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مــن اتفاقیــة الهــاي، وكــذلك ) ١٨(تقابلهــا المــادة مــن اتفاقیــة فیینــا و) ٣٠(ویؤیــد ذلــك المــادة  )١(

  من اتفاقیة الهاي، راجع ) ٤٦(من اتفاقیة فیینا وتقابلها المادة ) ٥٠(المادة 
- Philippe Kahn, La Convention de Vienne dull avril 1980 sur le Contrats de Vente 

international de marchandises, Revue internationale de Droit Compare, 1981, p 954. 

تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد 
  لمقاولةا

٢٩    
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   -: راجع ١٩٦٤للمزید بشأن الدول المنضمة الى اتفاقیتي الهاي  )١(

- Vincent Heuze, la Vente international de Marchanesis, droit Uniform, GLN, Joly 
Editions, 1992, p 77. 

   -:على العنوان اآلتي االطار القانوني لعقد التصدیر، بحث منشور على شبكة االنترنیت ) ٢(
http:// www. Syrian law, com/ study/ 7. htm. 

العـراق ومـصر وسـوریا وموریتانیـا وقـد : ١٩٨٠ومن الدول العربیة المنضمة الى اتفاقیـة فیینـا ) ٣(
دولــة، راجــع بــشأن ) ٥٧ (١٩٩٩ آب ٢٠ضمة الــى االتفاقیــة لغایــة نــاصــبح عــدد الــدول الم

  -:فاقیة فیینا القائمة الملحقة بالكتاب اآلتي اسماء الدول المنضمة الى ات
- Karl Neumayer & Cotherine ming, Convention de Vienne Sur les Contrats de vente 

Commentaire, Cedidac, 24, Lausanne, 1993. 

  -:وكذلك راجع موقع مركز الشرق االوسط للقانون التجاري الدولي على شبكة االنترنیت 
www. Cisg. Law. Pace. Edu/cisgarabic/ middleast. 

  -:وعنوان الملف الذي یحتوي على هذا الموضوع هو 
http://www.Csmail.Law.Pace.Edu/cisgarabic/middleast/reservations/countries.htm. 
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ًان اتفاقیـــة فیینـــا تحمـــل اســـما رســـمیا هـــو اتفاقیـــة االمـــم المتحـــدة بـــشأن عقـــود البیـــع الـــدولي ) ١( ً

 .١٩٨٠فیینا ًضائع، وتعرف عرفا بـ اتفاقیة للب

 .تستبعد من نطاق االتفاقیة" الحقوق"وبالتالي فان المنقول المعنوي ) ٢(

عبــد جمعــة موســى الربیعــي ، األحكــام العامــة فــي التفــاوض والتعاقــد عبــر . فــؤاد العلــواني ود )٣(
 .٩٤ ، ص٢٠٠٣االنترنیت ، الطبعة األولى ، بیت الحكمة ، بغداد ، 
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محــسن شــفیق ، اتفاقیــة األمــم المتحــدة بــشان البیــع الــدولي للبــضائع ، دراســة فــي قــانون . د )١(

صــــفوت . ؛  وكــــذلك د٥٦ ، ص١٩٨٨التجـــارة الــــدولي ، دار النهـــضة العربیــــة ، القـــاهرة ، 
نــاجي بهنــساوي ، االلتــزام بتــسلیم البــضائع فــي عقــد البیــع الــدولي للبــضائع ، كلیــة الحقــوق ، 

سعید محمد هیثم، العقود التـي . ؛ وكذلك د٨ص ،١٩٩٦ فرع بني سویف ، جامعة القاهرة ،
، ٢٠٠٣تحكم التجارة الدولیة، محاضرة القیت على طلبة كلیة الحقوق بجامعة عـدن، الـیمن، 

 .٤ص 

محمـــود ســمیر الــشرقاوي ، العقــود التجاریـــة الدولیــة ، دراســة خاصـــة لعقــد البیــع الـــدولي . د )٢(
؛  وكــذلك مـــصطفى ٤٣ ، فقـــرة ١٩٩٢ ، دار النهـــضة العربیــة ، للبــضائع ، الطبعـــة األولــى

