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 مقدمة

أصبح من الواضح أن التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العالقات الخاصة 
الدولية الحديثة، وأنها المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه العالقات إثر قيام الثورة 

ة نسبيا محل العمل البشري، وقد رافق لالصناعية في القرن التاسع عشر التي أحلت اآل
ادة هائلة في المنتجات، أدت إلى صراع دولي ال مثيل له في ذلك كما هو معروف زي

البحث بوسائل شتى عن أسواق جديدة لتصريف فائض اإلنتاج فيها وامتصاص أولياته مع 
احتفاظ كل دولة بأسواقها القديمة لهذا الغرض، ساعدها على تحقيق ذلك تقدم خطوط 

لتجارية التي شيدت خصيصا لنقل المالحة البحرية وانتظامها سيما بعد بناء األساطيل ا
، وهذا يدل على أن 1تصف به سفنها من سرعة المسير وضخامة السعةتالسلع مع ما 

التجارة الدولية قد مرت بمراحل عديدة، كانت تتميز تارة بضعف التبادل الدولي وتارة 
ي أخرى بقوته وازدهاره حسب السياسة المتبعة، حيث أن أبرز تلك المراحل، هي تلك الت

بدأت بانهيار نظام اإلقطاع على يد التجاريين في أواخر العصر الوسيط، وانتهت بعصرنا 
 «عصر التكامل االقتصادي ونظام األسواق

2
 . 

 وتعتبر التجارة من أقدم األنشطة البشرية التي لعبت دورا حيويا في نم لذلك،
تضامن واالرتباط اقتصاديات المجتمعات عبر التاريخ، وهو ما يعتبر تأكيدا لمبدأ ال

 االقتصادي الدولي.

ة القانونية تعتبر إن أحسن استعمالها من مقومات التجارة فيأن الخل ،ال شك        
الدولية، ومن وسائل ازدهارها األساسية، ذلك إن تعدد النظم الوطنية وتباينها وهو الواقع 

                                                 
 .7، ص: 1980 طبعة لمتحدة للنشر، الجامعة األردنية،، الدار ا«قانون التجارة الدولية: »مزة حدادح -1
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، «محاولة في التأصيل -مفهوم قانون التجارة الدولية»البيتر:  مصطفى -2

 .5، ص: 2005-2004أكدال ، -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط 
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سألة الواحدة، وبالتالي اختالف الحلول التي تحكم المو يؤديان إلى وقوع التنازع بينهما، 
إشاعة القلق في التعامل التجاري الدولي، مما يعوق تدفق التجارة الدولية ومنع ازدهارها، 
خاصة بعدما أثبتت التجربة محدودية وقصور قواعد اإلسناد الوطنية المشكلة لمجموع 

رة التي القوانين الدولية الخاصة على اإلحاطة بجميع عقود التجارة الدولية، هذه األخي
تعرف تطورا سريعا يصعب على القوانين الوطنية مالحقتها، إضافة إلى قصور آلية 
القضاء الرسمي عن مواجهة التطورات التي تعرفها التجارة الدولية وعن تقديم الحلول 

 المناسبة للخالفات التي تطرحها.

التي  إذ أصبح اللجوء للتحكيم التجاري الدولي كتقنية قانونية لفض المنازعات
تطرحها التجارة الدولية، الخيار اإلستراتيجي لمعظم الفاعلين في مجالها وذلك لما تمتاز 
به هذه التقنية من عدة مزايا بالمقارنة مع القضاء من ناحية، ومن ناحية أخرى رغبة 
الفاعلين في التجارة الدولية في التحرر قدر اإلمكان من القيود التي تتخلل مختلف النظم 

نية الوطنية والمتمثلة في تعقيد إجراءات التقاضي وبطئها وعدم تجاوب القوانين القانو 
، ذلك أن اختصاص المحكم في النزاعات التجارية 1الوطنية مع متطلبات التعامل الدولي

الدولية من خالل آلية التحكيم يرجع إلى كونه ال يرتبط بقانون اختصاص وطني يلزم 
با ما يجد حلوال للنزاعات التي تطرح عليه في قانون دولي باحترامه والتقيد به، فهو غال

                                                 
أن القضاء كمظهر من مظاهر سيادة الدولة  ال يمارس إال بواسطة السلطة القضائية  المخصصة إذا كان األصل  - 1

لذلك ويجب أن ال تقوم به سوى الدولة، فقد بات من المؤكد أن اللجوء إلى هذا الطريق القضائي لتسوية المنازعات 
مع  مقتضيات العصر وحاجة المعامالت الناشئة خاصة  عن المعامالت الخاصة الدولية، صار مجهدا وشاقا وال يتفق 

الدولية وظل يشكل عائقا أمام ازدهار التجارة الدولية، الشيء الذي دفع بالدول  والفاعلين في التجارة الدولية والمشتغلين 
 بالحقل القانوني عامة والمعنيين بدراسات القانتون الخاص الدولي إلى توجيه اهتماماتهم صوب التحكيم كوسيلة لتسوية

 المنازعات الناجمة عن المعامالت الداخلية والدولية.
تنفيذ حكم التحكيم في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كلية الحقوق المنوفية  -أنظر : محمد السيد التحيوي-

 1، ص: 2003 -مصر
-Voir : René David : « L’arbitrage dans le commerce international » Paris, 1982 , p :15-19. 
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وجد أساسا لضبط معامالت التجارة الدولية وهو قانون التجار الدولي أو ما يسمى:       
(Lex Mercatoria،)  فتطور التجارة الدولية وازدهارها أدى إلى انفالتها من قبضة

غم من تشكيك الفقه التقليدي الذي ال يؤمن النظم القانونية لتستقل بقانونها ومجتمعها، بالر 
إال بالمفاهيم النظرية التقليدية لمفهوم المجتمع والنظام القانوني في وجود هذه العناصر 
المؤسسة للمشهد الحديث للتجارة الدولية، الشيء الذي يجعله يتميز بعدة خصوصيات، 

جار في مجال التجارة التفهو قانون نوعي، وضع خصيصا لتنظيم المعامالت لدى طائفة 
يجعل من الحلول التي وضعت  الذي يختلف عن المجتمع الداخلي هذا المجتمعالدولية،

لحكم عالقات هذا األخير غير مالءمة لحكم العالقات التجارية الدولية لذلك، فالمجتمع 
التجاري الدولي يحتاج إلى قانون نوعي طائفي خاص به يستطيع أن يستوعب المشاكل 

تقدم  2موضوعية، إضافة إلى خاصية الموضوعية، فهو يتكون من  قواعد 1رزهاالتي يف
حلول مباشرة للمسألة التي تحكمها وذلك على عكس المنهج التنازعي التقليدي المعروف 
في القانون الدولي الخاص، ذلك أن قواعد االسناد هي قواعد شكلية وغير مباشرة 

قانون التجارة الدولية، وهي ذاتية التطبيق  ال تعطي حال للنزاع، عكس قواعد دوجةومز 
ومباشرة تقوم بإعطاء حل مباشر للنزاع، تقدم حلوال موضوعية ومالءمة، وجدت أساسا 

فقانون التجارة الدولية يحقق عدالة نوعية، تلك لتحكم العالقات التجارية الدولية. إذن، 
رورة االتفاق على عدالتها من التي تستجيب لمصالح التجارة الدولة، إذ ليس بالض 3العدالة

                                                 
، دار "نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية"أحمد عبد الكريم سالمة،  -1

 .382، ص : 1989النهضة العربية، ط
ن وقوع تتحقق للقاعدة الموضوعية وظيفتان هامتان هما : الوقاية والعالج، فالوظيفة الوقائية تتمثل في الحيلولة دو  -2

النزاع بين األفراد، ويستعان بها في المرحلة األولى لقواعد القانون بوجه عام. أما الوظيفة العالجية، فهي تعطي حال 
 مباشرا ينص للنزاع.

3
مفهوم العدالة آثار نقاش، وذلك سواء عند السفسطائيين أو الفالسفة العدالة فهو يختلف من حال آلخر، عدالة  - 

أن ما هو عادل هو مثالي وأن العدالة هو تعير عن إنسان  ،لعدالة عند أفالطون وأرسطو اعتبراعرجاء أو نسبية ا
 عادل.
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األطراف التجارية باختالف مواقعها، إنما المقصود أن هذه القواعد وضعت أساسا لتنظيم 
العالقات التجارية الدولية، فهي األقرب لتحقيق العدالة من غيرها، بناء على منطق 

قرب من المالءمة، فالليكس ميركاتوريا وجد أساسا لحكم عالقات تجارية دولية، تكون أ
 غيرها من القواعد الوطنية للعدالة.

