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السنة الجامعية2017/2016 :

اإلهداء
الدي الكريمين.
إلى م ـ ــن كانا سببا في وجودي إبصاري نور الحياة إلى و ّ
إلى من أعتز بهم أفتخر بهم وأحملهم في قلبي نقشا أزليا ال يزول إلى إخوتي

فيصل ورضا وفوزية ،صبري ،عبد الرحمان ،مريم ،منير وأختي من الرضاعة إكرام
إلى كل عائلة نصيب ،وعائلة بن عبد هللا
إلى معنى الصداقة والوفاء إلى توأم روحي يـ ـ ـ ـ ـ ــونس إلى
الصداقة الحقيقية
وليد ،إبراهيم ،حمزة ،رشيد ،زين الدين ،بدر الدين ،أمين
إلى كل من يحبهم قلبي وكل إسم سقط مني سهوا للذين كانوا خير عون وخير
شورى في حياتي العلمية والشخصية.

I

شكر وعرفان
مصداقا لقوله تعالى " :لئن شكرتم ألزيدنكم"
عليا اإلقرار بالشكر األول واألخير إلى هللا عز وجل أن أعانني ووفقني
يتوجب ّ
لكتابة هاته المذكرة
ومن لم يشكر الناس لم يشكر هللا ،لذلك أتقدم بخالص شكري لمن يستحق الشكر
والتقدير

إلى األستاذ المشرف " الدكتور الشريف فؤاد" لقبوله اإلشراف على المذكرة وعلى ما
قدمه لي من نصائح وتوجيهات طيلة إعداد المذكرة

كما نسأل هللا عز وجل أن يبارك لنا في هذا العمل المتواضع.

II

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمــــــــــــــة
مقدمة:
تحتل التجارة الدولية مركز الصدارة في العالقات الحديثة ،وذلك لما تنطوي عليه من تبادل للخدمات ولما
السلع المختلفة من أسواق اإلنتاج إلى أسواق اإلستهالك ،ويتم النشاط التجاري
تتضمنه من نقل البضائع و ّ
الدولي في الغالب من خالل عقد البيع الدولي ،فإذا كان لعقد البيع في ميدان التعامل الداخلي دو اًر أساسياً
فإن هذا الدور تزداد أهميته في ميدان التعامل التجاري الدولي.
ّ

عد عقد البيع الدولي للبضائع من أهم موضوعات قانون التجارة الدولية بإعتباره األداة القانونية األساسية
وُي ّ

التي تتم بواسطتها حركة التجارة الدولية ،لذلك اتجهت الجهود التي تُبذل على المستوى الدولي منذ زمن
بعيد إلى العمل على توحيد أحكام البيع الدولي للبضائع وذلك بهدف تنمية التعامل التجاري بين الدول
أن هاتين اإلتفاقيتين لم تحققا
وكانت عبر العديد من اإلتفاقيات أهمها إتفاقيتي الهاي سنة  ،1964إالّ ّ

التوحيد المنشود ،إذ لم ُيشارك في إعدادهما سوى عدد محدد من الدول ،لذلك قامت األمم المتحدة بإنشاء
لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية المسماة " األونسترال"  Unicitralبغرض تنسيق وتوحيد التجارة
الدولية ،وتوجت أعمالها بإبرام إتفاقية فيينا سنة  ،1980والتي دخلت حيز التنفيذ سنة  ، 1988وقد
أن الجزائر لم تنضم إليها ،وقد
حظيت اإلتفاقية بقبول واسع من قبل الدول وانضمت إليها  83دولة ،غير ّ

نظمت إتفاقية فيينا لسنة  1980عقد البيع الدولي للبضائع إالّ ّأنها لم تضع تعريفاً محدداً له ،وهناك بيوع
تخرج من نطاق اإلتفاقية وذلك ألسباب عديدة كالغرض منها :مثل البيوع اإلستهالكية ،أو من طريقة البيع

ذاته كالمزاد أو طبيعة المبيع :كبيع األوراق المالية.
ظم اإلتفاقية جميع أحكام البيع الدولي للبضائع ،فإستبعدت بعض المسائل
وفي إطار العالقة العقدية لم تن ّ
للشروط العامة لصحة العقد وال لملكية البضائع المبيعة وال للمسؤولية عن األضرار
تتعرض ّ
القانونية ،فلم ّ

الجسدية الناشئة عن البضائع ،واّنما حصرت نطاق تطبيقها بمسائل تبادل الرضا في تكوين العقد وآثاره
من حيث إلتزامات البائع والمشتري.

وتكمن أهمية الدراسة في الخصوصية التي يتميز بها عقد البيع الدولي للبضائع مقارنة بعقود البيع
الداخلية نظ ار للدور الذي يلعبه في بناء االقتصاد القومي للدول من جهة ومن جهة أخرى اإلشكال الذي
تثيره العقود الدولية بإعتبارها تضم عنص ار أجنبيا ،مما ينجم عنه إختالف في المركز القانوني لألطراف
المتعاقدة ،لذا سنراعي في دراستنا هذه األحكام والقواعد التي تنظم عقد البيع الدولي للبضائع منذ إبرام هذا
العقد إلى اآلثار التي تنتج عنه خاصة تلك التي تتضمنها إتفاقية فيينا لسنة . 1980
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمــــــــــــــة
فالدافع الشخصي يتمثل في
وتعود دوافع إختيار الموضوع لسببين أولهما شخصي ،والثاني موضوعيّ :
ميولي للمواضيع المتعلقة بالتجارة الدولية والرغبة في البحث في هذا الموضوع.

النوع من العقود
أما الدافع الموضوعي فهو دافع علمي يتلخص في البحث عن القواعد التي تحكم هذا ّ
ّ
ليتمكن الباحث والمتعامل اإلقتصادي والتجاري من فهم التنظيم القانوني لهذا العقد ،والذي
الدولية وهذا
ّ
يشكل سبباً قوياً وباعثاً كافياً إلختيار الموضوع.
النصوص القانونية التي تحكم عقد البيع الدولي
فإن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على ّ
لذا ّ
للبضائع خاصة تلك التي تبرز خصوصيته من ناحية إبرامه واآلثار التي يرتبها على المتعاقدين.

للنظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع هي:
واإلشكالية األساسية التي ّ
سنركز عليها في دراستنا ّ
فيما تتمثل خصوصية عقد البيع الدولي للبضائع من حيث إنعقاده و آثاره؟

تم اإلعتماد ف ي هذه الدراسة على المنهج الوصفي ،وذلك لوصف الخصائص وهيكلة النظام القانوني
وقد ّ
لعقد البيع الدولي للبضائع ،والمنهج التحليلي القائم على آلية تحليل النصوص القانونية بما في ذلك إتفاقية
فيينا  1980م والتي هي محور وجوهر دراستنا.
وفي ضوء ما تقدم فقد كانت معالجة هذا الموضوع وفق خطة قائمة على أساس شروط إنعقاد البيع
التطرق إلى فصلين يتقدمهما الفصل األول بعنوان " إنعقاد
تم
ّ
الدولي للبضائع واآلثار المترتبة عنه ،حيث ّ
البيع الدولي للبضائع " ،والذي يتناول مبحثين األول :المركز القانوني ألطراف عقد البيع الدولي للبضائع
وذلك من خالل مطلبين :يتناول المطلب األول الشخص الطبيعي كـطرف في عقد البيع الدولي للبـضائع
أما المبحث الثاني فقد خصص
والمـطلب الثاني الشخص المعنوي كطرف في عقد البيع الدولي للبضائعّ ،
أما
للتراضي في عقد البيع الدولي للبضائع ،وذلك وفق مطلبين :تناول المطلب األول مرحلة المفاوضات ّ

المطلب الثاني فيبحث في تطابق اإليجاب والقبول.

أما الفصل الثاني فكان بعنوان "آثار عقد البيع الدولي للبضائع " حيث ُقسم هذا الفصل إلى مبحثين :
ّ
يتطرق المبحث األول إلى اإللتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع ،وذلك من خالل مطلبين :
أما المبحث الثاني فقد
األول تناول إلتزامات البائع ُ
المطلب ّ
وخصص المطلب الثاني إللتزامات المشتريّ ،
عالج جزاء اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات ،والذي ُق ّسم إلى مطلبين :بحيث يتناول المطلب األول التنفيذ العيني
ويبحث المطلب الثاني في فسخ عقد البيع الدولي للبضائع.
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إنعقاد عقد البيع الدولي
للبضائع

الفصـــــل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنعقاد عقد البيع الدولي للبضائع

الفصل األول :انعقاد عقد البيع الدولي للبضائع
ينعقد عقد البيع الدولي للبضائع مثل أي عقد بيع داخلي ،بتبادل اإليجاب والقبول وتطابقهما حول الشيء
المبيع وثمن البيع ،غير ّأنه يختلف عن عقد البيع الوطني في القواعد التفصيلية والجزئية المطبقة عليه

فإنه يمكن أن تتجاذبه عدة نظم قانونية أو حتى دولية ،كما يمتاز عقد البيع
فباعتبار عقد البيع دوليا ّ
النظام القانوني المطبق عليه ،لذا سيتم
الدولي للبضائع بتباين المركز القانوني ألطرافه الذي قد يؤثر على ّ
مراعاة خصوصية عقد البيع الدولي للبضائع من ناحية إنعقاده وذلك من خالل دراسة الوضعية القانونية
ألطرافه (المبحث األول) من أجل الوصول إلى مسألة التراضي في عقد البيع الدولي للبضائع(المبحث
الثاني).
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الفصـــــل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنعقاد عقد البيع الدولي للبضائع

المبحث األول :المركز القانوني ألطراف عقد البيع الدولي للبضائع
قد تختلف الوضعية القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع باختالف األطراف التي أبرمته وتُثار بشأنها
حدتها في مجال التجارة الدولية ،فإذا كان المتعاقد شخصاُ طبيعياً
مجموعة من المشاكل القانونية ،وتتزايد ّ
ألنه مجرد
ألن ذلك العقد فيه إضرار به ّ
قد يحتج بإبطال البيع الدولي للبضائع نظ اًر لعدم أهليته للتعاقد أو ّ

مستهلك ولم تُوفر له الحماية الكافية قبل وأثناء وبعد التعاقد كما هو مقرر طبقاً لقانونه الوطني.1
وسنقسم مبحثنا هذا إلى مطلبين:

الشخص الطبيعي كطرف في عقد البيع الدولي للبضائع (المطلب األول) ،والشخص المعنوي كطرف في
عقد البيع الدولي للبضائع (المطلب الثاني).

المطلب األول :الشخص الطبيعي كطرف في عقد البيع الدولي للبضائع
النظم
تأتي مسألة تقدير مدى أهلية الشخص الطبيعي في التعاقد في المقام األول ،وذلك إلختالف في ّ

القانونية في األحكام الموضوعية الخاصة بحماية الُقصر وعديمي األهلية ،فالشخص الذي قد يكون بالغاً
طبقاً لقانون دولة أبرم فيها عقد بيع دولي للبضائع قد يكون ناقصاً لألهلية بالنسبة لقانونه الوطني فيثير

مسألة بطالن هذا العقد ،لهذه األسباب البد من الوقوف على نظام األهلية في العقود الدولية ويجب التنبيه
إلى أن الشخص الطبيعي قد ُيبرم عقد بيع دولي بمجرد إشباع حاجاته اليومية الخاصة فيكون بذلك مجرد

مستهلك عادي وليس محترف ،فهل يخضع لنفس القواعد التي تخضع لها العقود الدولية أم أنه يستفيد من
الحماية القانونية التي تُقرها القوانين الوطنية للمستهلك ،وسنعالج هذا المطلب في فرعين:
أهلية الشخص الطبيعي إلبرام عقد البيع الدولي للبضائع(الفرع األول) ،وضعية المستهلك كطرف في عقد
البيع الدولي للبضائع (الفرع الثاني).
الفرع األول :أهلية الشخص الطبيعي إلبرام عقد البيع الدولي للبضائع

تُقسم أغلب األنظمة القانونية األهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء ،فأهلية الوجوب هي صالحية الشخص

وكل شخص قانوني سواء كان طبيعياً أو معنوياً ُيعتبر جائ اًز ألن تكون له حقوق وعليه
إلكتساب الحقوقّ ،

–1شبة سفيان ،عقد البيع الدولي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
تلمسان  ،2011/2012ص . 46
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الفصـــــل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنعقاد عقد البيع الدولي للبضائع
واجبات ،1وتثبت للشخص بمجرد والدته حياً ،وقد تكون قبل ذلك إذا توفرت شروط ،كما هو الحال بالنسبة
للجنين.2
3
أن أهلية األداء هي التي تعنينا
أما أهلية األداء هي صالحية الشخص إلستعمال هذا الحق  ،ونالحظ هنا ّ
ّ
بالدراسة واإلهتمام في هذا الموضع ألننا سنعالج التعاقد في العقود التجارية الدولية ،ويختلف نظام األهلية

من بلد آلخر ،فإذا كان الشخص بالغ  19سنة كاملة كان أهالً إلجراء التصرفات القانونية طبقاً للنظام
4
أن
القانوني الجزائري  ،وفي ُنظم قانونية أخرى يعتبر كامل األهلية الشخص الذي بلغ  18سنة ،في حين ّ