عبد اهللا العالم المحامي ، انتقال المخاطر في عقـد البیـع الـدولي للبـضائع ، دراسـة فـي قـانون 
 .١٥٦، ص ١٩٩٩التجارة الدولیة ، الطبعة األولى، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 
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ین االنكلیزیــة والفرنــسیة ، ولــم تــتم صــیاغتها بالعربیــة ان اتفاقیــة الهــاي تمــت صــیاغتها بــاللغت) ١(

 في النسخة الفرنـسیة اسـم قـانون البیـع )القانون الموحد (١٩٦٤وقد أطلق على اتفاقیة الهاي 
 .الدولي للمنقوالت المادیة ، اما النسخة االنكلیزیة یطلق علیه قانون البیع الدولي للبضائع

اتفاقیـة فیینـا (التجـارة الدولیـة مـع االهتمـام بـالبیوع الدولیـة ثروت حبیب ، دراسـة فـي قـانون . د )٢(
  .٢٢٨ ، ص١٩٩٥، إعادة للطبعة الثانیة ، مكتبة الجالء الجدیدة ، المنصورة ، ) ١٩٨٠

 .من اتفاقیة الهاي) ٧(من اتفاقیة فیینا وتقابلها المادة ) ١/٣(المادة  )٣(

لـى عقـود التجـارة الدولیـة، منـشآة المعـارف هشام علي صـادق، القـانون الواجـب التطبیـق ع. د) ٤(
 .٦٣، ص ١٩٩٥باالسكندریة ، 

 .من اتفاقیة فیینا) ١٠(المادة  )١(
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  المبحث الثاني
  نون المدني العراقيتمییز عقد البیع عن عقد المقاولة في القا




 







                                                        
فـي حــین اســتثنت اتفاقیـة فیینــا بعــض البیــوع مـن نطــاق تطبیقهــا مثـل شــراء الــسلع لالســتعمال  )٢(

) البیـوع الجبریــة(الشخـصي او العـائلي او المنزلـي والبیــوع التـي تـتم بـالمزاد او التنفیــذ الجبـري 
وبیع األوراق المالیة والتجاریة والنقود وبیوع الـسفن والمراكـب والحوامـات والطـائرات والكهربـاء 

كمـا أخرجـت أیـضا االتفاقیـة العقـود التـي یتـضمن . مـن اتفاقیـة فیینـا) ٢(ً، استنادا الى المـادة 
 الیـد العاملـة او غیـر ذلـك الجزء األساسي فیها التزام الطرف الذي یقوم بتورید البضائع بتقدیم

حمــزة حــداد ، مركــز القــانون والتحكــیم ، قــانون التجــارة . مــن الخــدمات ، راجــع بــشان ذلــك د
ورقة عمل مقدمـة لمـؤتمر القـضاة الثالـث ، جامعـة بیرزیـت ، فلـسطین ، ) الیونسترال(الدولیة 

  :  منشور على شبكة االنترنت على العنوان االتي. ٣ ، ص١٦/٦/٢٠٠٠-١٤
http:www.Iac.Co. Jo/ research2. htm                                                                                 

ًاالستــصناع عقــد مقاولــة مــع أهــل الــصنعة علــى ان یعمــل شــیئا فالعامــل صــانع والمــشتري مستــصنع ) ١(
 .من مجلة األحكام العدلیة) ١٢٤(والشيء مصنوع ، راجع المادة 
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   -: على انه ١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٨٦٥(تنص المادة  )٢(

قدیم عمله على ان یقدم رب العمـل المـادة التـي یـستخدمها تیجوز ان یقتصر المقاول على التعهد ب. أ    
  .ًاو یستعین بها في القیام بعمله ویكون المقاول أجیرا مشتركا المقاول 

ًان یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا ویكون العقد استصناعاكما یجوز .     ب ً.(  
) ٦٤٧( فقــد جـاء فـي الفقـرة الثانیـة مـن المــادة ١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(    امـا القـانون المـدني المـصري رقـم 

مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي، وبمـــا ان القـــانون ) ٨٦٥(ًمنـــه مـــشابها لـــنص الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 
ًیعتبر مصدرا تاریخیا للقانون المدني العراقي فانه استقى منه ذلك النصالمصري  ً. 

