافتالا سيلو دقعلا ريسفت ىلع

 ال ًايقالخا أدبم ةينلا نسح نيمضتل ماعلا نوناقلا لود ةضراعم تدمتعاو.ماعلا

 أدبملا نأ مغرب .دقاعتلا فارطأ ىدل ىنوناقلا مازتلالا ةيعضو هيلع ىفضت نا بجي

 ىراجتلا نوناقلا ىف نيقيلا ةميق عم هضراعت ساسأ ىلع ضفر هنإف هيف بوغرم

(

)1

.ماعلا نوناقلا لودب

228

 عقي نأ ىغبني دقاعتلا " نأ دقعلل ةيديلقتلا ةيرظنلا ضرتفتو اذه  -

 لود ىماحم " نأ

 ىريو " اهيلع قفتم طورش ىلع

Friedrich Juenger

 ضيوقتل ىندملا نوناقلا لود نم مهئارظن نم ةرماؤم اومتشا امبر ماعلا نوناقلا

(

)2

" دوقعلا ىف نيقي نم هيلع اوداتعأ ام

 أدبم ةينلا نسح أدبم نا ًاضيا ليق دقو  

 فالتخاو ةيجازملا مهلاوحأو دارفألا فالتخاب فلتخت ةديدع ءايشأ ىنعي ضماغ

 نسح لوح ةيقافتالا ىف صن ىدؤي نأ نم ىشخ’ دقف اذهلو .نكامالاو ةنمزالا

 رثأتت دق ةينطولا مكاحملا نإ ثيح   "،رطخلل قيبطتلا سناجت ضيرعت ىلإ ةينلا

(

)3

  ".مازتلالا اذه قيبطت ىف ةينوناقلاو ةيعامتجالا اهديلاقتب

  

 هرابتعاب ددحم لكشب هجاردإل ىعادال هنأ ةينلا نسح وضراعم ىأر دقلو

 نا ةينلا نسح راصنا ىأر نيح ىف .ةينطولا نيناوقلا ىف لعفلاب ًانمضتم

 عفد دقو .ةيقافتالا ىف هيلع صنلا ريسيلا نم لعجي أدبملاب ىملاعلا فارتعالا

 ةيلآلا هذه ىف هجاردإ نأب لوقلا ىلإ ىندملا نوناقلا لود ىلثمم نم أدبملا راصنأ

 نكمي هنأو ،ةيلودلا ةراجتلل ةقئافلا هتيمهأب فرتعم أدبم جاردإ ىنعي ةيلودلا

)(1

.

.

 & 

 & 

.

see Mary E. Hiscock 'The keeper of the flame: good faith and fair
dealing in international trade', 29 Loyola of Los Angeles Law Review,
1059 at 1061
(2) see Friedrich Kessler Edith Fine., 'Culpa in contrahendo,
bargaining in good faith, and freedom of contract: a comparative
study', (1964) .
(3) see Kessler Fine., loc. cit., quoting Michael G. Bridge, 'Does
Anglo-Canadian contract laws need a doctrine of good faith?' (1984) 9
Canadian Business Law Journal 385 at 407
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 -  نأ الإ

ةياغلا وه نيقيلا نوكي نأ بجي ةيراجتلا تالماعتلا لك.  ةدعاقلا ةينيقي نإف اذهلو

 ةيضق يف قباسلا لوقلا

 –

 ةينلا نسح راصنأ دحأ-  دقتني

Vallejo v. W

،  ىف " نأب هلوقب همكح بيبست ءاج دقف

 هيجوت

مكاحملا

  ةداملا صن ىلإ

7/

1

(
ةياغلا كلت غولب ةيجهنم ددحتو.

  

1)

  ةيقافتالل سناجتم ريسفت ىلإ ةجاحلا دكؤت ىتلا

Lord Mansfield

 راشأو " ًاريثأت رثكا حبصت

(
همدع نم.

  ةداملا نأ

7/

1

اهنم تالؤاست: - 

أدبملا كلذ يدقتنمو ةينلا نسح أدبم نع نيعفادملا.  ةدع ةداملا هذه تراثأ دقل

ةلأسملا هذهل مهتجلاعم ىف ًايرهوج ًافالتخا. نيب طسو لح ةباثمب تناك ىتلاو

نإف هيلعو،  نيقلعملا فالتخال حضاو ريغ ةيقافتالا ىف ةينلا نسح أدبم نأ

ةيقافتالا ريسفت ىلع، ةقيقحلا ىف ًاحيحص سيل اذه نكلو. 

  طقف قبطني ةيرهاظلا ةيحانلا نم ةينلا نسح لعجت

2)

نيقياللا ىف ببستملا.  ًاينوناق أدبملا ناك اذإ ام ةفرعم مدع نم أشني نيقياللا نكلو

  سيل ةينلا نسح أدبم نأ ىلإ

Lord Mansfield

 ؟ ةيقافتالا ريسفت يف هدرفمب ةينلا نسح أدبم مادختسا نكمي له.     



 ةداملا نأ ةصاخو

7/

1

 ةحارص ةينلا نسح ىلإ ريشت، نكلو: 

ةدقاعتملا فارطألا تافرصت ىلع امازتلا ضرفيل ةينلا نسح دتمي له. 



(1)

, 
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,

: 
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, 

see Franco Ferrari., 'Uniform interpretation of the 1980 Uniform
Sales Law Pace University School of Law
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/franco.html
(2)
Lord Mansfield said it was of greater importance that the rule
should be certain, one way or another. Vilus made the related
observation, that "[a]fter the representatives of the civil law countries
have understood that any insisting on their version was useless, they
suggested that the referring to the principle of good faith should be
omitted from the text. It is a pity that they did not succeed in that.
Instead, an unlucky combination has been adopted, an inconvenient
compromise Vilus 'Common law institutions in the UN Sales
Convention', Estudios in Homenaje Joge Barrera Graf, Vol.11 (Mexico
Universiaded Mac. Aut. De Mexico, 1989) pp.1438 - 1440 in Kritzer op.
cit p.70. Mansfield may well have suggested that the drafters of the
CISG would be better to completely omit any reference to good faith in
the CISG or expressly exclude its relevance, rather than agree to an
uncertain compromise

   .؟ ةيقافتالا راطإ يف ةينلا نسح ىلع صنت ىرخأ رداصم كانه له



 يف ةينلا نسح ةلأسم تاعزانملا نأشب مكاحملا تارارق رسفت فيك



  ؟ ةيقافتالا

 نسحب فارتعالا وحن ريغتت ءاضعألا لودلل ةيلحملا نيناوقلا تناك اذإ



 ىلع رثأ اذ نوكي نأ ريغتلا اذه ىلع بجي لهف ،ةيدقاعتلا تاقالعلا يف ةينلا

(

)1

اهتاذ ةيقافتالا

  ؟ 

 ىف نيقلعملا ءارآ ليلحت ىلإ انوعدي رمألا ،تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإلل

 -ةراشألا تقبس امك ةيقافتالا ىلع نوقلعملا ددح دقف ،ريسفتلل رايعمك ،ةينلا نسح

 مادختسا وه لخادملا هذه لوأ:ةينلا نسح قيبطت قاطنو رود ىلا لخادم ةعبرأ

 كولس نأ اهيناثو ،ةيقافتالا ماكحأ ريسفت ىف طقف ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىف دراولا ةينلا نسحب ىباجيإ مازتلا همكحي دقعلا ىفرط

مأ ،ةيقافتالا ئدابم نم ماع أدبم ةينلا نسح نأ اهثلاثو ،ةعباسلا

ا

 كلت عبار 

 ىلودلاراجتلا نوناق نم لكل ماع أدبم هنا اهرخآو ءىدابملا

lex mercatoria

ةيراجتلا دوقعلا ئدابمو

  ىف ةلدعملا ةيلودلا 

2004

UNIDROIT
.

PRINCIPLES

 :-ىلاتلا هجولا ىلع لخادملا هذه نم لخدم لك ليلحت ىلوتن فوسو 

 ةيقافتأل ماع أدبمك مث )،ناث بلطم( ماع بلطتمك مث )،لوأ بلطم(ريسفتلارايعم

 بلطم(ةيقافتالا جراخ ماع أدبمك ًاريخأو )،ثلاث بلطم( عئاضبلل ىلودلا عيبلا

 ).عبار

)(1

(

   )

See Troy Keily: "Good Faith and the Vienna Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)". 1999 p2
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لوألا بلطملا

)*(
ريسفتلا رايعم

      

30

2

 ضفر نع -ةراشإلا تقبس امك -ةيقافتالا ةغايص خيرات حضوي -

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأل ةطيسب ةءارق لعلو ،ماع أدبمك ةينلا نسح أدبم

 ،ةيحان نم ةيقافتالا ماكحأ ريسفت ىف طقف ةينلا نسح مادختسا نع فشكت ةعباسلا

 .ةيقافتإلا ريسفت ىف نيمكحملاو ةاضقلا دعاسي رايعمك ،ىرخأ ةيحان نمو

 ةرقفلا ماكحأ قبطت ،ةمكحم ىنعت فيك لؤاست -ددصلا اذه ىف انه روثيو 

 ىف ةينلا نسحل فارطألا ةاعارمب ،ةيقافتالا ريسفت ىف ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا

  .؟ةيلودلا ةراجتلا

 رشن فده نإ" هلوقب )

231

(هقفلا نم بناج بهذ -

Phanesh Koneru

 نيفرطلل تحمس ىتلا ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ريسفتب رثعتي ةينلا نسح

 نسح نإ ،ةين ءوس هبوشي امهنم ىأ كولس ناك ول اميف ،ةيلوئسملا نم صلمتلاب

 فارطالا نم ًابولطم نكي ملام ةدعاق حبصي الو غارف ىف دجوي نا نكمي ال ةينلا

 امازتلا ضرفت ال ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نوكب انلبق ولو  ".هتاعارم

 لظت ةيقافتإلا ماكحأ ريسفت ىف ةينلا نسح بلطتت امنإو فارطالا ىلع ةينلا نسحب

 ىلودلا عيبلا دقع ىف نيفرطلا تامازتلاو تابجاو مسرت ةيقافتالاف ؛ةلكشم كانه

 كولس ىلع رشابملا ريغ ريثأتلا نود  -ةين نسحب  -اهريسفت نكميالو عئاضبلل

(

)1

 .ىلودلا دقعلا ىفرط

  

)*(

  

:

ةيزيلجنإلا ةغللاب

Criterion for interpretation

)(1

 عجرم

( 

   )

Koneru., Although the distinction is academic, there is even
conjecture as to whether the emphasis is on 'observing good faith' and
)'promoting the observance of good faith'. That is, should article 7(1
read: "in the interpretation of the convention... regard is to be had... to
the observance of good faith in international trade", or should it read:
"in the interpretation of the convention... regard is to be had to... the
need to promote... the observance of good faith in international trade".
Loc. see Troy keily: "Good Faith and the Vienna Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)". 1999 p2

                                                                                                                  قباس
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 مقر ةيضقلا ىف ةظحالملا هذه تدرو ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو  -

1720/

94

 اهعئاقو صخلتت يتلاو:ةيناملألا فانئتسالا ةمكحم اهترظن ىتلاو 

7

U

 ىف صنو ،ةرايس ةرشع ىدحإ عيبل ًادقع اعقو ايناملأ اعئابو ايلاطيإ ايرتشم نأب

 ددحت دقو .لعف دقو عئابلا حلاصل ًايكنب ًانامض لسريس ىرتشملا نأ ىلع دقعلا

 سطسغأ ىف ةزهاج تارايس ةسمخ تناك ثيح ،دقعلا عيقوت دعب ميلستلا تقو

 تارايسلا ميلست لوبق نأ عئابلا رطخأ ىرتشملا نأ الإ .ربوتكأ ىف ةيقابلا ةيمكلاو

 ةيناملألاو ةيلاطيإلا ةلمعلا نيب فرصلا رعس بذبذت ببسب ربوتكأ ىف ليحتسم

 .دروملا نم تارايسلا مالتسا ليجأت عئابلا نم ىرتشملا بلط ،ةداح ةروصب

 نامضلاب بلاطو دروملا نم هبلط ءاغلإب عئابلا ماق ،كلذ نم سكعلا ىلعو 

 هنأل ىكنبلا نامضلا عفد ةداعإب عئابلا ةمكحملا ترمأ .لعفلاب هملستو ىكنبلا

 ًامازتلإ ىطغي ىكنبلا نامضلا نأ ىلإ ًادانتسإ ،ىنوناق دنس نود هيلع لصحأ

مك ،مالتسإلا ضفرل ىرتشملا ىلع ةبوقعك قبطي الو دادسلاب

ا

 ةبلاطم تضفر 

 تناك تارايسلا نأل ىرهوج زواجت كانه نكي مل هناب تضقو ،ضيوعتلاب ىرتشملا

 ىلعو .ميلستلا مدعل ءاغلإلا ىف قح كانه نكي مل هنأو ربوتكأ ىف ميلستلل ةزهاج

 مث نمو ،تقولا كلذ ىف ىغلإ دق دقعلا نأ نالعإ ىف ىرتشملا لشف دقف لاح ةيأ

 ةمكاحملا تقو دقعلا نالطب نالعإب ىرتشملل حامسلا نإف

–

 فصنو نيتنس دعب

– ةنس

 نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىف ةينلا نسح أدبمل ًاكاهتنإ دعي 

(

)1

.ةيقافتالا

 ةداملا ىف ةينلا نسحل اهريسفت حضوت مل ةمكحملا نأ ،ظحالملا نم 

 ةقالعلا تاذ ماكحألا ترسف اهنأ ودبي امنإو .ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

 ةداملا ةصاخو ،ءاغلإلاب

49

 ءاغلالا ىف قحلا نيفرطلا ىطعت ىتلا ةيقافتالا نم 

 ةداملاو

26

 نسح أدبم رشن ضرغب راطخإلا مت اذإ ءاغلإلا نايرس ىلع صنت ىتلا 

  .ةيملاعلا ةراجتلا ىف ةينلا

)(1

,

 .

.

Oberlandesgericht (Provinc ial Co urt of Appeal) München case
number 7 U 1720/94 Decided on 8 February 19 9 5. Case law o
UNCITRAL texts (CLOUT), abstract no 133 Reproduced at
http:/cisgw3.law.pace.edu/cases950208g1.html
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 نل قحلا ءوشن نم ةنس فصنو نيتنس دعب ءاغلإلاب راطخإلا نأ كلذ ىلع ةوالع

 نولعجي نيذلا( صاخلا نوناقلا راصنأ فده نإف اذهبو .ةين نسحب ًادبأ نوكي

 ريسفت نكميال ذإ .ةرشابم ريغ ةروصب ققحت دق نوكي ً)،اماع ًابلطتم ةينلا نسح

 نيفرطلا كولس ىلع راثآ ريسفتلا اذهل نوكي نأ نود ةين نسحب ةيقافتالا ماكحا
 ءوسب نيفرطلا نم ىأ كولس اهيف نوكي فورظ أشنت دقف كلذ عمو .نيدقاعتملا

 ىرورضلا نم هنإف اذهلو .ةين نسحب ةرسفملا ةيقافتإلا ماكحأب هدصر نكلو ةين

 مغرب ،ةينلا نسح ريغب تافرصت عم لماعتلل اماع ابلطتم ةينلا نسح نوكي نأ

 ةداملا نم ةيقافتإلا اوغاص نم ةين تناك امبرلو .ةيقافتإلا عم اهقاستإ

7/

1

 لحك 

 ماعلا مازتلالا نكلو ةين نسح ريغب تافرصتلا ةجلاعم ىف اهمادختسا ةيناكمإ طسو
 نكمي هنإف كلذ عمو .ةيقافتالا ةغل زواجتت فورظ ىف ًاحاتم نوكي نل ةينلا نسحب

   .ةيقافتالل ماع أدبمك ةينلا نسح ىلإ ةدوعلا

  ىناثلا بلطملا

)*(
ةينلا نسحل ةماعلا تابلطتملا

233

 ةغايص ءانثأ ىف ماع أدبمك ةينلا نسحل حيرصلا ضفرلا نم مغرلا ىلع -

 أدبمك ةينلا نسحب ًامازتلا دسجت تلازام اهنأ اهيلع نيقلعملا ضعب ىري ،ةيقافتإلا

( هقفلا نم بناج هاجتالا اذه ىنبت دقلو ماع

 بجي " ةيلودلا ةراجتلا ىف ةينلا نسح ةاعارم ...عيجشت ىلإ ةجاحلا " لثم تارابع

 ةفاضالاب .ىلودلا عيبلا دقع ىفرط ىلإ ةهجوم اهرابتعاب عساو ريسفتب ىظحت نأ

 .اهتاذ ةيقافتالا ىلإ

 تالماعتلا افرط وه ىراجتلا نوناقلا عوضوم نأب  ،لوقلاب اهيار ززعتو 

 اذه ديؤيو .هلهاجت نكميالو مكاح أدبم ةراجتلا ىف ةينلا نسح نأو ،ةيراجتلا

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

General requirements of good faith

 نإ :هلوقب )

Nives Povrzenic
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(

)1

 :-ةذتاسألا لثم هقفلا نم ريثكلا يأرلا

و 

Peter M.J. Bonell
  

             نيدلا ماسح .د و قيفش نسحم .د ةذتاسألا كلذكو ،

Schlectriem
(

)2

 .ريغصلا

  

234

 ةينلا نسح ضفر لظت ةقيقحلا نإف ،قبس ام لك نم مغرلا ىلعو  -

 ةيضقلا ىف ةمكحملا رارق ريسفت نكميو ،ةيقافتالا ةغايص ءانثأ يف ماع بلطتمك

 فصنو نيتنس دعب ءاغلإلا ىف قحلا ةسرامم نأب اهتعانق ىلع ًادامتعا ةقباسلا

 دحوم نوناق قيبطت ىف ةبوعصلا نع فشكي اذه لعلو .ةينلا نسحب نكي مل ةنس

 ةيقافتالا حور عم قفاوتت ةقيرطب تاعزانملا ىف مكحت نأ مكاحملا ىلعو .عويبلل

 رظنلاب اهب دادتعالا نكمي قباوس اهرابتعاب ىرخأ مكاحم اهتردصأ ىتلا ماكحالاو

(

)3

 .اهماكحأ ريسفت دنع ةيقافتالل ةيلودلا ةعيبطلا ىلإ

ا

بلطمل

 ثلاثلا 

)*(

 ماعلا أدبملا

إل

عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافت

235

 دعاوقلا ةفاكب طيحي نأ دحوم ىراجت نوناق ىأ عيطتسيال -

 ىذلا رمألا .هقيبطت قاطن ىف أشنت ىتلا فورظلا لكل ةعناملا ةعماجلا ةيعوضوملا

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةغايص ىلإ ةيقافتإلاب ىدأ

7

 صنت ىتلاو ةيقافتالا نم 

 مل ىتلاو ةيقافتالا هذه اهلوانتت ىتلا تاعوضوملاب قلعتت ىتلا لئاسملا " نأ ىلع

 ىفو ،ةيقافتالا اهب تذخأ ىتلا ةماعلا ئدابملل ًاقفو اهميظنت متي ،اهصوصن اهمسحت

 دعاوقل ًاقفو قيبطتلا بجاولا نوناقلا ماكحأ ىرست ،ئدابملا هذه دوجو مدع ةلاح

  ".صاخلا نوناقلا

 & 

.

  

.

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب 

M.J. Bonell in C.M Bianca M.J. Bonell (Eds), Commentary on the
International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, 1987,
Milan p.84
(2
) Peter Schlectriem., [Uniform UN Sales Law. The CISG: Description
and Tests], 1981, p.25
)(3
Note, the court finding may also have been based upon good faith as
a general principle of the CISG. As the full judgment is not available, it
is difficult to say which approach the court has taken
General principle of the CISG

)(1
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 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نيمضت ىف ةيسيئرلا بابسألا نم دعي اذهو

 كلت دوجو مدع ةلاح ىفو .ةيقافتإلا اهيلع زكترت ىتلا ةماعلا ئدابملا ةعباسلا

 ىنطولا نوناقلا ىلإ وأ صاخلا ىلودلا نوناقلا دعاوق ىلإ ةاضقلا أجلي ئدابملا

(

)1

.قيبطتلل لباقلا

 هنوكل ةيقافتألل ةماعلا ئدابملا ىلإ عوجرلا لضفي ام ةداعو 

       ةيضرألا " لثمت ةماعلا ئدابملاف ،اهل دحوملا ريسفتلا رشنل ةليسو لضفأ

 ئدابملا دحأ وه ةينلا نسح أدبمف ةيقافتألا اوغاص نم اهدمتعا ىتلا " ةكرتشملا

(

 ةداملا سيلو اهماكحأ نم ريثكل ساسألا وهو .ةيقافتألل ةماعلا

7/

 .هيلع ًادامتعا فرصتو ًاحوتفم هنوك

 تقولا ىف بجوملا

.بسانملا

.ةباتك ءاغلالا وأ ليدعتلا نوكي

 مكحلا وهو [ تافصاوملل عئاضبلا ةقباطم مدع ةجلاعم ىف عئابلا قح 



1
 :-ةيتآلا ماكحألا ىف رهظي ةينلا نسح أدبم نأب هيأر هاجتإلا اذه معديو

 نأب دقعلا ىف ةدام ىلع دامتعالاب دقعلا ىفرط دحأ مايق نود ةلوليحلا 



 ،طقف 

 ىلإ لصول ةداتعملا ةقيرطلاب لسرأ دق ناكول ىذلا رخأتملا لوبقلا ةلاح 



)2

 ةلاح ىف ،هب دتعي نأ بطاخملل ًالوقعم ادب ىتم ءاغلإلل باجيإلا ةيلباق مدع



 مل تافصاوملاب ديقتلا مدعب راطخإلا نأ ةقيقح ىلع عئابلا دامتعا نود لوحي ىذلا

( نيتداملل ًاقفو ىرتشملا نم مدقي

38

(  )،

39

 ملع قئاقحب ديقتلا مدع طبترا اذإ ) 

 ].ىرتشملل اهنع حصفي ملو ةلاهجلل ًايفان ًاملع عئابلا اهب

)(1

See Ferrari.," Note that some authors support the settlement of
unsolved questions by analogical application of specific provisions
before proceeding to general principles or rules of private international
law .
)(2
Secretariat Commentary on the CISG; CISG W3 database, Pace
University School of Law,
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-07.html
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 ىدحإ ةينلا نسح نوك سكعت ةيقافتإلا ماكحأ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 دكؤيو .اهزئاكر

 )

 اهحاجنو ةيقافتإلا ليعفتل أدبملا اذه ةيمهأ ىلع

(M.J Bonell

(

)1

.اهقيبطت مدع ىلع قافتالاب فارطالل حامسلا بجي ال هنأو دحوم نوناقك

236

 مقر ميكحتلا ةيضق ضرعب هيار هاجتألا اذه معديو  -

 8611 /

76

 نيفرطلا كولس ىلع ةينلا نسح قيبطت ةيفيك نع) 

 ةنسل

( 1997

ICC
(

)2

.نيدقاعتملا

                 ةيناملأ ةكرش نيب مربأ دق ًادقع نأ يف اهعئاقو صخلتت يتلاو 

 ىه ةيناملألا ةكرشلا نأ ىلع دقعلا ىف صُنو )،ىرتشملا( ةينابسإ ةكرشو )عئابلا(

 قحي ىتلاو .ةينابسإ ةكرش عم )نئاكملا( تالآلا نم نيعم عونل ىسيئرلا دروملا

 صوصنملا ةيمكلا فصن ءارشب ىرتشملا مقي مل اذإ دقعلا ىغلت نا زوجي اهل

  .تالالا نم اهيلع

ماع ىف هنإ الإ

1992

 ىناملألا عئابلا بلاط امنيح امهنيب عازن أشن ،

 ملست هنأ ىف ىرتشملا عزاني ملو .دئاوفلا عم ريتاوفلا دادسب ىنابسألا ىرتشملا

 عئاضب لاسرإب عئابلا مايق ببسب ضيوعتلا ىف هقحب بلاط هنكلو ،ةددحملا عئاضبلا

(

)3

.ةبولطملا رايغلا عطق ديروت وأ اهتداعإب لوبقلا ضفرو ةبيعم

 ىرتشملا بلاط 

 هنأ ركذو اهديروتب همازتلإ عئابلا ركني ملو ،ةديدع تارم رايغلا عطق ميلستب عئابلا

(

)4

.ةقلعملا ريتاوفلا دادسب ماق دق ىرتشملا ناك ول اهملسيس ناك

 دقف كلذ عمو 

 نأ لبق دكأت دق رايغلا عطق لاسرإ ىف لشفلا نأل ةبلاطملا هذه ةمكحملا تضفر

 ةداملا نأ ىلإ ةمكحملا تدنتسا دقو .ةرخأتم تاقحتسم ىرتشملا ىلع حبصت

 & 

 .,

,

 ,

.

Bonell in Bianca Bonell., op. cit. p.96, sic. Note, Bonell's position
found support in a Canadian proposal to prohibit the ability of parties
to exclude the obligation of good faith.
)(2
ICC Arbitration Case No. 8611 of 1997. Case text translated by
Beate Satory CISG W3 database, Pace
UniversitySchoolofLaw http://cisgw3.law.pace.edu/cases978611i1.html
)(3
The seller's claim regarding the supply of defective goods failed as
the buyer neither alleged nor proved a reasonable excuse for the
omission of the required notice as required under article 44 of the CISG
)(4
The Tribunal made particular reference to a letter dated 16 July 1991
in which the buyer repeated its request for delivery of the parts and
further explained the damage being caused to the buyer as a result of
the seller's non-compliance the buyer being unable to fulfil its own
orders to customers
)(1
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433

 ديروتب مزتلم تالآلا جتنم نا ىلع صنت ىتلا ىناملألا ىندملا نوناقلا نم 

 ةددحم ةدم لالخ رايغلا عطق

–

 أشنيو .كلذ ىلع صاخ قافتا كانه نكي مل ول ىتح 

 ةداملا صنل ًاقفو ةينلا نسح أدبم نم تالاحلا مظعم ىف مازتلالا اذه

242

 نم 

 ةداملا نيب زييمتلا مت ،قبس ام ىلع ءانبو .ىناملالا ىندملا نوناقلا

433

 نم 

 ىتلاو ،ةيقافتإلا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىناملإلا ىندملا نوناقلا

 ةمكحملا رارق ءاج .ةينلا نسحب نيفرطلا مازتلا اهنم ىقتسيالو اهريسفتب قلعتت

 ةداملا ىلع طقف تدمتعا ةيضقلا نأكو ىرتشملا حلاصل

433

 ىندملا نوناقلا نم 

 ،رايغلا عطق ديروتب همازتلإب لخأ دق عئابلا " نأب اهمكح تايثيح يف ءاجو ،ىناملألا

 ىروفلا ميلستلا نإف نيفرطلا نيب ةقالعلا نع امأ :ىلي ام اهمكح تايثيح ىف ءاجو

 نم ىلوألا ةرقفلا ةداملا ىف ءاج امك لماعتلل ىعيبطلا كلسملا وه رايغلا عطقل

(

)1

ةيقافتالا نم ةعساتلا ةداملا

.عئابلا اهب مزتلا ىتلا

 ةداملا نم ج ةرقفلل ًاقفوو  

33

 دعب ةلوقعم ةرتف لالخ عئاضبلا ميلستب عئابلا مزلت ىتلاو ةيقافتالا نم 

 صالختسا نكمي ةعباسلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نمو ،دقعلا يلع ةقداصملا

 بلط مالتسا نم ةلوقعم ةرتف دعب رايغلا عطق ديروت مازتلاب ءافولا ةرورض

(

)2

.ىرتشملا

 -ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نيب ةنراقم تيرجأ 

 نوناقلاو ةينلا نسحب نيفرطلا ىلع ًامازتلا ضرفتال اهنأ ةمكحملا ترعش ىتلاو

 لظ ىف هنأ ىلإ ةمكحملا تصلخ امك .مازتلالا اذه لثم ضرفي ىذلا ىناملإلا ىندملا

 ىرتشملل رايغلا عطق ديروتب مازتلا عئابلا ىلع عقي ال ىناملإلا ىندملا نوناقلا

 ىأ دجوت ال ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةدودحملا ةعيبطلا نكلو

 عطق ديروتب همازتلاب لخأ دق عئابلا نأ ةمكحملا تدجو دقف كلذ عمو .لباقم مازتلا

 راص رايغلا عطق ديروت نأ ىلإ اهرارق يف ةمكحملا تدنتسأ دقو .ىرتشملل رايغلا

 ةداملا نم ج ةرقفلا نأو نيفرطلا نيب ًاداتعم ًاديلقت

33

 عئاضبلا ميلستب عئابلا مزلت 

 .ةلوقعم ةرتف لالخ

(

)1

 ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا صنت 

9

 " نأ ىلع ةيقافتالا نم 

1

 ىتلا فارعإلاب نافرطلا مزتلي -

 ".امهنيب لماعتلا اهيلع رقتسا ىتلا تاداعلابو اهيلعاقفتا

 ,

 .

(2) ICC Arbitration Case No. 8611 of 1997. Case text translated by
Beate Satory CISG W3 database, Pace University School of Law
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978611i1.html
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 بوجوب ماعلا أدبملا نيمكحلا نيذه نم ةمكحملا تقتسأ ،مدقت ام ىلع ًابيترتو 

 روص ىدحإ ىه " ةيلوقعملا" هذه نأو ،ةلوقعم ةينمز ةرتف لالخ رايغلا عطق ميلست

        .ةيقافتالا ىف ةينلا نسح

بلطملا

عبارلا 

)*(

 ىلإ ءاجتلإلا

ةماعلا ئدابملا

نم 

راخ 

ج

ةيقافتالا 

237

 ىلإ ءوجللا ةرورض ىلع هيأر نيقلعملا نم رخآ هاجتإ سسؤي  -

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحا اهيلع تصن ىتلاو ةيقافتإلا جراخ ةماعلا ئدابملا

 ىف روصقلاو صقنلا دس ىف لوألا عجرملا اهرابتعاب ةيقافتإلا نم ةعباسلا

 ًايمازلإ ،ةين نسحب فرصتلاب ىباجيإلا مازتلإلا حبصي ىلاتلابو .ةيقافتالا صوصن

ةراجتلا نوناق ئدابم نم ًايعرم ًأدبم هرابتعاب ىلودلا عيبلا دقع ىفرط ىلع

             

(

)1

ئدابم دحأ ًاضيا وهو 

ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا

(

)2

)

.

  

 ىف ةلدعملا

2004

 (

PRINCIPLES UNIDROIT

   

lex mercatoria

 كانه نوكي نأ ةرورض طرتشت ةيقافتإلا نأب هيأر هاجتألا اذه معديو     

 دحأ اهيلإ أجلي دق ىتلا ىرخألا ةماعلا ئدابملاو اهماكحأ نيب قفاوتو طابترا

 ىدم دكؤي امك .ةماعلا ئدابملل ىفسعتلا مادختسالا عنم ىلإ ىدؤي امم فارطألا

 .ةيقافتألا ماكحأ ريسفت ىف قفاوتلاو سناجتلا

238

 -ةينطولا تاعيرشتلا نم ضيقنلا ىلع -ةيلودلا تايقافتالارقتفت  -

 ىف ةطلس تاذ ةيريرحت وأ ةيعيرشت ةئيه ةيقافتالاىمستو .ليدعتلا تايلآ ىلإ

 ةباجتسإلا وأ روصقلا وأ صقنلا هجوأ جالعل ةلواحم ىف اهيلإ ةفاضإلا وأ اهليدعت

:ةيزيلجنإلا ةغللاب )*(

General principles outside the CISG

.

.

K.P. Berger an International Restatement of Contract Law, 1993,
Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, p.544
(2) UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 1994,
Rome. The UNIDROIT principles provide the most accessible and
accurate statement of law with regard to lex mercatoria. It should be
noted, however, that they are only one interpretation and do not
purport to be exhaustive

(

(1
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 ىف ةطلس تاذ ةيئاضق ةهج دجوتال هنأ امك ،ةيملاعلا ةينوناقلا مظنلا ىف روطتلل

 .ةمزلم تاديدحت ءاطعإ

 ةيقيقحلا ةناكملا لوح راثملا فالخلاو لدجلا نا دجن ،قبس ام ءوض ىفو

 ةمزلم ماكحأ رادصإب ةضوفم ةيئاضق ةهج دوجوب هزيزعت نكمي ةينلا نسح أدبمل

 .ةدقاعتملا لودلا مكاحم اهمدختست ةيئاضق قباوس ريفوت ىلع لمعلا وأ

239

 انبناج نمو -

–

 ريسفتلا زيزعت ىلإ يدؤي جهنملا اذه نأ -ىرن 

 رظتنيال ،ىرخأ ةيحان نمو .ةيحان نم ةرفاوتم تسيل تايلآلا هذه نكلو ،دحوملا

 هذه مظنت ةيئاضقو ةيعيرشت تاهج ةماقإ ىلع اهتدايس ىمحت ىتلا لودلا قفاوت نأ

 .ةيقافتإلا

 ريغ ةيقافتإلا له :ددصلا اذه ىف لؤاست انه راثي ،مدقت ام ىلع ًابيترتو

 ىلإ ءوجللاب حامسلا نكمي لهو ؟ اهلوح ريغتملا ملاعلا عم فيكتلا ىلع ةرداق

 ؟ اهجراخ ةدوجوملا ةينوناقلا ئدابملا

240

( هقفلا نم بناج بهذ  -

 مومعلا هجو ىلع ةيقافتإلا جراخ ةدوجوملا ئدابملا داعبتسا

–

 كلت ءانثتساب كلذو 

 ناك اذإو .ةيقافتإلا ىف ةينلا نسح عضو عم قفتي اذهو ًايلود ةلوبقملا ئدابملا

 نإف ،ةيقافتإلا ةغايص دنع ةينلا نسح لاخدإ اوضراع ماعلا نوناقلا لود ولثمم

 ماعلا نوناقلا لاثملا ليبس ىلع ،ةيرهوج تارييغت تدهش دق لودلا كلت نيناوق

 .ةينلا نسح أدبمب فارطإلا مازلإب فارتعألل أيهم نألا حبصأ ىذلا ىلارتسإلا

 ةيقافتإلا ىلع ىغبني ناك اذإ ام وه ًايلاح هسفن حرطي ىذلا لاؤسلاو   

Ulrich Magnus

( ىري امبرل .تاروطتلا هذه سكعت نأ ىلاحلا اهلكشب

            

 كلتل ةينوناقلا مظنلا هتدهش ام سكعت نأ ةيقافتإلا ىلع بجوتي هنأ )

Professor

 ةرورض ىلإ )

Professor Ulrich Magnus

 تاريغت نم لودلا

–

 ةجلاعم نكميو ً.ايلود ةلوبقم ةماعلا ئدابملا نوكت نأ ةطيرش 

 ىف ةلدعملا ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم ءوض ىف ةلأسملا هذه
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2004

 لود ضعب ىف لوحت نم ودبي امو 

PRINCIPLES UNIDROIT

( 

)1

.ةيدقاعتلا تاقالعلا ىف ةينلا نسحل ديؤم فقوم وحن ماعلا نوناقلا

       

241

،لوقلا ةصالخ -

 ءافضإ هنأب ًامهبم ًافصو ةينلا نسح أدبم فصو

 لك داعبتسا ىنعت ةرابع هذهو ،دقعلا نوناقل ةيساسألا ئدابملا ىلع ةيقالخأ ةحسم

 اهلوانتي مل ىتلا صرفلا ىلع ذاوحتسالا نم فارطألا عنمل ةينلا ءوس لاكشأ

 ةيلوقعملاو لداعلا لماعتلاو فاصنإلا " لثم ةيقالخألا ميهافملا نأ ةقيقحلاو .دقاعتلا

(

)2

 " ةنامألاو بذهملا كولسلاو

 نسح موهفم نأ ىلإ ريشت ةينلا نسحب ةطبترملا 

 .هصئاصخ مهأ نم ىه هتيددعت نإ لب .بناوجلا ددعتم ةينلا

 ئشلاف ً،انوناق اهل عضت نأ رذعتملا نم تالاح كانه " وطسرأ لوقي امكو 

(

)3

  ".ددحم ريغ رايعمب الإ هسايق نكميال هتاذب ددحملا ريغ

  

 بلطتيالو ،سفنلا ىلع ريغلا راثيإب ًامازتلإ سيل ةينلا نسح نإف كلذ عمو

 عمو .ةيدقاعتلا تاقالعلا ىف مكاحلا عفادلا اهرابتعاب ةصاخلا ةحلصملا نع ىلختلا

(

)4

 .ىنوناق قح مادختسا ةءاسإ نم فارطالا دحأ عنمي دق هنإف كلذ

  

242

 ةينلا نسح أدبم ىلع بترتي ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو  -

–

 قاطن ىف 
 كلذ عمو ،قيقدلا رصحلا ىلع ىصعتست تامازتلا ةدع عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع

– تامازتلالا هذه نم ردق دجوي

– ءاضقو ًاهقف رقتسا 

 هتسرك نأ دعب اميس ال 

(

)5

.ةينطولا تاعيرشتلا ىف وأ ةيلودلا تايقافتالا ىف ةحيرص صوصن

 لواحنسو 

 هذه قاطن ىف ةينلا نسح أدبم ىلع ةبترتملا تامازتلالا مهأل ضرعتلا ىلي اميف

    :ىلاتلا ثحبملاب نيبملا هجولا ىلع تامازتلألا

)(1

 قباس عجرم

.

