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   د. ريا سايي سعيذ                     د. خهيم إتراهيى حمًذ      
 يذرس انماَىٌ انذويل اخلاص   أستار انماَىٌ انذويل اخلاص ادلساعذ 

 جايعة ادلىصمكهية احلمىق/              كهية احلمىق/ جايعة ادلىصم    
 ادلستخهص

سُٝٓا اؾدزت ا٫َِ املتشد٠ اتفاق١ٝ بػإٔ اضتدداّ اـطابات 
فإ ذيو نإ بٗدف ايتػًب ع٢ً ايعدٜد َٔ ، ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ

، ايؿعاب اييت ٚادٗت اْتػاز اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ابساّ املعا٬َت
املعا٬َت ايدٚي١ٝ بٌ تٓطبل ع٢ً تطسٟ ع٢ً َطًل  ع٢ً إ ا٫تفاق١ٝ ٫

تٓفٝر عكد بني اطساف تكع َكاز عًُٗا يف دٍٚ  اـطابات يف ضٝام تهٜٛٔ اٚ
ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايعكٛد ايدٚي١ٝ اٟ ايعكٛد اييت تربّ بني طسفني ، كتًف١

ٜتٛقف تطبٝكٗا ع٢ً دٓط١ٝ  بٝد إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫، َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني كتًفتني
ٚىسز َٔ ْطام تطبٝل ا٫تفاق١ٝ فُٝا ٜتؿٌ بايعكٛد ، تعاقد٠ا٫طساف امل

ٚايطبب يف ، غدؿ١ٝ اٚ عا١ًٝ٥ اٚ َٓصي١ٝ ٖٚٛ اضتبعاد َطًل ٭غساضاملرب١َ 
ٜتٓاضب َع  َٔ ايكٛاعد ايٛازد٠ يف ا٫تفاق١ٝ ٫ذيو ٜسدع اىل إ عددا "

١ٝ َباغس٠ ٬ت ايتذاز٠ ا٫يهرتْٚتطبٝل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً َعاَ ٜٚتكسز، املطتًٗهني
نُا ميهٔ إ ٜتِ ٖرا ايتطبٝل َٔ خ٬ٍ َٓٗر ، تطبٝكا" ملٓٗر ايكٛاعد املاد١ٜ"

سٝح تطبل ا٫تفاق١ٝ يف ساي١ اختٝاز طسيف ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ ، قٛاعد ا٫ضٓاد
ست٢ اذا ب ايتطبٝل ع٢ً ايعكد، ٚتطبل اٜكا "تطبٝكٗا باعتبازٖا ايكإْٛ ايٛاد
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عٓدَا ٜهٕٛ قإْٛ دٚي١ ، ْٕٛ ايٛادب ايتطبٝلمل ٜهٔ ا٫طساف قد اختازت ايكا
  .َتعاقد٠ ٖٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً ايع٬ق١ ايتعاقد١ٜ طبكا"

 ايهًُات املفتاس١ٝ: اـطابات اإليهرت١ْٝٚ، ايعكٛد ايدٚي١ٝ، َعا٬َت ايتذاز٠

Abstract 
When the United Nation issued an agreement 

concerning The Use of Electronic Discourse in International 

Contract; the aim beyond this was to overcome many 

difficulties that faced the deployment of electronic discourse 

in making deals، but the agreement does not apply freely to 

all international agreement، it only applies to discourses in 

certain contexts in achieving an agreement among parties 

with different locations. The agreement applies to 

international contracts which are made between two parties 

located in two different countries. 

 But difference in nationalities of the parties does not 

prevent applying the agreement. Contracts for personal، 

familial or domestic purposes are excluded from applying 

such agreement; because some of regulations of the 

agreement are not suitable for consumers، and the 

application of the agreement is decided to electronic trade 

dealings directly for the sake of implementing the approach 

of the materialistic rules.  

legal system of that foreign country.                                                                                                          

Keywords: electronic letters, international contracts, trade 

transactions 

 ة ـادلمذي
اؿُد هلل زب ايعاملني، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝد املسضًني قُد ٚع٢ً آي٘  

 ٚؾشب٘ امجعني، ٚبعدد ... تتكُٔ َكد١َ ايبشح َا ٜأتٞ:
 أ٫ًٚ: ايتعسٜف مبٛقٛع ايبشح ٚاُٖٝت٘:

متجٌ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً املطاٚا٠ ٚاملٓفع١ املتبادي١ عٓؿسًا ًَُٗا يف 
قات ايٛد١ٜ بني ايدٍٚ، ٚإ اشدٜاد اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ وطٔ نفا٠٤ تعصٜص ايع٬

ا٭ْػط١ ايتذاز١ٜ، ٜٚعصش ا٭ٚاؾس ايتذاز١ٜ، ٜٚتٝح فسف ٚؾٍٛ ددٜد٠ إىل أطساف ٚأضٛام 
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ناْت تعد بعٝد٠ ْٚا١ٝ٥ يف املاقٞ، َٚٔ ثِ ٜ٪دٟ دٚزًا دٖٛسًٜا يف تعصٜص ايتذاز٠ ٚايت١ُٝٓ 
ٚدٚيًٝا ع٢ً سد ضٛا٤، ْٚعسًا ٫ٕ ٖٓاى َػه٬ت قد تعٗس ٚتػهو يف  ا٫قتؿاد١ٜ داخًًٝا

ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ ٫ضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد قد متجٌ عا٥كًا أَاّ ايتذاز٠ 
ايدٚي١ٝ، فكد ناْت اؿاد١ ٫عتُاد قٛاعد َٛسد٠ إلشاي١ ايعكبات ايكا١ُ٥ أَاّ اضتدداّ 

كٛد ايدٚي١ٝ، مبا فٝٗا ايعكبات اييت تٓػأ عٔ إعُاٍ قٛاْني اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايع
يتذاز٠ ايدٚي١ٝ اؿاي١ٝ، ٚنريو تعصٜص ايتٝكٔ ايكاْْٛٞ ٚقاب١ًٝ ايتٓب٪ مبؿا٥س ايعكٛد ايدٚي١ٝ 
َٔ ايٓاس١ٝ ايتذاز١ٜ، ٚإ ٜطاعد ايدٍٚ ع٢ً انتطاب ايكدز٠ ع٢ً ايٓفاذ إىل دزٚب ايتذاز٠ 

 اؿدٜج١.
ا١ْْٝٛ أَاّ اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚإهاد سًٍٛ هلرٙ ٚيتذاٚش ايعكبات ايك

ايعكبات ع٢ً مٛ َكبٍٛ يًدٍٚ ذات ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ املدتًف١. فكد 
تٛيت ؾ١ٓ ا٫َِ املتشد٠ يًكإْٛ ايتذازٟ ايدٚيٞ )ا٭ْٚطرتاٍ( اعداد اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ 

/تػسٜٔ 23اييت مت اعتُادٖا يف  ات اإليهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝباضتدداّ اـطاب املتعًك١
تطٌٗ اضتدداّ  ، ٚاييت2006/نإْٛ ايجاْٞ/16، ٚمت فتح باب ايتٛقٝع عًٝٗا يف 2005ايجاْٞ/ 

عٔ طسٜل ايتأٍند َٔ إٔ ايعكٛد املرب١َ ٚغريٖا َٔ  ،اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ
ؾشٝش١ٌ ٚقاب١ًٌ يًتٓفٝر بكدز َج٬ٝتٗا َٔ ايعكٛد ٚاـطابات  رتًْٚٝااـطابات املتبادي١ إيه

 ايٛزق١ٝ ايتكًٝد١ٜ.
كد تػٍهٌ بعض املتطًبات إىل اٯتٞ: ف ا٫تفاق١ٖٝرٙ أ١ُٖٝ يف طبب ٜٚعٛد اي

ايسمس١ٝ ايٛازد٠ يف َعاٖدات ايكإْٛ ايتذازٟ ايدٚي١ٝ املعتُد٠ ع٢ً ْطام ٚاضع، َٔ قبٌٝ 
ٚاتفاق١ٝ ا٭َِ  .سازات ايتشهِٝ ا٭دٓب١ٝ ٚتٓفٝرٖا "اتفاق١ٝ ْٜٝٛٛزى"اتفاق١ٝ ا٫عرتاف بك

، عكبات ؼٍٛ دٕٚ اضتدداّ "ايبٝع "اتفاق١ٝاملتشد٠ بػإٔ عكٛد ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع 
تًو  تريٌٚاضع ايٓطام. ٚاتفاق١ٝ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ  اـطابات اإليهرت١ْٝٚ اضتدداًَا
 ل ايتهاف٪ بني غهًٞ اـطابات اإليهرتْٚٞ ٚاملهتٛب. ايعكبات ايسمس١ٝ َٔ خ٬ٍ ؼكٝ

إقاف١ٝ ػعٌ اضتدداّ  عٔ ذيو، فإٕ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ؼٍكل أغساقًا ٚفك٬ً
اـطابات اإليهرت١ْٝٚ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ أضٌٗ. يرا فإٕ ايكؿد َٔ ا٫تفاق١ٝ ٖٛ تعصٜص 

قٛاْني ا٭ْٚطٝرتاٍ  تػسٜعٝد يف َٛا١َ٤ ايكٛاعد املتعًك١ بايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚتعصٜص ايتٛس
ايُٓٛذد١ٝ ع٢ً ايؿعٝد ايٛطين فُٝا ٜتعًل بايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ، ٚنريو ؼدٜح ٚاضتهُاٍ 

ّٚد بعض أسهاّ تًو ايكٛاْني ايُٓٛذد١ٝ يف ق٤ٛ املُازضات ا٭خري٠. ٚأخريًا ، قد تص
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١ بتػسٜعات سدٜج١ ا٫تفاق١ٝ ايبًدإ اييت مل تعتُد بعد أسهاَا بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرتْٚٝ
 َّٚٛسد٠ ٚدقٝك١ ايؿٝاغ١.

ٚقعتٗا ايًذ١ٓ يف ايطابل،  قٛاْنيتطتٓد اتفاق١ٝ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ إىل ٚ
ٚقإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ  ،قإْٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚخؿٛؾًا

اـطابات اإليهرت١ْٝٚ ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً مجٝع  ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتٛقٝعات اإليهرت١ْٝٚ.
املتبادي١ بني طسفني ٜكع َكسا عًُُٗا يف دٚيتني كتًفتني، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َكس عٌُ أسدُٖا 

تطبٝل  . ٚميهٔ أٜكًاسطب املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ا٫تفاق١ٝع٢ً ا٭قٌ َٛدٛدا يف دٚي١ َتعاقد٠ 
ملرب١َ ٭غساض ا٫تفاق١ٝ باختٝاز ايطسفني. ُٚتطتبعد َٔ ْطام اْطبام ا٫تفاق١ٝ ايعكٛد ا

غدؿ١ٝ أٚ عا١ًٝ٥ أٚ َٓـصي١ٝ، ناملتعًل َٓٗا بكإْٛ ا٭ضس٠، ٚنريو بعض املعا٬َت 
 املاي١ٝ، ٚايؿهٛى ايكاب١ً يًتداٍٚ، َٚطتٓدات املًه١ٝ.

ؼّدد ا٫تفاق١ٝ َعاٜري ؼٍكل ايتهاف٪ ايٛظٝفٞ بني اـطابات اإليهرت١ْٝٚ ٚ
ل اإليهرت١ْٝٚ ٚايتٛقٝعات اـط١ٝ. نُا ؼّدد ٚاملطتٓدات ايٛزق١ٝ، ٚنريو بني طسا٥ل ايتٛثٝ

ا٫تفاق١ٝ ٚقت َٚهإ إزضاٍ اـطابات اإليهرت١ْٝٚ ٚتًكٝٗا، ٚتهٝف ايكٛاعد ايتكًٝد١ٜ 
املتعًك١ بٗرٙ املفاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ يتٛا٥ِ ايطٝام اإليهرتْٚٞ ٚتبتهس َا ًٜصّ فُٝا ىـ 

 ١.أسهاّ ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ اإليهرتْٚٝ
عٔ ذيو، فإٕ ا٫تفاق١ٝ تٓـ ع٢ً املبدأ ايعاّ ايكا٥ٌ بعدّ دٛاش إْهاز  ك٬ًٚف

٫ْتػاز ْعِ  ؾش١ اـطاب َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ جملسد نْٛ٘ يف غهٌ إيهرتْٚٞ. ْٚعسًا
ايسضا٥ٌ اٯي١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد، فإٕ ا٫تفاق١ٝ تتٝح إَها١ْٝ إْفاذ ايعكٛد امُلرب١َ بٛاضط١ 

٫تفاق١ٝ نريو إٔ أٟ اقرتاح ُٜكّدّ إلبساّ عكد بٛاضط١ ٚضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ ٚتٛقح ا. ٖرٙ ايٓعِ
١ّٓٝ ٫ٚ ٜهٕٛ َٛدًٗا ًٜصّ  ٜعترب مبجاب١ دع٠ٛ إىل عكد ؾفك١ ٚيٝظ عسقًا ،إىل أطساف َع

َع اؿهِ املكابٌ َٔ اتفاق١ٝ ا٭َِ  ايطسف َكدّ ايعسض ب٘ يف ساٍ قبٛي٘، ٚذيو متػًٝا
ٚػٝص ا٫تفاق١ٝ يٮطساف ايتعاقد١ٜ اضتبعاد  ٚيٞ يًبكا٥ع.املتشد٠ بػإٔ عكٛد ايبٝع ايد

تطبٝل ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ أٚ تػٝري غسٚطٗا قُٔ اؿدٚد اييت تطُح بٗا ا٭سهاّ ايتػسٜع١ٝ 
 املعٍُٛ بٗا يف خ٬ف ٖرٙ اؿاي١.

ع٬ق١ ا٫تفاق١ٝ بايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ٚايكإْٛ َٚا ُٜٗٓا يف ٖرا املٛقٛع 
١ّٓٝ َطأي١ ُتشد ّد إَهاإذ إٔ  ،ايٛطين ١ْٝ اْطبام ا٫تفاق١ٝ ع٢ً َعا١ًَ ػاز١ٜ دٚي١ٝ َع

أٟ باختٝاز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املطبك١ يف ايدٚي١ اييت ُٜطًب َٔ قهُتٗا إٔ تبت يف املٓاشع١ 
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قإْٛ احمله١ُ. َٚٔ ثِ إذا ناْت قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يتًو ايدٚي١ تككٞ بتطبٝل 
ي١ َتعاقد٠ ع٢ً تط١ٜٛ املٓاشع١، ُتطّبل ا٫تفاق١ٝ بٛؾفٗا قإْٛ تًو ايكإْٛ املٛقٛعٞ يدٚ

يف ساٍ َا إذا  ايدٚي١ املتعاقد٠، بػض ايٓعس عٔ َهإ احمله١ُ. ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ أٜكًا
اختاز ايطسفإ بطسٜك١ ؾشٝش١ أسهاّ ا٫تفاق١ٝ باعتبازٖا ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً 

 ايعكد.
 :ايبشح اغهاي١ٝ :ثاًْٝا

تتُجٌ إغهاي٘ ايبشح يف إ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ غأْٗا غإٔ ا٫تفاقٝات املتعًك١ بايتذاز٠ 
ع٢ً َعا٬َت ايتذاز٠  ٗاميهٔ إ ٜتكسز تطبٝكايدٚي١ٝ، تٗدف اىل اهاد قٛاعد َٛقٛع١ٝ 

ا٫ إ ٖرا اهلدف ؾعب  ،بػهٌ َباغس دٕٚ ساد١ إلعُاٍ قٛاعد ا٫ضٓادا٫يهرت١ْٝٚ 
فٝشتاز ا٫َس اىل  ،ِ ٖرا ايتطبٝل َٔ خ٬ٍ َٓٗر قٛاعد ا٫ضٓادميهٔ إ ٜت ايتشكٝل، اذ

عح ايع٬ق١ بني ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ اييت دا٤ت بكٛاعد َٛقٛع١ٝ َباغس٠، ٚبني قٛاعد ا٫ضٓاد، 
 ٚنٝف١ٝ تطبٝل ا٫تفاق١ٝ عٔ طسٜل ٖرٙ ايكٛاعد. 

 :ٖدف ايبشح :ثايجًا
 ٜٗدف ايبشح اىل ا٫تٞ:

عٔ طسٜل ايتأند َٔ إ ايعكٛد  ،١ْٝٚ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝاضتدداّ اـطابات ا٫يهرت بٝإ .1
بكدز َج٬ٝتٗا َٔ  ،املرب١َ عٔ طسٜل اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ؾشٝش١ ٚقاب١ً يًتٓفٝر

 ايعكٛد ٚاـطابات ايٛزق١ٝ.
ؼدٜد ْطام تطبٝل اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ املتبادي١ بني طسفني ٜكع َكس عًُُٗا  .2

 َٚد٣ اَها١ْٝ تطبٝل ا٫تفاق١ٝ باختٝاز ايطسفني. ،يف دٚيتني كتًفتني
ٚإ ؼدٜد َد٣ اَها١ْٝ  ،ع٬ق١ ا٫تفاق١ٝ بايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ٚايكإْٛ ايٛطين .3

َطأي١ ؼدد باختٝاز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ  ،اْطبام ا٫تفاق١ٝ ع٢ً َعا١ًَ ػاز١ٜ دٚي١ٝ
 ع١.املطبك١ يف ايدٚي١ اييت تطًب َٔ قهُتٗا ايبت يف املٓاش

 زابعًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:
َِ املتشد٠ ٫ضتدداّ اعتُدْا يف ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يٓؿٛف اتفاق١ٝ ا٭

َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  ،2005اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً َعا٬َت ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يط١ٓ 
ٕٛ قاْ ْؿٛف ا٫تفاق١ٝ، ٚبٝإ ع٬قتٗا ببعض ا٫تفاقٝات ذات ايؿ١ً بٗرا ايػإٔ ٫ٚضُٝا

 .1996ْٚطرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يط١ٓ ا٭
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 خاَطًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح:
 ٚضٓبشح ٖرا املٛقٛع ٚفكًا يًٗٝه١ًٝ اٯت١ٝ:
 املبشح ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ.

 املبشح ايجاْٞ: ْطام تطبٝل ا٫تفاق١ٝ "َعٝاز دٚي١ٝ ا٫تفاق١ٝ".
 بكٛاعد اإلضٓاد. املبشح ايجايح: ع٬ق١ ا٫تفاق١ٝ

 ادلثحث االول
 ياهية اخلطاتات االنكرتوَية

يبٝإ َا١ٖٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، ضٓشاٍٚ إ ُْعسِّف اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ  
 سطبُا ٚزدت يف ا٫تفاق١ٝ، ٚبٝإ غهٌ ٖرٙ اـطابات، ٚا٫عرتاف بٗا، ٚناٯتٞ:

 ادلطهة األول
 تعريف اخلطاتات االنكرتوَية

ق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املتعًك١ باضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ٚزدت يف اتفا
 ايدٚي١ٝ تعسٜفات ملؿطًشات نجري٠:

فاـطاب ٚفكًا هلرٙ ا٫تفاق١ٝ ٖٛ "أٟ بٝإ أٚ إع٬ٕ أٚ َطًب أٚ إغعاز أٚ طًب، 
مبا يف ذيو أٟ عسض أٚ قبٍٛ عسض، ٜتعني ع٢ً ا٭طساف تٛدٝٗ٘ أٚ ؽتاز تٛدٝٗ٘ يف 

 . (1)ٜٛٔ ايعكد أٚ تٓفٝرٙ"ضٝام ته
َٚؿطًح اـطاب يٝظ ظدٜد ع٢ً ايب١٦ٝ ايكا١ْْٝٛ فٗٓاى َا ٜط٢ُ غطاب 

ٚوطب  (2)ايٓٛاٜا ايرٟ ٖٛ قٌ خ٬ف سٍٛ ا٫عرتاف بكُٝت٘ ايكا١ْْٝٛ يف ا٭ْع١ُ املدتًف١

                          

/أ( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد 4( المادة )1)
 .8112لسنة  الدكلية

األكساط  اذ اكجدتو( إف مصطمح خطاب النكايا مأخكذ مف الفقو االنجمك أمريكي، 2)
التجارية كاالقتصادية، كيذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ باف ىذا الخطاب ليس لو 
قيمة قانكنية سكاء في نظـ القانكف العاـ أـ نظـ القانكف الخاص، فالقانكف 

الفقو ال يعتد بالقيمة القانكنية لخطاب  االنجميزم حسب قكؿ ىذا الجانب مف
 =النكايا، إذ ال يكجد ما يسمى بعقد التفاكض فيك عقد احتمالي يمحقو البطالف،
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هلرٙ ا٫تفاق١ٝ أْٗا سددت املكؿٛد باـطاب، َٚٔ ثِ فإ ٖرا ا٭َس ٜطاعد يف تعسٜف 
بات ايٓٛاٜا نْٛ٘ َٔ املساسٌ ا٭ٚىل يتهٜٛٔ ايعكد بأْ٘: أٟ بٝإ أٚ إع٬ٕ أٚ َطًب أٚ خطا

إغعاز بطًب، مبا يف ذيو أٟ عسض أٚ قبٍٛ، ىتاز ا٭طساف تٛدٝٗ٘ يف ضٝام تهٜٛٔ 
 .(1)عكد

ٚوطب هلرٙ ا٫تفاق١ٝ اْٗا دعًت ـطابات ايٓٛاٜا ق١ُٝ قا١ْْٝٛ مل تهٔ هلا َٔ  
َا ٜتِ تبادٍ تًو اـطابات يف ؾٛز٠ خطابات ايهرت١ْٝٚ تٛد٘ بسضاي١  قبٌ، إذ اْ٘ غايبًا

بٝاْات، إذ بٝٓت ا٫تفاق١ٝ اْ٘ ٫ هٛش إْهاز ؾش١ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ ... جملسد نْٛ٘ يف 
 .(2)غهٌ خطاب ايهرتْٚٞ

َٚٔ ثِ فإ ا٫تفاق١ٝ تهٕٛ قد سًت إغهاي١ٝ قا١ْْٝٛ قا١ُ٥ يف اؿكٌ ايكاْْٛٞ،  
ايٓٛاٜا، ملا أضبػت٘ َٔ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ عًٝٗا َت٢ ناْت يف غهٌ خطاب  ٖٚٞ خطابات

 .(3)ايهرتْٚٞ، ٖٚرا ضٝهٕٛ ايػايب ا٭ععِ يف ْطام إبساّ ايعكٛد ايدٚي١ٝ
 
 

                                                             

كجرل القضاء االنكميزم عمى عدـ االعتراؼ بالمسؤكلية قبؿ التعاقدية ككؿ ما =
ككؿ الكثائؽ كمنيا  ،حقيقي يدكر أثناء المفاكضات كقبؿ التكصؿ إلى اتفاؽ

إذ  ،ات النكايا يككف خارج دائرة القانكف، كذلؾ األمر في القانكف األمريكيخطاب
ترفض المحاكـ األمريكية االعتراؼ بعقد التفاكض كمف ثـ خطاب النكايا، أما 
بالنسبة لمقانكف المصرم كالفرنسي، فخطابات النكايا ليست ليا أم قكة قانكنية 

مفاكضات. ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: د. كائؿ ممزمة كذلؾ انطالقان مف مبدأ عاـ ىك حرية ال
حمدم احمد، الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية، مف دكف دار نشر كمكاف 

 .82، ص8113نشر، 
 .83( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع نفسو، ص1)
( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية 2/0( المادة )2)

 لعقكد الدكلية.في ا
 .83( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص3)
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ٚاـطاب ا٫يهرتْٚٞ مبٛدب ا٫تفاق١ٝ ٖٛ أٟ خطاب تٛدٗ٘ ا٭طساف بٛاضط١ 
أٚ املسض١ً، أٚ املتًكا٠، أٚ ، ٚزضا٥ٌ ايبٝاْات ٖٞ املعًَٛات املٓػأ٠، (1)زضا٥ٌ بٝاْات

املدص١ْ بٛضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ، أٚ َػٓاطٝط١ٝ، أٚ بؿس١ٜ، أٚ بٛضا٥ٌ َػاب١ٗ تػٌُ ع٢ً 
ضبٌٝ املجاٍ ٫ اؿؿس، ايتبادٍ ا٫يهرتْٚٞ يًبٝاْات، أٚ ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ، أٚ ايربم، أٚ 

 .(2)ايتًهظ، أٚ ايٓطذ ايربقٞ
ػٌُ مجٝع أْٛاع ايسضا٥ٌ ايٛازد٠ يف ٚاهلدف َٔ تعسٜف زضاي١ ايبٝاْات ٖٛ إٔ ٜ

غهٌ غري ٚزقٞ، ٚإ عباز٠ "بٛضا٥ٌ َػاب١ٗ" ايٛازد٠ يف تعسٜف زضا٥ٌ ايبٝاْات تعين إٔ 
ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓطبل فكط ع٢ً تكٓٝات ا٫تؿاٍ ايكا١ُ٥ فشطب، بٌ تطتٛعب ايتكٓٝات 

ٛقح إٔ ٖرا ايتعسٜف املطتكب١ًٝ املتٛقع١. ٚتًو ا٭َج١ً ايٛازد٠ يف تعسٜف زضاي١ ايبٝاْات ت
فكط، ٚيهٔ ٜػٌُ تكٓٝات أخس٣ ٚإ نإ بعكٗا َجٌ ايتًهظ،  ٫ٞ ٜعين ايربٜد ا٫يهرتْٚ

أٚ ايٓطذ ايربقٞ، ٫ ٜبدٚ ددٜدًا، ٚ٭غساض تٛقٝش١ٝ مت ا٫ستفاظ يف تعسٜف زضاي١ ايبٝاْات 
بادٍ باإلغاز٠ إىل ايتبادٍ ا٫يهرتْٚٞ، ٚذيو ْعسًا ٫تطاع ْطام اضتدداّ زضا٥ٌ ايت

ا٫يهرتْٚٞ يًبٝاْات يف اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ اييت تٛد٘ َٔ ساضٛب إىل ساضٛب. ٖٚرا 
ايتعسٜف يسضاي١ ايبٝاْات ٜسنص ع٢ً املعًَٛات ذاتٗا، ٚيٝظ ع٢ً ايػهٌ ايرٟ تسضٌ ب٘، 

                          

/ ب( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية 4( المادة )1)
 في العقكد الدكلية.

