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The Liability of the Loss of Goods in the Sale
Contract CIF and FOB Under Kuwaiti and UAE Laws:
A Comparative Study with the United Nations Convention on contracts
for the International Sale of Goods*

Dr. Ali Jassem Bouabbas
Assistant Professor of Commercial Law,
College of Law, Kuwait University
buabbas.ali@hotmail.fr

Abstract :
In this study, I deal with the commercial international sales contracts that
have accelerated their pace in recent times, specifically the sale of CIF sale
when selling, and selling of FOB in the matter of transferring the
consequences of the loss of goods from the seller to the buyer, as these sales
are considered the most famous at the present time, because of the advantages
they contain for the seller and the buyer. The main aim of this research is to
know the convergence and divergence between Kuwaiti law and Emirati law
in the sale contract of CIF and FOB sale, and to compare with the United
Nations Convention on contracts for the International Sale (Vienna
Convention), as the State of Kuwait and the United Arab Emirates have not
joined it yet till the moment of writing this research. So, the aim of this study
is to know the extent of feasibility of joining the State of Kuwait or the
Emirates to that agreement, and whether the Kuwaiti and Emirati legislators
need major amendments whenever the State of Kuwait or the UAE want to
join that agreement in order for their national provisions to conform to the
provisions of the agreement. The reason why the issue of transfer has been
chosen and the consequence of the loss of the goods from the seller to the
buyer in the contract sale of CIF, and the FOB sale is to be subject for
comparison with the agreement and not any other topic is because we believe
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that this issue is considered the biggest and most important problem that must
be defined precisely and clearly upon the accession of the State of Kuwait or
the UAE to the Vienna Convention, in order for their national provisions to
be consistent with the provisions of the agreement, as this research will be
studied on two topics : the first topic deals with the issue of transferring
ownership of goods from the seller to the buyer , and the second topic deals
with the issue of the transfer of the liability for the loss of the goods from the
seller to the buyer.
Keywords: Loss of goods, Sale of Cif, Sale of Fob, International sale of
goods, Vienna convention, Transfer of ownership
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تبعة هالك البضائع يف عقد البيع سيف والبيع فوب
يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
(دراسة مقارنة مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع)

*

الدكتور عيل جاسم بوعباس
أستاذ القانون التجاري املساعد  -كلية احلقوق جامعة الكويت
buabbas.ali@hotmail.fr

أتناول يف هذه الدراسة عقود البيوع الدولية التجارية التي تسارعت وتريهتا يف اآلونة
األخرية ،وبالتحديد بيوع القيام عند البيع سيف والبيع فوب يف مسألة انتقال تبعة هالك
البضائع من البائع إل املشرتي ،إذ تعترب هذه البيوع األكثر شهرة يف الوقت احلايل ،ملا تتضمنه
من مزايا للبائع واملشرتي ،فاهلدف الرئييس من هذا البحث معرفة التقارب والتباعد بني
القانون الكويتي والقانون اإلمارايت يف عقد البيع سيف والبيع فوب ومقارنتهام مع اتفاقية
األمم املتحدة يف شأن البيع الدويل للبضائع (اتفاقية فيينا) ،حيث إن دولة الكويت ودولة
اإلمارات العربية املتحدة مل ينضام حتى كتابة هذا البحث إل تلك االتفاقية ،فاهلدف من تلك
الدراسة معرفة مدى اجلدوى من انضامم دولة الكويت أو اإلمارات لتلك االتفاقية ،وهل
حيتاج املرشع الكويتي واملرشع اإلمارايت إل تعديالت كبرية متى ما أرادت دولة الكويت أو
دولة اإلمارات االنضامم إل تلك االتفاقية لكي تتوافق أحكامهام الوطنية مع أحكام االتفاقية،
ولقد تم اختيار مسألة انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف
والبيع فوب حم ا
ال للمقارنة مع االتفاقية وليس أي موضوع آخر العتقادنا أن تلك املسألة تشكل
اإلشكالية الكربى واألهم التي جيب حتديدها بشكل دقيق وواضح عند انضامم دولة الكويت

 استُلم بتاريخ  2020/12/24و أجيز للنرش بتاريخ .2021/05/27
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أو دولة اإلمارات التفاقية فيينا ،لكي تكون أحكامهام الوطنية متفقة مع أحكام االتفاقية ،حيث
ست تم دراسة هذا البحث عىل مبحثني ،يتناول املبحث األول مسألة انتقال ملكية البضائع من
البائع إل املشرتي ،واملبحث الثاين انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي.
الكلامت املفتاحية :هالك البضائع ،البيع سيف ،البيع فوب ،البيع الدويل للبضائع ،اتفاقية
فيينا ،انتقال امللكية.
املقدمة:
يعرف البيع البحري عىل أنه بيع للبضائع التي تنتقل بطريق البحر .وتنقسم البيوع البحرية إل
قسمني مها -1 :البيوع عند الوصول ويتم فيها التسليم يف ميناء الوصول ،وتشمل البيع بسفينة معينة
والبيع بسفينة غري معينة -2 .البيوع عند القيام ويتم فيها التسليم يف ميناء القيام ،وتشمل البيع سيف
والبيع فوب .وتعترب البيوع عند الوصول األقدم تارخيي اا ،ولكن بسبب عوامل ليست حمل بحثنا ندر
التعامل هبا ،وحلت حملها البيوع عند القيام( .)1وقد آثر املرشع الكويتي يف أحكام قانون التجارة
واملرشع اإلمارايت يف قانون املعامالت التجارية أن يقرصا معاجلتهام للبيوع عند القيام يف عقدي البيع
سيف ( )c.i.fوالبيع فوب ( ،)f.o.bذلك بسبب ذيوعهام يف العمل وكذلك األصل الذي يتفرع عنه

العديد من البيوع األخرى(.)2
وخيضع عقد البيع سيف والبيع فوب يف القانون الكويتي للنصوص املنظمة له يف قانون التجارة
رقم ( )68لسنة  ،1980ويف القانون اإلمارايت للنصوص املنظمة له يف قانون املعامالت التجارية
اإلمارايت رقم ( )18لسنة  ،1993عىل أن تبقى أحكام القانون املدين مرجع اا فيام مل يرد بشأنه نص يف
القانون التجاري ،وهي قواعد يف جمملها ليست آمرة .وعموم اا فإن املرشع قد ترك املجال واسع اا ملا
يتفق عليه األطراف وما جيرى عليه العرف .وحيتل العرف الدويل دور اا متميز اا يف البيوع الدولية
( )1مصطفى كامل طه ،النظرية العامة للقانون التجاري والبحري (دراسة مقارنة) ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
الطبعة الثانية ،2012 ،ص .521
( )2عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،منشورات ذات السالسل ،الكويت،
الطبعة األول ،2017 ،ص .494
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حيث تتخذ هذه البيوع صبغة موحدة أو متامثلة عىل املستوى الدويل(.)3
والبيع سيف باإلنجليزي أو كاف بالفرنيس هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم البضاعة
للمشرتي يف ميناء القيام ،ويقوم البائع بشحن البضاعة عىل سفينة خيتارها هو ويلتزم بالتأمني
عىل البضاعة وإبرام عقد نقلها ،عىل أن يقوم املشرتي يف مقابل ذلك بدفع بدل مقطوع يشمل
ثمن البضاعة والتأمني عليها وأجرة نقلها يف السفينة( . )4أما البيع فوب فهو بيع يلتزم فيه البائع
بتسليم البضاعة املبيعة يف ميناء الشحن عىل ظهر السفينة التي يتعاقد معها املشرتي( .)5ويقع
عىل عاتق املشرتي عبء القيام بإبرام عقد النقل ودفع أجرة النقل والتأمني عىل البضاعة وعليه

أن يوجه السفينة إل ميناء الشحن وأن خيطر البائع باسمها(.)6
ولقد نظم املرشع الكويتي واإلمارايت مسألة انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل
املشرتي يف عقد البيع سيف والبيع فوب ،ومل تكن تلك القواعد بنا اء عىل أحكام اتفاقية األمم
املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،ألن دولة الكويت ودولة اإلمارات مل توقعا حتى كتابة هذا

( )3عبدالفضيل حممد أمحد ،العقود التجارية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،2017 ،ص .9
( )4كامل محدي ،القانون البحري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة ،2007 ،ص 634؛ انظر أيض اا املادة
( )141من قانون التجارة الكويتي؛ فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،اآلفاق املرشقة نارشون ،دولة اإلمارات العربية املتحدة-اململكة األردنية اهلاشمية ،2017 ،ص 237؛
عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة،
الشارقة ،2015 ،ص .391
( )5مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة  ،2018ص 398؛ نقض
(مرصي) مدين  13نوفمرب  1958جمموعة أحكام النقض س 9ص  3 ،669ديسمرب  1974س  25ص  ،1315مذكور
لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 398؛ فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري
البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجع السابق ،ص 242؛ عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب  ،رشح
القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص .396
( )6مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 399؛ انظر أيض اا نص املادة ( )151و( )152من قانون
التجارة الكويتي.
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البحث عىل تلك االتفاقية .حيث أتت اتفاقية فيينا لعام ( 1980)7بقواعد موحدة بشأن البيع
الدويل للبضائع( ،)8ونصت يف مادهتا األول يف البند ( )1عىل أن تطبق أحكام هذه االتفاقية
عىل عقود بيع البضائع املعقودة بني أطراف توجد أماكن عملهم يف دول خمتلفة .وأشارت
كذلك يف مادهتا األول بند ( )3عىل أنه ال تؤخذ يف االعتبار جنسية األطراف وال الصفة املدنية
أو التجارية لألطراف أو للعقد يف حتديد تطبيق هذه االتفاقية .حيث يتضح من ذلك أن
االتفاقية تنظم عقود البيع التي تتم بني أشخاص يف دول خمتلفة ،ومل تقرص االتفاقية تطبيقها
أيضا يف نطاق تطبيقها عقود البيع املدنية .ونصت املادة
عىل عقود البيع التجارية ،وإنام شملت ا
( ) 6من االتفاقية عىل أنه جيوز للطرفني استبعاد تطبيق هذه االتفاقية ،كام جيوز هلام ،فيام عدا
األحكام املنصوص عليها يف املادة ( ،)12خمالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره .وإن كنا
نرى بأن البيوع الدولية تكون يف أغلبها ذات طابع جتاري .ولقد نظمت االتفاقية مسألة انتقال
تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي من نص املادة ( )66إل (.)70
حيث تكمن أمهية هذا البحث يف أن املوضوع املختار يتعلق بعقود البيع الدولية التي
تسارعت وتريهتا يف اآلونة األخرية ،مما يتطلب وجود نظام قانوي موحد لتلك العقود .حيث
إن الكثري من الدول قد سارعت يف اآلونة األخرية إل االنضامم إل اتفاقية فيينا ،إذ إن دولة
الكويت ودولة اإلمارات ليستا من الدول املوقعة عىل تلك االتفاقية .وتكمن أمهية هذا البحث
كذلك يف معرفة مدى اجلدوى من انضامم دولة الكويت أو دولة اإلمارات إل تلك االتفاقية،
لذلك رأينا من األمهية اختيار البيوع األكثر انتشار اا يف التجارة الدولية ،فوجدنا أنفسنا أمام
البيوع البحرية ،وبالتحديد يف بيوع القيام ،عند البيع سيف والبيع فوب .واحلقيقة أن ما يقلل

( )7اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع تسمى كذلك باتفاقية فيينا.
)8(Pour aller plus loin: Y. Derains et J. Ghestin, La Convention de Vienne sur la vente
internationale et les Incoterms, Actes colloque 1er et 2 déc. 1989: LGDJ, 1990 ; C. Witz, Les
premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale,
Convention des Nations unies du 11 avril 1980: LGDJ 1995 ; J. Thieffry et C. Granier, La
vente internationale: éd. CFCE, coll. L'exportateur, 2e éd. 2000.

368

6

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/6

????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? Bouabbas:

[د .علي جاسم بو عباس]

من أمهية املوضوع من الناحية العملية انتشار التأمني( ،)9ال سيام يف احلاالت التي تكون فيها
البضاعة مرتبطة بعملية نقل بحري أو جوي ،إذ إن التبعة يف هناية املطاف عىل الرشكة املؤمنة،
فال يتحملها البائع وال املشرتي .غري أن هذا الواقع ال يزيل أمهية املوضوع كلي اا ،من حيث من
هو صاحب احلق يف توجيه املطالبة إل الرشكة املؤمنة ،ومن منهام يتحمل تبعة اجلزء الذي ال
يغطيه مبلغ التأمني إذا كان هذا املبلغ أقل من قيمة اهلالك الذي حدث فع ا
ال(. )10
وتكمن اإلشكالية يف معاجلة هذا املوضوع يف معرفة مدى تقارب أو تباعد األحكام اخلاصة
يف انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي بني القانون الكويتي والقانون اإلمارايت،
مع مقارنة ذلك بأحكام االتفاقية ،وهل حيتاج املرشع الكويتي أو اإلمارايت إل تعديل كبري يف
قوانينه بشأن أحكام انتقال تبعة اهلالك متى ما أراد االنضامم إل اتفاقية فيينا؟
حيث سنستعني يف كتابة هذا البحث باملنهج الوصفي والتحلييل للنصوص الترشيعية يف
القانون الكويتي والقانون اإلمارايت ونصوص اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع
ولبعض األحكام القضائية املرتبطة باملوضوع ،وذلك من أجل معرفة مدى تباعد وتقارب
أحكام القانون الكويتي والقانون اإلمارايت من بعضهام البعض ومقارنتهام بأحكام االتفاقية.
إذ هتدف هذه الدراسة إل معرفة وقت انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف قانون
التجارة الكويتي وقانون املعامالت التجارية اإلمارايت فيام يتعلق بعقد البيع سيف والبيع فوب
واتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع (املبحث الثاين) ،فهل يتفق القانون
الكويتي والقانون اإلمارايت مع أحكام االتفاقية؟ ولبحث مسألة انتقال تبعة اهلالك من البائع
إل املشرتي نحتاج أوالا النتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي (املبحث األول) ،فال
حديث عن انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي دون أن يتحقق أوالا انتقال ملكية

( )9انظر يف ذلك عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األول،1994 ،
ص .74
( )10حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص .209
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البضائع من البائع إل املشرت ي ،فام هو موقف القانون الكويتي واإلمارايت واتفاقية فيينا من
مسألة انتقال ملكية البضائع .وبناء عىل ما تقدم ستكون خطة البحث كالتايل :املبحث األول:
وقت انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف والبيع فوب .املبحث
الثاين :وقت انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف والبيع فوب

املبحث األول
وقت انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف والبيع فوب
إن مسألة انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي ترتبط هبا ارتبا اطا وثي اقا مسألة انتقال
تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي ،فيجب أن يتحقق أوالا انتقال ملكية البضائع إل
املشرتي حتى يمكن احلديث بعد ذلك عن وقت انتقال تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي ،فام
هي أحكام انتقال امللكية يف عقد البيع سيف والبيع فوب يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
(مطلب أول) ،وهل ختتلف تلك األحكام عن األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن
البيع الدويل للبضائع (مطلب ثان).

املطلب األول
انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف والبيع فوب يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
أثرا من آثار عقد البيع ،وهو أثر له أمهية خاصة نظر اا الرتباطه
يعترب انتقال ملكية املبيع ا

بمسائل تتعلق بتبعة اهلالك( .)11وملا كانت البيوع التجارية ترد عىل املنقوالت بحسب األصل
فإن القواعد املتعل قة بانتقال ملكيتها وتبعة هالكها هي التي ترسي ،ويف كل ما مل يرد به نص
( )11يعقوب يوسف رصخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكويتي رقم  68لسنة -1980دراسة مقارنة،
الطبعة الثالثة ،1998 ،ص .46
370
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خاص يف القانون التجاري( .)12حيث سنتناول يف بداية األمر القواعد العامة يف انتقال ملكية
املنقول (الفرع األول) ،ثم سنتناول بشكل خاص حلظة انتقال امللكية من البائع إل املشرتي يف
عقد البيع سيف (الفرع الثاين) والبيع فوب (الفرع الثالث) .فهل ختتلف األحكام بينهام؟ أم
تتشابه؟

الفرع األول
انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
وف اقا لألحكام العامة يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
نصت املادة ( )463من القانون املدين الكويتي رقم ( )67لسنة  1980عىل أنه "يرتتب عىل
البيع نقل ملكية املبيع ،إذا كان معيناا بالذات ومملو اكا للبائع ،فإن مل يعني املبيع إال بنوعه ،ال
تنتقل ملكيته إال باإلفراز .وكل ذلك ما مل يقض القانون أو االتفاق بغريه ،ودون إخالل بقواعد
التسجيل ،)13(".أي أنه إذا كان املبيع معيناا بالذات فإن ملكيته تنقل إل املشرتي ،كأن يقوم
البائع بتحديد أوصاف الشء املبيع حتديد اا يميزه عن غريه .ويرى البعض من الفقه أن امللكية
يف املنقول املعني بالذات تنتقل إل املشرتي فور العقد .سواء فيام بني املتعاقدين أم بالنسبة إل
الغري ،وذلك دون حاجة إل أية إجراءات أخرى( .)14ولكي تنتقل امللكية فور إبرام عقد البيع
يشرتط حسب نص املادة ( )463من القانون املدين الكويتي :أن يكون املبيع منقوالا معين اا

( )12حسني املرصي ،العقود التجارية يف القانون الكويتي واملرصي واملقارن ،مكتبة الصفار ومؤسسة دار الكتب،
الكويت ،الطبعة األول ،1990-1989 ،ص .68
( )13يعقوب يوسف رصخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكويتي رقم  68لسنة -1980دراسة مقارنة،
مرجع سابق ،ص 45؛ حسني املرصي ،العقود التجارية يف القانون الكويتي واملرصي واملقارن ،مرجع سابق ،ص 68؛
للمزيد انظر السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مؤسسة دار الكتب ،الكويت ،الطبعة األول،
 ،1995ص 31؛ للمزيد انظر عيل البارودي ،العقود وعمليات البنوك التجارية ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،
 ،2001ص  34و.35
( )14السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مرجع سابق ،ص .102
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بالذات ،وأن يكون مملوك اا للبائع ،وأال يعلق القانون أو االتفاق انتقال امللكية عىل القيام بعمل
معني ،وأن يكون املبيع موجود اا وقت العقد .فإذا حتققت الرشوط السابقة انتقلت ملكية املبيع
فور التعاقد وبقوة القانون دون حاجة إل إجراء آخر.
أما يف حالة ما إذا كان املبيع معي انا بالنوع ،فإنه جيب النتقال ملكيته إل املشرتي أن يتم تعيينه
بالذات( ،)15وذلك من خالل عملية اإلفراز .وهذا ما أكد عليه نص املادة ( )1/171من القانون
املدين الكويتي( .)16إذ خيتلف اإلفراز بحسب طبيعة الشء ،فقد يتم عن طريق الكيل أو العد أو
القياس أو الوزن( ،)17وقد يتم عن طريق جتنيبه أو وضع عالمات عليه متيزه عام يامثله .أي أنه قبل
اإلفراز ال يكون للمشرتي إال حق اا شخصي اا جتاه البائع ،حيث يلتزم األخري باختاذ ما يلزم لإلفراز
حتى تنتقل امللكية إل املشرتي( .)18واألصل يف اإلفراز أن يتم يف الوقت الذي جيب فيه التسليم
ويف مكانه مامل يتفق عىل خالف ذلك .وملا كان للوقت الذي يتم فيه اإلفراز أمهيته عىل اعتبار أنه
الوقت الذي تنتقل فيه امللكية ،فإنه جيب أن يعلم به املشرتي ،خاصة عندما ال يقرتن اإلفراز

بالتسليم( .)19وقد أمجع الفقه والقضاء ،عىل أن امللكية تنتقل من يوم اإلفراز(.)20
أما يف القانون اإلمارايت فقد نصت املادة ( )511من قانون املعامالت املدنية رقم ( )5لسنة
 1985واملعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1لسنة  1987عىل أن " -1تنتقل ملكية املبيع إل

)15( Cass. Req., 24 avr. 1929 : DH 1929, jurispr. p. 283 ; CA Amiens, 7 nov.1962 : JCP 1963,
II, 13018, note P. Voirin.