وال من  ،من نشأنه حيثيتميز كذلك قانون التجارة الدولية بكونه قانون تلقائي ال
حيث تطبيقه، كما أنه قانون سريع التطور يتطور الموازاة مع تطور وازدهار التجارة 

د، فالمشرع ال يمكنه الدولية، ومن المعلوم أن التشريعات الوطنية غالبا ما يطبعها الجمو 
إصدار قانون وتعديله في فترة زمنية وجيزة، األمر الذي يجعل هذه القوانين غير قادرة 

، قانون التجارة الدولية بخالفعلى استيعاب العديد من المعامالت التجارية الدولية، 
ه يستطيع أن يواكب وينظم جميع المعامالت التي تفرزها التجارة الدولية لمرونة مصادر 

وقدرته على التطور التلقائي دون أن ننسى الدور المساعد للتحكيم التجاري الدولي من 
 خالل ترسيخها وأحيانا خلقها.

أن قانون التجارة الدولية يتكون مجموعة من  Goldmanحيث، يرى الفقيه 
المبادئ والنظم والقواعد المستقاة من كل المصادر التي تغذي بإطراد وتستمر في تغذية 

 .1«هياكل والسير القانوني الخاص بحماية ممارسي التجارة الدوليةال

فالقانون التجاري الدولي إذن، تتعدد مصادره وتتنوع إلى مصادر دولية وأخرى 
وطنية فهو يشمل جميع القواعد الموضوعية التي وضعت لحكم عالقات قانونية تجارية 

ها االتفاقيات الدولية والتي تلعب دورا دولية. فبالنسبة إلى المصادر الدولية تأتي في مقدمت
ثل الحد األدنى من كبيرا في توحيد الحلول المعمول بها في التجارة الدولية، كما أنها تم

لتنظيم بعض المعامالت التجارية ة شأن وضع حلول موضوعية موحدب التوافق الدول
                                                 

1
- Voir : Goldman (B), la Lex Mercatoria dans les contrats et arbitrage réalités et 

perspectives, travaux du comité de D.I.P, N° 21,1979, p :236. 
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ة للقانون والعقود ، إضافة إلى المبادئ العام1الدولية التي تشكل عصب التجارة الدولية
أخيرا م التجاري الدولي ث والشروط النموذجية والقوانين النموذجية والقوانين الوطنية والتحكيم

أهم مصدر للقانون الخاص الدولي، ذلك أن  االعادات واألعراف التجارية الدولية، باعتباره
ات التجارية العديد من األعراف والعاد هتطور التجارة الدولية كان ال بد وأن يصاحب

الجديدة التي من شأنها تنظيم وتسهيل تبادل الثروات على المستوى الدولي، وتقديم حلول 
 واقعية ومباشرة تتالءم وطبيعة العالقات التي تربط أعضاء المجتمع التجاري الدولي.

على أعراف وعادات التجارة الدولية، عدم الوضوح أحيانا،  ونإذا كان الفقهاء يعيب
م ترق إلى مصاف القواعد القانونية الصادرة من سلطة تشريعية، لكن أحدا لم أو أنها ل

ينكر دورها في تنظيم العالقات المتعلقة بالتجارة الدولية. وما يدعم ذلك، حث العديد من 
ضاء إلى قاالتفاقيات وأنظمة هيئات التحكيم ولوائح الهيئات والمنظمات والتشريع وال

الدولية الكثيرمن المشكالت الخاصة ا، ألنها تجنب العالقات االعتراف بها والتصالح معه
الحقة ومواكبة تطور العالقات توقصورها الم والتي تنجم عن تفاوت النظم القانونية

بعض المنظمات الدولية، كغرفة التجارة الدولية من  يهالخاصة الدولية، وهذا ما سعت إل
، كالقواعد والعادات الموحدة لالعتماد خالل قيامها بتقنين العديد من األعراف السائدة

... إضافة إلى 600من خالل نشرة ،تها جعالمستندي وجعلها تواكب التطور من خالل مرا
إصدار مجموعة من القواعد الدولية لتفسير المصطلحات المستعملة في العقود الدولية 

لى اضطراب لوضع حد للمنازعات التي يسببها العرف التجاري بين الدول الذي يؤدي إ
ه من مجموعة األنكوترمز كل فترة بشكل ضعسوق التجارة الدولية، ومراجعة ما ثم و 

يضمن لها الواقعية والشمول للمعاني والمصطلحات المستخدمة بين غالبية المشتغلين في 
، ذلك أن القوانين الوطنية التي كانت 2000النشاط التجاري الدولي كان آخرها، أنكوترمز 

                                                 
 .1978غ المتعلقة بالنقل البحري، ر واتفاقية المعروضة بقواعد هامبو  1980نا  للبيع الدولي للبضائع مثل اتفاقية فيي -1
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غير متمشية مع العقود  اإلبرام أصال ا مع القواعد الدولية البسيطة والنادرةتتالءم قديم
ا، بحيث بات جليا أن نالدولية الحديثة المركبة التي ال تعرف القوانين الداخلية لها قري

الدولة لم تعد الكيان االجتماعي الوحيد القادر على تكوين القاعدة القانونية في ظل عولمة 
 التجارة.

راز أهمية هذا الموضوع، جاء كنتيجة ألهمية هذا الفراغ الذي اتسع مجال ولعل إب
تطبيقه، وتباين النظم الوطنية وعجزها عن مواكبة ومسايرة ركب التطور، بل إن ظهور 
عقود دولية حديثة، وعدم الرغبة في إخضاعها للقوانين الداخلية في كل دولة، وحماية 

تطبيق هذه القوانين التي يجهلون أحكامها،  أطراف المعامالت من المخاطر تنجم عن
بات لتأكيد ضرورة التخلي عن القوانين الوطنية المختلفة التي يجهلون أحكامها وتبني 
إطار قانوني جديد لتنظيم العالقات التجارية الدولية التي أضحت تتنوع وباستمرار بسبب 

 .1تجدد سيل الحياة ونوعيات اإلنتاج

                                                 
، دار النهضة «قانون التجارة الدولي»اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في محسن شفيق:  -1

 .8،ص : 1988العربية، القاهرة، ط 
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 :وعـإشكالية الموض  -

لقد أثار دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية، العديد من 
اإلشكاليات القانونية والعملية، فإذا كان القاضي أو المحكم قد بذل مجهودا كبيرا في إثراء 
هذه العادات واألعراف تأكيدا لوجودها وتحديد مضمونها المبهم، فما الهدف من ترك  

وى العالقات التجارية الدولية لبروز ممارسات وعادات وأعراف، المجال مفتوح على مست
تحقيق ل أو هل لعجز الدولة عن وضع قواعد قانونية تؤطر العالقات التجارية الدولية

 غيرة ؟تالمالءمة الضرورية بين عادات وأعراف التجارة الدولية والظروف الم

إلى أي حد »ي: وعليه، فاإلشكالية التي ستعالج من خالل هذه الدراسة ه
م ويواكب ئاستطاعت هذه العادات واألعراف تأصيل قواعد قانون التجارة الدولية بما يال

  «الرهانات المتغيرة الدولية؟

سنحاول معالجة هذه اإلشكالية من خالل التساؤالت التالية : ما حقيقة هذه 
ما وبين العادات األعراف والعادات من خالل تحديد ماهيتها ؟ وما هو الحد الفاصل بينه

واألعراف الداخلية ؟ وما هي الطبيعة القانونية لهذه العادات واألعراف ؟ وكيف تعامل 
م معها؟ وما هو واقع هذه العادات واألعراف من خالل الممارسة، يالقضاء الوطني والتحك

أي من خالل تقنينها من طرف الهيئات والمنظمات الدولية االعتماد المستندي 
التجارية الدولية من خالل فعالية هذه العادات المقننة في توحيدها للقواعد  والمصطلحات

الموضوعية، وبالتالي االبتعاد قدر اإلمكان عن المنهج التنازعي ؟ وما هي اإلشكاليات 
التي قد تطرحها في الواقع العملي، وبالتالي تأثير الواقع على ممارسة العادات واألعراف 

 الدولية؟ 
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 :بحثخطة ال  -

نظرا للخصوصية التي تتميز بها موضوع العادات واألعراف التجارية الدولية، 
 فإننا ارتأينا أن نتناول هذه اإلشكالية من خالل تقسيم ثنائي.