دراسـة فـي ضـوء التطـور ) (البیـع واإلیجـار والمقاولـة(یـة نجعفـر الفـضلي ، الـوجیز فـي العقـود المد. د )٣(
، مطبعــة جامعــة الموصــل ، الطبعــة الثانیــة ، منقحــة ومزیــدة ، )القــانوني ومعــززة بــالقرارات القــضائیة

 الوسیط في شرح القانون المدني ، العقـود التـي ،عبد الرزاق السنهوري. ؛ وكذلك د٢٧ ، ص٢٠٠٥
 القـــاهرة ، ،تقـــع علـــى الملكیـــة ، الجـــزء الرابـــع ، البیـــع والمقایـــضة ، دار النـــشر للجامعـــات المـــصریة

 .٣١ ، ص١٩٦٠
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  المبحث الثالث
معیار تمییز عقد البیع الدولي للبضائع عن عقد المقاولة 

  ًوفقا التفاقیة فیینا




 





 



 





                                                        
 النــــشر محمــــد كامـــل مرســــي ، شــــرح القـــانون المــــدني الجدیــــد ، العقـــود المــــسماة ، دار. د )١(

 .٤٧٩م ، ص ١٩٥٣ –هـ ١٣٧٢للجامعات المصریة ، القاهرة ، 

 ، حیــث تناولــت هــذه المــادة الحالــة التــي یتفــق ١٩٦٤مــن اتفاقیــة الهــاي ) ٦(ویقابلهــا المــادة ) ٢(
 االلتـــزام ،رضـــا عبیـــد. فیهـــا الطرفـــان علـــى بیـــع بـــضاعة یـــتم تـــصنیعها او إنتاجهـــا ، راجـــع د

یع الدولي للبضائع ، أطروحة دكتوراه مقدمـة الـى كلیـة الحقـوق بالتسلیم في القانون الموحد للب
 .١٢٢ ، ص١٩٧٩، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 
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عادل محمد خیر، عقود البیع الـدولي للبـضائع مـن خـالل اتفاقیـة فیینـا وجهـود لجنـة األمـم . د )١(

ار النهــضة  ، دICC  الدولیــة والغرفــة التجاریــةUNCITRALالمتحــدة لقــانون التجــارة الــدولي 
 .٤٢ ، ص١٩٩٤العربیة ، الطبعة األولى ، القاهرة ، 

بالبــضائع واألمــوال المنقولــة ) البــائع(التوریـد عقــد یلتــزم بموجبــه شــخص بتزویــد شــخص آخــر ) ٢(
التــي یتــاجر بهـــا ، حیــث یلتــزم المـــوردین أي األشــخاص الــذین یتعاقـــد معهــم البــائع بتجهیـــز 

مـن او أجــرة متفــق ثتتابعـة خــالل فتـرة زمنیــة لقــاء مـشروعه التجــاري بالبـضائع علــى دفعــات م
علیهــا كمــوردي األغذیــة الــى المستــشفیات ومــوردي الجلــود لــصناعة األلبــسة واألثــاث وغیرهــا 

الطبعـــة األولـــى ،  باســـم محمـــد صـــالح ، القـــانون التجـــاري ، القـــسم األول،. للمزیـــد راجـــع د
جمـال .  ؛ وكذلك د٦٤ ، ص١٩٨٧منشورات دار الحكمة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 

محمــود عبــد العزیــز ، االلتــزام بالمطابقــة فــي عقــد البیــع الــدولي للبــضائع ، رســالة دكتــوراه ، 
 .٣٥١ ، ص١٩٩٧ – ١٩٩٦مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