( )16السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مرجع سابق ،ص  60و.61

)17( Cass. com., 19 mars 1963: D. 1963, jurispr. p. 345; Cass. civ., 30 juin 1925: DP 1927,
jurispr. p. 29; Cass. com., 18 avr. 1967: JCP G 1968, II, 15481; Cass. com., 28 févr. 1950:
Bull. civ. II, n° 80 ; Cass. req., 14 janv. 1914: DP 1916, jurispr. p. 69 ; CA Bordeaux, 12 avr.
1948: D. 1948, jurispr. p. 446.

( )18السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مرجع سابق ،ص 109؛ للمزيد انظر الياس ناصيف،
العقود التجارية-دراسة مقارنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة األول ،2018 ،ص .98
( )19السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مرجع سابق ،ص .109
( )20الياس ناصيف ،العقود التجارية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .98
372

10

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/6

????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? Bouabbas:

[د .علي جاسم بو عباس]

املشرتي بمجرد متام البيع ما مل يقض القانون أو االتفاق بغري ذلك ،"....أي أن امللكية تنتقل
نصا يقيض بغري
بمجرد إبرام عقد البيع ،إال إذا وجد نص يقيض بغري ذلك ،وبالفعل وجدنا ا
ذلك ،حيث نصت املادة ( )1276من ذات القانون عىل أن "ال تنتقل ملكية املنقول غري املعني
بنوعه إال بإفرازه" ،أي أنه إذا كانت البضاعة املبيعة معينة بالنوع فال تنتقل ملكيتها إال بإفرازها،
أما إذا كانت البضاعة معينة بالذات فإن امللكية تنتقل بمجرد متام العقد ،ألن ذلك يعترب األصل
الذي أتى به نص املادة ( )511من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .ويتضح لنا من ذلك بأن
القانون الكويتي كان أكثر وضوح اا يف النص بشكل مبارش عىل انتقال ملكية املبيع إل املشرتي
بمجرد إبرام العقد ،عىل عكس القانون اإلمارايت الذي حيتاج إل استنتاج ذلك من قراءة
النصوص من حيث األصل واالستثناء.
ونجد أن املرشع الكويتي يستلزم أن يكون حمل االلتزام معين اا أو أن يكون عىل األقل قاب ا
ال
للتعيني ،وهذا ما متليه القواعد العامة .فإذا وقع البيع عىل يشء معني بالذات ،وجب أن يوصف
الشء وصف اا مانع اا من وقوع اجلهالة فيه ،حيث إن هذا ما نصت عليه املادة ( )1/171من
القانون املدين الكويتي( )21يف أنه " -1يلزم أن يكون حمل االلتزام معين اا تعيين اا نافي اا للجهالة
الفاحشة ،وإال وقع العقد باط ا
أيضا املادة ( )203من قانون املعامالت
ال" ،وهذا ما نصت عليه ا
املدنية اإلمارايت عىل أنه"-1يشرتط يف عقود املعاوضات املالية أن يكون املحل معين اا تعيين اا نافي اا
للجهالة الفاحشة باإلشارة إليه أو إل مكانه اخلاص أن كان موجود اا وقت العقد أو ببيان
األوصاف املميزة له مع ذكر مقداره إن كان من املقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به اجلهالة
الفاحشة -3.....-2.وإذا مل يعني املحل عىل النحو املتقدم كان العقد باط ا
ال".
ويأخذ حكم البيع املعني بالذات يف القانون الكويتي البيع اجلزاف ،إذ إن بيع اجلزاف يعترب
معين اا بذاته نظر اا لعدم احلاجة إل تقدير املبيع لتعيينه( .)22ذلك أن البيع اجلزاف هو البيع الذي يتم

( )21السيد حممد السيد عمران ،عقد البيع يف القانون الكويتي ،مرجع سابق ،ص  60و.61
( )22املرجع السابق ،ص .103
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عىل جممل أشياء توجد يف مكان معني ،بغض النظر عن العد أو الوزن أو القياس .ويعد البيع
جزاف اا ،حتى ولو تم عىل أساس أن حيصل عد أو وزن أو قياس ،إذا كان املراد من ذلك تعيني
جمموعة الثمن .واجلوهري هو أن يتم االتفاق بني البائع واملشرتي عىل املبيع الذي يقدر جزاف اا،
وعىل الثمن .ويف هذه احلالة األخرية يكفي االتفاق عىل ثمن الوحدة التي تتخذ أساس اا لتقدير
الثمن الكيل حتى ولو مل حيصل وزن أو عد أو قياس مما هو الزم لتعيني الثمن .وخيتلف البيع
اجلزاف عن بيع املثليات يف أنه ينقل امللكية بمجرد اتفاق الطرفني ،دون توقف عىل تعيني املبيع
بطريق الوزن أو العد أو الكيل أو املقاس( .)23وحسن اا ما قام به املرشع اإلمارايت بالنص رصاحة
عىل أن يأخذ حكم البيع املعني بالذات البيع اجلزاف ،عىل عكس املرشع الكويتي الذي ترك األمر
لتحليل الفقهاء .حيث نصت املادة ( )512من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه "إذا كان
البيع جزاف اا انتقلت امللكية إل املشرتي عىل النحو الذي تنتقل به يف الشء املعني بالذات".
وعىل الرغم من القواعد السابقة ،حيق للبائع واملشرتي النص يف العقد عىل أن ملكية الشء
املباع لن تنتقل إل املشرتي إال بعد فرتة معينة من الزمن ،أو تنفيذ رشوط معينة أو استكامل
اإلجراءات املنصوص عليها يف العقد( ،)24إذ حيدث يف بعض األحيان أن يتفق البائع واملشرتي
عىل أن يكون الثمن مؤج ا
ال أو مقسط اا ،إذ جيوز يف هذه احلالة االتفاق عىل أال تنتقل امللكية من
البائع إل املشرتي إال بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم املبيع ،وعندئذ إذا تم الوفاء
بالثمن اعتربت ملكية املشرتي مستندة إل وقت البيع ما مل يتفق عىل غري ذلك حسب نص املادة
( )464من القانون املدين الكويتي( ،)25ولقد نصت املادة ( )513من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت عىل نفس احلكم الوارد يف املادة ( )464من القانون املدين الكويتي ،ولكن مل تنص
املادة ( )513عىل جواز خمالفة احلكم املتعلق باعتبار وقت انتقال امللكية مستندا ا إل وقت إبرام
( )23املرجع السابق ،ص  60و.61
;)24( Cass. req., 26 juin 1935: D. 1935, jurispr. p. 414; Cass. 1re civ., 24 janv 1984: Bull. civ. I, n° 31
Cass. com., 18 avr. 1967: JCP G 1968, II, 15481; Cass. 1re civ., 4 juill. 1995: Bull. civ. I, n° 305.

( )25يعقوب يوسف رصخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكويتي رقم  68لسنة  ،1980مرجع سابق ،ص
.46
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عقد البيع يف حالة استيفاء الثمن.
يتضح لنا وف اقا للقواعد العامة يف القانون املدين الكويتي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
أن البضاعة املعينة بذاهتا يف عقد البيع تنتقل ملكيتها من تاريخ إبرام عقد البيع ،أما البضاعة
املحددة بنوعها يف عقد البيع فإن ملكيتها ال تنتقل إل املشرتي إال بعد إفرازها .فهل أحكام
انتقال امللكية من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف والبيع فوب تنتقل وف اقا لألحكام العامة
يف القانون املدين ،أم أن أحكام القانون التجاري أتت بأحكام خاصة تتناسب مع طبيعة تلك
العقود ،أم أن أحكام القانون املدين كانت مكملة ألحكام القانون التجاري فيام مل يرد بشأنه
نص يف أحكام القانون التجاري.

الفرع الثاين
انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
يكون تسليم البضاعة املبيعة يف عقد البيع سيف يف ميناء القيام وهو ما حيصل عند شحن
البضاعة ،أي عندما جتتاز البضاعة صواري السفينة( ،)26ويتعني أن تكون البضاعة املسلمة
بذات املواصفات املتفق عليها بني البائع واملشرتي ،والبائع عاد اة عند الشحن يلجأ إل احلصول
عىل شهادة بأوصاف البضاعة من خرباء متخصصني تكون دلي ا
ال له يف اإلثبات عند منازعة
املشرتي يف كمية البضاعة أو نوعها ،وللمشرتي إثبات عكس ما جاء بتلك الشهادة( .)27إذ
يلتزم الناقل عندما يتسلم البضاعة يف عقد البيع سيف بأن حيرر باملقابل سند الشحن( ،)28يبني

( )26طالب حسن موسى ،القانون البحري ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثالثة ،2012 ،ص 219؛
هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ،1999 ،ص .163
( )27كامل محدي ،القانون البحري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة ،2007 ،ص .636
( )28للمزيد انظر عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،من ص 364
إل 380؛ للمزيد انظر فادية حممد إسامعيل الربيعي ،سند الشحن املبارش وأثره عىل النقل املتعدد الوسائط للبضائع=،
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فيه كمية البضاعة التي تم شحنها وصفتها وحالتها عند الشحن ويسلمه إل الشاحن ،أي
البائع ،الذي بدوره يرفق هبذا السند أية مستندات أخرى كوثيقة التأمني أو شهادة املنشأ
ويقدمها إل املشرتي لتقايض الثمن أو إل البنك املعلن أو املؤيد لالعتامد يف حال ما إذا كان دفع

الثمن يتم عن طريق عقد االعتامد املستندي(. )29
حيث يرى البعض أن انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي يف البيع البحري سيف بتظهري
البائع ملستندات الشحن (وخاصة سند الشحن) وإرساهلا وتسليمها للمشرتي وإعالن قبوله هلا
بعد فحصها .وال تعترب امللكية التي تنتقل إل املشرتي مستقلة من كل قيد ،بل هي ملكية معلقة عىل
رشط مطابقتها للرشوط التي نص عقد البيع عليها .ويتحقق املشرتي من هذه املطابقة بعد وصول
أيضا أن انتقال
البضاعة وإتاحة الفرصة له لفحصها .واعالن قبوله هلا أو ردها .ويرى هذا الرأي ا
ملكية البضاعة إل املشرتي بصورة مطلقة يكون بعد إعالنه هلذا القبول( .)30إذ يرى البعض أن
املشرتي يتملك البضاعة منذ حلظة التعاقد يف ميناء القيام فيستطيع الترصف فيها واالستفادة من
زيادة أسعارها يف الفرتة التي يتم فيها نقل هذه البضاعة( ،)31وبتامم الشحن يصدر سند الشحن
الذي يقوم بتحديد وتعيني البضاعة حيث يمثل البضاعة ويعترب سند ملكيتها ،وبانتقال ملكية

السند إل املشرتي تنتقل له تبع اا ملكية البضاعة(.)32

=منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة األول ،2018 ،من ص  19إل ص .79
( )29عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص .495
( )30حسن دياب ،العقود التجارية وعقد البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األول ،1999 ،ص .276
( )31فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص
238؛ عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص .392
( )32فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجع السابق،
ص 239؛ عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع
سابق ،ص  393؛ حممد العوامي املنصوري وأمري فرج يوسف ،الرشح والتعليق عىل القانون التجاري البحري يف دولة
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ولقد ذهبت أغلبية أحكام القضاء الفرنيس إل اعتبار حلظة انتقال امللكية يف عقد البيع سيف
بشحنها عىل ظهر السفينة( .)33حيث يعترب البعض أن اتفاق البائع واملشرتي عىل إبرام عقد بيع
سيف يتضمن اتفاق اا ضمني اا عىل أن تنتقل امللكية إل املشرتي منذ الشحن ،وليس يف ذلك خروج
عىل القواعد العامة يف البيع( .)34وما يؤيد هذا الرأي أن الكثري من أحكام املحاكم الفرنسية
رفضت انتقال امللكية من البائع إل املشرتي قبل عبور البضاعة حاجز السفينة ،ولو كانت

البضاعة حمددة بالعقد بذاهتا (.)35
ويف حكم ملحكمة النقض املرصية يؤكد عىل أن انتقال امللكية ال يكون إال بوضع البضاعة
عىل ظهر السفينة ،حيث قررت املحكمة عىل أنه "لئن كان البيع سيف وهو بيع لبضاعة لدى
الشحن نظري ثمن إمجايل شامل لقيمة املبيع وأجرة النقل والتأمني ،ويتم بتسليم البضاعة عند
الشحن وتنتقل ملكيتها إل املشرتي بوضعها عىل ظهر السفينة ،إال أنه ملا كان العقد املربم بني
الطرفني -مع حتديد ثمن البضاعة املبيعة عىل أساس سيف نص رصاحة يف البند الثالث منه
عىل أن يكون تسليم هذه البضاعة يف ميناء الوصول -يف مواعيد حمددة بواسطة جلنة تثبت يف
حمارضها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ،وكان من املقرر أن امللكية وف اقا هلذا الرشط ال
تنتقل إل املشرتي إال بتسليم البضاعة يف ميناء الوصول ،فإنه ال يصدق عىل البيع يف هذه احلالة
وصف سيف وال يكون هلذا الوصف من معنى سوى أنه يبني طريقة دفع الثمن دون أن يكون
له أي أثر عىل حتديد وقت انتقال ملكية البضاعة .وإذا كان مقتىض ذلك أن رسم استرياد
البضاعة املبيعة يتحمله البائع تبع اا اللتزامه بتخليه املبيع بحيث يتمكن املشرتي من استالمه يف

اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،2017 ،ص .333
)33(Cass. com., 13 mai 1964, 3e arrêt: DMF 1964, p. 538 ; CA Rouen, 14 févr. 1975: DMF
1975, p. 346 ; CA Aix, 18 mars 1977: DMF 1979, p. 709 ; CA Rouen, 17 janv. 1991: JurisData n° 042291.

( )34أمحد حسني ،البيوع البحرية-دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية "سيف وفوب" ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،1983 ،ص .139
)35( T. com. Le Havre, 21 avr. 1925: Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1925, 1142.
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ميناء الوصول دون عائق ،فإن احلكم املطعون فيه إذ أقام قضاءه عىل أن الطاعن (املشرتي)
يلتزم برسم االسترياد يكون قد انتهى إل نتيجة صحيحة يف القانون"( .)36فاحلكم السابق يؤيد

الرأي القائل بأن ملكية البضائع تنتقل من البائع إل املشرتي من وقت الشحن(.)37
ويرى البعض أن البيع سيف يرد عىل بضاعة معينة بنوعها ،وال تنتقل ملكيتها إال عند
ختصيصها ،وهلذا التخصيص طرق عديدة ،ولكن يشرتط فيه أن يؤدي إل متييز البضاعة من
غريها ،وأن يعلن ختصيص هذه البضاعة( .)38حيث يرى البعض أن يف عقد البيع سيف يلزم
النتقال امللكية ،وف اقا للقواعد العامة ،أن يتم افراز البضاعة وتعيينها لتتحول من منقول معني
بنوعه إل منقول معني بالذات .ويتحقق إفراز البضاعة وتعيينها بشحن الكمية املبيعة عىل ظهر
السفينة( .)39ويثبت هذا اإلفراز بسند الشحن الذي يتضمن وصف اا دقيق اا للبضاعة املشحونة

من حيث العدد أو الوزن واحلالة والعالمات(.)40
ويذهب رأي نميل إليه( )41إىل أن تعيني البضاعة يتحقق عند إبرام العقد إذا كان يتعلق
ببضاعة موجودة ومعينة بذاهتا .إال أن هذا الفرض يعترب نادر اا يف البيوع البحرية ،إذ إهنا عاد اة
ما ترد عىل بضائع معينة بنوعها يف العقد ،سواء أكانت غالت ،كالقمح أو الذرة أو مصادر
الطاقة ،كالفحم أو النفط .ولذلك إذا كان العقد لبيع بضاعة مستقبلية أو معينة بنوعها فإن
( )36نقض (مرصي)  19مايو جمموعة النقض  ،24ص ( 791م -21القانون البحري املرصي) ،مشار إليه لدى بالل
األنصاري ،القانون البحري ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،الطبعة األول ،2019 ،ص  135و.136
( )37نقض مدين (مرصي)  10ديسمرب  1959جمموعة أحكام النقض س  10ص  19 ،783يونيو  ،1969مذكور
لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .394
( )38بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص  :137انظر يف ذلك أمحد حسني ،البيوع البحرية ،مرجع
سابق ،من ص  153إل .171
( )39مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص  394و.395
( )40مصطفى كامل طه ،أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
الطبعة  ،2018ص .527
( )41عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص  515و.516
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التعيني يتم عند شحن البضاعة ،وقد يكون قبل هذه املرحلة عند وضع العالمات املميزة عليها،
أو عند حتديدها من قبل البائع الدال عىل أهنا البضاعة التي تم االتفاق عليها بالعقد .فعىل سبيل
املثال ،إذا اشرتط يف العقد تسليم  500ألف برميل من النفط اخلام برنت ،فإن هذا العقد يتعلق
ببضاعة معينة بنوعها .ويتم تعيني البضاعة عندما يقوم البائع بإفراز بضاعة حمددة عىل أهنا هي
البضاعة التي تم االتفاق عليها بالعقد .ويمكن إفراز البضاعة عند شحنها ،ويمكن أن يقع
أيضا قبل عملية شحن البضاعة عىل ظهر السفينة عند وضع العالمات املميزة عليها يف
ذلك ا
خمازن البائع أو عند حتديدها يف العقد بأية طريقة كانت .حيث من املمكن يف حال غياب
املشرتي أن يقوم البائع بمفرده بعملية فرز البضائع اخلاصة باملشرتي حتى يتحقق تعيينها
بالذات ،حيث إن هذا الفرز الذي يقوم به البائع منفر ادا يرتتب عليه مع ذلك نقل امللكية إل
املشرتي( ،)42ومع ذلك ظلت السوابق القضائية الفرنسية منقسمة حول نقطة معرفة ما إذا كان
جيب عىل البائع إخطار املشرتي بتفرده بإفراز البضاعة ،حتى يرتتب عىل هذا اإلفراز انتقال
امللكية إل املشرتي( ،)43أي أن البعض من القضاء يستوجب إخطار املشرتي بإفراز البضاعة
حتى يرتتب عىل هذا اإلفراز انتقال امللكية ،بينام يكتفي البعض اآلخر بانتقال امللكية إل
املشرتي بتفرد البائع بإفراز البضاعة دون حاجة إلخطار املشرتي بذلك ،ونرى أنه ال حاجة
إلخطار املشرتي بعملية اإلفراز ،ألن اهلدف من اإلفراز هو تعيني البضاعة ،وهذا اهلدف
يتحقق دون حاجة إلخطار املشرتي بعملية اإلفراز .ويعد حتديد ما إذا كانت أفعال البائع قد
ترتب عليها تعيني البضاعة من عدمه من مسائل الواقع التي ختضع لتقدير قايض املوضوع.
ويرى البعض أن شحن البضاعة يف عقد البيع سيف ال يعترب ختصيص اا هلا يف كل األحوال،
بل هو ال يعد ختصيص اا إال إذا حرر سند ألمر املشرتي ،ويغلب أن حيصل البائع عىل سند شحن
حمرر ألمره هو ثم بعد ذلك يظهره للمشرتي عندما يقبض الثمن ،وإل أن يظهره يظل الشحن