.

 ,

.

  

see Troy Keily: Good Faith and the Vienna Convention on Contracts
for the International Sale of Goods CISG.
)(2
See H. K. Lücke,"Good Faith andContractual Performance", in P.
Finn (Ed). Essays on Contract, 1987 , The Law Book Company Limited,
Sydney, p.160
(3)Aristotle., the Nocomatnean Ethics, trans. H. Rackham, Harvard
University Press Cambridge, Mass., 1926, p.315
(4) Lücke. Op. cit., p.162

(

5

 ةداملا صنت )

148

 عم قفتت ةقيرطب دوقعلا ذيفنت بجي " نأ ىلع ىرصملا ىندملا نوناقلا نم 

  "ةينلا نسح هبجوي ام

210

 ثلاثلا ثحبملا

تامازتلإلا

ع موقي ىتلا 

ل

ةينلا نسح أدبم اهي

 تانايبلاب ءالدإلاب مازتلالا :الوأ

243

أدبم -

تانايبلاب ءالدإلاب مازتلالا 

 نم عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع فارطأ نيب 

 لك مازتلإ ىلع أدبملا اذه موقيو .ةينلا نسح أدبم اهضرفي ىتلا تامازتلالا زربأ

مدقي نأب ضوافتم

رخآلا فرطلا ىلا 

 ةقالعلا مامتإل ةمزاللا تامولعملا لك 

اذإ مازتلالا اذه ةيمهأ رهظتو ،ةيدقاعتلا

ةيلمعلا تناك 

ةيدقاعتلا 

 ىلإ جاتحت 

 صصخت

 .تالاجملا نم لاجم ىف

،مدقت ام ىلع ًايبترتو

 نأ ىلإ ًادانتسا ررضلا عقو اذإ ةيلوئسملا دقعنت 

 فرطلا هل اهحنم ىتلا ةقثلا لغتسا دق فلاخملا

هو ،رخآلا

و

 ال مازتلا 

 رصتقي

 ىلع

منإو ،بجوملا

ا

 .اضيأ رخآلا فرطلا ىلع عقي 

ىظحي ،كلذ ىلع ةوالع

 تانايبلاب هدادمإو كلهتسملا مالعإب مازتلالا 

 تامولعملاو

ىف ةمهم ةناكمب

 ريخألا اذه ءاضر ةيامح 

و

 ببسب نكمتي ال ىذلا

(

)1

لوصولا نم يدقعلا هزكرم فعض

.هيلإ
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 ريصبتب مازتلالا ةينوناقلا تاميظنتلا تضرف ،كلذ ىلع ًاقيبطت  -

 امك .هرمأ نم ةنيب ىلع وهو هلوبق ردصي ىكل دعب نع دقاعتي يذلا كلهتسملا

 ةفصب قلعتت ىتلاو مهعم دقاعتلل ةمزاللا تامولعملا عيمج ريفوتب نيدروملا تمزلأ

 تامدخلاو علسلل ةيساسألا صئاصخلاو هناونعو دروملا ةيصخشب ةصاخ

 ىف عوجرلا ىف كلهتسملا قح ىدمو ميلستلاو عفدلا ريبادتو اهنامثأو ةضورعملا

 هراطخإ ةداعإ بجي ،هريصبت ىف ةدايزو .ميلستلاو لاصتالا فيلاكتو ،دقاعتلا

 تامولعم ةفاضإ عم ميلستلا داعيم زواجتتال ةدم لالخ ،اهغالبإ قباسلا تامولعملاب

 دعب ام تامدخل ًاديدحتو دقاعتلا ىف عوجرلا ىف هقح لامعإ ةيفيكب لصتت ىرخأ

(

)2

 .تانامضلاو عيبلا

  

(

)1

(

)2

ص قباس عجرم .برعلا نيماحملا ىدتنم * ةينورتكلإلا ةراجتلا دوقع ىف ةضوافملا  

9.

 ص.قباس عجرم نيدلا فرش دمحأ .د 

 139.
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 ىلودلا ضوافملا ةوشر عنم أدبمً:ايناث

  

245

  

 .تالومعلاب نايحألا ضعب ىف طلتخت

 .هلثمي ىذلا ىلصألا فرطلا ةحلصم ىعاريالو رخآلا

 نواعتلا ةمظنم لود ةيقافتأ نأ ريشن ،لوقلا ةلفان نمو  -
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 ةقيرطب رثؤت تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا نأ مولعملا نم  -

 غلبتو اهمربت ىتلا ةيلودلا دوقعلل ةجيتن ،ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ىلع ةرشابم

 ىلع لمعلا نم تاكرشلا كلت هيلإ ىعست امل ًارظنو .تارالودلا نييالمب اهتميق

 ىتلاو ةوشرلا ةرهاظ راشتنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا .اهتادقاعت ماربإ ةعرسو ليهست

  "،ةلومع" ةيلودلا ةراجتلا ىف اهيلع قلطي ةدئاف ةروص ةوشرلا ذختتو

 فرطلا عم دقاعتيف ،هتنامأ نوخي ىكل دقعلا ماربإ دنع ضوافملا اهيلع لصحي ثيح

)*(

                 ةيراجتلا تالماعملا ىف ةوشرلا نأشب

ةيمنتلاو ىداصتقالا

)(OECD
ةيلودلا

 نيب قيفوتلا ةلواحمو ،ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا ةيامح ىلع اهنم ًاصرح

(

 ًاقلق ريثت ةوشرلا نأ " ىلع ةيقافتألا ةمدقم ىف تصن ،قالخألاو نوناقلا دعاوق

 هوشتو ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةديجلا ةرادإلا ضوقتو ًاريطخ ًايسايسو ًايقالخا

  ".ةيدقاعتلا ةيسفانتلا عاضوالا

 ميرجتب ةعقوملا لودلا ةيقافتالا نم ىلوألا ةداملا مزلت ،كلذ ىلع ةوالع

 وأ ضرعب دمع نع صخش ىأ مايق لاثملا ليبس ىلع ،ةوشرلا نم ةنيعم لاكشا

 ىبنجأ ىموكح  /ىمومع لوئسمل ةزيم ةيأ وأ ةيدقن ةزيم ءاطعإ وأ ميدقتب دعولا
 ًايصخش هل كلذ ناك ءاوسو ،ءاطسو لالخ نم وأ رشابم بولسأب كلذ ناك ءاوس

 ماهم ءادأب ةقالع ىذ لعف نع عنتمي وأ لعفب موقي نا ضرغب ثلاث فرطل وأ

      ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ىف ةحيحص ريغ ىرخأ ايازم لجأ نم ىمسرلا هلمع

(

)1

 .ةيلودلا

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب 

 ىلإ رصتختو

  :

 ,

the Organization of Economic Co-operation and
) (OECD
Development
)(2
The OECD Convention on Bribery By Geoffrey R. Watson
March 1998. Article 1 of the Convention obliges states to criminalize
certain forms of bribery. Article 1(1) provides "Each Party shall take
such measures as may be necessary to establish that it is a criminal
offence under its law for any person intentionally to offer promise or
give any pecuniary or other advantage, whether directly or through
intermediaries, to a foreign public official, for that official or for a third
=party, in order that the official act or refrain from acting in relation to
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 دوقع ىف ةوشرلا ةلكشم ىلودلا ميكحتلا ماكحأ تراثأ ،كلذ ىلع ًاقيبطت

 قفتملا ةوشرلا ةميقب ىشارلا ةبلاطم ىف ىشترملا ةيقحأ ىدم يف ةيلودلا ةراجتلا

 اهتفلاخمل تاقافتألا هذه نالطب ىلإ اهيف تهتنا ىتلاو .اهعفد ىشارلا ضفرو اهيلع

 .ىلودلا ماظنلا
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 اياعر نم ًابلاغ نوكي ىشترملا نأ ،ةيلمعلا ةسرامملا يف دجنو  -

 تالومعلا هذه نأ ىلإ ريشي ىشترملا عافد نأ ىرت نأ ملؤملاو ،ةيمانلا لودلا

 ام ىلإ نوتفتليال مهنأب كلذ ىلع نومكحملا دريو طسوألا قرشلا دالب ىف ةفولأم

  .ىبروألا ىوتسملاب مزتلم ىرتشملا نال طسوألا قرشلا دالب ىف ىرجي

رج ،قبس ام ىلع ًابيترت

ت

 دوقعلا ىف دنب جاردإ ىلع اناغ ةلود ىف ةداعلا 

 لجأ نم ةلومع مدق ىبنجألا دقاعتملا نأ نيبت اذإ هنأ ىلع ةحارص صني ةيجذومنلا

 نودو هسفن ءاقلت نم ىغلي دقعلا نإف ذيفنتلا ىف شغلا لجأ نم وأ دقعلا ماربإ

( 

)1

.ةلومعلا مدقم عم تمربأ ىتلا دوقعلا عيمج ءاغلإ نع ًالضف تاءارجإ
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 لك ىف لصأتمو ًايملاع هب فرتعم أدبم ةينلا نسح ،لوقلا ةصالخ  -

 أدبمو .ةيلودلا ةيقالخألا ئدابملا نم قتشم وهو ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا

 نأ آلإ اهريسفت ىلإ ةفاضإلاب ةيلودلا دوقعلا ذيفنتو نيوكت ىف ضرفي ىساسأ

 ريسفتل بولسأك ضومغلا هبوشيو دودحمو قيض لاجم ىف هترصح ةيقافتالا

 ىلع ًاماع ًامازتلا هفصوب سيلو مهدحو هاضقلا ىلإ هجوم بولسأكوأ اهماكحأ

 وأ دقعلا نيوكت ةلحرم ىف ةينلا نسح ةاعارمب ىلودلا عيبلا دقع فارطأ قتاع

 .لماعتلا ىف ةنيعم كولس ريياعم عابتأب مهمزلت ال ىهف مث نمو هذيفنت ءانثأ

 دودحم رود ىوس هيقافتألا ىف بعلي ال ةينلا نسح أدبم نأ كلذ ىلع ىنبنيو 

 نسح أدبم ىقري نأ ىغبني اذلو .هميقلا ميدع وأ ىوناث رود هنأب فصو يف هياغلل

 ةداملا كلذ لثم اماع أدبم هنوك ىلإ ةينلا

242

 ىتح ىناملالا ىندملا نوناقلا نم 

 مادختسا زوجيالو .ريسفتلا ةيلمع ىلع اروصقم دعي دنبلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

".

the performance of official duties, in order to obtain or retain business
or other improper advantage in the conduct of international business

(

)1

 نوعبسلاو عبارلا ددعلا  -ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلك داصتقألاو نوناقلا ةلجم .دواب ىدمح .د 

2004

 ص 

27
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 صاخلا انييف ةيقافتا فيرعت ريوطت لجا نم ةينلا نسح أدبمل ةينطولا تافيرعتلا

 ةقلعتملا ةيلودلا ئدابملا مادختساب هدادعإو هريوطت متي نا بجي لب .ةينلا نسحب

 بناجب دقعلا ذيفنت لجأ نم ةينلا نسح أدبم جاردإ بجي امك .ميوقلا كولسلاب

 ةرورض ىلإ ةيسنرفلا ةمكحملا هيلإ تهتنا ام كلذ ديؤيو .ةيقافتالا دونب ريسفت

 تصلختسا ثيح ،ةينلا نسحل ًاقفو مهدقع تامازتلا ذيفنتب نيفرطلا ةبلاطم

(

)1

 نسح ادبمل ًاضقانم ناك ىرتشملا كولس نأ ددحم لكشب ةمكحملا

.ةينلا

 الك نأو 

 بلاطي هنأ ىلع ةعباسلا ةداملا صن اترسف دق ةيلارتسالاو ةيسنرفلا ةمكحملا نم

 نسحل ًاقفو امهنيب مربملا دقعلاب ةصاخلا تامازتلإلا ذيفنتب ةدقاعتملا فارطألا

(

)2

.ةينلا
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 هداملا نم يلاحلا صنلا ةغايص نوكت نأ زوجي مدقت املً اقيبطت  -

 ىلإ ةيقافتالا ىعست ىذلا ضرغلا عم هقفتم نوكتل هيقافتالا نم هعباسلا

(

)3

.هقيقحت

 هجولا ىلع ،ةينلا نسح أدبمل ًاقفو دقعلا ذيفنت ريسفت ىلإ ةفاضإلاب

  :ىلاتلا

 ىف ديحوتلا قيقحت ةرورضو ،ةيلودلا اهتفص ةيقافتالا هذه ريسفت ىف ىعاري "

 ةينلا نسح مارتحا نامض ىعاري امك ،اهقيبطت

ةقالعلا لحارم عيمج ىف

 ةيدقاعتلا

ةدئاسلا

 ".ةيلودلا ةراجتلا ىف 

)(1

.

 ),

(.

See SARL Bri Production "Bonaventure" v. Socit Pan African
Export, Journal du Droit International 632-639 (Cour d'Appel de
Grenoble Chambre Commerciale 1995 abstract available in UNILEX
)(2
See Failure to Give Guarantee (Aus. v. Hung.) Hungarian Chamber
of Commerce and Industry Court of Arbitration, UNILEX, No. VB
94124 (Nov. 17, 1995

(

)3

     هداليم ةظحل ذنم ىلودلا دقعلا ىلع نميهي ةينلا نسح أدبم نأ ميكحتلا ماكحأ دحأ دكأ امكف 

 عجار هذيفنت ءاهتناو هطورشو هدونب ريسفتب ًارورم

n 5953 clunet 1990.p. 1056 obs. y.
Derains "la bonne foit doit presidera la negociation des contrats et a
leur interpretation comme a leur sent de c.c.1 rendue en 1989. Dane
laffaire
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 ىناثلا لصفلا

  نيفرطلا تافرصتو تانايب  ريسفت  ريياعم

  ميسقتو ديهمت

250

ةيمهأ ناقلعي ،ىلودلا عيبلا دقع افرط ناك امل -

 مارتحا ىلع ةريبك

نإف ،ةيدقاعتلا دونبلا

ه

 ًامئاد -ةلوهسلا نم سيل 

–

 دعاوقلا لك ،طبضلاب اعقوتي نأ

  .هماربإ دنع ةصاخو دوقعلا هذه مكحت ىتلا ةينوناقلا

 ةراجتلا فورظ انييف ةيقافتا تعار ،ةقباسلا تارابتعإلا ءوض ىفو

– ةيلودلا

 تابوعص نم اهيلع أرطي امو 

–

 نم ةرداصلا تافرصتلا ريسفت ىف ةغلاب 

  .فارطألا دحأ

 تانايبلا تذختا دقف ،ةيعوضوم طباوض ةدع ةيقافتالا تعضوو

 ةيحان نم كاردالا ىوس صخشلاو ،ةيحان نم نيفرطلا نم ةرداصلا تافرصتلاو

 تانايبلا ريسفت دنع مكحملا وأ رسفملا هب نيعتسي ريسفتلل رايعمك ىرخا

  .امهنم ةرداصلا تافرصتلاو

 ماكحأ ىلع ءوضلا ءاقلإ ىلإ انوعدي رمألا نإف ،مدقتام ىلع ًاقيبطتو

 ريسفتل مكحملا وأ رسفملا اهيلإ دنتسي ىتلا ريياعملا تددح ىتلاو ،ةنماثلا ةداملا

 مث )،لوأ ثحبم ىف( كاردالا ىوس صخشلا رايعم مث ،نيفرطلا تافرصتو تانايب

 دقع ىلع قيبطتلل ةيقافتالا اهيلإ ةدنتسملا ريسفتلا ريياعم ةمءالم ىدم لوانتن

      ).ثلاث ثحبم يف(يلودلا عيبلا

215

  لوألا ثحبملا

ريسفت ريياعم

  نيفرطلا تافرصتو تانايب

)*(
 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف 
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 نم ردصت ىتلا تافرصتلاو تانايبلاب دادتعالا ىلع انييف ةيقافتأ تصرح  -

 دقعلا ماربإ لبق تافرصتلا كلت تناك ءاوس اهصوصن ريسفت دنع عيبلا دقع ىفرط

يسفت دنعوا هداقعنا تقو وأ

ر

يسفت ،لثم ةريثك عضاوم ىف ه

ر

 تافرصتو تانايب 

 ةدام( لوبقلاو باجيإلا ىف نيفرطلا

14

 ،

)18

دحت ىتلا تافرصتلاو 

ث

 ماربإ لبق 

 ناتداملا ( باجيإلا ءاغلإ وأ بحس وأ دقعلا

15/

2

و

16/

1

 ةدام( باجيإلا ضفرو )

 17).

 ةطبترملا ًاضيأو ،دقعلا ذيفنت ءانثأ عقت ىتلا تافرصتلا ،كلذ ىلع ةوالع       

( بويع دوجوب راطخإلا لثم هئاهنإب

39/

1

اطخإلاوأ )،

ر

 فرط تابلاطم وأ قوقحب 

 م( ثلاث

43 /

1

 تاذ ىرخألا تابلاطملاو دقعلا ةفلاخم ببسب تابلاطملا ديكأتو )،

م( ذيفنتلا ىف قحلا كلذ ىف امب ةقالعلا

46 /

1

 م ،

62

 هب تابلاطملاو ضيوعتلاو ) 

م( فارطإلا دحأ اهلمحتي ىتلا فيراصملا نع

45/

1

م( )،ب ،

61 /

1

 اهتقالعو )ب/

 ةداملاب

74

 م ،ةقحاللا 

85

 م ،

68 /

1

 م( رئاسخلا ليلقتو )،

52

 ذيفنت قيلعتو )

 م( تامازتلالا

71/

1

 م دقعلا خسفو )

49/

1

م ،

64/

1

م ،

72/

1

م ،

73

 درو ،

م( دقعلا خسف ةلاح ىف فيراصملاو عئاضبلا

81/

2

م( ةددحم تالاح ىفو )

52

 دعي )

   .ةنماثلا ةداملل ًاقفو ريسفتلل عضخي ًافرصت لوبقلا

)*(

امهتافرصتو نيفرطلا تانايب :لوألا رايعملا
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 مهتافرصتو فارطألا نم ةرداصلا تانايبلا انييف ةيقافتأ تذختا-

(

)1

.ةنماثلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا ىف ةحارص اهيلع تصنو ريسفتلل ًارايعم

  

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب 

Interpretation of conduct of a party
statements made by and other conduct of a party

(

)1

   تافرصتلاو تانايبلا رسفت ،ةيقافتالا هذه مكح ىف " نأ ىلع ةيقافتألا نم ةنماثلا ةداملا صنت 

 وأ دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم فرطلا اذه هدصق امل ًاقفو نيفرطلا دحأ نع ةرداصلا

.هلهجي نأ نكميال

2

 نع ةرداصلا تافرصتلاو تانايبلا رسفت ،ةقباسلا ةرقفلا نايرس مدع ةلاح ىف -

 =

 سفن ىف عضو اذإ رخآلا فرطلا ةفص نمو كاردالا ىوس صخش همهفي امل ًاقفو نيفرطلا دحأ

216

 دحأ اهب ربعي ىتلا لامعألا كلت ىه ةقباسلا تافرصتلا وأ تانايبلاب دصقيو

 رودص دنع ةيمومعلاب مستي طرشلا اذهو  ).هدصقي امل ًاقفو( هدصق نع نيفرطلا

– نايبلا

 عئاضبلا نأب رابخإلا لثم ( ةضحم ةيمالعإ ةعيبط اذ ريخألا اذه نكي ملام 

   ).لعفلاب تلسرأ دق

 اذه ىلع بترت اذإ ةيريسفت تالكشم كانه نوكت نأ نكمي قايسلا اذه ىف

ذإ ام لوح ءارآلا فلتختو ؛مازتلا مالعإلا

ا

 لالخ نم ققحت دق مازتلالا اذه ناك 

 نيب زييمتلا نكمي فارطألا دحأل رخآلا فرصتلا قايس ىفو  ،؟ ال مأ ددحم فرصت

 ةلثمألا( ىنوناقلا دصقلا نع ربعي فرصت

18/

2

 ةطبترملا تافرصتلا درجمو )

 .ذيفنتلاب

253

 ةداملا ىف ةدراولا ريسفتلا دعاوق نأ دجن ،مدقت ام ىلع ًابيترت -

 ةجاح كانه تناك املاط ذيفنتلاب ةقلعتملا لامعألا ىلع ًاضيأ قيبطتلل ةلباق ةنماثلا

  :ىلاتلا هجولا ىلع تالاحلا ضعب ضرعتسنو ،ريسفتلل

1

  .رخآلا فرطلا ىلإ همدقي نايبب هدصق نع نيفرطلا دحأ ربع اذإ -

م( كلذ ءارجإ ةقيرط حوضوب اهيف ددحتت تالاح كانهو ،زوجيو

 26).

2

 رخا فرصتب هتين نع ةحارص نيفرطلا دحأ ربع اذإ -

م(

18/

1

وكي ال ،ىلاتلابو).

ن

 هب حصني امنإو  ً.ايرورض ةلاحلا هذه ىف نايبلا 

  .ةلوهسب هريسفت نكمي ىلاتلابو حضوأ هنوكل

3

 نايب ىلإ ةجاحلا نوكت ةين نع ربعي ىذلا رابخإلا ناك اذإ ام ةلاح ىفو-

  ).ةقباطملا مدعب ءاعدالا ةلاح ىف لاحلا وه امك ( رومألا عئابط نم

 .فورظلا

3

 بجي كاردالا ىوس صخش همهفي ام وأ نيفرطلا دحأ دصق نييعتب رمألا قلعتي امدنع -

 نيب تمت دق نوكت ىتلا تاضوافملا اميسال ،ةلاحلاب ةلصتملا فورظلا عيمج رابتعالا ىف ذخؤي نأ

   ".امهنع رداص قحال فرصت ىأو فارعألاو امهنيب لماعتلا اهيلع رقتسأ ىتلا تاداعلاو نيفرطلا

217

 تافرصتلاب ةرشابم قلعتت )ةنماثلا( ةداملا نأ ،قبس امم صلخنو 

( 

)1

مضتت الو نيفرطلا نم ىأ نع ةرداصلا

ن

.دقعلا ريسفتل ًامكح 

   

 الك نم بناجلا ةيداحأ تافرصت ىلع دوقعلا سسأتت ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو

 فرطلا باجيإل فرطلا لوبق ىلع كلذ قدصيو .ةلكشم كانه نوكت نلف نيفرطلا

 نكميال هنإف ،نيفرطلل ةكرتشم ةقيثو ىف دقعلا دجو اذإو .هيلع عيقوتلاب رخآلا

 ةين نع ربعت ىتلا دقعلا ةقيثو نومضمب ًاقلعتم نيفرطلا نم ىأل ددحم نايب ديدحت

  .ةكرتشم

 ةيتاذلا ةيرظنلا وأ ،دصقلا ةيرظن ىلع قباسلا رايعملا ةيقافتالا تماقأ دقلو

 .ىلاتلا بلطملا ىف هحيضوت لواحنس ام اذهو

)*(

 ةيتاذلا ةيرظنلل ًاقفو نيفرطلا تافرصتو تانايب ريسفت 
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 فرصتلاب مئاقلا فرطلا ةين ىلع ،قباسلا رايعملا ةيقافتالا تماقأ -

 وأ اهب ملع ىلع رخآلا فرطلا ناك اذإ طقف ريثأت دصقلا وأ ةينلا كلتلو ،ىنوناقلا

 هب لبق اذإ نيفرطلل ًاكرتشم دصقلا حبصي دقعلا ماربإ دنعو .اهلهجي ال هنأ ضرتفي

 ىلع ريثأت عبطلاب هل باجيإلا نأ ىلإ ريشي لوبقلا نأ ةقيقحو  .رخآلا فرطلا

 ً).ايرهوج ًاراطإ ىطعي باجيإلا نآل( هريسفت

بل ال ىتلا تالاحلا ةيطغت متت انهو

س

 ةرقفلا قبطنت كلذ ريغ ىفو اهيف 

م حوضوب هتين وأ هدصق نع فرط ربعي امنيحو .ةنماثلا ةداملا نم ةيناثلا

ن

 لالخ 

يطتسي ال بطاخملا نإف ىنوناق فرصت

ع

 ةيفاك ةفرعم هيدل نكت مل هنأب رهاظتي نأ 

 .دصقلا كلذب

* 

 .

"

 .

 .

.

)*(

:ةيزيلجنألا ةغللاب 

Commentary by Prof. Dr. Jur. Dr. Sc. oec Fritz Enderlein Prof.
Dr Jur. Dr. Sc oec. Dietrich Maskow: INTERNATIONAL SALES
LAW United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International
Sale of Goods p61
subjective theory / theory of intent
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وكي ال امدنع ً،اضيا كلذ قبطنيو 

ن

 ربع دق فرصتلاب مئاقلا فرطلا 

 ىلع ناك بطاخملا نكلو ،ةرشابم ريغ ةقيرطب هنع ربع وأ هدصق نع حوضوب

ة
قيقحب ملع

 مئاقلا صخشلا ىلع عقي تابثإلا ءبع نإف كلذ عمو .هدصقم 

 .فرصتلاب

( ةرقفلا ىف ةدراولا لماوعلا نإف ،لوقلا لمجمو  

3

 ةداملا نم )

8

 حبصت 

 قلعتي اميف ةيعوضوملا نم ردقب هيلع لهسأ تابثإلا حبصيو ةصاخ ةمءالم تاذ

 ةرابع نم ةيعوضوم رثكأ ةرابع ىهو "هلهجي نأ نكمي ال " رخآلا فرطلا ةفرعمب

  ".دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم "
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 نأ بجي ىتلا ةماهلا تانايبلا ضعب  ،ةيلمعلا ةسرامملا ىف دجنو  -

 لماعتلا دنعو ،ةينوناق ةيمهأ نم اهيلع بترتي امل اهتغايص دنع رابتعإلا ىف ذخؤت

 :ةيلاتلا ئدابملا رابتعالا ىف ذخآلا بجي تانايبلا هذه لثم عم

 ضارتفا بجي رخآلا فرطلا نم نايبل هلعف در نع فارطألا دحأ ربعي امدنع



 .هلعف در نم سكعلا طبنتسي ملام ً-احيحص ًامهف همهف هنأ

 وأ هسفن نايبلا اهب بتك ىتلا ةغللا سفنب ًاغاصم نايب ىلع درلا نوكي امدنع



 نايبلا يقلتم اهب لمعي ىتلا ةلودلا ةغلب

–

يب تاقالعلا ىف يرورض رمأ وهو 

 نيفرطلا لامعأ راقم اهب دجوت ىتلا لودلا

–

 .رخآلا فرطلل ًاموهفم

 .ةصاخ ةيمهأ دقعلا

 اهل سيل ةلاحلا هذه ىفو دقعلا ىف اهيلع قفتم ريغ ةغلب ردصت ىتلا تانايبلا



ن

 ناك نايبلا نأ ضارتفا بجي هنإف 

 ةغل بستكت ثيح دقعلا ذيفنت ةيلمع ىف تمت تانايب ىلع ةلثامم ئدابم قبطنت



   .ىنوناق ريثأت

انايبلا ريسفت نأشب تاضارتفا ةيقافتالا مدقت تالاحلا ضعب ىف

ت

 ىف ةدراولا 

م(

9/

2

م ،

8

4

  /

3

م ،

55

يطتسي ال ثيحب ).

ع

 ةراشإلا نايبلا ردصي ىذلا فرطلا 

يطتسي ال امك رياغم دصق ىلإ

ع

 نوكت ام ةداعو .فلتخم ريسفت ىلإ ةراشإلا هيقلتم 

 نيفرطلا ىلع نيعتي اذهلو .نيفرطلا نيب قافتالا صقن نع ةئشان تاضارتفالا هذه
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 هضرتفي ىذلا كلذ ريغ دصق نع ريبعتلا ىف نابغري امهتافرصتب امهنأ احضوي نأ

 .كلذب امهنم نايب رادصإ بلطتي اذهو ،نوناقلا

)*(

عئاضبلا عيب ةيقافتا ىف كاردإلا ىوس صخشلا :ىناثلا رايعملا
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 انييف ةيقافتا اهب فصتت ىتلا ةيلمعلا ةغبصلل ُاقبط -

–

 اهنإ ذإ 

 ًامود -عضت

–

 ةماعلا دعاوقلل ًاقيبطتو ،ةيحان نم رابتعإلا ىف ةيلمعلا ةسرامملا 

  -رخآ ًاطباض  -ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ىف تفاضأ ،ىرخأ ةيحان نم

(

)1

.كاردإلا ىوس صخشلا رايعم وه نيفرطلا تافرصتو تانايب ريسفتل

  

 انلعجي وحن ىلع ،ةيعوضوم ىرخأو ةيتاذ رصانع نيب طبري رايعملا اذهو

  

عونلاب طبترم ىعوضوم لوحت نع ثدحتن

type-related objectivization.
 بطاخملا ىأ رخآلا فرطلا ةفص سفن نم صخشب ىتاذلا رصنعلا طبتري

 تالاح ىلع اهقيبطت ىقري ةفلتخم ريياعمب ةفصلا سفن فيرعت نكميو ،فرصتلاب

 عنصم ( طاشنلا عون ريياعملا هذه نمو .ةصاخ

–

 ىذلا دلبلاو ) ةيراجت ةكرش 

 لامعألا لاكشأو  )،كانه ةمدختسملا ةغللا كلذ ىف امب ( هلمع ناكم هيف دجوي

 نيب ةقباسلا تالماعتلاب ةربخلاو ةفرعملا كلذكو ،دلبلا كلذ ىف اهب لومعملا

.نيفرطلا

 فورظلا لك ةاعارم ىلع موقي رخا ىتاذ رصنع كلذ ىلإ ةفاضإلاب 

.امهنيب ةيراجتلا فارعألاو قوسلا عاضوأ لثم نيفرطلا دصق ديدحت ىف ةمئالملا

)*(

 ةغللاب 

:ةيزيلجنإلا

understanding of a reasonable person

(

)1

 " نأ ىلع ةيقافتإلا نم ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صنت 

3

 نييعتب رمألا قلعتي امدنع -

 فورظلا عيمج رابتعإلا ىف ذخؤي نأ بجي ،كاردألا ىوس صخش همهفي ام وأ نيفرطلا دحأ دصق

 اهيلع رقتسا ىتلا تاداعلاو نيفرطلا نيب تمت دق نوكت ىتلا تاضوافملا ةصاخ ةلاحلاب ةلصتملا

".امهنع رداص قح ال فرصت ىأو فارعإلا و امهنيب لماعتلا
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 ىناثلا ثحبملا

 ىدم

ةيحالص

ةيقافتالا اهيلإ دنتست ىتلا ريسفتلا ريياعم 

 عيبلا دقع نزاوت قيقحت ىف 

 عئاضبلل ىلودلا

257

 ضعب ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا تمظن ةراشإلا تقبس امك -

همهأ ،فارطألا تافرصتو تانايب ريسفتل ةيعوضوملا دعاوقلا

ا

 لك ةسارد 

 ةيراجتلا فارعألا كلذ ىف امب فارطآلا اياون ديدحت ىف ةمئالملا فورظلا

الماعتلاو

ت

 نم ةيناثلا ةرقفلا تمظن امك .امهنيب هيلع فراعتملا ذيفنتلاو ةقباسلا 

 ًاقفو فارطآلا دحأ فرصت وأ تانايب ريسفت وه رخا افولأم ًاموهفم ،ةنماثلا ةداملا

 فورظلا سفن ىف 

 كاردإلا ىوس صخش همهفي امل

Reasonable Person

 ذإ ،طقف قيبطتلل حلصت ةنماثلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا نأ ظحالملا نمو .ةلثامملا

 قلخت امبرلو .قيبطتلل ةلباق ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةقباسلا ةرقفلا نكت مل

 ىتلا لودلا ىف ةصاخو ىماحملا نهذ ىف ًاشيوشت ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا

انايبلاف ،ماعلا نوناقلا ماظنب لمعت

ت

 رسفت نيفرطلا دحأ نع ةرداصلا تافرصتلا وأ 

 نأ نكميال وأ دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم فرطلا اذه هدصق امل ًاقفو

(

)1

.هلهجي

 دصقلا فاشكتسال ةلواحم ةيأ يضاملا ىف نوماحملا دعبتسا دقل 

 فرصتلا وأ نايبلا هنع رداصلا فرطلا دصق نإ .دقعلا ىفرط نم ىأل يصخشلا

 نأ نكميال وأ دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم" طقف مكاحلا رايعملا وه

(

)2

".هلهجي

 ىلع ام ًاريسفت حجري ىذلا ىعوضوملا ليلدلا دوجو مدع ةلاح ىفو 

 .ققحتي ال ةيعوضوملا رايعم نإف ،رخآ

( 

)1

 ةداملا صنت

20

 ىكيرمالا دقعلا ةنودم نم 

1981

" نأ ىلع 

.