النظم تعتبر الشخص قاص اًر إذا لم يكمل الـعشرين أو الواحد والعشرين أو حتى الخامسة والعشرين.
بعض ُ

إن هذا اإلختالف الواضح في النظام الموضوعي لألهلية وسن الرشد وعوارض األهلية من جنون وسفه
ّ
وعته وغفلة ُيثير إشكاالت في مجال إبرام عقد البيع الدولي للبضائع فلو أبرم أجنبي عقد بيع دولي
للبضائع في بلد ما ،قد يكون في نظر قانون ذلك كامل األهلية ،بينما في نظر قانونه الوطني ناقص

األهلية .
الفرع الثاني :وضعية المستهلك كطرف في عقد البيع الدولي للبضائع:
لقد أدى التقدم الهائل لوسائل النقل واإلتصال في العصر الحديث إلى إنفتاح األسواق الوطنية على
مصراعيها إلستقبال المنتجات والخدمات من مختلف أسواق دول العالم فأصبحت هاته المنتجات في
متناول المستهلك في أي مكان يقطن فيه ،وال يحول دون ذلك ال الحدود الجغرافي وال إبتعاد المسافات
كما أصبح يسي اًر جداً على المستهلك التعاقد مع أي متعامل إقتصادي أجنبي في أي دولة من العالم عن
طريق األنترنت فق ط ، 1وقد يحصل في الواقع العملي أن يقوم المستهلك باقتناء أغراض ومنتجات
لإلستعمال الشخصي أو المنزلي من خارج الدولة التي يوجد فيها وتنتقل هذه البضاعة عبر الحدود مقابل
انتقال ثمنها كأن يقوم مستهلك جزائري مقيم بالجزائر بطلب شاحنة خاصة من معمل ألماني (شركة

 -1عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد األول ،نظرية اإللتزام (مصادر اإللتزام)،

ط ،3منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ص .283

 -2المادة  25من القانون المدني الجزائري المعدلة بمقتضى القانون رقم  ،10-05المؤرخ في  20يونيو  ،2015ج .ر

رقم  ،44الصادرة بتاريخ  26يونيو .2005

 -3عبد الرزاق السنهوري ،نفس المرجع  ،ص .285

 -4تنص المادة  40من القانون المدني الجزائري ":كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ،ولم ُيحجر عليه يكون
كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ،وسن الرشد  19سنة كاملة "
5

ـ ـ ـ خالد عبد الفتاح محمد خليل ،حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص.8
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مارسيدس) فيقوم المعمل األلماني بإرسال الشاحنة إلى المستهلك الجزائري ،ويقوم هذا األخير بإرسال
ثمنها للمعمل ،فمن الناحيتين القانونية واإلقتصادية ُيعتبر هذا العقد عقد بيع دولي للبضائع ،فمن خالل

ألنه يحتوي على عناصر أجنبية فعالة كإختالف محل المتعاقدين واختالف مكان تنفيذ هذا
الناحية األولى ّ

العقد ،أما من الناحية الثانية ألنه يتعلق بالتجارة الدولية وألنه يوجد إنتقال لألموال والبضائع عبر الحدود

الدولية ،و يترتب على إعتبار عقد البيع الدولي للبضائع عقداً دولياً نتائج كثيرة قد تكون خطيرة أو مؤثرة
على مركز المستهلك وعلى الحماية القانونية التي يلقاها من قبل ُجل التشريعات الوطنية التي تحميه من
الشروط التعسفية أو إعفاء المحترف من المسؤولية أو إعفائه من ضمان مطابقة المنتجات وسالمتها

وتتمثل خطورة إعتبار العقد دولياً على المستهلك في ّأنه يخضع لقواعد خاصة هدفها األساسي تحرير

التجارة الدولية من جميع القيود الدولية ،وذلك بمنح مجال واسع لحرية األطراف في إختيار القواعد التي

يخضع لها عقدهم ،فلهم حرية إختيار القانون الذي يخضع له عقدهم وبالتالي يمكنهم إخضاع عقدهم
لقانون تقل أو تنعدم فيه حماية المستهلك ويركز الفقه في تعريفه لمفهوم المستهلك على مجموعة من
المعايير ،على رأسها معيار الهدف من التعاقد وهو اإلستعمال الشخصي إذ ُيعتبر مستهلكاً كل من يسعى
إلى إشباع حاجاته الخاصة وبالتالي يكون الهدف من وراء الحصول على السلعة أو الخدمة هدفاً غير
معني فإذا أبرم المستهلك مع المهني عقد بيع دولي فإن هدفه من وراء ذلك هو الحصول على المبيع
لإلستعمال الشخصي ،والمشرع الجزائري قد إعتمد مفهوماً ضيقاً للمستهلك فنص في المادة الثالثة من
1
"كل شخص
المرسوم التنفيذي رقم 39-90المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أن المستهلك هو ّ :

معدين لإلستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية ،أو
يقتني بثمن أو مجاناً منتوجاً أو خدمة ّ
حاجات شخص آخر ،أو حيوان يتكفل به".

المطلب الثاني :الشخص المعنوي كطرف في عقد البيع الدولي للبضائع
لقد أصبحت العالقات التجارية الدولية المحرك األساسي للعالقات الدولية في العصر الحديث ،وأغلب هذه
العمليات التجارية لم يعد األفراد هم المسيطرين عليها بل بالعكس أصبحت الشركات التجارية هي التي

 -1المرسوم التنفيذي  ،39-90المؤرخ في  30يناير  ،1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،ج  .ر رقم  ،05الصادرة

سنة  ،1990ص .202
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تقود التجارة العالمية ،1ونظ اًر ألن الشركات التجارية هي أشخاص إعتبارية في ظل نظام قانوني معين
يعترف لها بشخصيتها المعنوية ويمنحها إياها وفقاً لشروطه الخاصة .
ويثار على المستوى الدولي مشكل إعتراف الدول األخرى بالشخصية المعنوية للشركات األجنبية ،ألن
ُ

اإلعتراف مسألة جوهرية ذلك ألنها تمكن هاته الشركات من ممارسة حقوقها في التملك والتقاضي وغيرها

من الحقوق الممنوحة للشخصية القانونية ،وأغلب الشركات ال يمكنها أن تتصرف وتُبرم عقوداً بإسمها إال
بمساعدة شخص طبيعي ُيمثلها وينوب عنها فإن ذلك من شأنه أن يثير تساؤالت حول مدى السلطات
الممنوحة للممثلين إللزام الشركات بالعقود التي يبرمونها نيابة عنها ،وعليه يجب معرفة جنسية هاته

الشركة التي تعتبر رابطة قانونية تجمع بين الشخص والدولة التي يحمل جنسيتها ،وكذلك يثير إشكال
حول اإلعتراف بالشخصية المعنوية للشركات لذلك سنعالج هاته المسألة في فرعين:
جنسية الشركة(الفرع األول) ،واإلعتراف بالشخصية المعنوية للشركات األجنبية(الفرع الثاني).
الفرع األول :جنسية الشركة:
الجنسية رابطة سياسية وروحية تجمع بين الشخص والدولة التي يحمل جنسيتها ،فإنه فيما يتعلق
بالشركات أو األشخاص المعنوية الخاصة بصفة عامة ثار جدل فقهي حول ثبوت جنسية الشركة من
عدمها.
 -1ثبوت جنسية الشركة:
إتجه جانب من الفقه إلى إنكار فكرة الجنسية بالنسبة لألشخاص اإلعتبارية على إعتبار أن المخاطبين
أن الجنسية رابطة روحية تجمع بين الشخص والدولة
بالجنسية هم األشخاص الطبيعيين ،وحجتهم في ذلك ّ
على أساس الشعور بالوالء واإلنتماء ،وهذا ال يتوفر إال للشخص الطبيعي ،فهي عالقة تقوم على دعائم

نفسية ترجع إلى اإلنسان الذي له جسد وروح ،2كذلك الجنسية هي أداة لتحديد عنصر الشعب الذي تقوم
عليه الدولة.
 -2معايير ثبوت جنسية الشركة:
هناك معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة وكل معيار من هذه المعايير يتميز بخصائص تؤكد صالحيته
لتحديد هذه الجنسية ،وتتمثل هذه المعايير في :
 -1أحمد عبد الكريم سالمة ،القانون الدولي الخاص ،الجنسية والموطن ومعاملة األجانب ،دار النهضة ،ط،2008 ،1

ص.48

 -2أحمد عبد الكريم سالمة ،نفس المرجع ،ص.49
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فإن الشركة
 المعيار األول :جنسية الشركاء الذين يملكون حق القرار في الشركة :وحسب هذا المعيار ّ
تحمل جنسية الشركاء الذين يتواجدون فيها والذين يملكون حق الرقابة عليها وحق إتخاذ الق اررات
داخلها ،فالشركة ما هي إال تجمع لألفراد أو تجمع ألموالهم ،فجنسية الشركاء يجب أن تؤثر على
جنسية الشركة.
 المعيار الثاني :دولة التأسيس أو التسجيل :وحسب هذا المعيار فإن الشركة تتبع جنسية الدولة التي
تأسست في ظلها و ُسجلت في إطارها القانوني.
فإن جنسية الشركة تتحدد على أساس
 المعيار الثالث :دولة النشاط أو االستغالل :حسب هذا المعيار ّ
المكان الذي تمارس فيه نشاطها ،فإذا تأسست الشركة مثالً في إسبانيا ولكن تمارس نشاطها في
الجزائر فإنها تكتسب الجنسية الجزائرية .
 المعيار الرابع :مركز اإلدارة الرئيسي :وحسب هذا المعيار تتخذ الشركة جنسية الدولة التي يوجد بها
مركزها االجتماعي أو مركز إدارتها الرئيسي دون مراعاة لمكان تأسيسها أو تسجيلها أو نشاطها أو
جنسية الشركاء فيها.
 -3جنسية الشركات في القانون الجزائري :

من خالل مراجعة الفقرة  3و  4من القانون المدني والمادة ( )50من نفس القانون والمادة ( )547من

القانون التجاري الجزائري ،1أن المشرع الجزائري لم يتكلم صراحة عن جنسية الشركة ،غير ّأنه يحدد
القانون الواجب التطبيق على الشركات ،فهو يضع قاعدة عامة وهي تطبيق قانون مكان تواجد مركز إدارة
الشركة الرئيسي والفعلي ،ثم يضع إستثناءاً عليها وتتمثل هاته اإلستثناءات في تطبيق مبدأ إقليمية

القوانين.

إن مسألة اإلعتراف بالشخصية المعنوية
الفرع الثاني :اإلعتراف بالشخصية المعنوية للشركات األجنبيةّ :
للشركات األجنبية كثي اًر ما تخلق مشاكل قانونية خصوصاً إذا أرادت هذه الشركات ممارسة حقها في

فيشترط لذلك أن تكون
كمدعى عليها أمام القضاء الوطنيُ ،
التقاضي ،والمطالبة بحقوقها أو إستدعائها ُ
هذه الشركة ُمعترف لها بشخصيتها المعنوية ،2ويعتبر هذا اإلعتراف للشركة األجنبية مناسبة للتأكد من
الوجود الفعلي لتلك الشركة أم ال.

 –1األمر رقم  59-75المؤرخ في  1975/09/26المعدل والمتمم بموجب األمر  27-96المؤرخ في 1996/12/09

المتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية العدد ، 77 :الصادرة في . 1996/12/ 11

 –2ينظر المادتين  13و  15من القانون رقم  09-08المؤرخ في  2008/02/25المتضمن قانون اإلجراءات المدنية

واإلدارية ،الجريدة الرسمية العدد 21 :المؤرخة في . 2008/04/23
10

الفصـــــل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنعقاد عقد البيع الدولي للبضائع
والمشرع الجزائري لم يتكلم صراحة عن مسألة اإلعتراف بالشخصية المعنوية للشركات األجنبية ،فال يوجد
أي نص قانوني جزائري ُيشكل الشريعة العامة في هاته المسألة.

المبحث الثاني :التراضي في عقد البيع الدولي للبضائع

لكنه في العقود الدولية غالباً ما تسبق هذه العملية
يتمثل التراضي في أساسه في تبادل اإليجاب والقبولّ ،

مرحلة تفاوض ،قد تكون طويلة وشاقة ومكلفة في بعض األحيان ،وقد تنتهي هذه المفاوضات بتبادل
اإليجاب والقبول فينعقد البيع الدولي للبضائع ،وهي النهاية المرجوة لكل عملية تفاوض ،ولقد تعرضت
تبنت بهذا الخصوص مبدأ الرضائية ،فقضت
إتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع إلى إبرام العقد ،حيث ّ

المادة ( )11منها على ّأنه ال ُيشترط في إنعقاد البيع الدولي للبضائع الكتابة وال أي شرط شكلي آخر فلم

تنظم ركني السبب والمحل و لم تعالج أيضاً كل أحكام الرضى ،إذ ّأنها أغفلت عمداً تنظيم عيوب الرضى

ألنها من األمور التي تختلف فيها التشريعات الوطنية ،واقتصر التنظيم في اإلتفاقية على اإليجاب
ّ

ألن إتفاقية فيينا إقتفت أثر إتفاقية الهاي لسنة  1964بشأن تكوين عقد البيع الدولي ،وقد
والقبول ،ذلك ّ

اكتفت بتنظيم جزء من ركن واحد من أركان العقد وهو الرضى ،ولم تتناول منه إال اإليجاب

والقبول1،وينعقد البيع الدولي للبضائع بمجرد تبادل البائع والمشتري التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ،حيث
فإن القبول في
أما إذا تضمن تعديالً أو إضافة ّ
ُيشترط أن يكون القبول مطابقاً لإليجاب في كل محتواهّ ،
هذه الحالة ُيعد رفضاً لإليجاب ،بل ُيعتبر إيجاباً جديداً .
سنقسم مبحثنا إلى مطلبين:
وبناءاً على ما تقدم ُ

مرحلة المفاوضات(المطلب األول) ،وتطابق اإليجاب والقبول(المطلب الثاني).