)42( Cass. 1re civ., 1er juill. 1874: DP 1876, jurispr. p. 473 ; Cass. req., 19 mars 1929:
S. 1929, 1, p. 245.
)43( Cass. req., 11 août 1874: DP 1876, jurispr. p. 476 ; Cass. civ., 1er juill. 1889: DP 1891,
jurispr. p. 302.
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غري منتج يف ختصيص البضاعة ،كام أنه إذا حصل البيع عىل البضاعة وهي يف الطريق فمن

الواضح أن الشحن ال يعترب ختصيص اا ألنه سابق عىل البيع(.)44
ويرى البعض أن سند الشحن يف عقد البيع سيف يكون خاص اا يف البضاعة املبيعة عندما
حيقق ذاتية البضاعة دون غموض وذلك بتعيينها عىل وجه دقيق بحيث يمكن بسهولة التحقق
من نوعها ووزهنا أو عددها أو كميتها حسب األصول .وينبغي أن يتضمن السند العالمات
واألرقام املوضوعة عىل البضائع ،حيث إن احليازة ال يمكن أن ترد عىل أشياء غري حمددة .وال
يثري ذلك لبس اا إذا كانت البضاعة تنقل يف صناديق أو حاويات ،إال أن بعض البضائع مثل النفط
أو احلبوب تشحن غالب اا صب اا ،أي دون فاصل ودون تغليف بأن تصب مبارشة يف خزانات
السفينة .وال صعوبة إذا كانت كل الشحنة الصب مرسلة ملشرت واحد ،إذ إن سند الشحن يمثل
البضاعة إذا كان يبني اسم السفينة الناقلة .ولكن عندما تكون الشحنة الصب مرسلة لعدة
مشرتين فإنه حيرر لكل حصة من هذه البضاعة سند شحن مستقل ،إال أن احلصص يف هذه
احلالة تكون غري معينة داخل السفينة .ويكون ختصيص البضاعة املشحونة صب اا تام اا ما دام سند
الشحن يبني اسم السفينة وتاريخ الشحن وكمية ونوع البضاعة التي ختص ك ا
ال من املرسل
إليهم( .)45ويرى البعض اآلخر أنه إذا كانت البضاعة مشحونة صب اا دون تغليف أو يف أجوله
غري مرقومة كام هو احلال يف القمح والفحم والبرتول واخلشب ،وكانت هذه البضاعة مبيعة
جلملة مشرتين ،فليس ثمة إفراز عند الشحن ،إذ إن العد أو الكيل أو املقاس إنام يتم عند
الوصول ،أي أن انتقال امللكية ال يكون إال عند وصول البضاعة يف ميناء الوصول وختصيص
وتوزيع احلصص عىل املشرتين( .)46ويذهب القضاء املرصي إل أن البضاعة املشحونة يف
( )44قانون نقض (مرصي)  19يونية  1969جمموعة النقض  ،20ص  ،1026مشار إليه لدى بالل األنصاري ،القانون
البحري ،مرجع سابق ،ص .138
( )45عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص  509و.510
;)46(J. Heenen, Vente et commerce maritimes : Bruyland, Bruxelles 1952., n° 33

عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص.393
380

18

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/6

????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? Bouabbas:

[د .علي جاسم بو عباس]

السفينة عىل الكيفية السابقة تصبح يف هذه احلالة ملك اا شائع اا بني املشرتين منذ الشحن ،ومن
ثم يتقاسمون خماطر الطريق ،وتوزع البضاعة عليهم عند الوصول بحسب حصة كل
منهم( .)47وتقر السوابق القضائية الفرنسية بأن تسليم سند الشحن إل املشرتي يشكل تعييناا
للبضائع ،عىل الرغم من عدم فصلها ماد ايا عن باقي الشحنة( .)48ويف حكم للقضاء الفرنيس
اعتربت املحكمة أن البضاعة املشحونة سائبة لعدة مشرتين ،يملكها املشرتون ملكية شائعة
عىل مجيع الشحنة ،أي أهنا ملك شائع بني مجيع املشرتين .ا
وبدال من أن يكون كل مشرت مال اكا
حلصة حمددة عند الشحن ،فإن سيكون مال اكا حلصة من جمموع الشحنة( .)49وقد أكد ذلك
القايض اإلنجليزي( Baggallary )50ذلك يف حكم أصدره بقوله "إنني ال أرى مانع اا من
افرتاض موافقة املشرتي عىل رشاء جزء من شحنة كبرية من السكر أو القمح مث ا
ال وانتقال
ملكيتها إليه فور اا ولو كان من غري املمكن ختصيصها قبل تفريغها من السفينة" .ويرى البعض
أن تعيني البضاعة يقع حتى ولو كانت حصص اا غري مقسمة بعد ألكثر من مشرت يف مستودع
معني .فلو أشار العقد إل  250ألف برميل من النفط اخلام برنت من إمجايل  750ألف برميل
يف اخلزان رقم ( )1مثالا ،فإن البضاعة يف هذه احلالة تكون معينة بذاهتا(.)51ونحن نتفق مع ما
جاء به القضاء املرصي والفرنيس واإلنجليزي يف أن البضاعة املشحونة ص ابا ألكثر من مشرت

( )47استئناف خمتلط (مرصي)  8مارس  1944ب  ،69-56مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع
سابق ،ص  395؛ فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع
سابق ،ص .240
)48( CA Aix-en-Provence, 19 oct. 1962, DMF 1963, p. 347 ; CA Rouen, 23 janv. 1935: Dor.
suppl. 1935, p. 187 ; Mercadal, Les ventes FOB et CAF en France et dans les pays de droit
latin: Dr. eur. transp. 1981, p. 18 ; E. du Pontavice, Les obligations des parties dans la vente
CAF: Dr. eur. transp. 1982, p. 378.
)49( 20 arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence, Sur cet arrêt, V. G. Schwob, Les contrats de la
London Corn Trade Association (vente CAF), Paris 1928, p. 254 s.
( )50انظر قضية ،Stock V. Inglis (1884) 2 K.B.D 564. :منشور لدى حسن دياب ،العقود التجارية وعقد

البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .19
( )51عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص  515و.516
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تكون بضاعة معينة من حلظة ختصيص جزء منها ملشرت معني سواء من خالل سند شحن أو أي
وسيلة أخرى قبل شحن البضاعة ،وتكون يف هذه احلالة البضاعة مملوكة عىل الشيوع من قبل
أكثر من مشرت منذ حلظة ختصيصها هلؤالء املشرتين.
كبريا يف تعيني البضاعة وإفرازها إذا ما
ويتضح لنا مما سبق أن سند الشحن يلعب ا
دورا ا

كانت البضاعة حمددة بالنوع ومل تفرز إال عند شحنها ،ولقد أكدت املادة ( )146من قانون

التجارة الكويتي واملتعلقة بالبيع سيف عىل ذلك بقوهلا إنه " -1عىل البائع أن يرسل إل املشرتي
دون تأخري سند شحن نظيفا  -3 ....... -2 ........وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة
املبيعة ....وكذلك الوثائق األخرى التي قد يطلبها املشرتي إلثبات مطابقة البضاعة ملا ينص
عليه العقد ،".......ونصت املادة ( )149من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل نفس
احلكم ،يف أنه " -1عىل البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إل املشرتي دون إبطاء سند الشحن
نظيف اا وقاب ا
ال للتداول وموجه اا إل امليناء املعني للتفريغ ،وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة
املبيعة وقيمتها ووثيقة التأمني أو شهادة تقوم مقامها والوثائق األخرى التي يطلبها
املشرتي ،)52(".....-3....-2.حيث يتضح من تلك النصوص أن عىل البائع إرسال سند
شحن للمشرتي يبني فيه تفاصيل البضاعة املباعة له ،من خالل حتديد العالمات املميزة لتلك
البضاعة املشحونة وأوصافها بام يميزها عن غريها من البضائع املشحونة عىل ظهر السفينة،
حتى تنتقل امللكية من البائع إل املشرتي .لذلك عىل البائع التزام يف عقد البيع سيف بإرسال
سند الشحن إل املشرتي( .)53وذلك كون سند الشحن أداة إلثبات قيام البائع بتنفيذ
االلتزامات املفروضة عليه بمقتىض عقد البيع( .)54ويف احلالة التي تسلم فيها البضاعة بوضعها
عىل ظهر السفينة وإصدار سند شحن هبا وإرساله إل املشرتي تنتقل ملكية البضاعة من البائع

( )52فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص
 240و.241
( )53مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .394
( )54املرجع السابق ،ص .394
382
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إل املشرتي ( .)55حيث نرى أن انتقال امللكية عن طريق سند الشحن يكون بوقت صدوره ،إال
إذا كانت البضاعة قد تعينت قبل ذلك فتكون امللكية انتقلت إل املشرتي قبل صدور سند
الشحن ،ألن العربة بوقت التعيني أي اا كانت األداة التي متت من خالهلا عملية التعيني ،سواء
كانت سند شحن أو أي وسيلة أخرى .إال إذا كان هناك اتفاق بني البائع واملشرتي عىل أرجاء

نقل امللكية لوقت آخر(.)56
لذلك نرى حسب نص املادة ( )147من قانون التجارة الكويتي واملادة ( )150من قانون
املعامالت التجارية اإلمارايت أنه من حق املشرتي عدم قبول سند الشحن إذا مل يتضمن
املواصفات املتفق عل يها للبضاعة يف عقد البيع ،إذ يرتتب عىل عدم القبول عدم انتقال امللكية
إل املشرتي بسبب أن البضاعة التي تم ذكر مواصفاهتا يف سند الشحن ليست هي البضاعة
املتفق عليها يف عقد البيع ،خصوص اا ما إذا كانت البضاعة غري معينة بالذات بعقد البيع.
ويثري نص املادة ( )148من قانون التجارة الكويتي واملتعلق بعقد البيع سيف عالمة
استفهام تستحق النقاش ،حيث نصت عىل أنه "إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها
البضاعة املبيعة قبل وصول املستندات أو إذا وصلت املستندات ناقصة وجب عىل البائع فور
إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكني املشرتي من احلصول عىل نسخة من املستندات التي
مل تصل أو استكامل املستندات الناقصة .ويتحمل البائع املرصوفات الالزمة لذلك مع
التعويض إن كان له مقتض" ،وكذلك األمر يف نص املادة ( )151من قانون املعامالت
التجارية اإلمارايت ،حيث نصت عىل أنه "إذا وصلت السفينة التي شحن عليها املبيع قبل
وصول املستندات أو إذا وصلت املستندات ناقصة وجب عىل البائع فور إخطاره بذلك القيام
بكل ما يلزم لتمكني املشرتي من احلصول عىل نسخة من املستندات التي مل تصل أو استكامل
( )55حكم النقض املرصية /طعن رقم  210سنة  38ق جلسة  73/12/27س  24ص  ،1363مذكور لدى عبد
القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة
اخلامسة ،2014 ،ص  375و.376
( )56نص املادة ( )463من القانون املدين الكويتي؛ نص املادة ( )511من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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املستندات الناقصة ،ويتحمل البائع املرصوفات الالزمة لذلك مع التعويض إذا كان له
مقتىض" .فلو افرتضنا أن سند الشحن الذي يبني تفاصيل البضاعة املشحونة والعالمات
املميزة هلا مل يصل إل املشرتي إال يف وقت متأخر ،أو أن سند الشحن مل يكن مطاب اقا للبضاعة
املتفق عليها يف عقد البيع ،وطلب املشرتي من البائع إرسال سند شحن يسجل فيه ما تم
االتفاق عليه بخصوص البضاعة املبيعة ،فمتى تنتقل امللكية يف هذه احلالة من البائع إل
املشرتي؟ نرى بأن امللكية ال تنتقل إل املشرتي إال من تاريخ صدور سند شحن نظيف تبني فيه
مجيع املواصفات اخلاصة بالبضاعة املشرتاة ،وحيدد فيه العالمات املميزة للبضاعة املشحونة،
وال يؤخر انتقال امللكية من البائع إل املشرتي وصول هذا السند النظيف يف وقت متأخر ،حتى
لو كان وصول السند بعد وصول السفينة مليناء الوصول ،ما دام السند نظي افا وحيدد أوصاف
البضاعة املشحونة والعالمات املميزة هلا ،فالعربة بانتقال امللكية بتحديد أوصاف البضاعة
املشحونة والعالمات املميزة هلا عند صدور سند الشحن أو قبل ذلك بحسب األحوال ،وال
يؤثر تأخر وصول سند الشحن إل املشرتي عىل وقت انتقال امللكية إليه.
ونظر اا ألن األحكام اخلاصة بلحظة انتقال امللكية يف عقد البيع ليست متعلقة بالنظام العام .فقد
جرى العمل ،يف البيوع التجارية ،عىل التعديل من هذه األحكام( .)57لذلك نرى من األفضل عىل
البائع واملشرتي حتديد حلظة انتقال امللكية من البائع إل املشرتي بوقت صدور سند الشحن الذي
ا
مشتمال عىل تعيني البضاعة
يثبت شحن البضاعة عىل ظهر السفينة ،عىل أن يكون سند الشحن
تعيين اا كافي اا وحمدد اا أوصافها وعالماهتا ،بحيث يمكن التفرقة بينها وبني البضائع األخرى املشحونة
عىل نفس السفينة .فإذا اشرتط يف عقد البيع أن امللكية ال تنتقل إل املشرتي إال بتسلم البضاعة يف

ميناء الوصول ،فإنه ال يصدق عىل البيع يف هذه احلالة وصف سيف(.)58

( )57عبدالفضيل حممد أمحد ،العقود التجارية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،2017 ،ص  16و.17
( )58نقض (مرصي)  19مايو  1973س  24ص  ،796مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع
سابق ،ص .394
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الفرع الثالث
انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع فوب يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
يعترب البيع فوب كام ذكرنا سابق اا عقدا ا يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة املبيعة يف ميناء
الشحن عىل ظهر السفينة التي يتعاقد معها املشرتي( ،)59حيث يرى البعض أن من هذه اللحظة
تربأ ذمة البائع من االلتزام بالتسليم ،وتنتقل ملكية البضاعة إل املشرتي( ،)60إذ يرى البعض
أن سند الشحن الذي يتسلمه املشرتي من البائع يمثل سند ملكية البضاعة( .)61ويؤكد البعض
عىل أن البيع فوب خيضع للقواعد العامة يف البيوع حتت رشط التسليم ،فتنتقل امللكية من البائع
إل املشرتي بمجرد أن يسلم البائع البضاعة للناقل البحري ،أي عند الشحن( .)62ويرى
البعض أن انتقال ملكية البضاعة من البائع إل املشرتي يف البيع الفوب تكون منذ متام شحنها
ولو كانت البضاعة غري معينة بعد ،ألن إرادة الطرفني قد اجتهت لذلك وف اقا ألحكام هذا

( )59مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،املرجع السابق ،ص 398؛ نقض (مرصي) مدين  13نوفمرب  1958جمموعة
أحكام النقض س 9ص  3 ،669ديسمرب  1974س  25ص  ،1315مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري،
املرجع السابق ،ص .398
( )60نقض مدين (مرصي)  27ديسمرب  1966جمموعة النقض س  17ص  ،1979مذكور لدى مصطفى كامل طه،
القانون البحري ،املرجع السابق ،ص 398؛ انظر أيض اا أمحد حسني ،البيوع البحرية ،مرجع سابق ،ص  447إل 450؛
فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص .242
( )61فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص
243؛ عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص  397؛ حممد العوامي املنصوري وأمري فرج يوسف ،الرشح والتعليق عىل القانون التجاري البحري يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص .333
( )62بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 158؛ كامل محدي ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص
637؛ انظر أيض اا حممود الرشقاوي ،القانون البحري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1987 ،ص .330
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العقد( .)63ومع ذلك نميل إل رأي آخر أكثر دقة( )64يف أن تعيني البضاعة يتحقق عند إبرام
العقد إذا كان يتعلق ببضاعة موجودة ومعينة بذاهتا .إال أن هذا الفرض يعترب نادر اا يف البيوع
البحرية ،إذ إهنا عاد اة ما ترد عىل بضائع معينة بنوعها يف العقد ،فإن التعيني يتم عند شحن
البضاعة ،وقد يكون قبل هذه املرحلة عند وضع العالمات املميزة عليها ،أو عند حتديدها من
قبل البائع الدال عىل أهنا البضاعة التي تم االتفاق عليها بالعقد .ويتم تعيني البضاعة عندما
يقوم البائع بإفراز بضاعة حمددة عىل أهنا هي البضاعة التي تم االتفاق عليها بالعقد .ويمكن
أيضا قبل عملية شحن البضاعة عىل ظهر
إفراز البضاعة عند شحنها ،ويمكن أن يقع ذلك ا
السفينة عند وضع العالمات املميزة عليها يف خمازن البائع أو عند حتديدها يف العقد بأية طريقة
كانت .ويعد حتديد ما إذا كانت أفعال البائع قد ترتب عليها تعيني البضاعة من عدمه من مسائل

الواقع التي ختضع لتقدير قايض املوضوع(.)65
ولكن يبقى السؤال أن يف بعض البضائع مثل النفط أو احلبوب تشحن غالب اا صب اا ،أي دون
فاصل ودون تغليف بأن تصب مبارشة يف خزانات السفينة .فمتى تنتقل امللكية إل املشرتي إذا
كانت كل الشحنة الصب مرسلة ملشرت واحد؟ وهل خيتلف األمر عندما تكون الشحنة الصب
مرسلة لعدة مشرتين؟ ل إلجابة عىل هذا السؤال نحيل للتفصيل الذي تم ذكره عند احلديث
عن انتقال ملكية البضائع إل املشرتي يف الفرع السابق فيام خيص هذا التساؤل منع اا للتكرار.
دورا أساس ايا يف انتقال ملكية البضائع من
ونرى أن سند الشحن يف عقد البيع فوب يلعب ا
البائع إل املشرتي خصوص اا يف حال عدم تعيني البضاعة من البائع قبل شحنها ،ألن سند
الشحن هو الذي حيدد وقت انتقال امللكية يف هذه احلالة من خالل حتديد البضاعة املبيعة
والعالمات املميزة هلا عند شحنها عىل ظهر السفينة ،صحيح أن يف عقد البيع فوب يتحمل

( )63حسن دياب ،العقود التجارية وعقد البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .19
( )64عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص  515و.516
( )65املرجع سابق ،ص  515و.516
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املشرتي تكاليف إبرام عقد النقل ،ولكن مع ذلك عىل البائع إرسال سند الشحن الذي يمثل
البضاعة املشحونة إل املشرتي ،لكي يتعرف املشرتي عىل بضائعه من خالل حتديد البضاعة
والعالمات املميزة هلا واملذكورة يف سند الشحن،حيث نصت املادة ( )156من قانون التجارة
الكويتي واملتعلقة بعقد البيع فوب عىل أنه "عىل البائع تقديم كل معاونة لتمكني املشرتي من
احلصول عىل سند الشحن وغريه من املستندات الصادرة يف بلد الشحن والتي قد يطلبها
املشرتي ليتمكن من استرياد البضاعة إل بلد الوصول أو مرورها عرب دولة أخرى عند
أيضا املادة
االقتضاء .ويتحمل املشرتي النفقات الالزمة للحصول عىل هذه األوراق" ،ونصت ا
( )136من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل أن " عىل البائع أن يقدم للمشرتي كل
مساعدة متكنه من احلصول عىل سند الشحن وغريه من الوثائق الالزم استخراجها يف الدولة
التي يقع فيها شحن املبيع لتيسري استرياده أو مروره عرب دول أخرى ويتحمل املشرتي النفقات