، مقاربة عادات وأعراف التجارة الدولية، سنحاول من (الفصل األول)نتناول في 
القانونية، إضافة إلى كيفية تعامل  خالله إشكالية مفهوم العادة والعرف مع تحديد طبيعتها

كل من القضائين القضاء والتحكيم مع تلك القواعد العبر الدولية العادات واألعراف والتي 
، فعالية (الفصل الثاني)أصبح تطبيقها يشكل أولوية بالنسبة للمتنازعين. ثم نتناول في 

ن خالله خصوصيات العادات واألعراف المقننة معتمدين في ذلك على نموذجين نبرز م
القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي، باعتبارها قواعد موضوعية لحل مشكلة 
تنازع القوانين، هذه القواعد تطلبتها المعامالت المصرفية ذات الطبيعة الخاصة، بالرغم 
من أهمية العقود المرتبطة بها، واهتمام كثير من التشريعات الحديثة بتقنينها وتنظيم 
أحكامها، فإن هناك تشريعات خالية حتى اليوم من أي تنظيم لها، وبالتالي فإن العمليات 
المصرفية أصبحت محكومة في الغالب بقوانين وأعراف، إضافة إلى توحيد القواعد 
الموضوعية المتعلقة بالمصطلحات التجارية الدولية التي تشتمل عليها التجارة الدولية 

يسببها اختالف العرف التجاري بين الدول، والذي يؤدي إلى لوضع حد للمنازعات التي 
، والتي تعرضت بدورها Incotermsاضطراب سوق التجارة الدولية، وقد أطلق عليها اسم 

ظروف  من يهالع لعدة تعديالت وتنقيحات، بهدف مسايرة ركب التطور ولمعالجة ما طرأ
ون المتعلق بالتحكيم والوساطة قانونية وتكنولوجية مستمدة منها. معتمدين على القان

القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن للقسم الخامس من قانون  05/08االتفاقية رقم
 6) 1428ذو القعدة  25، 5584ية عدد: المسطرة المدنية، الصادر بالجريدة الرسم

وتبعا لذلك، فإنه سيتم محاولة إسقاط اإلشكالية المطروحة على التصميم  (2007دسمبر 
 تي:اآل

 بة عادات وأعراف التجارة الدوليةالفصل األول: مقار 
 فعالية العادات واألعراف المقننة الفصل الثاني :
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 الفصل األول

 مقاربة عادات وأعراف التجارة الدولية

 نتاج لتطورتعد إن القانون عموما والعادات واألعراف التجارية على الخصوص، 
للرابطة االجتماعية أو الخلفية االجتماعية، فتطور التجارة الدولية كان  تاريخي وسياسي

البد وأن يصاحبه ظهور العديد من األعراف التجارية الجديدة التي من شأنها تنظيم 
وطبيعة  تتالءمتبادل الثروات على المستوى الدولي وتقديم حلول واقعية ومباشرة  وتسهيل

 مع التجاري الدولي.العالقات التي تربط أعضاء المجت

 1(يكس ميركاثوريالبال)يطلق عليه  الدولية أو ما التجاريةوتعد األعراف والعادات 
المرجعية الخصبة للقواعد المباشرة لتنظيم العالقات التجارية الدولية، حيث تطرح إشكالية 

اللغوي غيرها من المفاهيم المشابهة والمتجاورة معها في ذات النسق  مع مفهومها وتداخلها
 .(المبحث األول) ةواالصطالحي، باإلضافة إلى طبيعتها القانوني

التجارية الدولية أصبحت تملك القدرة على التنظيم المباشر  واألعراففالعادات 
 حكم التجاريملذلك أن ا، وقضاء التحكيم أمام القضاء الوطني العقدية ووضعهاللرابطة 

هذه العادات واألعراف وتأكيد وجودها وتحديد  الدولي يبذل مجهودا كبيرا في سبيل إثراء
 2مضمونها المبهم.

                                                 
1
- « La Lex Mercatoria est précisément un ensemble de principes, d’institutions et de 

règles, puisés a toutes les sources qui ont progressivement alimenté et continuent 

d’alimenter les structures et le fonctionnement juridiques a propres a la collectivité des 

opérateurs du commerce internationale ». 

- Voir : Goldman (B) : la lex mercatoria dans les contrats et arbitrage internationaux du 

comité français de DIP- N° 21.p : 236. 
، 2007يونيو  ،32، مجلة اإلشعاع، العدد «عادات وأعراف التجارة الدولية أمام القضاء والتحكيم»يونس قربي:  -2

 .172ص: 
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أمام هذا التطور الذي أصبحت تعرفه التجارة الدولية من جهة، وازدياد حجم 
المنازعات المرتبطة بها أمام كل من القضاء الوطني وقضاء التحكيم من جهة ثانية، كان 

لك القواعد العبر دولية التي أصبح مع ت نالبد أن نبحث في كيفية تعامل كل من القضائي
 .(المبحث الثاني)شكل األلوية بالنسبة للمتنازعين يتطبيقها 
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 المبحث األول
 تحديد المفهوم  إشكالية

تتميز العالقات التجارية الدولية بالعديد من الخصوصيات التي فرضت حلول 
لمشاكل المترتبة على معينة، منها العادات واألعراف التجارية الدولية، بهدف فك مختلف ا

 .1لألعمال التجاريةالممارسات عبر الوطنية 

وتداخلها مع غيرها من  2إن مشكلة هذه العادات عموما هو غموض مفهومها
ضافة إلى وجود جدل حول طبيعتها القانونية ، إ(المطلب األول)المفاهيم المجاورة لها 

 .(يالمطلب الثان)ومدى اتصافها بخصائص القاعدة القانونية 

 التجارية الدولية واألعرافماهية العادات : المطلب األول

فلن ال شك أن معرفة الشيء هو كشف لهويته ومدخل إلى بيان معالمه، وعليه 
لم نقف على ماهية هذه  معرفة اإلجابة عن األسئلة الرئيسية والفرعية منها، ما تأتىت

 .3األعراف والعادات

 4ريف مفهوم العادة والعرف في التجارة الدوليةوهنا يتطلب منا الوقوف لتحديد وتع
 .(الفقرة الثانية)ثم تمييزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها  (ولىالفقرة األ)

                                                 
، 2006، 10-9مجلة المناهج، العدد :  «أية قيمة قانونية لعادات وأعراف التجارة الدولية؟»د.منير محمد ثابت:  -1

  .28-19ص: 
2
 - http.www.dictionnaire-juridique.com. les usages. 

ذات الطابع الدولي،  د. محمد بن عبد اهلل محمد مؤيد : منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات  الخاصة  -3
 .38، ص : 1997لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة،   رسالة

4
استقر العرف الدولي على قاعدة  نيعتبر العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي الخاص ففي مجال تنازع القواني -  

 خضوع شكل التصرف لقانون المحل وقاعدة خضوع العقار لقانون الموقع
 .8، ص2005-2004، كلية الحقوق سال، «الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي»مد تكمنت : أنظر: مح - 
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 تحديد مفهوم العادة والعرف التجاري الدولي : رة األولىـــــالفق

عندما يتعلق األمر بعادات وأعراف  خصوصا ،يثير مفهوم العادة الغموض
بأنها  هذه األخيرة التي تتميز عن قرينتها المنتمية للقوانين الوطنية ية الدولية.التجار 

  .1المصدر األول لقانون التجار الدولي

أن العادة هي » : 1910فقيه الكبير جان أسكارا عام في هذا الصدد، كتب ال
ني، أضاف االبن المزعج للعائلة القانونية، ولكي يضع تلك الصورة المجازية في إطار قانو 

أن "العادة تمثل الحد الفاصل بين القانون واالتفاق، فهي تقع في المنطقة الخافتة الضوء 
لدور الذي من اللوحة الفنية، حيث تخفت األلوان لدرجة تكاد معها أن تتالشى". وذلك ا

لذلك نجد  .2الفقهاءواالتفاق يحدث تشويشا في المفاهيم لدى  تلعبه العادة بين القانون
حثين، غالبا ما يهملون النواحي اللغوية، فال يأبهون بتحديد معاني اصطالحاتهم قبل البا

 .لتباسواالاستعمالها لتجنب الغموض 

 3للجدلاللغوية المثيرة  االستعماالتمن  اإلفراطفعال هو الحد من  تأمله وكل ما

                                                 
يمكن أن نميز ما بين العادات واألعراف التجارية الوطنية ونظيرتها الدولية، إذ تختلف األولى عن الثانية، من حيث  -1

ثرها وقوتها على المعامالت التجارية الدولية، خلفيتها االجتماعية والقانونية واالقتصادية. وكذلك من حيث مدى أ
فاألعراف والعادات الدولية هي أقل استقرارا من نظيرتها الوطنية، وهي أيضا تعتبر عن حقيقة مراكز القوي في حقل 

أقرب إلى تشريع دولي يفرض فيه القوي  : التجارة الدولية، وهو ما يجعلها عند اختيار ما مصدر لقواعد قانون العقد
ن كانت هذه االختالفات مابين األعراف التجارية الدولية إ رادته على الضعيف تحت ستار العادات واألعراف، وا 

والوطنية، ال تنفي إمكانية التقائها في إطار ما يسمى بالعادات المشتركة وهي أعراف وطنية استطاعت أن تكتسب 
 اعترافا دوليا وقد ساهم في هذه العملية وجود هيئات.

، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، «نظرية القانون التجاري الدولي بين الوهم والحقيقة»محمد محسوب :  -نظر : ا  -2
 .163ص : 

 .154مصطفى البيتر : مفهوم قانون التجارة الدولية، م س، ص  -               
واألعراف في اللغة  ف رجالوعلى ا ألعرا العرف لغة : يطلق على جملة معان، وقد جاء في قوله تعالى :  -3

 وما اشتق منها في مواضيع كثيرة.« ع ر ف»جمع عرف وهو عرى كل عال ومرتفع، وقد تكرر هذه المادة 
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وجة حيث نجد أنها مزد ،بناء على ما سبق، فإن مفهوم العادة يشكل نموذجا فريدا
 وقد تعني القاعدة.الممارسة المعنى، فهي قد تعني 

فإنه من الضروري في  ،بدأ فعال بممارسة تختلف بتكرارهايفإذا كان مفهوم العادة 
مجال التجارة الدولية، تقديم مفهوم محدد وواضح، ذلك أن القائلين بوجود وعلو ذلك 

إذا كان له مسوغ  التمييز بينهما. بإدعاء أن 1القانون يخلطون عن عمد بين العادة والعرف
معنى له وضرورة ترجى منه في مجال قانون  في مجال القانون التجاري الداخلي، فال

وال يهتمون  االتفاقية والعادة 2التجارة الدولية، قد يقيمون فقط تفرقة سريعة بين العرف
عادة التجارية ببحث العادة التجارية في المجال الدولي ومدى مطابقتها أو تمايزها عن ال

في المجال الداخلي، بل يعتبرون أن العادة التجارية في المجال الدولي من قبيل القواعد 
 العرفية التي لها قيمة قانونية ال تقل عن مستوى القواعد التشريعية.

                                                                                                                                                    

العادة والعرف ما استقر في لنفوس من وجهة العقول وتلقته الطباع السليمة »أما العرف في االصطالح الفقهي : 
ثير من األحكام عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة، وأنه يلجأ إليه بالقبول، فال شك أن العرف يرجع إليه في ك

 الفقيه والقاضي والمفتي : 
 1974في الفقه اإلسالمي، مجلة الحقوق،العدد األول. أنظر إلى : عمر عبد اهلل : العرف

انون ومبادىء الشريعة وأيضا: شكري أحمد السباعي:" األعراف التجارية والعادات االتفاقية واحتمال تعارضهما مع الق
 . 2،1977اإلسالمية في التشريع المغربي والمقارن"،المجلة المغربية للقانون والسيا سة واالقتصاد،ع

1
- Pédamon )Michel) : « ya-t-il distinguer les usages et les coutumes en droit 

commercial? » in revue trimestrielle de droit commercial. Paris sirey- n°5 ،1929, p339. 
فيما اعتبر بعض الفقه أن ما يميز العرف والعادة هي العنصر النفسي المتمثل في الشعور بااللتزام فالعرف والعادة   -

أن يقطعهما توقف أو إهمال أو أفعال  يستويان في أنهما يبدآن بسلسلة من التصرفات واألفعال المتكررة والمتصلة دون
عنصر مادي يتمثل في سلسلة من التصرفات واألفعال المتكررة  : الفقه في ذلك إلى عنصرينوتصرفات ويستند 

والمتصلة، وعنصر معنوي يتمثل في الشعور بااللتزام القانوني، فإذا كانت العادة تتوقف عند العنصر المادي وتستعيض 
 د من العنصرين معا.عن العنصر المعنوي للعرف برضا أطراف العقد صراحة أو ضمنا فإن العرف الب

- Emmanuel Gaillard : "trente ans de lex. Mercatoria pour une application sélective de la 

méthode des principes généraux du droit  " JDI، 1995.p.5 
بينما القاعدة العرفية يتم ما يميز العادة عن القاعدة العرفية هو أن العادة تمثل قرينة في االعتبار عند تفسير اإلرادة  -2

ن لم تتجه إرادة المتقاعد إلى  فرضها كأي قاعدة قانونية تشريعية ومن ثم يجب عند القاضي أو الحكم تطبيقها حتى وا 
  األخذ بها طالما أنها لم تستعد ما صراحة.
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الذي يكتفي في  المغربيو  ،هذا الغموض نجده في التشريع الفرنسي والمصري
 راعاة العادة والعرف دون تحديد مفهومها.م ب. بوجو 1م مق  44/327فصله 

تلقائيا، لكن هل يمكن نشوئها عن قصد  بالذكر، أن العادة التجارية قد تنشأ جدير
 وعي ال عفويا ؟و 

قوته اإللزامية من السلطات العامة يشغل مركزا  يستمدإن النظام القانوني الذي 
السلطة العامة والنظام بعيدا عن أعين  الذي يتكون االجتماعيوسيطا بين النظام 

 األخالقي الذي يوجد فوق السلطة العامة.

لنظام القانوني وبالتحديد في السلوك لان يمتفي الحقيقة، أن العادات واألعراف ين
عن السلوكيات المألوفة األخرى التي ال تنتمي  اما يميزه هوالعفوي والتلقائي للمجتمع، و 

تكون بطريقة عفوية وعن دون قصد تاألعراف للنظام القانوني أصال ذلك أن العادات و 
، 2ودونما توجيه أو وعي وهو ما يعني أنهما تعبير صادق عن حاجات حقيقية للمجتمع

وتتكون كثير من العادات واألعراف في مجال التجارة الدولية بناء على توجيه وتهيئة 
لعامة والعقود التي تشيع ابتداء من الشروط ا دبالنسبة للقواعسابقة، كما هو الحال 

النموذجية الممالة من منظمات مهنية نافذة أو شركات عمالقة تتمتع بوضع احتكاري، 
 وكذلك التوجيهات المهنية التي تفرضها بعض المنظمات المهنية.

فإذا كانت أغلب األعراف والعادات تنشأ في الماضي بطريقة ميكانيكية عن 
د هادات التجارية الحديثة تنشأ غالبا نتاج جفإن الع ،يددمن التج الخوفطريق التقليد أو 

                                                 
لثامن بالقسم الخامس المتعلق بنسخ وتعويض الباب ا 08.05من قانون رقم  فقرةالثانيةال من 327/44ينص الفصل  -1

"في جميع األحوال تأخذ  :( 2007ديسمبر  6، 1428ذو القعدة  25، 5584: ع، ج رالصادر في   من   ق م م
 الهيئة التحكيمية بعين االعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين األطراف والعادات السائدة في ميدان التجارة".

2- Pédamon : y a –t-il distinguer, art. Cité, P.343. 
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 أو لعرف العاقلففكرة ا ،وبالتالي وتجهيز سابق مثلما يحدث في العقود النموذجية عقالني
1الموجه والعادة الحكيمة أصبحت معقولة

. 

، فهذه القواعد واألعراف يتعين أن يتوفر فيها من الناحية الموضوعية يوبالتال
لمعلوم مقدما، والقابل للتطبيق ابتداء على العالقات، وملزم لمن شرط النظام المتكامل ا

، يجب 2سم تلك المنازعات، وبالتالي حتى يتكسب العرف التجاري الصفة الدوليةحيتولى 
والصياغة المعلومة مقدما في إطار تنظيم  واالستقرارأن يتصف بالوضوح والتفصيل 

للتجارة إال في ظل قواعد مفصلة  اشوانتعمتكامل، وال جدال في أنه ال يتحقق تطور 
 ومعلومة.

ال شك أن نقل القاعدة العرفية بهذه الصفات إلى المعامالت اإللكترونية أمر 
يصعب تحقيقه من الناحية الواقعية دون إضفاء نوع من المرونة على تلك العناصر على 

اتها ففي داخل أن األعراف المتعلقة بالتجارة اإللكترونية يصعب تحديدها أو إثب ،أساس
المجتمعات اإللكترونية يصعب رصد سلوك المتعاملين، كما يصعب التحقق من تكرار 
هذا السلوك، بسبب الفجوة الهائلة بين التطور السريع الذي تشهده تلك المعامالت وبين 

 استقرار وثبوت السلوك.

 كذلك بالنسبة للعنصر المعنوي للقاعدة العرفية، فهو عنصر غامض يشير إلى
يحتاج إلى جهد ال يستهان  ثم القاعدة العرفية، ومن بإتباعالشعور الداخلي لمن يلزم نفسه 

                                                 
مثلما يحدث في سندات الشحن وبواليص التأمين والعقود النموذجية وبالتالي، فإن فكرة العرف العاقل والموجه والعادة  -1

 الحكيمة المقصودة، أصبحت فكرة مقبولة.
- Voir : kassis (A) : théorie générale des usages du commerce, LGDJ .Paris, 1984, p:183. 