"There is no manifestation of mutual assent to an exchange if the
parlies attach materially different meanings to their manifestations and
Neither party knows or has reason to know the meaning attached by
the other; or Each party knows or each party has reason to know the
meaning attached by the other".
(2) See John E. Murray, Jr " An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods p12
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ف ريسفتلل يتاذلا رايعملا ققحتي ،قبس ام ىلع ًابيترتو -

ى

 ةرقفلا 

(

)1

 :-نيتيلاتلا نيتلاحلا ىف ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا

    

1

-

 هنإف دقعلا ماكحأ دحأ بوشي ىذلا ضومغلاب ناملعي ال نافرطلا ناك اذإ

 فرطلا همهفي امل رياغم ىنعمب ملع ىلع امهدحأ ناك اذإ امأ .نكي مل نأك حبصي

 فرطلل ًاقفو مئاق دقعلا نإف.رياغملا ىنعملا اذهب ملعي ال رخآلا فرطلاو ،رخآلا

  .ملعي ال ىذلا

2

-

 ىف بابسأ ) بطاخملا ( رخآلا فرطلل ناكو أطخ ىلع باجيإ ىوتحا اذإ

 ملعي هنوكل أطخلا ليبق نم هنأ بطاخملا ملعي ئشب لوبق كانه سيلف .هفرعي نأ

  .بجوملل ةيقيقحلا ةينلا

 ةداملا نم ةللاثلا ةرقفلا نإف ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةيتاذ مغربو

 فورظلا لكل ةبجاولا ةساردلا بلطتي فارطآلا دحأ دصق نأ ىلإ ريشت ةقباسلا

 امهنيب لماعتلا اهيلع رقتسا ىتلا تاداعلاو تاضوافملا كلذ ىف امب ةمئالملا

 قبطنت ةرقفلا هذه نأ ًايرهاظ ودبيو .امهنع رداص قحال فرصت يأو فارعألاو

 دعب ىتأت اهنأل رخآلا فرطلا ةفص سفن نمو كاردإلا ىوس صخش همهفي ام ىلع

رقفلا

ة

 ةرقفلا نإف مث نمو يعوضوملا رايعملا ددحت ىتلا ةنماثلا ةداملا نم ةيناثلا 

 نم ىلوألا ةرقفلا نوكت ال امدنع قيبطتلل ةلباق نوكت ةنماثلا ةداملا نم ةيناثلا

 .ةيراس ةنماثلا ةداملا

 صخشلا مهف ىلإ ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ريشت ،كلذ ىلع ةوالع

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا نكلو .رخآلا فرطلا ةفص سفن نمو كاردإلا ىوس

)(1

( 

 § 

.

The First and Second Restatement of Contracts contain the following
hypothetical: "A says to B, 'I offer to sell you my horse for $100.' B,
knowing that A intends to offer to sell his cow for that price, not his
horse, and that the word 'horse' is a slip of the tongue, replies, 'I
;)accept.' Restatement First) of Contracts § 71 illust. 2 (1932
Restatement (Second) of Contracts 20 illust. Five (1981). Neither
Restatement finds a contract for the sale of the horse. The first
Restatement also finds no contract for the sale of the cow, but the
Second Restatement concludes that there is a contract for the sale of the
cow
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 دصقو كاردإلا ىوس صخشلا مهف نم لك ىلع ةيراس نوكت ةقيقحلا ىف ةنماثلا

ةنماثلا ةداملا نم ةيناثلاو ىلوألا نيترقفلاىأ( نيفرطلا دحأ

)

 بلطت ول ىتحو .

 بجي فارطألا دحا دصق ناف ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةداملا قيبطت فقوملا

  .ةمئالملا فورظلا لك قايس يف سردي نأ
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 ىلع ىعوضوملا رايعملل اقوفت كانه نإ ،قبس امم صلخنو -

 ريسفتلل ماعلا رايعملا نأ رابتعاب ةنماثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل يتاذلا رايعملا

 سفن ىف رخآلا فرطلا ةفص سفن نمو كاردإلا ىوس صخش همهفي ام وه

 حيضوتل اساسأ مدختست ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا نإف ٍَمث نمو.فورظلا

يلإ راشملا كاردإلا ىوس صخشلا رايعم

ه

 .ةداملا سفن نم ةيناثلا ةرقفلا ىف 

 نم ريثكلا كاردإلا ىوس صخشلا رايعمل ىلمعلا قيبطتلا راثأ امك 

 ىوس صخشلا رايعمل دحوم موهفم دجوي ناك اذإ امع تالؤاستلاو تابوعصلا

 ؟ال مأ ةدقاعتملا لودلا عيمج ىدل ةيلودلا ةيراجتلا تالماعملا لاجم ىف كاردإلا

 نيح ىف ةيفاكلا ةيانعلاب رايعملا اذه طحت مل ةينيتاللا نيناوقلا نأ ةصاخو

 اهتلوأ )

 ( ماعلا نوناقلا لود ىلإ يمتنت ىتلا نيناوقلا نأ

ىف تابوعصلا نم ديدعلا ةراثإ نع رايعملا اذه فقوتي مل كلذ عمو ،ةغلاب ةيانع

 هب عتمتي ام حوضوب ةيلمعلا تاقيبطتلا فشكت امك .ةريخألا نيناوقلا هذه قاطن

 .هاوتحمل مهريدقت دنع ةعساو ةيريدقت ةطلس نم لودلا هذه ةاضق

260

 ىتلا تاضارتعإلا مهأ ضرعتسن فوس ،مدقت ام ىلع ًابيترتو -

  :ىلاتلا هجولا ىلع رايعملا اذه ىلإ تهجو

 ةاضقل ةيريدقتلا ةطلسلل كاردإلا ىوس صخشلا رايعم ريسفت عوضخ

عم قفتي فارطألا دحأ نم رداصلا فرصتلا ناك اذإ امع ديدحتل ،ةدقاعتملا لودلا

ىذلا رمألا .فارطإلا ةفص سفن نم كاردإلا ىوس صخش هلعفي نأ نكمي ناك ام

 فالتخاب ىلاتلاب رثأتت ىتلاو ،نأشلا اذه ىف ةرداصلا تاريسفتلا ددعت ىلإ ىدؤي

.ناكملاو نامزلا

 ةمظنألا ضعب ىف ةيعوضوم طباوض ىأ فيضي نل رايعملا اذه نأ



Common Law
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 ةدعاقلا ةينلا نسح أدبم ربتعي ىذلا يناملألا نوناقلا لاثملا ليبس ىلعو ،ةينوناقلا

 .فارطألا تافرصتو تانايب ريسفت ىف ةيسيئرلا

 ايازملاو عيبلا دقع ىفرط نيب ىدقعلا نزاوتلا ةركف رايعملا اذه ققحي له



 هقفلا ضعب اهيلإ ريشي ىتلاو ،ةيقافتالا ماكحأ بجومب ةققحملاو مهنيب هلدابتملا

 .ةيقافتالا اهيلع موقت ىتلا ءىدابملا مهأ هرابتعاب

 أدبملا اذه ريوطتل لولحلا ضعب هقفلا مدق ،ةقباسلا تاداقتنإلا نم مغرلا ىلعو    

  :-ىلاتلا هجولا ىلع

 اهيف كراشي ةيرود ةفصب تارمتؤم دقع ةروكذملا ةنجللا ىلوتت ً:الوأ

 صوصن ريسفت وأ قيبطت نع ةجتانلا تابقعلا ةشقانمل  ؛ةدقاعتملا لودلا نم ةاضق

 اهل ةمزاللا لولحلا عضو ىلع لمعلاو ،هيقافتالا

 ةيئاضقلا قباوسلا رشنب  )،لارتسنويلا ( هدحتملا ممألا ةنجل مزتلت  ً:ايناث

 انييف ةيقافتا صوصن ريسفتب وأ قيبطتب ةقلعتملا

1980

( 

)1

 ).

 ( ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل

  

261

،لوقلا لمجمو -

نأ دجن 

 صخشلا طباض انييف ةيقافتا مادختسا 

خسنلا ةمجرتو كولس طباضك  

ة

يبرعلا 

ة

 ةرابعب 

 لقاعلا

reasonable person

ءاكذلا طسوتم ىداعلا صخشلا هب دصقي ىذلاو كاردإلا ىوس صخش

 ةطيحلاو

دقاعتملا هلوازي ىذلا لمعلا وأ طاشنلا تاذ سراميو ةربخلاو

،

 اذلو 

إف

 اهتمجرت ن

غللا ىف

ة

يبرعلا 

ة

طخ ةباثمب كاردإلا ىوس صخشلا 

أ

خسنلا ىف هبيوصت بجوتسي 

ة
يبرعلا

قفتم نوكت ىتح داتعملا لجرلا ةيانع ىلإ 

ة

ينطولا تاعيرشتلا عم 

ة

فلتخم تارابعب هنع ربعت

،ة

 دنع لقاعلا هرسألا بر لثم ىنعملا تاذ ىدؤتو

نامورلا

،

يسنرفلا نوناقلا ىف صيرحلا صخشلا 

،

دعاوق تنمضت امك 

 ىزيلجنالا عيرشتلا هيمسي ىرصملا

reasonable person

ة

 ىتلا 

 نوناقلا ىف ىداعلا صخشلاو 

(ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا ئدابملا

)

داملا ىف 

ة

4/

1

 مادختسا 

unidroit

 ةماعلا ئدابملاب ةوسأ

)Principle unidroit

فارطألا كولس ريسفتل طباضك ىداعلا لجرلا حالطصا

 عم قفتن انبناج نمو .

(

)1

 ةعبط ةيلودلا دوقعلل نزاوتلا لالتخا ةجلاعم لئاسو  .برع سراف ةمالس .د 

1999

 ص 

327.

224

 صخشلا ةيانع ىلإ ةيبرعلا ةمجرتلا ليدعت ىلع لمعلا ةرورض نم قباسلا ىأرلا

  .داتعملا

225

  ثلاثلا لصفلا

 دقع ليدعت ىف نيدقاعتملا ةيرحو تايلكشلا نم ررحتلا

 هئاهنإو عئاضبلل ىلودلا عيبلا 

 ميسقتو ديهمت

262

تلا -ةيلوصألا دعاوقلا مها نم اضرلا أدبم دعي  -

ى

 اهيلع موقت 

 أدبمل ًامارتحإ -ةصاخ ةفصب عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقعو ،ةماع ةفصب دوقعلا

 لاثملا ليبس ىلعو ،ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا مظعم هقنتعت ىذلا ةدارإلا ناطلس

 ةداملا

147

 ةعيرش دقعلا " نأ ىلع صنت ىتلاو ،ىرصملا ىندملا نوناقلا نم 

وجي الف نيدقاعتملا

ز

افتاب الإ هليدعت الو هضقن 

ق

 اهررقي ىتلا بابسألا وأ نيفرطلا 

(

)1

 ".نوناقلا

  

 ةداملا ىف أدبملا تاذ يسنرفلا نوناقلا ىنبت امك

1134

 ىلع تصن ىتلا 

         ىلإ ةبسنلاب نوناقلا ماقم موقت يعرش هجو ىلع دقعت ىتلا تاقافتالا " نأ

   ".اهيدقاع

 ةقثلا دوست ىتح أدبملا اذه قيبطت ىلع ةيلودلا تالماعملا تصرح امك

 مهنأب مهراعشأ مدعو ةيلودلا ةراجتلا دوقع فارطأ نيب ةنينأمطلاو ةيرحلاو

وراص

ا

 .مهل هتيحالص ىدم ريدقت نوعيطتسي ال نوناقب نيلبكم 

263

 تارابتعالا ةاعارم ىلع انييف ةيقافتا تصرح ،قبس امل ًاقيبطتو -

 نم ررحتلا ىف اهماكحأ ىف ًاحضاو كلذ رهظيو ،ىلودلا عيبلا يف ةقباسلا ةيلمعلا

 هسفن تقولا ىف دعت ىتلاو ،ةيلودلا ةراجتلا تاجاح عم قفاوتت ىتلاو تايلكشلا

 .نيفرطلا نيب لماعتلا ىف ةينلا نسح رفاوت ةرورضل ًاديكأت

(

)1

 مايق نإف ،هطورش ليدعتب دارفنإلا وأ هضقن امهدحإل غوسيال نيدقاعلا نوناق دقعلا ناك امل " 

 نم نيدقاعتملا ةدارإ هيلع تقالت امل ةرياغم ًاطورش ديروتلا رمأ نيمضتب اهدض نوعطملا ةكرشلا

 هكلمتال رمأ وهو ،ةدرفنملا امهتدارإب دقعلل ًاليدعت دعي – دادسلا ةيفيكو ةنيعلا ذخأ ةقيرط ثيح

 بجوتسي أطخ لكشيال هذيفنت نع هعانتما نإف ىلاتلابو هلوبق ىلع نعاطلا رابجإ اهل قحيالو

 ىندم نعطلا " هتيلوئسم

472

 نعطلا ةنس – 

55

 نعطلا خيرات – 

22/

12/

1986

 ةحفصلا مقر – 

1008

 ىنفلا بتكملا ةنس 

37

ىنعملا تاذب نعطلا كلذكو .رصم – ةيبرعلا ماكحألا ةبتكم – 

 مقر

435

 ةنسل 

62

 ةسلج – ق

21/

12/

1992

 .دعب رشني مل 

226
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زاجأ ،قلطنملا اذه نمو-

ت

 ىف ةيدقاعتلا ةيرحلا أدبم انييف ةيقافتا 

 ةناعتسإلاو ةيقافتالا داعبتسال ةلماكلا ةيرحلا نيدقاعتملل تكرتف اهماكحأ نم ديدعلا

 عم مهنيب ىرجي يذلا عيبلل ةمئالم رثكأ ةهادب نوكت يتلا ةيجذومنلا طورشلاب

 .نيدقاعتملل قحلا ءاطعإ

 وأ ةيقافتالا ماكحأ داعبتسإ ةيناكمإ نيدقاعتملا ءاطعإ ،كلذ ىلع ةوالع

ءالتت ال اهنإ ودجو اذإ اهقيبطت قاطن ديدحت

م

(.امهنيب مربملا دقعلا عم 

)1

 مدع ىف حضتت ىتلاو تايلكشلا نم ةيقافتالا ررحت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

.تابثإلا قرط نم ةقيرط ىأب هتابثإ تزاجأف ًابوتكم دقعلا نوكي نأ طارتشا

(

)2

 الو 

نثتسي

ى

 ةداملا داعبتسا ىلع قافتالا رذح الإ كلذ نم 

12

 "اطرش ةباتكلا لعجت ىتلا 

 كسمتلا ىف اهتبغر نلعت ىتلا لودلا ىلإ ةبسنلاب هتابثإل وأ عيبلا دقع ةحصل

 ةداملا ىف هيلع صوصنملا ظفحتلاب

96

 هءاهنإوأ دقعلا ليدعت نيفرطلل تزاجأ امك .

(.نيفرطلا قافتاب

)3

 لوانت ىلإ انوعدي رمألا نإف ،مدقت ام ىلع ًاقيبطتو 

 طرش تابلطتم

 ةباتكلا

 ةينوناقلا ةمظنألا ضعب ىف ةباتكلا طرش ةيادب لوانتن ،ةيلودلا عويبلا يف

 انييف ةيقافتا يف يوفشلا ليلدلا ةدعاقو ةباتكلا تابلطتم مث ،ةفلتخملا

1980

 ىف(

 طرش تابلطتم ةيدقاعتلا ةيرحلا أدبم نيب ضراعتلا ضرعتسن مث )،لوأ ثحبم

 داوملا ىف ةباتكلا

11

 ،

12

  ،

13

 يلودلا عيبلا دقع ليدعت مث )،ىناث ثحبم ىف (

 مث ،انييف ةيقافتا يف هؤاهنإو

1980

ريوطتل ةيلمعلا تارربملا 

 ىف انييف ةيقافتا

تارييغتلا ءوض

دوقعلل ةيجولونكتلا 

 ).ثلاثلا ثحبملا( 

 لوألا ثحبملا

 (

1

 ةداملا صنت )

6

 امك ةيقافتالا هذه قيبطت داعبتسا عيبلا ىفرطل زوجي" " نأ ىلع ةيقافتإلا نم 

 ةداملا يف امهل زوجي

12

 ".هراثأ ليدعت وأ اهصوصن نم صن ةفلاخم 

(

2

(

صنت )

 ةداملا 

29

 ".نيفرطلا اضرب هخسف وأ دقعلا ليدعت زوجي " نأ ىلع ةيقافتألا نم 

3

 ةداملا صنت )

11

 الو ،ةباتك هتابثإ وأ دقعلا داقعنا متي نأ طرتشي ال " نأ ىلع انييف ةيقافتا نم 

                                       ".ةنيبلاب تابثإلا كلذ ىف امب ةليسو ىأب هتابثإ زوجيو ،ةيلكش طورش ىأل عضخي
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(1)

 ةداملا صنت

106/

2

ئدابم نم

  دقعلا نوناق

يبروألا

1998  

 نأ ىلع: 

(

3)

  ةداملا صنت

1/

10

  نم

لا

(

"writing" means any mode of Communication that preserves a record
of the information contained therein and is capable of being
reproduced in tangible form

4)

.

ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا ئدابم

  ىف ةلدعملا

2004

  " نأىلع-                                

 ةداملا صنت

201/

2

 ىكيرمالا ىراجتلا نوناقلا نم

 دحوملا

(

2)

Article 2:106: Written Modification Only (1) A clause in a written
contract requiring any modification or ending by agreement to be made
in writing establishes only a presumption that an agreement to modify
or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in
writing. (2) A party may by its statements or conduct be precluded
from asserting such a clause to the extent that the other party has
reasonably relied on them.
ucc
"Except as otherwise provided in this section a contract for the sale
of goods for the price of $500 or more is not enforceable by way of
action or defense unless there is some writing sufficient to indicate that
a contract for sale has been made between the parties and signed by the
party against whom enforcement is sought or by his suthorized agnate
or broker.
1978

نا ىلع: -  

         

  (

1)

  ةداملا صنت

106/

2

  ىبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

                   "نأ ىلع

 ةباتكلا طارتشا

  دادعإ نم ةيلودلا ةراجتلا نوناقل هدحتملا ممألا ةنجل تهتنا امك

(

4)

ةداملا ترقأ امك

106/

2

  يبروألا دقعلا نوناق ئدابم نم

1998

) 

 ىلع

سوملم لكش ىف اهخسن نكمملا نمو تامولعم نم هيوتحت ام ىلع ةظفاحملا. 

   

(

3)

2004

 طرتشإ ثيح

ت

  اهنأش نم ةيرورض لاصتإ ةليسو اهرابتعإب دقعلا ةباتك

)  ىف ةلدعملا

لاحلا كلذك، ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلل ةماعلا ءىدابملا

(

unidroit

228

A clause in a written contract requiring any modification or ending
by agreement to be made in writing establishes only a =presumption

  

pecl)
هءاضقنإل.

  

 (

2)

نع ديزي دقعلا غلبم ناك اذإ دقعلا ةباتك طرتشت ىتلاو

500

  سيلو هداقعنإل رالود

 دحوملا ىكيرمألا يراجتلا نوناقلا دعاوق ةصاخ

)

  ةداملا يف

201/

2

UCC)
كلذ نم ضيقنلا ىلعو، لود

 ِماعلا نوناقلا

 دوقعلا ةباتك طرتشت ىتلاو،  ةفصبو

كلذ ىلع نافرطلا.

(

1)

إ

ُراشتن

 ًا

 يف

ىندملا نوناقلا لود،  قفتإ املاط ًابوتكم دقعلا نوكي نأ طرتشتال ىتلاو

264

- تايلكشلا ةيرح أدبم ةينطولا تاعيرشتلا بلغأ ترقأ، أ ناك نإو

عسو

ةينوناقلا ةمظنألا ضعب ىف ةباتكلا طرش

 ةفلتخملا



 ةباتكلا طرش تابلطتم

  ةيلودلا عويبلا ىف

 ىتح ةباتكلا طارتشا ىلع صرح ىذلا ةينورتكلإلا ةراجتلا نأشب يجذومنلا نوناقلا

( 

)1

.يوديلا عيقوتلاو ىنورتكلإلا عيقوتلا نيب ؤفاكتلا دوسي

  

ةيقافتا ىف ىوفشلا ليلدلا ةدعاقو ةباتكلا تابلطتم



)*(

 انييف

1980

265

 موهفمب تايلكشلا ةيرح تنبت انييف ةيقافتا نأ ىلإ ريشن ،لوقلا ةلفان نمو -

 عم بسانتي ،ىرخأ ةيحان نمو  ،ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا ةعيبط عم مءالتي

 طرتشت مل اهنا اذه دافمو ،عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع وهو همظنت ىذلا دقعلا ةعيبط

 .تابثالا قرط ةفاكب هتابثإ تزاجاو عيبلا دقع ةباتك

 هجو ىلع مربت دق دوقعلا نأب ةيقافتألا فرتعت ،كلذ ىلع ًابيترتو          

 طرش ً ًاضيا هيقافتالا بلطتت ال دقعلا ليدعت لاجم ىفو  ،ةباتكلا طرش نود ةعرسلا

 نيتداملا ىف وه تايمسرلا نم ولخلا اذه نا مغرو ".ةباتكلا

11

 ،

29

 ةيقافتالا نم 

 .ةرورض كلذ ىف تأر اذا ةباتكلا طرش ةاعارمب ،ةدقاعتملا لودلل ناحمسي امهنا الإ

 ةصاخلا طورشلا عضوب مهل حمسي نيفرطلا ةيرح أدبم نإف ،كلذ ىلا هفاضإلاب

  .امهب

266

 ةيراس حبصت ةيوفشلا ةيدقاعتلا تايقافتالا نا حضتي قبس امم -

 هداملا صنل ًاقفو ةدقاعتملا لودلا عيطتستو .لوعفملا

96

–

أ

 نم اهسفن ىفعت ن

( ةداملا اهب تحمس ىتلا ةيوفشلا

11

 ةداملاو )

29

 )،ءاهنإلاو ليدعتلا ( 

 ةداملاف

96

 ًارقم لقالا ىلع نيفرطلا دحأل نوكي نأ بلطتتو ةباتك دوقعلا ماربإ ىلع صنت 

(

)2

 .كلذ نلعت ىتلا ةلودلا ىف هطاشنل

 ةداملا تناك املو 

12

 تاءارجالا ىلا ريشت 

.

 ( 

)

[

]1

( 

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

)

 .

 ,

,

 .

 ,

<.

that an agreement to modify or end the contract is not intended to be
legally binding unless it is in writing
1
See Siegfried Eiselen " Electronic commerce and the UN Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980
6 EDI
Law Review 1999.
Writing Requirements and the Parol Evidence Rule
)2
Id Atmkt art. 96. Argentina, Belarus, Chile, China, Estonia,
Hungary Lithuania, the Russian Federation, and the Ukraine are
countries that may still require writing, pursuant to the Article 12
exclusion See Seigfried Eiselen Electronic Commerce and the UN
)Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG
=1980 5 Edi L. Rev. 21, 36 (199) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/eiselen1.html
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( ةداملا ىف ةمزاللا ةيمسرلا

11

( )،

29

 ىرخألا تاحيضوتلاو تاراطخإلا نإف )،

 هداملاب رثأتت ال داوملا كلتب ةقالعلا تاذ ريغ اياونلل

96

 .اهب صاخلا نايبلا وأ ،

267

 .ىوفشلا ليلدلا رود ىلع ةحارص صنت مل ةيقافتالا نأ ظحلن امك -

 ةداملا نإف كلذ عمو

11

 كلذ ىف امب ةليسو ةيأب دقعلا تابثإ ةيناكمإ ىلع صنت 

 ىرخأ ةلدأب لب ،ةيوفشلا ةداهشلاب طقف حمست ال ةيقافتألا نا ىنعي اذهو .دوهشلا

 لكل ةقباسلا تافرصتلاو امهنيب قباسلا لماعتلاو نيفرطلا ةينو تاضوافملا لثم

 ماكحأ( لقاعلا صخشلا رايعمل اقفو ريسفتلل ةينلا تعضخ الإو .امهنم

ةنماثلا ةداملا نم

 تاذ فورظلا لك" مكاحملا سردت ةينلا ديدحتلو  )،ةيقافتالا 

 .ىوفشلا ليلدلا داعبتسا ىف ماعلا نوناقلا جهنم عم ضقانتي ام وهو " ةقالعلا

 نأ الإ ءاهنالاو ليدعتلل ىمسرلا لكشلا ىلع ارصي دق دقعلا ىفرط نا مغربو

 ةداملا صنت ثيح ،كلذ ىلع صنت مل ةيقافتالا

29

 نم ةيناثلا ةرقفلا نإف ةباتكلا نافرطلا راتخا اذإو .نيفرطلا قافتا درجمب دقعلا

 ءاوتحإ ةلاح ىفو .ءاهنالا وا ليدعتلا كلذب مازتلالا امهيلع ضرفت ةداملا سفن

 .ىوفشلا نايبلاب رخآلا دادتعا ىلا نيفرطلا دحأ فرصت ىدأ اذا

 ناتداملا ( ىوفشلا ليلدلا

11

 ،

9

2

) 

)*(
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:-نيتلاح ىف ةيقافتإلا قايس ىف ىوفشلا ليلدلاب ةقلعتملا اياضقلا رهظت

 ةداملل ًالامعإ دوقعلا دحأ قاطن وأ دقعلا

11

 مادختسا فورظ :ةيناثلا ةلاحلاو  .

( ةداملل ًالامعإ هئاهنإ وأ دقعلا ليدعت نأشب ليلدلا اذه

  29).

 &

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب 

29

 ءاهنا وا ليدعت ةيناكمإ ىلع 

 طورش يغلت قحاللا ىوفشلا ليلدلا ةدعاق نأ ،نايبلا نع ينغ -

 دقو .هعم انمازتم ناك ول ىتح ةباتك ررحمو طورشلا يف هعم فلتخملا قباس دقع

 نيوكت وأ دوجو تابثإ ىف ىوفشلا ليلدلا مادختسا ةيناكمإ :ىلوألا ةلاحلا 

11

Parol Evidence: Articles

 ةثلاثلا ةرقفلا

 ةباتكلا طرش لهاجت نكمملا نم حبصي ،يوفشلا ليدعتلاب حمسي طرش ىلع دقعلا
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 قيبطتل ةيقافتالا اهتنمضت ىتلا تالاحلا نا دجن ،قبس ام ىلع ًابيترتو

 ةداملا ماكحإل ًاقفو اهمادختسا ربتعي .ىوفشلا ليلدلا ةدعاق

201/

2

 نوناقلا نم 

(

)1

.ةيكيرمإلا مكاحملا ىف ةدودحم ىكيرمإلا ىراجتلا

 ىوعد عفري نم نإف اذهلو 
 دقعلا دوجو ىلع ليلدلا داعبتسإل ةلواحم ىف ةدعاقلا هذه ريثي ةدحتملا تايالولا ىف

 ءارغإ ةيكيرمالا مكاحملا مظعم تمواق دقلو .ةفحجملا هطورش ىلع ليلدلا وأ

 اهمكحت ىتلا دوقعلا اياضق ىلع ةدعاقلا كلت قيبطت بجح ىف ىلخادلا هجوتلا

(،

)2

ةيقافتالا

 قافتا تابثإ ىف ىوفشلا ليلدلا مادختساب حمسي ىوفشلا دقعلاف 

 ترسف ةيكيرمإلا مكاحملا نأ امك .هيلع اقفتا امو نيفرطلا

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا

 ةنماثلا

 اياون ديدحتل ) ةقالعلا تاذ تاسبالملاو فورظلا لك ةسارد( ةيقافتالا نم

 دقع كانه ناك ول ىتح ىوفشلا ليلدلاب حامسلا ىنعي ام وهو نيفرطلا
 طورشلا وأ دونبلا دوجو ىلع لمعت ىتلا ىه ىوقالا ةجحلا نإف مث نمو.بوتكم

 داوملا اهيلع صنت ىتلا

1

8،1

 ،

13

 دقعلا لوح فالخ ةلاح ىف ليلدلا لوبق نأو ،

 ةنيعم ةلود نيناوق قيبطت نإف اذه ىلإ ةفاضإلابو  .انييف ةيقافتإ قاطن نمض دعي

 ةماعلا ئدابملا عم ًاضقانتم دعي ،ىكيرمالا ىوفشلا ليلدلا ةدعاق قيبطت لثم

)(1

".

Virtually all states in the United States apply the UCC to contracts
for the sale of goods valued at $500 or more. UCC § 2-201(1) provides:
"a contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not
enforceable by way of action or defense unless there is some writing
sufficient to indicate that a contract for sale has been made between the
parties and signed by the party against whom enforcement is sought or
by his authorized agent or broker
(2) See Shuttle Packaging Sys. v. Jacob Tsonakis, INA, S.A., No. 1:01CV-691 2001 U.S. Dist. LEXIS 21630, at *22 (W.D. Mich. Dec. 17,
2001); Fercus v Palazzo, No. 98 CIV. 7728 (NRB), 2000 U.S. Dist.
LEXIS 11086, at * 11-12 S.D.N.Y. Aug. 8, 2000 MCC-Marble 144
F.3d at 1390 n.17; Claudia v. Olivieri Footwear Ltd., No. 96 CIV.
8052 (HB) (THK) 1998 U.S. Dist. LEXIS 4586 at *18 (S.D.N.Y. Apr. 6,
1998); Filanto v. Chilewich Int'l Corp., 789 F Supp. 1229, 1238 n.7
(S.D.N.Y. 1992 But see Beijing Metals Minerals Import/Export
Corp. v. Am. Bus. Ctr., Inc., 993 F.2d 1178 (5th Cir 1993 applying
Texas law, stating that it "need not resolve the choice of law issue,
because .. discussion is limited to application of the parol evidence rule
(which applies regardless
 ,
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(

1)

انييف ةيقافتإل ةيلودلا ةفصلاو.
 دقعلا نيوكتل ةمئالملا تامولعملا لك مادختسإب مكاحملل حمست ةيقافتإلا
 ديكأتلا ىقلتم ضرتعي ملام ًايراس دعي ىباتك ررحمب عوبتملا ىوفشلا قافتالا نأ

مدقت ام ىلع ًاقيبطتو،  ىلإ ناجيروأ ةيالو ىف فانئتسالا ةمكحم تصلخ

ةقباس تالماعت ةيأو ريتاوفلا رادصإ ىلع ةقباسلا تانايبلاو تاضوافملا كلذ.  

–

هاوتحم وا دقعلا دوجو تابثإل.  نإف ًابوتكم ىلصإلا دقعلا نوك نع رظنلا ضغب

()ةنماثلا، ( ةيوفشلا ةلدالا نم عساو ىدمل اهقيبطتب غارفلا ءلم ىف )ةعساتلا

   نيتداملا ةيكيرمإلا مكاحملا مدختسا ىلإ ىدأ امم

  ىف امب

 (

( )دحوملا ىكيرمالا ىراجتلا نوناقلا

.

2)

                                                 هلوصو خيرات نم مايأ ةرشع لالخ ىباتكلا

(1)

. & 

, 

 ] (

<

, 

) [

.

. 
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See also Harry M. Fletchner Recent Developments: CISG 14 J.L
Com. 153, 157 (1995 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/flechtner.html
criticizing the
Beijing Metals opinion and noting that "[c]ommentators generally agree
that article 8(3) rejects the approach to the parol evidence questions
taken by U.S. domestic law" (citations omitted But see David H.
Moore Note The Parol Evidence Rule and the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Justifying
Beijing Metals Minerals Import/Export Corp. v. American Business
Center, Inc 1995 B.Y.U. L. Rev. 1347, 1361-63 (1995 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/beijing.html arguing that the
parol evidence rule could be an appropriate way to discern what
consideration is "due" under Article 8(3) and that the parol evidence
rule discourages perjury and bad faith thereby promoting good faith
and uniformity in the interpretation of contracts as expressed in CISG,
article 7 See generally Hackney supra note 26, at 481-82 (discussing
Beijing Metals and commentators fear that courts will interpret the
CISG by reference to domestic law because of the lack of case law
(2) UCC §§ 2-201(1
1977) The Oregon statute used by the court
is a verbatim codification of the UCC section

  ىناثلا ثحبملا

 ةباتكلا طرش تابلطتم ةيدقاعتلا ةيرحلا أدبم نيب ضراعتلا

 داوملا ىف

11

 ،

12

  ،

)*(13

(

)1

269

لودلا نم ريثكل ةلكشم ةباتكلا طرش بايغ لثمي ال  -

 ءانثتساب 

 دوقعلا ةباتك بلطتي اهيف "دحوملا ىراجتلا نوناقلا " لازام ىتلا هدحتملا تايالولا

(

)2

 نع ديزت ىتلا

500

.رالود 

  

 ةداملا نأ مغرو

11

 نا الإ ،ةليسو ةيأب دقعلا تابثا ةيناكما ىلع صنت 

 .دقعلا دوجو ديدحت ىف ليلدلا ةيافك نم دكاتت نأ بجي ةينطولا مكاحملا

               ىكنسله ةمكحم نم رداصلا مكحلا ،كلذ ىلع تاقيبطتلا مهأ نمو 

–

 مربإ دق ىراثئتسالا عيزوتلل ًايوفش ًاقافتا نأب -اهيف فانئتسالا ةمكحم اهتديأو 

 .ةميلس ةقيرطب هئاهنإب راطخإلا ىف لشف دق نيفرطلا دحأ نأو ةحيحص ةقيرطب

 انييف ةيقافتا نم ةنماثلا ةداملا ماكحأل ًاقفو " فورظلا لك " ةمكحملا تسرد دقلو

 1980.

 ىلع اياضقلا ىدحإ ىف اهمكح ةيكيرمأ ةمكحم تسسأ لاونملا سفن ىلعو           

(

)3

 .ةبوتكملا ريغ ةينمضلا تامازتلإلا دامتعاب ةعانصلا ىف داتعملا فرعلا

 نأ مغرو 

 اهنأ الإ )،ةعساتلا(وأ )ةنماثلا( ةداملا ىلإ اهتايثيح ىف رشت مل ةيكيرمإلا ةمكحملا

 ىلإ وأ ةعانصلا ىف نورخآلا هب دتعي ام ضرفل ىوقلا اهليضفتو ةيقافتالا ىلإ تراشأ

)*(

:ةيزيلجنإلا ةغللاب 

The Writing Requirements of Articles 11, 12, and 13

 ,

 .

 ,

  

() 

(

 <

>

(.

 .

.

 ,

See Garro supra note 114 See also Jacob S. Ziegel Report to the
Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for
the International Sale of Goods 1981) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/ziegel11.html noting that
writing requirements for contracts of sale were repealed in the United
Kingdom in 1954 and in British Columbia in 1954 with no adverse
consequences
(2) See UCC § 2-201 (2003). An exception to the writing requirement is
an oral agreement between merchants that is followed by a written
confirmation
(3) See HO S 00/82; Oct. 26, 2000 supra note 68

)(1
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(

)1

 ةداملا هب بلاطت ام

7/

1

".ةيلودلا ةراجتلا ىف ةينلا نسح ةاعارم نم 

  

 نم مغرو

( ةداملا نأ

12

 ةداملل ًاقفو نايب اهنع ردصي ىتلا لودلا ىلع قبطنت ةيقافتألا نم )

(

96

دقعلا ىف مهتابلطتم تابثإ فارطألل زوجي هنأ الإ )،

.

 ىذلا فرطلا نوكي نأ بجيو 

 .بلطتملا اذهب )رخآلا ( ىناثلا فرطلا ةــــفرعم نم ًادكأتم ةباتكلا طرش ضرفي

 نوكي نأ عئابلا اهيف بلطي ىتلا تالاحلا ىف هنأب ةيواسمن ةمكحم هب تضق ام اذهو

 نيوكتل ًايفاك ىوفشلا لوبقلا ناك الإو كلذب ًاـفراع ىرـتشملا نوكي نأو ةباتك لوبقلا

(

)2

 .هنايرسو دقعلا

270

 قيبطتب قلعتي اميف ،ةغلاب تابوعص أشنت ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو  -

 ةداملا هيلع صنت ام

11

 ىذلا حامسلاب طبتري وهو "،ةبتاكملا مدع " ةيقافتألا نم 

( ةداملا همدقت

12

 نأ نكمملا نم ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا نأ ىري ىذلاو )

 نيتداملا نم لك اهيلع صنت ىتلا ةيمسرلا ريغلا دونبلا نم اهسفنىنثتست وأ ىفعت

(

11

،

29

 ةداملا نالعإ مادختسإ نإ )-

96

 ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا ءافعإب 

نم

( ةداملا

11

 ناريسفت كانهو – ةبلطتم ةبتاكملا نوكت نأ ةرورضلاب ىلمي ال )

(

)3

( ةداملا ماكحأ ىلع هقيبطت متي ىذلا نوناقلا صوصخب ،امهحارتقإ مت

12):

 اذإ ًامئاد اهيلع ةظفاحملا متيس تابلطتملا ةغيص نأ ىري:لوألاريسفتلا 

 .نالعالا اذه لثم ميدقتب تماق دق ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا ىدحإ تناك

امك لظت فالخ عضوم ىه ىتلا نوناقلا ئدابم نأ ىري :ىناثلاريسفتلا 

 ال مأ ةبلطتم ةبتاكملا تناك اذإ ام ددحي ىذلا وه قبطملا ىنطولا نوناقلا نأو ىه

 ىلإ قبطملا نوناقلا راشأ اذإ ثيحب – لوعفملا ىراس نوكيس ىذلا دقعلل ةبسنلاب

)(1

 ,

)

 >

 .),

 [

 (".