المطلب األول :مرحلة المفاوضات
يتعرض المشرع الجزائري لمرحلة المفاوضات في العقود بأحكام قانونية واضحة وصريحة وذلك على
لم ّ
غرار الكثير من التشريعات الوطنية األجنبية كالقانون الفرنسي والقانون المصري ،وأغلب اإلتفاقيات
الدولية التي عالجت مسألة العقود الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا لسنة  1980المتعلقة بالبيع الدولي
2
أن الواقع العملي يبين أن مرحلة المفاوضات قبل التعاقد أو ما قبل التعاقد تعتبر مرحلة
للبضائع  ،غير ّ

حساسة جداً خصوصاً في عقد البيع الدولي للبضائع ،فال تخلو ممارسة تجارية من إجراءات ووثائق

تمهيدية لعملية التعاقد وقد ينجر عن عملية المفاوضات العديد من المشاكل القانونية التي قد تكون صعبة
 -1محمد نصر محمد ،الوافي في عقود التجارة الدولية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان  ،2012ص.59
 -2شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص .119
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ومعقدة وقد تكبد أحد األطراف المتعاقدة خسائر ضخمة 1،لذلك من الضروري أن نتعرض لهذه المرحلة
أن
الحساسة ونحاول معرفة ماهيتها والطبيعة القانونية للوثائق المتبادلة في هذه المرحلة ،والجدير بالذكر ّ
فإما أن تكون في شكل مفاوضات حرة يدخل فيها األطراف من
المفاوضات تتم غالباً في أحد الشكلين ّ :
دون أي تنظيم مسبق ،وا ّما أن تكون مفاوضات تعاقدية أي ّأنها تتم في إطار عقد مسبق ُينظم عملية

التفاوض وشروطها والتزامات أطرافها .

لذلك سنقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع.
ماهية المفاوضات (الفرع األول) ،والمفاوضات الحرة(الفرع الثاني) ،والمفاوضات التعاقدية(الفرع الثالث).
الفرع األول :ماهية المفاوضات
بأنها عملية تُطرح فيها مقترحات
عرفها ّ
لقد أعطى الفقه تعريفات ُمختلفة لعملية التفاوض ،فمن الفقهاء من ّ
التوصل إلى إتفاق بالتبادل أو المقايضة أو على أساس تحقيق مصلحة
أو مشروعات صريحة لغرض
ّ
بأن التفاوض هو" التحاور والمناقشة للوصول إلى إتفاق مشترك بين الطرفين
مشتركة ومنهم من قال ّ

للحصول على حل ُمتفق عليه للحفاظ على مصالح األطراف المتفاوضة وحل ما بينها من مشكالت أو
تقريب نظرها بأسلوب حضاري ".2
فعملية التفاوض تتمثل في مجموعة من العناصر تتمثل أساساً في وجود مشكلة محل التفاوض ،والتفاعل
والتواصل بين طرفي عملية التفاوض ،ونية الوصول إلى إتفاق مشترك .
 -1وجود مشكلة أو مصالح متعارضة بين طرفي العملية التفاوضية ،وفي مجال العقود الدولية يتمثل
التعارض في حسم مشكلة الثّمن أو السعر.
 -2التفاعل واإلتصال بين طرفي التفاوض ،وذلك باإللتقاء الشخصي والدخول في مناقشات ومساومات
وتبادل المقترحات واألفكار حول المشكلة المطروحة.
 -3نية الوصول إلى اتفاق أو حل للمسألة المطروحة ،وهذا عنصر جوهري إذ ال يمكن إعتبار المفاوضات
قانوناً ما لم تكن تهدف إلى تحقيق مصلحة مشتركة

3

 -1أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون العقد الدولي ،مفاوضات العقود الدولية ،قانون اإلرادة وأزمته ،دار النهضة العربية،

 ،2008ص.61

 -2حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،1993 ،ص .11
 -3شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص.122
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الفرع الثاني :المفاوضات الحرة
هي مفاوضات يدخل فيها األطراف من دون أي تنظيم سابق تتم في إطاره ،فال يوجد أي عقد مبرم بين
طرفي عملية التفاوض الحر يحدد بمقتضاه األطراف اإللتزامات التي توجبها عملية التفاوض على عاتقهم
النوع من التفاوض يستطيع كل من المتعاقدين أن يطبق إستراتيجية التفاوض واألسلوب الذي
وطبقاً لهذا ّ

يستطيع أن يراه مالئماً للوصول إلى مقصده ،وعلى ذلك يمكن لكل مفاوض أن يقطع سير المفاوضات
في أي وقت إعماالً بمبدأ الحرية التعاقدية ،ويمكن لألطراف اإلتفاق على عدم مسؤولية أي منهم عن
متابعة المفاوضات.

1

ونظ اًر لغياب اإلتفاق الصريح على الدخول في المفاوضات واإللتزام بمتابعتها وصوالً إلى إبرام العقد
ألنه في هذا اإلطار
فإن قطع المفاوضات والعدول عن متابعتها ال يرتب أي مسؤولية عقديةّ ،
ّ
النهائيّ ،
تعتبر المفاوضات مجرد عمل مادي ال يرقى إلى مستوى
التصرف القانوني اإلتفاقي الذي يؤدي الخروج
ّ

على مقتضاه إلى مسؤولية ،غير ّأنه إذا كان قطع المفاوضات أو العدول عنها ال يرتب مسؤولية عقدية

حيث ال مسؤولية عن العدول في حد ذاته إالّ ّأنه يمكن ترتيب المسؤولية التقصيرية إذا اقترن قطع
المفاوضات أو العدول عنها بضرر لحق الطرف اآلخر من جراء تصرفات وسلوكيات تفاوضية تخالف

النزاهة وموجبات حسن النية وهو ما يقودنا إلى المسؤولية عن قطع المفاوضات الحرة.
الفرع الثالث :المسؤولية عن قطع المفاوضات الحرة
اختلفت إتجاهات كثيرة حول المسؤولية عن قطع المفاوضات الحرة فهناك من يذهب إلى إعتبارها مسؤولية
بأنها مسؤولية عقدية.
تقصيرية وهناك من يقول ّ

يذهب أصحاب اإلتجاه األول إلى إعتبار المسؤولية عن قطع المفاوضات الحرة مسؤولية تقصيرية إذا
فإنه ال
ترتب عن ذلك ضرر ألحد األطراف فطالما ّأنه ال يوجد إلتزام عقدي بالدخول في المفاوضات ّ

يمكن أن تعتبر من قبل العقود ،وعلى هذا تُطبق عليها القواعد الخاصة بالمسؤولية التقصيرية ،وهذا هو

مسلك القانون المدني الجزائري 2وذلك في المادة  20منه ،وكذلك القانون المصري ( المادة  21من
القانون المدني المصري) والفرنسي ،فقطع المفاوضات الحرة ليس فيه إالّ إخالل بالثقة وخروجاً على إلتزام
حسن النية في متابعة التفاوض ،لذلك تترتب المسؤولية التقصيرية إذا توفرت شروطها.

 -1شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص .123

 -2ينظر المادة رقم  20من القانون المدني الجزائري.
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أما االتجاه الثاني فذهب إلى إعتبار المسؤولية عن قطع المفاوضات الحرة مسؤولية عقدية (القانون
ّ
األلماني) ،فالمفاوضات في نظرهم مقدمة إلبرام العقد ويحدث خاللها العديد من اإلشارات بخصوص العقد
1
أخل أحد أطراف التفاوض بما يجب عليه قبل تكوين العقد أمكن مساءلته على أساس
المزمع إبرامه  ،إذا ّ

فكرة الخطأ في تكوين العقد.

الفرع الرابع :المسؤولية عن قطع المفاوضات التعاقدية
يلجأ أغلب المتعاملين في مجال العقود الدولية إلى تنظيم مفاوضاتهم بطريقة تعاقدية لذلك يبرم األطراف
عقد تحديد إلتزامات كل طرف في شأن عملية التفاوض من ناحية إدارتها وحكم قطع المفاوضات لذلك
تعين على كل منها إحترامها تحت طائلة تحمل
يرتب عقد التفاوض على عاتق طرفيه إلتزامات متبادلة ي ّ

أن أحد األطراف تسبب بتقصيره في أداء التزاماته الناتجة عن عقد
تبعة المسؤولية العقدية ،فإذا أثبت ّ

التفاوض في ضرر لحق بالطرف اآلخر ،أو ثبت ّأنه تقاعس عن إتمام المفاوضات أو قطعها من دون

فإنه يلزم بإصالح ذلك الضرر أو بالتعويض عنه.
سببّ ،

ظل الفراغ التشريعي القائم في معظم القوانين الوضعية لمختلف الدول إن لم يكن كّلها ،بما فيها
وفي ّ

فإن أغلب قواعد المفاوضات التي تكون بخصوص البيع الدولي للبضائع ناتجة عن
القانون الجزائريّ ،

الممارسات العملية.

المطلب الثاني :تطابق اإليجاب والقبول
يعتبر اإليجاب والقبول حجز الزاوية في إبرام أي عقد بما في ذلك عقد البيع الدولي للبضائع ،2وينعقد
العقد بإيجاب وقبول يصدران عن طرفي العقد ،دون أن يشترط في ذلك أن يصدر اإليجاب عن المشتري
والقبول عن البائع أو العكس ،إذ العبرة بإتصال القبول اإليجابي الذي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف
3

أن األمر ال يتم بهذه الصورة البسيطة في نطاق عقد البيع الدولي للبضائع.
اآلخر على ّ

ظمت المواد من ()18
وقد عالجت المواد من ( )14إلى ( )17من إتفاقية فيينا قواعد اإليجاب  ،offerون ّ

إلى ( )22أحكام القبول  ،acceptanteثم عالجت مسألة تطابق اإليجاب والقبول في المادتين ()23
التعرض في هذا المطلب إلى كل من اإليجاب(الفرع األول) ،والقبول(الفرع
و( )24على التوالي وسيتم
ّ

الثاني) ،ثم نتكلم في عن إقتران اإليجاب بالقبول(الفرع الثالث).

 -1أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون العقد الدولي ،المرجع السابق ،ص.92
 -2شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص.151
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الفرع األول :اإليجاب
تعتبر مرحلة اإليجاب أول خطوة في تكوين العقد ،وقد تكون حصيلة المفاوضات التي تتم بين األطراف
أن اإليجاب
في العقود التجارية الدولية ،إذ تنص المادة ( )14من إتفاقية فيينا في فقرتها األولى على ّ

ويعبر عن إرادة الموجب في أن يلتزم في حالة صدور القبول من
يعتبر عرضاً محدداً بطريقة كافيةّ ،
الطرف الموجه إليه اإليجاب ،1ويؤكد أيضاً القانون الجزائري على ضرورة التحديد الكافي لإليجاب وعلى
هذا األساس يجب أوال تحديد البضاعة تحديداً كافياً على إعتبار ّأنها موضوع التعاقد ،فإذا كان األمر

أن السيارة مثال من نوع كذا ،صنف
يتعلق بشيء نوعي فيجب تحديده هو بالذات وبالدقة الكافية ،كالقول ّ
فإن التحديد يكون ِبذكر
كذا ،طراز كذا ،رقم تسجيلها كذا ،رقم هيكلتها كذا ،وان كان المبيع شيئاً مثلياً ّ

األوصاف المميزة وعلى األقل يكون التحديد بذكر نوعه كالقول "حديد-نحاس-قطن" وغير ذلك.

ويحدث اإليجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب (األشخاص المعنيين) 2وهذا ما يقضي به القانون المدني
ُ
3
الجزائري في المادة (.)61
ويالحظ أن اإليجاب الذي يلزم صاحبه عند قبول الموجب له أي الذي ينتج أثره وال يعتبر بالضرورة إيجاباً
ُ
الرجوع في اإليجاب ال يكون
باتاً إذ يجوز الرجوع فيه وهذا ما نصت عليه المادة ( )16من إتفاقية فيينا ،و ّ

إالّ متى استكمل اإليجاب وجوده القانوني بتوافر شرطي إستكمال هذا الوجود(عرض محدد ووصوله إلى
ألن اإليجاب البات هو اإليجاب الذي ال يجوز الرجوع
الرجوع فيه ما لم يكن باتاًّ ،
الموجب له) فيجوز ّ

4
الرجوع فيه وهذا ما
فيه ،ويسقط اإليجاب بمجرد وصول الرفض إلى مصدر اإليجاب وان كان ال يقبل ّ

جاءت به إتفاقية فيينا في المادة ()17

5

مثال :إذا التزم الموجب مثالً بالبقاء على إيجابه بالبيع لمدة عشرين يوماً ثم وصله الرفض من المخاطب
بعد عشرة أيام فإن الرفض هنا يعد مسقطاً لإليجاب بحيث ال يقبل من المستورد أن يرسل إلى الموجب
بعد  15يوم مثالً ما يفيد بأنه قد عدل عن الرفض و ّأنه يقبل البيع ،أي لذات الكمية ونفس الثمن أي بنفس

إن قبول المخاطب يعد إيجاباً
الشروط الواردة في اإليجاب ،فالبيع الدولي ال ينعقد في هذه الحالة بل ّ

1

_ محمد نصر محمد ،المرجع السابق ،ص.61

2

_المادة  15من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .

3

_تنص المادة  61من القانون المدني الجزائري على ما يلي" :ينتج التعبير عن االرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه

بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك".
4

_محمد نصر محمد ،نفس المرجع ،ص.65

5

_المادة  17من إتفاقية فيينا لعام  1980على ":يسقط اإليجاب ولو كان ال رجوع عنه عندما يصل رفضه إلى الموجب".
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أن عقود التجارة الدولية ال تقبل التردد
جديداً يحتاج إلى قبول من طرف الموجب ،وتبرير هذا الحكم هو ّ
الرجوع عن الرفض حتى وان كان ال يزال الموجب ملتزم
فالرفض يسقط اإليجاب مباشرة ،وال يجوز ّ
بإيجابه.

ومما يعد مسقطاً لإليجاب كذلك قيام قبول المخاطب على تعديالت جوهرية في العرض الذي أصدره
الموجب ويعتبر تعديالً جوهرياً أي تغيير في البضائع أو الثمن أو زمان التسليم.
ويجب في اإليجاب أن تتوفر فيه شروط حتى يرتب آثاره:
 الشرط األول :أن يكون اإليجاب باتا وجازما :وذلك بأن تتصرف فيه إرادة الموجب لنفسه
مجال اإلختيار ،ويعتبر هذا الشرط جوهريا إلعتبار العرض إيجابا.
 الشرط الثاني :نية اإللتزام في حالة قبول العرض :البد أن تكون لصاحب العرض أو البائع
نية اإللتزام من كافة الظروف المحيطة بالتعاقد ،مثل األلفاظ أو التصرفات التي حصلت أثناء
المفاوضات وقد أكدت على هذا الشرط الفقرة األولى من المادة ( )14من إتفاقية فيينا
.1980
 الشرط الثالث :أن يكون اإليجاب محددا تحديدا كافيا :بحيث يكون محتويا على كافة عناصر
العقد ،سواء كانت جوهرية أو ثانوية والعناصر الجوهرية هي التي من دون تحديدها ال ينعقد
العقد أما العناصر الثانوية فهي التي تنظم المسائل التفصيلية إللتزامات الطرفين ،كمكان
1

التسليم وكيفية دفع الثمن.

وبالنسبة لتحديد جودة ونوعية المبيع فهي مسألة أساسية في اإليجاب ،ألن نقص تحديدها قد يخلق
مشاكل متعددة ،فعلى سبيل المثال إذا كان الشيء المبيع عبارة عن تجهيزات وجب أن تكون فعالة
ونافعة ،وهو ما يحقق الغرض الذي يقتنى من أجله المبيع ،ألن البائع ملزم في كل الحاالت بضمان
صالحية المبيع لتحقيق الهدف المنشود منه حسبما هو ظاهر من طبيعته ومن إستعماله ،حتى ولو لم
يظهر ذلك في العقد.2
ويجب أيضا تحديد كمية المبيع في اإليجاب ولو بطريقة ضمنية ،خصوصا أن مسألة وحدة القياس والوزن
قد تثير مشاكل في البيوع الدولية نظ ار إلختالفها من دولة ألخرى ،وبعد تحديد البضاعة تحديدا كافيا من
 –1ينظر المادة  65من القانون المدني الجزائري.

 -2في هذا الصدد تنص المادة  379من القانون المدني الجزائري على أنه  ":يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل
المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم ،أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ،أو من اإلنتفاع به".
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حيث نوعها وجودتها وكميتها ،يجب أن يحدد اإليجاب ثمن المبيع أو أن يضع معايير واضحة لتحديد
الثمن.
الفرع الثاني :القبول
القبول هو التغيير الذي يصدر عن الموجه إليه اإليجاب ،معلناً عن إرادته بالرضاء بالعرض الذي وجهه
إليه الموجب دون تعديل فيه ،1وقد نصت المادة ( )18من إتفاقية فيينا في فقرتها األولى على أن " يعتبر
السلوك الذي يصدر عن الموجه إليه اإليجاب والذي يدل على موافقته على هذا
قبوالً ،التعبير أو ّ
اإليجاب ،وال يعتبر السكوت أو الموقف السلبي في ذاتهما قبوالً".
ويمكن أن يكون القبول عبارة عن تصريح أو عبارة عن تصرف وعمل مادي يدل على القبول 2ويكون
على شكلين:
 -1القبول بالتصريح :وهي الطريقة المباشرة والبسيطة للتعبير عن القبول ،فإذا كان التصريح واضحا
ودقيقا ومتطابقا مع اإليجاب إنعقد العقد من دون إشكال ،وقد يكون التصريح بموافقة كتابية أو شفوية
أو عبر الرسائل اإللكترونية.
 -2القبول بالتصرف :ويكون ذلك بقيام المخاطب باإليجاب بتصرفات مادية دالة عن نيته في التعاقد مثل
قيامه بشراء المواد األولية الالزمة لتصنيع البضاعة.
 -3السكوت :يوجد إجماع كبير من اإلتفاقيات الدولية على عدم إعتبار السكوت قبوال ،وهذا ما تؤكده
إتفاقية فيينا في الفقرة األولى من المادة ( )18منها أن " :السكوت وعدم التصرف ال يعتبر في حد
ذاته قبوال . "..
أن أصل القبول ال ينتج أثره إالّ متى وصل
ووفقاً ألحكام المادة ( )18الفقرة  2من اتفاقية فيينا تشير إلى ّ

المشرع الجزائري وذلك بنص المادة ( )61من القانون المدني ،ويمكن
إلى الموجب ،ونفس اإلتجاه أخذ به ّ
الرجوع إلى الموجب قبل أو على األقل في نفس وقت وصول
الرجوع فيه متى وصل هذا ّ
سحب القبول أو ّ

القبول طبقاً لنص المادة ( )22من إتفاقية فيينا ،3وال يعتبر القبول منتجاً ألثره إذا لم يصل إلى الموجب
خالل الميعاد الذي حدده في إيجابه أو خالل ميعاد معقول ،إذا لم يحدد الموجب ميعاداً للقبول ،ويجب أن
 -1محمد نصر محمد ،المرجع السابق ،ص.70

 -2ينظر المادة  60من القانون المدني الجزائري .

 -3تنص المادة  22من إتفاقية فيينا لعام 1980على ما يلي " :يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب الموجب قبل
الوقت الذي يحدث فيه القبول أثره أو في نفس الوقت".
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يؤخذ في اإلعتبار في تحديد الميعاد المعقول ظروف التعامل بما في ذلك سرعة وسائل الموصالت التي
استخدمها الموجب.1
الفرع الثالث :إقتران اإليجاب والقبول
تطابق القبول مع اإليجاب هو الذي يؤدي إلى إنعقاد العقد ،فالقبول غير المطابق لإليجاب زيادة أو نقصاً
أو تعديالً ال يؤدي إلى تمام العقد وُيعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً ،والسكوت ال يعتبر في حد ذاته

قبوالً ،إالّ متى كان هذا السكوت مالبساً.

ونعرض هنا للحظة التي يتم فيها البيع الدولي للبضائع ،ألن هذا البيع تسبقه مفاوضات بين طرفيه
عادة بتوجيه إيجاب من أحد الطرفين إلى اآلخر ،فإذا صدر القبول من الموجب له وكان تعبي اًر
تنتهي
ً

مطابقاً لإليجاب فال يحول شيء دون إبرام عقد البيع الدولي للبضائع ،ولكي يتم العقد كان البد من تحديد
اللحظة التي يقترن فيها اإليجاب بالقبول

2

ويتم عقد البيع الدولي للبضائع في اللحظة التي ُيعتبر فيها القبول منتجاً ألثره طبقاً لنصوص هذه اإلتفاقية

(المادة  23من اتفاقية فيينا) ،وتكفلت المادة ( )24ببيان متى يصل التعبير عن اإلرادة إلى الطرف
اآلخر وذلك في الصور اآلتية:

 -1إذا ُوجه شفاهة إلى الموجه إليه التعبير ( الطرف اآلخر)
بأية وسيلة أخرى شخصياً أو إلى مركز أعماله أو
 -2إذا سلم من صاحب التعبير إلى الموجه إليه ّ
3

إلى محل إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز أعمال أو عنوان بريدي.

ويعني نص المادة ( )24من إتفاقية فيينا بتحديد اللحظة التي يتم فيها عقد البيع أو يقترن فيها اإليجاب
أن اتفاقية فيينا قد أخذت بنظرية معينة من عدة نظريات تأخذ بها
بالقبول ،ويتضح من هذا ّ
النص ّ

مختلف التشريعات الوطنية ،فقد إعتدت اإلتفاقية بنظرية وصول القبول أي تسليمه.

 -1محمود سمير الشرقاوي ،العقود التجارية الدولية ،دار النهضة العربية ،1992 ،ص.70
 -2محمد نصر محمد ،المرجع السابق ،ص .79

 -3محمود سمير الشرقاوي ،نفس المرجع ،ص.79
 -4محمد نصر محمد ،نفس المرجع ،ص .81-80
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خالصة الفصل األول
أن إنعقاد البيع الدولي للبضائع ينعقد مثل أي بيع داخلي ،وهذا بتراضي أطرافه،
من خالل ما سبق يتضح ّ
ولكن المشرع
أن تكوين هذا العقد غالباً ما تسبقه مرحلة التفاوض،
ّ
واقتران اإليجاب بالقبول ،إذ رأينا ّ

الجزائري لم يتعرض لهذه المرحلة في العقود بأحكام قانونية واضحة وصريحة ،والواقع العملي يبين ّأنها

مرحلة حساسة جداً فال يخلو عقد بيع دولي من إجراءات ووثائق تمهيدية ،كما ّأنه ال يشترط أن ينعقد عقد
البيع الدولي للبضائع أو إثباته بالكتابة وال يخضع ألي شروط شكلية.

المشرع الجزائري جاء موافقاً في أغلب أحكامه إلتفاقية فيينا
أن
ويالحظ من خالل إقتران اإليجاب والقبول ّ
ّ
ُ

.1980
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الفصل الثاني :آثار عقد البيع الدولي للبضائع
فإنه يستلزم ترتيب آثار ،إذ تنشأ عنه الحقوق واإللتزامات
متى إنعقد البيع الدولي للبضائع وتوافرت أركانه ّ

التي اتجهت إرادة كل من المتعاقدين إلى إنشائها ،حيث يكون كل منهما دائناً ومديناً في نفس الوقت
فيلتزم البائع بتسليم البضاعة والمستندات المتعلقة بها بحيث تكون مطابقة له في كميتها ونوعيتها
وأوصافها وكذلك تغليفها وتعبئتها ،فضالً عن كونها صافية من أي حق أو ادعاء للغير وفي المقابل يلتزم
المشتري بدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
أن هناك إلتزامات تقع على عاتق كل من البائع والمشتري فهناك جزاءات تترتب عليهما إذا ما تم
وبما ّ

مخالفة تلك اإللتزامات ،وتنشأ نتيجة هذه المخالفة أو اإلهمال ووجود المسؤولية التعاقدية ونطاقها يعتمد

على طبيعة ومضمون اإللتزام ،وهذه الجزاءات هي :التنفيذ العيني ،تخفيض الثمن ،والفسخ ،وهذا ما جاء
في إتفاقية فيينا.
وهذا ما سوف نتعرض إليه في هذا الفصل من اإللتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع (المبحث
األول) ،ثم نرى جزاء اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات (المبحث الثاني).
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المبحث األول :اإللتزامات الناشئة عن عقد البيع الدولي للبضائع
ألنها المرحلة التي يقوم فيها البائع
تعد مرحلة تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع مرحلة في غاية األهمية ّ

والمشتري بتنفيذ محتوى العقد ،وهذه األخيرة هي مجموعة من اإللتزامات الواقعة على البائع من جهة
أن هذه االلتزامات المنبثقة عن عقد البيع الدولي للبضائع ال تقبل اإللغاء
وعلى المشتري من جهة أخرى و ّ

وذلك لوجوب التقّيد بها كنتيجة لمبدأ األثر اإللزامي للعقد.
لذلك سنتطرق لإللتزامات الخاصة بكل طرف من طرفي عقد البيع الدولي للبضائع على حدة ،إلتزامات
البائع (المطلب االول ) ،والتزامات المشتري (المطلب الثاني).