عرف الدولي كما هو الشأن في القانون الداخلي يمكن تعريفه بأنه قواعد قانونية غير مكتوبة بصورة تدريجية ال -2
 .وتلقائية والتشابه ال يقف عند هذا الحد و هي أساسا العنصر المادي والعنصر المعنوي

 . 115، ص: 1993أنظر:محمد جالل السعيد، "مدخل لدراسة القانون"داراألمان، الرباط،  -
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نه من األسلم إيجاد أبه لتحديد مضمون هذه وشروط تطبيقها. واستنادا إلى ذلك، نعتقد 
 .1يبدد الشك حول وجوده من عدمهأن  مفهوم من شأنه

لى جانب ذلك مصدرا أصيال إضافة إلى ما سبق، فإن العادات واألعراف تشكل إ
للقانون الخاص الدولي، وبالتالي فمصطلح العادة قد يفيد عدة معان وقد يتواجد في عدة 

 صور.

 عادات األطراف : أوال

بأنها  1205يصف التقنيين التجاري الموحد األمريكي هذه العادة في المادة 
كون من المنطقي أنها سلسلة من التصرفات السابقة بين األطراف في معاملة، ومن ثم ي

 قد أقرت بينهما أساس مشترك لتفسير تعبيراتهم وتصرفاتهم.

2أن هذه العادة ،في الحقيقة
الذين استخدموها  ال توجد إال في إطار األطراف. 

عمالها، ويمكن وصف هذه العادة بأنها عادة إفقط، وبالتالي، فإنها غير قابلة للتعميم عند 
 اتفاقية.

لى النية إحكم من الوصول مو اله العادة تمكن القاضي أل في أن هذوال جدا
و أالمشتركة للطرفين، ومعرفة المعنى الذي أراد إعطائه للتصرف في مرحلة المفاوضات 

 .3وتنفيذهمرحلة إبرام العقد 

إلى عقود  لالنتقالوبناء على ذلك، فإن هذه العادة أي عادة األطراف غير قابلة 
 .القانونيةنها تفتقد طابع العمومية الذي يميز القاعدة أخرى، وباعتبارها كذلك، فإ

                                                 
منازعات التجارة اإللكترونية دراسة إطار للقانون والقانون التجاري الدولية، رسالة دبلوم  ةتسوي»، محمد لمسلك -1

 .159ص :  ,2008-2007الدراسات العليا، كلية سال، 
2- W.S.Johson : « de l’usage ou coutume en matière des contrats , Rev.crit 1939. p.35.etc. 

3
 - Jacquet et Delebeque : «Droit du commerce international», Edition Dalloz, 1997, P.77 
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 عادات التجارة : ثانيا

 :تتفق هذه العادات مع مفهوم التطبيق المألوف المتبع في فرع نشاط معين
 qui correspondent aux pratiques habituellement suivies dans une 

branche d’activité déterminée.  تعد عامةبمعنى هذه العاداتusages 

généraux  من  االتفاقيةوال شك أن هذه العادات تقوم بنفس الدور الذي تقوم به العادات
حكم في الوصول إلى النية المشتركة لألطراف في عقد معين مو الضي أحيث مساعدة القا

في حقيقة األمر أنها ال تتعدى  إال أن عادات التجارة لها سمة مميزة وهي ،محل خالف
إلى العمليات المشابهة التي يمكن أن تحدث في  تدرة الضيقة لألطراف المتعاقدة، وتمالدائ

إطار فرع من فروع النشاط التجاري، ومن ثم فإنها قابلة للتطبيق المتكرر في حاالت 
صالحة لتكوين قاعدة قانونية وعلى  وبالتاليأخرى أي أن هذه العادات صالحة للتعميم، 

 .Usage –règles     .1ذه العادات بأنها قواعد قانونيةهذا األساس يصف البعض ه

 عادات االتفـاقية وعادات القواعد   : ثالثا

من هذه التفرقة، هو  والهدفيوجد خالف فقهي حاد بخصوص هذين النوعين، 
إثبات الطابع الخرافي واألسطوري لوجود ما يطلق عليه بالنظام القانوني عبر الدولي، ذلك 

لتجارة الدولية يمكن أن تتلخص في مفهوم عادة اتفاقية تستخدم كأداة أن نظرية عادات ا
 م يعبر عنها على نحو كاف.م كقرينة على إرادة لبمعنى أنها تستخد إثبات

طابع محض لها وفي المجال الذي تحكم به العالقات التجارية الدولية يكون 
 usage anationalة وعندما تكون مخالفة العادات عبر الدولي ،اتفاقي وليس قانوني

فإن هذا يعني أن هذه العادات ، règle de droit القاعدة القانونيةتشبه أو تماثل مخالفة 
قد أدمجت في قانون العقد بالمعنى أي مجموعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 

                                                 
1
 - Jacquet et delebeque, op-cit.p: 78. 
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تجارة آخر يرى أن الحرية المتاحة أمام رجال ال اتجاهوعلى العكس، نجد ، 1النزاعموضوع 
تسمح لهم باختيار هذه  الدولية في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على تعاقداتهم

القواعد سواء من قانون آخر أو عدة قوانين وطنية، أو من اتفاقية دولية أو من وثائق 
دولية أخرى، وبالتالي فالعادات عبر الدولية تستمد قوتها الملزمة من الطابع الثابت لها 

قاعدة قانونية، وليس من العقد، ومن ثم يتعين استبعاد النظر إلى هذه العادات، باعتبار ك
. ومن ثم فإنه يتعين أن تفسر مثل أي شرط 2أنها أدمجت في االشتراطات التعاقدية

فإنه يمكن النظر إلى العادات التجارية باعتبارها  .3فقهي آخر التجاهتعاقدي آخر وفقا 
وهي تكون عنصرا يجب أن  كانت قيمتها ليست إال تعاقدية. وأنة، قواعد قانونية حقيقي

إرادة األطراف، والقول بأن القوة الملزمة للعادة تستمد من  عند تفسير االعتبارفي  يوضع
الطابع التعاقدي أو من القوة الملزمة للعقد بصفة عامة، في حين أن األطراف يجهلون 

 هذه العادة.

 les contratsة الدولية بما يتضمنه من عقود نمطية في الواقع أن وسط التجار و 

types  بواسطة المنظمات المهنية والنقابية وتقنيات السلوك المتبع في فروع معينة  معدة
و القواعد الواردة في قوانين نموذجية وغيرها، نشاط التجاري مثل العمل المصرفي أمن ال
االتجاه إلى مصاف قواعد  هذاينتهي األنماط تؤدي إلى نشوء عادات اتفاقية، و  ذهكل ه

وليس لها مجرد طابع تعاقدي، وهي تشكل قواعد قانونية بمعنى الكلمة، القانون، أي أنها 
 .4تدمج في نظام قانوني مستقل ومتميز

                                                 
1
- Filali )O) : Les principes généraux de la lex Mercatoria – constribution à l’étude d’un 

ordre Juridique national, Thèse Bourgagne. Edit. LGDJ – 1992, P:413-414. 
2
- Eric Loquin : « les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l’évolution récent 

du droit de l’arbitrage international, clunet 1983, p:293.ets. 

3
- Filali )Osman)  : .op.cit, p:.414. 

4
- Goldman (B) : « la lex Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage », art.cit, p : 473,  

-  Kassis )A) théorie générale ,.op.cit, p: 577.ets. 
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التفرقة بين العادات االتفاقية وعادات القواعد غير قادرة على تقديم  أنفي الواقع، 
وبالتالي ال يوجد ما يمنع من تشبيه هذه العادات ولية، دصورة صادقة لعادات التجارة ال

توجد في التفرقة بين ما يعد من العادات والعرف التجاري كما بالعرف التجاري بل أنه قد 
في التمييز بينهما وبين مفاهيم مشابهة لهما كما هو الشأن قد توجد صعوبة أيضا، 

 .الثانية(الفقرة )سنراه في مة والسلوك الشائع وهذا ما بالنسبة للمبادئ العا

 تمييزها عن المفاهيم المشابهة لها : الفقرة الثانية

باإلضافة إلى الغموض الذي يلف حول مفهوم العادة والعرف التجاري باعتبارهما 
مصدر القانون التجاري الدولي، كثيرا ما نجدها تختلف بمفاهيم مشابهة لها منها المبادئ 

 .(ثانيا)سلوك الشائع أو الممارسة الشائعة وال (الأو ) العامة للقانون

 تمييزها عن المبادئ العامة للقـانون   : أوال

محكم في قراره إلى "عادات ومبادئ التجارة الدولية" باعتبارهما كثيرا ما يشير ال
1تعبير عن شيء واحد

وهذا يعني أن قرارات التحكيم في المجال التجاري الدولي ال تميز  .
حكمين هم مة الدولية وما يسمى بالمبادئ العامة، والتي يفترض أن البين عادات التجار 

من يكشفون عنها، ال باعتبارها مصدرين من مصادر قانون التجار الدولي، وهذا ما 
. حيث قررت تطبيق قانون 2سارت عليه محكمة التحكيم الصادرة بغرفة التجارة الدولية

ادئ والعادات المألوفة للتجارة الدولية أي تطبيق المب Lex Mercatoriaالتجار الدولي 
بينما نجد اتجاه ذهب في عكس هذا المنحى، ففي قرار صادر عن  ،دون تمييز بينهما

ال توجد أي عادة خاصة بالتجارة الدولية في مجال »، 3محكمة تحكيم بغرفة التجارة الدولية

                                                 
1
-  Filali (Osman), thèse, op. cité, p : 361. 