See Geneva Pharm. Tech. Corp. v. Barr Lab., Inc., 201 F. Supp. 2d
236 281 S.D.N.Y. 2002
2
) See Oberster Gerichtshof [Supreme Court][OGH] 10 Ob 518/95,
Feb. 6, 1996 Aus available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html
)(3
See Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (CISG) 91 (2d ed. 1998) (stating that the
minority view which would have the rules of the reservation state
always prevail must be rejected because "the reservation state's
universal claim to the validity of its formal requirements would then
exclude the private international law rules of other Contracting States
and make those requirements internationally applicable uniform
law

234

 ناك اذإ امأ .اهتاعارم بجي ةيمسرلا تاءارجالا نإف ،ةبتاكملاب بلاطت ىتلا ةلودلا

 ىلإ وأ ةبتاكملا أدبم مادختساب بلاطت ال ىتلا ةلودلا ىلإ ريشي صاخلا نوناقلا

م ،انييف ةيقافتإ

ن

 .ةبلطتم ريغ ةبتاكملا نوكت انه 

 ىهو ،رجملا ةلودب قلعتت ةيضق ىلع ءوضلا ىقلن ،قبس ام ىلع ًاقيبطتو

(

)

1
( ةداملاب صاخلا نالعإلا تمدق ةلود

96

)،

 ىف ةينطولا ةمكحملا تصلخ ثيح

 نوناقلا نآل كلذو ً،احيحص دعي فتاهلا ىلع مربأ ىذلا دقعلا نأ ىلإ تسبادوب

قبطملا

 صني ال ىذلاو ىناملألا نوناقلا ىلإ راشأ دق ايناملأ ىهو ةلودلا هذه ىف

(

)2

.
ةبتاكملا أدبم ةرورض ىلع

  

 ةيدنلوه ةمكحم ترقأ امك

–

 دقعلا نأ ً-اضيا 

 نا حضوت ىتلا ةقيقحلا نم مغرلا ىلعً.احيحص دعي ىهفشلا ضرعلا ىلع مئاقلا

 ظفحتلا تنلعا ةلود ىهو ىسورلا داحتالا ىف هلمع ناكم دجوي فارطألا دحا

 ةداملا ىف دراولا

96

              نوناقلا ىلإ راشأ دق صاخلا ىلودلا نوناقلا نأو 

(

)3

 .ىدنلوهلا

( ةداملا نإ ىلإ ،كلذ نم صلخنو 

12

 نايب اهنع ردصي ىتلا لودلا ىلع قبطنت )

( ةداملل ًاقفو

96

 .دقعلا ىف مهتابلطتم تابثإ فارطألل زوجي هنأ الإ )،

271

 ةداملا تراثأ  ،كلذ ىلع ةوالع -

11

 ةديدش ةضراعم ةيقافتإلا نم 

 تابثإل وأ عيبلا دقع ةحصل ةباتكلا ةينطولا اهتاعيرشت ىف طرتشت ىتلا لودلا نم

 ةداملا ىف هيلع صوصنملا ظفحتلاب ذخألا ىلإ عرشملا اعد ىذلا رمألا ،دقاعتلا

96

)(1

< 

( >
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 ]> 

 .),
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.

[<.
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(".

"

Hungary, CISG, at http://cisgw3
.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Hungary.html last visited Mar.
11, 2004
)(2
See Fovárosi Biró ság [Metropolitan Court][FB] 12.G.41.471/1991/21,
Mar 24 1992 Hung available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920324h1.html
)(3
)See Hoge Raad [Supreme Court] [HR] 16.436, 7 Nov. 1997 (Neth
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971107n1.html Even
where a party has a right to insist on a writing requirement through a
reservation, the requirement may be interpreted liberally. Compromex,
a Mexican government agency that issues non-binding
recommendations in foreign trade disputes, found that the writing
requirement reserved by Argentina was satisfied by an exchange of
documents between parties See Conservas La Costeñ a S.A Jul. 16,
1996) (Mex.) translated in 17 J.L
Com. 427 (1998) (In making its
recommendation, the agency found that requiring a formal contract
would be in conflict with the general principles of the CISG

235

يقافتألا نم

ه

 داقعنإ يلخادلا اهعيرشت طرتشي ىتلا ةدقاعتملا لودلا لك تحنم ىتلا 

 عيبلا دوقع ةزاجإ مدعب "انالعإ تقو ىأ ىف ردصت نأب ةباتك اهتابثإ وأ عيبلا دوقع

 رخآ ريبعت ىأ لوبقلاو باجيإلا رادصإ وأ اهئاهنإ وأ اهليدعت وأ هيقافتألاب ةصاخلا

  .ةبوتكم نكت ملام هروص ىأب ةينلا نع

( ةداملا ءاوس ةيقافتالا ماكحأ عيمج نإ دجن امك

11

 مدع تررق ىتلا )

 ،تابثإلا وأ داقعنالا ثيح نم ةيلكش طورش ةيأل ىلودلا عئاضبلا عيب دقع عوضخ

 ةداملا وأ

29

 نم يناثلا ءزجلا ماكحأ وأ ايئاضر هخسف وأ دقعلا ليدعت زيجت ىتلا 

 باجيإلا ثيح نم ةدارإلا نع ريبعتلا لئاسوب ةصاخلا ماكحألا مظنت ىتلا ةيقافتالا

 وأ دقعلا فارطأ دحأ نوكل ؛عئاضبلا ىلودلا عيبلا دقع ىلع ىرست ال ،لوبقلاو

 وأ هليدعت وأ عيبلا دقع داقعنال ةباتكلا طرش بلطتت ىتلا ةدقاعتملا لودلا نم امهيلك

 .امهيف عوجرلا وأ لوبقلا وأ باجيإلا رادصإ وأ هخسف

272

 هب تذخأ ىذلا تايلكشلا نم ررحتلا أدبم نم الك نأ ظحالملا نم  -

 ةداملا مكحو هيقافتالا

96

م ،ةيلودلا ةراجتلل يلمعلا بناجلا عم ضراعتي 

ن

 ةدع 

  :-هوجو

 نامتئالاو ةعرسلاب ةينطولا ةراجتلا لبق ةيلودلا ةراجتلا زيمتت ً:الوأ

اضوافملا روصتيالف

ت

 نودب هذيفنت وأ هماربإ وأ ىلودلا عيبلا دقع ماربإل ةيديهمتلا 

 ذختت يتلاو ةباتكلا نودب ةيلودلا ةراجتلا مايق روصتي ال ،ىلاتلابو .ليدعتلاو خسفلا

 .هماربإل دقاعتلاو لوبقلا نانمضتي دق نيذللا سكلتلاو سكافلاك اطسبم الكش

 الإ متت ال كونبلا اهب موقت ىتلا ةيراجتلا تالماعملا عيمج نإ ً:ايناث 

 وأ ةيدنتسملا تادامتعالا نودب ةيلود ةراجت مايق روصتملا نم سيلف ،ةباتكلاب

 .نامضلا تاباطخ

236

 تادنتسم بلطتت لقنلا وأ ىوجلا وأ يرحبلا نوناقلا ماكحأ نأ ً:اثلاث

رشملاب ىعدتسي ناك يذلا رمآلا .ةبوتكم

ع

 تابثإ ةليسو باتكلا رابتعا يلودلا 

(.

)1

ةيلودلا ةيقافتالا يف داقعنا طرش نوكت نأ نود

              

 ةداملا ماكحأ ضراعت  ً:اعبار

11

 ةيقافتإلا نم 

–

 ةداملا ماكحأ عم ةباتكلا ريغب ةدارألا نع رخآ ريبعت

13

 ىتلاو ،ةيقافتألا نم 

( 

)2

.ةباتكلاب دوصقملا ةحارص تددح

  

 انايحأ ىلودلا عيبلا متي نأ ،يلمعلا عقاولا ضرفي ،كلذ ىلع ةوالع

 قافتالا مت امب دقع ريرحت كلذ دعب هبقعي ىذلا يوفش ثيدح لالخ وأ نوفيلتلاب

(

)3

.هيلع

 ةداملا صنت ً:اسماخ

13

.ةباتكلا

 ىتلا مكاحملا نإف ،لاصتإلا ةءافك ىلع هيقافتالا ىغئاص صرحل ًارظنو

(

)4

 .اهتغايص دنع هيقافتالا ىغئاص ركف

 ًاقفو نايب ام هلود نع ردصي امنيحو 

 ةداملل

96

( 

)1

 .د 

 ممألا ةنجل دوهجو انييف ةيقافتإ لالخ نم عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع .ريخ دمحم لداع

 ةيلودلا ةيراجتلا ةفرغلاو 

 (   ىلودلا ةراجتلا نوناقل ةدحتملا

( unicterieal

  -اهيلإ ةراشإلا قبس

 ىأ وأ لوبقلا و باجيإلا عوقو وأ هءاهنإ وأ هليدعت وأ عيبلا دقع ماربإ زيجت ىتلاو

 ىوتسم ىلا ىقرت تاسكلتلاو تايقربلا نا ىلع 

 ىلع درت مل ىتلاو ةثادح رثكألا ىنورتكلالا لاصتالا لئاسوب فرتعت ةيقافتالا رسفت

 ًًاطرش ةباتكلا تناك اذا ام ددحي ىذلا وه صاخلا ىلودلا نوناقلا نإف 

 ،ىلوألا ةعبطلا

icc
ويام ،ةيبرعلا ةضهنلا راد

1994

 ص.

  50

(

)2

 ةداملا صنت 

13

 ،ةيقافتألا هذه مكح ىف ،ةباتكلا حلطصم لمشي " نأ ىلع انييف ةيقافتأ نم 

   ".سكلتلاو ةيقربلا لئاسرلا

)(3

 ":

 .

 ,

 ".

 ,

  ,

 ,

( )

)

<  

Andrea L Charters Growth of the CISG with Changing Contract
Technology Writing" in Light of the UNIDROIT Principles and CISGAdvisory Council Opinion no. October, 2004
)(4
Eiselen supra note 102, at 35. Article 1.10 of the UNIDROIT
Principles extends the meaning of "written" to "any mode of
communication that preserves a record of the information contained
therein and is capable of being reproduced in tangible form See Seig
Eiselen Remarks on the Manner in which the Unidroit Principles of
International Commercial Contracts May be Used to Interpret or
Supplement Article 29 of the CISG 14 Pace Int'l L. Rev. 379 382
(2002 suggesting that Article 13 should be extended to include the
modern language of Article 1.10 of the UNIDROIT
Principles availableathttp://cisgw3.law.pace.edu/cisg/principles/uni29.h
tml#ed
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 نإف ظفحتلل ةجيتن ىنطولا نوناقلا قيبطت مت اذاو .ةباتك ربتعت ىتلا لاكشالاو ًامزال

 هداملا

13

 تايقربلا مادختساب ةينطولا هيلكشلا تابلطتملا ءافيتسإ بلطتت 

(

)

1
 .تاسكلتلاو

273

 ضعب نا الإ ،مومعلا هجو ىلع ةبولطم ريغ ةباتكلا نا مغرو -

 عيب دقع ىف ةددحم ماكحأ قيبطتب انييف ةيقافتا ىلع ولعت ةيلودلا تايقافتالا

(كرويوين ةيقافتإ لاثملا ليبس ىلع ،عئاضبلا

1958

 ماكحأ قيبطتل طرتشت ىتلاو )

– ميكحتلا

 .ةبوتكم ميكحتلا ةيلمعب ةصاخلا تارقفلا نوكت نأ 

 ،هماع ةفصب دوقعلا ىف ةباتكلا ةيمهأل ًارظن هنأ ىلإ ،قبس امم صلخنو

 عيمج ىف ةباتكلا طارتشا ىلإ انوعدي ىذلا رمألا ،ةصاخ ةفصب هيلودلا دوقعلاو

 .فارطإلا نيب دقاعتلا ةيرح أدبم عم ضراعتي ال أدبملا اذهو  ،دقعلا لحارم

     

)(1

.

 ,

<.

> 

See, e.g Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law -- The U.N.
)Convention on Contracts for the International Sale of Goods 45 (1986
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html
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 ثلاثلا ثحبملا

 هؤاهنإو يلودلا عيبلا دقع ليدعت

)*(

 انييف ةيقافتا يف

1980

274

ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ىف انييف ةيقافتا تحمس -

29

 وأ ليدعتب نيفرطلل 

 ةيوقت ىه ةرقفلا هذه ىنبت نم ةيقافتالا ىغئاص ةين لعلو ً،ايئاضر دقعلا ءاهنإ

 ًاحيحص نوكيس هيلع قفتم خسف وأ ليدعت ىأ نأ حضوي ىذلا أدبملا زيزعتو

 ةيحان نمو .ةيحان نم اهيوتحي وأ اهب غاصي ىتلا ةغيصلا نكت امهم ًايراسو

 اذه ىف ماعلا نوناقلا روظنم نم ًالدب ىندملا نوناقلا روظنم لامعإ ىرخأ

(

)1

.نأشلا

  

 اذإ رثأ ىذ ريغ ىوفشلا ءاغلإلا وأ ليدعتلا نإف ،قبس ام ىلع ًابيترتو

 عاستإ ىلا ةفاضالاب .تافرصتلا هذهل ىمسرلا بولسالا ًافلس اددح دق نافرطلا ناك

 لب ،بوتكم دقع ىلع عيقوتلا لبق ةرداصلا تانايبلاو تاضوافملا لمشتل ةلدألا

 .اياونلا هذه ليجست ةليسو ىف فارطالا طرخني مل ول ىتح فارطالل ةيتاذلا اياونلا

 ةداملل ًاقبط ام دقع دوجو مدع وأ دوجو ديدحت ىف ةيساسأو ةماه دعت ةينلا نألو

(

11

اوس ،ليدعت ىأ صحف وأ ).

ء

 دعي اذه نإف ،ال مأ ليدعتلا ىلع نافرطلا قفتا 

 ( داوملل ًاقفو لوبقلاو ضرعلا دعاوقب طبترت ةلأسم

14

 ،

18

 ،

19

 اهنأ امك ).

( نيتداملل ًاقبط ريسفتلا دعاوقب ًاضيأ طبترت

8

،

 9).
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 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم تدروأ امك -

نيفرطلا نيب قافتإلا درجم نإب تضق ىتلاو أدبملا تاذ

 ًايفاك دعي 

Principles

UNIDROIT

 خسف وأ ليدعت ىف ءاوس ةيلكش تابلطتم ىأ طرتشت الو ،حيحص دقع ماربإل

)*(

  

:ةيزيلجنإلا ةغللاب

Contract Modifications Under CISG

(  

)1

see John E. Murray, Jr :" An Essay on the Formation of Contracts
and Related Matters under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (1988) .p12.
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(

)1

.قافتإلا

 ىتلاو ئدابملا نم ةيناثلا ةداملا نم ةثلاثلا ماكحأ رابتعإلا ىف ذخألا عم 

 .ةيمسرلا تاءارجإلا ،كلذكو ةغيصلا وأ لكشلا ةيرح لوانتت

 أدبملا تاذ )

276

 دحوملا ىكيرمألا ىراجتلا نوناقلا رقا امك -

–

 ةيقافتالا هتجهتنا ىذلا 

–

 خسفلا وأ ليدعتلا زاجأو ،ةباتكلا بلطتم ىغلأ ذإ 

(

)2

.ىئاضرلا

  

Chateau des
ةيضقلا ىف ةيكيرمأ ةمكحم تصلخ ،كلذ ىلع ًاقيبطتو  

(

)3

  

 ةيداحأ ةلواحملا نأ ىلإ

Charmes Wines Ltd. v. Sabate USA Inc

)UCC

 كانه نكت مل ثيح  ،ةينوناق ريغ دعت ام قافتإ ليدعتل فارطالا دحأ لبق نم بناجلا

 طورشلا هذه ىلع قفاو وأ لبق دق رخآلا فرطلا نأ ىلع ليلد وأ ةراشا ىا

 ،دقعلل ةيساسألا طورشلا ىلع ةيهفش ةروصب اقفتإ دق نافرطلا ناك املو .ةديدجلا

 نكي ملو ،كلذ دعب تردص ىتلا ريتاوفلا ىلإ هتفاضإ مت دق ىرايتخإ دنب كانه ناكو

 نإب لوقلا ىقطنملا ريغ نم " هنأ ىلإ ةمكحملا تصلخ .ىساسألا قافتإلا نم ًاءزج

  ".دقعلا نم ءزج هنأ ىلع ريتاوفلا هذهب دوجوملا ىرايتخإلا دنبلا اذه ةفاضإ

277

ذخأ ،كلذ ىلع ةوالع -

ت

 ةددعتملا فورظلا اهرابتعإ ىف ةمكحملا 

 ةين ديدحت ىف ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا اهيلإ تراشأ ىتلا

 فرطلا اذه نأ حضوي فرصت وأ ليلد دوجو مدع اهنم تجتنتسا ىتلاو ،نيفرطلا

 ال هنأ ىلع ةمكحملا تدكأ امك  .ةروتافلا ىلإ تفيضإ ىتلا تاليدعتلا ىلع قفاو دق

 بناجلا ةيداحأ ةلواحملا ىلع ضارتعإلا ىف لشفلا نأ حضوي ام ةيقافتالاب دجوي

(

)1

 ةداملا صنت 

2/

3

 ئدابم نم

  

" نأ ىلع 

.

Principles UNIDROIT
"A contract is concluded, modified or terminated bythemere agreement
"of the parties, without any further requirement.
Clause A contract in writing which contains a clause requiring any
modification or termination by agreement to be in writing may not be
otherwise modified or terminated. However, a party may be precluded
by its conduct from asserting such a clause to the extent that the other
party has acted in reliance on that conduct

(

)2

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صنت 

209/

2

 " نأ ىلع دحوملا ىكيرمألا ىراجتلا نوناقلا نم 

.

.

(1)permits modifications of contracts for the sale of goods without
consideration.
(3)Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabate USA Inc., 328 F.3d 528,
)531 (ninth Cir 2003

240

 لوعفملا يراس وأ حيحص مت ىذلا قافتالا طورش رييغتل ،فارطألا دحأ لبق نم

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأل اقفو ةيدام ةروصب

29

 تدكأو ترصأ دقو .

 نم ىهفشلا ليلدلا صالختسا ىلع لمعلا ةرورض ىلع ىرخآلا ةينطولا مكاحملا

 تاداهشلا نأ ةيسنرف ةمكحم تربتعإ لاثملا ليبس ىلع .امهنيب مربملا قافتإلا

 قافتإلاب صاخلا عامتجإلا نورضحي اوناك نيذلا نيرتشملا دوهش لبق نم ةيطخلا

.

(

)1

ال مأ رعسلل ًاحيحص ًاليدعت امربأ دق نافرطلا ناك اذإ ام ديدحت لجا نم

 نألو 

 نأ تأر ةمكحملا نإف ،رعسلا ىلع عئابلا ةقفاوم ركذت مل ةيطخلا تاداهشلا هذه

 نكميو .ام عامتجإل ةماعلا ةعيبطلا لالخ نم متي نأ نكمي ال عيبلا رعس ليدعت

 تابوعصلا كلت لثم ىهفشلا ليلدلا ةدعاقب ةقلعتملا تابوعصلا ابنجتي نأ نيفرطلل

 دنب ةفاضإ مدع وأ دنب ىأ لاخدإ وأ جمد قيرط نع قباسلا مسقلا ىف تأشن ىتلا

 مل ىتلا تاضوافملا كلذكو ةقباسلا تايقافتإلا لك وا ىأ فقوي ىذلاو ىهفش ليدعت

 نيفرطلا ةين ظفحي دونبلا هذه لثم ذيفنتو .دقعلا طورش ىف ةباتك اهنع ريبعتلا متي

 ةيئانثتسإلا ةلاحلاو .ةيقافتالا هيلع صنت ىذلا دقعلا ةيرح ادبم ىلع ظفاحي هنأ امك

( ةدامللا ةماعلا ةدعاقلل

29

 كولس وأ فرصت هقيعي وأ هعنمي دق فارطألا دحأ نأب )

 لثم ىلع دمتعي رخآلا فرطلا لعجي ىذلا دحلا كلذ ىلإ طرشلا اذه ىلع ديكأتلا نم

 .فرصتلا اذه

278

 دعاوقلاو دونبلا ردقتو مرتحت ةينطولا مكاحملا نأ ةديدع تارارق حضوتو  -

 نوكي ال امنيح ،ةيرهوج ريغلا ةلدآلا مادختسإ وأ ةيهفشلا تاليدعتلا عنمت ىتلا

 تاليدعتلا ىلع دمتعي ىكل ام ةقيرطب فرصت دق فارطآلا دحأ نأ ىلع ليلد كانه

.

(

)2

ةيهفشلا

 ،جمدم دنب وأ ىهفش ليدعت دجوي ال امنيحف ،اذه نم مغرلا ىلعو 

 هنإف

)(1

 (

 ,

 <[

 ]>  

  

 ,

See Société Cámara Agraria Provincial de Guipuzcoa v. André
Margaron, CA Grenoble [Appeal Court][CA] 93/2821, Mar. 29, 1995
(Fr available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950329f1.html
)(2
See Graves Import Co., 1994 U.S. Dist. LEXIS 13393 at13; ICC
)Court of Arbitration - Zurich Arbitral Awards, 9117, (Mar. 1998
available at m
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/989117i1.html
(arbitral tribunal compared Article 29(2) to UNIDROIT principles,
Articles 2.17 and 2.18 to reach conclusion that a party could not rely on
oral promises assurances, or writings not included in the contract and
that there was no reason to apply the exception clause which prevents a
party from making use of the no oral modification clause if its conduct
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 لاطبإ لجأ نم لماعتلا نومضم لالخ نم ام فرصتب موقي نأ ىف فرطلل حمسي

ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا
دعب حضتت مل ةلكشملا. 

(

29
  ةداملا حمستو

29

1)

،  هذه ىلإ ريشت ىتلا تالاحلا وأ اياضقلا نأ الإ

ليدعتلا طرش ءاغلإ وأ،  ريسفت ةبوعص لوح ةيميداكألا تامامتهألا نم مغرلا ىلعو

  قافتألاب اهئاهنإ وأ دوقعلا ليدعتب

(

(

دقعلا ةحصب ةطبترم ةلأسم ةباتكلا.

–
   
هب قلعتت ال ةيقافتألا نأ ىلع ةحارص.  ةداملا نكلو

29

صنت ىتلاو

3)

ةباتك نود عئاضبلل ىلودلا عيب دقع. ةيكيرمأ ةمكحمل رارق ىفو،  طرش تربتعأ

 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ ميكحت ةمكحمو

ةباتكلا طرش نأشب ماعلا نوناقلا لود بلطتم،

  ةيكيرمأ ةمكحم ترقأ دقف- 

2)

نيفرطلا نيب ىئاضرلا.  ىلع بلغتي مكحلا اذه نأ ىلإ ةيقافتألا ةنامأ قيلعت ريشيو

 انييف ةيقافتال ًاقفو "هنأ ىلإ،  ليدعت نكمي

 ةيقافتالا نم ةعبارلا ةداملا
  ليدعت لعجت ةيقافتالا نم

 (
ةينطولا نيناوقلا اهددحت.

   

4)

ةيقافتألا قاطنل عضخت ةلأسم دقعلا،  ةلأسم دقعلا ةحص لعجي ال ةباتكلا مدع طرشف

>] 

.

<

 >.

]

, 
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(

 [< (

,

=would lead the other party to rely); Cong ty Ng Nam Bee v. Congty
Thuong mai Tay Ninh, People's Supreme Court, Appeal Division in Ho
Chi Minh City, 74/VPPT, Apr. 5, 1996 (Vietnam ) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960405v1.html
holding= =that
letter of credit is a type of extrinsic evidence, inadmissible to contradict
contract terms where parties had a 'four-corner clause .
See generally Robert A. Hillman Article 29(2) of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A New
Effort at Clarifying the Legal Effect of "No Oral Modification" Clauses
21Cornell Int'l L.J. 449 (1988) (reviewing problems raised by no oral
modifications and suggesting that new drafters take an approach that
compromises less by either enforcing or abolishing such clauses
available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/hillman2.htm l
(2)
See Secretariat Commentary to CISG art. 29 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-29.html
(3)
See Shuttle Packaging, 2001 U.S. Dist. LEXIS 21630, at *21 (W.D.
Mich Dec. 17, 2001 citing Michael Van Alstine, 37 Va. J. Int'l. L. 1,
n.47 (1996 ICC Arbitration Case No. 7331 (1994 available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947331i1.html English text]; ICC
Arbitration Case No. 9474 (Feb 1999) available
at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999474i1.html English text
(4)
See Geneva Pharm. Tech. Corp., 201 F. Supp. 2d at 282-83 (court
used New Jersey law to determine whether there was consideration
See generally Helen Elizabeth Hartnell Rousing the Sleeping Dog: The
Validity Exception to the Convention on Contracts for the International
Sale of Goods 18Yale J Int'l L. 1, 45 (1993) (proposing that courts seek
a middle course in approaching the validity issue, looking to domestic to
=determine whether an issue is one of validity but also considering the

ريوطتل ةيلمعلا تارربملا

 انييف ةيقافتا

1980

تارييغتلا ءوض ىف 



 .دوقعلل ةيجولونكتلا

279

 ماع ىف ةيقافتالا ىلع عيقوتلا ذنم تالاصتألا ملاعريغت  -

1980

–

 امك 

– ةراشإلا قبس

 لثم ثدحأ تاينقت لوخدب ًايرذج ًاريغت لامعألا لاجر نيب 

 ةداملا صن نم حضتيو ،تنرتنألاو ةينورتكلإلا تانايبلا لدابتو سكافلا

13

(

)

1
 .ةيقافتألا نم

 اهنأل ةيقافتإلا ةغايص تقو ةحاتم نكت مل لئاسولا هذه نأ 

  .طقف تاسكلتلاو تايقربلا ىلإ ريشت

 ىدم ريدقتل ةزاتمم ةصرف تالاصتالا ايجولونكت ىف مدقتلا رفوي امك

 عيبل ىلودلا دقعلا فارطأ مدختسيو .ءاضتقألا دنع ةيقافتألا ليدعت ىف ةبوعصلا

 ىف تالكشم هنع أشني دق امم ،ةيلودلا ةراجتلا ىف ًايلاح لئاسولا هذه عئاضبلا

 هذه قلعتتوةسداسلاو ةيناثلاوىلوألا داوملاب قيبطتلا قاطن ددحتيو .قيبطتلا

  .اهتمرب ةيقافتالا داعبتسإ ىف نيفرطلا قحب ةريخألا

 نم قيبطتلل ةلباق ةيقافتإلا تناك اذإ ام اددحي نأ نيفرطلا ىلع نيعتي هنإف اذهلو

 نوكي نل اذه نأ الإ ،امهدوقع ىف ةيقافتإلا داعبتسأ ىف نيفرطلا قح مغرو .همدع

 ىدحإ نأ وأ ةيسايقلا هطورش ضرف عيطتسيال دق نيفرطلا دحأ نأل ًايراس ًامئاد

(

)2

 .ةيعيرشتلا ةيحانلا نم ةذفان ريغ حبصت دق ةيسايقلا تارقفلا

  

[ )

 ,

 ;]>

<

 =

 ,

( >

".

international aspect of the CISG available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/hartnell.html Gyula Eö rsi
Problems of Unifying Law on the Formation of Contracts for the
International Sale of Goods available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/eorsi29.html recognizing that lack
of consideration could be a validity issue but that it is more likely that
contract formation does not require consideration, a conclusion which
he maintains is supported by "the fact that the question did not even
surface, in connection with the 1964 Hague Convention on Formation
)(ULF

(

)

1

( ةداملا صنت 

13

 لئاسرلا ،ةيقافتالا هذه مكح ىف " ةباتك " حلطصم لمشي " ةيقافتإلا نم )

 ".سكلتلاو ةيقربلاو

 (

)

 ;

 .

2 These are but two examples of such statutory measures which are
applied in many legal systems, not only in Europe. See generally
Schlechtriem UN-Kaufrecht Rn21 v
Caemmerer/Schlechtriem/Schlechtriem Vor Artt 14-24 Rn 1, 9
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280

 ةيقافتإل ىلودلا عباطلا رابتعإلا ىف عضن نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالع -

 ىغبني اذلو .ةثيدحلا تارييغتلا ةهجاومو اهماكحا ىف روصقلاو صقنلا ىدافتل انييف

 انبناج نم -

–

 ةداملا ىف رييغتلا اذه بلطتت ىتلا تارربملا ضعب ضرعتسن نأ 

13

    :-ىلاتلا هجولا ىلع ةثيدحلا تاريغتملا لظ ىف 

  ةينورتكلإلا لاصتالا لئاسو نومدختسي نيذلا لامعألا باحصأل ةيلمعلا تاجاحلا

 281-

 لاصتالا لئاسول ديازتملا مادختسالا ةعباتمل ةيلمعلا ةجاحلا نأ

 ىلع ترثأ امك ،ةيراجتلا لامعألا باحصأ ةايح ىف ترثأ دق ،ةثيدحلا ةينورتكلالا

 لاصتألا ةليسو لثم ،ةينورتكلالا لئاسولا راشتناف .انييف ةيقافتا راشتنأو ومن

 ىنوناقلا ليجستلا كلذكو نيناوقلل ديازتب ًاقيثو ًاطابترإ طبترت دوقعلاب ةصاخلا

(

)

1
لئاسولا هذهب قلعتملا

 ،

 نإ 

 غيصلا هذه جمد بلطتي ةيقافتألا نوناق روطت

 ًاقفو رييغتلا ةبكاوم ىلع ةيقافتإلا هذه زجع بنجتن ىتح اهدونب نمض لئاسولاو

(

)2

  .ةجاحلا هيضتقت امل

  ةينورتكلالا لئاسولا مادختسإ ىلع قدصي ةيقافتالا ىلع ثيدحلا هجوتلا

 282-

 سمخ دعب ىنورتكلالا لاصتالا لئاسو مادختسا ىلع قيدصتلا مت دقل

 ماع ىف تمت ىتلا تاقيلعتلا نم طقف تاونس

1968

 ةداملاب قلعتي اميفو ،

96

 ماع ىف كلذو سكلتلاو فارغلتلا مادختسا ةرورضوأ ظفحتلاب ةصاخلاو

1991

1992

( دكأ ثيح 

 عوجرلاب اهتجلاعم ىغبني ام يهو ةيقافتألا لخاد ةوجف كانه نأو ةبتاكملا نم

)(1

 ,

 ,

 .,

( .

 ,

(

 )

 ,

 ,

>.

<

See generally Wright supra note 7 (compound forms and
technological development); D. Reiter, E. Blumenfeld and M. Boulding,
eds Internet Law for the Business Lawyer) Section of Business Law,
American Bar Association) (2001) (discussing regulation, taxation and
jurisdiction, among other matters
2 see Siegfried Eiselen Electronic commerce and the UN
)Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG
1980 6 EDI Law Review (1999) at 21 also available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/eiselen1.html

 ،
 عونك سكافلا مادختسإ ةرورض ىلع)

Peter Schlechtriem
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 ىلإ

ةعباسلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 وأ ًامدختسم نكي مل سكافلا نأ ثيح 

(

)

 .ةيقافتالا ةغايص تقو ًافورعم

  

PECL
( يبروألا دقعلا نوناق ئدابم تجمدأ دقل  ،كلذ ىلع ةوالع

 ديربلاو سكافيلتلاو سكلتلاو ةيقربلا ىهو ةينورتكلألا تالاصتألل لئاسو

 .نيبناجلا الك ىلع

– ىجذومنلا لارتسنويلا نوناقلا

  ةدعاقلا نع جورخلا بنجت 



 ةعبرأ ) 

 تانايبلا نم ءورقم لجس ميدقت ىلع ةرداقلا ىرخألا لاصتألا لئاسوو ىنورتكلالا

283

 ةيقافتا " لثم ةيلود ةيقافتأل ةبسنلاب ذاشلاو بيرغلا نم نوكيس -

 قلعتملا ىلودلا نوناقلا طمن عم ةيشامتم وأ ةقستم ريغ ًادونب نمضتت نا " انييف

 ماع رداصلا ةينورتكلألا ةراجتلاب

1996

 ىلع ةسداسلا ةداملا ىف صن ىذلاو 

 تانايبلا هذه تناك اذإ تانايبلا لاسرإ قيرط نع ةبتاكملا بلطم قيقحت ةرورض

 اهيلإ عوجرلا دنع مادختسألل ةلباق نوكت ثيحب ،اهيلع لوصحلا لهسي ةنمضاتملا

(

)2

  

 دعب

كلذ

.

1

 نكمي ىذلا ليجستلا حلطصم عم ًايواستم دعي قحاللا عوجرلا حلطصم نأ

 نكمي ىتلا تانايبلا ةغيص عم كلذكو 

( يبروألا دقعلا ئدابمب هتءارق

(PECL

 ةلاسرلا فيرعت متيو انييف ةيقافتا ىف درو امك اهمادختسأو اهعبط ةداعإ

 وأ لابقتسإلاو لاسرإلاو ديدجتلل ةلباقلا تامولعملا كلت " اهنأ ىلع ةيتامولعملا

 تانايبلا لدابت ةنمضتم ةينورتكلألا ةيرصبلا وأ ةلثامملا لئاسولاب نيزختلا

 .اهيلع ةرصاق تسيل اهنكلو سكلتلاو فارغلتلاو ىنورتكلألا ديربلاو ةينورتكلألا

)(1

[ ,

 ,

>

 ,

 ,

 ,

(

 )

>.

<

See Uniform Sales Law - The Experience with Uniform Sales Laws
in the Federal Republic of Germany at Article 13] reprinted with
permission from JuridiskTidskrift1991/92 available
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/schlechtriem13.html
=see also Peter Schlechtriem Article 13 in Peter Schlechtriem ed.,
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
CISG 94-95 1998 trans. Geoffrey Thomas) [hereafter Schlechtriem,
]Article 13
)(2
Article six, available at
http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm.htm
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 تاريسفتلا عم ًايشامتمو ًاقستم دعي ىجذومنلا نوناقلا فيرعت نإف اذكهو 

 ريغ نم نوكيس هنأو ةيقافتألا دونب عضو دنع ىلوألا ةرتفلا ىف اهميدقت مت ىتلا

 .كلذ سكع نوكت نأ ةيقافتألا هذهل ةبسنلاب فولأملا

284

رصتقيال -

 ةداملا ةرياسم مدع ىلع رمألا 

13

 ةيقافتألا نم 

 نا كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ىجولونكتلا مدقتلاو لامعألا لاجرل ةيلمعلا تاجايتحإلل

 نم اذهو ىلوألا تاضارتفإلا وأ ليلدلا ةماقإ ءابعأ نمضتيال ةبتاكملا حلطصم

 ىف ةثيدحلا ةينورتكلالا لاصتالا لئاسو ةفاضإ دض زيحتلا نم ًاعون قلخي نأ هنأش

 لضفي ىذلا فرطلا نإف ىئاضقلا روظنملا لالخ نمو ،ةبتاكملا حلطصم فيرعت

لئاسو داعبتسإ

 نم ةلسارملا وأ ةبتاكملا حلطصم ديدحت نم ةثيدحلا لاصتالا

 فارغلتلا مادختساب ةددحملا ةراشإلا نأب ةقفصلا مامت دعب ضرتفي نأ نكمملا

 امم ،ىرخألا ةينورتكلألا لئاسولا ىلع لئاسولا هذه ليضفت تحضوأ دق سكلتلاو

 ةراثأل ًازجومو ًارصتخم نوكي ىذلاو دنبلا صنب قلعتي ًالدج وأ ةضراعم لثمي

 سيلو ،ةينوناقلا ةاضاقملا فرصتلا اذه نع جتني نأ نكمملا نمو ،هلوح لدجلا

 لدجلا نم تالاح تريثأ دقو ةروكذملا ةيمالعإلا لئاسولا هذهل ليضفتلا لالخ نم

(

)1

 .ةليوط تارتف ىدم ىلع ةهباشم فالخو

  

285

 ةقلعتملا ةيعيرشتلا ماكحألاو ةفلتخملا اياضقلا نا ظحالملا  -

 هذه لح ىف مهست مل انييف ةيقافتإل ًاقفو ةبتاكملا وأ ةلسارملا حلطصم فيرعتب

(

)

1
حلطصملا اذهل ةيقافتالا فيرعت ةدحاو ةيضق تركذ ثيح ةيئاضقلا ةلكشملا

 ,

 ,

 ,

  <-

 >.