/ ج( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية 4( المادة )2)
كىك  8108( لسنة 12كاصدر المشرع العراقي قانكف رقـ ) ية.في العقكد الدكل

قانكف التكقيع االلكتركني كالمعامالت االلكتركنية ىدفو تكفير االطار القانكني 
الستعماؿ الكسائؿ االلكتركنية في اجراء المعامالت االلكتركنية، كمنح الحجية 

نظيـ احكاميا، كتعزيز الثقة القانكنية لممعامالت االلكتركنية كالتكقيع االلكتركني كت
( مف ىذا القانكف؛ 8في صحة المعامالت االلكتركنية كسالمتيا. ينظر: المادة )

كلمزيد مف التفصيؿ حكؿ ىذا القانكف ينظر د. عبد الرسكؿ عبد الرضا كنجالء 
عبد حسف، تطكر مكقؼ المشرع العراقي في قانكف التكقيع االلكتركني كالمعامالت 

، بحث منشكر في مجمة جامعة بابؿ، العمـك 8108لسنة  12ـ االلكتركنية رق
 كما بعدىا. 223، ص8102، السنة 8، العدد 80االنسانية، المجمد 
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َٚٔ ثِ فاْ٘ ٭غساض ا٫تفاق١ٝ ٫ ِٜٗ فُٝا إذا ناْت زضا٥ٌ ايبٝاْات تسضٌ ايهرتًْٚٝا َٔ 
ساضٛب، أٚ َا إذا ناْت زضا٥ٌ ايبٝاْات تسضٌ بسضا٥ٌ ٫ تٓطٟٛ ع٢ً ْعِ  ساضٛب إىل

اتؿا٫ت ضًه١ٝ أٚ ٫ ضًه١ٝ، َجٌ أقساف َػٓطٝط١ٝ قت١ٜٛ ع٢ً زضا٥ٌ بٝاْات تطًِ إىل 
 .(1)املسضٌ إيٝ٘ بايربٜد

ٚعاد٠ َا ٜتِ ايتعاٌَ بسضا٥ٌ ايبٝاْات ٖرٙ بني املٓػ٧ ٚاملسضٌ هلرٙ ايسضا٥ٌ، 
تفاق١ٝ املكؿٛد باملٓػ٧ ٚاملسضٌ إيٝ٘. فٝكؿد بتعبري َٓػ٧ اـطاب يريو بٝٓت ا٫

ا٫يهرتْٚٞ بأْ٘ ايطسف ايرٟ أزضٌ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، أٚ أْػأٙ قبٌ ؽصٜٓ٘، إٕ سدخ 
ؽصٜٔ، أٚ َٔ قاّ بريو ْٝاب١ عٓ٘، ٚيهٓ٘ ٫ ٜػٌُ ايطسف ايرٟ ٜتٛضط نٛضٝط فُٝا 

 .(2)ىـ ذيو اـطاب ا٫يهرتْٚٞ
ٌ إيٝ٘ فُٝا ٜتعًل باـطاب اإليهرتْٚٞ، فٗٛ ايطسف ايرٟ ٜسٜدٙ أَا املسض

املٓػ٧ إٔ ٜتًك٢ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜػٌُ ايطسف ايرٟ ٜتؿسف نٛضٝط فُٝا 
 .(3)ىـ ذيو اـطاب ا٫يهرتْٚٞ

٫ٚ ٜكتؿس تعسٜف املٓػ٧ ع٢ً تػط١ٝ اؿاي١ اييت فٝٗا تٓػأ املعًَٛات ٚتسضٌ، 
ؿاي١ اييت تٓػأ فٝٗا املعًَٛات ٚؽصٕ دٕٚ إٔ تسضٌ، ٜٚطتبعد َٔ ٚإمنا ٜػطٞ أٜكًا ا

تعسٜف املٓػ٧ املتًكٞ ايرٟ ٜكّٛ بايتدصٜٔ يسضاي١ ايبٝاْات اذ ٫ ٜعد َٓػ٦ًا. ٚاملسضٌ 
إيٝ٘ مبكتك٢ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٖٛ ايػدـ ايرٟ ٜكؿد املٓػ٧ ا٫تؿاٍ ب٘ 

ٝٝصًا ي٘ عٔ أٟ غدـ قد ٜتًكاٙ، أٚ ٜسضً٘، أٚ عٔ طسٜل إزضاٍ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، مت
ٜٓطد٘ أثٓا٤ ع١ًُٝ اإلزضاٍ. ٚميهٔ مبكتك٢ تعسٜف املٓػ٧ ٚاملسضٌ إيٝ٘ ايٛازدٜٔ يف 
ا٫تفاق١ٝ، إٔ ٜهٕٛ َٓػ٧ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ َعني ٚاملسضٌ إيٝ٘ ذاى اـطاب ايػدـ 

طاب ا٫يهرتْٚٞ بتدصٜٓ٘. ْفط٘، نُا يف اؿاي١ اييت ٜهٕٛ فٝٗا املكؿٛد إٔ ٜكّٛ قسز اـ
بٝد اْ٘ ٫ ٜكؿد َٔ تعسٜف املٓػ٧ إٔ ٜػٌُ املسضٌ إيٝ٘ ايرٟ ٜكّٛ بتدصٜٔ خطاب 
ايهرتْٚٞ أزضً٘ غدـ آخس. ٜٚٓؿب تسنٝص ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايع٬ق١ بني املٓػ٧ ٚاملسضٌ 

                          

 .11( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص1)
/ د( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 4( المادة )2)

 العقكد الدكلية.
/ ق( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 4( المادة )3)

 العقكد الدكلية.
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إيٝ٘ ٚيٝظ ع٢ً ايع٬ق١ بني املٓػ٧ ٚاملسضٌ إيٝ٘ ٚأٟ ٚضٝط. ٚعدّ إغاز٠ ا٫تفاق١ٝ 
٫ ٜعين إٔ  –َجٌ اـٛادِٜ أٚ َكٝفٞ املٛاقع ع٢ً ايػبه١  –س١ إىل ايٛضطا٤ ؾسا

ا٫تفاق١ٝ تتذاٌٖ دٚزِٖ يف تًكٞ زضا٥ٌ ايبٝاْات، أٚ إزضاهلا، أٚ ؽصٜٓٗا ْٝاب١ عٔ غدـ 
آخس، أٚ أدا٤ غري ذيو َٔ اـدَات ذات ايك١ُٝ املكاف١ َجًُا ودخ عٓدَا ٜهٕٛ َػػًٛ 

ا٤ بإعداد ؾٝػ١ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، أٚ تسمجتٗا، أٚ ايػبهات ٚغريِٖ َٔ ايٛضط
تطذًٝٗا، أٚ تٛثٝكٗا، أٚ تؿدٜكٗا، أٚ سفعٗا، أٚ تكدمي٘ خدَات أ١َٝٓ يًُعا٬َت 

 .(1)ا٫يهرت١ْٝٚ، ا٫ إٔ ا٫تفاق١ٝ، ٫ تتٓاٍٚ سكٛم ايٛضطا٤ ٚايتصاَاتِٗ
ات، ٚمل تػفٌ ٚايٓطام ايرٟ تسضٌ َٔ خ٬ي٘ زضا٥ٌ ايبٝاْات ٜط٢ُ ْعاّ املعًَٛ

ا٫تفاق١ٝ تعسٜف ٖرا ايٓعاّ فٗٛ ْعاّ إلْػا٤ زضا٥ٌ ايبٝاْات، أٚ إزضاهلا، أٚ تًكٝٗا، أٚ 
. َٚٔ املُهٔ سطب اؿاي١ ايٛاقع١ٝ إٔ ٜػري (2)ؽصٜٓٗا، أٚ َعاؾتٗا ع٢ً أٟ مٛ آخس

أٚ َفّٗٛ ْعاّ املعًَٛات إىل غبه١ اتؿا٫ت، ٚيف سا٫ت أخس٣ إىل ؾٓدٚم بسٜد ايهرتْٚٞ، 
ست٢ إىل ْاضذ بسقٞ، ٚ٭غساض ا٫تفاق١ٝ ٫ ِٜٗ إذا نإ ْعاّ املعًَٛات ٜكع يف َهإ 
املسضٌ إيٝ٘ أٚ يف أَانٔ أخس٣، إذ إٔ َٛقع ْعِ املعًَٛات يٝظ َعٝازًا سامسًا يف 

 .(3)ا٫تفاق١ٝ
ٚمل تػفٌ ا٫تفاق١ٝ تعسٜف ْعاّ ايسضا٥ٌ اٯيٞ ايرٟ مبٛد٘ ٜتِ تٓفٝر زضا٥ٌ 

ٛ مبٛدب ا٫تفاق١ٝ بسْاَر ساضٛبٞ، أٚ ٚض١ًٝ ايهرت١ْٝٚ، أٚ ٚض١ًٝ آي١ٝ أخس٣ ايبٝاْات، فٗ
تطتددّ ٫ضت٬ٍٗ إدسا٤ َا، أٚ ا٫ضتذاب١ نًًٝا أٚ دص٥ًٝا يسضا٥ٌ بٝاْات، أٚ يعًُٝات 
تٓفٝرٖا دٕٚ َسادع١ أٚ تدخٌ َٔ غدـ طبٝعٞ يف نٌ َس٠ ٜطتٌٗ فٝٗا ايٓعاّ إدسا٤ َا 

 .(4)أٚ ٜٓػ٧ اضتذاب١ َا
ري ْعاّ ايسضا٥ٌ ا٫يٞ اضاضًا اىل ْعاّ يًتفاٚض ع٢ً ايعكٛد ٚابساَٗا بٛضا٥ٌ فٝػ

اي١ٝ، دٕٚ إ ٜػازى يف اسد طسيف ضًط١ً ايتفاٚض ع٢ً ا٫قٌ أٟ غدـ، ٖٚٛ ىتًف عٔ 
                          

 .18-10( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص1)
/ ك( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 4( المادة )2)

 العقكد الدكلية.
 .18ائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص( د. ك 3)
/ ز( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 4( المادة )4)

 العقكد الدكلية.
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ْعاّ املعًَٛات يف إ اضتدداَ٘ ا٫ضاضٞ ٖٛ تٝطري ايتباد٫ت املفك١ٝ اىل تهٜٛٔ ايعكد. 
يٞ دص٤ًا َٔ ْعاّ املعًَٛات، ٚيهٔ يٝظ َٔ ايكسٚزٟ إ ٚقد ٜهٕٛ ْعاّ ايسضا٥ٌ ا٭

ٜهٕٛ ا٫َس نريو. ٚايعٓؿس اؿاضِ يف ٖرا املٛقٛع ٖٛ عدّ ٚدٛد فاعٌ بػسٟ يف اسد 
داْيب املعا١ًَ اٚ يف داْبٝٗا اٚ نًُٝٗا، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ تهٕٛ املعا١ًَ اي١ٝ اذا طًب 

ايطًب ٜٚ٪ند اضت٬َ٘ عٔ طسٜل طسف بكا٥ع عٔ طسٜل َٛقع غبهٞ ٫ٕ ايبا٥ع ٜتًك٢ 
آيت٘. ٚباملجٌ فاْ٘ اذا تعاٌَ َؿٓع َٚٛزدٙ َٔ خ٬ٍ ايتبادٍ ا٫يهرتْٚٞ يًبٝاْات، ٜسضٌ 
ساضٛب املؿٓع، عٓد تًكٞ َعًَٛات يف ْطام بازاَرتات َع١ٓٝ َربف١ ضًفًا طًب تٛزٜد 

ٜد ٚباغس ػٗٝص ايهرتًْٚٝا اىل ساضٛب املٛزد. ٚاذا اند ساضٛب املٛزد اضت٬ّ طًب ايتٛز
ايػش١ٓ ٫ٕ طًب ايتٛزٜد ٜدخٌ يف ْطام بازاَرتات َربف١ ضًفًا يف ساضٛب املٛزد، فإ 

 .(1)ٖرٙ املعا١ًَ تعد َعا١ًَ آي١ٝ متاًَا
 ادلطهة انثاَي

 شكم اخلطاب االنكرتوَي واالعرتاف ته
ضٓشاٍٚ يف ٖرا املطًب بٝإ غهٌ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، ٚا٫عرتاف ب٘، ٚذيو يف  

 فسعني ٚنا٫تٞ:
 انفرع األول

 شكم اخلطاب االنكرتوَي
( َٔ ا٫تفاق١ٝ اغرتاطات غهٌ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، فًٝظ يف ٖرٙ 9بٝٓت املاد٠ ) 

. (2)ا٫تفاق١ٝ َا ٜػرتط إْػا٤ اـطاب، أٚ تهٜٛٔ ايعكد، أٚ إثباتُٗا يف أٟ غهٌ َعني
أٚ ٜٓـ ع٢ً عٛاقب يعدّ ٚدٛد  ٚعٓدَا ٜػرتط ايكإْٛ إٔ ٜهٕٛ اـطاب أٚ ايعكد نتابًٝا،

نتاب١، ٜعترب ذيو ا٫غرتاط قد اضتٛيف باـطاب ا٫يهرتْٚٞ إذا نإ ايٛؾٍٛ إىل املعًَٛات 
. ٚسٝجُا ٜػرتط (3)ايٛازد٠ فٝ٘ َتٝطسًا ع٢ً مٛ ٜتٝح اضتدداَٗا يف ايسدٛع إيٝٗا ٫سكًا

                          

 .12-18( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص1)
تركنية في ( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلك3/0( المادة )2)

 العقكد الدكلية.
( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 3/8( المادة )3)

 العقكد الدكلية.
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ع٢ً عٛاقب يعدّ  ايكإْٛ إٔ ٜهٕٛ اـطاب أٚ ايعكد ممٗٛزًا بتٛقٝع طسف َا، أٚ ٜٓـ
إذا اضتددَت طسٜك١  ٞٚدٛد تٛقٝع، ٜطتٛف٢ ذيو ا٫غرتاط فُٝا ىـ اـطاب ا٫يهرتْٚ

َا يتعٝني ١ٜٖٛ ايطسف املعين ٚتبني ١ْٝ ذيو ايطسف فُٝا ىـ املعًَٛات ايٛازد٠ يف 
ٚناْت ايطسٜك١ املطتدد١َ َٛثٛم بٗا بكدز َٓاضب يًػسض ايرٟ  (1)اـطاب ا٫يهرتْٚٞ

طاب ا٫يهرتْٚٞ أٚ أزضٌ َٔ ادً٘، يف ق٤ٛ نٌ امل٬بطات، مبا فٝٗا أٟ اتفام أْػ٧ اـ
أٚ قد أثبتت فعًًٝا عد ذاتٗا أٚ َكرت١ْ بأدي١ إقاف١ٝ، أْٗا أٚفت بايٛظا٥ف  (2)ذٟ ؾ١ً

 املتعًك١ باضتدداّ ايطسٜك١ املٛثٛم بٗا. (3)املرنٛز٠ يف ايفكس٠ أع٬ٙ
اب أٚ ايعكد أٚ ا٫ستفاظ ب٘ يف غهً٘ ٚعٓدَا ٜػرتط ايكإْٛ ٚدٛب إتاس١ اـط

ا٭ؾًٞ، أٚ ٜٓـ ع٢ً عٛاقب يعدّ ٚدٛد َطتٓد أؾًٞ، ٜعترب ذيو ا٫غرتاط قد اضتٛيف 
فُٝا ىـ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ، إذا ٚددت ٚض١ًٝ َٛثٛم بٗا ت٪ند ض١َ٬ املعًَٛات 

ْٞ أٚ غري ايٛازد٠ فٝ٘ َٓر ايٛقت ايرٟ أْػ٧ فٝ٘ أ٫ًٚ يف غهً٘ ايٓٗا٥ٞ، ندطاب ايهرتٚ
. ٚناْت املعًَٛات ايٛازد٠ فٝ٘، سٝجُا ٜػرتطإ تهٕٛ َتاس١، قاب١ً يًعسض ع٢ً (4)ذيو

 .(5)ايػدـ ايرٟ ٜتعني إٔ تتاح ي٘
ٚتهٕٛ َعاٜري تكِٝٝ ض١َ٬ املعًَٛات ٖٞ َا إذا ناْت تًو املعًَٛات قد ظًت 

يف ايطٝام نا١ًَ ٚدٕٚ ؼٜٛس، بؿسف ايٓعس عٔ إقاف١ أٟ َؿادق١، ٚأٟ تػٝري ٜٓػأ 

                          

/أ( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 3/2( المادة )1)
 العقكد الدكلية.

قية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في ( مف اتفا0/ب/3/2( المادة )2)
 العقكد الدكلية.

( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 8/ب/3/2( المادة )3)
 العقكد الدكلية.

تركنية في /أ( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلك3/4( المادة )4)
 العقكد الدكلية.

/ب( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 3/4( المادة )5)
 العقكد الدكلية.
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. ٚتكدز دزد١ املٛثٛق١ٝ املطًٛب١ يف ق٤ٛ ايػسض (1)املعتاد يإلزضاٍ ٚايتدصٜٔ ٚايعسض
 .(2)ايرٟ أْػ٦ت املعًَٛات َٔ ادً٘ ٚيف ق٤ٛ مجٝع ايعسٚف ذات ايؿ١ً

( َٓٗا تعٝد ايتأنٝد ع٢ً ايكٛاعد 9ٚتبني املرنس٠ اإلٜكاس١ٝ ي٬تفاق١ٝ إٔ املاد٠ )
َٔ قإْٛ ا٫ْٚطٝرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠  (8ٚ 7ٚ 6) ا٭ضاض١ٝ ايٛازد٠ يف املٛاد

فُٝا ٜتعًل مبعاٜري تكسٜس ايتهاف٪ ايٛظٝفٞ بني اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ  (3)ا٫يهرت١ْٝٚ
                          

/أ( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 3/2( المادة )1)
 العقكد الدكلية.

قية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في /ب( مف اتفا3/2( المادة )2)
 العقكد الدكلية.

. 0( مف قانكف االكنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة االلكتركنية عمى انو: "8( تنص المادة )3)
عندما يشترط القانكف أف تككف المعمكمات مكتكبة، تستكفي رسالة البيانات ذلؾ الشرط 

عمى البيانات الكاردة فييا عمى نحك يتيح استخداميا بالرجكع اليو  اذا تيسر االطالع
 ـ( سكاء اتخذ الشرط المنصكص عميو فييا شكؿ التزاـ أ0. تسرم احكاـ الفقرة )8الحقان 

اكتُفي في القانكف بمجرد النص عمى العكاقب التي تترتب اذا لـ تكف المعمكمات مكتكبة 
.عندما يشترط القانكف كجكد تكقيع مف 0نو: "( منيا عمى ا1....". كتنص المادة )

شخص، يستكفي ذلؾ الشرط بالنسبة الى رسالة البيانات اذا: أ. استخدمت طريقة لتعييف 
كالتدليؿ عمى مكافقة ذلؾ الشخص عمى المعمكمات الكاردة في رسالة  ،ىكية ذلؾ الشخص

المناسب لمغرض الذم البيانات؛ ك ب. كانت تمؾ الطريقة جديرة بالتعكيؿ عمييا بالقدر 
انشئت اك ابمغت مف اجمو رسالة البيانات، في ضكء كؿ الظركؼ، بما في ذلؾ أم اتفاؽ 

( سكاء اتخذ الشرط المنصكص عميو فييا شكؿ التزاـ 0. تسرم الفقرة )8متصؿ باألمر. 
أك اكتفي في القانكف بمجرد النص عمى العكاقب التي تترتب عمى عدـ كجكد 

. عندما يشترط القانكف تقديـ 0( مف االتفاقية عمى انو: "2ص المادة )تكقيع.....". كتن
المعمكمات اك االحتفاظ بيا في شكميا االصمي، تستكفي رسالة البيانات ىذا الشرط اذا: 
أ. كجد ما يعكؿ عميو لتأكيد سالمة المعمكمات منذ الكقت الذم انشئت فيو لممرة االكلى 

بيانات أك غير ذلؾ؛ ك ب. كانت تمؾ المعمكمات مما  في شكميا النيائي، بكصفيا رسالة
يمكف عرضو عمى الشخص المقرر أف يقدـ اليو كذلؾ عندما يشترط تقديـ تمؾ 

( سكاء اتخذ الشرط المنصكص عميو فييا شكؿ التزاـ أك 0. تسرم الفقرة )8المعمكمات. 
 =يـ البيانات أكاكتُفي في القانكف بمجرد النص عمى العكاقب التي تترتب عمى عدـ تقد
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ٚاملطتٓدات ايٛزق١ٝ، مبا يف ذيو املطتٓدات ايٛزق١ٝ ا٭ؾ١ًٝ، ٚنريو بني ايتٛثٝل 
١ ٚخ٬فًا يًكإْٛ ايُٓٛذدٞ ٫ تتٓاٍٚ ا٫يهرتْٚٞ ٚايتٛقٝعات اـط١ٝ. إ٫ إٔ ا٫تفاقٝ

ا٫ستفاظ بايطذ٬ت، ٫ٕ ٖرٙ املطأي١ اعتربت أٚثل ؾ١ً بكٛاعد اإلثبات ٚباملتطًبات 
 .(1)اإلداز١ٜ َٓٗا بتهٜٛٔ ايعكٛد ٚتٓفٝرٖا

( تسضٞ املعاٜري ايدْٝا اي٬ش١َ ٫ضتٝفا٤ اغرتاطات 9ٚػدز اإلغاز٠ اىل إٔ املاد٠ ) 
فسٖا مبكتك٢ ايكإْٛ املٓطبل. ٫ٚ ٜٓبػٞ فِٗ َبدأ سس١ٜ ا٭طساف ايػهٌ ٚاييت ميهٔ تٛا

( 6ٚايرٟ ٜسد أٜكًا يف غريٙ َٔ ؾهٛى ا٫ْٚطٝرتاٍ، َجٌ املاد٠ ) (2)(3ايٛازد٠ يف املاد٠ )
، ع٢ً اْ٘ ٜطُح يًطسفني بإ ٜرٖبا بعٝدًا (3)َٔ اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع

رتاطات ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بايتٛقٝع يؿاحل طسا٥ل تٛثٝل تكٌ دزد١ إىل سد ايتدفٝف َٔ ا٫غ
َٛثٛقٝتٗا عٔ دزد١ َٛثٛق١ٝ ايتٛقٝعات ا٫يهرت١ْٝٚ. ٚسس١ٜ ا٭طساف ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٫ 

                                                             

(: 0. ألغراض الفقرة الفرعية )أ( مف الفقرة )2عدـ االحتفاظ بيا في شكميا االصمي. =
أ. يككف معيار تقدير سالمة المعمكمات ىك تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتممة كدكف 
تغيير، باستثناء اضافة تظيير كام تغيير يطرأ اثناء المجرل العادم لإلبالغ كالتخزيف 

رض؛ ك ب. تقدر درجة التعكيؿ المطمكب عمى ضكء الغرض الذم انشئت مف اجمو كالع
 المعمكمات كعمى ضكء جميع الظركؼ ذات الصمة....".

( ينظر: المذكرة اإليضاحية مف أمانة االكنسيتراؿ بشأف اتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة 1)
ف الجدير بالذكر أف أمانة . كم02باستخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية، ص

لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي )االكنسيتراؿ( قد أعدت ىذه المذكرة لغرض 
 العمـ. كىي ليست تعميقان رسميان عمى االتفاقية.

( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 2( تنص المادة )2)
انو: "يجكز لألطراؼ استبعاد سرياف ىذه االتفاقية اك الخركج عف أم  العقكد الدكلية عمى

 مف احكاميا اك تغيير مفعكلو".
( مف اتفاقية االمـ المتحدة بشأف عقكد البيع الدكلي لمبضائع عمى انو: 8( تنص المادة )3)

"يجكز لمطرفيف استبعاد تطبيؽ ىذه االتفاقية، كما يجكز ليما، فيما عدل االحكاـ 
 ، مخالفة نص مف نصكصيا اك تعديؿ آثاره".08صكص عميو في المادة المن
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تعين إٔ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ متهٔ ا٭طساف َٔ إبطاٍ ا٫غرتاطات ايكا١ْْٝٛ 
 .(1)ٚ بتٛثٝكٗااملتعًك١ بػهٌ ايعكٛد ٚاملعا٬َت أ

( َٔ ا٫تفاق١ٝ تٛقح َفّٗٛ ايهتاب١، ٚا٭ؾٌ 9( َٔ املاد٠ )5ٚ 4إٕ ايفكس٠ ) 
ٚأُٖٝتُٗا يف اإلثبات، فٗٓايو ٚثا٥ل ػاز١ٜ هب إٔ تهٕٛ أؾ١ًٝ نػٗادات ايتأَني، 
ٚغٗادات ايٓٛع، ٚغٗادات ايه١ُٝ، إذ أْٗا ٫ تكبٌ إ٫ إذا ناْت أؾ١ًٝ، ست٢ ٜهٕٛ يٮطساف 

قتٛاٖا. ٚإ اغرتاط إٔ تهٕٛ ٖرٙ املطتٓدات ٚزق١ٝ يهٞ ٜعتد بٗا نأْٗا ا٭ؾٌ،  ايجك١ يف
ٖٛ أَس َٔ غأْ٘ إٔ ٜعٝل ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، يرا فكد أداشت ا٫تفاق١ٝ إٔ تكّٛ اـطابات 
ا٫يهرت١ْٝٚ بدٚز املهاف٧ ايٛظٝفٞ ٭ؾٌ املطتٓدات بػسٚط َع١ٓٝ تعد ٖٞ ايػهٌ ا٭د٢ْ 

يف اـطاب ا٫يهرتْٚٞ ذات طبٝع١ إيصا١َٝ، مبع٢ٓ إٔ عدّ تٛافسٖا ٜفكد ايرٟ هب تٛافسٙ 
اـطاب ا٫يهرتْٚٞ قُٝت٘. فه٬ً َٔ ايفكستني أع٬ٙ ت٪ندإ ع٢ً أ١ُٖٝ ض١َ٬ املعًَٛات 

عٓدَا تػريإ إىل ايتطذٌٝ املٓتعِ يًُعًَٛات، ٚاىل قُإ  -بايٓطب١ ٭ؾًٗا، ٚتكعإ 
َعاٜري تساع٢ يف تكِٝٝ  - ا١ٜ ايبٝاْات َٔ ايتػٝريتطذًٝٗا َٔ دٕٚ ْكا٥ـ، ٚاىل مح

ايط١َ٬. ٚتسبط ايفكستإ َفّٗٛ ا٭ؾ١ًٝ بأضًٛب َٔ أضايٝب ايتٛثٝل، ٚتسنصإ ع٢ً 
أضًٛب ايتٛثٝل ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜتٛفس َٔ ادٌ ايٛفا٤ بايػسط، نُا أْٗا تطتٓد إىل ايعٓاؾس 

ٓاؾس اييت ٜٓبػٞ إٔ تساع٢ يف ايتاي١ٝ: َعٝاز بطٝط بػإٔ ض١َ٬ ايبٝاْات، ٚٚؾف يًع
تكِٝٝ ايط١َ٬، ٚعٓاؾس يًُس١ْٚ يف غهٌ إغاز٠ إىل ايعسٚف احملٝط١، ٚهب اإلغاز٠ إٔ 
اؿهِ ٜكؿد َٓ٘ إٔ ٜتٓاٍٚ اؿاي١ اييت تؿاغ فٝٗا املعًَٛات أ٫ًٚ يف غهٌ َطتٓد ٚزقٞ 

 . (2)يتٓكٌ بٗا بعد ذيو إىل اؿاضٛب
ٔ ا٫تفاق١ٝ َعاٜري ض١َ٬ اـطابات ( 9َ( َٔ املاد٠ )5ٚتتكُٔ ايفكس٠ )

ا٫يهرت١ْٝٚ، ٚاإلقافات اي٬ش١َ يًدطاب ا٫يهرتْٚٞ ناملؿادق١ ٚايتٛثٝل ٚايتؿدٜل، إذ أْٗا 
٫ ت٪ثس يف ض١َ٬ اـطاب ا٫يهرتْٚٞ َا داّ ظٌ دٕٚ ؼٜٛس أٚ تػٝري. فعٓدَا تكاف 

عٓدَا تكّٛ ايٓعِ  غٗاد٠ ايهرت١ْٝٚ يف آخس اـطاب ا٭ؾًٞ يًتؿدٜل ع٢ً أؾًٝت٘، أٚ
اؿاضٛب١ٝ آيًٝا بإقاف١ بٝاْات يف بدا١ٜ اـطاب ْٚٗاٜت٘ إلزضاي٘، فُجٌ ٖرٙ اإلقافات تعد 

                          

 .08( المذكرة االيضاحية، المرجع السابؽ، ص1)
 .002-004( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص2)
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مبجاب١ ٚزم تهًُٝٞ َع ٚزم أؾًٞ، أٚ مبجاب١ َعسٚف أٚ طابع، اضتددَا يف إزضاٍ 
 . (1)اـطاب

 انفرع انثاَي
 االعرتاف تاخلطاب االنكرتوَي

١ ٚؼت عٓٛإ ا٫عرتاف ايكاْْٛٞ باـطابات ( َٔ ا٫تفاق8ٝتٓـ املاد٠ ) 
. ٫ هٛش اْهاز ؾش١ اـطاب أٚ ايعكد أٚ اَها١ْٝ اْفاذٙ جملسد نْٛ٘ 1اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً اْ٘ "

. يٝظ يف ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ َا ًٜصّ أٟ طسف باضتدداّ اـطابات 2يف غهٌ خطاب ايهرتْٚٞ 
فك١ ايطسف ع٢ً ذيو َٔ ضًٛى ذيو ا٫يهرت١ْٝٚ أٚ قبٛهلا، ٚيهٔ هٛش ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً َٛا

 ايطسف".
ٚتػري املرنس٠ ا٫ٜكاس١ٝ ي٬تفاق١ٝ إ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ت٪ند يف  
( َٔ قإْٛ ا٭ْٚطرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ 11( ع٢ً املبدأ ايٛازد يف املاد٠ )8املاد٠ )

ٗا يإلْفاذ جملسد اْٗا ْاػ١ عٔ ٖٚٛ اْ٘ ٫ هٛش اْهاز ؾش١ ايعكٛد اٚ قابًٝت (2)ا٫يهرت١ْٝٚ
تبادٍ خطابات ايهرت١ْٝٚ. ٫ٚ ؼاٍٚ ا٫تفاق١ٝ ؼدٜد ايٛقت ايرٟ تؿبح فٝ٘ ايعسٚض اٚ 

 .(3)قبٛهلا ْافر٠ املفعٍٛ ٭غساض تهٜٛٔ ايعكد
َٔ ا٫تفاق١ٝ ظٛاش تهٜٛٔ ايعكٛد ْتٝذ١ ٭فعاٍ قاَت بٗا  (4)(12ٚتطًِ املاد٠ ) 

رتْٕٚٝٛ( ست٢ ٚإ مل ٜكِ أٟ غدـ طبٝعٞ مبسادع١ نٌ َٔ ْعِ زضا٥ٌ اي١ٝ )ٚن٤٬ ايه

                          

 .002( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع نفسو، ص1)
اللكتركنية عمى انو: كنستراؿ النمكذجي بشأف التجارة ا( مف قانكف األ00( تنص المادة )2)

. في سياؽ تككيف العقكد، كما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ، يجكز استخداـ رسائؿ 0"
البيانات لمتعبير عف العرض كقبكؿ العرض. كعند استخداـ رسالة بيانات في تككيف 
العقد، ال يفقد ذلؾ العقد صحتو اك قابميتو لمتنفيذ لمجرد استخداـ رسالة بيانات ليذا 

 رض....".الغ
 .02( المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص3)
( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 08( تنص المادة )4)

العقكد الدكلية عمى انو: "ال يجكز انكار صحة اك امكانية انفاذ العقد الذم يككف بالتفاعؿ 
 =ك بالتفاعؿ بيف نظامي رسائؿ آلييف، لمجردبيف نظاـ رسائؿ آلي كشخص طبيعي، أ
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ا٫فعاٍ املٓفسد٠ اييت قاَت بٗا تًو ايٓعِ، أٚ مبسادع١ ايعكد ايٓاتر عٔ تًو ا٫فعاٍ. بٝد إ 
تٛقح إ فسد عسض طسف َا تطبٝكات تفاع١ًٝ يتكدِٜ ايطًبٝات، ضٛا٤  (1)(11املاد٠ )

أّ ٫، ٫ ٜٓػ٧ ا٫فرتاض بإٔ ايطسف ٜٟٓٛ انإ ايٓعاّ ايرٟ ٜطتددَ٘ ايًٝا بايهاٌَ 
 .(2)ا٫يتصاّ بايطًبٝات املكد١َ باضتدداّ ذيو ايٓعاّ

ٚٚفكًا يًكساز ايكاقٞ بتفادٟ اْػا٤ ثٓا١ٝ٥ ْعِ بػإٔ املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ 
 (3)(13ٚاملعا٬َت ايٛزق١ٝ، ٚاْتٗادًا َع َٓٗر ايتٝطري ايرٟ تتبع٘ ا٫تفاق١ٝ، تعطٞ املاد٠ )

يًكإْٛ ايداخًٞ يف َطا٥ٌ َع١ٓٝ َجٌ أٟ ايتصاَات قد تفسض ع٢ً ايطسفني اتاس١  ايػًب١
غسٚط ايتعاقد بطسٜك١ قدد٠. إ٫ إ ا٫تفاق١ٝ تتٓاٍٚ املطأي١ اؾٖٛس١ٜ املتعًك١ بأخطا٤ 
املدخ٬ت اييت تستهب يف اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ْعسًا يٛدٛد استُاٍ اع٢ً يًٛقٛع يف اخطا٤ 

ييت تربّ يف ايصَٔ اؿكٝكٞ اٚ املعا٬َت اييت تهاد تهٕٛ ا١ْٝ ٚاييت ٜربَٗا يف املعا٬َت ا
( ع٢ً 14غدـ طبٝعٞ ٜطتددّ يف ؽاطب٘ ْعاّ زضا٥ٌ َ٪متٔ. ٜٚٓـ َػسٚع املاد٠ )

                                                             

عدـ مراجعة شخص طبيعي كالن مف االفعاؿ التي قامت بيا نظـ الرسائؿ اآللية أك =
 العقد الناتج عف تمؾ االفعاؿ أك تدخمو فييا".

( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 00( تنص المادة )1)
كلية عمى انو: "أم اقتراح يقدـ إلبراـ عقد بكاسطة خطاب الكتركني كاحد أك العقكد الد

اكثر كال يككف مكجيا الى طرؼ معيف كاحد أك اكثر، بؿ يتيسر االطالع عميو لألطراؼ 
التي تستخدـ نظـ المعمكمات، بما في ذلؾ االقتراحات التي تستخدـ تطبيقات تفاعمية 

مف ذلؾ القبيؿ، يعتبر مجرد دعكة الى تقديـ  لتقديـ طمبات مف خالؿ نظـ معمكمات
 عركض، مالـ يدؿ بكضكح عمى اف مقدـ االقتراح ينكم االلتزاـ بو ؼ حاؿ قبكلو".

 .02( المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص2)
( مف اتفاقية االمـ المتحدة بشأف استخداـ الخطابات االلكتركنية في 02( تنص المادة )3)

مى انو: "ليس في ىذه االتفاقية ما يمس بانطباؽ أم قاعدة قانكنية قد العقكد الدكلية ع
تمـز الطرؼ الذم يتفاكض عمى بعض شركط العقد اك كميا مف خالؿ تبادؿ خطابات 
الكتركنية باف يتيح لمطرؼ االخر الخطابات االلكتركنية التي تتضمف الشركط التعاقدية 

 عكاقب القانكنية لعدـ قيامو بذلؾ".عمى نحك معيف، أك ما يعفي ذلؾ الطرؼ مف ال
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اْ٘ هٛش يًطسف ايرٟ ٜستهب خطأ يف املدخ٬ت إٔ ٜطشب ذيو اؾص٤ َٔ اـطاب املعين 
 .(1)يف ظسٚف َع١ٓٝ

( َٓٗا قسزت ا٫عرتاف ايكاْْٛٞ باـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، 8يًُاد٠ ) فا٫تفاق١ٝ ٚطبكًا 
 .(2)ٖٚٛ اَس اعرتفت ب٘ نجري َٔ ايتػسٜعات

ا٫ إ ا٫تفاق١ٝ ضهتت عٔ بٝإ طبٝع١ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٌٖ ٖٞ زمس١ٝ اّ  
إْٛ ( َٔ ا٫تفاق١ٝ ٜتِ بٝإ ذيو طبكًا يكٛاعد ايك5عسف١ٝ؟. َٚٔ ثِ فاْ٘ طبكًا يًُاد٠ )

. ٚأخرت ا٫تفاق١ٝ مبا ٖٛ َكسز يف بعض ايتػسٜعات املكاز١ْ اـاؾ١ (3)ايدٚيٞ اـاف

                          

 .02( المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص1)
اجاز التعامؿ االلكتركني  8108( لسنة 12فقانكف المعامالت االلكتركنية العراقي رقـ ) (2)

/سادسان( عمى اف المعامالت االلكتركنية ىي الطمبات كالمستندات 0فنصت المادة )
كسائؿ الكتركنية، كما نصت الفقرة سابعان مف المادة نفسيا عمى اف كالمعامالت التي تتـ ب

الكسائؿ االلكتركنية ىي اجيزة أك معدات أك ادكات كيربائية أك مغناطيسية أك ضكئية أك 
كيركمغناطيسية أك اية كسائؿ اخرل مشابية تستخدـ في انشاء المعمكمات كمعالجتيا 

/ حادم عشر( 0ف التعاقد االلكتركني في المادة )كتبادليا كتخزينيا، كما اجاز ىذا القانك 
التي عرفت العقد االلكتركني بانو ارتباط االيجاب الصادر مف احد المتعاقديف بقبكؿ 
االخر عمى كجو يثبت اثره في المعقكد عميو كالذم يتـ بكسيمة الكتركنية؛ كما اف قانكف 

( منو استخداـ رسالة 2ادة )أجاز في الم 8111المعامالت االلكتركنية السكداني لعاـ 
البيانات ككسيمة لإلعالف عف تقديـ سمعة اك خدمة، اك لمتعبير كميان أك جزئيان عف االرادة 
إلبداء االيجاب أك القبكؿ بقصد انشاء التزاـ تعاقدم؛ كما اف قانكف المعامالت كالتجارة 

بكاسطة المراسمة أجاز التعبير كميان أك جزئيان  8118االلكتركنية إلمارة دبي لسنة 
نص  8110( لسنة 22االلكتركنية؛ كما اف قانكف المعامالت االلكتركنية االردني رقـ )

( منو عمى اف "تعتبر الرسالة االلكتركنية كسيمة مف كسائؿ التعبير عف 02في المادة )
 االرادة المقبكلة قانكنان إلبداء االيجاب كالقبكؿ بقصد انشاء التزاـ عقدم".

( مف اتفاقية االمـ المتحدة بشأف استخداـ الخطابات االلكتركنية في 2مادة )( تنص ال3)
ا الدكلي ي. لدل تفسير ىذه االتفاقية، يكلي اعتبار لطابع0العقكد الدكلية عمى انو: "

. المسائؿ 8كلضركرة تعزيز االتساؽ في تطبيقيا كمراعاة حسف النية في التجارة الدكلية. 
 =حكميا ىذه االتفاقية كلكف ال تحسميا بكضكح تسكل كفقان التي ت باألمكرالمتعمقة 
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بايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ َٔ أْ٘ ٫ ٜعد ا٫عرتاف ايكاْْٛٞ بتًو اـطابات أَس ٜفسض ع٢ً 
ا٫طساف قبٍٛ اـطابات اٚ اضتدداَٗا، فا٫تفاق١ٝ مل ؽايف ذيو ايٓٗر ايرٟ طاملا قد 

٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ اـاؾ١ بايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع، ٖٚٛ اْٗا ػعٌ َٔ ضًٛى اضتددَت٘ يف ا
ا٫طساف اٚ ايعسٚف ديٌٝ ع٢ً قبٍٛ ايتؿسف َٔ عدَ٘، َٔ سٝح اْٗا قسزت اْ٘ ميهٔ 
ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً َٛافك١ ا٫طساف ع٢ً قبٍٛ اٚ اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، َٚجاٍ ذيو 

سٜد ايهرتْٚٞ ٚا٫ع٬ٕ عٔ بكا٥ع ع٢ً ا٫ْرتْٝت تكدِٜ بطاق١ اعُاٍ تتكُٔ عٓٛإ ب
 .(1)بٛاضط١ ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ

 انثاَي ثحثادل
 االتفاليةَطاق تطثيك 

املٛقٛعٞ، نُا سددت ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ْطام تفاق١ٝ ْطام تطبٝكٗا ٖرٙ ا٫سددت  
ٍٚ ، يريو ضٓتٓاٍٚ ْطام تطبٝل ا٫تفاق١ٝ يف َطًبني: ا٭ايدٚيٞتطبٝكٗا اإلقًُٝٞ أٚ 

 نؿؿ٘ يًٓطام املٛقٛعٞ، ٚايجاْٞ يًٓطام اإلقًُٝٞ ٚناٯتٞ:
 ادلطهة األول

 َطاق تطثيك االتفالية ادلىضىعي
إٕ ايػسض ا٭ضاضٞ َٔ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، ٖٛ تٝطري ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ  

ت بإشاي١ ايعكبات ايكا١ْْٝٛ احملت١ًُ، أٚ عدّ ايتٝكٔ احملتٌُ غؿٛف اضتدداّ اـطابا
ا٫يهرت١ْٝٚ يف ضٝام تهٜٛٔ، أٚ تٓفٝر عكٛد بني أطساف تكع َكاز عًُٗا يف بًدإ كتًف١، إ٫ 
إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تتٓاٍٚ َطا٥ٌ ايكإْٛ املٛقٛعٞ املتعًك١ بتهٜٛٔ ايعكٛد، ٫ٚ تتٓاٍٚ 
سكٛم ٚايتصاَات أطساف عكد َربّ بٛض١ًٝ ايهرت١ْٝٚ. ٚؽكع ايعكٛد ايدٚي١ٝ عًَُٛا يًكإْٛ 

داخًٞ، باضتجٓا٤ ا٭ْٛاع ايك١ًًٝ ددًا َٔ ايعكٛد اييت ٜٓطبل عًٝٗا قإْٛ َٛسد، َجٌ اي
عكٛد ايبٝع اييت تٓدزز قُٔ ْطام اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع. َٚٔ ثِ 

ٚقعت يف اعتبازٖا، عٓد إعداد ا٫تفاق١ٝ، قسٚز٠ عدّ ْػ٤ٛ اشدٚاد١ٝ يف  ٍفإ ا٭ْٚطٝرتا

                                                             

لمقانكف المنطبؽ بمقتضى قكاعد القانكف  لممبادئ العامة التي تقـك عمييا، اك كفقان =
 الدكلي الخاص، في حالة عدـ كجكد مثؿ تمؾ المبادئ".

 .013( د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص1)
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بتهٜٛٔ ايعكٛد: ْعاّ َٛسد يًعكٛد ا٫يهرت١ْٝٚ يف إطاز ا٫تفاق١ٝ اؾدٜد٠،  ايٓعِ اـاؾ١
 .(1)ْٚعاّ َػاٜس غري َتٓاضل يتهٜٛٔ ايعكٛد بأٟ ٚض١ًٝ أخس٣

بأْ٘ يٝظ َٔ املُهٔ أٚ ايؿٛاب دا٥ًُا إدسا٤ فؿٌ  ٍَٚع ذيو ضًُت ا٭ْٚطٝرتا 
ز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ. ٚسٝح إٔ تاّ بني املطا٥ٌ ايتك١ٝٓ ٚاملطا٥ٌ املٛقٛع١ٝ يف ضٝام ايتذا

ايػسض َٔ ا٫تفاق١ٝ ٖٛ تكدِٜ سًٍٛ ع١ًُٝ يًُطا٥ٌ املتعًك١ باضتدداّ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ 
ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايتعاقد ايتذازٟ، فإ ا٭َس ٜطتًصّ ٚدٛد بكع قٛاعد َٛقٛع١ٝ تتذاٚش 

ايتفاعٌ  فسد إعاد٠ ايتأند ع٢ً َبدأ ايتهاف٪ ايٛظٝفٞ. ٚتتكُٔ أَج١ً ا٭سهاّ اييت تربش
 (، 9)ّ ، ٚاغرتاطات ايػهٌ(2)بني ايكٛاعد ايتك١ٝٓ ٚايكٛاعد املٛقٛع١ٝ: َهإ ا٭طساف

 
 

                          

 .82، المرجع السابؽ، ص( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية1)
( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 8( تنص المادة )2)

.ألغراض ىذه االتفاقية، يفترض اف يككف مقر عمؿ الطرؼ 0العقكد الدكلية عمى انو: "
ؾ ىك المكاف الذم يعينو ذلؾ الطرؼ، ما لـ يثبت طرؼ اخر اف الطرؼ الذم عيف ذل

. اذا لـ يعيف الطرؼ مقر عمؿ ككاف لو اكثر مف مقر 8المكاف ليس لو مقر عمؿ فيو. 
عمؿ كاحد، كاف مقر العمؿ، ألغراض ىذه االتفاقية، ىك المقر االكثؽ صمة بالعقد 
المعني، مع ايالء اعتبار لمظركؼ التي كانت االطراؼ عمى عمـ بيا اك تتكقعيا في أم 

. اذا لـ يكف لمشخص الطبيعي مقر عمؿ، اخذ بمحؿ 2امو. كقت ابراـ العقد اك عند ابر 
. ال يككف المكاف مقر عمؿ لمجرد انو: أ. تكجد فيو المعدات 4اقامتو المعتاد. 