الالزمة للحصول عىل هذه املستندات"(.)66
ويلتزم البائع حسب نص املادة ( )153من قانون التجارة الكويتي واملتعلقة بعقد البيع
فوب بأن " .... -3........ -2...... -1خيطر البائع املشرتي دون إبطاء بشحن البضاعة
ويرسل إليه األوراق الدالة عىل ذلك عىل أن يتحمل املشرتي مرصوفات اإلخطار وإرسال
أيضا املادة ( )134من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت يف
األوراق" ،ونصت عىل ذلك ا
أنه" -3.....-2....-1ويلتزم البائع بإخطار املشرتي دون إبطاء بشحن املبيع مع إرسال
األوراق الدالة عىل ذلك إليه وذلك عىل نفقة املشرتي" .فعند إرسال سند الشحن سيتمكن
املشرتي من معرفة ما إذا تم حتديد البضائع بشكل واضح والعالمات املميزة هلا يف سند
الشحن ،حتى يتم معرفة مدى انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي وقت صدور سند
الشحن من الناقل .ونرى أن سند الشحن يعترب مؤكدا ا النتقال امللكية يف حال ما إذا كانت
البضاعة قد تم تعيينها وإفرازها قبل عملية الشحن من خالل أي وسيلة يقوم هبا البائع.
( )66فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق
ص.244
[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

25

387

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 92 [2022], Art. 6

[تبعة هالك البضائع يف عقد البيع سيف والبيع فوب]

ويرى البعض اآلخر من الفقه أن املستندات يف عقد البيع فوب ليس هلا دور هنا كام يف البيع
سيف ،فام دام النقل والتأمني يعقدمها املشرتي ،فهو إذن يتسلم البوليصة وسند الشحن مبارشة
من املؤمن والناقل ال من البائع( .)67ولكن يرى البعض اآلخر أنه غالب اا ما يتفق البائع واملشرتي
عىل أن يتسلم البائع سند الشحن من الناقل الذي أبرم معه املشرتي عقد النقل ،ويف هذه احلالة،
حيرر السند ألمر البائع حلني استيفائه الثمن .ويف غري احلالة التي يكون فيها املشرتي متواجد اا
يف ميناء الشحن ،فإنه بعد إمتام عملية شحن البضاعة يلتزم البائع بتسلم سند الشحن من
الناقل .وهلذا ألزم املرشع البائع يف نص املادة ( )156من قانون التجارة الكويتي واملادة ()136
من قانون املع امالت التجارية اإلمارايت بتقديم كل معاونة لتمكني املشرتي من احلصول عىل
سند الشحن وغريه من املستندات الصادرة يف بلد الشحن ،ففي هذه األحوال نجد أن سند

الشحن يلعب الدور نفسه كام يف البيع سيف (.)68
ومل نجد يف قانون التجارة الكويتي أو قانون املعامالت التجارية اإلمارايت فيام يتعلق بعقد
نصا ا
نصا ا
مماثال لنص املادة
مماثال لنص املادة ( )147من قانون التجارة الكويتي أو ا
البيع فوب ا
( )150من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت الذي سبقت اإلشارة إليهام يف الفرع السابق،
ومع ذلك نرى بأن البائع بعقد البيع فوب عليه التزام بتقديم سند شحن يتطابق مع عقد البيع
املتفق بينه وبني املشرتي ،وذلك متى ما اعرتض املشرتي عىل البضاعة املحددة يف سند الشحن،
بسبب خمالفتها ملا هو مذكور بعقد البيع املربم بينهم ،إذ يرتتب عىل عدم قبول املشرتي هلذا
السند عدم انتقال امللكية إل املشرتي بسبب أن البضاعة التي تم ذكر مواصفاهتا يف سند الشحن
ليست هي البضاعة املتفق عليها يف عقد البيع ،خصوص اا ما إذا كانت البضاعة غري معينة بالذات
بعقد البيع.

( )67بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 156؛ انظر أيض اا عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون
التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .383
( )68عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص .514
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ونظر اا ألن األحكام اخلاصة بلحظة انتقال امللكية يف عقد البيع ليست متعلقة بالنظام العام.
فقد جرى العمل ،يف البيوع التجارية ،عىل التعديل من هذه األحكام ( .)69لذلك من األفضل
عىل البائع واملشرتي حتديد حلظة انتقال امللكية من البائع إل املشرتي بوقت صدور سند الشحن
ا
مشتمال عىل تعيني
الذي يثبت شحن البضاعة عىل ظهر السفينة ،عىل أن يكون سند الشحن
البضاعة تعيين اا كافي اا وحمد ادا أوصافها وعالماهتا ،بحيث يمكن التفرقة بينها وبني البضائع
األخرى املشحونة عىل نفس السفينة .فإذا اشرتط يف عقد البيع أن امللكية ال تنتقل إل املشرتي
إال بوصول البضاعة إل ميناء الوصول ،فإن هذا البيع خيرج عن تكييفه بأنه عقد بيع فوب.

املطلب الثاين
انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف والبيع فوب وف اقا ألحكام االتفاقية
عند النظر يف نص املادة ( )4من االتفاقية نجد أهنا ذكرت عىل "أن يقترص تطبيق هذه االتفاقية
عىل تكوين عقد البيع واحلقوق وااللتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع واملشرتي .وفيام
عدا األحوال التي يوجد يف شأهنا نص رصيح خمالف يف هذه االتفاقية ،ال تتعلق هذه االتفاقية بوجه
خاص بام ييل (:أ) ( ......ب) اآلثار التي قد حيدثها العقد يف شأن ملكية البضائع املبيعة" ،إذ يتضح
من هذا النص أن االتفاقية جاء تنظيمها للبيع الدويل بشكل جزئي( .)70إذ يرى البعض أن اتفاقية
فيينا مل تعالج مسألة انتقال ملكية البضائع املبيعة من البائع إل املشرتي( .)71فهل حق اا مل تتطرق
االتفاقية ألحكام نقل امللكية يف عقد البيع؟

( )69عبد الفضيل حممد أمحد ،العقود التجارية ،مرجع سابق ،ص  16و17؛ عبد الفضيل حممد أمحد وأمحد محد الرشود،
العقود التجارية وعمليات البنوك يف القانون الكويتي ،مؤسسة دار الكتب ،الكويت ،الطبعة الثالثة ،2020/2019 ،ص .19
( )70انظر يف ذلك عصام أنور سليم ،خصائص البيع الدويل (وف اقا التفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع
املربمة يف فيينا سنة  ،)1980منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2004 ،ص .8
( )71عصام أنور سليم ،خصائص البيع الدويل ،املرجع السابق ،ص .38
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يذهب البعض إل أن املقصود من املادة ( )4بند (ب) من االتفاقية هو استبعاد مسألة ما إذا
يرتتب عىل البيع يف ذاته انتقال ملكية املبيع من البائع إل املشرتي ،وذلك لشدة اختالف
الترشيعات الوطنية هبذا اخلصوص .فبعض الترشيعات ما ترتب عىل جمرد انعقاد البيع انتقال
ملكية املبيع .والبعض اآلخر ما ال ترتب عىل البيع إال جمرد إنشاء التزام عىل البائع بنقل امللكية.
ومل يكن من السهل التقريب بني النظريتني الرتباط امللكية يف كل دولة بأصول تارخيية .كام أن
تعديل نظام انتقاهلا يستوجب تغيري كثري من القواعد املشتتة يف فروع القانون وتقوم عىل واقعة
انتقال امللكية أو عدم انتقاهلا .كام أن توحيد قاعدة أثر البيع يف انتقال امللكية غري رضوري إال فيام
يتعلق بمسألتي انتقال تبعة اهلالك واملحافظة عىل املبيع ،وقد وضعت االتفاقية بشأهنام قواعد
موحدة ،أما غري هاتني املسألتني فمحدود األمهية العملية يف البيوع الدولية وال يستحق بذل
اجلهد لتوحيده( .)72ومع ذلك نرى أن نص املادة ( )4بند (ب) من االتفاقية غري دقيق فيام ذكره
يف أن االتفاقية ال تتعلق يف اآلثار التي قد حيدثها العقد يف شأن ملكية البضائع املبيعة ،حيث وجدنا
أن االتفاقية تدخلت يف موضوع امللكية من خالل عدة نصوص أسعفتنا يف معرفة وقت انتقال
امللكية من البائع إل املشرتي يف البيوع البحرية ،وحتديد اا يف البيع سيف والبيع فوب.
حيث نصت املادة ( )30من االتفاقية عىل أنه "جيب عىل البائع أن يسلم البضائع ،واملستندات
املتعلقة هبا وأن ينقل ملكية البضائع عىل النحو الذي يقتضيه العقد وهذه االتفاقية" ،إذ يتضح من هذا
النص أن عىل البائع التزا اما بنقل ملكية الشء املبيع إل املشرتي ا
وفقا للعقد واالتفاقية ،وكذلك يلتزم
بتسليم كل املستندات املتعقلة بالبضائع املبيعة ،ومن تلك املستندات التي يلتزم البائع بتسليمها سند

الشحن ،فال حديث عن انتقال ملكية دون أن تكون تلك البضائع املسلمة إل الشاحن حمددة بشكل
واضح وتم ذكر العالمات التي متيزها يف سند الشحن ،لذلك نصت املادة ( )32من االتفاقية عىل أنه
"  -1إذا قام البائع ،ا
وفقا للعقد أو هلذه االتفاقية ،بتسليم البضائع إل الناقل ،وإذا كانت البضائع ال
يمكن تعيينها بوضوح بأهنا املشمولة بالعقد  ،سواء بوجود عالمات مميزة هلا أو بمستندات الشحن

( )72حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .84
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أو بطريقة أخرى  ،جيب عىل البائع أن يرسل للمشرتي إخطار اا بالشحن يتضمن تعيني البضائع-2 .
إذا كان البائع ملزم اا باختاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يربم العقود الالزمة لكي يتم النقل إل
املكان املحدد بوسائط النقل املناسبة ا
وفقا للظروف وحسب الرشوط املتبعة عادة يف مثل هذا
النقل .)73(....-3.حيث يتضح من هذا النص أن انتقال امللكية مرتبط بتعيني البضاعة بوسيلة تبني
بوضوح أهنا البضاعة املشمولة بالعقد ،سواء بوجود عالمات مميزة هلا أو بمستندات الشحن أو بأي
طريقة أخرى وقت تسليم البضاعة إل الناقل .حيث نرى بأن وسيلة تعيني البضاعة املشمولة بالعقد
وقت تسليم البضاعة من البائع إل الناقل ال تكون يف عقد البيع سيف والبيع فوب إال من خالل سند

شحن صادر من الناقل عند عملية شحن البضائع عىل ظهر السفينة(.)74
حيث نرى أن هذا التوجه الذي أتت به االتفاقية بخصوص وقت انتقال ملكية البضائع من
البائع إل املشرتي خيالف ما جاء به القانون الكويتي والقانون اإلمارايت يف أن امللكية تنتقل إل
املشرتي من حلظة إبرام عقد البيع إذا كانت البضاعة معينة بذاهتا أما إذا كانت معينة بنوعها
بالعقد فإن ملكيتها تنقل إل املشرتي بإفرازها سواء بصدور سند شحن يبني ذاتية البضاعة عند
شحنها عىل ظهر السفينة أو بأي وسيلة أخرى يتم هبا االفراز قبل صدور سند الشحن.
ولكن ما هو احلل إذا كانت البضاعة املشحونة إل املشرتي سائبة ومرسلة ألكثر من مشرت؟
قمحا مرسلة ألكثر من مشرت يف حاوية واحدة تضم كمية مجيع املشرتين.
سكرا أو ا
كام لو كانت ا

لقد ذهبنا عند احلديث عن القانون الكويتي والقانون اإلمارايت إل أن البضاعة املشحونة سائبة
لعدة مشرتين تنتقل ملكيتها إل املشرتين منذ وقت تعيينها يف مكان معني يضم حصة مجيع
املشرتين ،وأن البضاعة يف هذه احلالة تكون مملوكة عىل الشيوع بني هؤالء املشرتين .ولكن

بخصوص أحكام االتفاقية نرى أن هذا الرأي ال يتوافق مع أحكام االتفاقية ،إذ أشارت املادة

( )73انظر يف ذلك عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .81
( )74انظر يف ذلك حممد العوامي املنصوري وأمري فرج يوسف ،الرشح والتعليق عىل القانون التجاري البحري يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص  332إل .336
[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

29

391

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 92 [2022], Art. 6

[تبعة هالك البضائع يف عقد البيع سيف والبيع فوب]

( )32من االتفاقية أنه عند تسليم البضائع إل الناقل جيب أن تكون البضاعة معينة بوضوح بأهنا
املشمولة بالعقد من خالل سند الشحن الصادر من الناقل ،حيث إن تعيني البضاعة بحاوية تضم
مجيع الكمية املخصصة لعدة مشرتين ختتلط ملكيتهم ببعض ال يعترب تعيين اا واضح اا لكمية كل
مشرت ،حيث يالحظ من نص املادة ( )32من االتفاقية أهنا ترفض فكرة اعتبار أن امللكية تنتقل
إل املشرتين يف حال أن البضاعة مرسلة سائبة لعدة مشرتين ،فإذا ما كانت كذلك جيب عىل البائع
حسب نص املادة ( )32من االتفاقية أن يرسل للمشرتي إخطار اا بالشحن يتضمن تعيني البضائع
بشكل واضح ومنفصل عن باقي الشحنة املخصصة للمشرتين اآلخرين.
إذ نرى أن نص املادة ( )32من االتفاقية ينطبق عىل عقد البيع سيف والبيع فوب ،ألنه
ينظم عملية بيع بضائع مرتبطة بعملية نقل .إذ جيب عىل البائع أن يرسل للمشرتي املستندات
التي حتدد البضاعة املشحونة والعالمات املميزة هلا ،حيث إن امللكية تنتقل من البائع إل
املشرتي منذ حلظة صدور سند شحن يشتمل عىل مجيع البيانات التي متيز البضاعة املذكورة
بسند الشحن عن باقي البضائع املشحونة يف السفينة ،وهذه القاعدة تعترب األصل يف حتديد
وقت انتقال امللكية يف البيع املرتبط بعملية نقل حسب نص املادة ( )32من االتفاقية ،ولكن ما
هو العمل يف حالة عدم حتديد العالمات املميزة للبضاعة بسند الشحن؟ أتى نص املادة ()32
من االتفاقية سابق الذكر بحل هلذه املسألة ،يف أنه يف حالة عدم حتديد العالمات املميزة للبضاعة
بسند الشحن ،فإنه جيب عىل البائع أن يرسل للمشرتي إخطار اا بالشحن يتضمن تعيني البضائع
وحتديد العالمات املميزة هلا ،وبالتايل سيكون انتقال امللكية من البائع إل املشرتي يف هذه احلالة
من تاريخ اإلخطار وليس من تاريخ صدور سند الشحن ،أي من املمكن أن تنتقل امللكية إل
املشرتي يف وقت تكون فيه البضاعة يف منتصف الطريق إل املشرتي ألن حتديد البضاعة
والعالمات التي متيزها تم باإلخطار وليس يف سند الشحن ،ونرى يف هذه احلالة خروج عقد
البيع عن تكييفه بأنه عقد بيع سيف أو بيع فوب بسبب تعارض هذا األمر مع طبيعة تلك
العقود التي جيب أن يكون انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي قبل شحن البضاعة أو
عند شحنها عىل األقل ،وذلك لتعلق األمر بأسباب مرتبطة يف حتديد تبعة اهلالك التي سنناقشها
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يف املبحث الثاين .لذلك وجدنا أن املرشع الكويتي واملرشع اإلمارايت فيام يتعلق يف البيع سيف
والبيع فوب مل يتطرقا ملسألة اإلخطار التي أتى هبا نص املادة ( )32من االتفاقية ،ألن الفكرة
التي أتت هبا االتفاقية تتناىف مع طبيعة عقد البيع سيف والبيع فوب .إذ إن االتفاقية يف تنظيمها
للبيوع الدولية والتي منها البيوع البحرية ،مل تأخذ باحلسبان طبيعة مجيع البيوع الدولية التي
ترتبط بعملية نقل ،وإنام أتت نصوصها عامة ،بحيث ينطبق بعضها عىل بعض عقود البيوع
الدولية وال ينطبق عىل البعض اآلخر.
ووفق اا لالتفاقية عىل البائع يف عقد البيع سيف والبيع فوب أن يسلم سند الشحن اخلاصة
بالبضاعة املرسلة إل املشرتي يف الزمان واملكان املتفق عليه بينهام ،وجيب أن يذكر بسند الشحن
مجيع البيانات املتعلقة بالبضاعة املشحونة والعالمات املميزة هلا ،وهذا ما أكد عليه نص املادة
( )34من االتفاقية ،يف أنه "إذا كان البائع ملزم اا بتسليم املستندات املتعلقة بالبضائع ،فإن عليه أن
يفي هبذا االلتزام يف الزمان واملكان املعينني يف العقد وعىل النحو الذي يقتضيه .وإذا كان البائع
قد سلم هذه املستندات قبل امليعاد املتفق عليه ،فله حتى ذلك امليعاد أن يصلح أي نقص يف
مطابقة املستندات ،برشط أال يرتتب عىل استعامل هذا احلق مضايقة للمشرتي أو حتميله نفقات
غري معقولة .ومع ذلك ،حيتفظ املشرتي باحلق يف طلب تعويضات ا
وفقا ألحكام هذه
االتفاقية"( .)75وجيب عىل البائع أن يسلم إل الناقل حسب نص املادة ( )35من االتفاقية "-1
بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة ألحكام العقد-2...
 .".... -3....فإذا ما كانت البضاعة املسلمة إل الناقل واملثبتة بسند الشحن ختالف ما هو متفق
عليه بني البائع واملشرتي يف عقد البيع ،فإن امللكية ال تنتقل من البائع إل املشرتي ،ألهنا ليست
البضاعة املتفق عليها .فالتعيني املقصود النتقال امللكية هو تعيني البضاعة املتفق عليها وليس
غريها ،ويكون ذلك التعيني من خالل سند الشحن حسب أحكام االتفاقية.
ونجد أنه جيوز للبائع استثنا اء حتديد مواصفات البضاعة املرسلة إل املشرتي ولكن ا
وفقا