المطلب االول :التزامات البائع
يخص البائع وهما اإللتزام بالمطابقة واإللتزام
تم تحديد إلتزامين في القواعد الموضوعية الدولية فيما
ّ
ّ
نصت إتفاقية الهاي " "1964على اإللتزام بالمطابقة كإلتزام مستقل عن اإللتزام بالتسليم
بالتسليم حيث ّ

أن نص المادة ( )30من
وكذا فعلت إتفاقية "فيينا" بحيث أفردت هذا اإللتزام كإلتزام مستقل على الرغم من ّ

بأن اإلتفاقية لم تشر إلى هذا اإللتزام كإلتزام مستقبل عن اإللتزام بالتسليم.1
إتفاقية "فيينا" توحي ّ

وليس حص ار أن يلتزم البائع بهذين اإللتزامين بل ّإنه قد يلتزم بكثير من اإللتزامات الملحقة باإللتزامات

الرئيسية بسبب تجاوز إقليم الدولة كأن يلتزم البائع بإبرام عقود أخرى كعقد النقل أوعقد التأمين ،كما يلتزم

أن هذا اإللتزام يمتد منذ
البائع أصال بالتصحيح واإلعالم تجاه البائع الذي ينبثق عن حسن النية ولو ّ
لحظة إبرام العقد إلى غاية تنفيذه ،2فطبقاً للقواعد الموضوعية الدولية إذا كانت تتحدد في كل من

فإنها ال تمتد إلى نقل الملكية حيث ّأنها مستبعدة بنص
اإللتزامين اإللتزام بالمطابقة واإللتزام بالتسليم ّ
3
التعرض في هذا المطلب إلى  :اإللتزام بتسليم البضائع (الفرع
صريح من القواعد الموضوعية  ،لذا سيتم ّ

األول) ،واإللتزام بالمطابقة (الفرع الثاني) ،واإللتزام بتسليم المستندات (الفرع الثالث).

 -1تنص المادة  30من إتفاقية فيينا  "1980يجب على البائع أن يسلم البضاعة ،والمستندات المتعلقة بها وأن يقبل ملكية
البضاعة على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه اإلتفاقية ".

 -2وائل حمدي أحمد ،حسن النية في البيوع الدولية ،دار الفكر والقانون ،برج آية ،سنة  ،2010ص.447

 -3نص المادة  04من إتفاقية فيينا  1980يقتصر تطبيق هذه اإلتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق واإللتزامات التي

ينشأها هذا العقد لكل من البائع والمشتري وفيما عدا األحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه اإلتفاقية ال

تتعلق هذه اإلتفاقية بوجه خاص فيما يلي:أ -صحة العقد أو الشروط أو األعراف المتبعة في شأنه ،ب -اآلثار التي قد
يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.
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الفرع األول :اإللتزام بتسليم البضائع
اإللتزام بتسليم المبيع يعد من اإللتزامات األصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه العقد وهو
النفاذ بمجرد تمام العقد ،ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويقصد بمضمون اإللتزام بالتسليم هو
واجب ّ
عملية إيصال البضاعة إلى المشتري وطريقة تنفيذها التي تتم وفقاً لطرق معينة تتماشى وطبيعة الشيء
المبيع كما يجب أن يتم ذلك في الزمان والمكان المتفق عليه ،وتقع مصاريف هذا اإللتزام على عاتق
أن التشريعات الحديثة ترتب إلتزامات على هذا األخير إلتزامات جديدة
المدين وهو البائع ،وما ُيالحظ ّ
لمسايرة التقدم وهذا تماشياً مع
يقتضيها التطور التكنولوجي لآلالت والتي يرغب المشتري في إقتناءها ُ

1
األول أن يقوم البائع بوضع المبيع تحت يد
تقرير حماية المستهلك  ،والتسليم الفعلي يقوم على عنصرينّ ،
المشتري بحيث يتمكن من حيازنه ،واإلنتفاع به دون عائق يحول بينه وبين هذا اإلنتفاع ،2والثاني إعالم

أن مجرد العلم ال يكفي لحصول التسليم
بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه ،ومعنى ذلك ّ
البائع للمشتري ّ

بل يلزم إخطار البائع للمشتري بذلك حتى يتمكن من اإلنتفاع بالمبيع ،3وال ُيشترط في هذا اإلخطار شكل
فإنه قد نفذ
معين بل يجوز أن يتم شفاهة مادام في وسع البائع أن يثبت قيامه بذلك ،فإذا قام البائع بذلك ّ
إلتزامه بالتسليم ،ويقع عبئ اإلثبات حدوث التسليم بهذه الكيفية على البائع ،وتتجلى أهمية التسليم كذلك

في ّأنه ُيعتبر وفاء لإللتزام بالتسليم وطريقاً إلنقضائه ،وباألخص في القانون المدني الجزائري ،إذ يتوقف
عليه إنتقال تعبئة هالك المبيع إلى المشتري ،فيتحمل البائع تعبة الهالك أن يسلم المبيع إلى المشتري
لتنتقل حينئذ تبعته إلى هذا األخير ،لذلك يكون لتعيين كيفية التسليم وزمانه ومكانه أهمية بالغة لمعرفة ما
الرغم من التطور الكبير الذي
إذا كان التسليم قد تم وانتقل معه تبعة الهالك إلى المشتري أم ال ،وعلى ّ

ط أر على القواعد الموضوعية التي تحكم البيوع الدولية للبضائع من خالل إتفاقية فيينا لعام  ،1980إالّ

ّأنها لم تضع تعريفاً واضحاً ومحدداً لإللتزام بالتسليم ،كما كان عليه الحال في إتفاقية الهاي .41964
 -1أمازوز لطيفة ،إلتزامات البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،تيزي وزو ،سنة
 ،2011ص.11

 -2هذا ما يؤكده الشطر األول من الفقرة األولى من المادة  367من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها ":يتم التسليم

بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واإلنتفاع به من دون عائق ولو لم يستلمه تسلما ماديا "...

3
السعيد الزقرد ،أصول قانون التجارة الدولية ،البيع الدولي للبضائع ،المكتبة العصرية ،جامعة المنصورة ،ط،2
 أحمد ّ 2010ص.132

 -4محسن شفيق ،إتفاقية الهاي لعام  1964بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية ،القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
القاهرة.1973-1972 ،
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المشرع الجزائري أحكام اإللتزام بالتسليم في المواد من ( )364إلى ( )370من القانون المدني ،وقد
أورد
ّ

نصت المادة  367على أنه " :يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ،بحيث يتمكن من حيازته

واإلنتفاع به دون عائق."....
واألصل في تحديد مكان التسليم هو إتفاق األطراف المتعاقدة صراحة عليه ،فإن عيناه فيجب أن يتم
التسليم في هذا المكان ،ولو لم يكن هو المكان الموجد فيه المبيع وقت إبرام العقد ،وفي هذه الحالة يقع
على البائع إلتزام بنقله إلى المكان المعين وتحمل مصاريف هذا النقل ما لم يتفق على تحميلها للمشتري
فإن لم يفعال وخال العقد من تحديد مكان التسليم صراحة ،يرجع لإلرادة الضمنية للمتعاقدين ثم العرف
التجاري.

1

نصت إتفاقية فيينا في مادتيها ( )31و( )33على مكان تسليم البضاعة وزمانه ،وهما تكميليان ال
لقد ّ
يطبقان إالّ اذا لم يوجد نص صريح في عقد البيع الدولي للبضائع.
المشرع الجزائري أهمية تحديد زمان ومكان التسليم للقواعد العامة في باب اإللتزامات ولم يتضمن
ترك
ّ

النصوص المنظمة لعقد البيع الدولي للبضائع أي أحكام خاصة في هذا الشأن.2
ّ

وتتحدد أهمية مكان التسليم في ّأنه المكان الذي يجمع طرفي العقد لتنفيذ إلتزام التسليم ،ففي حالة عدم

نصت المادة ( )31الفقرة  2من إتفاقية فيينا على ّأنه في حالة عدم تحديد
تحديده صراحة في العقد فقد ّ
أن هناك حماية من
منشأة البائع فالعبرة بالمنشأة التي لها أكبر صلة بالعقد وقت إبرامه ،وما نالحظه ّ

خالل هذه المادة المذكورة للمشتري من البائع من سوء نيته إذا تم التسليم في مكان آخر غير منشأته

لتكليف المشتري نفقات باهظة الستالم البضاعة مما يؤدي بالبائع لزيادة السعر للمشتري مقابل التسليم
فإنه طبقاً لهذه القواعد األصولية يكون لزاماً على
وهذا ما يلجأ إليه البائع في حالة زيادة األسعار وبالتالي ّ

أن هذا المكان قد ُحدد
البائع إحضار البضاعة لمكان منشأته حتى ولو كان قد غير مكانها لتسليمها و ّ

صراحة في نص المادة ( )31من اتفاقية " فيينا ".

أما إذا كان عقد البيع يتعلق ببضاعة بذاتها أو بنوعها فقط سيتم إفرازها من مخزون معين أو ستصنع أو
ّ
سيتم إنتاجها فيقع التسليم في هذا الفرض بوضع المبيع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان ،3ويتم

-1محمود سمير الشرقاوي ،اإللتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع "دراسة مقارنة" ،بحث منشور في مجلة القانون
واإلقتصاد للبحوث القانونية واإلقتصادية ،مارس  ،1976العددان األول والثاني ،ص.351

-2وائل حمدي أحمد ،المرجع السابق ،ص .454

 -3المادة  31الفقرة  2من اتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
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التسليم بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مركز أعمال البائع وقت
1
أما زمان تسليم المبيع فليس من الضروري تسليمه وقت إبرام العقد فيستطيع المشتري والبائع
إبرام العقدّ .
ٍ
حينئذ مفروض على كل من البائع والمشتري ،ولم يتضمن
أن يتفقا على زمن آخر وموعد آخر ما يجعله

القانون المدني الجزائري تحديد ميعاد التسليم ،تاركاً األمر للقواعد العامة.
بأنه " :إذا نص العقد على ميعاد التسليم ،وجب على البائع مراعاته ،واذا
أن اتفاقية الهاي تقضي ّ
ونجد ّ
2
فإنها
أما إتفاقية فيينا ّ
لم يتضمن العقد مثل هذا التعيين وجب التسليم في الميعاد الذي يعينه العرفّ ،
سارت على هذا المنحى ،إذ يجب على البائع أن يسلم البضائع أساساً في التاريخ المحدد في العقد

صراحة أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد.

3

الفرع الثاني :اإللتزام بالمطابقة
في أغلب البيوع الدولية عند إبرام الطرفين للعقد يكون المشتري بصدد شراء بضاعة بمقتضى األوصاف
التي ذكرت له ،وتؤخذ عادة من عينات أو نماذج يرسلها البائع ليختار منها المشتري السلعة التي يرغب
فيها ،لذلك يجب أن تكون البضاعة المسلمة مطابقة ألحكام العقد ،لذا أصبح اإللتزام بالمطابقة في مجال
عقد البيع الدولي للبضائع يحتل مكانة هامة وبارزة تفوق أهمية اإللتزام بالتسليم ذاته ،فهي التي تفرز
الفائدة التي تعود على المشتري من العقد ،وعليه فإن هذه العملية غير مقصودة لذاتها بل لجوهرها المتمثل
في كون المبيع المسلم مطابق لشروط العقد ،4وكذلك فال فائدة ترجى من التسليم في نظر المشتري إال
تبنت إتفاقية فيينا في مادتها ( )35تصو ار جديدا بصدد إلتزام البائع حيث
بكونه مطابق لإلتفاق ،ولقد ّ

إستبدلت جميع التقسيمات التي تتبناها التشريعات الداخلية بتصور وحيد يشملها كلها ،ويشمل هذا التصور

العام جميع العيوب التي يمكن أن تظهر على البضاعة بعد التسليم كالفروقات التي يكتشفها المشتري بين
البضاعة المسلمة وما ورد في العقد من حيث نوعيتها أو كميتها أو طريقة تغليفها وحفظها ،وعالجت
إتفاقية فيينا اإللتزام بالمطابقة بفرعيها المادي والقانوني في المواد من ( )35إلى ( )44فعالجت إلتزام

 -1المادة  31الفقرة  3من إتفاقية فيينا " يكون البيع في هذه الصورة ما تطلق عليه قواعد األنكوترمزاسم  EXworkأي
البيع الذي يتم في منشأة البائع ويجري الفقه التجاري على ذات الحل الوارد بهذه الصورة.

2

ينظر المادة  20من إتفاقية الهاي لعام  1964بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية.

 -3المادة  33الفقرة  1من إتفاقية فيينا .1980
- Audit Bernard, la vente internationale de marchandises, convention des nations unies

4

du 11 avril 1980, L,G,D,J, Paris, 1990, p 80 .
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البائع بضمان إدعاء الغير عند تنظيمها لإللتزام بالمطابقة ،بإعتبار أن البائع يضمن التعرض الصادر من
الغير بملكية المشتري للبضائع ،وهو اإللتزام بالمطابقة القانونية.
فإنه تكلم عن محتويات المطابقة القانونية للمشتري في المبيع في المواد من ()371
أما المشرع الجزائري ّ
ّ
فتعرض ألحكامها من المادة ( )379إلى
إلى ( )377من القانون المدني ،أما ضمان المطابقة المادية ّ

(. )386

 -1المطابقة المادية:
وتعني إلتزام البائع بأن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكيفية تغليفها أو تعبئتها مطابقة
ألحكام العقد ، 1ويتضح من ذلك أن المطابقة المادية تتمثل في المطابقة الكمية والمطابقة النوعية،
وتناولت إتفاقية فيينا المطابقة بالمعالجة.