كالتكنمكجيا الداعمة لنظاـ المعمكمات الذم يستخدمو الطرؼ في سياؽ تككيف العقد؛ أك 
.اف مجرد 2عني. ب. يمكف فيو ألطراؼ اخرل اف تصؿ الى نظاـ المعمكمات الم

استخداـ الطرؼ اسـ نطاؽ أك عنكاف بريد الكتركني ذا صمة ببمد معيف ال ينشئ قرينة 
 عمى اف مقر عممو يكجد في ذلؾ البمد".
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، (2)، ٚايدعٛات إىل تكدِٜ عسٚض(1)ٚٚقت إزضاٍ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ َٚهاْٗا ٚٚقت تًكٝٗا
ٚاـطأ يف اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، َع تسى اؾٛاْب اـاؾ١ بايكإْٛ املٛقٛعٞ يٓعِ 

 .(3)1980، َجٌ اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع يعاّ أخس٣

                          

( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 01( تنص المادة )1)
اب االلكتركني ىك الكقت الذم يغادر فيو .كقت ارساؿ الخط0العقكد الدكلية عمى انو: "

ذلؾ الخطاب نظاـ معمكمات يقع تحت سيطرة المنشئ اك الطرؼ الذم ارسؿ الخطاب 
نيابة عف المنشئ، أك كقت تمقي الخطاب االلكتركني اذا لـ يكف قد غادر نظاـ 
المعمكمات يقع تحت سيطرة المنشئ أك الطرؼ الذم ارسؿ الخطاب نيابة عف المنشئ 

كقت تمقي الخطاب االلكتركني ىك الكقت الذم يصبح فيو ذلؾ الخطاب قابالن . 8
لالستخراج مف قبؿ المرسؿ اليو عمى عنكاف الكتركني يعينو المرسؿ اليو. ككقت تمقي 
الخطاب االلكتركني عمى عنكاف الكتركني آخر لممرسؿ اليو ىك الكقت الذم يصبح فيو 

مف جانب المرسؿ اليو عمى ذلؾ العنكاف كيصبح الخطاب االلكتركني قابالن لالستخراج 
المرسؿ اليو عمى عمـ باف الخطاب االلكتركني قد ارسؿ الى ذلؾ العنكاف. كيفترض اف 
يككف الخطاب االلكتركني قابالن لالستخراج مف جانب المرسؿ اليو عندما يصؿ ذلؾ 

كتركني قد ارسؿ . يعتبر الخطاب االل2الخطاب الى العنكاف االلكتركني لممرسؿ اليو. 
مف المكاف الذم يكجد فيو مقر عمؿ المنشئ، كيعتبر قد تمقي في العنكاف الذم يكجد فيو 

( مف ىذه المادة 8. تنطبؽ الفقرة )4( 8مقر عمؿ المرسؿ اليو، حسبما تقررىما المادة )
بصرؼ النظر عف احتماؿ اف يككف المكاف الذم يكجد فيو نظاـ المعمكمات الداعـ 

كتركني مغايران لممكاف الذم يعتبر الخطاب االلكتركني قد تمقى فيو بمقتضى لعنكاف ال
 ( مف ىذه المادة".2الفقرة )

( مف اتفاقية االمـ المتحدة المتعمقة باستخداـ الخطابات االلكتركنية في 00( تنص المادة )2)
كاحد أك العقكد الدكلية عمى انو: "أم اقتراح يقدـ إلبراـ عقد بكاسطة خطاب الكتركني 

اكثر كال يككف مكجيا الى طرؼ معيف كاحد أك اكثر، بؿ يتيسر االطالع عميو لألطراؼ 
التي تستخدـ نظـ المعمكمات، بما في ذلؾ االقتراحات التي تستخدـ تطبيقات تفاعمية 
لتقديـ طمبات مف خالؿ نظـ معمكمات مف ذلؾ القبيؿ، يعتبر مجرد دعكل الى تقديـ 

 ح عمى اف مقدـ االقتراح ينكم االلتزاـ بو في حاؿ قبكلو".عركض، ما لـ يدؿ بكضك 
 .82( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية، المرجع السابؽ، ص3)
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ٚتٓطبل اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً أٟ تبادٍ ـطابات ايهرت١ْٝٚ تتعًل  
بتهٜٛٔ أٚ تٓفٝر عكد. ٜٚكؿد با٫تفاق١ٝ أٜكًا إٔ تٓطبل ع٢ً اـطابات اييت تٛد٘ يف 

٫ ٜهٕٛ قد ٚدد فٝ٘ تفاٚض ع٢ً عكد، َجاٍ ٚقت ٫ ٜهٕٛ قد ٚدد فٝ٘ عكد بعد، بٌ زمبا 
( َٔ ا٫تفاق١ٝ اييت تتٓاٍٚ ايدعٛات إىل تكدِٜ ايعسٚض، إ٫ إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ 11ذيو املاد٠ )

تٓشؿس يف ضٝام تهٜٛٔ ايعكٛد، ٭ٕ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ تطتددّ ملُازض١ طا٥ف١ َتٓٛع١ 
ايبكا٥ع، أٚ اإلغعازات باملطايبات َٔ اؿكٛم ايٓاغ١٦ عٔ ايعكد، َجٌ اإلغعازات بتطًِٝ 

ايٓامج١ عٔ ايتدًف عٔ ايتٓفٝر، أٚ اإلغعازات بإْٗا٤ ايعكد أٚ ست٢ َٔ ادٌ تٓفٝرٙ، نُا يف 
 .(1)ساي١ ايتش٬ٜٛت ا٫يهرت١ْٝٚ يٮَٛاٍ

ٜٚٓؿب تسنٝص ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايع٬قات بني طسيف عكد قا٥ِ أٚ َصَع. ٫ٚ تٓطبل  
ات أٚ اإلغعازات بني طسيف عكد ٚأطساف ثايج١ جملسد إٔ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ع٢ً تبادٍ اـطاب

اـطابات هلا ؾ١ً بعكد َػٍُٛ با٫تفاق١ٝ يف ايٛقت ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ ايتعا٬َت بني ٖرٙ 
ا٭طساف ٖٞ ذاتٗا غري خاقع١ ي٬تفاق١ٝ. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ إذا نإ ايكإْٛ ايداخًٞ 

يًشؿٍٛ -د تٓطبل عًٝ٘ ا٫تفاق١ٝ ٜككٞ بتٛدٝ٘ إغعاز إىل ضًط١ ع١َُٝٛ غؿٛف عك
فإْٗا ٫ تٓطبل ع٢ً ايػهٌ ايرٟ ميهٔ ب٘ تٛدٝ٘ اإلغعاز  -ع٢ً تسخٝـ اضترياد َج٬ً

 .(2)ايداخًٞ
ٚيف ضٝام ا٫تفاق١ٝ ٜٓبػٞ فِٗ ن١ًُ "عكد" فًُٗا ٚاضع ايٓطام عٝح تػٌُ أٟ  

ٚ قًُٓا َٔ غهٌ َٔ أغهاٍ ا٫تفام املًصّ قاًْْٛا بني طسفني غري َطتبعد ؾساس١ أ
ا٫تفاق١ٝ، ضٛا٤ ناْت ن١ًُ عكد َطتدد١َ يف ايكإْٛ ايداخًٞ أٚ َٔ قبٌ ا٭طساف يإلغاز٠ 
إىل ا٫تفام املعين أّ مل تهٔ. َٚٔ ثِ فإ ا٫تفاق١ٝ تٓطبل ع٢ً اتفاقات ايتشهِٝ 
 ا٫يهرت١ْٝٚ ايػهٌ، ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ اتفاق١ٝ ا٫عرتاف بكسازات ايتشهِٝ ا٭دٓب١ٝ ٚتٓفٝرٖا

َٚععِ ايكٛاْني ايداخ١ًٝ ٫ تطتددّ ن١ًُ عكد يإلغاز٠  1958"اتفاق١ٝ ْٜٝٛٛزى" يعاّ 
 .(3)إيٝٗا
 

                          

 .82( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية، المرجع السابؽ، ص1)
 .83( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية، المرجع السابؽ، ص2)
 .83، صسونف( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية، المرجع 3)
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 ادلطهة انثاَي
 َطاق تطثيك االتفالية اإللهيًي "انذويل"

سددت اتفاق١ٝ اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً ايعكٛد ايدٚي١ٝ ْطام تطبٝكٗا 
، فٗٞ تًف١عٓدَا ٜهٕٛ يف دٍٚ ك عٌُ ا٭طساف َكسيف ساي١ اخت٬ف اإلقًُٝٞ أٚ ايدٚيٞ 

 كعأطساف تاضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ضٝام تهٜٛٔ أٚ تٓفٝر عكد بني تٓطبل ع٢ً 
أعُاٍ ا٭طساف، نُا قد تٓعدّ، ٚعًٝ٘  كاز، ٚقد تتعدد َ(1)تًف١يف دٍٚ ك اعًُُٗ َكاز

 ع٢ً ايفسٚع اٯت١ٝ: طًبضٓكطِ ٖرا امل
 انفرع األول

 د تانُطاق اإللهيًي "انذويل" نالتفاليةادلمصى
اتفاق١ٝ اضتدداّ ع٢ً ٚفل  ـطاب ا٫يهرتْٚٞ ذات ايؿف١ ايدٚي١ٜٝكؿد با

تًو ( َٔ ا٫تفاق١ٝ، 1، ٚع٢ً َا أفؿشت عٓ٘ املاد٠ )اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ
عًُِٗ يف  كازَبني أطساف تٛدد  اـطابات اييت تطتددّ يف ضٝام تهٜٛٔ عكد أٚ تٓفٝرٙ

يف دٍٚ  املكساتٚٚدٛد ٖرٙ  ايطسفنيايعٌُ بني  َكسفايعرب٠ فٝ٘ إذٕ باخت٬ف  .دٍٚ كتًف١
دٚيًٝا َج٬ً يف سهِ  اـطاب ا٫يهرتْٚٞكتًف١، ٫ٚ أ١ُٖٝ بعد ذيو ؾٓط١ٝ ا٭طساف، فٝعد 

ٜا، عساقٞ َكس عًُ٘ يف َؿس ٚعساقٞ َكس عًُ٘ يف ضٛز إذا مت ايعكد بنيٖرٙ ا٫تفاق١ٝ 
يف اؾٓط١ٝ تهٕٛ ايؿفك١ بُٝٓٗا عكدًا  ايطسفنيبافرتاض تٛفس ايػسٚط ا٭خس٣، فُع اؼاد 

دٚيًٝا، نريو ٫ أ١ُٖٝ يًؿف١ املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ هلِ أٚ يًعكد املربّ بِٝٓٗ، سطب املاد٠ 
اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ( َٔ اتفاق١ٝ 1/1. فٓؿت املاد٠ )(2)( َٔ ا٫تفاق1/3١ٝ)

                          

 ( مف االتفاقية.0( المادة )1)
( مف ىذه االتفاقية عمى انو "ال تؤخذ جنسية األطراؼ كال الصفة 0/2( تنص المادة )2)

المدنية أك التجارية لألطراؼ أك لمعقد في االعتبار لدل تقرير ىذه االتفاقية"؛ كمثؿ ىذا 
( مف ىذه 0/2المادة ) النص مكجكد في اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع حسب نص

د. محمد شكرم سركر، مكجز أحكاـ عقد البيع الدكلي لمبضائع كفقا  االتفاقية. ينظر:
، بحث منشكر في مجمة الحقكؽ الصادرة عف جامعة الككيت، العدد 0321التفاقية فيينا 

 .003، ص0334الثالث، السنة الثامنة عشرة، سبتمبر 
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عكٛد ايدٚي١ٝ ع٢ً اْ٘: "تٓطبل ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ع٢ً اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ضٝام اي
 .(1)تهٜٛٔ أٚ تٓفٝر عكد بني أطساف تكع َكاز عًُٗا يف دٍٚ كتًف١"

( َٔ ا٫تفاق١ٝ ْفطٗا ع٢ً اْ٘: "بؿسف ايٓعس عٔ ٚقٛع 1/2نُا ْؿت املاد٠ ) 
تتبني ٖرٙ اؿكٝك١ َٔ ايعكد أٚ َٔ أٟ تعا٬َت  َكاز عٌُ ا٭طساف يف دٍٚ كتًف١ عٓدَا ٫

بني ا٭طساف أٚ َٔ املعًَٛات اييت تفؿح عٓٗا ا٭طساف يف أٟ ٚقت قبٌ إبساّ ايعكد أٚ 
( َٔ اتفاق١ٝ 1/2( قاعد٠ مماث١ً ملا ٚزد يف املاد٠ )1/2عٓد إبساَ٘". إذ تتكُٔ املاد٠ )

را اؿهِ ٫ تٓطبل اتفاق١ٝ اـطابات . ٚٚفكًا هل(2)ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع
ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً عكد دٚيٞ عٓدَا ٫ ٜتبني َٔ ايعكد أٚ َٔ ايتعا٬َت بني ايطسفني أُْٗا 
َٛدٛدإ يف دٚيتني كتًفتني. ٚيف ٖاتني اؿايتني تفطح ا٫تفاق١ٝ اجملاٍ يتطبٝل ايكإْٛ 

ا١ٜ ايتٛقعات املػسٚع١ يد٣ ايداخًٞ. ٚايػسض َٔ إدزاز ٖرٙ ايكاعد٠ يف ا٫تفاق١ٝ ٖٛ مح
ايطسفني ايًرٜٔ ٜفرتقإ أُْٗا ٜتعا٬َٕ يف إطاز ْعاَُٗا ايداخًٞ يف قٌ عدّ ٚدٛد إغاز٠ 

 .(3)ٚاقش١ ع٢ً خ٬ف ذيو
( َٔ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ع٢ً اْ٘: "٫ ت٪خر دٓط١ٝ 1( َٔ املاد٠ )3ْٚؿت ايفكس٠ )

كد يف ا٫عتباز يد٣ تكسٜس اْطبام ٖرٙ ا٭طساف ٫ٚ ايؿف١ املد١ْٝ أٚ ايتذاز١ٜ يٮطساف أٚ يًع
 ا٫تفاق١ٝ".

                          

إذ نصت المادة  0321يينا لمبيع الدكلي لمبضائع لعاـ ( كمثؿ ىذا النص كرد في اتفاقية ف1)
( مف ىذه االتفاقية عمى أنو: "تطبؽ أحكاـ ىذه االتفاقية عمى عقكد بيع البضائع 0/0)

المعقكدة بيف أطراؼ تكجد أماكف عمميـ في دكؿ مختمفة: )أ( عندما تككف ىذه الدكؿ 
لي الخاص إلى تطبيؽ قانكف دكلة دكالن متعاقدة؛ أك )ب( عندما تؤدل قكاعد القانكف الدك 

 متعاقدة".
عمى أنو: "ال  0321( مف اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع لعاـ 0/8( نصت المادة )2)

يمتفت إلى ككف أماكف عمؿ األطراؼ تكجد في دكؿ مختمفة إذا لـ يتبيف ذلؾ مف العقد 
أدلى بيا األطراؼ قبؿ أك مف أم معامالت سابقة بيف األطراؼ، أك مف المعمكمات التي 

 ".انعقاد العقد أك في كقت انعقاده
 .20المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (3)
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، ٫ ٜتٛقف (1)إذ نُا ٖٛ اؿاٍ يف اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع
اْطبام اتفاق١ٝ اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً َا إذا ناْت ا٭طساف تعترب َد١ْٝ أّ 

ّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٫ ِٜٗ َا ػاز١ٜ. َٚٔ ثِ فاْ٘ يػسض ؼدٜد ْطام اتفاق١ٝ اضتددا
إذا نإ طسف َا تادسًا أّ ٫ يف ْعاّ قاْْٛٞ َعني ٜطبل قٛاعد خاؾ١ ع٢ً ايعكٛد ايتذاز١ٜ 
كتًف١ عٔ ايكٛاعد ايعا١َ يًعكٛد. ٚتتذٓب ا٫تفاق١ٝ ايتٓاشعات اييت تٓػأ بني َا ٜط٢ُ 

يٮطساف أٚ املعا١ًَ، ٚايٓعِ بايٓعِ "املصدٚد١"، اييت متٝص بني ايؿف١ املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ 
 .(2)ايكا١ْْٝٛ ا٭ساد١ٜ، اييت ٫ ػسٟ ٖرا ايتُٝٝص

ٚدٓط١ٝ ا٭طساف غري ذات اعتباز أٜكًا. َٚٔ ثِ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً َٛاطين 
ايدٍٚ غري املتعاقد٠ ايرٜٔ تٛدد َكاز عًُِٗ يف دٚي١ َتعاقد٠، ٚست٢ يف دٚي١ غري َتعاقد٠ 

٢ ايعكد ٖٛ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠. ٚيف ظٌ ظسٚف َع١ٓٝ هٛش َاداّ ايكإْٛ املٓطبل عً
أٜكًا إٔ ؼهِ ا٫تفاق١ٝ عكدًا بني اثٓني َٔ َٛاطين دٚي١ ٚاسد٠، ٚذيو ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، 
٫ٕ َكس عٌُ اسد ايطسفني أٚ قٌ إقاَت٘ املعتاد َٛدٛد يف بًد كتًف ٖٚرٙ اؿكٝك١ 

 .(3)َعسٚف١ يًطسف اٯخس
١ تٓطبل ع٢ً اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ضٝام تهٜٛٔ أٚ إذٕ فٗرٙ ا٫تفاقٝ

تٓفٝر عكد بني أطساف تكع َكاز عًُُٗا يف دٍٚ كتًف١. ٜٚتكُٔ تعبري "اـطاب 
ا٫يهرتْٚٞ" أٟ بٝإ أٚ إع٬ٕ أٚ َطًب أٚ إغعاز أٚ طًب، مبا يف ذيو أٟ عسض ٚقبٍٛ ٜتِ 

ضا٥ٌ َػاب١ٗ يف ضٝام تهٜٛٔ أٚ تٓفٝر بٛضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ أٚ َػٓاطٝط١ٝ أٚ بؿس١ٜ أٚ بٛ
ايعكد. ٜٚطتددّ َؿطًح "ايعكد" يف ا٫تفاق١ٝ مبعٓاٙ ايٛاضع ٖٚٛ ٜتكُٔ َج٬ً اتفاقات 

قاًْْٛا ضٛا٤ أطًل عًٝٗا عاد٠ اضِ ايعكٛد أّ مل ايتشهِٝ، ٚغريٖا َٔ ا٫تفاقات املًص١َ 
 .(4)ٜطًل عًٝٗا ٖرا ا٫ضِ

                          

عمى 0321( مف اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع لعاـ 0( مف المادة )2نصت الفقرة ) (1)
اؼ أك أنو: "ال تؤخذ في االعتبار جنسية األطراؼ كال الصفة المدنية أك التجارية لألطر 

 ".لمعقد في تحديد تطبيؽ ىذه االتفاقية
 .28-20المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (2)
 .28، صنفسوالمذكرة اإليضاحية، المرجع  (3)
 .04المذكرة اإليضاحية، المرجع نفسو، ص (4)
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١ٝ، أٟ ع٢ً ايعكٛد بني طسفني َٛدٛدٜٔ يف ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايعكٛد ايدٚي
دٚيتني كتًفتني، يهٔ يٝظ َٔ ايكسٚزٟ إٔ تهٕٛ تًو ايدٚيتإ نًتاُٖا دٚيتني 
َتعاقدتني يف ا٫تفاق١ٝ. ٚيهٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓطبل إ٫ إذا نإ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ ٖٛ ايكإْٛ 

قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف  املٓطبل ع٢ً ايتعا٬َت اييت تتِ بني ايطسفني ٚاييت ؼددٖا
يدٚي١ احمله١ُ، إذا مل ٜهٔ ايطسفإ قد اختازا ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل. ٫ٚ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ 
ع٢ً اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ املتبادي١ فُٝا ٜتؿٌ بايعكٛد املرب١َ ٭غساض غدؿ١ٝ أٚ 

ابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٖٛ ، ٚاضتبعاد ٖرٙ املعا٬َت مبكتك٢ اتفاق١ٝ اـط(1)عا١ًٝ٥ أٚ َٓصي١ٝ
اضتبعاد َطًل، أٟ إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓطبل ع٢ً ايعكٛد املرب١َ ٭غساض غدؿ١ٝ أٚ عا١ًٝ٥ 
أٚ َٓصي١ٝ، ست٢ ٚإ مل ٜهٔ ايػسض َٔ ايعكد ٚاقشًا يًطسف اٯخس. ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ذيو، ٫ 

ح تٓع١ُٝٝ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً املعا٬َت اييت تتِ يف بعض ا٭ضٛام املاي١ٝ اـاقع١ يًٛا٥
. ٚقد اضتبعدت ٖرٙ املعا٬َت ٫ٕ قطاع اـدَات املاي١ٝ (2)َع١ٓٝ أٚ ملعاٜري ؾٓاع١ٝ

ىكع فعًًٝا يكٛابط زقاب١ٝ ٚملعاٜري ؾٓاع١ٝ قدد٠ دٝدًا تتٓاٍٚ َطا٥ٌ تتعًل بايتذاز٠ 
ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً مٛ فعاٍ َٔ ادٌ تطٝري عٌُ ذيو ايكطاع ع٢ً ايؿعٝد ايعاملٞ. ٚأخريًا، 

، ْعسًا يًؿعٛب١ (3)تطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايؿهٛى ايكاب١ً يًتداٍٚ أٚ َطتٓدات املًه٫١ٝ 

                          

/أ( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى 8/0تنص المادة ) (1)
انو: "ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى الخطابات االلكتركنية المتعمقة بأم مما يمي: أ. العقكد 

 المبرمة ألغراض شخصية أك عائمية أك منزلية...".
/ب( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى 8/0( تنص المادة )2)

. 0ات االلكتركنية المتعمقة بأم مما يمي: ب. انو: "ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى الخطاب
. نظـ 2. معامالت النقد االجنبي 8المعامالت المتعمقة بتبادؿ خاضع لمكائح تنظيمية؛ 

الدفع فيما بيف المصارؼ أك اتفاقات الدفع فيما بيف المصارؼ، أك نظـ المقاصة 
. احالة 4كؾ المالية؛ كالتسكية المتعمقة باألكراؽ المالية أك غيرىا مف االصكؿ أك الصك

الحقكؽ الضمانية في بيع االكراؽ أك غيرىا مف االصكؿ أك الصككؾ المالية المكدعة 
 لدل كسيط أك اقراضيا أك ايداعيا أك االتفاؽ عمى اعادة شرائيا".

( مف االتفاقية عمى انو: "ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى السفاتج 8/8( كما تنص المادة )3)
 =السندات االذنية اك بيانات الشحف اك ايصاالت المستكدعات اك أم )الكمبياالت( اك
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ايبايػ١ اييت تٓطٟٛ عًٝٗا تهٜٛٔ َهاف٧ ايهرتْٚٞ يًؿهٛى ايٛزق١ٝ ايكاب١ً يًتداٍٚ، ا٭َس 
 .(1)ايرٟ ٜطتدعٞ اضتشداخ قٛاعد خاؾ١ بػأْ٘

ت ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد َٚٔ خ٬ٍ َا تكدّ فإ ا٫تفاق١ٝ تع٢ٓ باضتدداّ اـطابا
ايدٚي١ٝ فكط، بػ١ٝ عدّ ايتداخٌ َع ايكإْٛ ايداخًٞ، ٚ٭غساض ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ٜهٕٛ ايعكد 
دٚيًٝا إذا نإ َكسا عٌُ ايطسفني َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني كتًفتني، إ٫ إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تػرتط 

ّ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ إٔ تهٕٛ ايدٚيتإ ع٢ً ايطٛا٤ دٚيتني َتعاقدتني يف ا٫تفاق١ٝ، َادا
ٜٓطبل ع٢ً ايتعا٬َت بني ايطسفني. َٚٔ ثِ فإ تعسٜف ا٫ْطبام اإلقًُٝٞ ي٬تفاق١ٝ 

/أ( َٔ اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع 1كتًف عٔ ايكاعد٠ ايعا١َ املٓؿٛف عًٝ٘ يف املاد٠ )
تبعدت بايٓطب١ يًدٍٚ اييت اض–ايدٚيٞ يًبكا٥ع اييت مبٛدبٗا ٫ تٓطبل تًو ا٫تفاق١ٝ 

إ٫ إذا  -اْطبام اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ مبكتك٢ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف
نإ ايطسفإ َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني َتعاقدتني. إ٫ إٔ ؼدٜد فاٍ ا٫ْطبام اإلقًُٝٞ 

املجاٍ يف املاد٠ ٫تفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يٝظ ددٜدًا متاًَا، فكد اضتددّ ع٢ً ضبٌٝ 
( َٔ ايكإْٛ املٛسد بػإٔ ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع ايرٟ اعتُد نُسفل ي٬تفاق١ٝ املتعًك١ 1)

 .(2)"1964بايكإْٛ املٛسد بػإٔ ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع "٫ٖاٟ 

                                                             

مستند قابؿ لإلحالة اك صؾ يعطي حاممو اك المستفيد منو حقان في المطالبة بتسميـ =
 بضاعة أك بدفع مبمغ مف الماؿ".