( )75انظر يف ذلك عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .82
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لرشوط املادة ( )65من االتفاقية ،حيث نصت تلك املادة عىل أنه " -1إذا كان العقد يقيض بأن
عىل املشرتي أن يعني شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات األخرى املميزة هلا ومل يقدم هذه
املواصفات يف امليعاد املتفق عليه أو خالل مدة معقولة بعد استالم طلب بذلك من البائع جاز
للبائع ،دون اإلخالل بأي حقوق أخرى له ،أن حيدد املواصفات بنفسه ا
وفقا حلاجات املشرتي
التي يمكن له معرفتها -2 .إذا حدد البائع بنفسه املواصفات كان عليه أن يبلغ املشرتي بتفاصيلها
وأن حيدد فرتة معقولة يمكن فيها للمشرتي أن حيدد مواصفات خمتلفة .وإذا مل يقم املشرتي بذلك
يف املدة املحددة بعد استالم إخطار من البائع هبذا الشأن تصبح املواصفات التي وضعها البائع
هنائية" ،فيتضح من هذا النص ،يف حال عدم حتديد املشرتي ملواصفات أخرى غري التي حددها
البائع وانتهت املدة املمنوحة للمشرتي للرد عىل ذلك ،اعترب تاريخ صدور سند الشحن هو تاريخ
انتقال امللكية ،ولكن جيب أن يذكر بسند الشحن املواصفات التي حددها البائع للبضاعة والتي
مل يغري املشرتي عليها خالل الفرتة املمنوحة له من البائع ،وأن يذكر كذلك العالمات املميزة
للبضائع املشحونة والتي متيزها عن غريها من البضائع املشحونة عىل ظهر السفينة.
ونجد أن نص املادة ( )65من االتفاقية ليس له مثيل يف قانون التجارة الكويتي أو قانون
املعامالت التجارية اإلمارايت فيام يتعلق بالقواعد اخلاصة بالعقد البيع سيف والبيع فوب ،ومع
ذلك نرى بجواز تطبيق نص املادة ( )122من قانون التجارة الكويتي واملتعلقة باألحكام
العامة يف البيع التجاري ،إذ نصت عىل أنه "إذا اتفق عىل أن للمشرتي حتديد شكل املبيع أو
حجمه أو غري ذلك من مميزاته التفصيلية ،وجب عىل املشرتي أن يقوم هبذا التحديد خالل مدة
معقولة ،وإال جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض .وجيوز للبائع بعد انقضاء املدة املذكورة
حتديد هذه املميزات ،ويكون هذا التحديد هنائي اا إذا مل يعرتض عليه املشرتي خالل مدة معقولة
من إخطاره به" ،وكذلك من املمكن تطبيق نص املادة ( )101من قانون املعامالت التجارية
اإلمارايت واملتعلقة باألحكام العامة يف البيع التجاري ،حيث نصت عىل أنه "-1إذا اتفق
املتعاقدان عىل أن يكون للمشرتي حتديد شكل املبيع أو حجمه أو غري ذلك من الصفات املميزة
له وجب عليه أن يقوم هبذا التحديد يف امليعاد املتفق عليه أو يف امليعاد املناسب إن مل يتفق عىل
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ميعاد حمدد-2.وإذا انقىض امليعاد املشار إليه يف الفقرة السابقة دون أن حيدد املشرتي صفات
املبيع كان للبائع اخليار بني طلب فسخ العقد والتعويض وبني قيامه بتحديد صفات املبيع
وإخطار املشرتي هبا عىل أن يعترب هذا التحديد هنائي اا إذا مل يعرتض عليه املشرتي خالل عرشة
أيام من تاريخ إخطاره".
وبعد حتديد وقت انتقال امللكية ،سنتمكن بعد ذلك من حتديد وقت انتقال تبعة اهلالك من
البائع إل املشرتي ،حيث أكد نص املادة ( )67من االتفاقية عىل ذلك ،بأن "  ... -2 ....-1ال
تنتقل التبعة إل املشرتي ما مل تكن البضائع معينة بوضوح بأهنا املشمولة بالعقد ،سواء بوجود
عالمات مميزة عىل البضائع ،أو بمستندات الشحن ،أو بإخطار موجه إل املشرتي ،أو بطريقة
أخرى " .حيث أكد البعض عىل ذلك بقوله أن البضاعة إذا ظلت جمهولة الذاتية ،كام إذا كانت
مشحونة سائبة ( )en vracأو مرسلة مجلة إل وكيل البائع ليقوم بفرزها وتوزيعها عىل أكثر من
مشرت ،فال تنتقل تبعتها إل املشرتي حتى تعني( ،)76واملقصود بالتعيني هنا هو تعيني الناقل
مللكية البضائع إل املشرتي .ونجد أن املادة ( )67بند  -2-من االتفاقية تؤكد مرة أخرى عىل
ما جاءت به املادة ( )32بند  -1-من االتفاقية عىل أن طريقة تعيني البضاعة املشمولة بالعقد
ال يكون يف عقد البيع سيف والبيع فوب إال من خالل سند شحن صادر من الناقل ،أي أن
انتقال امللكية ال يكون إال من تاريخ تعيني البضاعة بسند الشحن.
يتضح لنا من القانون الكويتي والقانون اإلمارايت وأحكام االتفاقية أن تعيني البضاعة
الالزم النتقال ملكيتها من البائع إل املشرتي هو رشط أسايس وأويل يبحث بعده يف اللحظة
التي يقررها القانون النتقال تبعة اهلالك .أي أن انتقال امللكية إل املشرتي ليس بالرضورة أن
يتحقق معه انتقال تبعة اهلالك ،حيث سنرى هذا األمر بشكل واضح يف املبحث الثاين .ويبقى
السؤال األهم ،ما هو وقت انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف
والبيع فوب بعد حتقق رشط انتقال امللكية من البائع إل املشرتي؟

( )76حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .213
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املبحث الثاين
وقت انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف والبيع فوب
إن انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي رشط أسايس جيب حتققه أو ا
ال ليبحث بعد ذلك
يف مسألة الوقت الذي تنتقل به تبعة اهلالك يف عقد البيع سيف وفوب ،إذ إن انتقال امللكية إل
املشرتي ال يؤدي بشكل مبارش إل انتقال تبعة اهلالك له ،حيث تظل تبعة اهلالك حمكومة بالقواعد
اخلاصة بانتقاهلا ،حيث نظم القانون الكويتي والقانون اإلمارايت أحكام انتقال تبعة اهلالك يف كل
من عقد البيع سيف (مطلب أول) والبيع فوب (مطلب ثان) بشكل مبارش ،ولكن هل نظمت
اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع األحكام املتعلقة بانتقال تبعة اهلالك يف عقد البيع
سيف والبيع الفوب بشكل مبارش ،أم كانت غري واضحة يف تنظيمها (مطلب ثالث).

املطلب األول
انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
يلتزم البائع وف اقا ألحكام عقد البيع سيف بشحن البضاعة عىل السفينة املتجهة إل ميناء
الوصول وف اقا للرشوط واألحكام التي نص عليها العقد ،وباحلصول عىل املستندات وتظهريها
وتسليمها للمشرتي أو للبنك فاتح االعتامد املستندي أو البنك الوسيط يف الزمان واملكان املتفق
عليهام يف العقد ،ويعترب هذا وفاء كام ا
ال منه بالتزامه بالتسليم ( ،)77ولكن هل يرتتب عىل هذا
التسليم انتقال تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي؟
ذهب رأي من الفقه نتفق معه إل أن انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي تكون
منذ متام شحنها عىل السفينة الناقلة يف ميناء الشحن .فإذا هلكت البضاعة أو تعيبت يف الطريق
فإن هالكها أو تعييبها يكون عىل عاتق املشرتي .ويرى كذلك هذا الرأي أن وفاء البائع بالتزامه
( )77حسن دياب ،العقود التجارية وعقد البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .248
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يعترب صحيح اا إذا سلم املستندات للمشرتي عىل الرغم من هالك البضاعة أو تعييبها قبل تسليم
املستندات وبعد متام شحنها .وأنه ال جيوز للمشرتي أن يرفض هذه املستندات بسبب اهلالك
أو التعييب ما مل يثبت أن ذلك يعود إل خطأ البائع نفسه( .)78حيث إن املشرتي ال يتحمل يف
البيع سيف تبعة هالك البضائع أو تلفها بعد عبورها حاجز السفينة ألسباب ترجع خلطأ البائع
قبل شحن البضائع ،كعدم قيامه باإلجراءات التي تضمن سالمة البضائع وهي يف طريقها إل
املشرتي ( ،)79أو عدم تزويد الناقل بالتعليامت الرضورية بشأن البضائع)80(.

إذ نصت املادة ( )144من قانون التجارة الكويتي واخلاصة يف عقد البيع سيف عىل أن
" يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من رضر حتى اللحظة التي جتتاز فيها أثناء شحنها
حاجز السفينة .وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إل املشرتي" ،وقد أكدت نصوص القانون
اإلمارايت عىل ذلك يف نصني ،األول :نص املادة ( )141من قانون املعامالت التجارية يف أنه
" -2....-1وتعترب البضاعة قد تم تسليمها إل املشرتي عند إمتام شحنها بالسفينة ،وتنتقل
تبعة اهلالك إل املشرتي من هذا الوقت ،"...-3.والثاين :نص املادة ( )148من ذات القانون
بقوله عىل أن "يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق املبيع من رضر حتى اللحظة التي جيتاز فيها املبيع
أثناء شحنه حاجز السفينة ،وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إل املشرتي"( .)81ويالحظ من تلك
النصوص التي أوردها املرشع الكويتي واملرشع اإلمارايت أهنا قد خصت عقد البيع سيف
بحكم خاص خيتلف عن غريه من العقود املرتبطة بنقل للبضائع ،بأن تبعة اهلالك تنتقل من

البائع إل املشرتي من وقت اجتياز البضائع حلاجز السفينة وليس من تسليمها إل الناقل(.)82

( )78املرجع السابق ،ص .248
)79( CA Paris, 4 févr. 1953: DMF 1953, p. 385.
)80( CA Paris, 7e ch., sect. B, 21 mars 1985: Juris-Data n° 022604.

( )81فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص 238
و239؛ عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص .393
( )82متييز حقوق أردين  93/80جملة النقابة لسنة  /1993ص  ،2096مشار إليه لدى عبد القادر العطري ،الوسيط يف
رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص 369؛ كامل محدي ،مرجع سابق ،ص .634
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وجتتاز البضاعة حاجز السفينة إما من خالل الروافع املوجودة يف امليناء أو الروافع اخلاصة
بالسفينة ،حيث تعترب هذه الطرق الدارج استخدامها يف الوقت احلايل ،ونجد أي اا كانت الطريقة
التي يتم هبا شحن البضاعة عىل ظهر السفينة ،أن املعيار يف انتقال تبعة هالك البضائع من البائع
إل املشرتي هو بعبورها حاجز السفينة من خالل أي وسيلة شحن ولو كانت حديثة .لذلك
يتحمل املشرتي املخاطر املتعلقة برص البضائع عىل ظهر السفينة ،ألن هذه العملية تتم بعد

شحن البضائع عىل ظهر السفينة(.)83
ففي احلالة التي تسلم فيها البضاعة بوضعها عىل ظهر السفينة وإصدار سند شحن هبا
وإرساله إل املشرتي تنتقل ملكية البضائع من البائع إل املشرتي وتصبح خماطر الطريق عىل

عاتقه إذا انتفى غش البائع وإن كانت البضاعة مصابة بعيب خفي (.)84
ولذلك فإن الفيصل يف حتديد وقت انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي هو
حاجز السفينة( ،)85فقبل هذا احلاجز تكون املخاطر التي قد تتعرض هلا البضاعة عىل عاتق
البائع وبعد اجتيازها حلاجز السفينة تصبح املخاطر عىل عاتق املشرتي ،ويف حالة النقل املبارش
وتسلي م البضاعة للناقل قبل ذلك وإصدار سند شحن مبارش هبا تنتقل تبعة اهلالك من البائع
إل املشرتي من حلظة تسليم البضاعة للناقل( .)86لذلك يلتزم البائع يف عقد البيع سيف بتسليم
البضاعة املتفق عليها صنف اا وقدر اا .وهذا التسليم يتم عند الشحن .ويرتتب عليه االفراز
والتعيني وبالتايل نقل امللكية ونقل املخاطر( .)87حيث إن انتقال ملكية البضائع إل املشرتي يف

)83( T. com. Paris, 14 nov. 1979: DMF 1980, p. 370.

( )84حكم النقض املرصية /طعن رقم  210سنة  38ق جلسة  73/12/27س  24ص  ،1363مذكور لدى عبد
القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص  375و376؛
T. com. Marseille, 24 févr. 1949: DMF 1950, p. 249.

( )85انظر يف ذلك أمحد حسني ،البيوع البحرية ،مرجع سابق ،ص  178و.179

( )86عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .376
( )87مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .396
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البيع سيف بمجرد الشحن يرتتب عليه أن تكون خماطر الطريق عىل عاتق املشرتي (.)88
ويرى البعض أن هالك البضاعة أو تلفها أثناء الطريق ال يؤثر عىل التزام املشرتي بأداء
الثمن كامالا ،وأن املشرتي يتحمل خماطر تأخر وصول البضاعة طاملا أن البائع قد شحنها يف
الوقت املناسب ،ويبقى أن للمشرتي يف كل األحوال الرجوع عىل الناقل بالتعويض وعىل
رشكة التأمني بمبلغ التأمني( .)89أما املخاطر التي تلحق البضاعة املبيعة قبل الشحن أو العيب
فيها أو العجز يف مقدارها غري الناشئ عن الرحلة فإن البائع ترتتب مسؤوليته عنها( .)90إذ إن
البائع يكون مسئوالا عن املخاطر والعيوب السابقة عىل شحن البضاعة يف السفينة ،كالعيب يف
تغليفها .وللمشرتي احلق يف فحص البضاعة عند وصوهلا للتحقق مما إذا كان التلف ناشئ اا عن
خطر بحري يتحمله املشرتي أو عيب سابق عىل الشحن يسأل عنه البائع( .)91إذ إن البائع يلتزم
بضامن ما يكون قد حلق البضاعة من تلف بسبب عيب فيها أو نقص يف مقدارها غري ناشئ عن

الرحلة ،ألنه يلتزم بتسليم البضاعة املتفق عليها بمقدارها ونوعها الواردين يف عقد البيع(.)92
ويرى البعض أن انتقال تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي تكون منذ اللحظة التي تبدأ فيها
مسئولية الناقل البحري ،أي بمقتىض عقد نقل يربم بالرشوط املتفق عليها يف عقد البيع ،ولذلك

فإن التخصيص السابق عىل الشحن ال ينقل تبعة اهلالك إل املشرتي ،وإن كان ينقل امللكية(.)93
أيضا أن يلتزم البائع بتقديم املستندات إل املشرتي بأرسع ما يمكنه بعد الشحن وذلك ألن
ويرى ا
املشرتي يتحمل املخاطر منذ الشحن ،فمن العدل واملنطق أن تصبح البضاعة حتت ترصفه بأرسع

( )88نقض مدين (مرصي)  1973/12/27س  24ص  ،1363مذكور لدى مذكور لدى كامل محدي ،القانون
البحري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة ،2007 ،ص .635
( )89كامل محدي ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص  635و.636
( )90املرجع السابق ،ص .636
( )91مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص  395و.396
( )92حممود الرشقاوي ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .327
( )93بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .139
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ما يمكن( .)94لذلك يرى أنه جيب عىل البائع أن يرسل املستندات إل املشرتي يف موطنه ،إذ
املفروض أنه ليس له ممثل يف ميناء الشحن ،بل أنه لو سلمت البضاعة إل املشرتي يف ميناء الشحن

ال يعترب البيع بحري اا يف هذه احلالة ،إذ يعترب تنفيذه منتهي اا قبل بداية النقل البحري(.)95
ويشري البعض إل أن أهم ما يميز البيع سيف أن خماطر البضاعة تنتقل من البائع إل املشرتي
ابتداء من تاريخ شحنها ،وأن هذه اخلاصية هي التي متيز البيع سيف عن غريه من البيوع ،واألصل
أنه ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها وإال تغريت طبيعة العقد( .)96إذ إن من القواعد األساسية يف البيع
سيف أن يتحمل املشرتي كافة املخاطر التي تصيب البضاعة ابتداء من شحنها متى انتفى غش
البائع وإصابة البضاعة بعيب خفي ( ،)97والنص يف العقد عىل خالف هذا املبدأ حيول البيع سيف

إل بيع من نوع آخر ،وهذا متفق عليه ،واخلالف عىل تربيره ،وحتديد نطاقه (.)98
ونظر اا ألن األحكام اخلاصة بعقد البيع واملتعلقة بلحظة انتقال تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي
ليست متعلقة بالنظام العام .فقد جرى العمل ،يف البيوع التجارية ،عىل التعديل من هذه
األحكام( .)99من ذلك اشرتاط انتقال تبعة اهلالك بتسليم البضاعة يف ميناء الوصول حيث تتحقق يف
مثل هذا الفرض مصلحة املشرتي بشكل أكرب ،إذ تكون تبعة اهلالك عىل البائع إل أن تصل البضاعة
أو تفرغ ،حسب االتفاق ،يف ميناء الوصول ،وليس إل وقت تسليم البضائع إل الناقل( .)100حيث

إن إعامل أثر هذا الرشط وصحته يعد احرتا اما ملبدأ احلرية التعاقدية(.)101
( )94املرجع السابق ،ص .147
( )95املرجع السابق ،ص .148
( )96املرجع السابق ،ص .137
( )97نقض (مرصي)  27ديسمرب  1973املجموعة  ،24ص  ،1363مشار إليه لدى بالل األنصاري ،املرجع السابق ،ص .139
( )98بالل األنصاري ،املرجع السابق ،ص .139
( )99عبدالفضيل حممد أمحد وأمحد محد الرشود ،العقود التجارية وعمليات البنوك يف القانون الكويتي ،مرجع سابق،
ص 19؛ Cass. req., 25 oct. 1927: Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1928, 2, 21.

( )100عبدالفضيل حممد أمحد ،العقود التجارية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،2017 ،ص  16و.17
)101( Cass. com., 2 oct. 1990: Bull. civ. IV, n° 222; Contra Cass. com., 19 nov. 1996, n° 95-

400

38

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/6

????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? Bouabbas:

[د .علي جاسم بو عباس]

ومتى ما تم االتفاق بني البائع واملشرتي عىل إبقاء تبعة اهلالك عىل البائع بعد عبور البضاعة
حاجز السفينة ،فإننا سنكون أمام عقد آخر غري البيع سيف( .)102حيث أكد عىل ذلك نص املادة
( )160من قانون التجارة الكويتي أن "العقد الذي يتضمن رشوط اا من شأهنا حتميل البائع تبعة
اهلالك بعد شحن البضاعة ،أو جتعل أمر تنفيذ العقد منو اطا بوصول السفينة ساملة ،أو تعطي
املشرتي اخليار يف قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج املسلم إليه ،خيرج عن كونه بيع
أيضا يشري
سيف أو بيع فوب ويعترب بيعا برشط التسليم يف مكان الوصول" .ونرى أن هذا النص ا
بصورة غري مبارشة إل إمكانية أن تنتقل تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي حتى قبل عبور البضاعة
حاجز السفينة ،مع أن النصوص املتعلقة بعقد البيع سيف يف قانون التجارة الكويتي مل تنص عىل
استثناءات تتعلق بانتقال تبعة اهلالك إل املشرتي قبل عبور البضاعة حاجز السفينة كام فعل
بالنصوص املتعلقة بعقد البيع فوب كام سنرى الحق اا .أما يف قانون املعامالت التجارية اإلمارايت
نجد أن املادة ( )155قد نصت عىل أن "العقد الذي يتضمن رشوط اا من شأهنا حتميل البائع تبعة
اهلالك بعد شحن البضاعة أو جتعل أمر تنفيذ العقد منوط اا بوصول السفينة ساملة أو تعطي املشرتي
اخليار يف قبول البضاعة حسب االتفاق أو حسب النموذج املسلم إليه حني العقد ،خيرج عن كونه
بيع سيف أو بيع فوب ،ويعترب بيع اا برشط التسليم يف مكان الوصول" ،حيث نجد أن هذا النص
يتطابق متام اا مع نص املادة ( )160من قانون التجارة الكويتي .ونجد عىل عكس القانون الكويتي
أن نص املادة ( )153من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت قد أورد استثنا اء يتعلق يف إمكانية أن
تنتقل تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي حتى قبل عبور البضاعة حاجز السفينة ،وذلك

بقوهلا إنه "إذا احتفظ املشرتي بحق تعيني ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خالل مدة معينة ومل يصدر
تعليامت يف هذا الشأن خالل املدة املذكورة التزم باملرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك،
وحتمل تبعة ما قد يلحق املبيع من رضر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن برشط أن يكون املبيع يف
ذلك التاريخ قد تعني بذاته".