2

أ) -المطابقة الكمية :كمية البضاعة المبيعة يحكمها إتفاق األطراف المتعاقدة ،فلهم أن يحددوا المقدار
فإن البائع يكون ضامنا للقدر المعين ويسأل عن تسليمه
الواجب تسليمه ،فإذا عين في العقد هذا المقدار ّ
ما لم يكن هناك إتفاق على عدم ضمانه لهذا القدر.

3

وتتوافر عدم المطابقة الكمية في حالة زيادة المبيع عن القدر المتفق عليه وهذا ولم تتناول إتفاقية فيينا
المطابقة الكمية بالتفصيل الذي جاءت به إتفاقية الهاي ،فتركت اإلتفاقية الجديدة لألطراف المتعاقدة
مطلق الحرية بشأن حدود المطابقة الكمية.
ب) -المطابقة النوعية :وتعني توفر المبيع على الصفات التي إتفق عليها الطرفان ويجب أن يكون
المبيع صالحا لإلستعمال سواء من حيث األغراض التي تستعمل من أجلها أو من حيث صالحيتها
كتغليف البضائع بالكيفية المناسبة لحفظه وحمايته ،وحدود المراقبة في الواقع الدولي هناك حالتين :األولى
يكون اإلشتراط في العقد مبني على كلمة تقريبا ،والثانية عندما تكون طبيعته قابلة للتحديد والتعيين والبد
أن تكون مطابقة من حيث النوع ،ويبقى لطرفي العقد تحديد مدى المطابقة حسب طبيعة الحال.

4

ونضرب مثاال توضيحيا لكون البضاعة صالحة لإلستعمال الخاص الذي يقصده المشتري ،كأن يتعهد
تبين أن
البائع لنادي سباق األحصنة بتسليمه عددا من األحصنة معدة بشكل خاص للسباق ،وعند التسليم ّ
 -1شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص . 241
 -2المادة  35من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
 -3محسن شفيق ،إتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص .159
-4حسن النجفي ،البيوع البحرية ،جامعة بابل ،العراق ،1973 ،ص 97
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بعضها غير مؤهل للسباق تأهيال جيدا ،فيكون البائع في هذه الحالة على علم بالغرض الخاص الذي
يقصده المشتري بشكل صريح إذا ذكر في العقد أن األحصنة معدة بشكل خاص للسباق.

1

تبنت فكرة عامة ولم تنساق وراء التشريعات الداخلية التي تتبنى العديد من
والجدير بالذكر أن إتفاقية فيينا ّ

التقسيمات بهذا الصدد كالقانون الفرنسي الذي يميز بين العيب الخفي والعيب الظاهر ،أو القانون األلماني
الذي يفرق بين خصائص البضاعة والمميزات الخاصة.

2

ومن ناحية أخرى ال تكون البضائع أو موضوع العقد مطابقة للعقد إال إذا كانت:
 صالحة لإلستعمال في األغراض التي تستعمل من أجلها بضائع من نفس النوع.
 صالحة لإلستعمال الذي أحيط بها البائع علما من طرف المشتري صراحة وضمنا.
 متضمنة صفات سبق للبائع عرضها على المشتري كعينة أو نموذج.
 معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل وتعبأ فيها مثليتها وفي حالة عدم وجود طريقة البد من
تعبئتها بطريقة تحافظ عليها وتحفظها وتحميها ،وتنفيذ الشروط العقدية ال يكفي أن نقول بأن
المتعاقدين قد إحترما العقد ،بل البد أن يكون تنفيذها مطابقا لخصوصيات فنية والتي تم االتفاق
3

عليها في العقد والمبادئ التي تحكمها.

4

وأغلب اإلتفاقات الموحدة والقوانين إكتفت بتعداد العناصر التي تبلور ذلك اإللتزام.

أما واجبات المشتري في حالة عدم المطابقة فعليه القيام بإجرائين  ،أوال فحص البضائع 5،ثانيا المبادرة
إلى إخطار البائع بوجود عدم المطابقة والعيب الموجود بالبضاعة وطبيعته.

6

 -1جودت هندي ،اإللتزام بالمطابقة وبضمان إدعاء الغير حسب نصوص إتفاقية فيينا لعام  1980بشأن البيع الدولي

للبضائع ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،كلية الحقوق ،القانون الخاص ،المجلد  ،28العدد األول،
. 2012

- Hans Van Houtte et patrickewautelt , obligation des parties et sanctions des obligations

2

dans la CVIM, RDAI/IBjN3.4 2001 , p15.
 -3محمود علي جواد ،العقود الدولية ،مفاوضاتها ،إبرامها ،تنفيذها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص
.147

 -4جمال عبد العزيز،اإللتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1996ص . 02

 -5المادة  38من إتفاقية فيينا .1980

 -6أحمد السعيد الزقرد ،المرجع السابق ،ص  . 179 ،178والمادة  39من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي
للبضائع.
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 -2المطابقة القانونية:
وتعني إلتزام البائع بضمان التعرض واإلستحقاق ،إذ ال يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء
المبيع وأن يسلمه إياه  ،بل يجب فضال عن ذلك أن يضمن له بقاء الملكية وتمكينه من حيازة المبيع حيازة
هادئة مستقرة على نحو يستطيع معه أن يتمتع بسلطات ومزايا على المبيع ،دون أن يعترضه عارض
سواء من البائع نفسه أو من شخص آخر ويلتزم البائع باإلمتناع عن كل فعل مادي أو قانوني من شأنه
منازعة المشتري في حيازته للمبيع ،1فيمس بحقوقه في التمتع بملكية المبيع كله أو بعضه.

2

ويفرض القانون المدني الجزائري على البائع أن يقدم البضائع إلى المشتري خالية من أي حق أو عبء أو
إدعاء يتعلق بهذه البضائع.

3

أما إتفاقية فيينا فقد وضعت إستثناءات على تطبيق هذا الضمان:
 اإلستثناء األول :قبول المشتري البضاعة رغم وجود حق أو إدعاء للغير :فيعفى البائع من هذا
الضمان ،متى قبل المشتري البضاعة مع علمه بوجود الحق أو اإلدعاء الصادر من الغير.

4

 اإلستثناء الثاني :حالة الملكية الصناعية :ال يلتزم البائع بضمان تعرض الغير للمشتري ،عندما يكون
الحق أو االدعاء الصادر من الغير متعلقا بملكية صناعية ،إالّ إذا توافرت الشروط الخاصة التي تنص
5

عليها المادة ( )42من اإلتفاقية.

الفرع الثالث :اإللتزام بتسليم المستندات
ألنه يندرج ضمن تحديد إلتزامات البائع في عقد
ُيعد اإللتزام بتسليم الوثائق ضرورياً في نظر إتفاقية فيينا ّ

البيع الدولي للبضائع ،فقد نصت المادة ( )34من اإلتفاقية السالفة ال ّذكر على ّأنه  ":إذا كان البائع ملزماً
المحدد في
للشكل
بنقل وحيازة المستندات المتعلقة بالبضاعة فعليه أن يقوم بذلك في المكان والزمان وفقاً ّ
ّ

أن هذه المادة قصيرة وقد أحالت بكل بساطة إلى أحكام زمان التسليم ومكانه ولم تحدد
العقد" ،نالحظ ّ

 -1محسن شفيق ،إتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ،المرجع السابق ،ص .160
 -2فتحي عبد الرحيم ،المرجع السابق ،ص .167

 -3ينظر المواد من  371إلى  378من القانون المدني الجزائري.
 -4شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص .272

 -5المادة  42من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
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1
أما فيما
ماهية تلك الوثائق وعلى األرجح هي ّ
كل الوثائق التي تمثل البضاعة المسلمة إلى المشتري ّ ،
فإن البضاعة تمثل عادة بوثائق
يخص المستندات المرافقة للبضاعة خاصة في المعامالت التجارية ّ

الشحن التي
ومستندات تثبت وجودها كالوثيقة التي يمسكها قبطان السفينة عند شحن البضاعة أو وثيقة ّ

فكل هذه الوثائق يجب تسليمها مع البضاعة نفسها.
يمسكها صاحب المخازنّ ،

2

ويترتب على وفاء البائع إللتزامه بتسليم المستندات مطابقة لما اتفق عليه ،أن يتم تداول البضائع عبر
الدول المختلفة بسهولة ويسر ،كما توفر هذه المستندات للمشتري الحق في التصرف في البضاعة قبل
كالناقل أو شركة التأمين بما
الرجوع على الغيرّ ،
وصولها وكذلك الحق في تسلمها عند وصولها ،وفي ّ
3
تخوله المستندات من حقوق للمشتري ،سواء في مطالبة الناقل بالتعويض التأميني وفقاً لوث ـيقة التأمين
النظام رقم 01/07المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة
ونجد ّ

الصعبة الصادر عن بنك الجزائر بإعتباره هيئة ضبط إداري في المجال البنكي والمصرفي يفرض

كل العمليات التجارية مع الخارج عن طريق تبادل المستندات الثبوتية.4
وبصرامة أن تتم ّ

المطلب الثاني :إلتزامات المشتري

عالجت إتفاقية فيينا  1980إلتزامات المشتري في فصلها الثالث من جزئها الثالث في موادها ()59-53
5
فخصصت اإللتزامات األساسية للمشتري ُ ،فيلزم المشتري أساساً بأن يدفع ثمن البضاعة وأن يتسلمها وفقاً

لما يتطلبه العقد ،6لهذا سنعرض في هذا المطلب لإللتزام بدفع الثّمن( الفرع األول) ،واإللتزام بتسليم

البضاعة (الفرع الثاني).

philippe, la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente

- kahn

1

internationale de marchandises, in: Revu internationale de droit comparé. Vol. N 4,
octobre- décembre 1981.pp. 951-986

el Meskini, la vente internationale de marchandises, université cadi ayyad de

- Youssef

2

Marrakech, D,E,S,A,2008,op,cit,p63.

 -3محسن شفيق ،إتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ،المرجع السابق ،ص .142

 -4النظام رقم  01-07المؤرخ في  2007/02/03المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت التجارية مع الخارج والحسابات
بالعملة الصعبة ،الجريدة الرسمية العدد ، 31 :الصادرة بتاريخ . 2007/05/13

 -5طالب حسن موسى ،قانون التجارة الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1،2008ص.195
 - -6شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص.295
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الفرع األول :االلتزام بدفع الثمن
1
ويعد الثّمن من أهم اإللتزامات
الثّمن هو مبلغ من النقود يدفعه المشتري مقابل إنتقال ملكية المبيع إليه ُ ،
األساسية الملقاة على عاتق المشتري ،2فيجب عليه أدائه بحسب مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود

لكونه غاية البائع من البيع ،ويجب أن يكون مبلغاً نقدياً وأن يتخذ المشتري كل ما يلزم من إجراءات
4
3
أن مخالفة هذا
نصت عليه المادة ( )54من إتفاقية فيينا  ،ويتضح ّ
ضرورية من أجل سداده  ،وهذا ما ّ
ولكنه إخالل جوهري يقع على عاتق المشتري ويحدد الثّمن حسب وزن
اإللتزام ليس إخالالً عادياً ّ

الشك يحسب الثّمن على أساس الوزن الصافي ،5وفي حالة خلو عقد البيع الدولي
البضائع ،ففي حالة ّ

6
للبضائع من تحديد ثمن البيع أو بيان األسس التي يمكن في ضوئها تحديده فيما بعد ،يمثل عيباً جوهرياً
7

يلحق بالعقد ذاته فيعدمه ويؤدي إلى بطالنه لتخلف ركن الثّمن الذي يبني عليه هذا النوع من العقود

المشرع
وذلك عندما ال يتضمن العقد أي وسيلة حساب تسمح بتحديد الثّمن بصفة موضوعية ،8واعتبر
ّ
أن خلو العقد من أي تحديد للثّمن ال يؤدي بالضرورة إلى بطالن البيع ،9ومكان الوفاء بالثّمن
الجزائري ّ
الشأن إالّ بقواعد تكميلية ال يتم العمل بها إالّ إذا
هو المكان الذي يعينه العقد وال تتدخل اإلتفاقية في هذا ّ

خلى العقد من تعيين مثل هذا المكان.

10

 -1وليد علي محمد عمر ،ال ّثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد اإللتزامات الجوهرية للمشتري ،المكتب الفني
لإلصدارات القانونية ،ب.س.ط ،ص.43

 -2المادة  53من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.

 -3فتحي عبد الرحيم ،الوجيز في العقود المدنية المسماة ،الكتاب األول ،عقد البيع ،دار القلم ،المنصورة ،ط ،3بدون سنة
نشر ،ص.90

 -4المادة  54من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
 - 5المادة  56من اتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
 -6المادة  55من اتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
 -7عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص.484-483

 -8أحمد الرفاعي ،تحديد الثمن وأثره على رضا المشتري ،دار النهضة العربية ،1999 ،ص .20

 -9تنص المادة  357من القانون المدني الجزائري على ّأنه ":إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن البيع فال يترتب على ذلك بطالن
البيع متى تبين أن المتعاقدين قد نويا على اإلعتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل
بينهما".