2
 .1114-1107 :ص، revue clunet  1989قرار منشور:  - 

3
 .704-701ص  ,Rev.arb، 1990انظر: قرار منشور:  - 
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وذلك مثل الدولية،  تجارة، الفحم،... ومن ثم يجب اللجوء إلى المبادئ العامة للتجارة
 .«العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النية : مبدئي

لكن المالحظ، أن قضاء التحكيم في عدة قرارات، ال يدمج فقط بين العادات 
والمبادئ العامة، بل يخلط بينهما في الطبيعة والمضمون، ففي قرار آخر صادر عن نفس 

في مجموعها قانونا دوليا حقيقيا لألعمال، نجد أن عادات التجارة الدولية تشكل  ،الغرفة
فالمحكمون في مجال التجارة الدولية ال يرون تمايزا بين قانون التجار وعادات التجارة 

حيث اعتبر أن مبادئ  ،حكم ذهب في قرار آخر في نفس االتجاهمالدولية، وكذلك نجد ال
لمبادئ تتأكد كقواعد . وعندئذ فإن هذه ا1قانون التجار الدولي يتم عن طريق التحكيم

 قانونية.

فالعادة والعرف يعتبران كمصدر للقانون في جميع التشريعات، إذ يعتبرها  ،إذن
حكم كمبادئ للقانون الدولي للتجار، يتم استخالصها من العمل إذ هي ذاتها العادات مال

 واألعراف.

بادئ العامة حكمين، ال تميز بين عادات التجارة الدولية والممكانت قرارات ال فإذا
هب إلى أن القانون العبر ذحيث  ،زا دقيقاكقاعدة، فقد حاول بعض الفقه أن يقيم تميي

إضافة إلى أنها الوطني هو عبارة عن وعاء من المبادئ المشتركة من القوانين الوطنية، 
 .2تشكل بوثقة من القواعد المحددة، والتي تستدعيها في الواقع تطورات التجارة الدولية

 االتفاقيةدات حسب البعض، مجرد ممارسات وليس لها سوى قيمة العادات فالعا
 3أي تلك المنبثقة من العقد.

                                                 
1- Filal )osman), thèse, op. cité, P: 362. 
2
-  Goldman(B) ; « la frontière de droit et la  lex Mercatoria » in archives de philosophie de 

droit » Volume 4, P .184.  
3
 -kassis) A) ; théorie générale des usages du commerce, op.cité, .p :407. 
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العرف له قيمة القواعد المكملة للقانون، بينما المبادئ العامة  أنلكن من المقرر، 
للقانون تطبق دون إحالة إليها في العقد، وبالتالي تتغلب على القاعدة التشريعية في حالة 

، ةلك أن التمييز بين العادات والمبادئ العامة لها قيمة قانونية وعمليذ بينهما،ناقض الت
ممارسات ذات طبيعة فنية تتعلق بنموذج لعالقة التجارية ، تمثل عادات التجارة 1فعمليا

 تأليفية طبيعة لها فهي ذلك، اعكس ةالعام المبادئ بينما ،تختلف باختالف فروع التجارة

 بإمكان الدولية التجارية العادات أن نجد قانونيا، أما .مختلفة طبيعة ذا فهما  يوبالتال تساهم،

 التشريعات، مع تتناقص أن يمكنها العامة المبادئ بينما صريح، عقدي بنص استبعادها

 يرى إذ FOUCHARD PH التمييز هذا على أكد وقد استبعادها، يمكن وال لها الغلبة وتكون

 من فرع بكل أو مهنة بكل خاصة تكون ما غالبا طائفية بيعةط تذا قواعد هي العادات أن

 بصورة مقبولة الخاص للقانون عامة مبادئ هي العامة المبادئ بينما الدولية، التجارة فروع

 .2كافية وبدرجة كلية

أن العادات سبب تنوعها ليس نفس  Oppetitففي إطار التجارة الدولية، يرى 
لتي يتم اقتباسها من النظم القانونية الوطنية ثم احتضانها في المبادئ القانونية العامة وا

يرى أن العادات  Ph )) Fouchard. في نفس التوجه سار عليه3رابطة التجارة الدولية
ذلك أن تنوعها الهائل يرجع إلى تعدد األماكن وفروع التجارة،  ،بمثابة قواعد قانونية

، وبالتالي 4بلوغ درجة عالية من العمومية فالعمليات التي تغطيها يمنعها في الغالب من
فإن المبدأ العام للقانون في مجال التجارة الدولية بسبب ما يتميز به من عمومية وتجريد، 

                                                 
1
 - weil(P) ; « principes généraux du droit et contrats d’état », études à B Goldman 

1982.p :.387-414. 
2- Fouchard( ph) : «  l’arbitrage de commerce international »,thèse doctorat,Dalloz,1965, 

P.407.  
3
- Oppetit( b) : arbitrage et contrats d’état : clunet p.45. 

4
- Fouchard( ph) : les usages et l’arbitre et le juge,Etudes à B Goldman,1982.p.77  
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فهو يتجه ليصبح عنصرا أكثر أهمية في المنازعات، فالخالف ال يقتصر على الطبيعة، 
 .1يها كل منهمابل في درجة العمومية والتجريد والمساحة الجغرافية التي يغط

ي، وشروط عقود دنتوبناءا على ما سبق، فإن القواعد المتعلقة باالعتماد المس
عين، ونطاق مالمفتاح في اليد، وكل األشكال الحديثة العقود والسائدة في فروع تجاري 
العقد شريعة  جغرافي محدد، فهي عادات تجارية، وقواعد قانونية عرفية، بينما مبدأ

الخسائر من قبيل المبادئ نظرا لدرجة  تقليل ىبدأ وجوب المساعدة عللمتعاقدين أو ما
أن المبدأ الذي يجيز تعديل العقد  Kassis(A   (عموميتها وتجريدها، فيما يرى األستاذ

بسبب التغير الجوهري في الظروف من قبيل المبادئ التي يجب أن تشمل كل فروع 
 .2رالمعامالت وكل النطاق الجغرافي لقانون التجا

تنحصر في تفسير  Emmanuel Gaillard ما يرىكإذ أن وظيفة العادات، 
ة على كافة القواعد القانونية المنبثقة من النظم القانونية المختلفة أو لاستخدامها للدال

 .3مصادر دولية أخرى، كالقانون الدولي

 ال شك أن التمييز بين الفكرتين أي العادة والمبادئ العامة على أساس درجة
فإذا كانت العادة سلوكا مألوفا يتدخل لتفسير إرادة  ،العمومية والتجريد يمثل خلطا جديدا

أطراف العقد عند غموضها، فإن المبدأ عكس ذلك ال يقف دوره عند تفسير إرادة 
نما يتدخل ليفرض سلوكا معينا من القواعد القانونية التي يتم استخالصها من  العاقدين، وا 

 .المبدأ

                                                 
1
- Kasis (A): théorie générale….. op.cit, p.521.  

2
- Kassis A) ; théorie générale, op.cité, p.520-521 

3
- Gaillard(Emmanuel) : la distinction des principes généraux du droit et des usages du 

commerce international : études offert à pierre bellet paris,litec.1991, N°8-9, P .206-207..  
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ى ذلك، فإن القاضي يسترشد بالعادة للتعرف على نية المتعاقدين بينما، وبناءا عل
 فرضها على المتعاقدين وهذا يعني أنيقوم باستخالص القاعدة القانونية من المبدأ لي

وهو في األصل عادات مركبة من  (LEX MERCATORIA)القانون التجاري الدولي 
 رسها قرارات التحكيم.ومبادئ ال شك أنها تك ،جانب التجار فيما بينهم

 ثمرة بينما العادات ،لذلك، فالمبادئ تتأكد من خالل الوظيفة القضائية للمحكمين
 .1لتجار أنفسهملللنشاط المهني 

 تميزها عن السلوك الشائع. : ثانيا

ثالث معان فهي قد تعني الممارسة  kassis(A (يثير مفهوم العادة حسب
قد تعني الفعل الذي يتوخى كما ، ويصدر عنهباعتبارها فعل بسيط يلحظه كل إنسان 

عن تكرار الفعل  تحقيق أثر قانوني محدد، وأخيرا قد تعني القاعدة المعيارية والتي تنشأ
 .2حداث أثر قانونيالذي يستهدف إ

فمفهوم العادة، قد تعني السلوك البسيط الذي يتوافر له قدر معقول من  ،إذن
وقعا من كل ك من أكثر من شخص ليصبح معها متالشيوع، وهو ما يتحقق بتكرار السلو 

 جتماعية.فرد ينتمي للرابطة اال

تجارة الدولية، فإن بعض العقود النموذجية في مجال األعمال الففي مجال 
والتحصيل الصادرة عن غرفة  يالمصرفية ال سيما القواعد المتعلقة باالعتماد المستند

تضمنه يمكن أن يكون ت، وما 3لعادات المهنيةالتجارة الدولية، أدت إلى خلق العديد من ا
ئح سلوكية تدوينا لقواعد عرفية، أو لعادات سابقة الوجود، أو تشمل بعض إرشادات ونصا

                                                 
1
 .356نظرية قانون التجار الدولي بين الوهم والحقيقة، م.س، ص :   محمد محسوب : - 

2- kassi) A) : théorie générale, op.cité, p.6.  
3
- stoufflet (J) : l’œuvre normative de la chambre de commerce internationale dans le 

domaine bancaire.in : étude offertes B. Goldman .pp.361.  
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ال لبعض المشكالت تسهم في خلق عادات في المستقبل، بل تحولها إلى قد تكون ح
 قواعد عرفية لها قيمة القاعدة القانونية هو أمر مستبعد. 