 >

<

( < 

5

>

 "

See Michael Bridge A Commentary on Articles 1-13 and 78 in Draft
UNCITRAL Digest supra note 25 at 256 ("It is well-known in those
countries that have Statute of Frauds provisions that theobjection
raised by a party to the lack of formality is usually made, not for purist
reasons, but rather to shroud the true, often, but by no means always,
unmeritorious, reason for escaping from the contract." Austria 2 July
1993 Supreme Court, case presentation available at Austria 26 April
1997 Supreme Court, case presentation available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970426a3.html Supreme Court, case
presentation available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970426a3.html
)(1
See Finland 26 October 2000 Helsinki Court of Appeals [Helsingin
hoviokeus], Case presentation and English translation available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001026f5.html
th paragraph
under "Law" heading) (also addressed the "principle of loyalty to the
contractual relationship, "widely recognized in scholarly writings" -- a
)(1
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 ةيقافتأ فيرعت اقبطي مل امهنأو ةيزيلجنألا ةغللاب اترشن نييرخأ نيتيضق فالخب

(

)2

.علسلا عيبب قلعتت تالماعت دعتال ىتلاو نكسم راجئتسإ دوقع عم انييف

  

 ضعب اتمدق ايسورب تاعزانملا ىف لصفلا تاهج نم ناتهج كانهو

 ةداملا ىلإ لقألا ىلع ةيعيرشت ةمكحم اهبرظنت ىتلا ةقيرطلاب ةصاخلا تاهيجوتلا

13

 ىلع ةمئاق ةيضقب قلعتي ًارارق ىلوألا ةمكحملا تردصأ ثيح ،ةيقافتإلا نم 

 ةداملا صن ىلإ تراشأو سكلتلا قيرط نع تابتاكم

13

 ىلإ ةراشإلاب اهتديأو 

(

)3

ماع ةيجراخلا ةيعيرشتلا ماكحألا ذيفنتب ةصاخلا كرويوين ةيقافتأ

 1958.

  

 تارييغتلا لبقت ىكل ىنطولا نوناقلا دونبب ةيناثلا ةمكحملا تدهشتسأ امنيب

(

)4

.قافتألا نم عونك ىلميسكافلاب ةصاخلا

  

 286 -

 ،لوقلا ةصالخ

 تالماعت عم مدختست ىتلاو اهيلع فراعتملا دوقعلا نأ

 ةبتاكملا لئاسو نيب نم رايتخالاب حمست ىتلا طورشلا ًاقبسم نمضتت انييف ةيقافتأ

 ىلإ ةراشالا نودبو " انييف ةيقافتا نم ىساسألا فدهلا ناك املو ،ةلسارملا وأ

 لماعتلا وه " ةلسارملا وأ ةبتاكملا " لثم ةمدختسملا ظافلألل ةيديلقتلا ةلدألا ةدعاق

 ىفو ةراجتلا لاجم ىف راجتلا اهمدختسي ىتلا ىرخألا تايقافتالا ضعب عم

 رهظت ىتلاو ةينورتكلالا لئاسولا ربع ًابلاغ متت ىتلاو ،ةعيرسلا تاعامتجالا

 ةراجت ىثلث ىلع انييف ةيقافتا قبطت ةيناث ةيحان نمو ،دوقعلا عيقوت دنع اهتيمهأ

 اوققحي ىكل لامعألا لاجر مامأ قيرطلا حتفل ًايرورض هلعجي ام وهو ملاعلا

 .ةيجولونكتلا لئاسولل ةثيدحلا تاهاجتإلاو طوطخلا ربع ةيراجتلا مهفادهأ

.

 & .

.

 ,

]:

 < ,

>

( 

.

 < ,

>

principle which was also addressed in a Pace case commentary excerpt
from Larry A. DiMatteo et al, 34 Northwestern J. Int'l L
Bus
(Winter 2004 )at 316-317 and 326
)(2
See Draft UNCITRAL Digest supra note 25 at 571-572, citing two
decisions of the Austrian Supreme Court [Oberster Gerichtshof
(3
See Russia 28 April 1995 Arbitration proceeding 400/1993, case
presentation and English translation available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428r1.html at 3.4 (buyer lost
claim of lack of authority of its representative; interest was applied
(4) See Russia 10 June 1999 Arbitration proceeding 55/1998, case
presentation and English translation available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases990610r1.html at 3.5 (another claim
by a buyer of failures by its representative; buyer lost the claim).
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 نم نكاسو تباث بصن درجم ةيقافتألا حبصت نأ نم فوخلا ًاريخأو 

 تناك املو عيرسو ريغتم ملاع ىف فورظلا رييغت عم لماعتيال ىنوناقلا ديحوتلا

 ريخألا ءزجلا ىف لاصتألا لئاسو نم ةديدج الاكشأ تثدحأ دق ةينورتكلألا ةروثلا

 اهلعجتو ةيقافتألا دونب ىلع ةنورم ىفضت نأ نكمي ىتلاو ،نيرشعلا نرقلا نم

 ةداملا نيمضت بلطتي رمألاف تاريغتملا هذه ةهجاوم ىلع ةرداق

13

 لاكشأ لك

     .ةينورتكلإلا لاصتإلا

      

248

  ةمــت اخلا

258

 يلودلا عيبلل دحوم يلود نوناق ءاسرإب انييف ةيقافتا تماق -

ذلاو ،عئاضبلل

ي

 ةوطخ دعي وهو ِ،يلوّدلا ِةراجّتلا ِنوناق يف ًايسيئر ًانوكم ُلّثمُي 

 ِ.ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالِعلل ينوناقلا ماظنلا ةماقإ ىف ةماه

 رضاحلا تقولا يف -ينطولا نوناقلا ىلإ قرطتت مل ،كلذ ىلع ًابيترتو  

 مجْنَي يتلاو ةيلخادلا ةيعامتجالاو ِةيسايسلاو ةيداصتقالا عاضوألاب نيبلا هطابترال

  .ةفلتخم ِةينوناق لولح اهنع

 ،ةيلودلا ةيراجتلا تالماعملا يف ريبك رود يلودلا عيبلا دقعل ناك املو  

 دوقعلا نم هريغ ىلع ماهلا هريثأت ىلإ هنم ةوجرملا ةجيتنلا هراثآ ىدعتت ثيح

 امم ِ،ةلمعلا ِلوادتو ةيدنتسملا تادامتعالاو كونبلاو نيمأتلاو لقنلا دقعك ،ةيلودلا

 ماع انييف ةيقافتا لالخ نم يلودلا عيبلا دعاوق ديحوت يف رثألا غلبأ هل ناك

1980

 نوناقلا ،ينيتاللا ،ةينوناقلا ةمظنالا فلتخم نم اهصوصن تمهلتسا يتلا .

 .يلودلا عيبلا دقع ماكحأو دعاوق ميظنت دنع ،يناملألا نوناقلا ،كرتشملا

 دقعلا ماربإ ةلحرم مظنت دقعلا نيوكتل ةلماكتم ةيرظن انييف ةيقافتا تمدقف

 تلوانت مث ،يلودلا دقعلا نيوكت اهيف متي يتلا ةظحللاو ،لوبقلاو باجيإلا هينكرب

 عئابلا تامازتلإ تلوانت امك .يلودلا دقعلا ءاهناو ليدعتو ريسفتل ةدحوم دعاوق

   .ىرتشملاو

259

 هليلحتل يلودلا عيبلا دقع نيوكت عوضوم رايتخا ىلإ انب ىدأ امم -

 ةلحرم لمشي ىذلاو يلودلا عيبلا دقع نيوكت ثيح نم ةساردلا هذه لالخ نم

 ةلحرم وأ باجيإلا ةلحرم وأ ،دقعلا ماربإ مكحت يتلا ءيدابملا مهأو تاضوافملا

  ً.اضيأ هءاهنإو هريسفتو هليدعت و ،لوبقلا

 ةلقتسم ةروصب تاضوافملا ةلحرم جلاعت مل انييف ةيقافتا نا انل حضتاف

 اهيلإ رشت ملو ،باجيإلا نيبو اهنيب ةقرفتلا ىلع ترصتقا لب ،باجيإلا ةلحرم نع

 .رشابم ريغ قيرطب الإ ةحارص

 تاضوافملا ةلحرم نأ انزربأو

–

– ةماع 

 نع ةيلالقتساو ةيتاذب عتمتت 

 مهأ انرهظأ نأ دعب كلذو )،لوبقلاو ،باجيإلا(دقعلا نيوكت لحارم نم اهريغ

249

 ،باجيالا ةلحرم يهو اهل ةيلاتلا ةلحرملا نيبو اهنيب زيمت يتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا

 ءارم الف ،زييمتلا كلذ تقنتعأ يتلا ةينوناقلا ةمظنألا ضعبب كلذ يف نيدشرتسم

 ةراجتلل يداصتقالاو يلمعلا بناجلاو قفتي يساسأ بلطم وه ةيتاذلاب اهعتمت نأ

 انييف ةيقافتا صوصن ىف رظنلا ةداعإب ددصلا اذه ىف ىصونو ،ةثيدحلا ةيلودلا

                  باجيإلا ةلحرم عم اهطلخ نم ًالدب ،ةلحرملا هذه مظنت ةلقتسم ةدام عضول

 ةداملا (

14

 ةلحرم اهيلع موقت يتلا ءيدابملا مهأ انلوانت امك )،انييف ةيقافتا نم 

 ماتخ يف اندكأ امك ،لودعلا ةيرح أدبم وهو ،ةيتاذلا كلت ىلع دكؤنل ،تاضوافملا
 اهلافغا هنع جتن تاضوافملا ةلحرم ةيقافتالا لافغإ نأ ىلع تاضوافملا ةلحرم

 دقع يفرطل يدقعلا نزاوتلا ققحي ال يذلا رمألا وهو ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملل

.يلودلا عيبلا

260

 ىف ةيليصفت دعاوقب باجيإلا ةلحرم انييف ةيقافتا تمظن امك -

 ( داوملا

14

 ىلإ 

17

 ًاددحم باجيإلا نوكي نأ طرتشت انييف ةيقافتا نأ انظح الو ).

 حيرصلا هضراعتو رعسلا ةلأسم ىف ةيئاضقو ةيهقف تافالخ راثأ امم ً،ايفاك ًاديدحت

 ةداملا ماكحأ عم
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 رعس قيبطت ىلإ ءاجتلإلا زاوج ىلإ انلصوتو .ةيقافتألا نم 

 اذه ىف ةينطولا تاعيرشتلا نم ريثكلا هتقنتعا ىذلا حوتفملا رعسلا وأ قوسلا

 ةراجتلا تارورضوىشامتي امب دحوملا ىكيرمإلا ىراجتلا نوناقلا اهمهأو ددصلا

.ةيلودلا

 أدبم ماكحأل ًاقبط هباجيإ نع عوجرلا قح بجوملل ةيقافتإلا تزاجأ امك

-باجيإلا لوصو لبق بطاخملا ىلإ بحسلا بلط لصو املاط ،ةيدقاعتلا ةيرحلا

 متي ىتلا لئاسولا ةحارص تددحو ،لوصولا ةيرظن تقنتعا انييف ةيقافتا تناك املو

 هذه روطت ىدم انسمل دقو )-سكلتلا ،ةيقربلا ،لئاسرلا ( لوصولا اذه اهلالخ نم

 صنلا ليدعتب ىصون ىلاتلابو ،ةثيدحلا تاريغتملا ءوض ىف ةيديلقتلا لئاسولا

 بحسل ةيديلقتلا لئاسولا نمض ةثيدحلا ةينورتكلإلا لئاسولا لاخدإب قباسلا

 .باجيإلا

 ىف بجوملا ةيرح ادبم ىلع نادري نيئانثتسا ةيقافتالا تزربأ امك 

 ةلهملا لالخ هباجيإ ىلع ءاقبلاب بجوملا تمزلأ ثيحب ،هباجيإ نع عوجرلا

 نا ربتعي نا بطاخملل لوقعملا نم ناك اذإ وأ ،باجيإلا ىف ةددحملا ةينمزلا
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 .ساسألا اذه ىلع فرصتو هنع عوجر ال باجيإلا

 ًاعون رفويل قباسلا صنلا ىلإ اهتفاضإ نيعتي ًاطورش ةمث نأ انظحالو

 ددحي نأو ً،ابوتكم ضرعلا نوكي نأب نيفرطلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا ىف ةقثلا نم

 ً.احوتفم لظيس هنأ ىلع ديكأتلاو ةددحم ةينمز ةرتف هيف

ةيديلقتلا لئاسولا ىلع باجيإلا ضفر ترصق دق ةيقافتالا نا انظحالو

 ،ددصلا اذه يف ةيقافتالل يلاحلا صنلا ةمءالم مدع هيلع بترت امم

 انحرتقاو

 بناج ىلإ باجيإلا بحس يف ةينورتكلالا لئاسولا لاخدإ ىلع لمعلا ةرورض

  .نأشلا اذه يف ةعبتملا ةيديلقتلا لئاسولا
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 ةدحوم ةيعوضوم دعاوقب لوبقلا ةلحرم انييف ةيقافتا تمظن امك -

( داوملا ىف

18

ىلإ

22

هنأب ،لوبقلا تفرعف )،

 نم رداص رخآ فرصت وأ نايب يأ 

باجيإلا ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا

               لدجلل ًاريثم اضرف ةيقافتالا تهجاوو .

 ملو الوبق توكسلا اهرابتعإ مدعوهو ةيلودلا ةيراجتلا تاقالعلا يف بارطضالاو

 ةصاخ ةفصبو ةينطولا تاعيرشتلا اهتقنتعا ىتلا ةيئانثتسإلا تالاحلا جردت

 نوناقلا

يرصملا يندملا

 ناك اذإ ً،الوبق توكسلا رابتعا انحجرو ً،الوبق توكسلا رابتعا نم 

 ضخمت وأ ،لماعتلا اذهب باجيإلا لصتاو نيدقاعتملا نيب قباس لماعت كانه

 .هيلإ هجو نم ةعفنمل باـجيإلا

 نع ربعي نأ بطاخملل تزاجأ ،نيدقاعتملا نيب ةقثلا خانم ريفوت ىف اهنم ًةبغرو

 مزلت نأ نود ،باجيإلل هتقفاوم ىلع امهلالخ ربعي فرصتوأ نايبب ءاوس هلوبق

 ةراجتلا عقاو عم كلذ ضراعت ىدم انيأرو ،لوبقلاب بجوملا راطخإب بطاخملا

 بجوملا راطخاب بطاخملا مازلإب يضقتل ةداملا صن ماكحأ ليدعتب انيصوأو ةيلودلا

 .لوبقلاب

       

262

 امو ةيلودلا ةراجتلا فورظ ةاعارم ىلع ةيقافتالا نم ًاصرحو -

 عيمج يف قباطتلا مزلتست ملو ،قباطتلا أدبم تقنتعا مسحو ةعرس نم هبلطتت

 نع دعتبت ىتح ،ةيرهوجلا رصانعلاب تفتكأ لب ةيوناثلاو ةيرهوجلا رصانعلا

 دوقعلاو ةيديكأتلا لئاسرلا ميظنت ترجه امك ،كلذ نم أشنت يتلا تاديقعتلا

 ةيراجتلا تالماعملا يف اماه ًارود نابعلي امهنإ نم مغرلا ىلع ةيجذومنلا

251

 يتلا ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق ىلإ تهجو دق تاداقتنا ةمث نأ انيبتو.ةيلودلا

 لمعلا عم ةمئاقلا كلت نأش يف رظنلا ةداعإب يصونو ةثلاثلا ةرقفلا يف اهتدروأ

 ةداملا ماكحأ صوصن نمض ةيديكأتلا لئاسرلاو ةيجذومنلا دوقعلا ميظنت ىلع

 .ركذلا ةفلاس

263

 ةيرظن اهينبتب دقعلا ماربإ يف عارسالا ىلع ةيقافتالا تصرح امك -

 ،بجوملا ىلإ هلوصو ةظحل نم ًاحيحصو ًائشنم لوبقلا حبصي ثيحب لوصولا

 لئاسولا مادختساب بطاخملا مازلإب قباسلا صنلا ليدعتب ىصون ىلاتلابو

 .ةيديلقتلا لئاسولا نمض هبحس وأ باجيإلا لوبق يف ءاوس ةثيدحلا ةينورتكلإلا

 نيدقاعتملا مامأ ليبسلا تحتف دقعلا ىلع ظافحلل ةيقافتإلا نم ةلواحم ىفو

 ءاهتنا دعب بطاخملا نم ردصي ىذلا رخأتملا لوبقلا تزاجأف ،دقعلا ماربإ متي ىكل

 .لوبقلا ىف ةددحملا ةينمزلا ةلهملا

 انظحال اننا الإ اهصوصن ريسفت يف نسح أدبم ديكأت ىلع ةيقافتالا تصرح

 بولسأك وأ اهماكحأ ريسفتل قيض لاجم يف ةينلا نسح أدبم ترصح ةيقافتالا نا

يلو ،مهدحو هاضقلا ىلإ هجوم

س

 عيبلا دقع فارطأ ىلع ًاماع ًامازتلا هفصوب 

لاتلابو ،هذيفنت ءانثأ ىف وأ دقعلا نيوكت ةلحرم يف هتاعارم مهيلع بجي ،يلودلا

ي

نصلخو ،لماعتلا يف ةنيعم كولس ريياعم عابتاب مهمزلتال يهف

ا

 ىلإ كلذ نم 

 ىلع صنتل ةعباسلا ةداملا نم يلاحلا صنلا ماكحأ ةغايص ليدعت ةرورض

ةقالعلا لحارم عيمج ىف ةينلا نسحأدبم

 يف ةينطولا تاعيرشتلاب ةوسأ ةيدقاعتلا

 .ددصلا اذه

264

 تافرصتو تانايب تذختا دق انييف ةيقافتا نا انهابتنا تفل امك -

 لمعلا ةرورض انزربأو.اهصوصن ريسفتل ًارايعم كاردالا يوس صخشلاو نيفرطلا

 نع ةمجانلا تابوعصلا رصح ىلوتت ةدحتملا ممألا ةئيهل ةعبات ةنجل ءاشنا ىلع

 علطضت كلذ ىلع ةوالع اهلح ىلع لمعلاو ةيقافتالا صوصن ريسفت وأ قيبطت

 .ةيرود ةفصب عوضوملا اذهب ةقلعتملا ةيئاضقلا قباوسلا رشن ةمهمب

 تايلكشلا ةيرح وهو مامتهالاب ًاريدج ًاماه أدبم انييف ةيقافتا تمدق امك

 بسانتي ،ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم ةيلودلا ةراجتلا ةعيبط عم مءالتي موهفمب

252

 مل اهنا اذه دافمو ،عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع وهو همظنت ىذلا دقعلا ةعيبط عم

 دقعلا ليدعت تزاجأ امك .تابثألا قرط ةفاكب هتابثإ تزاجاو عيبلا دقع ةباتك طرتشت

 ،ةماع ةفصب دوقعلا ىف ةباتكلا ةيمهأ انحضوأ دقو ،نيفرطلا قافتاب هؤاهناو

 لحارم عيمج ىف ةباتكلا طرش ءافضإب يصون اذلو،ةصاخ ةفصب ةيلودلا دوقعلاو

 .فارطإلا نيب دقاعتلا ةيرح أدبم عم ضراعتي ال أدبملا اذهو ،دقعلا

 امو ةينورتكلالا ةراجتلا ماكحأ ميظنت ىلع لمعلا ةرورض كلذ ىلا ةفاضالاب

 .ةيلودلا ةراجتلا ىف ةرشابم رثؤت ةينوناق تالكشم نم هريثت

 تتأ يذلا ينوناقلا ميظنتلا ةيمهأب هونن نأ ثحبلا اذه ماتخ يف انل ىقبيو

 ممألل ةعباتلا ةيلودلا ةراجتلا نوناق ةنجل بناج نم لمع دعب انييف ةيقافتا هب

 ذفلا ميظنتلا اذه هنع ضخمت امم ً،اماع نيرشعو ةسمخلا ىلع براق ةدحتملا

لع ،عئاضبلل يلودلا عيبلا دقع ماكحأل

ى

 ًاديحوت الإ ققحت مل ةيقافتالا نأ نم مغرلا 

 ِطورّشلا ىف نيابتلا حوضو داز ةدقاعتملا لودلا اهب تكسمت املكو ًايئزج ًاينوناق

 ةداملا( اهل ةمعدم تايقافتإ داجيإب كلذ ققحتيو ِ،ةيلوّدلا ِةراجّتلل ِةينوناقلا

 ) 7

 عرشملا ىلإ تايصوتلا ضعب ميدقت ىلإ انب ادح امم .ةمظنملا تايقافتالا اميسال

 .ددصلا اذه يف -ءاوسلا ىلع -يلودلا عرشملاو ينطولا

 :ىنطولا ىوتسملا ىلع تايصوت ً:الوأ

265

 ةلحرم فرعي مل ىرصملا ىندملا نينقتلا نأ انظحال امك -

 ةماعلا ئدابملا نمض اهيلإ راشأ امنإو ،اهتيتاذ اهل لقتسم مازتلاك ،تاضوافملا

  .باجيإلا اهيلع موقي ىتلا

 وأ ىنطولا ىوتسملا ىلع عئاضبلا عيب مظني نوناق دادعإب ىصون ،ىلاتلاب

 ىندملا نينقتلا ىف هيلع صوصنم وه امع فلتخت ماكحأو دعاوقب ،دقعلا اذه ميظنت

 ةراجتلا ماكحا ميظنت ىلع لمعلا ةرورض ،ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم ىرصملا

     .اهيلع ةبترتملا ةينوناقلا تالكشملا ةجلاعمو ةينورتكلألا

   

  :يلودلا ىوتسملا ىلع تايصوت ً:ايناث

266

 انتبغر عابشإ يف انييف ةيقافتا صوصن ضعب روصق انل نيبت امل -

253

 ىلع فرط ةحلصمل اهحيجرتو ،ةلادعلاب فصتت ماكحأو دعاوق ىلع لوصحلا يف

– يهف ،رخآلا باسح

 عرشملا رظن لحم نوكت نأ نيلمآ انثحب لالخ نم ترولبت يتلا جئاتنلا هذهب

  :-يلاتلا وحنلا ىلع يهو لبقتسملا يف يلودلا

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ليدعت ىلإ يعسلا

14

 نيب زييمتلا حوضوب دكؤتل 

 .باجيإلا نيبو تاضوافملا ةلحرم

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ يعسلا

14

 هيلع ىرج امل ًاقف وأ قوسلا رعسل ًاقفو نوكيف ً،انمض وأ ةحارص ددحي مل ذإ

 ةداملا صن ماكحأ عم ضقانتي ال امب ؛امهنيب لماعتلا

55

.عئاضبلل يلودلا عيبلا ةيلمع يف اميسال فارطألا نيب لماعتلا يف ةنورملا

   ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ يعسلا

15

.هب بطاخملا ىلإ هلوصو نامضل

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ يعسلا

16

.نيفرطلا نيب اهيلع قافتإلا متي ةينمز

 ةداملا صن ليدعت ىلإ ىعسلا كلذك

17

 بحسب قلعتت ىتلاو :ةيقافتإلا نم 

).ةينورتكلإلا لئاسولا (ةرابع ةفاضإ نيعتي ثيح ،باجيإلا

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ ىعسلا

18

 أدبملا اذه ىلع ةدراولا تاءانثتسألا ةفاضإ نيعتي ثيح ً،الوبق توكسلا رابتعإ مدعب

 ىلع ءانب ًالوبق توكسلا نم لعجت ىتلاو ،ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنإلاب ةوسأ ماعلا

.تاءانثتسإلا هذه

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ليدعت ىلإ ىعسلا

18

 ءافضإل:انييف ةيقافتا نم 



 قلعتت ىتلاو :انييف ةيقافتا نم 



 باجيالا بحس لمشيل

 كلذو نأشلا اذه يف ةعبتملا ةيديلقتلا لئاسولا بناج ىلإ ةينورتكلإلا لئاسولاب



 نم ًاديزم ققحي امبو ،



 رعسلا ديدحت رمأ كرتب كلذو ،



 ةينورتكلإلا لئاسولا ءافضإل ،

 ةلهم لالخ باجيإلا ىف عوجرلا مدع ىلع ديكأتلا ةرورض عم ،ةعبتملا لئاسولا ىلإ



 يلودلا عيبلا دقع يفرطل يدقعلا نزاوتلا ققحتال  -انرظنب 

 يف نوكت ام ًامئاد يتلا ةيمانلا لودلا عضو يعارتال ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم

 مدقتن اننإف اذل ،هطورش ءالمإب بجوملا فرطلل حمسي امم بطاخملا فرطلا عقوم



 رخآلا فرطلا نأب ،بطاخملل ًاطباض لثمت ىتح ،بجوملا راطخإ طرشب حلطصم

254

.راطخإلا اذه هلوصو دعب الإ همازتلإ ذفني ال فوس

 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ىف ةدراولا ةلثمألا ءاغلإ ىلإ ىعسلا

19

 ريغو ةعسوم ةمئاق اهنإ ،ةيرهوجلا تاليدعتلا ليبق نم دعي ام ددحت ىتلاو :انييف

.ةلمتكم

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ ىعسلا

20

 ةداملاو ،

21

 ًاذفان لوبقلا اهيف حبصي ىتلاو لوصولا ةيرظنل ًاقفو ةينورتكلالا لئاسولا ءافضإل

.بجوملا ىلإ هلوصو ةظحل دقعلل ًائشنمو

 قلعتت ىتلاو :ةيقافتالا نم ةعباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ليدعت ىلإ ىعسلا

 ةوسأ دقعلا اهب رمي ىتلا لحارملا عيمج ريسفت ىف ةينلا نسح أدبم قيبطتب

.نأشلا اذه ىف ةينطولا تاعيرشتلاب

 ىتلاو ةنماثلا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ىف ةدراولا ةرابعلا ليدعت ىلإ ىعسلا



 :انييف ةيقافتا نم 



 ةيقافتا نم 





 .داتعملا لجرلا ةيانع ىلإ ،كاردإلا ىوس صخشلاب قلعتت

،هقيفوتو هللا دمحب مت

                                                   

                  

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر رارق

 مقر

471

 ةنسل 

1982

 ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلع ةقفاوملا نأشب

255

)*(
عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقعب ةصاخلا 

 خيراتب انييف ىف ةعقوملا

11/

4/

1980

 ةيروهمجلا سيئر

 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ىلع عالطألا دعب          

151

 :روتسدلا نم 

 ررـــــــــــــــــــــــــــــــق

 )ةديحو ةدام (

 ىف انييف ىف عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقعب ةصاخلا انييف ةيقافتا ىلع قفوو

11/

4/

1980

 .قيدصتلا طرشب ظفحتلا عم كلذو ،

 ىف ةيروهمجلا ةسائرب ردص

5

 ةنس ةجحلا ىذ 

  1402

 قفاوملا (

22

 ةنس ربمتبس 

1982

  ) م 

 كرابم ىنسح                                                           

)*(

– ةيمسرلا ةديرجلا ىف رشن

 ىف ددعلا 

20

 ةنس رياني 

1997

–

225.

256

 قحلم

 ةدحتملا ممألا ةيقافتإ

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا نأشب

 ةدحتملا ممألا ةيقافتا
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)*(

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقع نأشب

 ةقيثولا(

)لوألا قفرملا ،

A/CONF. 97/18
 :هيقافتالا هذه ىف فارطألا لودلا نا

اهنيعأ بصن عضت ذا 

 ممألل ةماعلا ةيعمجلا اهتذختا ىتلا تارارقلل ةماعلا فادهألا 

 .ديدج ىلود ىداصتقا ماظن ةماقإ نأشب ةسداسلا ةيئانثتسالا اهترود ىف ةدحتملا

ربتعت ذاو 

 ماه رصنع ةلدابتملا ةعفنملاو ةاواسملا ساسأ ىلع ةيلودلا ةراجتلا ةيمنت نأ 

 .لودلا نيب ةيدولا تاقالعلا زيزعت ىف

ىرت ذاو

 رابتعالا ىف ذخأتو عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقع مظنت ةدحوم دعاوق دامتعا نأ 

 زجاوحلا ةلازا ىف مهسي نا هنأش نم ،هينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مظنلا فلتخم

 ،ةيلودلا ةراجتلا ةيمنت ززعي نأو ةيلودلا ةراجتلا لاجم ىف ةينوناقلا

ىليام ىلع تقفتا دق 

 لوألا ءزجلا

 ةماع ماكحأو قيبطتلا قاطن

 لوألا لصفلا

 قيبطتلا قاطن

 ةداملا

1

(

1

 دجوت فارطأ نيب ةدوقعملا عئاضبلا عيب دوقع ىلع ةيقافتالا هذه ماكحأ قبطت )

 :ةفلتخم لود ىف مهلمع نكامأ

 وأ ؛ةدقاعتم الود لودلا هذه نوكت امدنع )أ(

 .ةدقاعتم ةلود نوناق قيبطت ىلإ صاخلا ىلودلا نوناقلا دعاوق ىدؤت امدنع )ب(

(

2

 نم كلذ نيبتي مل اذا ةفلتخم لود ىف دجوت فارطألا لمع نكامأ نوك ىلإ تفتليال )

 اهب ىلدأ ىتلا تامولعملا نم وا ،فارطألا نيب ةقباس تالماعم ىأ نم وأ دقعلا

 .هداقعنا تقو ىف وأ دقعلا داقعنا لبق فارطألا

(

3

 وأ فارطألل ةيراجتلا وأ ةيندملا ةفصلا الو فارطألا ةيسنج رابتعالا ىف ذخؤتال )

 .ةيقافتالا هذه قيبطت ديدحت ىف دقعلل

 ةداملا

2

 :ةيلاتلا عويبلا ىلع ةيقافتالا هذه ماكحأ ىرستال

 ناك اذا الا ،ىلزنملا وأ ىلئاعلا وأ ىصخشلا لامعتسالل ىرتشت ىتلا عئاضبلا )أ(

 عئاضبلا نأب ،ملعي نا هيف ضرتفيالو ،هداقعنا تقو وأ دقعلا داقعنا لبق ملعيال عئابلا

 ؛ةروكذملا هوجولا نم هجو ىأ ىف اهلامعتسال تيرتشا

 ؛دازملا عويب )ب(

 ةطلسلا نم رمأ بجومب متت ىتلا عويبلا نم اهريغ وأ زجحلا بقعت ىتلا عويبلا )ج(

 ؛ةيئاضقلا

 ؛دوقنلاو ةيراجتلا قاروألاو ةيلاملا قاروألا )د(

 ؛تارئاطلاو تاماوحلاو بكارملاو نفسلا )ـه(

)*(

–

 ةيمسرلا ةديرجلا ىف رشن

 ددعلا 

5

 ىف 

30

 ةنس رياني 

1997

–

 ص 
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 .ءابرهكلا )و(

 ةداملا

3

(

1

(

 .اهجاتنا وأ اهعنصل

 مازتلا اهيف ىساسألا ءزجلا نمضتي ىتلا دوقعلا ىلع ةيقافتالا هذه قبطتال )

2

 الا اهجاتنا وأ عئاضب عنص اهعوضوم نوكي ىتلا ديروتلا دوقع اعويب ربتعت )

 ةمزاللا ةيداملا رصانعلا نم ماه ءزج ديروتب عئاضبلا بلط ىذلا فرطلا دهعت اذا

 .تامدخلا نم كلذ ريغ وأ ةلماعلا ديلا ميدقت عئاضبلا ديروتب موقي ىذلا فرطلا

 ةداملا

4

 اهئشني ىتلا تامازتلالاو قوقحلاو عيبلا دقع نيوكت ىلع ةيقافتالا هذه قيبطت رصتقي

 صن اهنأش ىف دجوي ىتلا لاوحألا ادع اميفو .ىرتشملاو عئابلا نم لكل دقعلا اذه

 :ىلي امب صاخ هجوب ةيقافتالا هذه قلعتتال ،ةيقافتالا هذه ىف فلاخم حيرص

 ؛هنأش ىف ةعبتملا فارعألا وأ هطورش وأ دقعلا ةحص )أ(

 .ةعيبملا عئاضبلا ةيكلم نأش ىف دقعلا اهثدحي دق ىتلا راثآلا )ب(

 ةداملا

5

 تاباصالا وأ ةافولا نع ةجتانلا عئابلا هيلوؤسم ىلع ةيقافتالا هذه ماكحأ ىرستال

 .عئاضبلا ببسب صخش ىأل ثدحت ىتلا ةيمسجلا

 ةداملا

6

 ماكحألا ادع اميف ،امهل زوجي امك ،ةيقافتالا هذه قيبطت داعبتسا نيفرطلل زوجي 

 ةداملا ىف اهيلع صوصنملا

12

 .هراثآ ليدعت وأ اهصوصن نم صن ةفلاخم ،

 ىناثلا لصفلا

 ةماع ماكحأ

 ةداملا

7

(

1

 ىف ديحوتلا قيقحت ةرورضو ةيلودلا اهتفص ةيقافتالا هذه ريسفت ىف ىعاري )

 .ةيلودلا ةراجتلا ىف ةينلا نسح مارتحا نامض ىعاري امك اهقيبطت

(

2

 اهمسحت مل ىتلاو ةيقافتالا هذه اهلوانتت ىتلا تاعوضوملاب قلعتت ىتلا لئاسملا )

 مدع ةلاح ىفو ،ةيقافتالا اهب تذخأ ىتلا ةماعلا ئدابملل اقفو اهميظنت متي ،اهصوصن

 ىلودلا نوناقلا دعاوقل اقفو قيبطتلا بجاولا نوناقلا ماكحأ ىرست ،ئدابملا هذه دوجو

 .صاخلا

 ةداملا

8

(

1

 اقفو نيفرطلا دحأ نع ةرداصلا تافرصتلاو تانايبلا رسفت ةيقافتالا هذه مكح ىف )

 .هلهجي نا نكميال وأ دصقلا اذهب ملعي رخآلا فرطلا ناك ىتم فرطلا اذه هدصق امل

(

2

(

 .فورظلا سفن ىف

 كاردالا ىوس صخش همهفيام وا نيفرطلا دحأ دصق نييعتب رمألا قلعتي امدنع )

3

 دحأ نع ةرداصلا تافرصتلاو تانايبلا رسفت ،ةقباسلا ةرقفلا نايرس مدع ةلاح ىف )