 .04المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (1)
بشأف عقكد البيع الدكلي لمبضائع عمى انو: ( مف اتفاقية االمـ المتحدة 0تنص المادة ) (2)

. تطبؽ احكاـ ىذه االتفاقية عمى عقكد بيع البضائع المعقكدة بيف اطراؼ تكجد اماكف 0"
عمميـ في دكؿ مختمفة: أ. عندما تككف ىذه الدكؿ دكؿ متعاقدة؛ أك ب. عندما تؤدم 

يمتفت الى ككف  . ال8قكاعد القانكف الدكلي الخاص الى تطبيؽ قانكف دكلة متعاقدة 
اماكف عمؿ االطراؼ تكجد في دكؿ مختمفة اذا لـ يتبيف ذلؾ مف العقد اك مف أم 
معامالت سابقة بيف االطراؼ، اك مف المعمكمات التي ادلى بيا االطراؼ قبؿ انعقاد 

تؤخذ في االعتبار جنسية االطراؼ كال الصفة المدنية  . ال2العقد اك في كقت انعقاده. 
المذكرة ؛ كينظر: اك العقد في تحديد تطبيؽ ىذه االتفاقية" ألطراؼلاك التجارية 

 .21اإليضاحية لالتفاقية، المرجع السابؽ، ص
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ٚيف ضٝام اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ، أدزدت قسٚز٠ إٔ ٜهٕٛ ايبًدإ 
ني َٔ إٔ وددا بطٗٛي١ َا إذا ناْت ا٫تفاق١ٝ املعٓٝإ دٚيتني َتعاقدتني بػ١ٝ متهني ايطسف

تٓطبل ع٢ً عكدُٖا أّ ٫، دٕٚ ساد١ إىل ايسدٛع إىل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يتشدٜد 
ايكإْٛ ٚادب ايتطبٝل. ٚتعٛض َص١ٜ تعصٜص ايتٝكٔ ايكاْْٛٞ اييت ٜٛفسٖا ٖرا اـٝاز عٔ 

أقٝل. ٚقد تٛخت ا٭ْٚطٝرتاٍ استُاٍ إٔ ٜهٕٛ فاٍ ا٫ْطبام اإلقًُٝٞ ايرٟ ٜتٝش٘ 
/أ( َٔ 1ي٬تفاق١ٝ اؾدٜد٠ يف بادٟ ا٭َس قاعد٠ مماث١ً يًكاعد٠ املٓؿٛف عًٝٗا يف ايفكس٠ )

( َٔ اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ يكُإ ا٫تطام بني ايٓؿني. إ٫ اْ٘ 1املاد٠ )
١ ٚاتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ أثٓا٤ املدا٫ٚت تبني عدّ اؿاد١ إىل ايتٛاشٟ بني ٖرٙ ا٫تفاقٝ

اْطباقُٗا َطتك١ً عٔ بعكُٗا يًبٝع ايدٚيٞ يف فاٍ ا٫ْطبام، ٭ْ٘ ز٥ٞ إٔ فا٫ت 
 .(1)ايبعض

غسط املػازن١  ٍٚأد٣ ضببإ ز٥ٝطٝإ يف ايٓٗا١ٜ إىل إٔ أشايت ا٭ْٚطٝرتا
ًا إذا تبطٝط ٚتٛضٝع فاٍ اْطباقٗا ايعًُٞ تٛضٝعًا نبري ا٭ٍٚ:املصدٚد١ يف ا٫تفاق١ٝ: 

قؿس اْطباقٗا ع٢ً ايعكٛد ايدٚي١ٝ، أٟ ع٢ً عكٛد بني طسفني َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني 
كتًفتني، دٕٚ ايػسط اإلقايف ايرٟ ٜككٞ بإ تهٕٛ تًو ايدٚيتإ ع٢ً ايطٛا٤ دٚيتني 

زأت اْ٘ بكدز َا ٜكؿد َٔ عد٠  ٍٖٛ إٔ ا٭ْٚطٝرتا ٚايجاْٞ:َتعاقدتني يف ا٫تفاق١ٝ أٜكًا. 
فاق١ٝ دعِ إعُاٍ قٛاْني أخس٣ يف ب١٦ٝ ايهرت١ْٝٚ أٚ تٝطريٖا، ضٝ٪دٟ اغرتاط أسهاّ يف ا٫ت

إٔ ٜهٕٛ ن٬ ايطسفني َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني َتعاقدتني إىل ْتٝذ١ غري َسغٛب فٝٗا ٖٞ اْ٘ 
فُٝا ٜتعًل ع٢ً ضبٌٝ املجٌ -قد تهًف قه١ُ يف دٚي١ َتعاقد٠ بتفطري أسهاّ قٛاْٝٓٗا 

تًف١، زًٖٓا مبا إذا نإ ن٬ طسيف عكد دٚيٞ َٛدٛدٜٔ يف بطسا٥ل ك -باغرتاطات ايػهٌ
 .(2)دٚيتني َتعاقدتني يف ا٫تفاق١ٝ أّ ٫

 
 
 

                          

 .21، صالسابؽ( المذكرة اإليضاحية لالتفاقية، المرجع 1)
إال أف الدكؿ المتعاقدة قد تقمص مجاؿ انطباؽ االتفاقية بإصدار إعالنات بمقتضى المادة  (2)

سبيؿ المثاؿ بإعالف أنيا ستقصر انطباؽ االتفاقية عمى الخطابات ( كذلؾ عمى 03)
 االلكتركنية المتبادلة بيف أطراؼ مكجكدة في دكؿ متعاقدة.
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 انفرع انثاَي
 تعذد يمار األطراف

تػٌُ ن١ًُ ا٭طساف املطتدد١َ يف ا٫تفاق١ٝ ا٭غداف ايطبٝعٝني، ٚايهٝاْات 
بػهٌ ؾسٜح  إىل ا٭غداف ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ايطٛا٤. إ٫ إٔ بعض ا٭سهاّ يف ا٫تفاق١ٝ تػري 

ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايعكٛد ايدٚي١ٝ بؿسف ايٓعس عٔ طبٝعتٗا ٚتهٝٝفٗا  .(1)ايطبٝعٝني
ايكإْٛ ايداخًٞ، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ فإ اإلغاز٠ ايٛازد٠ إىل "َكاز ايعٌُ" يف  مبكتك٢
١ٝ عًٝٗا ٖٚٞ ( َٔ ا٫تفاق١ٝ تكدّ فهس٠ عا١َ عٔ ايعكٛد املعتصّ إٔ تٓطبل ا٫تفاق1املاد٠ )

 .(2)بايتذاز٠إ تهٕٛ َٔ طبٝع١ َتعًك١ 
ٚسطب اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ فاْ٘ ٜفرتض إٔ ٜهٕٛ َكس 

املهإ عٌُ ايطسف ٖٛ املهإ ايرٟ ٜعٝٓ٘ ذيو ايطسف، َا مل ٜجبت ايطسف اٯخس إٔ ٖرا 
 . (3)عٌُاييٝظ َكس 

اق١ٝ ٖٛ عسض عٓاؾس تتٝح يٮطساف ايتأند ٚايػسض َٔ املاد٠ ايطادض١ َٔ ا٫تف
َٔ املهإ ايرٟ تٛدد فٝ٘ َكاز عٌُ ْعسا٥ٗا، مما ٜٝطس ؼدٜد ايطابع ايدٚيٞ أٚ ايداخًٞ 
يًُعا١ًَ ٚملكس تهٜٛٔ ايعكد، ٚع٢ً ذيو فإ ٖرٙ املاد٠ ٖٞ اسد ا٭سهاّ احملٛز١ٜ يف 

ايهجري َٔ عدّ ايتٝكٔ ايكاْْٛٞ اتفاق١ٝ اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ. ف
ْادِ سايًٝا عٔ ايؿعٛب١ يف ؼدٜد َهإ ا٫طساف يف املعا١ًَ ا٫يهرت١ْٝٚ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ 
ٖرا اـطس نإ قا٥ًُا ع٢ً ايدٚاّ، فكد أد٣ ايٓطام ايعاملٞ يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ إىل دعٌ 

                          

( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى 04/0تنص المادة ) (1)
رسائؿ آلي تابع  انو: "عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب الكتركني مع نظاـ

لطرؼ آخر كال يكفر نظاـ الرسائؿ اآللي لذلؾ الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحؽ 
لذلؾ الشخص، أك لمطرؼ الذم يتصرؼ ذلؾ الشخص نيابة عنو، أف يسحب ذلؾ الجزء 

 مف الخطاب االلكتركني الذم ارتكب فيو الخطأ إذا ...".
ات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى ( مف اتفاقية استخداـ الخطاب0/0تنص المادة ) (2)

انو: "تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى استخداـ الخطابات االلكتركنية في سياؽ تككيف أك تنفيذ 
 عقد بيف اطراؼ تقع مقار عمميما في دكؿ مختمفة".

 ( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية.8/0ينظر المادة ) (3)
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تب ع٢ً عدّ ايتٝكٔ ٖرا ؼدٜد املهإ أنجس ؾعٛب١ َٓ٘ يف أٟ ٚقت َك٢. ٚميهٔ إٔ ترت
آثاز قا١ْْٝٛ نبري٠، ٫ٕ ملهإ ا٭طساف أ١ُٖٝ بايٓطب١ إىل َطا٥ٌ َجٌ اي١ٜ٫ٛ ايككا١ٝ٥، 
ٚايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ٚا٫ْفاذ. ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو نإ ٖٓاى اتفام ٚاضع ايٓطام يف 

اف أٚ عٌُ ا٭غدا٭ْٚطٝرتاٍ ع٢ً قسٚز٠ ٚدٛد أسهاّ تٝطس قٝاّ ا٭طساف بتشدٜد َكاز 
 .(1)ايهٝاْات ايرٜٔ تٛدد هلا تعا٬َت ػاز١ٜ َعِٗ

يف َساسٌ َبهس٠ َٔ َدا٫ٚتٗا، يف إَها١ْٝ إدزاز ٚادب قاْْٛٞ  ٍْٚعست ا٭ْٚطٝرتا
اهابٞ ٜككٞ بإ تفؿح ا٭طساف عٔ َكاز أعُاهلا أٚ إٔ تكدّ َعًَٛات أخس٣ يتشدٜد ٖرا 

ٕ َٔ غري املٓاضب إدزاز ايتصاّ َٔ ٖرا ايكبٌٝ املكس. إ٫ اْ٘ مت ا٫تفام يف ْٗا١ٜ ا٭َس ع٢ً أ
 ٤ًيف ؾو قاْْٛٞ ػازٟ ْعسًا يؿعٛب١ ايٓـ ع٢ً عٛاقب عدّ ا٫َتجاٍ هلرا ا٫يتصاّ، ٚبٓا

( َٔ ا٫تفاق١ٝ تٓػ٧ افرتاقًا يؿاحل َكس ايعٌُ ايرٟ ٜعٝٓ٘ 6ع٢ً ذيو فإ املاد٠ )
عٝني ٚبأسهاّ قؿٛز ا٭طساف فشطب، َػفٛعًا بػسٚط ميهٔ مبكتكاٖا دسض ذيو ايت

تطسٟ إذا مل ٜتِ تعٝني َكس ايعٌُ. ٫ٚ ٜكؿد َٔ املاد٠ ايطُاح يٮطساف باخت٬م َكاز 
. َٚٔ ثِ فإ ٖرا (2)(4عٌُ خٝاي١ٝ ٫ تفٞ باغرتاطات ايفكس٠ ايفسع١ٝ )ح( َٔ املاد٠ )

 ملكس عًُ٘ سني ٜهٕٛ ذيو ايتعٝنيا٫فرتاض غري َطًل، فا٫تفاق١ٝ ٫ تدعِ تعٝني طسف 
 .(3)غري دقٝل أٚ ناذبًا بؿٛز٠ َتعُد٠

( َٔ 1ٜٚفٞ ا٫فرتاض ايكابٌ إلثبات ايعهظ، اـاف باملهإ ايرٟ أزضت٘ ايفكس٠ )
بأغساض ع١ًُٝ ٖا١َ، ٫ٚ ٜكؿد َٓ٘ ا٫بتعاد عٔ َفّٗٛ َكس ايعٌُ نُا ٖٛ  (4)(6املاد٠ )

يبا٥ع عرب ا٫ْرتْٝت َطتددّ يف املعا٬َت غري ا٫يهرت١ْٝٚ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قد وتفغ ا
بعد٠ َطتٛدعات يف أَانٔ كتًف١ قد تػشٔ َٓٗا ضًع كتًف١ تٓفٝرًا يطًب غسا٤ ٚاسد 

                          

 .48ة اإليضاحية، المرجع السابؽ، صالمذكر  (1)
/ح( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية عمى انو: "يقصد بتعبير 4تنص المادة ) (2)

مقر العمؿ أم مكاف يحتفظ فيو الطرؼ بمنشأة غير عارضة لمزاكلة نشاط اقتصادم 
 التكفير المؤقت لسمع اك خدمات مف مكاف معيف". رغي

 .48ة، المرجع السابؽ، صالمذكرة اإليضاحي (3)
( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية عمى انو: "ألغراض ىذه 8/0تنص المادة ) (4)

االتفاقية، يفترض اف يككف مقر عمؿ الطرؼ ىك المكاف الذم يعينو ذلؾ الطرؼ، مالـ 
 يثبت طرؼ آخر اف الطرؼ الذم عيف ذلؾ المكاف ليس لو مقر عمؿ فيو".
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ادسٟ بٛض١ًٝ ايهرت١ْٝٚ، ٜٚس٣ إٔ ٖٓاى ساد١ إىل تعٝني اسد تًو ا٭َانٔ نُكس يعًُ٘ فُٝا 
ٔ ( تعرتف بٗرٙ اإلَها١ْٝ َع َا ٜطتتبع٘ ٖرا َٔ اْ٘ ٫ ميه6ىـ عكد َا، ٚاملاد٠ )

ايطعٔ يف ذيو ايتعٝني إ٫ إذا مل ٜهٔ يًبا٥ع َكس عٌُ يف املهإ ايرٟ عٝٓ٘، َٚٔ غري ٖرٙ 
اإلَها١ْٝ قد ًٜصّ إٔ ٜطتعًِ ايطسف، فُٝا ىـ نٌ عكد، عٔ املكس ا٭ٚثل ؾ١ً بايعكد 
املعين َٔ بني َكاز عٌُ ايبا٥ع املتعدد٠، يهٞ ودد َكس عٌُ ايبا٥ع يف تًو اؿاي١ بعٝٓٗا، 

نإ يطسف َكس عٌُ ٚاسد ٚمل ٜكِ بأٟ تعٝني فاْ٘ ٜعترب َٛدٛدًا يف املكس ايرٟ ٜفٞ ٚإذا 
 .(1)( َٔ ا٫تفاق4١ٝاملاد٠ )بتعسٜف َكس ايعٌُ مبكتك٢ ايفكس٠ ايفسع١ٝ )ح( َٔ 

ٚإذا مل ٜعني ايطسف َكس عٌُ ٚنإ ي٘ أنجس َٔ َكس عٌُ ٚاسد، نإ َكس ايعٌُ، 
ٚثل ؾ١ً بايعكد املعين، َع إ٤٬ٜ اعتباز يًعسٚف اييت ٭غساض ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ، ٖٛ املكس ا٭

 .(2)ناْت ا٭طساف ع٢ً عًِ بٗا أٚ تتٛقعٗا يف أٟ ٚقت قبٌ إبساّ ايعكد أٚ عٓد إبساَ٘
( َٔ اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ بػإٔ اضتدداّ اـطابات 6/2ٚتطتٓد املاد٠ )
اق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ اتف/أ( َٔ 10إىل املاد٠ ) (3)ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ

اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، تػري إىل َكس ايعٌُ  ( َٔ اتفاق6/2١ٝاملاد٠ ) ا٫ إٔ. (4)يًبكا٥ع
ا٭ٚثل ؾ١ً بايعكد املعين فكط، بُٝٓا تػري اتفاق١ٝ ايبٝع ايدٚيٞ إىل املكس ا٭ٚثل ؾ١ً 

ٚيٞ يًبكا٥ع تطببت اإلغاز٠ بايعكد ٚبتٓفٝرٙ. ٚيف ضٝام اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايد
اؾاَع١ إىل ايعكد ٚتٓفٝرٙ يف سدٚخ عدّ تٝكٔ، ٭ْ٘ قد تهٕٛ ٖٓاى سا٫ت ٜهٕٛ فٝٗا َكس 
ايعٌُ املبني ٭سد ايطسفني أٚثل ؾ١ً بايعكد، ٚيهٔ ٜهٕٛ َكس عٌُ آخس يريو ايطسف أٚثل 

                          

 .42-48اإليضاحية، المرجع السابؽ، صالمذكرة  (1)
 ( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية.8/8ينظر المادة ) (2)
( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية عمى انو: "اذا لـ يعيف 8/8تنص المادة ) (3)

ألغراض ىذه  الطرؼ مقر عمؿ ككاف لو اكثر مف مقر عمؿ كاحد، كاف مقر العمؿ،
االتفاقية، ىك المقر االكثؽ صمة بالعقد المعني، مع ايالء اعتبار لمظركؼ التي كانت 

 االطراؼ عمى عمـ بيا أك تتكقعيا في أم كقت قبؿ ابراـ العقد أك عند ابرامو".
إذا كاف ألحد الطرفيف /أ( مف اتفاقية البيع الدكلي لمبضائع عمى انو: "01تنص المادة ) (4)

مكاف عمؿ كاحد، فيقصد بمكاف العمؿ المكاف الذم لو صمة كثيقة بالعقد  أكثر مف
كبتنفيذه، مع مراعاة الظركؼ التي يعمميا الطرفاف أك التي كانا يتكقعانيا قبؿ انعقاد العقد 

 ".أك كقت انعقاده
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خٌ فٝٗا غسنات ؾ١ً بتٓفٝر ايعكد. ٖٚرٙ اؿا٫ت يٝطت ْادز٠ فُٝا ٜتؿٌ بايعكٛد اييت تد
نبري٠ َتعدد٠ اؾٓطٝات، ٚميهٔ نريو إٔ تؿبح أنجس تٛاتسًا ْتٝذ١ ي٬ػاٙ اؿايٞ مٛ 
شٜاد٠ ٫ َسنص١ٜ ا٭ْػط١ ايتذاز١ٜ. ٜٚتبني إٔ ٖرا ا٫بتعاد ايطفٝف عٔ ايؿٝػ١ املػاب١ٗ 
يف املطتدد١َ يف اتفاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يًبٝع ايدٚيٞ ئ ٜ٪دٟ إىل اشدٚاد١ٝ غري ؾا٥ب١ 

ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ْعسًا حملدٚد١ٜ ْطام اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ. ٫ٚ تٓطبل ٖرٙ ايفكس٠ 
ع٢ً ايهٝاْات ايكا١ْْٝٛ ْعسًا ٫ٕ املفّٗٛ عًَُٛا إٔ ا٭غداف ايطبٝعٝني ِٖ ٚسدِٖ ايرٜٔ 

 .(1)قٌ إقا١َ َعتادميهٔ إٔ ٜهٕٛ هلِ 
اعتباز إٔ َكس عٌُ طسف  ع٢ً ػٓب ٚقع قٛاعد ت٪دٟ إىل ٍٚسسؾت ا٭ْٚطٝرتا

َا ٜكع يف بًد َا عٓد ايتعاقد ايهرتًْٚٝا ٚيف بًد آخس عٓد ايتعاقد ٚفكًا ٭ضايٝب أنجس اتطاًَا 
بايطابع ايتكًٝدٟ، ٚيريو تطًو اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ْٗذًا سرزًا فُٝا ٜتعًل 

سٚتٛنٍٛ ا٫ْرتْٝت، أٚ باملعًَٛات املًشك١ املتؿ١ً بايسضا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚ، َجٌ عٓاٜٚٔ ب
ع٢ً ايسغِ َٔ -أمسا٤ ايٓطاقات، أٚ املٛقع اؾػسايف يٓعِ املعًَٛات اييت يٝظ هلا 

إ٫ ق١ُٝ سامس١ ق١ًٝ٦، إٕ نإ هلا ق١ُٝ، يف ؼدٜد املهإ املادٟ  -َٛقٛعٝتٗا ايٛاقش١
 ا( ٖرا ايفِٗ بايٓـ ع٢ً إٔ َهإ املعدات ٚايتهٓٛيٛد6/4ٝيًطسفني. ٚػطد املاد٠ )

ايداع١ُ يٓعاّ املعًَٛات، أٚ املهإ ايرٟ ميهٔ َٓ٘ ٭طساف أخس٣ إٔ تؿٌ إىل ْعاّ 
املعًَٛات، ٫ ٜػهٌ يف سد ذات٘ َكس عٌُ. إ٫ اْ٘ ٫ ٜٛدد يف اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ 
َا ميٓع احمله١ُ أٚ احملهِ َٔ اخر إضٓاد اضِ ْطام َا يف اؿطبإ نعٓؿس قتٌُ، قُٔ 

 .(2)ذيويتشدٜد َهإ ايطسف سٝجُا اقتك٢ ا٭َس عٓاؾس أخس٣، 
بأْ٘ زمبا تهٕٛ ٖٓاى نٝاْات قا١ْْٝٛ َجٌ َا ٜط٢ُ  ٍٚضًُت ا٭ْٚطٝرتا

بايػسنات ا٫فرتاق١ٝ، قد ٫ ٜطتٛيف إْػا٩ٖا مجٝع اغرتاطات تعسٜف َكس ايعٌُ ايٛازد يف 
قطاعات ا٭عُاٍ  ( َٔ ا٫تفاق١ٝ، ٚيٛسغ أٜكًا إٔ بعض4ايفكس٠ ايفسع١ٝ )ح( َٔ املاد٠ )

ايتذاز١ٜ تٓعس بؿٛز٠ َتصاٜد٠ إىل تهٓٛيٛدٝتٗا َٚعداتٗا ع٢ً أْٗا أؾٍٛ ٖا١َ، إ٫ اْ٘ مت 
ا٫خر بٓعس ا٫عتباز ؾعٛب١ قاٚي١ ؾٛغ َعاٜري َكبٛي١ عاملًٝا يكاعد٠ قؿٛز بػإٔ املهإ 

                          

( مف اتفاقية االمـ المتحدة الستخداـ الخطابات االلكتركنية عمى انو: 8/2تنص المادة ) (1)
اذا لـ يكف لمشخص الطبيعي مقر عمؿ، أخذ بمحؿ اقامتو المعتاد"؛ كينظر: المذكرة "

 .42اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص
 .44، صنفسوالمذكرة اإليضاحية، المرجع  (2)
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إلداز٠ تػطٞ تًو اؿا٫ت، ْعسًا يتٓٛع اـٝازات املتاس١، َجٌ َهإ ايتأضٝظ، َٚهإ ا
ايس٥ٝط١ٝ َٚا إىل ذيو، فُهإ املعدات ٚايتهٓٛيٛدٝا ٖٛ اسد ٖرٙ ايعٛاٌَ فشطب ٚيٝظ 
بايكسٚز٠ أُٖٗا، ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ إٕ مل ٜهٔ يًهٝإ َكس عٌُ، ئ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً 

املعا٬َت بني أطساف تكع َكاز عًُٗا يف دٍٚ ( اييت تعتُد ع٢ً 1خطابات٘ مبكتك٢ املاد٠ )
 .(1)كتًف١

سكٝك١ إٔ ايٓعاّ اؿايٞ إلضٓاد أمسا٤  (2)( َٔ ا٫تفاق6/5١ٝٚػطد املاد٠ )
ايٓطاقات مل ٜؿُِ أؾ٬ً ع٢ً أضاع دػسايف، َٚٔ ثِ فإ ا٫زتباط ايعاٖسٟ بني اضِ ْطام 
َا، ٚبًد َا، يٝظ نافًٝا ٫ضتٓتاز إٔ ٖٓاى ؾ١ً سكٝك١ٝ ٚدا١ُ٥ بني َطتددّ اضِ ايٓطام 

ا٫خت٬فات يف املعاٜري ٚاإلدسا٤ات ايٛط١ٝٓ إلضٓاد أمسا٤ ايٓطاقات ٚايبًد املعين. نُا إٔ 
ػعًٗا غري َٓاضب١ إلْػا٤ قس١ٜٓ ا٫فرتاض، ٚيف ايٛقت ْفط٘ فإ َا تتطِ ب٘ إدسا٤ات 
إضٓاد أمسا٤ ايٓطاقات يف بعض اي٫ٜٛات ايككا١ٝ٥ َٔ غفاف١ٝ غري ناف١ٝ، هعٌ ايتأند َٔ 

بإ إضٓاد  ًٍا ؾعبًا. َٚع ذيو ضًُت ا٭ْٚطٝرتاَطت٣ٛ َٛثٛق١ٝ نٌ إدسا٤ ٚطين أَس
أمسا٤ ايٓطاقات يف بعض ايبًدإ ٫ هسٟ إ٫ بعد ايتشكل َٔ ؾش١ املعًَٛات املكد١َ َٔ 
ايطايب، مبا فٝٗا َهاْ٘ يف ايبًد ايرٟ ٜتؿٌ ب٘ اضِ ايٓطام املعين. ٚبايٓطب١ يتًو ايبًدإ 

ٌ، ع٢ً أمسا٤ ايٓطاقات ٭غساض املاد٠ قد ٜهٕٛ َٔ املٓاضب ا٫عتُاد، دص٥ًٝا ع٢ً ا٭ق
( متٓع احمله١ُ أٚ احملهِ َٔ اضتٓتاز َهإ طسف 5( َٔ ا٫تفاق١ٝ. َٚٔ ثِ فإ ايفكس٠ )6)

َٔ فسد اضتدداّ ايطسف اضِ ْٚطام أٚ عٓٛإ َا، ٫ٚ ٜٛدد يف ايفكس٠ َا ميٓع احمله١ُ أٚ 
قُٔ عٓاؾس أخس٣  قتٌُ،احملهِ َٔ اخر إضٓاد اضِ ايٓطام يف اؿطبإ نعٓؿس 

 .(3)اقتك٢ ا٭َس ذيو اذايتشدٜد َهإ ايطسف، 
( َفتٛس١ ْعسًا ٫ٕ اؿهِ ٜتٓاٍٚ تهٓٛيٛدٝا 6( َٔ املاد٠ )5ٚؾٝػ١ ايفكس٠ )

ْٚطٝرتاٍ أْٗا ٫ تتٝح يف سد ذاتٗا، ٚؾ٬ً َٛثٛقًا مبا فٝ٘ ايهفا١ٜ ببًد قا١ُ٥ َع١ٓٝ تس٣ ا٭
ٚيٝظ َٔ اؿؿاف١ إٔ تطتبعد  ،سف َاَا عٝح هٝص إْػا٤ قس١ٜٓ غؿٛف َهإ ط

                          

 .44المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (1)
عقكد الدكلية عمى ( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في ال8/2تنص المادة ) (2)

أنو: "اف مجرد استخداـ الطرؼ اسـ نطاؽ اك عنكاف بريد الكتركني ذا صمة ببمد معيف ال 
 ينشئ قرينة عمى أف مقر عممو يكجد في ذلؾ البمد".