 -10محسن شفيق ،المرجع السابق ،ص ،197وينظر المادة  57من إتفاقية فيينا.1980
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واذا كان المشتري يلتزم أساسا بدفع ثمن المبيع ،فإن هذا اإللتزام يقتضي أن يكون في الموعد والمكان
المتفق عليهما.
الفرع الثاني :اإللتزام بتسلم البضاعة
الملقى على عاتق البائع يتمثل في تسليم بضائع مطابقة لما اتفق عليه في العقد
إذا كان اإللتزام الرئيسي ُ
الزمان المتفق
فإن هذا اإللتزام يقابله إلتزام في جانب المشتري يتمثل في تسّلم هذه البضائع في المكان و ّ
ّ
1

عليهما في العقد أو وفقاً لما يحدده العرف.

ويتضمن اإللتزام المشتري بتسليم البضاعة جميع األعمال المتوقعة منه بصورة معقولة لتمكين البائع من
التسليم والقيام بالمقابل بإستالم البضائع ،2مثل حضور عمليات الوزن والفرز ،ويلتزم المشتري
بتحمل
ّ

نفقات تسّلم المبيع ،والتسلم قد يكون فعليا أو حكميا:

 -1التسلم الفعلي :هو قيام المشتري بنشاط إيجابي نحو نقل الحيازة المادية للبضائع إليه بأية
وسيلة ،ويتحقق التسلم المادي بتلقي المشتري الحيازة المادية للبضاعة من البائع ومناولتها له يدا
3

بيد.

 -2التسلم الحكمي :ويتم هذا التسلم إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد
إستبقى المبيع في حيازته بعد البيع.

4

واألصل أن ينفذ المشتري إلتزامه بالتسلم في نفس الوقت والمكان الذي ينفذ فيها البائع إلتزامه بالتسليم
وتجدر اإلشارة إلى أن تماطل المشتري في تسلم المبيع بالصورة المتفق عليها دون سبب يبيح له ذلك
يمثل إخالال منه بأحد إلتزاماته العقدية ،أما إذا كانت للمشتري أسباب جدية فال يشكل عدم التسلم مخالفة
جوهرية من جانبه.

6

 -1شبة سفيان ،المرجع السابق ،ص .197

 -2المادة  60من اتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .

 -3التسلم المادي للبضائع يعتبر قد تم سواء تسلمها المشتري بنفسه أو من ينوب عنه.
 -4ينظر المادة  367الفقرة  02من القانون المدني الجزائري.

 -6محسن شفيق ،إتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ،المرجع السابق ،ص .205
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ويحق للمشتري رفض تسلم البضاعة ،إذا كانت غير مطابقة لشروط العقد بأكملها ،أو رفض الجزء غير
المطابق فقط منها إذ ال مانع من أن يكون قبول المشتري للبضاعة جزئيا ،بحيث يتسلم الجزء الذي يحدده
متفقا مع شروط العقد 1وهذا يمكن إستنتاجه من حقيقة أن البضاعة في هذه الحالة سوف لن يتمكن
المشتري من إعادة بيعها ،أو إستعمالها دون الجزء الباقي.

2

ويحق له أيضا أن يرفض الجزء الزائد من البضاعة المسلمة عن الكمية المتفق عليها في العقد ،فيكون
بذلك له الخيار بتسلمه أو رفضه ،ويكون له حتى رفض إستالم البضاعة كلها إذا كانت الزيادة تشكل
مخالفة جوهرية للعقد ،3ويمكن أيضا للمشتري رفض البضاعة إذا سلمها البائع قبل التاريخ المحدد في
العقد.
هكذا نكون قد تعرضنا ألهم إلتزامين يقعان على عاتق المشتري ،وهما اإللتزام بدفع الثمن واإللتزام بتسلم
وضحنا تُب أر ذمته ويكون قد نفذ عقد البيع الدولي
البضاعة ،فإذا قام بهما المشتري على وجه صحيح كما ّ

للبضائع تنفيذاً سليما.

المبحث الثاني :جزاء اإلخالل بتنفيذ اإللتزامات
في عقد البيع الدولي للبضائع عند إهمال أحد طرفي العقد إتجاه إلتزام تعاقدي سواء من طرف البائع أو
أن وجود المسؤولية ونطاقها يعتمد على
المشتري ّ
فإنه تنشأ عليه جزاءات عقدية نتيجة هذه المخالفة و ّ

نص العقد صراحة على جزاء مخالفة إلتزام من إلتزاماته ولكن في حالة
طبيعة ومضمون اإللتزام ،فقد ّ

كل من
فإن العقوبة يمكن تقريرها من طرف محكمة العقد ،وبما ّ
السكوت ّ
أن هناك إلتزامات تقع على ّ
ّ
الطرفين فهناك جزاءات تترتب عليهما إذا ما تم مخالفة تلك اإللتزامات التي تطرقنا إليها في المبحث
نتعرض
األول ،وقد عالجت إتفاقية فيينا هذا الموضوع في المواد من ( )46إلى ( ،)52وهذا ما سوف ّ

إليه في هذا المبحث من جزاءات مترتبة عن اإلخالل بإلتزامات البائع والمشتري وهذه الجزاءات تمثلت في
التنفيذ العيني (المطلب األول) ،وفسخ عقد البيع الدولي للبضائع(المطلب الثاني).

 -1المادة  51من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
2 John Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations
Convention, 2nd ed, (Deventer : Kluwer Law & Taxation, 1991) at p 401 .
 -3ينظر الفقرة الثانية من المادة  51من إتفاقية فيينا لعام  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع.
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المطلب األول :التنفيذ العيني
هو إلزام البائع أو المشتري على تنفيذ إلتزامه سواء من طرف البائع بتسليم البضاعة أو من جانب
المشتري كتسلم البضاعة أو دفع الثّمن والبد هنا من المطابقة أي بدون عيب ،والتنفيذ العيني يلزم من
خالله المدين بتنفيذ إلتزامه عيناً مثال  :تسليم البائع شاحنة للمشتري فالتنفيذ العيني يكون على الشاحنة
نصت على ّأنه" :إذا كان من حق
وليس على ما يشبهها ،وعالجت المادة ( )28من إتفاقية فيينا والتي ّ
فإن المحكمة غير ملزمة
أحد الطرفين بمقتضى أحكام هذه اإلتفاقية أن يطالب اآلخر بتنفيذ إلتزام ما ّ
بإصدار حكم بالتنفيذ العيني إالّ إذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع

مماثلة وال تسلمها اإلتفاقية.

1

الفرع األول :طلب إصالح البضاعة وتسوية الثمن
بمراجعة الفقرتين  2و  3من المادة ( )46من اتفاقية فيينا2هناك وسيلتين من وسائل التنفيذ العيني يحق
للمشتري اللجوء إلى أحدهما وهما طلب إصالح البضاعة وتسوية الثّمن.
تعرضت إلصالح البضاعة إذا لم تكن المخالفة
 -1طلب اصالح البضاعة :المادة( )46من اإلتفاقية ّ
تمس بجوهر البضاعة لذلك ورد في المادة(ّ )47أنه يجوز للبائع إصالح الخلل ولو بعد ميعاد التسليم
ّ

أن المادة ( 3)37من نفس اإلتفاقية تقضي بحق البائع بإصالح الخلل.
مع العلم ّ

 -2تسوية ال ّثمن :يقع الثّمن على عاتق المشتري وهو أحد صور التنفيذ العيني ،ففي حالة تسليم البائع
السعر يختلف من بضاعة بها
للمشتري بضاعة غير مطابقة يكون له الحق بطلب إنقاص الثّمن ،و ّ
4
عيب على بضاعة خالية من العيوب وذلك يكون عادة في حالة إرتفاع األسعار وقت التسليم.
وعمالً بنص المادة ( )50من إتفاقية فيينا" يتم تخفيض الثّمن بنسبة الفرق بين قيمة البضاعة لو كانت
5
ويعد اإلخطار شرطاً أساسياً للجوء إلى
كاملة ومطابقة ّ
للشروط وبين ثمن البضاعة المسلمة بعيب ُ ،

صورة من صور التنفيذ العيني ،ففي حالة عدم اإلخطار يسقط أي حق في المطالبة بأي صورة من صور
6

التنفيذ العيني.

 -1محمد علي جواد ،المرجع السابق ،ص.613
 -2المادة  46الفقرة  2و 3من اتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .
 -3المادة  37من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .
 -4وائل حمدي أحمد ،المرجع السابق،

ص.627

 -5وائل حمدي أحمد ،نفس المرجع ،ص.636

 -6المادة  39الفقرة  1من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .
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الفرع الثاني :إستبدال البضاعة والمهلة اإلضافية
عد اإلستبدال صورة من صور التنفيذ العيني فيجب هنا أن تكون مخالفة البائع اإللتزام بالمطابقة مخالفة
ُي ّ

جوهرية وأن يطالب المشتري من البائع اإلستبدال في ذات الوقت الذي يخبره بعدم المطابقة ،فالمخالفة
1
أما المهلة اإلضافية فهي الفترة الزمنية المحدودة التي يعطيها أحد
الجوهرية أهم ما ّ
يميز هذه القاعدة ّ ،
طرفي المتفق عليها في العقد 2فهي وسيلة يلجأ إليها لإلبقاء على العقد وال يتم فسخه ،وأشارت إتفاقية

كل حالة.
فيينا أن تكون المدة معقولة لذلك ترك تحديدها حسب ّ

المطلب الثاني :فسح عقد البيع الدولي للبضائع

ظمت إتفاقية فيينا العديد من الجزاءات المترتبة حين إخالل أحد طرفي عقد البيع الدولي للبضائع بتنفيذ
نّ
إلتزامات العقد ،و ّأنها وضعت لمصلحة كال الطرفين ،فاإلتفاقية إستندت إلى مدى جسامة المخالفة ،والفسخ

هو أحد الجزاءات التي رتّبها ،فاإلتفاقية وان أخذت بالفسخ إالّ ّأنها ال تشجعه وال تنظر إليه بعين الرضا

فــالفسخ في العقد ليس جزاءاً عادياً واّنما هو إجراء إستثنائي ينبغي عدم اللجوء إليه إال بســبب مخالفة

جوهرية ،3وجاء ذكرها في المادة ( )25من اإلتفاقية  ،والمخالفة ال تكون جوهرية إذا كان الطرف المخالف
ال يتوقع حدوثها واذا كان أي شخص سوي اإلدارك من نفس الصفة ال يتوقع حدوثها ،4وشددت اإلتفاقية

أما
من ّ
الشروط المتعلقة به ،فحصرتها في حالتين إثنتين ،الحالة األولى هي وقوع المخالفة الجوهرية ّ

الثانية فهي إنتهاء األجل اإلضافي الذي يمنحه الدائن للمدين وينتهي األجل دون تنفيذه.

5

 -1ينظر المادة  46الفقرة  2من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .
 -2وائل حمدي أحمد ،المرجع السابق ،ص .659

 -3بن زروق فتيحة ،فسخ العقد طبقا إلتفاقية فيينا لسنة  1980الخاصة بالبيع الدولي للبضائع ،رسالة الماجستير،
العقود والمسؤولية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2015/2014 ،1ص.7-6

 -4حسام الدين عبد الغني الصغير ،تفسير إتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2001،ص.43

-5ينظر المادة  49من إتفاقية فيينا  1980المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .
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الفرع األول :إجراءات الفسخ في اتفاقية فيينا

سعت إتفاقية فيينا إلى إرساء نظام يحكم إجراءات فسخ عقد البيع الدولي للبضائع يختلف عن القواعد

التي تتبناها التشريعات الوطنية من جهة ومن جهة أخرى تفترق عن تلك القواعد الثابتة في اتفاقية الهاي

1
أما في التشريع الجزائري فالفسخ قد يكون قضائي كما قد يكون إتفاقي كما
 1964في شأن كيفية الفسخ ّ ،
قد يكون الفسخ بحكم القانون.2

واستبعدت إتفاقية فيينا الفسخ التلقائي وانما يجب أن يعلنه الدائن ويخطر به المدين ،وال تشترط اإلتفاقية
أن يطلب الدائن حق الفسخ من القضاء حيث يجوز أن يتم برضا الطرفين ،ولكي يحدث إعالن الفسخ أثره

وفقاً للمادة ( )26من اإلتفاقية يجب أن يتم اإلخطار بالفسخ خالل مواعيد معينة حددتها اإلتفاقية واالّ فقد

الحد من إستعمال حق الفسخ.
المتعاقد حقه في الفسخ وهذا ما يظهر حرص اإلتفاقية على ّ
الفرع الثاني :زوال عقد البيع الدولي للبضائع

3

لقد عالجت إتفاقية فيينا في المادة ( )81اآلثار الناجمة عن الفسخ حين يطلبه أحد المتعاقدين فمفهوم

صرح به أحد المتعاقدين أي البائع والمشتري منفرداً في حالة توفر
المادة ّأنها تطبق بصدد الفسخ الذي ُي ّ
شروطه التي أشرنا إليها ،4واألثر الرئيسي لفسخ العقد الدولي للبضائع هو قطع العالقة التعاقدية وحّلها
مما يترتب عليه تحرر البائع والمشتري من جميع اإللتزامات الناشئة عن العقد 5وارجاعهما إلى الوضع

الذي كانا عليه قبل ابرام العقد.6

فإن اإلتفاقية جاءت بحكم يختلف عن ما هو
بأن الفسخ يؤدي إلى زوال العقد كامالً ببنوده وآثاره ّ
واذا قلنا ّ
منصوص عليه في الشريعات الوطنية ،إذ أبقت رغم فسخ العقد على أثرين إثنين ال يشملهما وهذا ما

"أن الفسخ ال يؤثر على أي من شروط العقد
ّ
أكدته الفقرة األولى من المادة ( )81من اإلتفاقية بقولهاّ :
ظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على
المتعلقة بتسوية المنازعات أو أي من أحكامه األخرى التي تن ّ

فسخ العقد.
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 -1بن زروق فتيحة ،المرجع السابق ،ص .54

-2ينظر المواد  121 -120-119من القانون المدني الجزائري.
-3بن زروق فتيحة ،نفس المرجع ،ص.56-55

, présentation de recueil analytique de jurisprudence concernant la

-CNUDCI

4

convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de

marchandises , 2009 disponible en : www.uncitral.org/pdf/french/clout/secondedition french
PDF , p276

et Blaise, le droit des contrats spéciaux : la vente internationale de

-benoether

5

marchandises, séminaire franco-allemand, Berlin 6-10 juillet 2000, p21.
Philippe, op, cit, 978.