 عضو اذا رخآلا فرطلا ةفص سفن نمو كاردالا ىوس صخش همهفي امل اقفو نيفرطلا

 ىتلا تاضوافملا اميسال ،ةلاحلاب ةلصتملا فورظلا عيمج رابتعالا ىف ذخؤي نأ بجي
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 ىأو فارعألاو امهنيب لماعتلا اهيلع رقتسا ىتلا تاداعلاو نيفرطلا نيب تمت دق نوكت

 .امهنع رداص قحال فرصت

 ةداملا

9

(

1

 لماعتلا اهيلع رقتسا ىتلا تاداعلابو اهيلع اقفتا ىتلا فارعألاب نافرطلا مزتلي )

  .امهنيب

(

2

 ىلع انمض اقبط دق نيفرطلا نأ ضرتفي ،كلذ فالخ ىلع قافتا دجوي ملام )

 ناك ىتم هب املعي نأ ىغبني ناك وأ هب ناملعي اناك فرع لك هنيوكت ىلع وأ امهدقع

 دوقعلا ىف فارطألا نيب ةيلودلا ةراجتلا ىف ماظتناب ىعارمو عساو قاطن ىلع افورعم

 .ةراجتلا عرف سفن ىف ةيراسلا ةلثامملا

 ةداملا

10

 :ةيقافتالا هذه مكح ىف

 ىذلا ناكملا لمعلا ناكمب دصقيف ،دحاو لمع ناكم نم رثكأ نيفرطلا دحأل ناك اذا )أ(

 اناك ىتلا وأ نافرطلا اهملعي ىتلا فورظلا ةاعارم عم ،هذيفنتبو دقعلاب ةقيثو ةلص هل

 .هداقعنا تقو وأ دقعلا داقعنا لبق اهناعقوتي

 .داتعملا هتماقا ناكمب ذخألا بجو ،لمع ناكم نيفرطلا دحأل نكي مل اذا )ب(

 ةداملا

11

 زوجيو.ةيلكش طورش ىأل عضخيالو ،ةباتك هتابثا وأ عيبلا دقع داقعنا متي نأ طرتشيال

 .ةنيبلاب تابثالا كلذ ىف امب ةليسو ىأب هتابثا

 ةداملا

12

 ةداملا ماكحأ عيمج

11

 ةداملاو 

29

 ذاختاب حمست ىتلا ةيقافتالا هذه نم ىناثلا ءزجلا وأ 

 عوقول وأ ايئاضر هخسف وأ هليدعت وأ عيبلا دقع داقعنا لجأل ةباتكلا ريغ لكش ىأ

 لمع ناكم نوكي امدنع قبطتال نيفرطلا دحأ دصق نع نالعالا وأ لوبقلا وأ باجيإلا

 اهظفحت تنلعأ ىتلا ةيقافتالا هذه ىلإ ةمضنملا ةدقاعتملا لودلا ىدحا ىف نيفرطلا دحأ

 ةداملا بجومب

96

 ليدعت وأ ةداملا هذه ةفلاخم نيفرطلل زوجيالو .ةيقافتالا هذه نم 

 .اهراثآ

 ةداملا

13

 .سكلتلاو ةيقربلا لئاسرلا ،ةيقافتالا هذه مكح ىف  "،ةباتك " حلطصم لمشي

 ىناثلا ءزجلا

 دقعلا نيوكت

 ةداملا

14

(

1

 .امهديدحت اهبجومب نكمي تانايب وأ نمثلاو ةيمكلل اديدحت انمض

(

اكو ،نينيعم

ن

 ىف هب مازتلالا ىلإ بجوملا دصق هاجتا هنم نيبتو فاك لكشب اددحم 

2

 صاخشأ ةدع وأ صخش ىلا اهجوم ناك اذا دقع ماربال ضرع ىأ اباجيإ ربتعي )

 وأ ةحارص نمضتو عئاضبلا نيع اذا فاك لكشب اددحم ضرعلا نوكيو .لوبقلا ةلاح

 ىلا ةوعد الا نينيعم ريغ صاخشأ وأ صخش ىلإ هجوي ىذلا ضرعلا ربتعيالو )

 هدصق هاجتا نع حوضوب نابأ دق ضرعلا هنع ردص ىذلا صخشلا نكي ملام باجيإلا

 .كلذ فالخ ىلإ
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 ةداملا

15

(

1

 .بطاخملا ىلإ هلوصو دنع هرثأ باجيإلا ثدحي )

(

2

 باجيالا بحس لصو اذا ،هنع عوجرلل لباق ريغ ناك ولو ،باجيإلا بحس زوجي )

 .هلوصو تقو ىف وأ باجيإلا لوصو لبق بطاخملا ىلإ

 ةداملا

16

(

1

 ىلإ باجيإلا نع عوجرلا لصو اذا دقعلا داقعنا نيحل باجيإلا نع عوجرلا زوجي )

 .هلوبق لسرأ دق ريخألا اذه نوكي نأ لبق بطاخملا

(

2

 :باجيإلا نع عوجرلا زوجيال كلذ عمو )

 ؛ىرخأ ةقيرطب وأ لوبقلل ةددحم ةرتف ركذب ءاوس ،هنع عوجر ال هنا هنم نيبت اذا )أ(

أ

و

 ىلع فرصتو هنع عوجرال باجيإلا نأ ربتعي نأ بطاخملل لوقعملا نم ناك اذا )ب(

 .ساسألا اذه

 ةداملا

17

 .بجوملا ىلإ هضفر لصي امدنع ،هنع عوجرال ناك ولو ،باجيإلا طقسي

 ةداملا

18

(

1

 ىلع ةقفاوملا ديفي بطاخملا نم رداص رخآ فرصت ىأ وأ نايب ىأ الوبق ربتعي )

 .الوبق هتاذ ىف امهنم ىأ ربتعي الف فرصت ىأب مايقلا مدع وأ توكسلا امأ.باجيإلا

(

2

 ديفيام بجوملا ىلإ اهيف لصي ىتلا ةظحللا نم هرثأ باجيإلا لوبق ثدحي )

 وأ ،اهطرتشا ىتلا ةدملا لالخ بجوملا ىلإ لصي مل اذا هرثأ لوبقلا ثدحيالو.ةقفاوملا

 رابتعالا ىف ذخؤي نأ ىلع ،طرشلا اذه لثم دوجو مدع ةلاح ىف ةلوقعم ةدم لالخ

 باجيإلا لوبق مزليو .بجوملا اهمدختسا ىتلا لاصتالا لئاسو ةعرسو ةقفصلا فورظ

 .كلذ فالخ فورظلا نم نيبتي ملام لاحلا ىف ىوفشلا

(

3

 وأ نيفرطلا نيب ىراجلا لماعتلا وأ باجيإلا ىضتقمب ،زاج اذا ،كلذ عمو )

 ام فرصتب مايقلاب هلوبق نع باجيإلا هيلع ضرع ىذلا بطاخملا نلعي نأ ،فارعألا

 نوكي ذئدنع ،بجوملا راطخا نود ،نمثلا ديدست وأ عئاضبلا لاسرإب قلعتي ىذلاك ،

 لالخ كلذ ىرجي نأ طرشب روكذملا فرصتلا اهيف مت ىتلا ةظحللا ىف اذفان لوبقلا

 .ةقباسلا ةرقفلا ىف ةروكذملا ةدملا

ةداملا

19

(

 )1

 وأ تاديدحت وا تافاضا نمضت هنكلو لوبقلا ىلإ باجيإلا ىلع درلا فرصنا اذا

 .الباقم اباجيإ لكشيو باجيإلل اضفر ربتعي تاليدعت

(

2

 .لوبقلا ةغيص ىف تءاج ىتلا تاليدعتلا

(

 عم باجيإلا ىف ءاجام نمضت دق دقعلا نوكي روكذملا وحنلا ىلع بجوملا ضرتعي

3

 وأ ةممتم رصانع نمضتو لوبقلا ىلإ باجيإلا ىلع درلا فرصنا اذا كلذ عمو )

 نود ،بجوملا ماق اذا الا الوبق لكشي وهف ،باجيإلل ىساسا رييغت ىلإ ىدؤتال ةفلتخم

 مل اذاف ،ىنعملا اذهب راطخا لاسرإب وأ ايوفش كلذ ىلع ضارتعالاب ،رربم ريغ ريخأت

 وأ ةيمكلا وأ ةيعونلا وأ ديدستلا وأ نمثلاب ةقلعتملا ةفلتخملا وا ةيفاضالا طورشلا )

 فرطلا هاجت نيفرطلا دحأ ةيلوؤسم ىدمب قلعتيام وأ عئاضبلل ميلستلا دعومو ناكم
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 تءاج امب ىساسأ رييغت ىلإ ىدؤت اهنأ ربتعت رومألا هذه ،تاعزانملا ةيوست وأ رخآلا

 .باجيإلا ةغيص هب

 ةداملا

20

(

1

 ميلست ةظحل نم ةلاسر وأ ةيقرب ىف لوبقلل بجوملا اهددحي ىتلا ةدملا نايرس أدبي )

 نمف اهب انيبم خيراتلا نكي مل اذا وأ ،ةلاسرلاب نيبملا خيراتلا نم وأ لاسرإلل ةيقربلا

 ىلع نيبملا خيراتلا

.فالغلا

 كلذ ريغ وأ سكلتلا وأ فتاهلا ةطساوب لوبقلل بجوملا اهددحي ىتلا ةدملا نايرس أدبيو

 .بطاخملا ىلإ باجيإلا لوصو ةظحل نم ،ىروفلا لاصتالا لئاسو نم

(

2

 ىف لوبقلا ةدم نايرس ءانثأ ةعقاولا لمعلا ةلطع مايأ وأ ةيمسرلا تالطعلا لخدت )

 ببسب بجوملا ناونع ىف لوبقلا راطخا ميلست نكمي مل اذا ،كلذ عمو .ةدملا كلت باسح

 ناكم ىف لمع ةلطع موي وأ ةيمسر ةلطع لوبقلل ةددحملا ةدملا نم ريخألا مويلا نوك

 .لمعلا مايأ نم ىلاتلا مويلا ىلإ ةدملا ددمت ،بجوملا لمع

 ةداملا

21

(

1

(

 .ىنعملا اذهب اراطخا هيلا لسرا وأ كلذب ايوفش بطاخملا

2

 غالباب ريخأت نود بجوملا ماقام اذا هراثآ رخأتملا لوبقلا ثدحي اذه عمو )

 فورظ ىف تلسرأ دق اهنأ ارخأتم الوبق ةنمضتملا ةقيثولا وأ ةلاسرلا نم نيبت اذا )

 تقولا ىف بجوملا ىلإ تلصول ىدايتعا لكشب ىرج دق اهلاصيا ناك ول هنا اهعم رهظ

 رابخاب ريخأت نود بجوملا ماق اذا الا هراثآ ثدحي رخأتملا لوبقلا اذه ناف ،بسانملا

 .ىنعملا اذهب اراطخا هيلا لسرأ وأ ايغلم ربتعا دق باجيإلا نأب ايوفش بطاخملا

ةداملا

22

 هيف ثدحي ىذلا تقولا لبق بجوملا ىلإ بحسلا بلط لصو اذا لوبقلا بحس زوجي

 .تقولا سفن ىف وأ هرثأ لوبقلا

 ةداملا 

23

 .ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو هرثأ باجيإلا لوبق اهيف ثدحي ىتلا ةظحللا ىف دقعلا دقعني

 ةداملا

24

 رخآ ريبعت ىأ وأ لوبق نع نالعالا وأ باجيإلا ربتعي ،ةيقافتالا نم ءزجلا اذه مكح ىف

 ىأب ايصخش هيلا هميلست وأ ايوفش هغالبا دنع بطاخملا ىلإ " لصو " دق دصقلا نع

 ىف هميلست ىدل وأ ،ىديربلا هناونع ىف وأ هلمع ناكم ىف هميلست وأ ىرخأ ةليسو

 .ىديرب ناونع وأ لمع ناكم هل نكي مل اذا داتعملا هنكس ناكم

 ثلاثلا ءزجلا

عئاضبلا عيب
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 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ةداملا

25

 ررض قاحلا ىف تببست اذا ةيرهوج ةفلاخم نيفرطلا دحأ بناج نم دقعلا ةفلاخم نوكت

 لوصحلا عقوتي نأ هل قحي ناك امم ىساسأ لكشب همرحي نأ هنأش نم رخآلا فرطلاب
 نكي مل امو ةجيتنلا هذه لثم عقوتي ال   فلاخملا فرطلا نكي ملام ،دقعلا بجومب هيلع

 .فورظلا سفن ىف ةجيتنلا هذه لثم عقوتي ال ةفصلا سفن نم كاردالا ىوس صخش ىأ

 ةداملا

26

 .رخآلا فرطلا ىلإ هجوم راطخا ةطساوب مت اذا الا هرثأ دقعلا خسف نالعا ثدحيال

 ةداملا

27

 أطخ وأ ريخأت ىأ ناف ،كلذ فالخ ىلع ةحارص ةيقافتالا نم ءزجلا اذه صني مل ام

 اذه ماكحأل اقفو دقعلا ىف نيفرطلا دحأ هب ثعبي غيلبت وا بلط وأ راطخا ىأ لاصيا ىف

 وأ بلطلا وأ راطخالا لوصو مدع كلذكو ،ةبسانملا فورظلاو ةليسولابو ءزجلا

 .هب كسمتلا ىف هقح نم فرطلا اذه مرحيال ،غيلبتلا

 ةداملا

28

 فرطلا نم بلطي نأ ،ةيقافتالا هذه ماكحأ ىضتقمب ،نيفرطلا دحأ قح نم ناك اذا

 ناك اذا الا ىنيعلا ذيفنتلاب مكح رادصاب ةمزلم ريغ ةمكحملا نإف ام مازتلا ذيفنت رخآلا

 هذه اهلمشتال ةلثامم عيب دوقعب قلعتي اميف اهنوناق ىضتقمب كلذب موقت نأ اهعسوب

 .ةيقافتالا

 ةداملا

29

(

1

(

2

 .نيفرطلا اضرب هخسف وأ دقعلا ليدعت زوجي )

 ىئاضر خسف وا ليدعت لك نوكي نأ بلطتي اطرش نمضتي ىذلا ىباتكلا دقعلا )

 دحأ فرصت نأ ريغ .ىرخأ ةقيرط عابتاب ايئاضر هخسف وأ هليدعت نكميال ةباتك

 ىلع دمتعا دق رخآلا فرطلا ناك اذإ طرشلا اذهب كسمتلا نم همرحي نأ نكمي نيفرطلا

 .روكذملا فرصتلا

 ىناثلا لصفلا

 عئابلا تامازتلا

ةداملا

30

 عئاضبلا ةيكلم لقني نأو اهب ةقلعتملا تادنتسملاو ،عئاضبلا ملسي نأ عئابلا ىلع بجي

 .ةيقافتالا هذهو دقعلا هيضتقي ىذلا وحنلا ىلع

263

 لوألا عرفلا

 تادنتسملاو عئاضبلا ميلست

 ةداملا

31

 ميلستلاب همازتلا ناف ،رخآ نيعم ناكم ىأ ىف عئاضبلا ميلستب مزلم ريغ عئابلا ناك اذا

 :ىتآلا وحنلا ىلع نوكي

 لقن عيبلا دقع نمضت اذا ،ىرتشملا ىلإ اهلاصيال لقان لوأ ىلإ عئاضبلا ميلست )أ(

  ؛عئاضبلا

 قلعتي دقعلا ناك اذا ،ةقباسلا ةيعرفلا ةرقفلا تحت جردنتال ىتلا تالاحلا ىفو )ب(

  ،جتنت وا عنصت وأ ددحم نوزخم نم بحستس سنجلاب ةنيعم عئاضب وا ةددحم عئاضبب

 عنصتس اهنأ وأ نيعم ناكم ىف ةدوجوم عئاضبلا نأ دقعلا ماربإ تقو نافرطلا فرعو

 كلذ ىف ىرتشملا فرصت تحت عئاضبلا عضوب عئابلا مزتلي -نيعم ناكم ىف جتنتس وأ

 ؛ناكملا

 ىف ىرتشملا فرصت تحت عئاضبلا عضوب عئابلا مزتلي  -ىرخألا تالاحلا ىفو )ج(

 .دقعلا ماربإ تقو عئابلا لمع ناكم هيف دجوي ناك ىذلا ناكملا

 ةداملا

32

(

1

 تناك اذاو ،لقان  ىلإ عئاضبلا ميلستب ،ةيقافتالا هذهل وأ دقعلل اقفو ،عئابلا ماق اذا )

 ةزيمم تامالع دوجوب ءاوس ،دقعلاب ةلومشملا اهنأب حوضوب اهنييعت نكميال عئاضبلا

 ىرتشملل لسري نأ عئابلا ىلع بجي ،ىرخأ ةقيرطب وأ نحشلا تادنتسمب وا اهيلع

 .عئاضبلا نييعت نمضتي نحشلاب اراطخا

(

2

(

 .لقنلا اذه لثم ىف ةداع ةعبتملا

 دوزي نأ هيلع نإف عئاضبلا لقن ىلع نيمأتلا ءارجإب امزلم عئابلا نكي مل اذا )

3

 ةمزاللا دوقعلا مربي نأ هيلع ناف عئاضبلا لقنل مزلي ام ذاختاب امزلم عئابلا ناك اذا )

 طورشلا بسحو فورظلل اقفو ةبسانملا لقنلا طئاسوب ددحملا ناكملا ىلإ لقنلا متي ىكل

 كلذ ءارجا نم هنيكمتل ةمزاللا ةرفوتملا تامولعملا عيمجب ،كلذ بلطي امدنع ىرتشملا

 .نيمأتلا

 ةداملا

33

 :عئاضبلا ملسي نا عئابلا ىلع بجي

  وأ؛دقعلا ىلإ عوجرلاب هديدحت نكمي ىذلا خيراتلا ىف وأ دقعلا ىف ددحملا خيراتلا ىف )أ(

 ىلإ عوجرلاب اهديدحت نكمي ىتلا وأ دقعلا ىف ةددحملا ةدملا لالخ تقو ىأ ىف )ب(

 وأ؛ميلستلل ادعوم راتخي ىذلا وه ىرتشملا نأ فورظلا نم نيبت اذا الا ،دقعلا

 .ىرخألا لاوحألا عيمج ىف ،دقعلا داقعنا نم ةلوقعم ةدم لالخ )ج(

 ةداملا

34

 اذهب ىفوي نأ هيلع نإف ،عئاضبلاب ةقلعتملا تادنتسملا ميلستب امزلم عئابلا ناك اذا

 ناك اذاو.هيضتقي ىذلا وحنلا ىلعو دقعلا ىف نينيعملا ناكملاو نامزلا ىف مازتلالا

 حلصي نأ داعيملا كلذ ىتح هلف ،هيلع قفتملا داعيملا لبق تادنتسملا هذه ملس دق عئابلا

 ةقياضم قحلا اذه لامعتسا ىلع بترتي الأ طرشب ،تادنتسملا ةقباطم ىف صقن ىأ

 بلط ىف قحلاب ىرتشملا ظفتحي ،كلذ عمو .ةلوقعم ريغ تاقفن هليمحت وأ ىرتشملل
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 .ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو تاضيوعت

 ىناثلا عرفلا

 هتاءاعداو ريغلا قوقحو عئاضبلا ةقباطم

 ةداملا

35

(

1

 وأ اهفيلغت كلذكو اهفاصوأو اهتيعونو اهتيمك نوكت عئاضب ملسي نأ عئابلا ىلع )

 .دقعلا ماكحأل ةقباطم اهتئبعت

(

2

 الا دقعلا طورشل ةقباطم عئاضبلا نوكتال ،كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتي ملامو )

 :تناك اذا

 سفن نم عئاضب ةداع اهلجأ نم لمعتست ىتلا ضارغألا ىف لامعتسالل ةحلاص )أ(

  ؛عونلا

 وأ ةحارص ،املع عئابلا اهب طيحأ ىتلا ةصاخلا ضارغألا ىف لامعتسالل ةحلاص )ب(

 ةربخ ىلع دمتعي مل ىرتشملا نأ فورظلا نم نيبت اذا الا ،دقعلا داقعنا تقو ،انمض

 ؛كلذ ىلع دمتعي نأ ىرتشملل لوقعملا ريغ نم ناك وا ،هريدقت وا عئابلا

 وا ةنيعك ىرتشملا ىلع اهضرع عئابلل قبس ىتلا ةعاضبلا تافص ةنمضتم )ج(

 ؛جذومن

 ،اهعون نم عئاضبلا فيلغت وأ ةئبعت ىف ةداع لمعتست ىتلا ةقيرطلاب ةفلغم وأ ةأبعم )د(

 ةبسانملا ةيفيكلاب فيلغتلاو ةئبعتلا نوكت ،ةداتعملا ةقيرطلا دوجو مدع ةلاح ىفو

 .اهتيامحو اهظفحل

(

3

 نع ةقباسلا ةرقفلا نم )د( ىلإ )أ(ةيعرفلا تارقفلا ماكحأ بجومب ،عئابلا لأسيال )

 .دقعلا داقعنا تقو هلهجي نأ نكميال ناك وأ ىرتشملا هب ملعي ناك ةقباطملا ىف بيع ىأ

 ةداملا

36

(

1

 ةقباطملا ىف بيع لك نع ،ةيقافتالا هذه ماكحأو دقعلا طورشل اقفو ،عئابلا لأسُي )

 .قحال تقو ىف الا بيعلا اذه رهظي مل ناو ،ىرتشملا ىلإ ةعبتلا لاقتنا تقو دجوي

(

2

 ىف هيلا راشملا تقولا دعب ثدحي ةقباطملا ىف بيع لك نع عئابلا لأسُي كلذكو )

 ىأب لالخالا كلذ ىف امب ،هتامازتلا نم ىأ ذيفنت مدع ىلإ بسنيو ،ةقباسلا ةرقفلا

 لامعتسالل وأ ىداعلا لامعتسالل ةحلاص ةنيعم ةدم لالخ عئاضبلا ءاقبب ىضقي نامض

 .اهصئاصخب وأ اهتافصب ةظفتحم وا ،صاخلا

 ةداملا

37

 ءزجلا ميلست قحب ،داعيملا كلذ ىتح ،عئابلا ظفتحي ،داعيملا لبق عئاضبلا ميلست ةلاح ىف

 ةقباطملا ريغ عئاضبلل ةليدب عئاضب ديروت وأ ةملسملا عئاضبلا نم ةصقانلا ةيمكلا وأ

 ىلع بترتي الأ طرشب ،عئاضبلا ةقباطم ىف بيعلا حالصا وأ دقعلا ىف ءاج امل

 ظفتحي كلذ عمو .ةلوقعم ريغ تاقفن هليمحت وأ ىرتشملل ةقياضم قحلا اذه لامعتسا

 .ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو تاضيوعت بلط ىف قحلاب ىرتشملا

 ةداملا

38

(

1

(

  .فورظلا هب حمست

2

 نكمم داعيم برقأ ىف هريغ ةطاسوب وأ هسفنب عئاضبلا صحفي نأ ىرتشملا ىلع )

 .ةعاضبلا لوصو نيحل صحفلا اذه ليجأت زوجي ،عئاضبلا لقن دقعلا نمضت اذا )
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(

3

 ةلوقعم ةصرف هل حاتت نأ نود اهلاسرا داعا وأ عئاضبلا ةهجو ىرتشملا ريغ اذا )

 رييغت لامتحاب دقعلا داقعنا تقو ملعي نأ هبجاو نم ناك وأ ،ملعي عئابلا ناكو اهصحفل

 ناكملا ىلإ اهلوصو نيح ىلإ اهصحف ليجأت زاج ،اهلاسرا ةداعا وأ ةعاضبلا ةهجو

 .ديدجلا

 ةداملا

39

(

1

 اددحم عئابلا رطخي مل اذا عئاضبلا ةقباطم ىف بيعلاب كسمتلا قح ىرتشملا دقفي )

 هبجاو نم ناك وأ بيعلا اهيف فشتكا ىتلا ةظحللا نم ةلوقعم ةرتف لالخ بيعلا ةعيبط

 .هفاشتكا

(

2

 رطخي مل اذا ةقباطملا ىف بيعلاب كسمتلا قح ىرتشملا دقفي ،لاوحألا عيمج ىفو )

 اذا الا ،العف عئاضبلا ىرتشملا ملست خيرات نم ناتنس اهاصقأ ةرتف لالخ كلذب عئابلا

 .دقعلا اهيلع صن ىتلا نامضلا ةدم عم قفتتال ةدملا هذه تناك

 ةداملا

40

 نيتداملا ماكحأب كسمتي نا عئابلا قح نم سيل

38

 و 

39

 ةقباطملا ىف بيعلا ناك اذا 

 .ىرتشملا اهب ربخي ملو اهلهجي نأ نكميال ناك وأ اهب ملعي ناك رومأب قلعتي

 ةداملا

41

 ىرتشملا قفاو اذا الا ،ريغلل ءاعدا وأ قح ىأ نم ةصلاخ عئاضب ملسي نأ عئابلا ىلع

 وأ قحلا ناك اذا كلذ عمو .ءاعدالا وأ قحلا اذه لثم دوجو عم عئاضبلا ذخأ ىلع

 عئابلا تامازتلا ناف ،ىرخأ ةيركف ةيكلم ىأ وأ ةيعانصلا ةيكلملا ىلع اينبم ءاعدالا

 ةداملا ماكحأل عضخت

     42.

 ةداملا

42

(

1

 ساسا ىلع ىنبم ريغلل ءاعدا وأ قح ىأ نم ةصلاخ عئاضب ملسي نأ عئابلا ىلع )

 ،دقعلا داقعنا تقو هلهجي نأ نكمي ال وأ هب ملعي عئابلا ناك ةيركفلا وأ ةيعانصلا ةيكلملا

 ةيكلم ىأ وأ ةيعانصلا ةيكلملا ساسا ىلع اينبم ءاعدالا وأ قحلا كلذ نوكي نأ طرشب

 :كلذو ىرخأ ةيركف

 دق نافرطلا ناك اذا اهلامعتسا وا عئاضبلا عيب اهيف داعيس ىتلا ةلودلا نوناق بجومب )أ(

  وأ ؛ةلودلا كلت ىف لمعتست وا عابتس عئاضبلا نا دقعلا داقعنا تقو اعقوت

 .ىرتشملا لمع ناكم اهيف دجوي ىتلا ةلودلا نوناق بجومب ىرخألا تالاحلا ىف )ب(

(

2

 :ىتلا تالاحلا ةقباسلا ةرقفلا ىضتقمب عئابلا مازتلا لمشيال )

 ؛ءاعدالا وأ قحلا دوجو لهجي نا نكميال وأ دقعلا داقعنا تقو ىرتشملا اهيف ملعي )أ(

  وأ

 ميماصتلا وأ موسرلا وأ ةينفلا ططخلل عئابلا عابتا نع ءاعدالا وأ قحلا اهيف جتني )ب(

 .ىرتشملا اهمدق ىتلا تافصاوملا نم كلذ ريغ وأ

 ةداملا

43

(

(

 .هب ملعي نأ هبجاو نم ناك وأ ءاعدالا وأ قحلا اذهب اهيف ملع

 ريغلا ءاعدا وأ قحب ملعي ناك اذا ةقباسلا ةرقفلا ماكحأب كسمتلا عئابلل زوجيال )

1

 ىتلا ةظحللا نم لوقعم داعيم ىف ءاعدالا وأ قحلا اذه ةعيبط اددحم ريغلا ءاعدا وا

2

 ةداملا ماكحأب كسمتلا قح ىرتشملا دقفي )

41

 ةداملا وأ 

42

 قحب عئابلا رطخي مل اذا 

 .ءاعدالا وا قحلا اذه ةعيبطو
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 ةداملا

44

( ةرقفلا ماكحأ نم مغرلاب

1

 ةداملا نم )

39

(ةرقفلاو 

1

 ةداملا نم )

43

 ىرتشملل زوجي ،

 ةداملا ماكحأل اقفو نمثلا ضفخي نأ

50

 بسكلاب قلعتي اميف الا تاضيوعت بلطي نأ وأ 

 .بولطملا راطخالا هيجوتب همايق مدع رربي لوقعم ببس هيدل ناك اذا كلذو هتاف ىذلا

 ثلاثلا عرفلا

 دقعلل عئابلا ةفلاخم ىلع بترتت ىتلا تاءازجلا

 ةداملا

45

(

1

 :ىرتشملل زاج ،ةيقافتالا هذه وأ دقعلا هيلع هبتري امم امازتلا عئابلا ذفني مل اذا )

 داوملا ىف ةررقملا قوقحلا لمعتسي نأ )أ(

46

 ىلإ 

52

 ؛
 داوملا ىف اهيلع صوصنملا تاضيوعتلا بلطي نأ )ب(

74

 ىلإ 

 77.

(

2

 ىف ىرخألا هقوقح نم اقح لمعتسا اذا تاضيوعتلا بلط ىف هقح ىرتشملا دقفيال )

 .عئابلا ىلع عوجرلا

(

3

 كسمتي امدنع هتامازتلا ذيفنتل ةلهم ىأ عئابلا حنمي نأ مكحملل وأ ىضاقلل زوجيال )

 .دقعلل عئابلا ةفلاخم ةلاح ىف ةررقملا تاءازجلا دحأب ىرتشملا

 ةداملا

46

(

1

 لمعتسا دق ىرتشملا ناك اذا الا هتامازتلا ذيفنت عئابلا نم بلطي نأ ىرتشملل زوجي )

 .بلطلا اذه عم ضراعتي اقح

(

2

 ميلست عئابلا نم بلطي نأ دقعلل عئاضبلا ةقباطم مدع ةلاح ىف ىرتشملل زوجيال )

 بلطو دقعلل ةيرهوج ةفلاخم لكشي ةقباطملا ىف بيعلا ناك اذا الا ةليدب عئاضب

 اقفو ةقباطملا مدعب عئابلا هيف رطخي ىذلا تقولا ىف هليدبلا عئاضبلا ميلست ىرتشملا

 ةداملا ماكحأل

39

 .راطخالا اذه تقو نم لوقعم داعيم ىف وأ 

(

3

 حالصا عئابلا نم بلطي نأ دقعلل عئاضبلا ةقباطم مدع ةلاح ىف ىرتشملل زوجي )

 عم عئابلا ىلع لوقعم ريغ ائبع لكشي حالصالا اذه ناك اذا الا ةقباطملا ىف بيعلا

 دوجوب راطخالا تقو ىف اما حالصالا بلط بجيو .لاحلا فورظ عيمج ةاعارم

 ةداملل اقفو ةقباطملا ىف بيعلا

39

  .راطخالا اذه تقو نم لوقعم داعيم ىف اماو 

 ةداملا

47

(

1

 .هتامازتلا ذيفنتل ةلوقعم اهتدم نوكت ةيفاضا ةرتف عئابلل ددحي نأ ىرتشملل زوجي )

(

2

 ذفنيال فوس هنأب عئابلا نم اراطخا ىرتشملا اهيف ىقلتي ىتلا تالاحلا ادع اميف )

 نأ ةرتفلا هذه ءاضقنا لبق ىرتشملل زوجيال ةددحملا ةيفاضالا ةرتفلا ىف هتامازتلا

 دقفيال ىرتشملا نأ ريغ .دقعلا ةفلاخم ةلاح ىف هل ةررقملا قوقحلا نم قح ىأ لمعتسي

  .ذيفنتلا ىف ريخأتلا نع تاضيوعت بلط ىف هقح كلذ ببسب

 ةداملا

48

(

1

 .ةيقافتالا هذه ىف اهيلع

 نأ ىرتشملا نم عئابلا بلط اذا )

(

 صوصنملا تاضيوعتلاب ةبلاطملا قحب ىرتشملا ظفتحي كلذ عمو .ىرتشملا اهقفنأ

 دري ملو ذيفنتلا لبقي ناك اذا امب هملعي

2

 ةداملا ماكحأب لالخالا مدع عم )

49

 حلصي نأ ميلستلا خيرات دعب ولو ،عئابلل زوجي ،

 لوقعم ريغ ريخأت كلذ ىلع بترتي الأ طرشب هتامازتلا ذيفنت ىف للخ لك هباسح ىلع

 ىتلا فيراصملا عفدب عئابلا مايق ىف اكوكش وأ ةلوقعم ريغ ةقياضم ىرتشملل ببسيالو
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 .هبلط ىف هددح ىذلا داعيملا ىف هتامازتلا ذيفنت عئابلل زاج لوقعم داعيم ىف ىرتشملا

 عئابلا ذيفنت عم ضراعتي قح ىأ لامعتسا داعيملا اذه ءاضقنا لبق ىرتشملل زوجيالو

 .هتامازتلال

(

3

 ،ةددحملا ةدملا ىف هتامازتلا ذيفنت ىلع همزعب ىرتشملا راطخاب عئابلا ماق اذا )

 .ةقباسلا ةرقفلل اقفو هرارقب هملعي نأ ىرتشملا نم بلط هنأ ضورفملاف

(

4

( نيترقفلل اقفو عئابلا هب موقي ىذلا راطخالا وأ بلطلا ثدحيال )

2

( و )

3

 هذه نم )

 .ىرتشملا ىلإ لصو اذا الا هرثأ ةداملا

 هداملا

49

(

1

 :دقعلا خسف ىرتشملل زوجي )

 هذه وأ دقعلا هيلع اهبتري ىتلا تامازتلالا نم مازتلال عئابلا ذيفنت مدع ناك اذا )أ(

 وأ ؛دقعلل ةيرهوج ةفلاخم لكشي ةيقافتالا

 ىتلا ةيفاضالا ةرتفلا ىف عئاضبلا ميلستب عئابلا مقي مل اذا ،ميلستلا مدع ةلاح ىف )ب(

(ةرقفلل اقفو ىرتشملا اهددح

1

 ةداملا نم )

47

 لالخ اهملسيال فوس هنأ نلعأ اذا وأ 

 .ةرتفلا كلت

(

2

 ىف هقح دقفي ىرتشملا نإف ،عئاضبلا ملس دق اهيف عئابلا نوكي ىتلا تالاحلا ىف امأ )

 :خسفلا عقو اذا الا دقعلا خسف

 ؛مت دق ميلستلا نأب ملع دق نوكي نأ دعب لوقعم داعيم ىف ،رخأتملا ميلستلا ةلاح ىف )أ(

 )ب(

 داعيم ىف خسفلا عقو اذا ،رخأتملا ميلستلا ريغ ىرخألا تافلاخملا تالاح ىفو

 :لوقعم

1

  وأ ؛ةفلاخملاب ملعي نأ هبجاو نم ناك وأ ملع دق ىرتشملا نوكي نأ دعب  -

2

( ةرقفلل اقفو ىرتشملا اهددحي ةيفاضا ةرتف ىأ ءاضقنا دعب  -

1

 ةداملا نم )

47

 وأ 

 وأ ؛ةيفاضالا ةرتفلا كلت لالخ هتامازتلا ذفنيال فوس هنأ عئابلا نلعي نا دعب

3

( ةرقفلل اقفو عئابلا اهنيعي ةيفاضا ةرتف ىأ ءاضقنا دعب  -

2

 ةداملا نم )

48

 نأ دعب وأ 

 .ذيفنتلا لبقيال فوس هنأ ىرتشملا نلعي

 ةداملا

50

 نأ ىرتشملل زاج  ،ال مأ نمثلا عفد متأ ءاوسو دقعلل عئاضبلا ةقباطم مدع ةلاح ىف

 ةميقو ميلستلا تقو العف اهميلست مت ىتلا عئاضبلا ةميق نيب قرفلا رادقمب نمثلا ضفخي

 ذيفنت ىف للخلا حالصاب عئابلا ماق اذا هنأ ريغ .تقولا كلذ ىف ةقباطملا عئاضبلا

 ةداملا ماكحأل اقفو هتامازتلا

37

 ةداملا وأ 

48

 عئابلا موقي نأ ىرتشملا ضفر اذا وأ ،

 .نمثلا ضفخي نأ ىرتشملل زوجي الف ،نيتروكذملا نيتداملل اقفو ذيفنتلاب

 ةداملا

51

(

1

 ةملسملا عئاضبلا نم طقف ءزج ناك اذا وا عئاضبلا نم ءزج ريغ عئابلا ملسي مل اذا )