 .44المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (3)
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ْٚطٝرتاٍ إَها١ْٝ إٔ تٓػ٧ تهٓٛيٛدٝا ددٜد٠ غري َهتػف١ بعد قس١ٜٓ ق١ٜٛ بػإٔ َهإ ا٭
 .(1)طسف َا يف بًد ٜتِ ٚؾً٘ بايتهٓٛيٛدٝا املطتدد١َ

 انفرع انثانث
 عذو وجىد يمر نألطراف

كس عٌُ، ْؿت ا٫تفاق١ٝ ع٢ً اؿاي١ اييت ٫ ٜهٕٛ فٝٗا يًػدـ ايطبٝعٞ َ 
. َٚجٌ ٖرا ايٓـ ٚزد يف اتفاق١ٝ ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع إذ (2)مبشٌ إقاَت٘ املعتادفأخرت 

إذا مل ٜهٔ ٭سد ايطسفني َهإ عٌُ، ٚدب ا٭خر مبهإ : "/ب( ع٢ً أ10ْْ٘ؿت املاد٠ )
ٖٚرا اؿهِ ٖٛ ذات اؿهِ ايرٟ أخر ب٘ ايكإْٛ املٛسد ٫تفاق١ٝ ٫ٖاٟ يف  "إقاَت٘ املعتاد

فكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ا٭ٚىل َٓٗا، ٬ْٚسغ إٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا غأْٗا يف ذيو غإٔ اتفاق١ٝ اي
٫ٖاٟ قد تفادت اضتعُاٍ اؾط٬ح املٛطٔ ٚذيو ٫خت٬ف املكؿٛد بٗرا ا٫ؾط٬ح يف 
كتًف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ، فاملٛطٔ يف إلًرتا َج٬ً ٜكؿد ب٘ اإلقًِٝ ايرٟ ٜكِٝ فٝ٘ ايػدـ 

اّ ٚيٛ تسن٘ َ٪قتًا، أَا يف فسْطا فٝكؿد ب٘ املسنص ايس٥ٝظ ٭عُاٍ ايػدـ ع٢ً ٚد٘ ايدٚ
، ٚاملٛطٔ يف ايعسام ٖٛ املهإ ايرٟ ٜكِٝ فٝ٘ (3)أٟ ٜكؿد ب٘ عٓٛإ قدد يف َد١ٜٓ َع١ٓٝ

يريو  (4)ايػدـ عاد٠ بؿف١ دا١ُ٥ أٚ َ٪قت١ ٚهٛش إٔ ٜهٕٛ يًػدـ أنجس َٔ َٛطٔ ٚاسد
( َٔ اتفاق١ٝ فٝٝٓا تطابل فهس٠ 10/1د اييت عربت عٓٗا املاد٠ )فإٕ فهس٠ قٌ اإلقا١َ املعتا
 ٖٚٛ َا أخرت ب٘ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ. .(5)املٛطٔ يف ايكإْٛ ايعساقٞ

                          

 .42، صنفسوالمذكرة اإليضاحية، المرجع  (1)
 استخداـ الخطابات االلكتركنية.( مف اتفاقية 8/2المادة ) (2)
( مف التقنيف المدني تقضى بأف المكطف ىك 41كفقا لمقانكف المصرم، فإف المادة ) (3)

المكاف الذم يقيـ فيو الشخص عادة، كيجكز أف يككف لمشخص إلى جانب ىذا المكطف 
محمكد سمير  نقالن عف د. العاـ مكاطف خاصة كالمكطف التجارم أك المكطف المختار

دار النيضة  ،لمبضائع يلشرقاكم، العقكد التجارية الدكلية، دراسة خاصة لعقد البيع الدكلا
 .82-84ص، 0338العربية، القاىرة، 

 .0320( لسنة 41( مف القانكف المدني العراقي المرقـ )48المادة ) (4)
ينظر د. محمكد سمير  كما أنيا تطابؽ فكرة المكطف العاـ في القانكف المصرم (5)

 .82-84شرقاكم، المصدر السابؽ، صال
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 ادلثحث انثانث
 االسُادعاللة االتفالية تمىاعذ 

يكؿٛز ا٫تفاق١ٝ  :ا٭ٍٚ ًبني:ٚيإلساط١ باملٛقٛع فإْٓا ْكطِ ٖرا املبشح إىل َط
يدٚز اإلزاد٠ يتطبٝل ا٫تفاق١ٝ  :ٚايجاْٞ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ناف١،تٓعِٝ دٛاْب  عٔ

 ٚاضتبعادٖا.
 ادلطهة األول

 لصىر االتفالية عٍ تُظيى جىاَة اخلطاتات انذونية كافة
تٗدف اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ اىل تكدِٜ سًٍٛ ع١ًُٝ ملطا٥ٌ تتعًل 

١ٝ فُٝا ٜتعًل بايعكٛد ايدٚي١ٝ، ٫ٚ تٗدف ا٫تفاق١ٝ اىل باضتدداّ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ا٫يهرتْٚ
ٚقع قٛاعد َٛسد٠ يًُطا٥ٌ ايتعاقد١ٜ املٛقٛع١ٝ اييت ٫ تتعًل ؼدٜدًا باضتدداّ 
اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، بٝد إ ادسا٤ فؿٌ تاّ بني املطا٥ٌ ذات ايؿ١ً بايتهًٓٛدٝا، 

ظ اَسًا ممهًٓا اٚ ؾا٥بًا ع٢ً ايدٚاّ، ٚاملطا٥ٌ املٛقٛع١ٝ يف ضٝام ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يٝ
َٚٔ ثِ فإ ا٫تفاق١ٝ تتكُٔ ايكًٌٝ َٔ ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ اييت تتذاٚش فسد اعاد٠ 
ايتأنٝد ع٢ً َبدأ ايتهاف٪ ايرٟ ٜطتدعٞ ٚدٛد قٛاعد َٛقٛع١ٝ يكُإ فعاي١ٝ اـطابات 

 .(1)ا٫يهرت١ْٝٚ
تبادي١ فُٝا ٜتؿٌ بايعكٛد فا٫تفاق١ٝ ٫ تطبل ع٢ً اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ امل

املرب١َ ٭غساض غدؿ١ٝ أٚ عا١ًٝ٥ أٚ َٓصي١ٝ، نُا ٫ تٓطبل ع٢ً املعا٬َت اييت تتِ يف 
بعض ا٫ضٛام املاي١ٝ اـاقع١ يًٛا٥ح تٓع١ُٝٝ َع١ٓٝ اٚ ملعاٜري ؾٓاع١ٝ، ٚقد اضتبعدت 

ٜري ؾٓاع١ٝ ٖرٙ املعا٬َت ٫ٕ قطاع اـدَات املاي١ٝ ىكع فعًًٝا يكٛابط زقاب١ٝ ٚملعا
قدد٠ دٝدًا تتٓاٍٚ َطا٥ٌ تتعًل بايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً مٛ فعاٍ َٔ ادٌ تطٝري عٌُ 
ذيو ايكطاع ع٢ً ايؿعٝد ايعاملٞ، ٫ٚ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ نريو ع٢ً ايؿهٛى ايكاب١ً يًتداٍٚ 
أٚ َطتٓدات املًه١ٝ، ْعسًا يًؿعٛب١ ايبايػ١ اييت تٓطٟٛ عًٝٗا تهٜٛٔ َهاف٧ ايهرتْٚٞ 

 .(2)يًؿهٛى ايٛزق١ٝ ايكاب١ً يًتداٍٚ ا٫َس ايرٟ ٜطتدعٞ اضتشداخ قٛاعد خاؾ١ بػأْ٘

                          

 .02( المذكرة االيضاحية المرجع السابؽ، ص1)
 .04، صنفسو( المذكرة االيضاحية المرجع 2)
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يف  (1)نُا مل ٜدزز يف ا٫تفاق١ٝ قاعد٠ قدد٠ بػإٔ ٚقت تهٜٛٔ ايعكد َٚهاْ٘
اؿا٫ت اييت هسٟ فٝٗا تكدِٜ عسض أٚ قبٍٛ عسض بٛاضط١ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، ٚذيو 

( َٔ 15. اذ ٚنُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يًُاد٠ )(2)ٕ ايٛطينَٔ ادٌ عدّ ايتداخٌ َع ايكاْٛ
قإْٛ ا٭ْٚطرتاٍ ايُٓٛذدٞ بػإٔ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، تتكُٔ اتفاق١ٝ اـطابات 
ا٫يهرت١ْٝٚ، فُٛع١ َٔ قٛاعد ايكؿٛز اـاؾ١ بٛقت َٚهإ ازضاٍ زضا٥ٌ ايبٝاْات 

تعًك١ بإزضاٍ اـطابات ٚاضت٬َٗا ٚتًكٝٗا، ٖٚٞ قٛاعد تسَٞ اىل تهٌُٝ ايكٛاعد ايٛط١ٝٓ امل
                          

 0320( لسنة 41كىذا األمر يترؾ عادة لمقكانيف الداخمية فالقانكف المدني العراقي رقـ )( 1)
( منو 21ئبيف في المادة )المعدؿ عالج كقت تككيف العقد كمكانو في التعاقد ما بيف الغا

. يعتبر التعاقد ما بيف الغائبيف قد تـ في المكاف كالزماف المذيف 0التي نصت عمى اف "
يعمـ فييما المكجب بالقبكؿ مالـ يكجد اتفاؽ صريح اك ضمني اك نص قانكني يقضي 

 .كيككف مفركضان اف المكجب قد عمـ بالقبكؿ في المكاف كالزماف المذيف كصؿ8بغير ذلؾ 
( 12اليو فييما"؛ كما اف قانكف التكقيع االلكتركني كالمعامالت االلكتركنية العراقي رقـ )

( منو التي 81عالج كقت ارساؿ المستندات االلكتركنية كتسمميا في المادة ) 8108لسنة 
نصت عمى اف "اكالن: تعد المستندات االلكتركنية مرسمة، مف كقت دخكليا نظاـ معالجة 

ضع لسيطرة المكقع اك الشخص الذم ارسميا نيابة عنو مالـ يتفؽ المكقع معمكمات ال يخ
كالمرسؿ اليو عمى غير ذلؾ. ثانيان: اذا كاف المرسؿ اليو قد حدد نظامان لمعالجة 
المعمكمات لتسمـ المستندات فتعد متسممة عند دخكليا الى ذلؾ النظاـ، فاذا ارسمت الى 

ا قد تـ منذ قياـ المرسؿ اليو بإعادتيا الى النظاـ نظاـ غير الذم تـ تحديده فيعد ارسالي
المحدد منو لتسمـ المعمكمات ثالثان: اذا لـ يحدد المرسؿ اليو نظامان لمعالجة معمكمات 
لتسمـ المستندات االلكتركنية فيعد كقت تسمميا ىك كقت دخكليا ألم نظاـ لمعالجة 

عمى مكاف ارساؿ المستندات ( منو 80المعمكمات تابع لممرسؿ اليو"، كنصت المادة )
االلكتركنية كمكاف استالميا اذ جاء فييا "أكالن: تعد المستندات االلكتركنية قد ارسمت مف 
المكاف الذم يقع فيو مقر عمؿ المكقع كانيا استممت في المكاف الذم يقع فيو مقر عمؿ 

مؿ ما لـ يكف المرسؿ اليو كاذا لـ يكف ألم منيما مقر عمؿ يعد محؿ االقامة مقران لمع
المكقع كالمرسؿ اليو قد اتفقا عمى غير ذلؾ. ثانيان: اذا كاف لممكقع اك المرسؿ اليو اكثر 
مف مقر عمؿ فيعد المقر االقرب صمة بالمعاممة ىك مكاف االرساؿ اك التسميـ كعند تعذر 

 التحديد يعد مقر العمؿ الرئيس ىك مكاف االرساؿ كالتسميـ".
 .22ك ص 02المرجع السابؽ، ص( المذكرة االيضاحية 2)
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( َٔ 10بٓكًٗا اىل ب١٦ٝ ايهرت١ْٝٚ، ٚيٝظ ايػسض َٔ ا٫خت٬ف املٛدٛد بني ؾٝػ١ املاد٠ )
( َٔ ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ ٖٛ اؿؿٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ ع١ًُٝ 15ا٫تفاق١ٝ، ٚؾٝػ١ املاد٠ )

عِ قا١ْْٝٛ كتًف١، ٚامنا ايػسض َٔ تًو ا٫خت٬فات ٖٛ تطٌٗٝ اعُاٍ ا٫تفاق١ٝ يف ْ
كتًف١، ٚذيو مبٛا١َ٤ ؾٝػ١ ايكٛاعد ذات ايؿ١ً َع ايعٓاؾس ايعا١َ ايػا٥ع اضتدداَٗا 

 .(1)يتعسٜف ا٫زضاٍ ٚا٫ضت٬ّ يف ايكإْٛ ايداخًٞ
( َٔ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ، ضًُت 10نُا اْ٘ ٚيد٣ اعداد املاد٠ )

ت يٓعاّ دٚيٞ قدد. فايٓعِ ا٭ْٚطرتاٍ بإ ايعكٛد ٫ تهٕٛ خاقع١ يف َععِ اؿا٫
ايكا١ْْٝٛ املدتًف١ تٓـ ع٢ً َعاٜري َتٓٛع١ يتشدٜد ٚقت تهٜٛٔ ايعكد، يريو مل تكع 
ا٫تفاق١ٝ قاعد٠ بػإٔ تهٜٛٔ ايعكد قد ؽتًف عٔ قٛاعد تهٜٛٔ ايعكٛد يف ايكإْٛ املٓطبل 

 .(2)ع٢ً عكد َٔ ايعكٛد
ٕ ايداخًٞ يف َطا٥ٌ َجٌ أٟ ايػًب١ يًكاْٛ (3)( َٔ ا٫تفاق13١ٝٚتعطٞ املاد٠ )

 .(4)ايتصاَات قد تفسض ع٢ً ايطسفني اتاس١ غسٚط ايتعاقد بطسٜك١ قدد٠
ٚضًُت ا٭ْٚطرتاٍ باْ٘ ٜتٛقع عاد٠ َٔ ايػسنا٤ ايتذازٜني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ عطٔ 
١ْٝ إ ٜكدَٛا َعًَٛات دقٝك١ ٚؾادق١ عٔ ا٫َانٔ اييت تٛدد فٝٗا َكاز عًُِٗ، ٚا٫ثاز 

رتتب١ ع٢ً ايبٝاْات ايهاذب١ اٚ غري ايدقٝك١ اييت ٜكدَْٛٗا يٝطت َطأي١ تتعًل يف ايكا١ْْٝٛ امل
املكاّ ا٫ٍٚ بتهٜٛٔ ايعكد بٌ ٖٞ َطأي١ تتعًل بايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اٚ املدْٞ )املط٪ٚي١ٝ 
ايتكؿري١ٜ(. ٚبكدز َا تهٕٛ تًو املطا٥ٌ قد عٛؾت يف بعض ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ، فإْٗا 

املٓطبل خازز ْطام اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ. يريو نإ َٔ ضتهٕٛ خاقع١ يًكإْٛ 

                          

 .08، صنفسو( المذكرة االيضاحية المرجع 1)
 .81، صنفسو( المذكرة االيضاحية المرجع 2)
( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى انو: 02( تنص المادة )3)

م يتفاكض عمى "ليس في ىذه االتفاقية ما يمس أم قاعدة قانكنية قد تمـز الطرؼ الذ
بعض شركط العقد اك كميا مف خالؿ تبادؿ خطابات الكتركنية بأف يتيح لمطرؼ االخر 
الخطابات االلكتركنية التي تتضمف الشركط التعاقدية عمى نحك معيف، اك ما يعفي ذلؾ 

 الطرؼ مف العكاقب القانكنية لعدـ قيامو بذلؾ".
 .02( المذكرة االيضاحية المرجع السابؽ، ص4)
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عٔ َعًَٛات َع١ٓٝ يف َعاٜري اٚ َباد٨ تٛد١ٝٗٝ  (1)ا٫ْطب إ تٛقع ا٫يتصاَات باإلفؿاح
دٚي١ٝ بػإٔ ايؿٓاع١، بد٫ً َٔ ٚقعٗا يف اتفاق١ٝ دٚي١ٝ تتٓاٍٚ ايتعاقد ا٫يهرتْٚٞ، ٚقد 

ط١ُ بريو ايطابع ايٓعِ ايسقاب١ٝ ايداخ١ًٝ اييت ؼهِ ٜهٕٛ َؿدز اخس ممهٔ يًكٛاعد املت
تكدِٜ اـدَات ايهرتًْٚٝا، ٚغاؾ١ يف اطاز ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ بػإٔ املطتًٗهني. ٚاعترب 
ادزاز اغرتاطات ا٫فؿاح يف ا٫تفاق١ٝ َطأي١ اغهاي١ٝ بؿف١ خاؾ١، ٫ٕ ا٫تفاق١ٝ ٫ ميهٔ 

اَتجاٍ طسف َا هلا. َٚٔ ْاس١ٝ، قٌٝ إ  إ تٓـ ع٢ً ايتبعات اييت قد ترتتب ع٢ً عدّ
اؿهِ ببط٬ٕ ايعكٛد ايتذاز١ٜ أٚ بعدّ قابًٝتٗا يإلْفاذ بطبب عدّ ا٫َتجاٍ ٭سهاّ َػسٚع 
املاد٠ ٖٛ سٌ غري َسغٛب فٝ٘ ٜٚٓطٟٛ ع٢ً تدخٌ تعطفٞ ع٢ً مٛ غري َعكٍٛ. َٚٔ 

ايتكؿري١ٜ اٚ ت َجٌ املط٪ٚي١ٝ اؾصا٤اْاس١ٝ اخس٣ فإ ايٓـ ع٢ً اْٛاع اخس٣ َٔ 
ت اإلداز١ٜ اَس ٜكع خازز ْطام ا٫تفاق١ٝ. ٚمث١ ضبب اخس يإلساي١ يًكإْٛ ايداخًٞ اؾصا٤ا

بػإٔ املطأي١ ٖٛ اْ٘ ٫ تٛدد ايتصاَات مماث١ً فُٝا ىـ املعا٬َت ايتذاز١ٜ يف ب١٦ٝ 
ىدّ  ايهرت١ْٝٚ، َٚٔ ثِ فإ اخكاع ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٫يتصاَات خاؾ١ َٔ ٖرا ايكبٌٝ ئ

 .(2)َؿًش١ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ
إ مجٝع ا٫سهاّ اييت مل تعاؾٗا ا٫تفاق١ٝ ٜتِ انُاهلا عٔ طسٜل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ 
يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ املدتًف١، ٜٚتِ ايًذ٤ٛ اىل ٖرٙ ايكٛاعد عٔ طسٜل ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف 

ٗر املٛقٛعٞ اىل قٛاعد )قٛاعد ا٫ضٓاد( مما ٜ٪ند ع٬ق١ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ذات املٓ
 ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف.

 
                          

( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية عمى انو: "ليس في ىذه 1تنص المادة ) (1)
االتفاقية ما يمس بانطباؽ أم قاعدة قانكنية قد تمـز االطراؼ باإلفصاح عف ىكيتيا اك 
مقار عمميا اك عف معمكمات اخرل، اك ما يعفي أم طرؼ مف العكاقب القانكنية لتقديـ 

قصة اك كاذبة في ىذا الصدد". كعبارة أم قاعدة قانكنية الكاردة بيانات غير دقيقة اك نا
في المادة السابعة تشمؿ القانكف التشريعي كالقانكف التنظيمي كالقانكف المنشأ قضائيا 

مف قانكف  ككذلؾ القكانيف االجرائية كلكنيما ال تشمالف القكانيف التي لـ تصبح جزءان 
ف اف القكاعد القانكنية تستخدـ احيانان بيذا المعنى. الدكلة مثؿ قانكف التاجر عمى الرغـ م

 .22ينظر المذكرة االيضاحية، المرجع السابؽ، ص
 .24، صنفسو( المذكرة االيضاحية المرجع 2)
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 ادلطهة انثاَي
 استثعاد تطثيك االتفالية واختيار تطثيمها

( َٓٗا أٚ اـسٚز عٔ أٟ سهِ 3ْؿت ا٫تفاق١ٝ ع٢ً اضتبعاد تطبٝكٗا يف املاد٠ ) 
َٔ اسهاَٗا اٚ ست٢ تػٝري َفعٛي٘، ا٫ إ ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓـ ع٢ً سل ا٫طساف يف اختٝاز 

بٝكٗا، فٌٗ ول يٮطساف ذيو؟. يإلساط١ بٗرا املٛقٛع ضٛف ْتٓاٚي٘ يف فسعني تط
 ٚنا٫تٞ: 

 انفرع األول
 استثعاد تطثيك االتفالية

"هٛش يٮطساف  :ع٢ً أْ٘ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ( َٔ اتفاق١ٝ 3ْؿت املاد٠ )
ٚمبٛدب  اضتبعاد ضسٜإ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ أٚ اـسٚز عٔ أٟ َٔ أسهاَٗا أٚ تػٝري َفعٛي٘"

ا٫تفام ع٢ً اضتبعاد تطبٝل أسهاّ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ بايهاٌَ ٚيٛ  يٮطسافول ٖرا ايٓـ 
تٛافست غسٚط تطبٝكٗا، ٚا٭خر بٗرا املبدأ ٜعٗس بٛقٛح اسرتاّ َبدأ ضًطإ اإلزاد٠ 

 .(1)ا٫تفاق١ٝاد عس١ٜ املتعاقدٜٔ، ذيو إٔ ايٓـ قسز سكُٗا يف اضتبعاد تطبٝل ٚا٫عتد
ٚعٓد إعداد اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚقعت ا٭ْٚطٝرتاٍ يف اعتبازٖا سكٝك١  

إٔ ايتُاع اؿًٍٛ يًؿعٛبات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜجريٖا اضتدداّ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؿدٜج١ هسٟ 
 املكاّ ا٭ٍٚ، ٚػطد ا٫تفاق١ٝ زأٟ ا٭ْٚطٝرتاٍ ايرٟ َفادٙ إٔ عًًُٝا يف ْطام ايعكٛد يف

سس١ٜ ا٭طساف َطأي١ س١ٜٛٝ يف املفاٚقات ايتعاقد١ٜ ٚإ ا٫تفاق١ٝ ٜٓبػٞ إٔ تعرتف بٗا 
ع٢ً ْطام ٚاضع، ٚيف ايٛقت ْفط٘ نإ ٖٓاى قبٍٛ عاّ بإ سس١ٜ ا٭طساف ٫ متتد إىل 

، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، اضتدداّ طسا٥ل تٛثٝل قدد٠ تٓش١ٝ ا٫غرتاطات ايكا١ْْٝٛ اييت تفسض

                          

يجكز عمى انو: " 0321لي لمبضائع لعاـ ( مف اتفاقية فيينا لمبيع الدك 8كنصت المادة )( 1)
ما يجكز ليما، فيما عدا األحكاـ المنصكص لمطرفيف استبعاد تطبيؽ ىذه االتفاقية، ك

د. محمكد ، مخالفة نص مف نصكصيا أك تعديؿ آثاره"؛ ينظر: 08عمييا في المادة 
( مف اتفاقية الىام لسنة 2؛ كما نصت المادة )28، صسمير الشرقاكم، المرجع السابؽ

"ألطراؼ الخاصة بالقانكف المكحد لتككيف عقكد البيع الدكلي لمبضائع عمى انو  0384
عقد البيع الحرية في استبعاد تطبيؽ ىذا القانكف كميان أك جزئيان، كيجكز أف يككف ىذا 

 االستبعاد صريحان أك ضمنيان".
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( َٔ ا٫تفاق١ٝ اييت تٓـ 9يف ضٝام َعني، ٖٚرا َِٗ بػهٌ خاف فُٝا ٜتعًل باملاد٠ )
ع٢ً َعاٜري ميهٔ مبكتكاٖا إٔ تفٞ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚعٓاؾسٖا )نايتٛاقٝع( 

َا ٜكسزٙ ايٓعاّ ايعاّ، باغرتاطات ايػهٌ اييت عاد٠ َا تهٕٛ ذات طابع إيصاَٞ ٭ْ٘ ػطد 
٫ٚ تطُح سس١ٜ ا٭طساف بإ ؽفف ا٭طساف ا٫غرتاطات ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بايتٛقٝع َج٬ً 
ؼبٝرًا يطسا٥ل تكٌ َٛثٛقٝتٗا عٔ َٛثٛق١ٝ ايتٛقٝعات ا٫يهرت١ْٝٚ، اييت ٖٞ املعٝاز ا٭د٢ْ 

 .(1)املعرتف ب٘ يف ا٫تفاق١ٝ
٫ تػرتط ع٢ً  (2)(8/2عًٝ٘ يف املاد٠ ) نُا ٖٛ َٓؿٛف ١َٚع ذيو فإ ا٫تفاقٝ 

ا٭طساف قبٍٛ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ إذا مل تسغب يف ذيو، ٖٚرا ٜعين أٜكًا ع٢ً ضبٌٝ 
املجاٍ اْ٘ هٛش يٮطساف اختٝاز عدّ قبٍٛ ايتٛقٝعات ا٫يهرت١ْٝٚ. ٚمبكتك٢ ا٫تفاق١ٝ ٫ 

طساف ٚايتصاًَا عًٝٗا، ٫ٚ تٓطبل سس١ٜ ا٭طساف إ٫ ع٢ً ا٭سهاّ اييت تٓػ٧ سكٛقًا يٮ
 .(3)تٓطبل ع٢ً أسهاّ ا٫تفاق١ٝ املٛد١ٗ إىل ايدٍٚ املتعاقد٠

( َٔ ا٫تفاق١ٝ يف ضٝام ايع٬قات بني َٓػ٧ زضا٥ٌ ايبٝاْات 3ٚتٓطبل املاد٠ ) 
ٚاملسضٌ إيٝ٘، ٚنريو يف ضٝام ايع٬قات َع ايٛضطا٤، ٚعًٝ٘ ميهٔ تػٝري أسهاّ ا٫تفاق١ٝ 

١ٝ، ٚأَا باتفاقات َتعدد٠ ا٭طساف تربّ بني ا٭طساف، أٚ بٛاضط١ قٛاعد أَا باتفاقات ثٓا٥
ايٓعاّ اييت ٜتفل عًٝٗا ا٭طساف، ٚنإ َفّٗٛ ا٭ْٚطٝرتاٍ إٔ اـسٚز عٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ ًٜصّ 
إٔ ٜهٕٛ بػهٌ ؾسٜح ٚإمنا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بػهٌ قُين أٜكًا، نإ تتفل ا٭طساف َج٬ً 

 .(4)هاّ ا٫تفاق١ٝع٢ً غسٚط تعاقد ؽتًف عٔ أس
 

                          

 .22-21المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (1)
( مف اتفاقية استخداـ الخطابات االلكتركنية في العقكد الدكلية عمى 2/8تنص المادة ) (2)

في ىذه االتفاقية ما يمـز أم طرؼ باستخداـ الخطابات االلكتركنية أك قبكليا،  أنو: "ليس
 كلكف يجكز االستدالؿ عمى مكافقة الطرؼ عمى ذلؾ مف سمكؾ ذلؾ الطرؼ".