10.173: JurisData n° 1996-004544.

( )102حسن دياب ،العقود التجارية وعقد البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .43
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ومتى ما انتقلت تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي ،يستطيع املشرتي أن يرجع عىل الناقل
بسبب هالك أو تلف البضائع بعد شحن البضاعة عىل ظهر السفينة ،ألن املسؤولية تنتقل من
البائع إل الناقل البحري بعد عبور البضاعة حاجز السفينة ،حيث يكون من حق املشرتي الرجوع
عىل الناقل مبارشة بعد انتقال احلق له يف سند الشحن عن طريق البائع( .)103كذلك عند حترير
وثيقة التأمني لصالح املشرتي فإن املشرتي يستطيع مطالبة رشكة التأمني بالتعويض عام أصاب
البضائع من هالك أو تلف بعد عبور البضاعة حاجز السفينة وانتقال تبعة اهلالك إل
املشرتي( .)104ألن املشرتي هو صاحب الصفة واملصلحة يف مطالبة رشكة التأمني بالتعويض عام
أصاهبا من تلف( .)105حيث إن احلقوق الناشئة عن عقد نقل البضائع وعقد التأمني تنتقل بانتقال
الشحن وبوليصة التأمني إل املشرتي ،وجيب عىل البائع أن ينقل هذه احلقوق إل املشرتي بوصفها
تابعة ومكملة للبضاعة ألن دعوى التعويض املقررة ضد الناقل البحري حتل حمل دعوى استالم
البضاعة وكذلك حيل مبلغ التأمني حمل البضاعة إذا هلكت ،إذ إن البائع وهو يربم هذين العقدين

( )103للمزيد انظر عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،من ص 420
إل  460؛ للمزيد انظر وليد خالد عطية ،مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع اخلطرة (دراسة مقارنة)،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة األول ،2015 ،ص  76وما بعدها؛ للمزيد انظر أيض اا عبد احلميد الشواريب،
قانون التجارة البحرية رقم  8لسنة  1990يف ضوء الفقه والقضاء والترشيع ،دار الكتب والدراسات العربية ،اإلسكندرية،
الطبعة  ،2018من ص  199إل 247؛ للمزيد انظر أيض اا هشام مصطفى حممد إبراهيم ،قانون النقل البحري ،دار
املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،طبعة  ،2017من ص  179إل 259؛ فادية حممد إسامعيل الربيعي ،سند الشحن املبارش
وأثره عىل النقل املتعدد الوسائط للبضائع ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة األول ،2018 ،من ص  105إل
ص 189؛ أمحد حممود خليل ،موسوعة أحكام املنازعات البحرية يف القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية
املتحدة والقانون الدويل للبحر ،دار الكتب والدراسات العربية ،اإلسكندرية ،2018 ،ص  132و .133
( )104حكم النقض املرصية  /طعن رقم  344سنة  35جلسة  69/6/19س  20ص  ،1026مذكور لدى عبد
القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص 376؛ للمزيد انظر عبد
الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،من ص  579إل 589؛ ملزيد انظر
أيض اا مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،من ص  466إل .544
( )105مذكور لدى كامل محدي ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .636
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ينفذ التزام اا ناشئ اا عليه من عقد البيع وحلساب املشرتي ولصاحله(.)106

املطلب الثاين
انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع فوب يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت
ختتلف أحكام انتقال تبعة اهلالك يف عقد البيع فوب عن أحكام عقد البيع سيف ،ألن
املشرتي يف عقد البيع فوب هو الذي يتحمل تكاليف النقل ،لذلك هو الذي يربم عقد النقل
مع الناقل من أجل نقل البضائع التي تم رشاؤها من البائع ،إذ نصت املادة ( )152من قانون
التجارة الكويتي واملتعلقة بعقد البيع فوب عىل أنه "عىل املشرتي إبرام عقد نقل البضاعة وأداء
أجرته وإ خطار البائع يف ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن
وتارخيه أو املهلة املعينة إلجرائه" ،ولقد نصت املادة ( )133من قانون املعامالت التجارية
اإلماراتية عىل أنه "-2....-1ويلتزم املشرتي يف هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري
وأداء أجرته وإخطار البائع يف ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ،ومكان الشحن

وتارخيه واملهلة املعينة إلجرائه.)107("....-3.
ويعد البيع فوب من بيوع القيام ،الذي يفي فيه البائع بالتزامه بالتسليم قبل بدء النقل ،إذ
تنتقل املخاطر إل املشرتي من تلك اللحظة( ،)108واملقصود بالتسليم هو اجتياز البضاعة
صواري السفينة( .)109فاملخاطر يف عقد البيع فوب تنتقل للمشرتي بشحن البضاعة عىل ظهر

( )106بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 146؛
CA Aix-en-Provence, 24 oct. 1980: BTL 1981, p. 28 ; J. Heenen, op. cit., n° 141 et 173.

( )107فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص .243
)108( Cass. com., 28 nov. 1972: Bull. civ. IV, n° 311.

( )109طالب حسن موسى ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .215
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السفينة التي يعينها املشرتي وليس بشحنها عىل أية سفينة أخرى(.)110
ففي البيع فوب يقع عىل عاتق البائع التزام بشحن البضائع عىل ظهر السفينة( ،)111إذ إن

تبعة اهلالك تنتقل كأصل من البائع إل املشرتي من وقت عبور البضاعة حاجز السفينة(،)112
فلو سقطت البضاعة بعد اجتيازها حاجز السفينة فإن املشرتي هو الذي يتحمل تبعة هالك
البضاعة أو تلفها( .)113وهذا ما أكد عليه نص املادة ( )157من قانون التجارة الكويتي
واملتعلقة بعقد البيع فوب عىل أن "يتحمل البائع مجيع النفقات الالزمة لشحن البضاعة .كام
يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من رضر حتى اللحظة التي جتتاز فيها أثناء شحنها حاجز
السفينة .أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من رضر وما يستحق عليها من مرصوفات فيقع عىل
عاتق املشرتي" ،ولقد نصت املادة ( )137من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل نفس
احلكم ،بقوهلا عىل أن " يلتزم البائع بدفع مجيع املبالغ املستحقة عىل املبيع بام يف ذلك رسوم
التصدير ومرصوفات الشحن إل حني متام اجتياز املبيع أثناء شحنه حاجز السفينة ،كام يتحمل
البائع تبعة ما قد يلحق باملبيع من رضر حتى تلك املرحلة ،أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ

وما قد ينشأ من رضر فيقع عىل عاتق املشرتي"(.)114

( )110أمحد حسني ،البيوع البحرية ،مرجع سابق ،ص .451
)111( Cass. com., 27 janv. 1958: DMF 1958, p. 269 ; CA Paris, 1er juill. 1977: BTL 1977,
p. 483.

( )112عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،منشورات ذات السالسل ،الكويت،
الطبعة األول ،2017 ،ص  516و 517؛ متييز حقوق أردين  93/80جملة النقابة لسنة  /1993ص  ،2096مشار إليه
لدى عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص 369؛ انظر أيض اا
كامل محدي ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 634؛ هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 164؛
فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص 243؛
Cass. com., 9 juill. 1996: Bull. civ. IV, n° 216.

( )113عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .387

( )114عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص .391
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ويفهم مما سبق أن ذمة البائع ال تربأ يف تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة إال عندما جتتاز البضاعة
حاجز السفينة يف ميناء الشحن ،أي ابتداء من تلك النقطة يتحمل املشرتي مجيع النفقات
واألخطار التي تسبب تلف أو هالك البضاعة( .)115لذلك إذا تسلم املشرتي البضاعة يف ميناء
الشحن فال نكون بصدد بيع بحري ألن العمل الذي يضفي عىل البيع الصفة البحرية هو

ارتباطه بالنقل البحري(.)116
ويف تفسري املقصود برشط فوب ،فذهب البعض إل أن معناه أن التزام البائع ينحرص يف
إحضار البضاعة من خمازنه عىل نفقته ومسئوليته ووضعها بحذاء السفينة التي استأجرها
املشرتي ،وهذا يعني أن املشرتي يتسلم البضاعة عىل الرصيف وقبل الشحن .وهذا الرأي
يسوي بني رشط فوب ورشط آخر هو ( ،)free along sideوهذا هو الرأي الغالب يف القضاء
الفرنيس ويؤيده بعض الفقهاء( ،)117ويذهب رأي آخر نتفق معه ،إل إلزام البائع فوب بإحضار
البضاعة وشحنها عىل ظهر السفينة التي ستنقلها إل املشرتي ،وال ينتهي التزام البائع بمجرد
وضع البضائع عىل الرصيف ،ويتحمل البائع مصاريفها وخماطر بقائها عىل الرصيف حتى
حلظة الشحن( .)118لذلك يعيب البعض من الفقه عىل البيع فوب أنه يصعب غال ابا عىل البائع
توصيل البضاعة إل مكان الشحن يف اللحظة التي تبدأ فيها بالضبط عمليات الشحن ،وبالتايل
فإنه سيتحمل ما تتعرض له البضاعة أثناء انتظارها يف ميناء الشحن ،كام يتحمل نتائج وصوهلا

()115عبد القادر العطري ،املرجع السابق ،ص 383؛ مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 398؛
نقض (مرصي) مدين  13نوفمرب  1958جمموعة أحكام النقض س 9ص  3 ،669ديسمرب  1974س  25ص ،1315
مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص 398؛ نقض مدين (مرصي)  27ديسمرب 1966
جمموعة النقض س  17ص  ،1979مذكور لدى مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،املرجع السابق ،ص .398
( )116عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .383
( )117بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص .155
( )118حمكمة النقض املرصية ديسمرب  1966جمموعة النقض السنة  17ص 1998؛  3أبريل  1973املجموعة ،24
ص  27 :549ديسمرب  1966املجموعة  ،17ص  ،1171مشار إليهم لدى بالل األنصاري ،القانون البحري ،مرجع
سابق ،ص .155
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متأخرة عن موعد رحيل السفينة (.)119
لذلك ال يكفي جمرد قبول املشرتي للبضاعة النتقال املخاطر إليه ،فإذا مل تشحن البضاعة
فإن خماطرها تظل عىل البائع .كام أن املشرتي ال يتحمل إال املخاطر الالحقة عىل وضع البضاعة
عىل ظهر السفينة ،أما املخاطر السابقة عىل هذه اللحظة فتظل عىل البائع ،ومثلها املخاطر التي
تتعرض هلا البضاعة وهي عىل رصيف امليناء يف انتظار شحنها ،أما خماطر الرحلة فتقع عىل
املشرتي ألن البضاعة تسلم إليه بمجرد شحنها أو من هذه اللحظة .ومع ذلك فإن البائع
يتحمل تبعة هالك أو تلف البضائع التي ترجع إل فعله الشخيص .وعىل املشرتي أن يثبت
سبب الرضر وأنه سابق عىل الشحن( .)120ففي البيع فوب يتحمل البائع ما حيدث للبضاعة

من رضر بسبب خطئه الناتج من سوء التغليف أو العيب يف حتميل وشحن البضائع(،)121
ولكن جيب عىل املشرتي إقامة الدليل عىل أن العيوب التي يف البضاعة كانت موجودة هبا قبل
انتقال تبعة اهلالك إليه( .)122لذلك يلتزم البائع بإرسال سند الشحن للمشرتي يبني فيه حالة
البضاعة ومواصفاهتا عند الشحن ،ألن سند الشحن يمثل البضاعة ويعترب سند ملكيتها كام
رأينا وال يستطيع املشرتي تسلم البضاعة إال عن طريق سند الشحن( ،)123فسند الشحن يثبت
حالة البضاعة عند الشحن ،وما إذا كان هبا عيب سابق عىل الشحن أم ال.
ولقد وضع كل من املرشع الكويتي واملرشع اإلمارايت استثناءات عىل نص املادة ()157
من قانون التجارة الكويتي ونص املادة ( )137من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت ،حيث

( )119بالل األنصاري ،القانون البحري ،املرجع السابق ،ص .157
( )120املرجع السابق ،ص .158
)121(Cass. com., 30 juill. 1951: BTL 1952, p. 57 ; Cass. com., 16 févr. 1953: BTL 1953,
p. 489 ; Cass. com., 15 déc. 1953: BTL 1954, p. 132 ; Cass. com., 11 mai 1981: BTL 1981,
p. 356 et 353, obs. Brunat .
)122(CA Paris, 5e ch., 4 juin 1992: JurisData n° 1992-021450 et n° 1992-021773.

( )123فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق،
ص .244
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جعلت تلك االستثناءات انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي قبل عبورها حاجز
السفينة ،وذلك ألسباب تتعلق بخطأ املشرتي ،إذ إن االستثناء األول نصت عليه املادة ()158
من قانون التجارة الكويتي عىل أنه "إذا مل خيطر املشرتي البائع باسم السفينة يف امليعاد املناسب
أو احتفظ بحق تعيني مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ومل تصدر عنه تعليامت
حمددة خالل تلك املدة ،التزم باملرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك ،وحتمل تبعة ما قد
يلحق البضاعة من رضر من تاريخ انقضاء املدة املتفق عليها للتسليم برشط أن تكون البضاعة
املبيعة قد تعينت بذاهتا".ولقد نصت املادة ( )139من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل
نفس احلكم بقوهلا "إذا مل خيطر املشرتي البائع باسم السفينة يف امليعاد املناسب أو احتفظ بحق
تعيني ميعاد التسليم خالل مدة معينة ومل يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ومل تصدر عنه تعليامت
حمددة خالل هذه املدة ،التزم املشرتي باملرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك وحتمل تبعة
ما قد يلحق بالبيع من رضر من تاريخ انتهاء ميعاد اإلخطار أو املدة املتفق عليها لتعيني ميعاد
التسليم برشط أن يكون املبيع يف ذلك الوقت قد تعني بذاته".
أما االستثناء الثاين فقد جاء بنص املادة ( )159من قانون التجارة الكويتي بقوله" :إذا تأخر
وصول السفينة إل ما بعد انتهاء املدة املعينة للشحن ،أو إذا مل تستطع شحن البضاعة خالل تلك
املدة ،التزم املشرتي باملرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك ،وحتمل تبعة ما قد يلحق البضاعة
من تاريخ انقضاء املدة املعينة للشحن برشط أن تكون البضاعة املبيعة قد تعينت بذاهتا" ،كام نصت
املادة ( )138من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت عىل نفس احلكم مع االختالف يف صياغة
املادة بقوهلا "إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها املشرتي للنقل عليها إل ميناء الشحن إل ما بعد
انتهاء املهلة املعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة امليناء املذكور قبل انتهاء هذه املهلة أو إذا تعذر
الشحن عليها لسبب ال يرجع إل البائع التزم املشرتي باملرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك
وحتمل تبعة ما قد يلحق املبيع من رضر من تاريخ انقضاء املهلة املعينة للشحن برشط أن يكون
املبيع يف هذا التاريخ قد تعني بذاته" .يتضح من نص املادة ( )158و( )159من قانون التجارة
الكويتي ونص املادة ( )138و( )139من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت أن تبعة اهلالك تنتقل
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إل املشرتي قبل عبورها حاجز السفينة عندما يكون التـأخري يف شحن البضاعة عىل ظهر السفينة
راجع خلطأ املشرتي ،ألن تكاليف نقل البضائع يف عقد البيع فوب تقع عىل عاتق املشرتي كام ذكرنا
سابق اا ،وأي تأخري من املشرتي يف متكني البائع من شحن البضائع يف اليوم واملكان املتفق عليهام
يرتتب عليه انتقال تبعة اهلالك إل املشرتي قبل عبور البضائع حاجز السفينة ،أي انتقاهلا يف اليوم
واملكان املحدد لنقل البضائع واملتفق عليه بني البائع واملشرتي ،فض ا
ال عن أن املشرتي سيتحمل
املرصوفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك( .)124حيث إنه عندما يكون تعيني السفينة التي سيتم
الشحن عليها من قبل املشرتي مل يتم يف الوقت املتفق عليه ،فإن البائع اليستطيع القيام بالتزامه
بشحن البضاعة عىل ظهر السفينة ،لذلك سيكون يف هذه احلالة ملز اما فقط بوضع البضاعة حتت

ترصف املشرتي يف الوقت املتفق عليه لشحن البضاعة(.)125

أيضا من نص املادة ( )158و( )159من قانون التجارة الكويتي ونص املادة
ويتضح ا
( )138و( )139من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت أن تبعة اهلالك تنتقل من البائع إل
املشرتي وف اقا لالستثناءات املذكورة برشط أن تكون البضاعة قد تعينت بذاهتا .ولقد ذكرنا يف
املبحث األول تفصي ا
ال يتعلق بمسألة تعيني البضاعة عند معاجلة مسألة انتقال ملكية البضائع
من البائع إل املشرتي ،لذلك نحيل إل ما تم ذكره يف املبحث األول بخصوص هذا الشأن.
ومتى ما تم االتفاق بني البائع واملشرتي عىل إبقاء تبعة اهلالك عىل البائع بعد عبور البضاعة
حاجز السفينة ،فإننا سنكون أمام عقد آخر غري البيع فوب .حيث نصت املادة ( )160من
قانون التجارة الكويتي أن "العقد الذي يتضمن رشوط اا من شأهنا حتميل البائع تبعة اهلالك بعد
شحن البضاعة ،أو جتعل أمر تنفيذ العقد منو اطا بوصول السفينة ساملة ،أو تعطي املشرتي اخليار
يف قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج املسلم إليه ،خيرج عن كونه بيع سيف أو بيع
فوب ويعترب بي اعا برشط التسليم يف مكان الوصول" ،ونصت املادة ( )155من قانون املعامالت
( )124عبد الفضيل حممد أمحد وآخرون ،رشح قانون التجارة البحرية الكويتي ،مرجع سابق ،ص  515و.516
)125(CA Rouen, 3 déc. 1924: Rec. jurispr. com. et maritime du Havre 1925, 2, p. 47 ; T. com. Le
Havre, 20 juill. 1925: Rec. jurispr. com. et maritime du Havre 1925, 1, p. 226 ; Chauveau, Traité
théorique et pratique des ventes maritimes, Librairie des Juris-Classeurs, 1933, n° 954.
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التجارية اإلمارايت عىل أن "العقد الذي يتضمن رشوط اا من شأهنا حتميل البائع تبعة اهلالك بعد
شحن البضاعة أو جتعل أمر تنفيذ العقد منوط اا بوصول السفينة ساملة أو تعطي املشرتي اخليار
يف قبول البضاعة حسب االتفاق أو حسب النموذج املسلم إليه حني العقد ،خيرج عن كونه بيع
سيف أو بيع فوب ،ويعترب بيع اا برشط التسليم يف مكان الوصول" ،حيث نجد أن هذا النص
يتطابق متام اا مع نص املادة ( )160من قانون التجارة الكويتي.