 نم داوملا ماكحأ قبطت ،دقعلل اقباطم

46

 ىلإ 

50

 ريغ ءزجلا وا صقانلا ءزجلا نأشب 

 .قباطملا

(

2

(

 .دقعلل ةيرهوج ةفلاخم لكشي ةقباطملا ىف

 ةداملا

52

 نأ وأ اهملتسي نأ ىرتشملل زاج ،ددحملا خيراتلا لبق عئاضبلا عئابلا ملس اذا )

1

 بيعلا وأ ىئزجلا ذيفنتلا مدع ناك اذا الا هتمرب دقعلا خسفي نأ ىرتشملل زوجيال )

268

 .اهمالتسا ضفري

(

2

 زاج دقعلا ىف اهيلع صوصنملا ةيمكلا نع ديزت عئاضبلا نم ةيمك عئابلا ملس اذا )

 ةيمكلا ىرتشملا ملتسا اذاو .اهمالتسا ضفري نأ وأ ةدئازلا ةيمكلا ملتسي نأ ىرتشملل

  .دقعلا ىف ددحملا رعسلاب اهتميق عفد هيلع بجي اهنم اءزج وأ اهلك ةدئازلا

 ثلاثلا لصفلا

 ىرتشملا تامازتلا

 ةداملا

53

 نأو عئاضبلا نمث عفدي نأ ،ةيقافتالا هذهو دقعلا طورش بجومب ،ىرتشملا ىلع بجي

 .اهملتسي

 لوألا عرفلا

 نمثلا عفد

 ةداملا

54

 بجومب ةبولطملا تاءارجالا ءافيتساو مزليام ذاختا نمثلا عفدب ىرتشملا مازتلا نمضتي

 .نمثلا ديدست لجأ نم قيبطتلا ةبجاولا ةمظنألاو نيناوقلا بجومب وأ دقعلا

 ةداملا

55

 نمثل اديدحت ،انمض وأ ةحارص ،نمضتي نأ نود حيحص وحن ىلع دقعلا دقعنا اذا

 ةلاح ىف انمض الاحأ دق نيفرطلا نأ ربتعي هديدحت اهبجومب نكمي تانايب وا عئاضبلا

 ةبسنلاب دقعلا داقعنا تقو دوجوملا ىدايتعالا رعسلا ىلإ ،كلذ فلاخيام دوجو مدع

 .ةراجتلا نم عونلا سفن ىف ةلثامم فورظ ىف ةعيبملا عئاضبلا سفنل

 ةداملا

56

 نزولا ساسأ ىلع نمثلا بسحي كشلا ةلاح ىفف عئاضبلا نزو بسح نمثلا ددح اذا

 .ىفاصلا

 ةداملا

57

(

1

 ىلإ هعفدي نأ هيلع بجو نيعم ناكم ىف نمثلا عفدب امزلم ىرتشملا نكي مل اذا )

 :عئابلا

 وأ ؛عئابلا لمع ناكم ىف )أ(

 .تادنتسملا وأ عئاضبلا ميلست لباقم ابولطم عفدلا ناك اذا ،ميلستلا ناكم ىف )ب(

(

2

(

 .دقعلا

 ةداملا

58

1

 داقعنا دعب هلمع ناكم رييغت نع ةجتان عفدلا فيراصم ىف ةدايز ىأ عئابلا لمحتي )

 نمثلا عفدي نأ هيلع بجو ،ددحم تقو ىف نمثلا عفدب امزلم ىرتشملا نكي مل اذا )

 دقعلل اقفو ىرتشملا فرصت تحت اهلثمت ىتلا تادنتسملا وا عئاضبلا عئابلا عضي امدنع

  .تادنتسملا وا عئاضبلا ميلستل اطرش عفدلا ربتعي نا عئابلل زوجيو.ةيقافتالا هذهو
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(

2

 عئاضبلا ملستال نأ طرشب اهلاسرا عئابلل زاج عئاضبلا لقن دقعلا نمضت اذا )

 .نمثلا عفد لباقم الا ىرتشملا ىلإ اهلثمت ىتلا تادنتسملاوأ

(

3

 نكي مل ام ،عئاضبلا صحفل ةصرفلا هل حاتت نأ دعب الا نمثلا عفدب ىرتشملا مزليال )

 .نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا عفدلا وا ميلستلا ةيفيك عم اضراعتم كلذ

 ةداملا

  59

 هديدحت نكمي ىذلا وأ دقعلا ىف ددحملا خيراتلا ىف نمثلا عفدي نأ ىرتشملا ىلع بجي

 وأ بلط ىأ هيجوتب عئابلا مايق ىلإ ةجاح نود ةيقافتالا هذه ماكحأ وأ دقعلا ىلإ عوجرلاب

 .ءارجا ىأ ءافيتسا

 ىناثلا عرفلا

 مالتسالا

 ةداملا

60

 :ىليام مالتسالاب ىرتشملا مازتلا نمضتي

 مايقلا نم عئابلا نيكمتل ةلوقعم ةروصب هنم اهعقوت نكمي ىتلا لامعألا عيمجب مايقلا )أ(

  ؛ميلستلاب

 .عئاضبلا مالتسا )ب(

 ثلاثلا عرفلا

 دقعلل ىرتشملا ةفلاخم ىلع بترتت ىتلا تاءازجلا

 ةداملا

61

(

1

 :عئابلل زاج ،ةيقافتالا هذه وأ دقعلا هيلع هبتري امم امازتلا ىرتشملا ذفني مل اذا)

 داوملا ىف ةررقملا قوقحلا لمعتسي نأ )أ(

62

 ىلإ 

65

 ؛
 داوملا ىف اهيلع صوصنملا تاضيوعتلا بلطي نأ )ب(

74

 ىلإ 

 77.

(

2

 ىف ىرخألا هقوقح نم اقح لمعتسا اذا تاضيوعتلا بلط ىف هقح عئابلا دقفيال )

 .ىرتشملا ىلع عوجرلا

(

3

 امدنع هتامازتلا ذيفنتل ةلهم ىأ ىرتشملا حنمي نأ مكحملل وأ ىضاقلل زوجيال )

 .دقعلل ىرتشملا ةفلاخم ةلاح ىف ةررقملا تاءازجلا دحأب عئابلا كسمتي

 ةداملا

62

 هتامازتلا ذيفنت وأ عئاضبلا مالتسا وأ نمثلا عفد ىرتشملا نم بلطي نأ عئابلل زوجي

 .بلطلا اذه عم ضراعتي اقح لمعتسا دق عئابلا ناك اذا الا ،ىرخألا

 ةداملا

63

(

1

 .هتامازتلا ذيفنتل ةلوقعم اهتدم نوكت ةيفاضا ةرتف ىرتشملل ددحي نأ عئابلل زوجي )

(

2

 :دقعلا خسف عئابلل زوجي )

(

 .ذيفنتلا ىف ريخأتلا نع تاضيوعت بلط ىف هقح

 ةداملا

64

1

 ذفنيال فوس هنأب ىرتشملا نم اراطخا عئابلا اهيف ىقلتي ىتلا تالاحلا ادع اميف )

 لمعتسي نأ ةرتفلا هذه ءاضقنا لبق عئابلل زوجيال ،ةددحملا ةيفاضالا ةرتفلا ىف هتامازتلا

 كلذ ببسب دقفيال عئابلا نأ ريغ .دقعلا ةفلاخم ةلاح ىف هل ةررقملا قوقحلا نم قح ىأ
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 هذه وأ دقعلا هيلع اهبتري ىتلا تامازتلالا نم مازتلال ىرتشملا ذيفنت مدع ناك اذا )أ(

  وأ ؛دقعلل ةيرهوج ةفلاخم لكشي ةيقافتالا

 ةيفاضالا ةرتفلا ىف عئاضبلا ملتسي مل وأ نمثلا عفدب همازتلا ىرتشملا ذفني مل اذا )ب(

( ةرقفلل اقفو عئابلا اهددح ىتلا

1

 ةداملا نم )

63

 كلذ لعفيال فوس هنأ نلعأ اذا وأ ،

 .ةرتفلا كلت لالخ ىتح

(

2

 دقعلا خسف عئابلل زوجي الف نمثلا عفد دق اهيف ىرتشملا نوكي ىتلا تالاحلا ىف اما )

 :خسفلا عقو اذا الا

 دق ذيفنتلا نأب ملع دق عئابلا نوكي نأ لبق ،ىرتشملا لبق نم رخأتملا ذيفنتلا ةلاح ىف )أ(

 ؛مت

 داعيم ىف خسفلا عقو اذا ،رخأتملا ذيفنتلا ريغ ىرخألا تافلاخملا تالاح ىفو )ب(

 :كلذو لوقعم

1

 وأ ؛اهب ملعي نأ هبجاو نم ناك وأ ةفلاخملاب ملع دق عئابلا نوكي نأ دعب  -

2

(ةرقفلل اقفو عئابلا اهددحي ةيفاضا ةرتف ءاضقنا دعب  -

1

 ةداملا نم )

63

 نأ دعب وأ ،

 .ةيفاضالا ةرتفلا كلت لالخ هتامازتلا ذفنيال فوس هنا ىرتشملا نلعي

 ةداملا

65

(

1

 وأ اهسيياقم وأ عئاضبلا لكش نيعي نأ ىرتشملا ىلع نأب ىضقي دقعلا ناك اذا )

 لالخ وأ هيلع قفتملا داعيملا ىف تافصاوملا هذه مدقي ملو اهل ةزيمملا ىرخألا تافصلا

 قوقح ىأب لالخالا نود ،عئابلل زاج عئابلا نم كلذب بلط مالتسا دعب ةلوقعم ةدم

 .اهتفرعم هل نكمي ىتلا ىرتشملا تاجاحل اقفو هسفنب تافصاوملا ددحي نأ ،هل ىرخأ

(

2

 ددحي نأو اهليصافتب ىرتشملا غلبي نأ هيلع ناك تافصاوملا هسفنب عئابلا ددح اذا )

 كلذب ىرتشملا مقي مل اذاو .ةفلتخم تافصاوم ددحي نأ ىرتشملل اهيف نكمي ةلوقعم ةرتف

 ىتلا تافصاوملا حبصت نأشلا اذهب عئابلا نم راطخا مالتسا دعب ةددحملا ةدملا ىف

 .ةيئاهن عئابلا اهعضو

 عبارلا لصفلا

 كالهلا ةعبت لاقتنا

 ةداملا

66

 لح ىف هلعجيال ىرتشملا ىلإ ةعبتلا لاقتنا دعب عئاضبلل ثدحي ىذلا فلتلا وأ كالهلا

 .هريصقت وأ عئابلا لعف نع اجتان فلتلا وأ كالهلا نكي مل ام نمثلا عفدب همازتلا نم

 ةداملا

67

ل

(

 ةعبتلا لقتنتال ،كلذ عمو )

ىرتشملا ىلإ

(

 .ةعبتلا لاقتنا ىلع هل رثأ الف عئاضبلا لثمت ىتلا تادنتسملاب

1

قتنت

 ظافتحالاب الوخم عئابلا نوك امأ.ناكملا كلذ ىف لقانلا ىلإ عئاضبلا ميلست دنع الا

2

 ،نيعم ناكم ىف اهميلستب امزلم عئابلا نكي ملو عئاضبلا لقن عيبلا دقع نمضت اذا )

 اذاو  .ىرتشملا ىلإ اهلقنل لقان لوأ ىلإ عئاضبلا ميلست دنع ىرتشملا ىلإ ةعبتلا 

 ىرتشملا ىلإ ةعبتلا لقتنتال ،نيعم ناكم ىف لقان ىلإ عئاضبلا ميلستب امزلم عئابلا ناك

 اهنأب حوضوب ةنيعم عئاضبلا نكت ملام 

 وأ ،نحشلا تادنتسمب وا ،عئاضبلا ىلع ةزيمم تامالع دوجوب ءاوس ،دقعلاب ةلومشملا

 .ىرخأ ةقيرطب وا ،ىرتشملا ىلإ هجوم راطخاب
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 ةداملا

68

 لقنلا ءانثأ اهل ضرعتت ىتلا رطاخملا ةعبت دقعلا داقعنا تقو ذنم ىرتشملا ىلإ لقتنت

 عقت ةعبتلا ناف ،كلذ فالخ ىلع لدت فورظلا تناك اذا كلذ عمو .ةعيبملا عئاضبلا

 نحشلا تادنتسم ردصأ ىذلا لقانلا ىلإ عئاضبلا ميلست ذنم ىرتشملا قتاع ىلع

 نأ هبجاو نم ناك وأ ملعي دقعلا داقعنا تقو عئابلا ناك اذا هنأ الا.لقنلا دقعب ةصاخلا

 لمحتي ةلاحلا هذه ىفف ،كلذب ىرتشملا ربخي ملو تفلت وأ تكله دق عئاضبلا نأب ملعي

 .فلتلا وأ كالهلا ةعبت عئابلا

 ةداملا

69

(

1

 نيتداملا ىف اهيلع صوصنملا ريغ تالاحلا ىف )

67

 و

68

 ىلإ ةعبتلا لقتنت 

 ىذلا تقولا نم ءادتبا ،داعيملا ىف اهملست مدعدنع وا ،عئاضبلا همالتسا دنع ىرتشملا

 .دقعلل كلذ ةفلاخم عم اهملستي ملو هفرصت تحت عئاضبلا تعضو

(

2

 ريغ ناكم ىف عئاضبلا مالتسا هيلع بجو اذا ىرتشملا ىلإ ةعبتلا لقتنت كلذ عمو )

 اهنأب ىرتشملا ملعو مالتسالل ةزهاج عئاضبلا نوكت امدنع عئابلا لمع نكامأ دحأ

 .ناكملا كلذ ىف هفرصت تحت تعضو

(

3

 تحت تعضو دق عئاضبلا ربتعت الف ،ةنيعم دعب نكت مل عئاضبب قلعتي دقعلا ناك اذا )

 .دقعلاب ةلومشملا اهنأب حوضوب اهنييعت دعب الا ىرتشملا فرصت

 ةداملا

70

 داوملا ماكحأ نإف دقعلل ةيرهوج ةفلاخم عئابلا بكترا اذا

67

 و 

68

 و 

69

 نود لوحتال 

 .ةفلاخملا هذه ببسب عئابلا ىلع عوجرلا ىف هقوقحل ىرتشملا لامعتسا

 سماخلا لصفلا

 ىرتشملاو عئابلا تامازتلا ىلع قبطنت ةكرتشم ماكحأ

 لوألا عرفلا

 تاعفد ىلع ميلستلا دوقعو رستبملا  لالخالا

 ةداملا

71

(

1

 نأ دقعلا داقعنا دعب نيبت اذا هتامازتلا ذيفنت فقوي نأ نيفرطلا نم لكل زوجي )

 :هتامازتلا نم اماه ابناج ذفنيال فوس رخآلا فرطلا

 ببسب وا ،هتامازتلا نم بناجلا اذه ذيفنت ىلع هتردق ىف ريطخ زجع عوقو ببسب )أ(

  وأ ؛هراسعإ

 .هذيفنت ىف العف اهعبتي ىتلا وأ دقعلا ذيفنتل اهدعي ىتلا ةقيرطلا ببسب )ب(

(

2

(

 .عئاضبلا ىلع ىرتشملاو

3

 ةرقفلا ىف ةروكذملا بابسألا حضتت نأ لبق عئاضبلا لسرأ دق عئابلا ناك اذا )

 زوحي ىرتشملا ناك ولو ىرتشملا ىلإ عئاضبلا ميلست ىلع ضرتعي نأ هل زاج ةقباسلا

 عئابلا نم لكل ةررقملا قوقحلاب الا ةرقفلا هذه قلعتتالو .ةعاضبلا مالتسا هل زيجت ةقيثو

 اهلاسرا دعب وا عئاضبلا لاسرا لبق هتامازتلا ذيفنت فقوي ىذلا فرطلا ىلع بجي )

 هل مدق اذا ذيفنتلا فنأتسي نأ هيلعو كلذب اراطخا رخآلا فرطلا ىلإ ةرشابم لسري نأ

 .هتامازتلا ذيفنت ىلع همزع دكؤت ةيفاك تانامض فرطلا اذه

 ةداملا

72
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(

1

 بكتري فوس نيفرطلا دحأ نأ دقعلا ذيفنت داعيم لولح لبق حوضوب نيبت اذا )

 .دقعلا خسفي نأ رخآلا فرطلل زاج دقعلل ةيرهوج ةفلاخم

(

2

 ىلإ هجوي نأ ،كلذب هل حمسي تقولا ناك اذا ،خسفلا ديري ىذلا فرطلا ىلع بجي )

 ىلع همزع دكؤت ةيفاك تانامض ميدقت هل حيتت ،ةلوقعم طورشب اراطخا رخآلا فرطلا

 .هتامازتلا ذيفنت

(

3

(

 ةداملا

73

1

 .هتامازتلا ذفنيال فوس هنأ رخآلا فرطلا نلعأ اذا ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ ىرستال )

 نيفرطلا دحأ ذيفنت مدع ناك اذا،تاعفد ىلع عئاضبلا ميلستب ىضقت ىتلا دوقعلا ىف )

 كلت نأشب دقعلل ةيرهوج ةفلاخم لكشي تاعفدلا ىدحإب ةقلعتملا هتامازتلا نم مازتلال

 * .ةعفدلا كلتل ةبسنلاب دقعلا خسف رخآلا فرطلل زاج ةعفدلا

(

2

 تاعفدلا ىدحإب ةقلعتملا هتامازتلا نم مازتلال نيفرطلا دحأ ذيفنت مدع ناك اذا )

 دقعلل ةيرهوج ةفلاخم كانه نوكتس هنأب داقتعالل ةيدج ابابسأ رخآلا فرطلا ىطعي

 ةدم لالخ كلذ متي نأ ىلع البقتسم دقعلا خسفي نأ هل زاج ةلبقملا تامازتلالا نأشب

 .ةلوقعم

 .دقعلا ةفلاخمل ةعقوتم جئاتنك اهب ملعي

 ةداملا

76

(

 ةداملا

 ةداملا

75

 ةداملا بجومب ةقحتسملا ىرخألا تاضيوعتلا كلذكو

 74.

3

 .ضيعبتلل اهتيلباق

 ىناثلا عرفلا

 ضيوعتلا

74

 نأ هل ىغبني ناك ىتلا وأ فلاخملا فرطلا اهعقوت ىتلا عئاضلا حبرلاو ةراسخلا

(

 نكميال ناك اذا ةلبقملا تاعفدلل ةبسنلاب وأ اهمالتسا مت ىتلا تاعفدلل ةبسنلاب دقعلا

 مدع ببسب دقعلا داقعنا تقو نافرطلا اهدارأ ىتلا ضارغألل عئاضبلا هذه لامعتسا
 تقحل ىتلا ةراسخلا لداعي غلبم نم دقعلل نيفرطلا دحأ ةفلاخم نع ضيوعتلا فلأتي

 عيبلا ةداعإ دنع رعسلا وأ ليدبلا ءارش رعسو دقعلا رعس نيب قرفلا ىلع لصحي نأ

1

 خسف تقولا سفن ىف نلعي نأ تاعفدلا ىدحال ةبسنلاب دقعلا خسفي ىذلا ىرتشملل )

 ةميق ضيوعتلا زواجتي نأ زوجيالو .ةفلاخملل ةجيتن هتاف ىذلا بسكلاو رخآلا فرطلاب

 نأ هبجاو نم ناك ىتلا وأ اهب ملعي ناك ىتلا عئاقولا ءوض ىف دقعلا داقعنا تقو اهعقوتي

 ىرتشملا ماق نأ ،خسفلا دعب ةلوقعم ةدم لالخو لوقعم وحن ىلع ،ثدحو دقعلا خسف اذا

 ضيوعتلاب بلاطي ىذلا فرطللف ،عئاضبلا عيب ةداعإب عئابلا ماق وأ ةليدب عئاضب ءارشب

 اذا ،ضيوعتلاب بلاطي ىذلا فرطللف عئاضبلل راج رعس كانه ناكو دقعلا خسف اذا )

 ةداملا بجومب عيبلا ةداعإب وأ ءارشلاب ماق دق نكي مل

75

 نيب قرفلا ىلع لصحي نأ ،

 ىرخألا تاضيوعتلا كلذكو دقعلا خسف تقو ىراجلا رعسلاو دقعلا ىف ددحملا رعسلا

 ةداملا بجومب ةقحتسملا

74

 دق ضيوعتلا بلطي ىذلا فرطلا ناك اذا  ،كلذ عمو .

 نم الدب عئاضبلا ملست تقو ىراجلا رعسلا قبطي  ،عئاضبلا هملست دعب دقعلا خسف

273

  .دقعلا خسف تقو ىراجلا رعسلا

(

2

 ناك ىذلا ناكملا ىف دئاسلا رعسلا وه ىراجلا رعسلا نإف ،ةقباسلا ةرقفلا ضارغأل)

 رعسلاف ،ناكملا كلذ ىف دئاس رعس ةمث نكي مل اذإ ،وأ عئاضبلا ميلست هيف متي نأ ىغبني

 .عئاضبلا لقن ةفلكت ىف قورفلا ةاعارم عم ً،الوقعم ًاليدب دعي رخآ ناكم ىف

 ةداملا

77

 ةمئالملاو ةلوقعملا ريبادتلا ذختي نأ دقعلا ةفلاخمب كسمتي ىذلا فرطلا ىلع بجي

 اذاو .تاف ىذلا بسكلا اهيف امب ،ةفلاخملا نع ةمجانلا ةراسخلا نم فيفختلل فورظلل

 ناك ىتلا ةراسخلا ردقب ضيوعتلا ضيفختب بلاطي نأ لخملا فرطللف كلذب مايقلا لمهأ

 .اهبنجت نكمي

 ثلاثلا عرفلا

 ةدئافلا

 ةداملا

78

 رخآلا فرطلل قحي ،هيلع رخأتم رخآ غلبم ىأ وأ نمثلا نيفرطلا دحأ عفدي مل اذا

 بجومب ةقحتسملا تاضيوعتلا بلطب لالخالا مدع عم كلذو ،هيلع دئاوف ىضاقت

ةداملا

 74.

 عبارلا عرفلا

 تاءافعالا

 ةداملا

79

(

1

 ناك ذيفنتلا مدع نأ تبثا اذا هتامازتلا نم ىأ ذيفنت مدع نع نيفرطلا دحأ لأسيال )

 ةروصب عقوتملا نم نكي مل هناو هتدارا نع ةجراخ فورظ ىلإ دوعي قئاع ببسب
 وأ هبنجت هناكماب نوكي نأ وأ دقعلا داقعنا تقو رابتعالا ىف قئاعلا ذخأي نأ ةلوقعم

 .هبقاوع ىلع وأ هيلع بلغتلا وأ هبقاوع بنجت

(

2

 دقعلا ذيفنتب هيلا دهع ىذلا ريغلا ذيفنت مدعل ةجيتن نيفرطلا دحأ ذيفنت مدع ناك اذا )

 :اذا الا ةعبتلا نم ىفعيال فرطلا كلذ نإف اءزج وأ الك

 ؛ةقباسلا ةرقفلا بجومب اهنم ىفعا )أ(

 .ةروكذملا ةرقفلا ماكحأ هيلع تقبط ول اميف ةيلوؤسملا نم ىفعيس ريغلا ناك )ب(

(

3

 اهيف ىقبي ىتلا ةدملا لالخ هرثأ ةداملا هذه ىف هيلع صوصنملا ءافعالا ثدحي )

 .امئاق قئاعلا

(

(

 .روكذملا راطخالا مالتسا

4

 نم ناك وا قئاعلاب ملع دق هتامازتلا ذفني مل ىذلا فرطلا نوكي نأ دعب ةلوقعم ةدم

 ىرخألا هقوقح نم ىأ لامعتسا نم نيفرطلا دحأ عنميام ةداملا هذه ىف سيل )

5

 رخآلا فرطلا ىلإ اراطخا هجوي نأ هتامازتلا ذفني مل ىذلا فرطلا ىلع بجي )

 لالخ رخآلا فرطلا ىلإ راطخالا لصي مل اذاو.ذيفنتلا ىلع هتردق ىف هرثأو قئاعلاب

 مدع نع هجتانلا رارضألا نع ضيوعتلا نع الوؤسم نوكي ذئدنعف هب ملعي نأ هبجاو

 .ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو تاضيوعتلا بلط فالخ

 ةداملا

80
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 ام دودح ىف هتامازتلال رخآلا فرطلا ذيفنت مدعب كسمتي نأ نيفرطلا دحأل زوجيال

 .لوألا فرطلا بناج نم لامها وأ لعف ببسب ذيفنتلا مدع نوكي

 سماخلا عرفلا 

 خسفلا راثآ  

 ةداملا

81

(

1

 عم،دقعلا امهيلع اهبتري ىتلا تامازتلالا نم لح ىف نافرطلا حبصي دقعلا خسفب )

 ةقلعتملا دقعلا طورش نم ىأ ىلع خسفلا رثؤيالو.قحتسم ضيوعت ىأب لالخالا مدع

 امهتامازتلاو نيفرطلا قوقح مظنت ىتلا ىرخألا هماكحأ نم ىأ وأ تاعزانملا ةيوستب

 .دقعلا خسف ىلع ةبترتملا

(

2

 هدّرو دق ناكام دادرتسا بلطي نأ اءزج وأ الك دقعلا ذيفنتب ماق فرط ىأل زوجي )

 بجو درلاب امزلم نيفرطلا نم لك ناك اذاو .دقعلا بجومب رخآلا فرطلا ىلإ هعفد وأ

 .دحاو تقو ىف مازتلالا اذه ذيفنت امهيلع

 ةداملا

82

(

1

 عئاضب ميلست عئابلا نم بلطي نأ وأ دقعلا خسف نلعي نأ ىف هقح ىرتشملا دقفي )

 ةلاحلا ،ريبك دح ىلإ ،قباطت ةلاحب عئاضبلا ديعي نأ ىرتشملا ىلع لاحتسا اذا ةليدب

 .اهب اهملست ىتلا

(

2

 :ةقباسلا ةرقفلا قبطنتال )

 ىتلا ةلاحلا ،ريبك دح ىلإ ،قباطت ةلاحب اهدر وأ عئاضبلا در ةلاحتسا تناك اذا )أ(

  وأ ؛هريصقت وأ هلعف ىلإ بسنتال ىرتشملا اهب اهملست

 صحفلا ةجيتن عيرسلا فلتلا وأ كالهلل ،اءزج وأ الك ،عئاضبلا تضرعت اذا )ب(

 ةداملا ىف هيلع صوصنملا

38

  وأ ؛

 ىف بيعلا ،فشتكي نأ هبجاو نم ناك وأ ،فشتكي نأ لبق ،ىرتشملا ماق اذا )ج(

 ماق وا ،ىداعلا ىراجتلا لمعلا راطإ ىف اءزج وأ الك ،عئاضبلا عيبب ،ةقباطملا

أ ،اهكالهتساب

و

 .ىداعلا لامعتسالا قايس ىف اهليوحتب 

 ةداملا

83

 ةليدب عئاضب ميلست عئابلا نم بلطي نأ وأ دقعلا خسفي نأ ىف هقح دقفي ىذلا ىرتشملا

 ةداملل اقفو

82

 طورش بجومب عئابلا ىلع عوجرلا ىف ىرخألا هقوقح عيمجب ظفتحي 

 .ةيقافتالا هذه ماكحأو دقعلا

 ةداملا

84

(

1

(

 .نمثلا ديدست موي نم ارابتعا

2

 ةبوسحم ةدئافلا عم نمثلا دري نأ هيلع بجو نمثلا ةداعإب امزلم عئابلا ناك اذا )

 نم وأ عئاضبلا نم اهيلع لصح ىتلا عفانملا عيمج نع عئابلا هاجت ىرتشملا لأسي )

 :اهنم ءزج

 وأ ؛اهنم ءزج وأ عئاضبلا ةداعإ هيلع ناك اذا )أ(

 ةلاحب اءزج وأ الك اهتداعا وأ ،اهنم ءزج وأ اهلك عئاضبلا ةداعإ هيلع لاحتسا اذا )ب(

 خسف نلعأ دق هنأ نم مغرلاب ،اهملست دنع اهيلع تناك ىتلا ةلاحلا ،ريبك دح ىلإ ،قباطت

 .ةليدب عئاضب ميلست عئابلا نم بلط وأ دقعلا

275

 سداسلا عرفلا

 عئاضبلا ظفح

 ةداملا

85

 نمثلا عفد نوكي امدنع نمثلا عفدي مل اذا وأ ،عئاضبلا مالتسا نع ىرتشملا رخأت اذا

 تحت وأ عئابلا ةزايح ىف لازتال عئاضبلا تناكو ،نيمزالتم نيطرش عئاضبلا ميلستو

اك ،هفرصت

ن

 ظفح نامضل فورظلل ةبسانملا ةلوقعملا تاءارجالا ذاختا هيلع 

 تقفنا ىتلا ةلوقعملا فيراصملا ديدستب ىرتشملا مايق نيحل عئاضبلا سبح هلو.عئاضبلا

 .ضرغلا اذهل

 ةداملا

86

(

1

 ءاج امل اقفو اهضفر ىف هل قح ىأ ةسرامم دارأو عئاضبلا ىرتشملا ملست اذا )

 ةبسانملا ةلوقعملا تاءارجالا ذختي نأ هيلع بجو ،ةيقافتالا هذه بجومب وأ دقعلاب

 فيراصملا ديدستب عئابلا مايق نيحل اهسبح هلو.عئاضبلا ظفح نامضل فورظلل

 .ضرغلا اذهل تقفنأ ىتلا ةلوقعملا

(

2

 لوصولا ناكم ىف هفرصت تحت ىرتشملا  ىلإ ةلسرملا عئاضبلا تعضو اذا )

 نكمتي نأ طرشب عئابلا باسحل اهتزايح ىلوتي نأ هيلع بجو ،اهضفر ىف هقح سرامو

 ريغ فيراصم لمحتي نأ وأ ةقياضمل ضرعتي نأ نودو نمثلا عفد نود كلذب مايقلا نم

 ةزايح ةيلوؤسم ىلوتي لوخم صخش وأ عئابلا ناك اذا مكحلا اذه قبطنيالو .ةلوقعم

 ىرتشملا تامازتلاو قوقح ىلع ىرستو .اهلوصو ناكم ىف ادوجوم هباسحل عئاضبلا

  .ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ ةرقفلا هذه بجومب عئاضبلا ةزايح ىلوتي ىذلا

 ةداملا

87

 عدوتسم ىف اهعدوي نأ عئاضبلا ظفح تاءارجا ذاختاب مزلملا فرطلل زوجي

 .ةلوقعم ريغ فيراصم لمحت ىلإ ىدؤتال نأ طرشب رخآلا فرطلا ةقفن ىلع ريغلل

 ةداملا

88

(

1

 ةداملا ماكحأل اقفو عئاضبلا ظفحب مزلملا فرطلل زوجي )

85

 ةداملا وأ 

86

 اهعيبي نأ 

 ةزايح نع ةلوقعم ريغ ةروصب رخآلا فرطلا رخأت اذا ةبسانملا قرطلا عيمجب

  ىلإ هجوي نأ طرشب اهظفح فيراصم وأ نمثلا عفد نع وا اهدادرتسا نع وأ عئاضبلا

 .عيبلا ءارجا ىلع همزعب ةلوقعم طورشب اراطخا رخآلا فرطلا

(

2

86

 .عيبلا ءارجا ىلع همزعب اراطخا رخآلا فرطلا

(

 ةداملا ماكحأل اقفو عئاضبلا ظفحب مزلملا فرطلا ىلع بجو ،ةلوقعم ريغ

85

3

 فيراصم ىلع ىوطني اهظفح ناك وأ عيرسلا فلتلل ةضرع عئاضبلا تناك اذا )

 ةداملا وأ 

  ىلإ هجوي نأ  ،ناكمالا ردق  ،هيلع بجيو .اهعيبل ةلوقعملا تاءارجالا ذختي نأ 

 فيراصملل ايواسم اغلبم عيبلا ةميق نم عطتقي نأ عئاضبلا عيبي ىذلا فرطلل قحي )

 .ىقبتملا غلبملا رخآلا فرطلل هيلع بجوتيو .اهعيبو عئاضبلا ظفحل ةلوقعملا

 عبارلا ءزجلا

 ةيماتخلا ماكحألا

 ةداملا

89

 .ةيقافتالا هذهل اعيدو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نيعي
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 ةداملا

90

 البقتسم هيف لوخدلا متي وأ لبق نم هيف لوخدلا مت ىلود قافتا ىأ ةيقافتالا هذه بجحتال

 لمع نكامأ نوكت نأ طرشب ةيقافتالا هذه اهمظنت ىتلا عيضاوملا نأشب اماكحأ نمضتيو

 .قافتالا اذه لثم ىف ةدقاعتم لود ىف فارطألا

 ةداملا

91

(

1

 ىنعملا ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةيماتخلا ةسلجلا ىف عيقوتلل ةيقافتالا هذه ضرعت )

 رقم ىف لودلا عيمج بناج نم عيقوتلل ةضورعم لظتو عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقعب

 ىتح كرويوينب ةدحتملا ممألا

30

 ربمتبس  /لوليأ 

 1981.