 .22المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (3)
 .22المذكرة اإليضاحية، المرجع السابؽ، ص (4)
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( َٔ ا٫تفاق١ٝ ايتطبٝل ا٭َجٌ ٚايُٓٛذدٞ ملبدأ ضًطإ 3ٜٚعد ْـ املاد٠ ) 
تٛدد تٓعُٝات قا١ْْٝٛ ًٜذأ إيٝٗا ا٭طساف  (2)، ذيو ٭ْ٘ يف ظٌ ا٫تفاقٝات ايطابك١(1)اإلزاد٠

فٗرا اٚ يف ساي١ اضتبعاد تطبٝل ا٫تفاق١ٝ نكإْٛ ٚطين، أٚ عكد منٛذدٞ، أٚ اتفاق١ٝ دٚي١ٝ، 
ذاى إ نإ تطبٝكًا ملبدأ ضًطإ ا٫زاد٠ فٗٛ يف ذات ايٛقت تٓعِٝ تػسٜعٞ تًذأ ايٝ٘ 
ا٫زاد٠ ٚإ نإ وتاز اىل ثكاف١ قا١ْْٝٛ فتًو تٛدد اىل سد َا، يف سني اْ٘ يف ظٌ اضتبعاد 
تًو ا٫تفاق١ٝ ٚايًذ٤ٛ اىل ايكإْٛ ايٛطين َٔ ايتػسٜعات املكاز١ْ اـاؾ١ بايتذاز٠ 

هرت١ْٝٚ فا٭َس وتاز اىل قدز َٔ ايجكاف١ ايتك١ٝٓ ٚايٛعٞ ا٫يهرتْٚٞ، ٖٚرا َا ٜؿٌ ا٭َس ا٫ي
بػأْ٘ اىل سد ا٫ْعداّ يف بعض ايدٍٚ تًو اييت تعاْٞ َٔ اْعداّ ايكاعد٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ 
ٚايب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ اي٬ش١َ هلا. يٝظ ٖرا فشطب بٌ إ بعض ايتػسٜعات املكاز١ْ ٫ تعرتف 

يسمس١ٝ يتًو اـطابات، ٚتًو املطأي١ تكعف اَها١ْٝ ا٫عرتاف ٚايتٓعِٝ ايهايف باؿذ١ٝ ا
يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ع٢ً مٛ َهاف٧ يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يٛثا٥ل ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يف ب١٦ٝ 

 .(3)ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ، َٚٔ ثِ فإ ذيو ٜعد َستعًا خؿبًا ملبدأ ضًطإ ا٫زاد٠

                          

"يجكز لألطراؼ استبعاد  :عمى أنو لخطابات االلكتركنيةا( مف اتفاقية 2نصت المادة ) (1)
سرياف ىذه االتفاقية أك الخركج عف أم مف أحكاميا أك تغيير مفعكلو"؛ كما كرد مثؿ ىذا 

عمى أنو )يجكز يا ( من8نصت المادة )النص في اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع اذ 
ز ليما، فيما عدا األحكاـ المنصكص لمطرفيف استبعاد تطبيؽ ىذه االتفاقية، كما يجك 

 .، مخالفة نص مف نصكصيا أك تعديؿ آثاره(08عمييا في المادة 
يمكف استبعاد تطبيؽ االتفاقية بالنص صراحة ففي اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع  (2)

عمى اختيار قانكف كطني يحكـ العقد، ىذا فضالن عف إمكاف االتفاؽ عمى استبعاد أحكاـ 
. ينظر د. محمكد سمير تفاقية دكف النص عمى تطبيؽ قانكف آخر عمى العقداال

؛ كفي حالة عدـ اختيار قانكف اخر عمى الرغـ مف 22الشرقاكم، المرجع السابؽ، ص
قكاعد القانكف الدكلي استبعاد تطبيؽ االتفاقية، فيحدد القانكف كاجب التطبيؽ عف طريؽ 

القانكف الكاجب اع. ينظر د. خميؿ ابراىيـ محمد، التي تنظر النز  الخاص لمييئة القضائية
مجمة ، بحث منشكر في 0321التطبيؽ عمى عقد البيع الدكلي كفقان التفاقية فيينا لعاـ 

 .000، ص8112(، السنة 22(، العدد )01الرافديف لمحقكؽ، المجمد )
 .88د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص (3)
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ٜهٕٛ ا٫ضتبعاد ايؿسٜح مبٛدب قإْٛ وددٙ  (1)يطابك١ٚيف ظٌ ا٫تفاقٝات ا 
ا٫طساف، ٚيف ساي١ ا٫ضتبعاد ايكُين ٜطبل ٖرا ايكإْٛ اٚ ذاى. ا٫ اْ٘ يف ظٌ ٖرٙ 
ا٫تفاق١ٝ عٓدَا ٜتِ اضتبعادٖا ؾساس١ اٚ قًُٓا تٛدد اغهاي١ٝ قا١ْْٝٛ تتُجٌ يف إ بعض 

، نُا إ ايتػسٜعات اييت ٜٛدد بٗا ١رتْٚٝايتػسٜعات ٫ ٜٛدد بٗا قإْٛ خاف بايتذاز٠ ا٫يه
 .(2)قإْٛ يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ تتبأٜ فُٝا بٝٓٗا بػإٔ سذ١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ

يريو فا٭طساف يف ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ايطابك١ اذا َا اغاز ا٫طساف اىل قإْٛ دٚي١  
تطبٝل ا٫تفاق١ٝ، بُٝٓا يف َتعاقد٠، نإ املكؿٛد َٔ ٖرٙ ا٫غاز٠ ٖٛ ايكإْٛ ايٛطين دٕٚ 

ظٌ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ اذا َا اغاز ا٫طساف اىل قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠، ناْت ا٫غاز٠ ٖٓا اىل اسهاّ 
ا٫تفاق١ٝ نْٛٗا دص٤ًا َٔ ايكإْٛ املٛقٛعٞ، ٚنريو اؿاٍ اذا ؾأ ا٫طساف اىل قه١ُ دٚي١ 

بٝل قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ غري َتعاقد٠ ٚناْت قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ت٪دٟ اىل تط
 .(3)طبكت اسهاّ ا٫تفاق١ٝ

ٖٚرا اؿٌ يٝظ نافًٝا، اذ ٜٛدد تطا٩ٍ يف ساد١ اىل اداب١، ٖٚٛ َا ايٛقع يف  
ساي١ اغاز٠ ا٫طساف اىل قإْٛ دٚي١ غري َتعاقد٠، اٚ إ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ت٪دٟ 

يف ظٌ عدّ َعاؾ١ ا٫تفاق١ٝ هلرا  اىل تطبٝل قإْٛ دٚي١ غري َتعاقد٠؟. ْعتكد إ ا٫داب١
ا٫َس ٖٛ تطبٝل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يدٚي١ ايكاقٞ ايرٟ ٜٓعس ايٓصاع يف ؼدد 

 ايكإْٛ ٚادب ايتطبٝل.
 انفرع انثاَي

 اختيار تطثيك االتفالية
أْٗا مل تٓـ إَها١ْٝ اضتبعاد تطبٝكًٗا، إ٫  نُا بٝٓا آْفًا تطُح ا٫تفاق١ٝ يًطسفني

ٚفل ايػسٚط  قاب١ً يًتطبٝل٫ تهٕٛ  عٓدَا٫تفاق١ٝ تطبٝل اا إذا نإ هٛش يًطسفني َ ع٢ً
اـاؾ١  1964ؾساس١ اتفاق١ٝ ٫ٖاٟ يط١ٓ  عاؾت ٖرٙ املطأي١اييت أٚقشٓاٖا، ٚقد 

يًطسفني  َٓٗا (4املاد٠ ) إذ تعطٞبايكإْٛ املٛسد يتهٜٛٔ عكٛد ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع، 

                          

 السابقة.( في الصفحة 2ينظر ىامش ) (1)
 .82د. كائؿ حمدم احمد، المرجع السابؽ، ص (2)
 .88، صنفسود. كائؿ حمدم احمد، المرجع  (3)
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ٚدٛد سهِ يف ا٫تفاق١ٝ مماثٌ يتًو إ٫ إٔ عدّ ، (1)ق١ٝ" ؾساس١إَها١ْٝ "اختٝاز ا٫تفا
 املاد٠ ٫ ٜعين بايكسٚز٠ أْ٘ ٫ هٛش يًطسفني اختٝاز ا٫تفاق١ٝ.

يريو ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓـ ؾساس١ ع٢ً إَها١ْٝ اختٝاز ا٫تفاق١ٝ 
٫ تتٛفس غسٚط اْطباقٗا، ا٫تفام ع٢ً تطبٝل أسهاّ ا٫تفاق١ٝ عٓدَا  يٮطسافإ٫ اْ٘ هٛش 

ع٢ً ٚفل  َٔ عدَ٘باختٝاز قإْٛ َا  يٮطسافي١ ايطُاح أإ٫ إٔ ٖرا ا٭َس ٜتٛقف ع٢ً َط
( َٔ ايكإْٛ 25/1اضتٓادًا يًُاد٠ ) يٮطسافقٛاعد اإلضٓاد يكإْٛ دٚي١ ايكاقٞ، ٚهٛش 

 ٘:٢ً أْ، إذ ْؿت ٖرٙ املاد٠ عِٖاملدْٞ ايعساقٞ اختٝاز ا٫تفاق١ٝ يتٓطبل ع٢ً عكد
ٜطسٟ ع٢ً ا٫يتصاَات ايتعاقد١ٜ قإْٛ ايدٚي١ اييت ٜٛدد فٝٗا املٛطٔ املػرتى يًُتعاقدٜٔ "

فإذا اختًفا ٜطسٟ قإْٛ ايدٚي١ اييت مت فٝٗا ايعكد. ٖرا َا مل ٜتفل  ،إذا اؼدا َٛطًٓا
 ."املتعاقدإ أٚ ٜتبني َٔ ايعسٚف إٔ قاًْْٛا آخس ٜساد تطبٝك٘

 ادلطهة انثانث
 اعذ اخلطاتات االنكرتوَيةحيذ لىجذوي تى

عٓدَا ظٗست َػه١ً تٓاشع ايكٛاْني يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايجاْٞ عػس ٚبدا١ٜ ايكسٕ ايجايح  
عػس، نإ ٖٓاى َٓٗذإ يتٓاشع ايكٛاْني: ا٭ٍٚ: ٜككٞ بتطبٝل قإْٛ ايكاقٞ ع٢ً ناف١ 

ٞ بتطبٝل املٓاشعات ضٛا٤ املٓط١ٜٛ ع٢ً عٓؿس أدٓيب أّ اـاي١ٝ َٓ٘، ٚايجاْٞ: ٜكك
قإْٛ املهإ ايرٟ تستبط ب٘ املٓاشع١ أنجس َٔ غريٙ، ٖٚٛ املٓٗر ايرٟ منا ٚتطٛز ع٢ً ٜد 
ايفكٝ٘ ا٭ملاْٞ ضافٝين، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ سدٜجًا مبٓٗر قٛاعد اإلضٓاد، ٚظٌ َٓٗر قٛاعد 

 .(2)اإلضٓاد َرتبعًا ع٢ً عسؽ تٓعِٝ ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ ست٢ ٚقتٓا اؿاقس

                          

تنص ىذه المادة عمى انو: "يككف ىذا القانكف كاجب التطبيؽ أيضان إذا اختاره المتعاقدكف  (1)
دكلة  ليككف قانكف العقد، سكاء في ذلؾ كاف مركز المتعاقديف أك محؿ إقامتيـ العادية في

كاحدة أـ في دكؿ مختمفة، كسكاء كانت ىذه الدكؿ طرفان في االتفاقية أـ ال، بشرط أف ال 
يترتب عمى ذلؾ تعطيؿ نصكص آمرة تككف كاجبة التطبيؽ، أك إذا لـ يتفؽ المتعاقدكف 

 عمى اختيار القانكف المكحد".
القانكف العاـ في  ( د. احمد عبد الكريـ سالمة، القكاعد ذات التطبيؽ الضركرم كقكاعد2)

، 0322القانكف الدكلي الخاص "دراسة تحميمية تطبيقية"، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .3ص
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اؿٝا٠ ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚظٗٛز أٜديٛدٝات فهس١ٜ ٚضٝاض١ٝ  ٚأد٣ تطٛز 
ٗر قاعد٠ اإلضٓاد، َٓددٜد٠، إىل تبين َٓاٖر ف١ٝٓ ددٜد٠ أقشت تٓافظ بدزد١ خطري٠ 

ٚاِٖ املٓاٖر اييت ظٗست إىل داْب قٛاعد اإلضٓاد َٓٗر ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ يف ايكإْٛ 
عد تتكُٔ س٫ًًٛ َٛقٛع١ٝ ملٓاشعات ايع٬قات ، ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً ٚدٛد قٛا(1)ايدٚيٞ اـاف

دٕٚ ساد١ إىل  اـاؾ١ ايدٚي١ٝ، عٝح إذا عسض ا٭َس ع٢ً ايككا٤ فاْ٘ ٜطبكٗا َباغس٠ً
إعُاٍ قاعد٠ اإلضٓاد، ٚفاٍ تًو ايكٛاعد ٖٛ ايع٬قات ا٫قتؿاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ، أٚ عًَُٛا 

املٛقٛع١ٝ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ زٚابط ٚع٬قات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، ٚتتعدد َؿادز ايكٛاعد 
اـاف إ٫ إٔ أِٖ َؿادزٖا ٜهٕٛ دٚيًٝا، ٜتفل ع٢ً ٚقعٗا فُٛع١ َٔ ايدٍٚ يتٓعِٝ 
َطا٥ٌ َٚعا٬َت ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، ٚعاد٠ َا تهٕٛ ٖرٙ ا٫تفاقات ع٢ً غهٌ َعاٖدات 

 . (3)اييت ٖٞ َٛقٛع دزاضتٓا اـطابات ا٫يهرت١َْٝٚٔ أَجًتٗا اتفاق١ٝ  (2)مجاع١ٝ
ٚغا١ٜ املٓٗر املٛقٛعٞ يًكإْٛ ايدٚيٞ اـاف اْ٘ ٜتكُٔ تٓعًُٝا َٛقٛعًٝا 

يًُطأي١ قٌ ايٓصاع، ٫ٚ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ إلعُاٍ َٓٗر قاعد٠ اإلضٓاد ٚسٌ َباغس 
. ٚتعاجل ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ ذيو ايكؿٛز ايرٟ ٜػٛب قاعد٠ ايتٓاشع ايرٟ ٜهُٔ (4)املصدٚد١

                          

ككذلؾ ىناؾ منيج آخر ميـ ظير إلى جانب ىذا المنيج، كىك منيج القكاعد ذات ( 1)
 .01المصدر نفسو، صالتطبيؽ الضركرم، ينظر 

التي تتضمف قانكنان مكحدان لمبيع الدكلي لممنقكالت  ـ0384( مف أمثمتيا اتفاقية الىام لعاـ 2)
 ـ لمبيع الدكلي لمبضائع.0321المادية، كاتفاقية فيينا 

( كقد يككف مصادر القكاعد المكضكعية أك المادية لمقانكف الدكلي الخاص، داخميان أم مف 3)
التي كانت كضع النظـ القانكنية الكطنية في كؿ دكلة، كمف أمثمتيا القكانيف المختمطة 

 4، ككذلؾ أيضان القانكف التشيككسمكفاكي الصادر في 0343سارية في مصر قبؿ عاـ 
المتعمؽ بالركابط القانكنية في العالقات التجارية الدكلية الذم بدأ  0382كانكف األكؿ 

كيعرؼ باسـ تقنيف التجارة الدكلية، كىناؾ أيضان القكاعد  0384العمؿ بو مف أكؿ نيساف 
ا كأرساىا القضاء الفرنسي، كالخاصة بصالحية شرط الكفاء بالذىب في التي كضعي

العقكد الدكلية، كصالحية استقالؿ شرط التحكيـ في المعامالت التجارية الدكلية، ينظر 
. كالذم ييمنا ىنا القكاعد 02د. احمد عبد الكريـ سالمة، المصدر السابؽ، ص

 يات.المكضكعية ذات المصدر الدكلي عف طريؽ االتفاق
 .02( د. احمد عبد الكريـ سالمة، المصدر السابؽ، ص4)
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ايدٚي١ٝ، يريو ٜس٣ أْؿاز تطبٝل ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ بإ  يف افتكاد ٖرٙ ا٭خري٠ يًؿف١
إعُاٍ قاعد٠ ايتٓاشع ٜ٪دٟ إىل عكد ا٫ختؿاف يكإْٛ داخًٞ، غايبًا َا ٫ ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ 
ايع٬ق١ ٚخؿٛؾٝتٗا ايرات١ٝ، ٜٚكٝفٕٛ بإ ا٫عتداد بتًو اـؿٛؾ١ٝ ٜدعٛ إىل ؾٝاغ١ 

قٛاعد َٛقٛع١ٝ أٚ َاد١ٜ تطبل َباغس٠  قإْٛ وهِ ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ، ٜتكُٔ
ع٢ً ٖرٙ ايع٬قات، ٜٚطتٗدف ٖرا ايفك٘ ايتٛؾٌ تدزهًٝا إلس٬ٍ تطبٝل تًو ايكٛاعد قٌ 

قد تكُٓت ٚقع  اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ. إذًا ٚيف ق٤ٛ ذيو طاملا إٔ اتفاق١ٝ (1)ايتٓاشع
ٜػين عٔ ايًذ٤ٛ إىل  ، فإ ذيو١ايدٚيٝ ايتذاز٠ دٛقٛاعد َٛقٛع١ٝ تتٓاٍٚ بايتٓعِٝ عك
 قٛاعد ايتٓاشع يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف.

اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٖٛ تٛسٝد  ٫ٚ غو إٔ ايػسض ا٭مس٢ ايرٟ تٗدف
. (2)ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف ٖرا اجملاٍ، ٖٚرا ٖدف ا٫تفاقٝات اييت تعكد يف فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

ٜٛقح َطا٥ٌ َع١ٓٝ فُٝا ٜتعًل بٗرا املٓٗر،  (3)ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو فإ بعض ايفك٘
فايكٛاعد املٛقٛع١ٝ ٫ تهتطب أ١ُٖٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ َا مل تتٛز بتٛسٝد ايكإْٛ، 
َٚٔ ٖرا اؾاْب ٚإذا تأًَٓا يف بعض املعاٖدات ايدٚي١ٝ اييت ضعت إىل تٛسٝد بعض ايكٛاْني 

                          

( ينظر د. احمد عبد الحميد عشكش، تنازع مناىج تنازع القكانيف )دراسة مقارنة(، مؤسسة 1)
 .08، ص0323شباب الجامعة، اإلسكندرية، 

بضػائع ( عمى سبيؿ المثاؿ جاء في ديباجة اتفاقية األمـ المتحدة بشأف عقكد البيع الدكلي لم2)
مػا يحقػؽ ىػذا اليػدؼ كىػك تكحيػد القكاعػد القانكنيػة التػي تحكػـ البيػكع الدكليػة، كلقػد ذكػػرت 

تػػػرل أف اعتمػػػاد قكاعػػػد "… ديباجػػػة االتفاقيػػػة ىػػػذا المعنػػػى، إذ قػػػررت أف الػػػدكؿ األطػػػراؼ 
مكحدة، تػنظـ عقػكد البيػع الػدكلي لمبضػائع كتأخػذ فػي االعتبػار مختمػؼ الػنظـ االجتماعيػة 

كالقانكنيػة، مػف شػأنو أف يسػيـ فػي إزالػة الحػكاجز القانكنيػة فػي مجػاؿ التجػارة كاالقتصادية 
ينظػػر د. حسػاـ الػػديف عبػد الغنػػى الصػػغير، …" الدكليػة كأف يعػػزز تنميػة التجػػارة الدكليػة  

 28تفسير اتفاقية األمـ المتحدة بشأف عقكد البيع الػدكلي لمبضػائع، دار النيضػة العربيػة، 
كىػػػذه القكاعػػػد المكضػػػكعية المكحػػػدة . 8، ص8110القػػػاىرة، شػػػارع عبػػػد الخػػػالؽ ثػػػركت، 

تنطبؽ بذاتيا عمػى عقػد البيػع الػدكلي الخاضػع ليػا دكف الرجػكع إلػى قاعػدة التنػازع ينظػر: 
د. طػػػارؽ عبػػػد ا  عيسػػػى المجاىػػػد، تنػػػازع القػػػكانيف فػػػي عقػػػكد التجػػػارة الدكليػػػة، أطركحػػػة 

 .033، ص8110اد، دكتكراه مقدمة إلى مجمس كمية القانكف في جامعة بغد
 .02-01د. احمد عبد الحميد عشكش، المصدر السابؽ، ص (3)
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ٓاى اخت٬فًا يف أضًٛب ؼكٝل لد إٔ ٖٓاى عكبات ٚغهٛى تًشل بٗرا ايتٛسٝد، نُا إٔ ٖ
ٖرا اهلدف، فٗٓاى َعاٖدات تتكُٔ قٛاعد َٛقٛع١ٝ َٛسد٠، إ٫ أْٗا ٫ تطبل إ٫ ع٢ً 

ٚيعٌ  .(1)ايع٬قات ايدٚي١ٝ، تازن١ً ايع٬قات ايداخ١ًٝ قه١َٛ بايتػسٜعات ايداخ١ًٝ املدتًف١
ام تطبٝكٗا ايدٚيٞ ٚقشت ْطأاييت  اـطابات ا٫يهرت١ْٖٝٚرا ا٭َس ٫ لدٙ يف اتفاق١ٝ 

 بػهٌ ٚاقح.
، ٜبك٢ ٖٓاى دٚز قٛاعد اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚإ٫ اْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ تٛسٝد  

 :َا ًٜٞ َِٗ يكٛاعد تٓاشع ايكٛاْني، ٜٚبدٚ ذيو َٔ خ٬ٍ
تٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايعكٛد ايدٚي١ٝ، أٟ ع٢ً ايعكٛد بني طسفني َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني  أ٫ًٚ:

ْ٘ يٝظ َٔ ايكسٚزٟ إٔ تهٕٛ تًو ايدٚيتإ نًتاُٖا دٚيتني َتعاقدتني يف كتًفتني، ا٫ ا
ا٫تفاق١ٝ، ٚيهٔ ا٫تفاق١ٝ ٫ تٓطبل ا٫ اذا نإ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ ٖٛ ايكإْٛ املٓطبل ع٢ً 
ايتعا٬َت اييت تتِ بني ايطسفني ٚاييت ؼددٖا قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يدٚي١ احمله١ُ، 

 .(2)سفإ قد اختازا ايكإْٛ املٓطبل ع٢ً ايٓشٛ ايٛادباذا مل ٜهٔ ايط
إ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ تٓطبل عٓدَا ٜهٕٛ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ ٖٛ ايكإْٛ ثاًْٝا: 

املٓطبل ع٢ً ايتعا٬َت بني ا٫طساف، ٚؼدٜد َا اذا نإ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ ٜٓطبل ع٢ً 
ٚي١ احمله١ُ اذا مل تهٔ ا٫طساف قد اختازت ايكإْٛ َعا١ًَ اَس تكسزٙ قٛاعد ايتٓاشع يف د

ايٛادب ايتطبٝل اختٝازًا ؾشٝشًا، ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فاْ٘ اذا ؾأ طسف َا اىل قه١ُ دٚي١ غري 
َتعاقد٠، زدعت تًو احمله١ُ اىل قٛاعد ايتٓاشع يد٣ ايدٚي١ اييت ٖٞ َٛدٛد٠ فٝٗا، ٚاذا 

                          

ـ الخاصة بالبيع الدكلي لمبضائع. كيمكف أف تثير ىذه 0321( مثاؿ ذلؾ اتفاقية فيينا لعاـ 1)
الثنائية في درجة التكحيد كثيران مف المشاكؿ تتعمؽ بنطاؽ تطبيقيا، كىي المشكمة الناجمة 

كما أف ىناؾ بعض القكاعد  يف العالقات الدكلية كالعالقات الداخميةعف ضركرة التفرقة ب
المكضكعية تطبؽ عمى العالقات الداخمية كعمى العالقات الدكلية في آف كاحد، كذلؾ في 
الحدكد التي يدمج فييا القانكف الداخمي لمدكؿ األطراؼ في نصكص االتفاقية، كمف ثـ 

ات الداخمية كالعالقات الدكلية كالمثاؿ الكاضح تحكـ ىذه النصكص كبذات الطريقة العالق
الخاصة بالشيؾ كالكمبيالة كالسند  0320ك 0321لذلؾ تقدمو اتفاقيتي جنيؼ لسنة 

االذني، كفي ىذا النكع مف االتفاقيات تقـك القكاعد المكضعية بعممية تكحيد شاممة ال 
 .01تتكفر في النكع الثاني أعاله؛ ينظر المصدر نفسو، ص

 .04ظر: المذكرة االيضاحية لالتفاقية، المرجع السابؽ، ص( ين2)
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يف ا٫تفاق١ٝ اْطبكت ا٫تفاق١ٝ نذص٤ َٔ ناْت تًو ايكٛاعد تطُٞ قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠ 
ايكإْٛ املٛقٛعٞ يتًو ايدٚي١ ع٢ً ايسغِ َٔ إ دٚي١ احمله١ُ يٝطت طسفًا يف ا٫تفاق١ٝ، 
ٚاذا ؾأ طسف َا اىل قه١ُ دٚي١ َتعاقد٠، زدعت تًو احمله١ُ نريو اىل قٛاعد ايتٓاشع 

ايدٚي١، اٚ ٭ٟ دٚي١ اخس٣  يدٜٗا، ٚاذا ناْت تًو ايكٛاعد تطُٞ ايكإْٛ املٛقٛعٞ يتًو
 .(1)طسف يف ا٫تفاق١ٝ، اْطبكت ا٫تفاق١ٝ

ٚتتكُٔ ا٫تفاق١ٝ قٛاعد قإْٛ دٚيٞ خاف تٓطبل ع٢ً ايع٬قات ايتعاقد١ٜ، ٫ٚ 
ٜٛدد يف ا٫تفاق١ٝ َا ٜفسض أٟ ايتصاّ ع٢ً ايدٍٚ اييت ٫ تؿدم ع٢ً ا٫تفاق١ٝ اٚ تٓعِ 

ي١ غري َتعاقد٠ اسهاّ ا٫تفاق١ٝ ا٫ عٓدَا تٓـ ايٝٗا، ٚئ تطبل احملانِ املٛدٛد٠ يف دٚ
قٛاعد ايتٓاشع يدٜٗا ع٢ً اْطبام قإْٛ دٚي١ َتعاقد٠، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ تٓطبل ا٫تفاق١ٝ 
نذص٤ َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتًو ايدٚي١ ا٫دٓب١ٝ، ٚاْطبام ايكإْٛ ا٫دٓيب ٖٛ ْتٝذ١ َأيٛف١ 

ًٜا بكبٍٛ َععِ ايبًدإ، ٚمل تطتشدخ ٭ٟ ْعاّ يًكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ٚقد سعٞ تكًٝد
 .(2)ا٫تفاق١ٝ أٟ عٓؿس ددٜد يف ٖرٙ اؿاي١

( َٔ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ قاعد٠ مماث١ً ملا تتكُٓ٘ 2/1تتكُٔ املاد٠ ) ثايجًا:
( َٔ اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ يًبٝع، ٚٚفكًا هلرا اؿهِ ٫ تٓطبل اتفاق١ٝ اـطابات 1/2املاد٠ )
١ْٝ ع٢ً عكد دٚيٞ عٓدَا ٫ ٜتبني َٔ ايعكد أٚ َٔ ايتعا٬َت بني ايطسفني أُْٗا ا٫يهرتٚ

َٛدٛدإ يف دٚيتني كتًفتني، ٚيف ٖاتني اؿايتني تفطح ا٫تفاق١ٝ اجملاٍ يتطبٝل ايكإْٛ 
 .(3)ايداخًٞ

عٓدَا تطسح َطأي١ َٔ املطا٥ٌ اييت مل تعاؾٗا ا٫تفاق١ٝ، فٝٓبػٞ ٖٓا ايبشح عٔ  ًا:يجثا
كإْٛ ايٛطين املطبل ع٢ً ايعكد، ٜٚتِ ؼكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ عٔ طسٜل قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني، اي

ٚقد زأٜٓا إٔ ا٫تفاق١ٝ مل تعاجل َطا٥ٌ عدٜد٠، فٝتعني ٖٓا ايسدٛع إىل ايكإْٛ ايٛطين يدٚي١ 
 َا مبٛدب قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني.

ايرٟ تعٝٓ٘ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ  ( َٔ ا٫تفاق١ٝ ؾساس١ إىل ايكا5ْٕٛؼٌٝ املاد٠ ) ًا:زابع
اـاف، فُٝا ٜتعًل باملطا٥ٌ اـاؾ١ باملٛقٛعات اييت تتٓاٚهلا ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ٚاييت مل 

                          

 .20، صالسابؽ( ينظر: المذكرة االيضاحية لالتفاقية، المرجع 1)
 .20، صنفسو( ينظر: المذكرة االيضاحية لالتفاقية، المرجع 2)
 .20، صنفسو( ينظر: المذكرة االيضاحية لالتفاقية، المرجع 3)
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ؼطُٗا ْؿٛؾٗا، ٚمل ٜٛدد هلا دٛاب يف املباد٨ ايعا١َ اييت أخرت بٗا ا٫تفاق١ٝ، إذ 
از يطابعٗا ايدٚيٞ يد٣ تفطري ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ، ٜٛىل اعتب. 1" ٘:تٓـ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً أْ

املطا٥ٌ . 2. ٚيكسٚز٠ تعصٜص ا٫تطام يف تطبٝكٗا َٚساعا٠ سطٔ اي١ٝٓ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ
املتعًك١ با٭َٛز اييت ؼهُٗا ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ٚيهٔ ٫ ؼطُٗا بٛقٛح تط٣ٛ ٚفكًا يًُباد٨ 

ٚيٞ اـاف، ايعا١َ اييت تكّٛ عًٝٗا، أٚ ٚفكًا يًكإْٛ املٓطبل مبكتك٢ قٛاعد ايكإْٛ ايد
. َٚٔ ايٛادب يف ٖرٙ اؿا٫ت ايعٛد٠ إىل ايكإْٛ يف ساي١ عدّ ٚدٛد َجٌ تًو املباد٨"

 .ايدٚيٞ اـاف
( َٓٗا، اؿل يٮطساف باضتبعاد ا٫تفاق١ٝ 3أعطت ا٫تفاق١ٝ مبٛدب املاد٠ ) خاَطًا:

٫ ميهٔ ، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٖرا ا٭َس ِٖٚا٫تفام ع٢ً اختٝاز قإْٛ آخس يٝٓطبل ع٢ً عكد
إٔ ٜطُح ب٘ يٮطساف إ٫ إذا ناْت قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يف بًد ايكاقٞ تطُح 

 يٮطساف عس١ٜ اختٝاز ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل.
ٖٚهرا ٜتبني اْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ اؾٗد ايرٟ برٍ يف ضبٌٝ إقساز قٛاعد َٛقٛع١ٝ  
اد١ إىل قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني، تٓطبل بؿٛز٠ َباغس٠ دٕٚ سيًدطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يَٛسد٠ 

إ٫ إٔ َسادع١ ْؿٛف ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ٚتفشؿٗا ٜهػف ٚدٛد بعض ايعكبات ايكا١ْْٝٛ تكف 
. فأسهاَٗا ٫ تككٞ ع٢ً ناف١ ايؿعٛبات اييت تٓػأ يف (1)سذس عجس٠ يف ضبٌٝ ايتٛسٝد

                          

دت بيكعان معينة مف نطاؽ تطبقيا صراحة حيث نصت فضال عف أف االتفاقية استبع (1)
ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى الخطابات االلكتركنية  .0( منيا عمى أنو: "8المادة )

العقكد المبرمة ألغراض شخصية أك عائمية أك منزلية؛ ب. *  أ.المتعمقة بأم مما يمي: 
النقد األجنبي * نظـ الدفع  المعامالت المتعمقة بتبادؿ خاضع لمكائح تنظيمية * معامالت

فيما بيف المصارؼ أك اتفاقات الدفع فيما بيف المصارؼ، أك نظـ المقاصة كالتسكية 
المتعمقة باألكراؽ المالية أك غيرىا مف األصكؿ أك الصككؾ المالية؛ * إحالة الحقكؽ 

عة لدل الضمانية في بيع األكراؽ المالية أك غيرىا مف األصكؿ أك الصككؾ المالية المكد
. ال تنطبؽ ىذه االتفاقية 8كسيط أك إقراضيا أك إيداعيا أك االتفاؽ عمى إعادة شرائيا

عمى السفاتج )الكمبياالت( أك السندات االذنية أك بيانات الشحف أك سندات الشحف أك 
إيصاالت المستكدعات أك أم مستند قابؿ لإلحالة أك صؾ يعطي حاممو أك المستفيد منو 

بة بتسميـ بضاعة أك بدفع مبمغ مف الماؿ" لممزيد مف التفصيؿ ينظر: منير حقان في المطال
 .11محمد الجنبييي كالمحامي ممدكح محمد الجنبييي، المرجع السابؽ، ص
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ا٭طساف . نُا إٔ ا٫تفاق١ٝ فتشت ايباب ع٢ً َؿساعٝ٘ أَاّ اـطابات ا٫يهرت١ْْٝٚطام 
٫ضتبعاد ا٫تفاق١ٝ، ْٚس٣ إٔ ذيو َطًو غسٜب َٔ ا٫تفاق١ٝ تكٝع اؾٗد ايهبري املبرٍٚ يف 
ضبٌٝ إقساز قٛاعدٖا، فأٟ َهإ ٜبك٢ ي٬تفاق١ٝ إذا نإ ا٭طساف يف نٌ عكد ٜتفكٕٛ ع٢ً 

 اضتبعاد أسهاَٗا؟. 
١، إ٫ إٔ فع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ يف فاٍ تٛسٝد ايكٛاعد املٛقٛعٝ

ايسنٕٛ إىل ٖرا املؿدز ٚسدٙ فٝ٘ عد٠ ؾعٛبات ْامج١ عٔ عذصٖا يف إهاد سًٍٛ 
َٛقٛع١ٝ َٛسد٠. ٚيعٌ عذصٖا ٖرا اٚدد اؿاد١ إىل قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني نُا بٝٓا ضابكًا، 
ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ املٓاٖر املٛدٛد٠ يف ْطام ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف تهٌُ بعكٗا بعكًا، 

يف ع٬ق١ َا ميهٔ إٔ ْطبل املٓٗر املٛقٛعٞ َٚٓٗر ايتٓاشع َٚٓٗر ايتطبٝل ٚقد لد إٔ 
 املباغس يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف.

يًكٛاعد  ٖاًَا تػهٌ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ َؿدزًا ،ٚبٗرٙ املجاب١
اغس ٜٚتِ اعُاهلا َٔ خ٬ٍ ايتطبٝل املب ،اييت تطبل ع٢ً املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ٛقٛع١ٝامل

هلا ع٢ً املعا٬َت  ػد تطبٝكًا بٝد إ ا٫تفاق١ٝ قد ،ي٬تفاق١ٝ ع٢ً ايع٬ق١ ايعكد١ٜ املطسٚس١
ا٫يهرت١ْٝٚ َٔ خ٬ٍ َٓٗر قٛاعد ا٫ضٓاد املصدٚد١ اؾاْب يف قإْٛ دٚي١ ايكاقٞ املطسٚح 

ؿٌ  ،َٚٔ ثِ ٜتعاٜؼ َٓٗر ايكٛاعد املاد١ٜ َع َٓٗر قاعد٠ ا٫ضٓاد املصدٚد١ ،عًٝ٘ ايٓصاع
 .(1)َػانٌ اؿٝا٠ اـاؾ١ ايدٚي١ٝ املتعًك١ بعكٛد ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ذات ايطبٝع١ ايدٚي١ٝ

بإ َٓٗر ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ ٜكٝل ٚود َٔ ْطام  (2)يريو ْتفل َع ايبعض
َٓٗر ايتٓاشع، إ٫ اْ٘ ٫ ٜطتبعد ْٗا٥ًٝا ٖرا املٓٗر، ايرٟ وتفغ بدٚز ٫ ميهٔ إُٖاي٘، ضٛا٤ 

 يتشدٜد فاٍ تطبٝل ايكاعد٠ املٛقٛع١ٝ أٚ بايٓطب١ يتفطري تًو ايكٛاعد.  بايٓطب١

 
 
 
 

                          

القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد التجارة االلكتركنية ذات  صالح عمي حسيف, د. (1)
 .802ص ,8108 القاىرة, دار النيضة العربية, الطابع الدكلي,

 .21( د. عبد الحميد عشكش، المصدر السابؽ، ص2)
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 ةـاخلامت
 تٛؾًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚناٯتٞ: ،بعد إ اْٗٝٓا عجٓا ٖرا بعٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘

تبني يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ ٖٞ اٟ خطاب ٜٛدٗ٘ ا٫طساف  .1
ضا٥ٌ ايبٝاْات ٖٞ املعًَٛات املٓػأ٠، أٚ املسض١ً، أٚ ٚز ،بٛاضط١ زضا٥ٌ بٝاْات

املتًكا٠، أٚ املدص١ْ بٛضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ، أٚ َػٓاطٝط١ٝ، أٚ بؿس١ٜ، أٚ بٛضا٥ٌ 
اذ  ،ق١ُٝ قا١ْْٝٛ مل تهٔ هلا َٔ قبٌ ،َػاب١ٗ، ٚقد اعطت اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ
سد اْٗا ْاػ١ عٔ تبادٍ خطابات جمل ،٫ هٛش اْهاز ؾش١ ايعكٛد اٚ قابًٝتٗا ي٬ْعكاد

 ايهرت١ْٝٚ.

تٓطبل ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ع٢ً اضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ضٝام تهٜٛٔ ايعكد اٚ  .2
ٜٚتكُٔ تعبري اـطاب  ،بني اطساف تكع َكاز عًُُٗا يف دٍٚ كتًف١ ،تٓفٝرٙ

ض اٚ مبا يف ذيو اٟ عس ،اٟ بٝإ اٚ اع٬ٕ اٚ َطًب اٚ اغعاز اٚ طًب ،ا٫يهرتْٚٞ
 ٜتِ بٛضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ اٚ َػٓاطٝط١ٝ اٚ بؿس١ٜ اٚ بٛضا٥ٌ َػاب١ٗ. ،قبٍٛ

 ،ٚتٓطبل ا٫تفاق١ٝ ع٢ً ايعكٛد اييت تهٕٛ بني طسفني َٛدٛدٜٔ يف دٚيتني كتًفتني .3
٫ٚ تٓطبل  ،يهٔ يٝظ َٔ ايكسٚزٟ إ تهٕٛ تًو ايدٚيتني َتعاقدتني يف ا٫تفاق١ٝ

ٖٛ ايكإْٛ املطبل ع٢ً ايتعا٬َت اييت  ،املتعاقد٠ ا٫تفاق١ٝ ا٫ اذا نإ قإْٛ ايدٚي١
اذا مل  ،ٚاييت ؼددٖا قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف يدٚي١ احمله١ُ ،تتِ بني ايطسفني

 ٜهٔ ايطسفإ قد اختازا ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل.
ٚيٛ  ،اٚ اـسٚز عٔ أٟ َٔ اسهاَٗا ،هٛش يٮطسام اضتبعاد ضسٜإ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ .4

ٚذيو تطبٝكًا ملبدأ ضًطإ ا٫زاد٠ ٚا٫عتداد عس١ٜ املتعاقدٜٔ  ،سٚط تطبٝكٗاتٛافست غ
( َٔ ا٫تفاق١ٝ ايتطبٝل ا٫َجٌ 3ٚتعد املاد٠ ) ،يف اختٝاز ايكإْٛ ٚادب ايتطبٝل
 ٚايُٓٛذدٞ ملبدأ ضًطإ ا٫زاد٠.

تتٓاٍٚ بايتٓعِٝ عكٛد  ،إ اتفاق١ٝ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ تكُٓت قٛاعد َٛقٛع١ٝ .5
َٚع ذيو فإ ٖرا ٫ ٜػين عٔ ايًذ٤ٛ اىل  ،تذاز٠ ايدٚي١ٝ تٓطبل َباغس٠ ع٢ً ايع٬ق١اي
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اذ تبك٢ ٖرٙ ايكٛاعد تًعب دٚزًا ًَُٗا يف  ،قٛاعد ايتٓاشع يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف
تطبٝل ا٫تفاق١ٝ اذ هٛش يٮطساف ا٫تفام ع٢ً تطبٝل أسهاّ ا٫تفاق١ٝ عٓدَا ٫ تتٛفس 

إٔ ٖرا ا٭َس ٜتٛقف ع٢ً َطأي١ ايطُاح يٮطساف باختٝاز قإْٛ  غسٚط اْطباقٗا، إ٫
مل تعاجل ا٫تفاق١ٝ نُا  َا َٔ عدَ٘ ع٢ً ٚفل قٛاعد اإلضٓاد يكإْٛ دٚي١ ايكاقٞ.
ٚايسدٛع اىل ٖرٙ  ،بػأْٗابعض املطا٥ٌ فٗٓا ٜٓبػٞ ايسدٛع اىل ايكٛاْني ايداخ١ًٝ 

َا ٜعهظ ع٬ق١ ايتعاٜؼ بني  ، ٖٚٛايكٛاْني ٜهٕٛ مبٛدب قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني
 ايكٛاعد املٛقٛع١ٝ، ٚقٛاعد ا٫ضٓاد.

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ايتٛقٝع ع٢ً اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ املتعًك١ باضتدداّ  .6
اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ، ٚاؾداز قإْٛ بتؿدٜكٗا، ملا هلا ا١ُٖٝ يف 

 رت١ْٝٚ.فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ عرب ايٛضا٥ٌ ا٫يه

 ادرـادلص
 :ايهتب ايكا١ْْٝٛ :ا٫ًٚ
َ٪ضط١  ،)دزاض١ َكاز١ْ( ايكٛاْني تٓاشع  تٓاشع َٓاٖر ،امحد عبد اؿُٝد عػٛؽ د. .1

 .1989 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،غباب اؾاَع١

ايكٛاعد ذات ايتطبٝل ايكسٚزٟ ٚقٛاعد ايكإْٛ ايعاّ يف  ،امحد عبدايهسِٜ ض١َ٬ د. .2
 .1985 ،ايكاٖس ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،١ًٝٝ تطبٝك١ٝ()دزاض١ ؼً ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف

تفطري اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ بػإٔ عكٛد ايبٝع  ،سطاّ ايدٜٔ عبدايػين ايؿػري د. .3
 .2001 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،ايدٚيٞ يًبكا٥ع

ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً عكٛد ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ذات  ،ؾ٬ح عًٞ سطني د. .4
 .2012 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،ايدٚيٞايطابع 

ايبٝع ايدٚيٞ  دزاض١ خاؾ١ يعكد ،ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ ايعكٛد ،ايػسقاٟٚ قُٛد مسري د. .5
 .1992 ،ايكاٖس٠ ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ،يًبكا٥ع
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ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًعكد  ،ممدٚح قُد اؾٓبٝٗٞ ٚد. ،َٓري قُد اؾٓبٝٗٞ د. .6
 بدٕٚ ض١ٓ ْػس. ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،هس اؾاَعٞداز ايف ،ا٫يهرتْٚٞ

 ،دٕٚ داز اٚ َهإ ْػس ،اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ ،ٚا٥ٌ محد امحد د. .7
2009. 

 ايبشٛخ: :ثاًْٝا
ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً عكد ايبٝع ايدٚيٞ ٚفكًا ٫تفاق١ٝ د. خًٌٝ ابساِٖٝ قُد،  .1

(، 35(، ايعدد )10ايسافدٜٔ يًشكٛم، اجملًد )ف١ً ، عح َٓػٛز يف  1980فٝٝٓا يعاّ 
 .2008ايط١ٓ 

د. عبد ايسضٍٛ عبد ايسقا ٚل٤٬ عبد سطٔ، تطٛز َٛقف املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ  .2
، عح َٓػٛز يف ف١ً 2012يط١ٓ  78ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ زقِ 

 .2013ايط١ٓ ، 2، ايعدد 21داَع١ بابٌ، ايعًّٛ ا٫ْطا١ْٝ، اجملًد 
َٛدص اسهاّ ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع ٚفكا" ٫تفاق١ٝ فٝٝٓا  ،غهسٟ ضسٚز قُد د. .3

ايط١ٓ  ،3ايعدد ،عح َٓػٛز يف ف١ً اؿكٛم ايؿادز٠ عٔ داَع١ ايهٜٛت ،1980
 .1994 ،ضبتُرب ،ايجا١َٓ عػس

 :ا٫طازٜحثايجًا: 
اطسٚس١  ،ذاز٠ ايدٚي١ٝتٓاشع ايكٛاْني يف عكٛد ايت ،طازم عبداهلل ؼطني اجملاٖد د. .1

 . 2001 ،دنتٛزاٙ َكد١َ اىل فًظ ن١ًٝ ايكإْٛ يف داَع١ بػداد

 زابعًا: ايكٛاْني:
 .املعدٍ 1951 يط١ٓ( 40) ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ .1

 .2012( يط١ٓ 78قإْٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ايعساقٞ زقِ ) .2
 .2001( يط١ٓ 85دْٞ زقِ )قإْٛ املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ا٫ز .3
 .2002قإْٛ املعا٬َت ٚايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ إلَاز٠ دبٞ يط١ٓ  .4



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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 .2007قإْٛ املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ايطٛداْٞ يعاّ  .5

 :ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني  ا٫تفاقٝات ٚاملعاٖدات :ًاخاَط
يعاّ  اتفاق١ٝ ٫ٖاٟ اـاؾ١ بايكإْٛ املٛسد يتهٜٛٔ عكٛد ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥ع .1

1964. 

 .1980يعاّ  ٕ ايبٝع ايدٚيٞ يًبكا٥عأَعاٖد٠ فٝٝٓا بػ .2

 .1996ْٚطرتاٍ ايُٓٛذدٞ يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يعاّ قإْٛ ا٭ .3
 .2005 اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ املتعًك١ باضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ .4

 ضادضًا: املرنسات ايتفطري١ٜ:
ٕ اتفاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ أْٚطرتاٍ بػَا١ْ ا٭عٔ ا٠ املرنس٠ ا٫ٜكاس١ٝ ايؿادز .1

 ٫ضتدداّ اـطابات ا٫يهرت١ْٝٚ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ.

 
 

 