املطلب الثالث
انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي
يف عقد البيع سيف والبيع فوب وف اقا ألحكام االتفاقية
تناولت اتفاقية األمم املتحدة للبيوع الدولية مسألة حتمل التبعة يف حالة هالك البضاعة،
وعاجلت االتفاقية هذا املوضوع يف الباب الرابع من املواد من  66إل  .70وتتضمن هذه املواد
أحكام اا ال جمال لتطبيقها إال إذا مل ينص العقد أو مل يستقر العرف عىل ما خيالفها ،وهو وضع
نادر إذ عاد اة ينظم املتعاقدون هذه املسألة اجلوهرية يف العقد .كام ال هتملها الرشوط العامة إن
وجدت .وقد استقر العرف يف البيوع التجارية الكربى عىل أحكام خاصة بشأهنا ،وهي بدورها

متنع تطبيق أحكام االتفاقية(.)126
ونجد أنه حسب نصوص االتفاقية ،إذا كان العقد املربم بني البائع واملشرتي هو العقد بيع
سيف أو بيع فوب ،فإن البائع ملزم بتسليم البضائع ألول ناقل ،حيث نصت املادة ( )31من
االتفاقية عىل أنه "إذا كان البائع غري ملزم بتسليم البضائع يف أي مكان معني آخر ،فإن التزامه
بالتسليم يكون عىل النحو التايل :أ -تسليم البضائع إل أول ناقل إليصاهلا إل املشرتي ،إذا
تضمن عقد البيع نقل البضائع...ب....... -ج ،".........-فالعقد سيف أو فوب مها عقدان
مرتبطان بعملية نقل ،لذلك نرى أن هذا النص ينطبق عىل كال العقدين.
وقد نصت املادة ( )67من االتفاقية عىل أنه " -1إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ومل يكن
( )126حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .209
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البائع ملزم اا بتسليمها يف مكان معني ،تنتقل التبعة إل املشرتي عند تسليم البضائع إل أول ناقل
لنقلها إل املشرتي .وإذا كان البائع ملزم اا بتسليم البضائع إل ناقل يف مكان معني ،ال تنتقل
التبعة إل املشرتي إال عند تسليم البضائع إل الناقل يف ذلك املكان .أما كون البائع خموالا
باالحتفاظ باملستندات التي متثل البضائع فال أثر له عىل انتقال التبعة -2 .ومع ذلك ،ال تنتقل
التبعة إل املشرتي ما مل تكن البضائع معينة بوضوح بأهنا املشمولة بالعقد ،سواء بوجود
عالمات مميزة عىل البضائع ،أو بمستندات الشحن ،أو بإخطار موجه إل املشرتي ،أو بطريقة
أخرى"( .)127إذ يتضح من نص املادة ( )67من االتفاقية ألول وهلة يف البند رقم  -1-يف
ذكره "إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ومل يكن البائع ملزم اا بتسليمها يف مكان معني ،تنتقل
التبعة إل املشرتي عند تسليم البضائع إل أول ناقل لنقلها إل املشرتي" أن تبعة اهلالك تنتقل
من البائع إل املشرتي عندما اليكون البائع ملزم اا بتسليمها يف مكان معني من وقت تسليم
البضائع إل الناقل وليس من عبورها حاجز السفينة ،أي أن تبعة هالك البضائع تنتقل من البائع
إل املشرتي من وقت تسليم البضائع إل الناقل ،أي أن البضائع وهي موجودة يف خمازن الناقل
إذا أصاهبا رضر يكون هالكها أو تلفها عىل املشرتي.

ومع ذلك وجدنا إشارة غري مبارشة تشري إل أن األصل يف انتقال تبعة هالك البضاعة من البائع
إل املشرتي بعبورها حاجز السفينة وليس قبل ذلك .وذلك يف نص املادة ( )67بند  -1-من
االتفاقية عندما ذكرت "وإذا كان البائع ملزم اا بتسليم البضائع إل ناقل يف مكان معني ،ال تنتقل
التبعة إل املشرتي إال عند تسليم البضائع إل الناقل يف ذلك املكان" .حيث يذهب رأي نميل له
بخصوص تلك الفقرة أن البائع يكون ملتزم اا بتسليم البضاعة إل الناقل يف مكان معني غري مكان
منشأته ،كام هو الشأن يف البيع سيف والبيع فوب حيث يقع التسليم عىل السفينة يف ميناء القيام.
ويف هذه احلالة ال تنتقل تبعة هالك البضائع إل املشرتي إال بتسليم البضاعة إل الناقل يف هذا املكان

( )127انظر يف ذلك عصام أنور سليم ،خصائص البيع الدويل ،مرجع سابق ،ص  37و.38
410

48

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/6

????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? Bouabbas:

[د .علي جاسم بو عباس]

املعني ،ولو استدعى األمر أن يستعني البائع بناقل آخر لنقل البضاعة من مكان منشأته إل املكان
املعني للتسليم ،أو إذا نقل البائع البضاعة إل هذا املكان بوسائله اخلاصة .أي أن العربة فيام يتعلق
بانتقال تبعة اهلالك من البائع إل املشرتي بالتسليم الذي يقع للناقل الذي سيتول عملية النقل ابتداء

من املكان املعني للتسليم .وكل تسليم يقع قبل ذلك ال يعتد به(.)128
نصا يشمل أكرب عدد ممكن
ويتضح لنا أن االتفاقية يف نص املادة ( )67بند  -1-وضعت ا
من البيوع البحرية حسب طبيعة االتفاق بني البائع واملشرتي ،فإذا كان االتفاق بني البائع
واملشرتي بأن يسلم البائع البضاعة للناقل عىل ظهر السفينة ،فإن تبعة اهلالك تنتقل إل املشرتي
من حلظة عبور ا لبضاعة حاجز السفينة ،وبذلك تكون االتفاقية قد سايرت أغلب البيوع
البحرية من خالل تلك اآللية التي وضعتها يف نص املادة ( .)67فاالتفاقية وضعت قاعدة عامة
يمكن االستناد عليها يف معرفة وقت انتقال تبعة اهلالك إل املشرتي من خالل طبيعة االتفاق
الذي حيدد نوع العقد املتفق عليه.
ومع ذلك نجد أن اإلشكالية تكمن يف حالة عدم االتفاق بني البائع واملشرتي عىل مكان
التسليم ،فإن تبعة اهلالك تنتقل إل املشرتي عند تسليم البضائع إل أول ناقل لنقلها إل املشرتي
حسب نص املادة ( )67من االتفاقية ،ففي هذه احلالة ستنتقل تبعة هالك البضائع إل املشرتي حتى
قبل عبورها حاجز السفينة ،مما خيرجنا عن تكييف العقد الذي أمامنا من أنه عقد بيع سيف أو بيع
فوب ،حيث إن انتقال تبعة اهلالك هنا إل املشرتي قبل عبورها حاجز السفينة ال يمكن اعتباره
استثناء يرد عىل األصل ألنه غري مبني عىل خطأ من املشرتي ،وإنام بسبب عدم االتفاق بني البائع
واملشرتي عىل مكان التسليم ،ولقد رأينا يف املطلب األول والثاين من هذا املبحث أن انتقال تبعة
هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف البيع سيف والبيع فوب يف القانون الكويتي والقانون
اإلمارايت تكون كأصل بعبور البضاعة حاجز السفينة ،وأن انتقاهلا استثنا اء إل املشرتي قبل عبورها
حاجز السفينة ال يكون إال بسبب خطأ يتعلق يف املشرتي كام تم رشحه سابق اا.

( )128حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .212
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إذ يتضح لنا مما سبق أن االتفاقية مل تأت باالستثناءات التي أتى هبا قانون التجارة الكويتي
فيام خيص عقد البيع فوب يف املواد ( )158و ( )159واالستثناءات الواردة يف املواد ()138
و( ) 139من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت فيام خيص عقد البيع فوب واالستثناءات
الواردة يف املادة ( )153من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت فيام خيص عقد البيع سيف يف
إمكانية أن تنتقل تبعة اهلالك إل املشرتي قبل عبور البضاعة حاجز السفينة بسبب خطأ يرجع
إل املشرتي كام رأينا يف املطلب األول والثاين من هذا املبحث .ونرى أنه كان من الرضوري
خصوصا أن يف البيع فوب يقع االلتزام يف إبرام
عىل واضعي االتفاقية االلتفات إل هذا األمر،
ا
عقد نقل البضائع عىل عاتق املشرتي ،فهو الذي يرتب عملية النقل ،فليس من العدالة أن
يتحمل البائع خطأ املشرتي املتعلق يف التأخري يف نقل البضائع وجعل تبعة اهلالك تنتقل إل
املشرتي بعد عبور البضاعة حاجز السفينة ،ألن البائع يف هذه احلالة سيتحمل تبعة اهلالك يف
فرتة يكون فيها املشرتي هو املتسبب يف تأخر جتهيز وسيلة النقل.
نصا ا
مثيال ملا جاء به نص املادة ()67
كذلك مل نجد يف القانون الكويتي أو القانون اإلمارايت ا
من االتفاقية يف كون البائع خموالا باالحتفاظ باملستندات التي متثل البضائع املبيعة ال يؤثر عىل
انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي ،أي أن البائع لو احتفظ بسند الشحن ومل
يرسله إل املشرتي أو تأخر يف إرساله فإن ذلك ال يؤثر عىل انتقال تبعة اهلالك إل املشرتي .ومع
ذلك نرى أن هذا األمر بدهيي ويأخذ بحكمه حتى ولو مل يوجد نص بالقانون الكويتي أو
القانون اإلمارايت حيكم تلك املسألة ،ألن البائع ملزم يف هناية األمر بإرسال تلك املستندات
ومن ضمنها سند الشحن إل املشرتي ،وال يؤثر التقديم أو التأخري يف ارساهلا للمشرتي عىل
انتقال تبعة اهلالك إليه.
وقد نصت املادة ( )68من االتفاقية عىل أن " تنتقل إل املشرتي منذ وقت انعقاد العقد تبعة
املخاطر التي تتعرض هلا أثناء نقل البضائع املبيعة .ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل عىل
خالف ذلك ،فإن التبعة تقع عىل عاتق املشرتي منذ تسليم البضائع إل الناقل الذي أصدر
مستندات الشحن اخلاصة بعقد النقل .إال أنه إذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من
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واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ومل خيرب املشرتي بذلك  ،ففي هذه احلالة يتحمل
البائع تبعة اهلالك أو التلف" .يتبني من هذا النص أن البضاعة املبيعة خالل فرتة نقلها يف
السفينة ،أي وهي موجودة عىل ظهر السفينة تنتقل تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي
من وقت انعقاد عقد البيع بني البائع واملشرتي ،وليس من وقت تسليم البضاعة إل الناقل
الذي أصدر مستندات الشحن ،إال إذا اجته قصد املتعاقدين إل أن تبعة اهلالك تنتقل من وقت
تسليم البضاعة إل الناقل من قبل البائع( ،)129ونجد أن جز اءا من هذا النص ال يتفق مع طبيعة
عقد البيع سيف والبيع فوب اللذين يتامن قبل عملية نقل البضائع ،وذلك عندما ذكر هذا

النص أن تبعة اهلالك تنتقل إل املشرتي كأصل من وقت انعقاد عقد البيع ،ووقت إبرام عقد
البيع من املمكن أن يكون حسب نص تلك املادة والسفينة وهي يف عرض البحر ،حيث نجد
أن هذا األمر خيالف طبيعة عقد البيع سيف والبيع فوب يف أن تبعة هالك البضائع تنتقل من
البائع إل املشرتي باجتياز البضاعة حاجز السفينة.
ومع ذلك فإنه من املمكن أن نكون أمام عقد بيع سيف أو بيع فوب حسب نص املادة ()68
من االتفاقية عندما ذكرت " ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل عىل خالف ذلك ،فإن التبعة
تقع عىل عاتق املشرتي منذ تسليم البضائع إل الناقل الذي أصدر مستندات الشحن اخلاصة
بعقد النقل"( ،)130أي أنه إذا ثبت من واقع احلال أن إرادة الطرفني اجتهت إل أن تبعة اهلالك
تنتقل من حلظة تسليمها إل الناقل الذي أصدر سند الشحن ،فإن تبعة اهلالك يف هذه احلالة
تكون قد انتقلت إل املشرتي من الوقت الذي عربت فيه البضاعة حاجز السفينة ،أي بأثر
رجعي( .)131ألن سند الشحن ال يصدر إال بمناسبة شحن البضاعة عىل ظهر السفينة.

( )129للمزيد انظر حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،من ص  213إل
.215
( )130انظر يف ذلك عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص  76و.77
)131( T. com. Le Havre, 1er déc. 1920: Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1920, 1, 17 ; E. du Pontavice, Le transfert
de la propriété dans les ventes maritimes de marchandises: L'assureur conseil, juin 1986, p. 8.
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ويسأل البائع يف البيع سيف والبيع فوب حسب أحكام االتفاقية عن اهلالك أو التلف يف البضائع
املوجود قبل انتقال تبعة اهلالك إل املشرتي ،حيث جيب أن تكون البضاعة كام هي متفق عليها يف عقد
البيع دون أن تكون معيبة بالتلف أو اهلالك قبل انتقال خماطرها إل املشرتي ،وذلك حسب نص املادة
( )36من االتفاقية التي ذكرت أن البائع يسأل ا
وفقا لرشوط العقد وأحكام االتفاقية ،عن كل عيب يف
املطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إل املشرتي ،وإن مل يظهر هذا العيب إال يف وقت الحق ،كذلك أكد
نص املادة ( )66من االتفاقية عىل أن اهلالك أو التلف الذي حيدث للبضائع بعد انتقال التبعة إل املشرتي

ال جيعله يف حل من التزامه بدفع الثمن مامل يكن اهلالك أو التلف ناجت اا عن فعل البائع أو تقصريه(،)132
إذ إن املشرتي ال يتحمل تبعة هالك البضائع أو تلفها بعد عبورها حاجز السفينة ألسباب ترجع خلطأ
البائع قبل شحن البضائع ،كعدم قيامه باإلجراءات التي تضمن سالمة البضائع وهي يف طريقها إل
املشرتي ( ،)133أو عدم تزويد الناقل بالتعليامت الرضورية بشأن البضائع( ،)134حيث إن البائع يكون
مسئو ا
ال عن املخاطر والعيوب السابقة عىل شحن البضاعة يف السفينة ،كالعيب يف تغليفها .وللمشرتي
احلق يف فحص البضاعة عند وصوهلا للتحقق مما إذا كان التلف ناشئ اا عن خطر بحري يتحمله املشرتي

أو عيب سابق عىل الشحن يسأل عنه البائع(.)135

( )132عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،مرجع سابق ،ص .76
)133( CA Paris, 4 févr. 1953: DMF 1953, p. 385.
)134( CA Paris, 7e ch., sect. B, 21 mars 1985: Juris-Data n° 022604.

( )135مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،مرجع سابق ،ص  395و.396
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اخلامتة
تبني لنا من خالل هذه الدراسة أنه ال يمكن البحث يف مسألة انتقال تبعة اهلالك من البائع
إل املشرتي دون أن يتحقق أوالا انتقال مللكية البضائع من البائع إل املشرتي .حيث كانت تلك
الدراسة ال ختلو من صعوبة يف حتديد وقت انتقال ملكية البضائع إل املشرتي ومن ثم حتديد
وقت انتقال تبعة اهلالك إل املشرتي .حيث اتضح لنا بأن أحكام انتقال امللكية يف عقد البيع
سيف و البيع فوب يف القانون الكويتي والقانون اإلمارايت مل تنظم بشكل واف ،مما استوجب
علينا الرجوع ألحكام القانون املدين فيام مل يرد بشأنه نص يف قانون التجارة الكويتي أو يف قانون
املعامالت التجارية اإلمارايت .ومل تكن تلك الصعوبة موجودة فقط يف القانون الكويتي
والقانون اإلمارايت ،بل كانت كذلك يف أحكام اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع
بسبب عدم وضوع نصوصها فيام يتعلق يف تنظيم أحكام انتقال امللكية .أما أحكام انتقال تبعة
اهلالك فقد وجدنا التقارب موجو ادا ولو بشكل جزئي بني االتفاقية والقانون الكويتي والقانون
اإلمارايت .وقد توصلنا إل عدة نتائج مهمة ،نذكر أبرزها:
 -1وف اقا للقانون الكويتي والقانون اإلمارايت تنتقل ملكية البضائع املحددة بذاهتا بعقد البيع
سيف أو البيع فوب من البائع إل املشرتي من يوم إبرام عقد البيع ،أما إذا كانت البضاعة حمددة
بالنوع فإن انتقال ملكيتها ال يكون إال باإلفراز الذي يتم عند صدور سند الشحن من الناقل
عاد اة أو قبل ذلك بأية وسيلة أخرى بحسب األحوال ،مامل يوجد اتفاق بني البائع واملشرتي
عىل غري ذلك.
 -2مل تكن اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع واضحة يف تنظيم أو عدم تنظيم
أحكام انتقال امللكية يف عقد البيع ،وذلك ما اتضح لنا من عدم رغبة االتفاقية يف نص املادة
( )4بند -ب -يف تنظيم اآلثار التي قد حيدثها العقد يف شأن ملكية البضائع املبيعة ،ومع ذلك
تشري نفس املادة يف ذات البند عىل الرغبة يف تنظيم بعض املسائل املتعلقة بامللكية يف حالة وجود
نص رصيح ينظمها .فهذا التعارض مل نجد ما يربره.
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 -3يتضح لنا من نصوص االتفاقية أن تاريخ تعيني املبيع هو أساس انتقال امللكية من البائع
إل املشرتي وليس تاريخ إبرام عقد البيع سيف أو البيع فوب ،ويكون وقت التعيني حسب
االتفاقية بصدور سند شحن يبني فيه ذاتية البضاعة والعالمات املميزة هلا ،حيث إن هذا التوجه
الذي أتت به االتفاقية بخصوص وقت انتقال ملكية البضائع من البائع إل املشرتي خيالف ما
جاء به القانون الكويتي والقانون اإلمارايت.
 -4يتضح لنا من القانون الكويتي والقانون اإلمارايت وأحكام االتفاقية أن تعيني البضاعة
الالزم النتقال ملكيتها من البائع إل املشرتي هو رشط أسايس جيب حتققه أوالا ،لكي يبحث
بعده يف اللحظة التي يقررها القانون النتقال تبعة اهلالك .أي أن انتقال امللكية إل املشرتي ليس
بالرضورة أن يتحقق معه انتقال تبعة اهلالك.
 -5تنتقل تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع سيف وف اقا للقانون
الكويتي والقانون اإلمارايت من حلظة عبورها حاجز السفينة .كذلك تبني لنا أن قانون
املعامالت التجارية اإلمارايت قد أورد استثنا اء يف إمكانية أن تنتقل تبعة هالك البضائع من البائع