ان من وجود يتي القانونية واإللزام اللتين تميزان قواعد العرف تكتسأن صف ،ذلك
نظام قانوني مستقل ومتميز عن غيره من النظم  قرابطة اجتماعية قادرة على خل

 فر بالنسبة رابطة رجال األعمال الدوليين.االقانونية، األمر الذي ال يتو 

 ،ى المستوى الدوليقد توجد وثائق إرشادية صادرة عن منظمات مهنية نافذة عل
رغم ما حظيت به من نشر ومدح، ومثال دلك  ،لكنها لم تلق نجاحا في الواقع العملي

، إذ 1978القواعد الموحدة للضمانات العقدية التي صدرت عن غرفة التجارة الدولية عام 
 .1بقيت نصوصا ميتة

ه واقعيا، لكن عند ما يؤخذ بالسلوك الشائع والممارسة المعتادة، ويصبح معموال ب
 ،فإن التداخل بينه وبين العادة يزيد، إذ سيتوافر للسلوك الشائع شرط تكرار العمل به

 اشابه بينهما، فإن هناك تمييز  باإلضافة إلى تحقق شرط الشيوع المعرفي، رغم أن هناك
 دقيقا.

مزايا تبين تفالعادة تبدأ بالتبلور عن طريق إدراج شرط عقدي في اتفاق ما، ثم 
دراجه في عقودهم إي أن يشيع ذلك الشرط في العمل بعد رط، فيأخذون به في إهذا الش

ع معرفته، غير أنه يبقى شرطا صريحا في العقود، يبقى الشرط العقدي في طور يو ش
السلوك الشائع، بينما عند ما يتحول إلى عادة، فإن اندماجه في العقد سيستند على اإلرادة 

عمال ذلك السلوك رغم عدم اإلشارة إليه قصدوا إ ية، أي افتراض أن األطرافالجماع
 صراحة في العقود. 

                                                 
1
 - Stoufflet( J) : op.cité, p.363.- 366. 
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إن السلوك المعتاد، عند ما يتحول إلى عادة يبقى مع ذلك في المرحلة 
الشخصية، رغم وجود قبول جماعي بالسلوك، إال أن إرادة طرفي العقد تمنح للعادة قيمة 

 .له قيمة إلزامية ذاتية لعرفلخالفا  ،العقد حدودال يتعدى اإللزام و إلزامية، 

ن البعض الفقه قد سوى بينهما من حيث أن كالهما أداة لتفسير إرادة رغم أ
اإلرادة  سعمالها على أساتلفان من حيث أن العادة يمكن إالعاقدين ال أكثر لكنهما يخ

ا في هكن أيا من الطرفين قد اعتاد على األخذ بيالضمنية لألطراف حتى ولو لم 
كان دارجا بين العاقدين  إذاإال عماله عكس السلوك الشائع ال يمكن إ معامالت سابقة

 قة ألي منهما.بو في معامالت ساأنفسهم أ

حيث أن تكرار النص على سلوك معين في العقود ال ينشئ قاعدة عامة سواء 
يع وهي عديدة غير شن الشروط الصريحة التي تميل إلى سلوك مإذن إ كانت أو عرفا.
اء عادة، فهاته األخيرة ال توجد ال باندماجها في حكم ضمني من أحكام قادرة على إنش

 العقد، وهو األمر الذي ال يلقى قبوال عاما.

أن الشرط النمطي يبقى على الدوام شرطا عقديا وال يتحول  kassis(A)فيما يرى
إلى عادة، رغم تكرار النص عليه في العقود، طالما يوجد شعور دائم لدى المعنيين 

حاجة لذكره صراحة في العقد. بل أن السلوك الشائع أو المعتاد، هو مرحلة سابقة على بال
، وقبوال جماعيا، ةرادة جماعيإلحظة اكتساب السلوك الشائع  إال وال تنشأ ،تكوين العادة

ألولى العادة هي تحديد وتقدير األمر الذي يتفق عليه الفقه الفرنسي في أغلبه، فوظيفة ا
يخلقه الشرط العقدي، فهي تساعد في تفسير مضمون الشرط العقدي وتحديد لتزام الذي اال

مداه، وال يؤدي تكرار الشروط العقدية وتداولها بين المتعاقدين على خلق عادات وأعراف 
 أو أي قواعد قانونية من أي نوع.
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الدولي، ال يمكن القول بأن الممارسات العقدية المجردة  االقتصاديففي المجال 
نما ي لخلق قاعدة قد تؤد قانونية طليقة بمعنى غير خاضعة ألي نظام قانوني وطني، وا 

 .1تندمج في نظام قانوني دولي

، طالما أنها لم تتجاوز حدود افالممارسات العقدية ال تمثل عنصرا مهم
ي مجرد نصوص عقدية تتردد في كثير من العقود دون أن ترتفع أالممارسات المجردة 

اء غنلتي يجب توفرها على الرضا الجماعي الذي يستشف من االستوا ،2لمصاف العادات
عن ذكرها في مواد العقود اعتمادا على اطمئنان كل طرف إلى وجودها وهيمنتها على كل 

 تعاقد.

 إلىوالتي استند عليها المحكمون أشارت  ،غالبية قرارات التحكيم في الحقيقة، إن
معنى قرينة تساعد في ض اآلخر أشار إليها ببعالو  لممارسات المألوفة أي عادات عامة،ا

خسارة صناعية " ال يمكن تحميل البائع  3قرارات أنهالحيث ذهب في إحدى تفسير العقد، 
خارج حدود نسبة الربح الذي كان من الممكن أن يكسبه من عملية البيع، اعتبر 

قرينة واقعية شرط عقدي إنما باعتباره  لكونه المحكمون انه يجب مراعاته نظرا لشيوعه
 تساعد في تفسير العقد.

للعادة العادة عن الممارسة البسيطة هو الفاعلية التي تتوافر يميز إن ما  ،وأخيرا
أن فقدان شرط الفاعلية في القاعدية المكونة  Goldmanللفاعلية دون الممارسة، فحسب 

نما هي ق واعد فردية، ناتجة للعادة يجعلنا أمام نوع جديد من القواعد التي ليست عادات، وا 
 عن ممارسات عقدية مجردة.

                                                 
1
- Kahn( ph) : « les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce 

international » ,clunet, 1989.p.306. 
2
- Lagarde(P) : « Approche critique du droit » , art.cit, Goldman .p :130.  

3
 .965، ص: 1980. عام 1675رقم  rev.arbقرار منشور في  -  
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 الجدل حول الطبيعة القانونية للعادات واألعراف : المطلب الثاني

 التجارية الدولية

أن الخالف الفقهي حول مفهوم العرف والعادة والمفاهيم المجاورة لها، قد  ،ال شك
 انعكست على الطبيعة القانونية ذاتها.

 الالتجارة  عقودشكل هو ظهور أنواع حديثة من وتجدر اإلشارة أن جوهر الم
مها القواعد القانونية  الوطنية كالعقود الدولية لإلنتاج والتوريد، وعقود التكنولوجيا، ئالت

 وعقود المفتاح في اليد، وعقود التعاون الصناعي، والمساعدة الفنية.