ن عقـود البیـع المذكرة التفسیریة الصادرة عـن أمانـة االنـسترال حـول اتفاقیـة األمـم المتحـدة بـشا) ٣(
 ، قامــت بإعــدادها لجنــة األمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي ، منــشورات  للبــضائعالــدولي

 .٣٤ ، ص٢٠٠١األمم المتحدة ، 
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فـــوزي محمـــد ســـامي، شـــرح اتفاقیـــة االمـــم المتحـــدة بـــشأن عقـــود البیـــع الـــدولي للبـــضائع، . د )١(

كلیــة القــانون، جامعــة بغــداد، ، محاضــرات القیــت علــى طلبــة الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص
 .٢٠، ص )غیر منشورة (١٩٩٢ – ١٩٩١

 ).من الهامش (٤٢عادل محمد خیر ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
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(1) une part essentielle des elements. 
(2) substantial part. 

محمــود ســمیر الــشرقاوي ، العقــود .   وكــذلك د؛٢٢٧ثــروت حبیــب ، مــصدر ســابق ، ص. د) ٣(
 الدولیـة ، دراسـة خاصـة لعقـد البیـع الـدولي للبـضائع ، الطبعـة الثانیـة ، دار النهـضة التجاریة

  : وكذلك ؛ ٦٣ ، ص٢٠٠٢العربیة ، القاهرة ، 
philippe kahn , OP. Cit, p 954. 

ــــة، مكتبــــة دار الثقافــــة للنــــشر . د) ٤( طالــــب حــــسن موســــى ، المــــوجز فــــي قــــانون التجــــارة الدولی
؛ ٧٢ محـسن شــفیق ، مــصدر ســابق ، ص.  ؛ وكــذلك د١٠٦، ص١٩٩٧والتوزیـع، عمــان، 

 .٢١فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص . وكذلك د
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 Partieورد فـــي الـــنص الفرنـــسي مـــصطلح جـــزء هـــام  امـــا عـــن موقـــف اتفاقیـــة الهـــاي فقـــد )١(

assentielle  امــا الـــنص االنكلیـــزي فلـــم یكتفــي باســـتلزام تقـــدیم جـــزء هــام كمـــا فعـــل الـــنص ،
، فـال یعتـد بالكمیـة anessential and substantialاف جـزء هـام وجـوهري الفرنـسي، وانمـا اضـ

لوحدها وانما یشترط ان تكون المـادة المقدمـة مـن المـشتري هـي المـادة االساسـیة فـي صـنعها 
محـسن . وتعد المواد االخرى التي تـدخل فـي تركیبهـا مجـرد مـواد مـساعدة او مكملـة، راجـع د

دراسة فـي قـانون (بشان البیع الدولي للمنقوالت المادیة ،  ١٩٦٤شفیق، اتفاقیات الهاي لعام 
، مجلــة القــانون واالقتــصاد للبحــوث القانونیــة واالقتــصادیة، تــصدر عــن كلیــة )التجــارة الدولیــة

، العـــدد الرابـــع ، الـــسنة الرابعـــة واألربعـــون ، كـــانون )القـــسم الثـــاني(القـــاهرة  الحقـــوق بجامعـــة
 .٣١٠، ص١٩٧٤األول، 

 .١٢٣د ، مصدر سابق ، صرضا عبی. د )٢(
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 .وال مقابل لهذا النص في اتفاقیة الهاي )١(

، ١٩٨٠ًمحمد شكري سرور ، موجز احكام عقد البیع الـدولي للبـضائع وفقـا التفاقیـة فیینـا . د )٢(
بحث منشور في مجلة الحقـوق، تـصدر عـن مجلـس النـشر العلمـي لجامعـة الكویـت، النـسخة 

 .١٢ ، ص١٩٩٤ل، الثامنة عشر، العدد الثالث، ایلو
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المذكرة التفسیریة الـصادرة عـن أمانـة االنـسترال حـول اتفاقیـة األمـم المتحـدة بـشان عقـود البیـع  )١(

 .٣٥الدولي للبضائع، مصدر سابق ، ص

 .٦٤ ، ص٢٠٠٢محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ، مصدر سابق ، .د )٢(
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