إل املشرتي يف البيع سيف حتى قبل عبور البضاعة حاجز السفينة بسبب خطأ يرجع إل
املشرتي ،حيث مل نجد هذا االستثناء يف القانون الكويتي.
 -6تنتقل تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي يف عقد البيع فوب وف اقا للقانون
الكويتي والقانون اإلمارايت كأصل من حلظة عبورها حاجز السفينة ،عىل أنه إذا كان املشرتي
هو املتسبب بخطئه يف تأخر شحن البضائع يف الزمان واملكان املتفق عليه ،فإن تبعة اهلالك تنتقل
إل املشرتي من التاريخ املتفق عليه بني البائع واملشرتي عىل شحن البضائع ،أي قبل عبورها
حاجز السفينة.
-7وضعت االتفاقية من خالل نص املادة ( )67بند  -1-قاعدة تشمل أكرب عدد ممكن من
البيوع البحرية حسب طبيعة االتفاق بني البائع واملشرتي ،فإذا كان االتفاق بني البائع واملشرتي
بأن يسلم البائع البضاعة للناقل عىل ظهر السفينة ،فإن تبعة اهلالك تنتقل إل املشرتي من حلظة
عبور البضاعة حاجز السفينة.
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 -8يعيب عىل االتفاقية أهنا مل تأت عىل األقل باالستثناءات التي أتى هبا قانون التجارة
الكويتي وقانون املعامالت التجارية اإلمارايت فيام خيص عقد البيع فوب يف إمكانية أن تنتقل
تبعة اهلالك إل املشرتي قبل عبور البضاعة حاجز السفينة بسبب خطأ يرجع إل املشرتي.
 -9مل يأت القانون الكويتي أو القانون اإلمارايت بام أتت به االتفاقية يف أنه إذا أبرم عقد البيع
املرتبط بعملية نقل أثناء وجود البضاعة عىل السفينة وهي يف عرض البحر ،فإننا من املمكن أن
نكون أمام عقد بيع سيف أو بيع فوب إذا ثبت من واقع احلال أن إرادة الطرفني اجتهت إل أن
تبعة اهلالك تنتقل من حلظة تسليم البضاعة إل الناقل الذي أصدر سند الشحن ،أي بعبور
البضاعة حاجز السفينة.
ومن خالل ما تعرضنا له يف هذه الدراسة جلزء بسيط ومهم من اتفاقية فيينا بشأن عقود
البيع الدولية للبضائع التي تكون غالب اا مرتبطة بعملية نقل ،نجد أنه ليس من الرضوري عىل
دولة الكويت أو دولة اإلمارات االنضامم إل اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع،
بل األفضل عدم االنضامم هلا ،لألسباب التالية:
دورا ثانو ايا إذ جيوز حسب نص املادة ()6
 -1يعترب دور االتفاقية يف عقود البيع الدولية ا

منها للبائع واملشرتي استبعاد تطبيق أحكامها ،كام جيوز هلام ،فيام عدا األحكام املنصوص عليها
يف املادة ( ،)12خمالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره .وهذا يناقض ما ذكرته االتفاقية يف
ديباجتها أن الدول األطراف يف تلك االتفاقية ترى أن اعتامد قواعد موحدة تنظم عقود البيع
الدويل للبضائع وتأخذ يف االعتبار خمتلف النظم االجتامعية واالقتصادية والقانونية ،من شأنه
أن يسهم يف إزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.
 -2حماولة االتفاقية تغطية أكرب عدد من البيوع الدولية أدى إل عدم وضوح نصوصها
بسبب أن نصوصها أتت عامة ،مما يستوجب العمل عىل تفسريها وتكييفها عىل العقد املراد
إبرامه.
 -3نظمت االتفاقية مسألة انتقال تبعة هالك البضائع من البائع إل املشرتي ،ولكنها مل تنظم
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مسألة انتقال امللكية من البائع إل املشرتي بشكل رصيح ،عىل الرغم أنه ال انتقال لتبعة اهلالك
دون أن يكون هناك أوالا انتقال مللكية البضائع من البائع إل املشرتي.
 -4مل تنظم االتفاقية كام فعل املرشع الكويتي واملرشع اإلمارايت مسألة انتقال تبعة هالك
البضائع إل املشرتي يف عقد البيع فوب قبل عبورها حاجز السفينة ألسباب تتعلق بخطأ
املشرتي.
ويف ختام بحثنا هذا أنصح القائمني عىل االتفاقية يف األمم املتحدة بإعادة النظر يف اتفاقية
فيينا بشأن البيع الدويل للبضائع لتكون أكثر دقة ووضوح مما هي عليه اآلن ،وذلك من خالل
تاليف العيوب التي تم ذكرها يف هذا البحث ،حيث سيرتتب عىل تلك التعديالت تشجيع
ووضوحا مما هي عليه
الدول غري املنضمة إليها عىل االنضامم بعدما تصبح االتفاقية أكثر دقة
ا
اآلن.
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احللبي احلقوقية.2018 ،

)5

بالل األنصاري ،القانون البحري ،الطبعة األول ،القاهرة :املركز القومي لإلصدارات
القانونية.2019 ،

)6

حسن دياب ،العقود التجارية وعقد البيع سيف  – c.i.fدراسة مقارنة ،الطبعة األول،
بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.1999 ،

)7

حسني املرصي ،العقود التجارية يف القانون الكويتي واملرصي واملقارن ،الطبعة األول،
الكويت :مكتبة الصفار ومؤسسة دار الكتب.1990-1989 ،

)8

طالب حسن موسى ،القانون البحري ،الطبعة الثالثة ،األردن :دار الثقافة للنرش
والتوزيع.2012،

)9

عادل حممد خري ،عقود البيع الدويل للبضائع ،الطبعة األول ،القاهرة :دار النهضة
العربية.1994 ،

 )10عبد احلميد الشواريب ،قانون التجارة البحرية رقم  8لسنة  1990يف ضوء الفقه
والقضاء والترشيع ،بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية :دار الكتب والدراسات العربية،
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.2018
 )11عبد الفضيل حممد أمحد ،العقود التجارية ،بدون رقم طبعة ،املنصورة :دار الفكر
والقانون.2017 ،
 )12عبد الفضيل حممد أمحد وأمحد محد الرشود ،العقود التجارية وعمليات البنوك يف
القانون الكويتي ،الطبعة الثالثة ،الكويت :مؤسسة دار الكتب.2020/2019 ،
 )13عبد الفضيل حممد أمحد وأمحد محد الرشود وحممد إبراهيم الوسمي ،رشح قانون
التجارة البحرية الكويتي ،الطبعة األول ،الكويت :منشورات ذات السالسل.2017 ،
 )14عبد القادر العطري ،الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية-دراسة مقارنة ،الطبعة
اخلامسة ،األردن :دار الثقافة للنرش والتوزيع.2014 ،
 )15عصام أنور سليم ،خصائص البيع الدويل (وف اقا التفاقية األمم املتحدة بشأن البيع
الدويل للبضائع املربمة يف فيينا سنة  ،)1980بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية :منشأة
املعارف.2004 ،
 )16عيل البارودي ،العقود وعمليات البنوك التجارية ،بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية :دار
املطبوعات اجلامعية.2001 ،
 )17عامد الدين عبد احلي وأمحد السيد لبيب ،رشح القانون البحري يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بدون رقم طبعة ،الشارقة ،مكتبة اجلامعة.2015 ،
 )18فادية حممد إسامعيل الربيعي ،سند الشحن املبارش وأثره عىل النقل املتعدد الوسائط
للبضائع ،الطبعة األول ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية.2018 ،
 )19فايز نعيم رضوان ،الوجيز يف رشح القانون التجاري البحري لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،بدون رقم طبعة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة-اململكة األردنية اهلاشمية
اآلفاق املرشقة نارشون.2017 ،
 )20كامل محدي ،القانون البحري ،الطبعة الثالثة ،اإلسكندرية :منشأة املعارف.2007 ،
 )21حمسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع ،بدون رقم طبعة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.1988 ،
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 )22حممد العوامي املنصوري وأمري فرج يوسف ،الرشح والتعليق عىل القانون التجاري
البحري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء
القانونية.2017 ،
 )23حممود الرشقاوي ،القانون البحري ،الطبعة الثانية ،القاهرة :دار النهضة العربية،
.1987
 )24مصطفى كامل طه ،القانون البحري ،بدون رقم طبعة ،القاهرة :املركز القومي
لإلصدارات القانونية.2018 ،
 )25مصطفى كامل طه ،أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ،بدون رقم طبعة،
القاهرة :املركز القومي لإلصدارات القانونية.2018 ،
 )26مصطفى كامل طه ،النظرية العامة للقانون التجاري والبحري (دراسة مقارنة) ،الطبعة
الثانية ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية.2012 ،
 )27هاين دويدار ،موجز القانون البحري ،بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية :دار اجلامعة
اجلديدة للنرش.1999 ،
 )28هشام مصطفى حممد إبراهيم ،قانون النقل البحري ،بدون رقم طبعة ،اإلسكندرية :دار
املطبوعات اجلامعية.2017 ،
 )29وليد خالد عطية ،مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع اخلطرة (دراسة
مقارنة) ،الطبعة األول ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية.2015 ،
 )30يعقوب يوسف رصخوه ،العقود التجارية يف القانون التجاري الكويتي رقم  68لسنة
 -1980دراسة مقارنة ،الطبعة الثالثة ،بدون نارش.1998 ،
ثاني اا :املراجع واملصادر األجنبية
 -1املراجع واملقاالت:
C. Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la
vente internationale, Convention des Nations unies du 11 avril 1980 : LGDJ
1995.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Classeurs, 1933.
E. du Pontavice, Le transfert de la propriété dans les ventes maritimes de
marchandises : L'assureur conseil, juin 1986.
E. du Pontavice, Les obligations des parties dans la vente CAF : Dr. eur. transp.
1982.
G. Schwob, Les contrats de la London Corn Trade Association (vente CAF),
Paris 1928.
Heenen, Vente et commerce maritimes : Bruyland, Bruxelles 1952.
J. Thieffry et C. Granier, La vente internationale, 2e éd, éd. CFCE, coll
L'exportateur, 2000.
Mercadal, Les ventes FOB et CAF en France et dans les pays de droit latin : Dr.
eur. transp. 1981, p.
Y. Derains et J. Ghestin, La Convention de Vienne sur la vente internationale et les
Incoterms, Actes colloque 1er et 2 déc. 1989 : LGDJ, 1990.

: أحكام القضاء الفرنيس-2
1)
2)
3)
4)

Contra Cass. com., 19 nov.1996, n° 95-10.173 : JurisData n° 1996-004544.
Cass. com., 9 juill. 1996 : Bull. civ. IV, n° 216 ; JurisData n° 1996-005421.
Cass. 1re civ., 4 juill. 1995 : Bull. civ. I, n° 305.
CA Paris, 5e ch., 4 juin 1992 : JurisData n° 1992-021450 et n° 1992021773.
5) CA Rouen, 17 janv. 1991 : Juris-Data n° 042291.
6) Cass. com., 2 oct. 1990 : Bull. civ. IV, n° 222.
7) CA Paris, 7e ch., sect. B, 21 mars 1985 : Juris-Data n° 022604.
8) Cass. 1re civ., 24 janv 1984 : Bull. civ. I, n° 31.
9) Cass. com., 11 mai 1981 : BTL 1981, p. 356 et 353, obs. Brunat.
10) CA Aix-en-Provence, 24 oct. 1980 : BTL 1981, p. 28
11) T. com. Paris, 14 nov. 1979 : DMF 1980, p. 370.
12) CA Paris, 1er juill. 1977 : BTL 1977, p. 483.
13) CA Aix, 18 mars 1977 : DMF 1979, p. 709.
14) CA Rouen, 14 févr. 1975 : DMF 1975, p. 346.
15) Cass. com., 28 nov. 1972 : Bull. civ. IV, n° 311.
16) Cass. com., 18 avr. 1967 : JCP G 1968, II, 15481
17) Cass. com., 13 mai 1964, 3e arrêt : DMF 1964, p. 538.
18) Cass. com., 19 mars 1963 : D. 1963, jurispr. p. 345
19) CA Amiens, 7 nov. 1962 : JCP 1963, II, 13018, note P. Voirin
20) CA Aix-en-Provence, 19 oct. 1962, DMF 1963, p. 347.
21) Cass. com., 27 janv. 1958 : DMF 1958, p. 269.
22) Cass. com., 15 déc. 1953 : BTL 1954, p. 132.
23) Cass. com., 16 févr. 1953 : BTL 1953, p. 489.
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24) CA Paris, 4 févr. 1953 : DMF 1953, p. 385.
25) Cass. com., 30 juill. 1951 : BTL 1952, p. 57.
26) Cass. com., 28 févr. 1950 : Bull. civ. II, n° 80
27) T. com. Marseille, 24 févr. 1949 : DMF 1950, p. 249
28) CA Bordeaux, 12 avr. 1948 : D. 1948, jurispr. p. 446.
29) Cass. req., 26 juin 1935 : D. 1935, jurispr. p. 414.
30) CA Rouen,23 janv. 1935 : Dor. suppl. 1935, p. 187.
31) Cass. req., 24 avr. 1929 : DH 1929, jurispr. p. 283.
32) Cass. req., 19 mars 1929 : S. 1929, 1, p. 245
33) Cass. req., 25 oct. 1927 : Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1928, 2, 21.
34) T. com. Le Havre, 20 juill. 1925 : Rec. jurispr. com. et maritime du Havre
1925, 1, p. 226.
35) Cass. civ., 30 juin 1925 : DP 1927, jurispr. p. 29
36) T. com. Le Havre, 21 avr. 1925 : Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1925,1,
142.
37) CA Rouen, 3 déc. 1924 : Rec. jurispr. com. et maritime du Havre 1925, 2,
p. 47.
38) T. com. Le Havre, 1er déc. 1920 : Rec. jurispr. com. et mar. du Havre 1920,
1, 17.
39) Cass. req., 14 janv. 1914 : DP 1916, jurispr. p. 69
40) Cass. civ., 1er juill. 1889 : DP 1891, jurispr. p. 302.
41) Cass. req., 11 août 1874 : DP 1876, jurispr. p. 476
42) Cass. 1re civ., 1er juill. 1874 : DP 1876, jurispr. p. 473.

Arabic references are romanized:
1) Ahmed Hosni, albuyue albahriatu-dirasat lieuqud altijarat albahriat alduwlia
"sayf wafub", altabeat althaaniatu, al'iiskandiriati: munsha'at almaearifi,
1983.
2) Ahmed Mahmoud Khalil, mawsueat 'ahkam almunazaeat albahriat fi
alqanun altijarii albahrii lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidat walqanun
alduwalii lilbahra, bidun raqm tabeati, al'iiskandariat, dar alkutub waldirasat
alearabiati, 2018.
3) Al-Sayed Muhammad Al-Sayed Omran, eaqid albaye fi alqanun alkuaytii,
altabeat al'uwlaa, alkuayta: muasasat dar alkutub, 1995.
4) Elias Nassif, aleuqud altijariatu-dirasat muqaranati, altabeat al'uwlaa,
bayrut: manshurat alhalabii alhuquqiati, 2018.
5) Bilal Al-Ansari, alqanun albahrii, altabeat al'uwlaa, alqahiratu: almarkaz
alqawmiu lil'iisdarat alqanuniati, 2019.
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6) Hassan Diab, aleuqud altijariat waeaqd albaye sayf c.i.f - dirasat muqaranati,
altabeat al'uwlaa, bayrut: almuasasat aljamieiat lildirasat walnashr
waltawziei, 1999.
7) Hosni Al-Masry, aleuqud altijariat fi alqanun alkuaytii walmisrii
walmuqarani, altabeat al'uwlaa, alkuayta: maktabat alsafaar wamuasasat dar
alkutub, 1989-1990.
8) Talib Hassan Musa, alqanun albahrii, altabeat althaalithata, al'urdunn: dar
althaqafat lilnashr waltawziei,2012.
9) Adel Muhammad Khair, euqud albaye aldawlii lilbadayiei, altabeat al'uwlaa,
alqahirata: dar alnahdat alearabiati, 1994.
10) Abdel Hamid Al-Shawarbi, qanun altijarat albahriat raqm 8 lisanat 1990 fi
daw' alfiqh walqada' waltashriei, bidun raqm tabeati, al'iiskandariati: dar
alkutub waldirasat alearabiati, 2018.
11) Abdel-Fadil Mohamed Ahmed, aleuqud altijariatu, bidun raqm tabeati,
almansurati: dar alfikr walqanuni, 2017.
12) Abdul-Fadil Muhammad Ahmad and Ahmad Hamad Al-Rashoud, aleuqud
altijariat waeamaliaat albunuk fi alqanun alkuaytii, altabeat althaalithati,
alkuayta: muasasat dar alkutub, 2019/2020.
13) Abdul-Fadil Muhammad Ahmad, Ahmad Hamad Al-Rashoud &
Muhammad Ibrahim Al-Wasmi, sharah qanun altijarat albahriat alkuaytiu,
altabeat al'uwlaa, alkuayti: manshurat dhat alsalasil, 2017.
14) Abdul Qader Al-Atair, alwasit fi sharh qanun altijarat albahriati-dirasat
muqaranati, altabeat alkhamisati, al'urdunn: dar althaqafat lilnashr
waltawziei, 2014.
15) Essam Anwar Selim, khasayis albaye alduwlii (wfqan liaitifaqiat al'umam
almutahidat bishan albaye alduwlii lilbadayie almubramat fi fiyinaa sanatan
1980), bidun raqm tabeati, al'iiskandariati: munsha'at almaearifi, 2004.
16) Ali Al-Baroudi, aleuqud waeamaliaat albunuk altijariati, bidun raqm tabeati,
al'iiskandariati: dar almatbueat aljamieiati, 2001.
17) Imad El-Din Abdel-Hay & Ahmed El-Sayed Labib, sharh alqanun albahrii
fi dawlat al'iimarat alearabiat almutahidati, bidun raqm tabeati, alshaariqati,
maktabat aljamieati, 2015.
18) Fadia Muhammad Ismail Al-Rubaie, sanad alshahn almubashir wa'atharuh
ealaa alnaql almutaeadid alwasayit lilbadayiei, altabeat al'uwlaa, bayrut:
manshurat alhalabii alhuquqiati, 2018.
19) Fayez Naim Radwan, alwajiz fi sharh alqanun altijarii albahrii lidawlat
al'iimarat alearabiat almutahidati, bidun raqm tabeati, dawlat al'iimarat
alearabiat almutahidati-almamlakat al'urduniyat alhashimiat alafaq
almushriqat nashirun, 2017.
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21) Mohsen Shafiq, aitifaqiat al'umam almutahidat bishan albaye alduwalii
lilbadayiei, bidun raqm tabeati, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1988.
22) Muhammad Al-Awami Al-Mansoori & Amir Faraj Youssef, alsharh
waltaeliq ealaa alqanun altijarii albahrii fi dawlat al'iimarat alearabiat
almutahidati, bidun raqm tabeati, al'iiskandariati, maktabat alwafa'
alqanuniati, 2017.
23) Mahmoud Al-Sharqawi, alqanun albahriu, altabeat althaaniatu, alqahiratu:
dar alnahdat alearabiati, 1987.
24) Mustafa Kamal Taha, alqanun albahrii, bidun raqm tabeati, alqahirati:
almarkaz alqawmia lil'iisdarat alqanuniati, 2018.
25) Mustafa Kamal Taha, 'asasiaat alqanun altijarii walqanun albahrii, bidun
raqm tabeati, alqahirati: almarkaz alqawmia lil'iisdarat alqanuniati, 2018.
26) Mustafa Kamal Taha, alnazariat aleamat lilqanun altijarii walbahrii (dirasat
muqaranati), altabeat althaaniati, bayrut: manshurat alhalabii alhuquqiati,
2012.
27) Hani Dowidar, mujaz alqanun albahrii, bidun raqm tabeati, al'iiskandariati:
dar aljamieat aljadidat lilnashri, 1999.
28) Hisham Mustafa Mohamed Ibrahim, qanun alnaql albahrii, bidun raqm
tabeati, al'iiskandariati: dar almatbueat aljamieiati, 2017.
29) Walid Khaled Attia, maswuwliat alnaaqil albahrii alnaashiat ean naql
albadayie alkhatira (dirasat muqaranati), altabeat al'uwlaa, bayrut:
manshurat alhalabi alhuquqiati, 2015.

30) Yaqoub Yousef Sarkhouh, aleuqud altijariat fi alqanun altijarii alkuaytii
raqm 68 lisanat 1980- dirasat muqaranati, altabeat althaalithati, bidun
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