-7بن زروق فتيحة ،نفس المرجع ،ص .84
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-kahn
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خالصة الفصل الثاني
أن عقد البيع الدولي للبضائع يفرض آثا ار على طرفيه تمثلت في إلتزامات البائع
يتّضح مما سبق ّ
فاألول ُملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري ،ويقع عليه أيضاً اإللتزام بالمطابقة ،وكذلك اإللتزام
والمشتريّ ،
التعرض لمسألة إنتقال الملكية
بتسليم الوثائق والمستندات ،وما يُّالحظ ّ
أن إتفاقية فيينا جاءت خالية من ّ
أما الطرف الثاني فهو ُملزم أساساً بأن
كإلتزام من إلتزامات البائع بل ّإنها استبعدتها من مجال تطبيقهاّ ،
تم مخالفة تلك اإللتزامات فهناك جزاءات
يدفع ثمن البضاعة وأن يتسّلمها وفقاً لما يتطلبه العقد ،أما إذا ّ
تترتب عليهما وتمثلت في التنفيذ العيني و تخفيض الثّمن والفسخ.
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الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة نخلص بأن عقد البيع الدولي للبضائع هو المحرك األساسي لعقود التجارة الدولية،
وقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى فصلين ،األول عالجنا فيه إنعقاد عقد البيع الدولي للبضائع ،أما الثاني
فعالجنا فيه آثار عقد البيع الدولي للبضائع  ،فتعرضنا في الفصل األول للمركز القانوني ألطراف عقد
البيع الدولي للبضائع فالحظنا أن إختالف األطراف المتعاقدة من أشخاص طبيعيين أو شركات له تأثير
على العقد ،ثم تطرقنا إلى مسألة المفاوضات ومدى إلتزام األطراف المتفاوضة  ،فاألصل فيها أنها ال تلزم
أطرافها بضرورة الوصول إلى تعاقد ولكنها تلزمهم بالدخول في مفاوضات جدية وبحسن نية واخالص ،ثم
بعد ذلك إنتقلنا للدراسة إلى تبادل اإليجاب والقبول وهما حجر الزاوية في إبرام العقد الذي يكون حينها قد
أبرم وأصبح واجب النفاذ  ،لذلك قمنا في الفصل الثاني ببحث آثار عقد البيع الدولي للبضائع بدراسة
إلتزامات كل من البائع والمشتري والمسؤولية الناشئة عن اإلخالل بتلك اإللتزامات  ،فالبائع ملزم أساسا
بتسليم البضاعة وكذلك ملزم بالمطابقة وبتسليم المستندات والوثائق الخاصة بالبضاعة  ،أما المشتري فهو
ملزم بدفع الثمن وتسلم المبيع  ،أما إذا تم مخالفة تلك اإللتزامات فهناك جزاءات تترتب عليهما وتمثلت في
التنفيذ العيني والفسخ .
التوصل إلى النتائج التالية:
تم
ومن خالل دراسة موضوع ّ
ّ
النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع ّ
أوال :عقد البيع الدولي للبضائع له خصوصية تختلف عن غيره من عقود البيع الداخلية ،إذ أن إنعقاده
وآثاره تحكمهم قواعد واتفاقيات دولية من أبرزها إتفاقية فيينا لعام . 1980
أن إختالف األطراف المتعاقدة من أشخاص طبيعيين أو شركات له تأثير على العقد.
ثانياّ :

ظم ركني
ثالثأ :لم تُعالج إتفاقية فيينا من قواعد تكوين عقد البيع الدولي للبضائع سوى ركن الرضا ،فلم تن ّ
السبب والمحل.
ّ
ولكنها ُتلزمهم بالدخول في
رابعا :األصل في المفاوضات ّأنها ال ُتلزم أطرافها بضرورة الوصول إلى تعاقد ّ
المشرع الجزائري لهذه المرحلة بأحكام قانونية واضحة وصريحة.
يتعرض
ّ
مفاوضات جدية وبحسن نية ولم ّ

التعرض لمسألة
خامسا :جاءت إتفاقية فيينا لسنة  1980المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع خالية من ّ
إنتقال الملكية كإلتزام من إلتزامات البائع.

سادسا :تعتبر اإللتزامات الناشئة بين البائع والمشتري في عقد البيع الدولي للبضائع ضمانة أساسية لبلوغ
الهدف اإلقتصادي من العقد.
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بأنه من الضروري أخذها بعين اإلعتبار
وفي األخير نخلص إلى مجموعة من المقترحات التي نرى ّ

بخصوص عقد البيع الدولي للبضائع:

ألنها إتفاقية دولية القت رواجاً عالمياً ال مثيل له ،وقد
أوال :أن تنضم الجزائر ولو بتحفظ إلتفاقية فيينا ّ
توحد الكثير من األحكام القانونية المتعلقة بعقود البيع
صادق عليها الكثير من دول العالم ،وهي إتفاقية ّ
الدولية للبضائع ،سواء من حيث اإلنعقاد أو من حيث اآلثار ،فإذا صادقت عليها الجزائر فهذا يجعل

المطبقة على عقود البيع في الجزائر أو المراد تنفيذها فيها خاضعة لهذه االتفاقية ،وهذا ُيعطي
األحكام ُ
ألنها إتفاقية عالمية ،كما ّأنها تحمي المتعاملين
للمتعاملين التجاريين األجانب أمان قانوني كبير ّ
النظام القانوني الجزائري.
ألن أحكامها القانونية واضحة وليست غريبة كثي اًر عن ّ
الجزائريين ّ

النوعية والجودة عبر الحدود
بالنظام العام والمتعلقة بمراقبة ّ
ثانياً :ضبط وتدقيق األحكام التشريعية الخاصة ّ
النظام القانوني الجزائري الذي ُيؤطر عقد البيع الدولي
أن األخذ بهذه القواعد يساهم في بعث الثّقة في ّ
كما ّ

مما ُيعزز األمان القانوني الممنوح لألطراف المتعاقدة.
للبضائع ويجعله في مستوى عالمي ّ
ثالثا :البد من مراجعة القانون الدولي الذي ينظم العالقات بين الدول واألشخاص والبد من إضافة
تعديالت إلى بنود إتفاقية "فيينا  "1980لتحقيق الهدف األسمى والرئيسي وهو توحيد القواعد التي تحكم
المبادالت التجارية واقامة إقتصاد دولي جديد وتعزيز التجارة الدولية على المساواة والمنفعة العامة في
الدول.

39

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجع

قائمة المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية

أ /الكتب:

 - 1أحمد الرفاعي ،تحديد الثمن وأثره على رضا المشتري ،دار النهضة العربية.1999 ،

 -2أحمد عبد الكريم سالمة ،القانون الدولي الخاص ،الجنسية والموطن ومعاملة األجانب ،دار
النهضة ،ط. 2008 ، 1

 -3أحمد السعيد الزقرد ،أصول قانون التجارة الدولية البيع الدولي للبضائع ،المكتبة العصرية ،جامعة
المنصورة ،سنة .1989

 -4أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون العقد الدولي ،مفاوضات العقود الدولية ،قانون اإلرادة وأزمته ،دار
النهضة العربية.

 -5حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ،المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ،بيروت ،سنة
.1993
 -6حسن النجفي ،البيوع البحرية ،جامعة بابل ،العراق ،سنة .1973
 -7حسام الدين عبد الغني الصغير ،تفسير إتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2001،
 -8خالد عبد الفتاح خليل ،حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،دار النهضة العربية ،سنة
.2002

 -9طالب حسن موسى ،قانون التجارة الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1،2008ص.195
 -10عادل خير ،عقد البيع الدولي للبضائع إتفاقية فيينا  ،1980دار النهضة.1994 ،

 -11عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد األول ،نظرية اإللتزام
(مصادر اإللتزام) ،ط ،3منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.

 -12فتحي عبد الرحيم ،الوجيز في العقود المدنية المسماة ،الكتاب األول ،عقد البيع ،دار القلم،
المنصورة ،ط ،3بدون سنة نشر ،ص.90

 -13محسن شفيق ،إتفاقية الهاي لعام  1964بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية ،القانون الخاص،
كلية الحقوق ،جامعة القاهرة.1973-1972 ،

41

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجع
 -14محسن شفيق ،إتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع ،دار النهضة.1994 ،
 -15محمود سمير الشرقاوي ،العقود التجارية الدولية ،دار النهضة العربية ،سنة .1992
 -16محمد علي جواد ،العقود الدولية ،مفاوضاتها ،إبرامها ،تنفيذها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
سنة .2010

 -17محمد نصر محمد ،الوافي في عقود التجارة الدولية ،دار الراية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،سنة
.2012

 -18وائل حمدي أحمد ،حسن النية في البيوع الدولية ،دار الفكر والقانون ،برج آية ،سنة .2010
 -19وليد علي محمد عمر ،الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد اإللتزامات الجوهرية للمشتري،
المكتب الفني لإلصدارات القانونية ،ب س ط.

ب /الرسائل واألطروحات الجامعية:

 -1أمازوز لطيفة ،التزامات البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،
تيزي وزو ،سنة .2011

 -2بن زروق فتيحة ،فسخ العقد طبقا إلتفاقية فيينا لسنة  1980الخاصة بالبيع الدولي للبضائع،
رسالة الماجستير ،العقود والمسؤولية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.2015/2014 ،1

 -3جمال عبد العزيز ،اإللتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة القاهرة.1996 ،

 -4شبة سفيان ،عقد البيع الدولي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة تلمسان.2013/2012 ،
ج /مقاالت ومجالت :

 -1جودت هندي ،إلتزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام إتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي ،1980

مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،كلية الحقوق ،القانون الخاص ،المجلد  ،28العدد

الثاني ،سنة .2012

 -2محمود سمير الشرقاوي ،اإللتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع "دراسة مقارنة" ،بحث منشور في
مجلة القانون واإلقتصاد للبحوث القانونية واإلقتصادية ،العددان األول والثاني .مارس .1976
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د /اإلتفاقيات الدولية
 -1إتفاقية فيينا  1980للبيع الدولي للبضائع دخلت حيز التنفيذ في .1988/01/01
 -2إتفاقية الهاي  1964بشأن البيع الدولي للمنقوالت المادية ،دخلت حيز التنفيذ .1964/04/25
ه /النصوص التشريعية والتنظيمية:
 -1األمر رقم  58-75المؤرخ في  1975/09/26المعدل والمتمم بموجب القانون  10-05المؤرخ في
 2005/06/20المتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية العدد 44 :الصادرة في .2005/06/26
 -2األمر رقم  59-75المؤرخ في  1975/09/26المعدل المتمم بموجب األمر  27-96المؤرخ في
 1996/12/09المتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية العدد ، 77 :الصادرة في 1996/12/11
 -3األمر رقم  09-08المؤرخ في  25فبراير  ،2008المنشور في الجريدة الرسمية ،العدد  ،21الصادرة
بتاريخ  ،2008/04/23والذي دخل حيز التنفيذ في  23أفريل .2009
 -4المرسوم التنفيذي  ،39-90المؤرخ في  30يناير  ،1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،ج.ر
رقم  ،05الصادرة سنة .1990
 -5النظام رقم  01-07المؤرخ في  2007/02/03المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت التجارية
مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ،الجريدة الرسمية العدد ، 31 :الصادرة بتاريخ .2007/05/13
ثانيا :المراجع باللغة الفرنسية
Articles
1- Audit Bernard, la vente internationale de marchandises, convention des

nations unies du 11 avril 1980, L,G,D,J, Paris, 1990.
2- benoether et Blaise, le droit des contrats spéciaux : la vente
internationale de marchandises, séminaire franco-allemand, Berlin 6-10
juillet 2000.
43

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجع
3- CNUDCI, présentation de recueil analytique de jurisprudence

concernant la convention des nations unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, 2009.

4- Kahn Philippe, la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises, in: Revu internationale
de droit comparé. Vol. N 4, octobre- décembre 1981.
5-Hans Van Houtte et patrickewautelt , obligation des parties et sanctions
des obligations dans, la CVIM, RDAI/IBjN3,2001.
Thèses et mémoires
1- Youssef el Meskini, la vente internationale de marchandises, université
Marrakech, D,E,S,A,2008,op,cit,p63. cadi ayyad de

 المراجع باللغة اإلنجليزية:ثالثا
1- John Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980
United Nations Convention, 2nd ed, (Deventer : Kluwer Law & Taxation,
1991).
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