(

2

 ةعقوملا لودلا لبق نم رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل ةعضاخ ةيقافتالا هذه نوكت )

 .اهيلع

(

3

 لودلا نم تسيل ىتلا لودلا عيمج مامأ ةيقافتالا هذه ىلإ مامضنالا باب حتفي )

 .عيقوتلل هيف ضرعت ىذلا خيراتلا نم ارابتعا ،اهيلع ةعقوملا

(

4

 ممألل ماعلا نيمألا ىدل ،مامضنالاو رارقالاو لوبقلاو قيدصتلا قئاثو عدوت )

 .ةدحتملا

 ةداملا

92

(

1

 وأ رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا تقو ،نلعت نأ ةدقاعتملا ةلودلل )

 ثلاثلا ءزجلاب مزتلت نل اهنأ وأ ةيقافتالا هذه نم ىناثلا ءزجلاب مزتلت نل اهنا ،مامضنالا

 .ةيقافتالا هذه نم

(

2

 ءزجلاب قلعتي اميف ةقباسلا ةرقفلل اقفو انالعا ردصت ىتلا ةدقاعتملا ةلودلا ربتعتال )

(ةرقفلا مكح ىف ةدقاعتم ةلود ،ةيقافتالا هذه نم ثلاثلا ءزجلا وأ ىناثلا

1

ةداملا نم )

1

 .نالعالا هيلع قبطني ىذلا ءزجلا اهمظني ىتلا عيضاوملاب قلعتي اميف ةيقافتالا هذه نم

 ةداملا

93

(

1

 ،اهروتسد بجومب ،قبطت رثكا وأ ناتيميلقا ناتدحو ةدقاعتملا ةلودلل ناك اذا )

 ،ةلودلا كلتل زاج ،ةيقافتالا هذه اهلوانتت ىتلا لئاسملا صخي اميف ةفلتخم ةينوناق ةمظنأ

 ةيقافتالا هذه نأ نلعت نأ ،مامضنالا وأ رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا وأ عيقوتلا تقو

 ىأ ىف ،اهلو ،رثكأ وأ طقف اهنم ةدحاو ىلع وأ ةيميلقالا اهتادحو عيمج ىلع ىرست

 .رخآ نالعا ميدقتب اهنالعا لدعت نأ ،تقو

(

2

 تادحولا حوضوب تانالعالا نيبت نأ بجيو تانالعالا هذهب عيدولا رطخي )

 .ةيقافتالا اهيلع ىرست ىتلا ةيميلقالا

(

3

 بجومب ،ةدقاعتم ةلود ىف رثكأ وأ ةيميلقا ةدحو ىف ةيراس ةيقافتالا هذه تناك اذا )

 ناكم ناكو ،ةيميلقالا اهتادحو عيمج ىف سيل نكلو ،ةداملا هذهل اقفو رداص نالعا

 هذه مكح ىف ،ربتعيال اذه لمعلا ناكم ناف ،ةلودلا كلت ىف فارطألا دحأ لمع

 هذه اهيف قبطت ةيميلقا ةدحو ىف ادوجوم نكي مل ام ةدقاعتم ةلود ىف انئاك ،ةيقافتالا

 .ةيقافتالا

(

4

 ةداملا

94

(

 .ةلودلا كلتل هيميلقالا تادحولا عيمج ىلع ىرست ةيقافتالا

 هذه اهمظنت ىتلا عيضاوملا ىلع قبطت رثكأ وأ نيتدقاعتم نيتلود ىأل زوجي )

1

(ةرقفلا بجومب نالعا ىأ ةدقاعتملا ةلودلا ردصت مل اذا )

1

 نإف ،ةداملا هذه نم )
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 ىف نلعت نأ ،اقيثو الاصتا اهب لصتت ةينوناق دعاوق وأ ةينوناقلا دعاوقلا سفن ةيقافتالا

 لمع نكامأ تناك اذا اهنيوكت ىلع وأ عيبلا دوقع ىلع قبطنتال ةيقافتالا نأ تقو ىأ

 ةكرتشم ةروصب تانالعالا كلت ردصت نأ زوجيو .لودلا كلت ىف ةدوجوم فارطألا

 .ةلدابتم ةيدارفنا تانالعاب وا

(

2

 سفن ةيقافتالا هذه اهمظنت ىتلا عيضاوملا ىلع قبطت ىتلا ةدقاعتملا ةلودلل زوجي )

 اهب لصتت ةينوناق دعاوق وأ ،رثكأ وأةدقاعتم ريغ ةلود اهقبطت ىتلا ةينوناقلا دعاوقلا

أ ،اقيثو الاصتا

ن

 ىلع وأ عيبلا دوقع ىلع قبطنتال ةيقافتالا نأ تقو ىأ ىف نلعت 

 .لودلا كلت ىف ةدوجوم فارطألا لمع نكامأ تناك اذا اهنيوكت

(

3

 ةلود ةقباسلا ةرقفلا بجومب رداص نالعا عوضوم نوكت ةلود ىأ تحبصأ اذا )

 بجومب رداصلا نالعالا رثأ ثدحي اهنع رداصلا نالعالا ناف ،دعب اميف ةدقاعتم

(ةرقفلا

1

 ،ةديدجلا ةدقاعتملا ةلودلاب قلعتي اميف ةيقافتالا نايرس خيرات نم ارابتعا )

 ايدارفنا انالعا ردصت نأ وأ نالعالا اذه ىلإ ةديدجلا ةدقاعتملا ةلودلا مضنت نأ طرشب

 .الدابتم

 ةداملا

95

 ىأل

هنأ ،اهمامضنا وأ اهرارقا وأ اهلوبق وأ اهقيدصت ةقيثو عاديا تقو نلعت نأ ةلود

ا

(ةيعرفلا ةرقفلا ماكحأب مزتلت نل

1

 ةداملا نم )ب( )

1

.ةيقافتالا هذه نم 

 ةداملا

96

 ىأ ىف ردصت نأ ةباتك اهتابثا وأ عيبلا دوقع داقعنا اهعيرشت طرتشي ةدقاعتم ةلود لكل

 ةداملل اقفو انالعا تقو

12

 ةداملا ماكحأ نم مكح ىأ نأ هدافم 

11

 ةداملا وأ ،

29

 وأ ،

 وأ ايئاضر هءاهنا وأ هليدعت وا عيبلا دقع داقعنا زيجي ،ةيقافتالا هذه نم ىناثلا ءزجلا

 ،ةباتكلا ريغ ةروص ىأب ،هينلا نع رخآ ريبعت ىأ وأ لوبقلا وأ باجيالا رادصا

 .ةلودلا كلت ىف نيفرطلا دحأ لمع ناكم اهيف نوكي ىتلا تالاحلا ىلع قبطنيال

 ةداملا

97

(

1

 دنع دييأتلل ةعضاخ عيقوتلا تقو ةيقافتالا هذه بجومب ةرداصلا تانالعالا نوكت )

 .رارقالا وا لوبقلا وأ قيدصتلا

(

2

 .ايمسر عيدولا اهب رطخيو ،ةباتك تانالعالا دييأتو تانالعالا ردصت )

(

3

  ةلودلاب قلعتي اميف ةيقافتالا هذه نايرس ءدب تقو سفن ىف هرثأ نالعالا ثدحي )

 نايرس ءدب دعب هب ىمسر راطخا عيدولا ىلإ دري ىذلا نالعالا نأ ىلع.ةينعملا

 خيرات نم رهشأ ةتس ءاضقنال ىلاتلا رهشلا نم لوألا مويلا ىف هرثأ ثدحي ةيقافتالا

 ةداملا بجومب ةرداصلا ةلدابتملا ةيدارفنالا تانالعالا ثدحتو .عيدولا ىلإ هلوصو

94

  ىلإ نالعا رخآ لوصو نم رهشأ ةتس ءاضقنال ىلاتلا رهشلا نم لوألا مويلا ىف اهرثا

 .عيدولا

(

4

 ةداملا بجومب رداصلا نالعالا بحس اذا )

94

(

  .عيدولا ىلإ راعشالا لوصو خيرات نم رهشأ ةتس ءاضقنال ىلاتلا رهشلا

5

 تقو ىأ ىف هبحست نأ ةيقافتالا هذه بجومب انالعا ردصت ةلود ىأل زوجي )

 نم لوألا مويلا ىف هرثأ بحسلا اذه ثدحيو .عيدولا ىلإ هجوي بوتكم ىمسر راطخإب

 نالعا ىأ لطبي بحسلا اذه نإف 

 ىذلا خيراتلا نم ارابتعا كلذو ،ةداملا هذه بجومب ىرخأ ةلود نع رداص لدابتم
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 .هرثأ بحسلا هيف ثدحي

 ةداملا

98

 .ةرابعلا حيرصب ةيقافتالا هذه ىف اهب حرصملا تاظفحتلا ريغ تاظفحت ىأب حمسيال

 ةداملا

99

(

1

(ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم )

6

 مويلا ىف ةيقافتالا هذه نايرس أدبي ةداملا هذه نم )

 نم ةرشاعلا ةقيثولا عاديإ خيرات ىلع ارهش رشع ىنثا ءاضقنال ىلاتلا رهشلا نم لوألا

 انالعا نمضتت ةقيثو ىأ كلذ ىف امب مامضنالا وأ رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا قئاثو

 ةداملا بجومب

 92.

(

2

 دعب اهيلا مضنت وأ اهرقت وأ اهلبقت وأ ةيقافتالا هذه ىلع ةلود ىأ قدصت امدنع )

 أدبي ،مامضنالا وأ رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا قئاثو نم ةرشاعلا ةقيثولا عاديا

 ةاعارم عم ةلودلا هذهل ةبسنلاب ،اهنم دعبتسملا ءزجلا ادع اميف ،ةيقافتالا هذه نايرس

( ةرقفلا ماكحأ

6

 رشع ىنثا ءاضقنال ىلاتلا رهشلا نم لوألا مويلا ىف ،ةداملا هذه نم)

 .مامضنالا وأ رارقالا وا لوبقلا وأ قيدصتلا ةقيثو اهعاديا خيرات ىلع ارهش

(

3

 ،اهيلا مضنت وأ اهرقت وأ اهلبقت وأ ةيقافتالا هذه ىلع قدصت ةلود لك ىلع بجي )

 ىلودلا عيبلا دوقع نيوكت نأشب دحوملا نوناقلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىف افرط نوكتو

 ىف ىاهال ىف ةمربملا عئاضبلل

1

 هيلوي /زومت 

1964

ىاهال ةيقافتا( 

 دوقعلا نيوكتل

 ماعل

1964

 ةمربملا عئاضبلل ىلودلا عيبلا نأشب دحوملا نوناقلاب ةقلعتملا ةيقافتالا وأ)

 ىف ىاهال ىف

1

 هيلوي  /زومت 

1964

 ماعل عويبلل ىاهال ةيقافتا( 

1964

 ىف وأ ) 

 ماعل عويبلل ىاهال ةيقافتا نم ىأ نم ،هتاذ تقولا ىف ،بحسنت نأ ،امهيلك

1964

 وأ 

 ماعل دوقعلا نيوكتل ىاهال ةيقافتا

1964

 راطخاب كلذو ،لاوحألا بسح ،امهيلك نم وأ 

 .كلذ ديفي امب ادنلوه ةموكح

(

4

 ماعل عويبلل ىاهال ةيقافتا ىف فرط ةلود لك )

1964

 وأ ةيقافتالا هذه ىلع قدصت 

 ةداملا بجومب ،تنلعأ دق نوكت وأ ،نلعتو اهيلا مضنت وأ اهرقت وا اهلبقت

92

 نل اهنا ،

 رارقالا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا تقو اهيلع بجي ،ةيقافتالا هذه نم ىناثلا ءزجلاب مزتلت

 ماعل عويبلل ىاهال ةيقافتا نم بحسنت نأ مامضنالا وأ

1964

 ادنلوه ةموكح راطخاب 

  .كلذ ديفي امب

(

5

 ماعل دوقعلا نيوكتل ىاهال ةيقافتا ىف فرط ةلود لك )

1964

 هذه ىلع قدصت 

 ةداملا بجومب ،تنلعأ دق نوكت وأ ،نلعتو اهيلا مضنت وأ اهرقت وأ اهلبقت وأ ةيقافتالا

92

 لوبقلا وأ قيدصتلا تقو اهيلع بجي ةيقافتالا هذه نم ثلاثلا ءزجلاب مزتلت نل اهنا ،

 ماعل دوقعلا نيوكتل ىاهال ةيقافتا نم بحسنت نأ مامضنالا وأ رارقالا وأ

1964

 .كلذ ديفي امب ادنلوه ةموكح راطخاب

 نيوكت ىلع ةيقافتالا هذه قبطنتال )

(

   .ددصلا اذه ىف مزاللا

 ةداملا

100

(

 ماع ىتيقافتال عيدولا اهتفصب ،ادنلوه ةموكح عم ةيقافتالا هذهل

1964

6

1964

 ماعل عويبلل ىاهال ةيقافتا ىف وأ

1964

 عيدولا رواشتيو .هرثأ نيتروكذملا نيتيقافتالا نم ،رمألا هيضتقي امبسح ،لودلا كلت

1

 وأ اهرارقا وأ اهلوبق وأ ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا نا ،ةداملا هذه مكح ىف )

 ماعل دوقعلا نيوكتل ىاهال ةيقافتا ىف فارطألا لودلا بناج نم اهيلا مامضنالا

 باحسنا ثدحي نيح الإ هرثأ ثدحيال 

 قيسنتلا نامضل 

 داقعناب ضرعلا نوكي امدنع الا ام دقع
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 ىف اهيلا راشملا ةدقاعتملا لودلاب قلعتي اميف ةيقافتالا نايرس ءدب خيرات ىف مدق دق دقعلا

(ةيعرفلا ةرقفلا

1

(ةيعرفلا ةرقفلا ىف اهيلا راشملا ةدقاعتملا لودلاب وأ )أ( )

1

 نم )ب( )

 ةداملا

1

 .خيراتلا اذه دعب وا ،

(

2

 اميف ةيقافتالا نايرس ءدب خيرات ىف ةدوقعملا دوقعلا ىلع الإ ةيقافتالا هذه قبطنتال )

( ةيعرفلا ةرقفلا ىف اهيلا راشملا ةدقاعتملا لودلاب قلعتي

1

 ةدقاعتملا لودلا وأ )أ( )

( ةيعرفلا ةرقفلا ىف اهيلا راشملا

1

 ةداملا نم )ب( )

1

  .خيراتلا اذه دعب وا  ،

 ةداملا

101

(

1

(

 .عيدولا ىلإ بوتكم ىمسر راطخا هيجوتب ةيقافتالا نم ثلاثلا

2

 ءزجلا وأ ىناثلا ءزجلا وأ ةيقافتالا هذه نم بحسنت نأ ةدقاعتم ةلود ىأل زوجي )

 ارهش رشع ىنثا ءاضقنال ىلاتلا رهشلا نم لوألا مويلا ىف هرثأ باحسنالا ثدحي )

 ثدحي ىكل لوطأ ةرتف ىلع راطخالا صني ثيحو .عيدولل راطخالا لوصو ىلع

 لوصو نم لوطألا ةرتفلا هذه ءاضقنا ىدل هرثأ ثدحي باحسنالا نإف ،هرثأ باحسنالا

 .عيدولل راطخالا

انييف ىف تررح

 ليربا  /ناسين نم رشع ىداحلا مويلا اذه ىف ،

1980

 لصأ نم 

 ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلكنالاو ةينابسألا هصوصن ىواستت ،دحاو

 .ةيجحلا ىف

مدقت امل اتابثاو

 لك لوصألا بسح كلذب نولوخملا ،هاندأ نوعقوملا نوضوفملا ماق ،

 .ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،هتموكح لبق نم

280

 عجارملا ةمئاق

 ةيبرعلا ةغللاب عجارم ً:الوأ

 1-

 :بتك

 -

 -

نيدلا فرش دمحأ .د

 ةينورتكلألا ةراجتلا ىف سورد "

–

 نوناقو صاخلا نوناقلا ىمولبدل هاروتكدلا نيوكت 

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد -ىلوألا ةعبطلا  "،ةيلودلا ةراجتلا

1

200

.

 ةمالس ميركلا دبع دمحأ.د -

 "

  "،هتمزأو قيبطتلا بجاولا نوناقلاو ةيلودلا دوقعلا تاضوافم" ىلودلا دقعلا نوناق

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد -ىلوألا ةعبطلا

2001.
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.ىواقرشلا ليمج .د -

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد  "،ةيلودلا دوقعلا ىف تارضاحم "

1996-

1997.

:ريغصلا ىنغلا دبع نيدلا ماسح .د -

 "

 ،ىلوألا ةعبطلا  "،عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقع نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتإ ريسفت

اد

ر

 ،ةيبرعلا ةضهنلا 

 2001.

ىناوهألا نيدلا ماسح .د -

 "

 مازتلالل ةماعلا ةيرظنلا

–

–
 لوألا ءزجلا 

اد ،ةيناثلا ةعبطلا  "،مازتلأللا ماكحأ 

ر

– ةرهاقلا  ،ةيبرعلا ةضهنلا

1995.

 .برع سراف ةمالس .د-

 "

اد ،ىلوألا ةعبطلا  "،ةيلودلا ةراجتلا نوناق ىف سورد

ر

،ةعابطلل نواعتلا 

 2000.

 بلاط وبأ نسح ىفوص .د -

 "

اد ،ةعبارلا ةعبطلا  "،ةيبرعلا دالبلا ىف ةيمالسالا ةعيرشلا قيبطت

ر

 ةضهنلا 

 ،ةيبرعلا

1995.

 .ىفوصلا فاطع نب هللا دبع نب حلاص .د -

 "

" ةيلودلا ةراجتلا دوقع ةغايص ىف ةينوناقلا ئدابملا

،

 دهعمب رشنلاو ةعابطلا زكرم 

 ةنس ةيدوعسلا ،ىلوألا ةعبطلا ةماعلا ةرادإلا

1419

–

1998.

يروهنسلا دمحأ قزارلا دبع .د

 ةعبط  ،لوألا ءزجلا ،مازتلالا رداصم

2004.

  ريخ دمحم لداع .د -

 نوناقل ةدحتملا ممألا ةنجل دوهجو انييف ةيقافتإ لالخ نم عئاضبلل ىلودلا عيبلا دوقع

 ويام ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ىلوألا ةعبطلا ).

 1994 .

 ( ةيلودلا ةراجتلا

unicteral

 .نسح ديمحلا دبع فطاع .د 

 ةعبط ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،عيبلا دقع ىف اضرلا نكر نيوكت ىف توكسلا رود

 2002.
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 .ةديجن ىلع .د -

اتكلا  "،مازتلإلل ةماعلا ةيرظنلا "

ب

–
 لوألا 

 مازتلإلا رداصم 

–

 ىلوألا ةعبطلا 

2000.

 -

  ناوضر ميعن زياف .د

 ةيبرعلا ةضهنلا راد  -ىلوألا ةعبطلا  "،ىلودلا ىراجتلا نوناقلا "

–

1999 -

 2000.

 ىقوسد ميهاربإ دمحم .د -

 ةبتكم ،ىلوألا ةعبطلا  "،دوقعلا ماربإو تاضوافملا ةرادإ ىف ةينوناقلا بناوجلا "

 ،ةينطولا دهف كلملا

5

199

 .

ىكز نيدلا لامج دومحم .د-

ج ةيندملا ةيلوؤسملا تالكشم

1

 ماعةرهاقلا ،

 1978.

 ىفطل دومحم ماسح دمحم .د -

 "

 " ضوافتلا ةلحرم ىف ةيندملا ةيلوئسملا

–

 ىرصملا نينوناقلا ىف ةسارد 

  ،ةرهاقلا  ،ىبهذلا رسنلا راد ،ىسنرفلاو

1995

 -

 قيفش نسحم .د

 "

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممألا ةيقافتإ

–

 ىلودلا ةراجتلا نوناق ىف ةسارد 

 "

–

– ةيبرعلا ةضهنلا راد 

 ةرهاقلا 

1988.

–

 ىواقرشلا ريمس دومحم .د 

 "

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا

–

 ةضهنلا راد  ".عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقعل ةصاخ ةسارد" 

 ،ةيبرعلا

 2001.

 -

 ىدهملا قداصلا دمحم هيزن .د

 ،ةيبرعلا ةضهنلا راد  "،تانايبلاب ءالدإلل ىدقاعتلا لبق مازتلالا "

2

198

 .
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 ىبايكإلا ليلخ ىداهلا دبع فسوي .د -

 "

 ايجولونكتلا لقن دوقعل ىنوناقلا ماظنلا

–

 نودب  "،صاخلا ىلودلا نوناقلا لاجم ىف 

 ،رشان

 1989.

2

ةيملع لئاسر-

 )هاروتكد (

 -

  ديمحلا دبع دمحم دمحأ دلاخ .د

 ماعل انييف ةيقافتإل ًاقفو عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع خسف "

1980

 هاروتكد ةلاسر " 

–

 ةرهاقلا ةعماج

 2000.

زيزعلا دبع دومحم لامج .د -

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف ىلودلا عيبلا دقع ىف ةقباطملاب مازتلالا "

–

 ًاقفو 

 انييف ةيقافتإل

1980

ةلاسر "،

– هاروتكد 

 ةرهاقلا ةعماج 

1996.

 -

 .برع سراف ةمالس .د

 ةعبط "،هاروتكد ةلاسر " ةيلودلا دوقعلل نزاوتلا لالتخا ةجلاعم لئاسو

1999

3

 تايرود -

دوراب ىدمح .د -

 ةلجم  ".ايجولونكتلا لقن دوقع ىف تاضوافملا مكحت ىتلا ئدابملا لوح ةسارد "

 ،ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلك ،نوعبسلاو عبارلا ددعلا ،داصتقالاو نوناقلا

2004.

 ناولع دمحم ىمار .د -

 "

لجم  "،ىنورتكلإلا دقاعتلا تابثإو تنرتنالا قيرط نع ةدارإلا نع ريبعتلا

ة

 ربمسيد ،تيوكلا ةعماج ،عبارلا ددعلا ،قوقحلا

 2003.

 هفرع ديسلا دمحم .د -

 ةعيرشلا ةلجم ةيليصأت ةسارد  "،ىداحتالا ةيسنجلا نوناق ىف ةينلا نسح ةركف "

عماج ،نوناقلاو

ة

 رشع سماخلا ددعلا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا 

2001

 -

 ريصن سينأ ديزي .د

 "

 ةعيرشلا ةلجم   "،هروطتو نراقملاو ىندرألا ىندملا نوناقلا ىف لوبقلاو باجيإلا
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 رياني ،رشع سداسلا ددعلا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج ،نوناقلاو

 2002.

اروشنم "،باجيإلا طورش " نراقملاو ىندملا نوناقلا ىف لوبقلاو باجيإلا "

ت

– كومريلا ةعماج

 )أ( ددعلا 

 2003.

 دقعلا ماربإ ىف هرثأو توكسلا "

–

 ةعماج -نوناقلاو ةعيرشلا ةلجم  "،ةنراقم ةسارد 

 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا

  2003.

 ةلجم "،نراقملاو ىندرإلا ىندملا نوناقلا ىف لوبقلاو باجيإلا نيب طابترالا "

 ربمتبس ،تيوكلا ةعماج ،ىملعلا رشنلا سلجم ،ثلاثلا ددعلا ،قوقحلا

 2003.

لجم  "،نراقملاو ىندرألا نوناقلا ىف باجيإلاو لوبقلا نيب قباطتلا "

ة

 ددعلا ،قوقحلا 

عماج ،ىملعلا رشنلا سلجم ،عبارلا

ة

 ربمسيد ،تيوكلا 

 2003.

 "باجيإلل ةمزلملا ةوقلا " نراقملاو ىندرألا ىندملا نوناقلا ىف لوبقلاو باجيإلا"

 دلجملا ،نوناقلاو ةعيرشلا مولع ،ةيندرألا ةعماجلا تاسارد ةلجم

30

ددعلا ،

1

 ،

  2003.

4

ةيبرعلا ةغللاب تالاقم -

ىناوهألا نيدلا ماسح .د -

 ىلإ مدقم ثحب " ىلودلا دقعلا دادعإ لحارمو ةيدقاعتلا لبق ةرتفلا ىف تاضوافملا "

 نوناق دهعم ،ةيلودلا ةراجتلا تايضتقمو ىندملا نوناقلل ةيدقاعتلا ةمظنألا رمتؤم

 رياني ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلك ،ىلودلا لامعألا

1993

 ،

1994.

 نيدلا ىرس حالص ىناه .د -

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ىف تاضوافملا "

–

 ىرصملا نينوناقلا ىف ةنراقم ةسارد 

–
 " ىزيلجنإلاو

 ماكحألا ةلجم ىف روشنم ثحب 

–

 عبارلا دلجملا 

1996

–

 رشانلا 

 حاتفلا دبع ىلع ريرحتلا سيئرو ةرادإلا سلجم سيئر .ةيميلعتلا تامدخلا ةكرش

 .ىناقلشلا

5

 تنرتنألا ةكبش ربع تالاقم -

  برعلا نيماحملا ىدتنم

 ماع ةينورتكلإلا دوقعلا ىف ةضوافملا

 2002.
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 ماع ةينورتكلألا ةراجتلا

– ةينورتكلالا ةراجتلا دوقع"

– ) اهيلع امو اهلام ( 

نيناوقو ماكحأو ئدابم

–

 ضقنلا ةمكحم ماكحأ تاعومجم

– ةيصخشلا لاوحألا رئاودو

.

.

 ةيلودلا ةيراجتلا دوقعلا ئدابم

 يبروإلا دقعلا موناق ئدابم

1998



PECL

25/



UNIDROIT

3/

 ضقنلا ةمكحمل ىنفلا بتكملا دادعإ 

 ىكيرمإلا ىراجتلا نوناقلا

دحوملا

1978

.

 ةيناثلا ىكيرمألا دقعلا ةنودم

1981

 عئاضبلا عيبل ىزيلجنالا نوناقلا

 1979.



The Restatment (Second) of


UCC


 ةيراجتلاو ةيندملا رئاودلا نم ةرداصلا 



2002.



2000.
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Case No. 139 [Arbitration-Tribunal of International
Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of
Commerce and Industry award no3,309/1993 March 1995];

, 

Legfelsobb Bíró ság, Gf.I. 31 349/1992/9, Jan. 10, 1992 (Hung)
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html>

 [

ICC award No. 8324, 1995, Unilex

.

>] 

ICC Court of Arbitration - Paris 8324/1995 (Arbitral
Award1995availableathttp://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1
.html flexible price was valid where no

.

ICC Court of Arbitration - Paris 8324/1995 (Arbitral Award
1995(Availableat)
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.htm(flexible price
was valid where no market price established by common
exchange institution for manganese ) (on file with author

[ 

.

.

(

,

<

[

]

 ,

L G Oldenburg 12 O 2943/94, Feb. 28, 1996 (F.R.G)
available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960228g1.html Legfelsobb
Bíró ság, Gf.I. 31 349/1992/9, Jan. 10, 1992 (Hung
availableat http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920110h1.html
OGHOb547/93 available
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941110a3.html

<.

),

(

>

, 


Bezirksgericht [BG] St. Gallen [District Court], 3PZ
97/18, Jul3 1997 Switz availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html .

298

> (

 <

Oberlandesgericht Frankfurt , Germany, 15 March 1996,
available on the Internet at http://www.cisgonline.ch/cisg/urteile/284.htm citing articles 14 and 55 when

, 

.

-

, 

<

 [< 

.

.

>

(

; 

 (

 [

, 

.

ederation Chamber of Commerce and Industry award
No 304/1939 Russia,
OGH,512/96,Jun.18,1997(Aus),availableathttp://cisgw3.law.pace
.edu/cases/970618a3.html Cour de Cassation, Paris 92 16 993
Apr. 22, 1992 (Fr.) (term specifying revision of price according
to market trends was sufficiently definite available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920422f1.html OLG
Frankfurt/M 10 U 80/93, Mar. 4, 1994 (F.R.G availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940304g1.html some items
in the order contained prices but as buyer insisted on delivery of
total order, the offer was not sufficiently definite under either
German Civil Code or CISG Art. 14 because special screws did
not contain a price)

, 

[

(

, 

,

CAGrenoble 93/1613 Apr.26 /1995 (Fr Availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426f1.html.

<

] (

), 

expressing doubt parties had undertaken obligations affirmed
Bundesgerichtshof , VIII ZR 134/96, 23 July 1997 (no citation to
articles 14 or 55); CLOUT case No. 410 [Landgericht Alsfeld
Germany 12 May 1995 court indicates that buyer did not allege
circumstances from which a lower price could be established in
accordance with article 55) .

>]

[

<

,

CAG renoble, 93/1613, Apr.26, 1995
(Fr) Availableat http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426f1.
html

 [.

<

,

(

>]

, 

Oberlandesgericht [Provincial Court of Appeal ] [OLG] Kö ln 22
U202/93 Feb. 22, 1994 (F.R.G available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940222g1 .html

   

>

OLG Dresden 7 U 720/98, Jul. 9, 1998 (F.R.G) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980709g1.html echtb

< 

), 

 [

Ank van Koophandel Veurne [District Court] [Kh A/00/00665,
Apr. 25, 2001 (Belg availableat
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010425b1.html

< 

[

, 

>

.

BGH VIII ZR 304/00, Jan. 9, 2002 (F.R.G ) available at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109g1.html (powdered
milk).
)

[

3

: 

- ةيسنرفلا ةغللاب عجارملا

>

] [

Court OGH] 10 Ob 518/95, Feb. 6, 1996 Aus availabl at
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html

* Khaled Hussien.

299

"L' Equilbie Entre les parties Au proces penal theorie et pratique
appliqué dans la phase preparatoier these pour le Doctorat en

300

Droit Pesentee et soutenue le 18 decembre 2001" .

  تاعوضوملا سرهف

 ..................................................................................لالهتسا

  

8

  ةماع ةمدقم

نوناقلا ديحوت لكاشم لح ىلا ةجاحلا

...........................................

11

  لوالا بابلا

 ىلودلا عيبلا دقع نيوكت

  ةيديهمت ةمدقم

17

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ةيقافتا ىف دقاعتلا ماكحا

18

  لوالا لصفلا

  عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف تاضوافملا

21

  لوالا ثحبملل

ضوافتلا ىلا ةوعدلاو باجيالا نيب زيمت ىتلا ةيلمعلا تاقيبطتلا مها

....

22

  ىناثلا ثحبملا

 تاضوافملا ةلحرم ةيتاذ

..............................................................

28

  ثلاثلا ثحبملا

 تاضوافملا ةلحرم مكحت ىتلا ةماعلا ئدابملا

..................................

32

  عبارلا ثحبملا

  تاضوافملا ةلحرم ىف لودعلا ىلع ةبترتملا ةينوناقلا ةيلوئسملا ماكحا

35

  لوالا بلطملا

 ةينوناقلا وةمظنالا ضعب ىف ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا

........................

36

  ىناثلا بلطملا

 ةيدقاعتلا لبق ةيلوئسملا ماكحأ ميظنت ةيقافتالا لافغإل ةيهقفلا تاهاجتالا

41

301

302

  ىناثلا لصفلا

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف باجيالا ةلحرم

45

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف باجيالا موهفم

...............................

46

47

 انييف ةيقافتا ىف ًايفاك ًاديدحت باجيالا ديدحت ىف ةيلمعلا ةبوعصلا

52

 نيتداملا ماكحأ ضراعت لوح ةيهقفلا ءارآلا

14

 و 

55

 عيبلا ةيقافتا نم 

54

 نيتداملا( نيب ضراعتلا ءازا ةيئاضقلا ماكحألا

14

 ،

55

 ةيقافتا ىف )

57

............................................................

 عئاضبلل ىلودلا عيبلل انييف

 ىلودلا عيبلا دقع نزاوت لالتخا ةجلاعم ىف حوتفملا رعسلا رود

62

 باجيالا ىف عوجرلا ةيلباق ادبم

....................................................

66

 باجيالا ىف عوجرلا ةيلباق أدبم نم تاءانثتسالا

..............................

68

76

303

 ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنالا لظ ىف ةدكؤملا ضورعلا

........................

77

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ةيقافتا ىف ةدكؤملا ضورعلا

......................

86

  ثلاثلا لصفلا

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف لوبقلا ةلحرم

93

 انييف ةيقافتا" عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع نيوكت ىف لوبقلا ةلحرم ةيمهأ

95

96

 لوبقلا ةلحرم ىف عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف نزاوتلا ققحت ىدم

...

101

101

 فرصت ىأب مايقلا مدع وا توكسلا

...............................................

103

 ةمظنالا ضعب ىف لوبقلا ىلع هتلالدو فرصتب مايقلا مدع وا مايقلا

108

 انييف ةيقافتا ىف توكسلا ةلأسم ةجلاعم ىف ةيئاضقلا ماكحألا رود

1980.....

112

 رابتعال ةحارص ةيئانثتسالا تالاحلا جاردال ةيلمعلا ةجاحلا ىدم

119

............................................

 ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف ًالوبق توكسلا

121

 ءانثتسا ةثلاثلا ةرقفلا رابتعا ىدم لوح تراث ىتلا ةيهقفلا تاهاجتالا

304

 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا نم

18

 ...................................ةيقافتالا نم 

123

 فرصتلاب لوبقلا نم ةينورتكلالا ةراجتلا فقوم

..............................

126

عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف باجيالاو لوبقلا نيب قباطتلا

................

129

..............................................................
 هطورشو قباطتلا موهفم

130

 ةينوناقلا ةمظنألا ضعب ىف ىرهوجلا قباطتلا مدع

..........................

134

عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف قباطتلا أدبم

....................................

139

 صوصنملا قباطتلا أدبم ةجلاعم ةيفيك ىف ةيئاضقلاو ةيهقفلا ريياعملا

.....................................................ةيقافتالا نم 

140

 ءوض ىف ةيلودلا عويبلا ىلع قيبطتلل قباطتلا أدبم ةمءالم مدع

145

 قباطتلا أدبمب ةعوبطملا طورشلا رثأت ىدم

151

....

152

 ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعب لظ ىف ةعوبطملا طورشلا

154

 عيبلا دقع ىف قباطتلا أدبمو

157

305

.........................ىلودلا

  عبارلا ثحبملا

163

.............

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ىف لوبقلاو باجيالا نيب طابترالا

  لوالا بلطملا

171

 ةيلودلا ةراجتلا ىف ةينورتكلالا تالاصتالا

......................................

  ىناثلا بلطملا

176

 انييف ةيقافتا ىلع ةثيدحلا ةينورتكلالا تالاصتالا رثأ

.

.......................................

177

  سماخلا ثحبملا

...........................................................................
 رخأتملا لوبقلا

179

  لوالا بلطملا

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف رخأتملا لوبقلا موهفم

......................

184

  ىناثلا بلطملا

 هنع ةئشانلا تابوعصلاو رخأتملا لوبقلاب دادتعالا طورش

..................

 ثلاثلا بلطملا

 ..............................................................................لوبقلا بحس

306

  ىناثلا بابلا

 ةيقافتال ًاقفو عئاضبلل ىلودلا عيبلا دقع ءاهناو ليدعتو ريسفت

186

 انييف

1980

 ..............................................................................ميسقتو ديهمت

187

  لوالا لصفلا

 انييف ةيقافتا صوصن ريسفت ىف ةماعلا ئدابملا

1980

190

  لوالا ثحبملا

 ..............................................................ةينلا نسح أدبمب مازتلالا

192

  ىناثلا ثحبملا

 انييف ةيقافتا ىف ةينلا نسح أدبم

1980

..........................................

200

ةفلتخملا ةينوناقلا ةمظنألا نيب فالخلاو قافتالا هجوأ

........................

206

  لوالا بلطملا

............................................................................
 ريسفتلا رايعم

208

 ىناثلا بلطملا

........................................................
 ةينلا نسحل ةماعلا تابلطتملا

209

  ثلاثلا بلطملا

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا ةيقافتال ماعلا أدبملا

........................................

213

  عبارلا بلطملا

 ةيقافتالا جراخ ىف ةماعلا ئدابملا ىلا ءاجتلالا

................................

216

  ثلاثلا ثحبملا

 ةينلا نسح أدبم اهيلع موقي ىتلا ئدابملا

.........................................

220

307

  ىناثلا لصفلا

  نيفرطلا تافرصتو تانايب ريسفت ريياعم

221

  لوالا ثحبملا

 ىلودلا عيبلا ةيقافتا ىف نيفرطلا تافرصتو تانايب ريسفت ريياعم

221

 ....................................................................................عئاضبلل

  ىناثلا ثحبملا

 قيقحت ىف ةيقافتالا اهيلا دنتست ىتلا ريسفتلا ريياعم ةيحالص ىدم

226

......................................................

عئاضبلل ىلولا عيبلا دقع نزاوت

  ثلاثلا لصفلا

 ىلودلا عيبلا دقع ليدعت ىف نيدقاعتملا ةيرحو تايلكشلا نم ررحتلا

231

  هئاهناو عئاضبلل

  لوالا ثحبملا

 ةيلودلا عويبلا ىف ةباتكلا طورش تابلطتم

.......................................

233

  ىناثلا ثحبملا

 داوملا ىف ةباتكلا طورش تابلطتم ةيدقعتلا ةيرحلا أدبم نيب ضراعتلا

11

 ،

12

 ،

13

...........................................................................

238

  ثلاثلا ثحبملا

 انييف ةيقافتا ىف هؤاهناو ىلودلا عيبلا دقع ليدعت

1980......................

244

  ةمتاخلا

254

 مقر ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئ رارق

471

 ةنسل 

1982.................

261

 عئاضبلل ىلودلا عيبلا نأشب ةدحتملا ممالا ةيقافتا قحلم

......................

262

  عجارملا ةمئاق

286

 ..................................................................تاعوضوملا سرهف

306

308

309