من إن خصوصية وتعقيد هذه العقود التي ال تسمح بإدراجها تحت مجموعة 
القواعد القانونية التي تنظم أحد أنماط المسماة من العقود، حيث ال تعتبر نوعا خاصا من 

 .1عقد بيع المعرفة، أو عقد مشاركة أو شركة مدنية

إضافة إلى ظهور أنماط جديدة من المعامالت المالية في األسواق المالية الدولية 
Eurodollardsالمختلفة مثل أسواق اإلقراض 

التي  3مليات البنوك واالئتمانوكذلك ع 2
تبنتها غرفة التجارة الدولية، الشيء الذي جعل من المعامالت في هذه العالقات ال تجد 

تها من القيود واختالف القوانين الوطنية وخضوعها الفالظروف المالئمة لنموها، إال بإ

                                                 
ار د -1996-علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع "أصوال ومنهجا" الطبعة األولى »أحمد عبد الكريم سالمة :  -1

 .263الكتب القومية، ص : 
2
 د. 266أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  :أنظر - 
  ،1995"القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية"، منشأة المعارف،  : علي صادق وأيضا: هشام -  

 .155 ص:
3
 .92 :د.محمد عبد اهلل مؤيد، م .س، ص - 

- Fouchard ) Ph): « L’état face aux usages du commerce international », tra.com.fr.DIP, 

1973 – 1975, P : 66. 
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دة وليس تلقائية التجار بصفة مقصو  عهاخاصة بها، تنشأ تلقائيا ابتدالللقواعد الموضوعية 
 .1في هذا المجتمع

وبناء على ذلك، ثار جدل فقهي حول مدى اصطباغ العادات واألعراف التجارية 
واتجاه آخر  األولى( الفقرة)فهناك اتجاه يضفي عليها الصبغة القانونية ، ونيةبالصبغة القان

 .(الفقرة الثانية )هذه الصفةعليها ينفي 

 ل بعدم توافر الصفة القانونيةاالتجاه القائ : الفقرة األولى

ال بوصفها إعلى أن عادات وأعراف المهنة ال تطبق  2يرى جانب من الفقه
ال من اتفاق إشروط تعاقدية،تتجرد من الطابع القانوني، وهي ال تستمد قوتها الملزمة 

الدولة، فهي ال  ناألطراف عليها، وال يمكن تصور وجود قاعدة قانونية بعيدا عن سلطا
فبحسب البعض، فإن العادة  3تعاقدية أو اتفاقية لها أن تكون مجرد عادات صبغة تعدو

ذي يجعلها ملزمة وهو األمر ال ،إلى عرف صير قاعدة قانونية إال إذا تحولتالتجارية ال ت
 ادات، فإن ذلك ال يؤدي إلى منحهاوعلى الرغم من تكرار األخذ بالعتبعا لذلك الوصف، 

ا جة االختالف حول الصور المعمول بهنتيها القواعد العرفية صفة العموم التي تتمتع ب
 عقد على حدة، حيث يصعب القول بتحول هذه العادات إلى قواعد عامة.كل في 

هنة يمنع اتصافها فاختالف العادات المعتمدة في كل عقد وداخل الحرفة أو الم
أن العادة تحتل مرتبة القول بو  ،تسميتها باألعراف نوعا من التسرعيجعل بصفة العمومية و 

                                                 
1
 .264، ص: 221، المرجع السابق، الفقرة «علم قاعدة التنازع»أنظر: أحمد عبد الكريم سالمة :  -  

2 -  Lagarde(P) « Approche critique de la lex mercatoria »,  mélanges Goldman, Paris 1983, 

p :125.  
3
 - Pédamon( M) : « y a-t-il distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ? 

RID commercial 1929, p : 335. 
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أو أنها تعد قاعدة قانونية، خلط وقع فيه أنصار  .1وسطى بين القاعدة القانونية والعرف
 القانون الموضوعي للتجارة الدولية بين العرف والعادة.

فبينما يعتبر العرف كمصدر أصيل للقاعدة القانونية معترفا به في الفقه والقضاء 
 بينهما تعتبر غير دقيقة.ذلك، وأية محاولة للتسوية والتشريع فالعادة ال تعتبر ك

أن العادات التجارية مجرد  Antoine kassis 2في هذا السياق، يعتبر الفقيه 
اقتراحات أو صيغ معروضة على رجال التجارة الدولية الذين لهم حرية قبولها أو رفضها، 

 .3وهي ال تلزمهم ما لم يتفق هؤالء على إتباعها
أو العقود،  دة عامة وخارجة عن مجال االتفاقياتانونية هي دائما قاعفالقاعدة الق

فهي مجرد شرط تعاقدي  ،ن تظل دائما ذات صفة اتفاقية أو تقاعديةأ فيجب ،أما العادة
أضحت جزءا من العقد وتتمتع بسائر مقتضياته بقوة ملزمة أي أن قوتها  إذ فحسب

نما من العقد يمكن تسميتها بقاعدة فردية فهي مجرد واقع  ،الملزمة ال يتأتى من ذاتها وا 
عملي تسعف في تفسير العقد وسد ثغراته، فحتى العادات المقننة رغم تقنيتها تظل 
اختيارية ولن تصبح ملزمة إال بتوفر صفة اإللزام واالستقرار ويمكن لألطراف الخروج 

 عليها مثل االلتزام بتقليل الخسائر وااللتزام بالتفاوض بحسن النية.
قد أنكر على العادات واألعراف التجارية الدولية صفتها  ،االتجاهفإذا كان هذا  

ة، فإن هناك اتجاه آخر عموم وبالتالي الصفة اإللزاميالقانونية لغياب صفتي الجزاء وال
  4؟االتجاهأن لها الصفة اإللزامية فما هي أسانيد من  قد اعتبر ،عكس ذلك

                                                 
1
 .337-363 -ص -1989أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق، دار النهضة العربية  ط. د. - 

2
- Fouchard (Ph). « Les usages, L’arbitre et le juge » ; mélange Goldman. Paris, 1983 ; 

P.68 
3
-  Kassis( A) : Théorie générale, op.cité, P :7 

، 2006. سنة 10-9م.س، مجلة المناهج، ع  ف..."،أنظر : .منير محمد ثابث :" أية قيمة قانونية لعادات وأعرا - 4
دراسة لدور اإلرادة في تحديد القانون الواجب  «القوانين في مادة التعاقدتنازع »، محمد منير ثابث، 20-19ص: 

-2000-التطبيق، أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية عين الشق الدار البيضاء
 .259-254ص: -2001
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 الصفة القانونية ل بتوافراالتجاه القائ : الفقرة الثانية

التجارية الدولية أن تواتر العمل وتطبيق العادات  هذا الرأي إلى اعتبار يذهب
مرور الوقت إلى تحويل هذه  معقد أدى  ،في المجتمع التجاري الدولي نشأتالتي 

األمر الذي  ،العادات االتفاقية إلى أعراف ملزمة تجتمع فيها صفتي العمومية والتجريد
وعلى الرغم من اختالف العادات حسب األوساط التجارية  ،ليها الصفة القانونيةيضفي ع

إال أن ذلك ليس من شأنه المساس بالصفة القانونية لتلك  ،المهنية التي تشكلت فيها
1العادات التي تجعلها ملزمة في إطار النشاط التجاري الذي تكونت في نطاقه

. 

ألعراف وتكرار تطبيقها على نحو مضطرد ذلك أن استقرار العمل بهذه العادات وا
وتغلغلها في إطار مجتمع معين يحكم مصالحه المشتركة ثم أدراجها في العقود النموذجية 

 فتحولت هذه األعراف من سوابق قضائية إلى قواعد مجردة. ،أضفى عليها القانون الملزم

بغي فهم صفة وال ين ،ضوع عقود التجارة الدولية لقانون دولة ماخ ،وهو ما يعني
على متابعتها، بل يكفي أن تتخصص  اعتياد جميع الناس على أنه يجب ،العموم للقاعدة

 .2التعامل محلالقاعدة في مهنة أو طائفة معينة، أو في نوع 

واستنادا إلى ذلك، طبقت هيئة التحكيم لجمعية المصدرين الهولندية للحبوب 
ة في خصوص تاريخ المطالبة، وااللتزام والتقاوي والبدور عادات هذا الفرع من التجار 

 .3بضمان البائع

                                                 
1
- Goldman (B) " Frontière des droit et les Mercatoria. " in : archives de philosophie de 

droit "  volume 4, 1964, p : 177.  
 .  49 ، ص:1995 ،دار المطبوعات الجامعية ،د منير عبد المجيد: " قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية" -2

- 
 . 17: ص  -1974-1973دراسة في القانون التجاري الدولي ، -د. محسن شفيق:" التحكيم التجاري الدولي" 3
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عدة لقااأن ذلك العقد التجاري في جميع التشريعات يعتبر مصدر  ،ال شك
أن عادات وأعراف التجارة  « Derains »في هذا يشير القانونية فهو والقانون سواء، 

 .1الدولية تعتبر بمثابة نظام قانوني مختص

خارج عن القاعدة القانونية، فهو ليس ركنا فيها، فهناك  فهو أما بالنسبة للجزاء،
 قواعد قانونية معترف بها، ما لم ينكر أحد طبيعتها، ومع ذلك، ال تتمتع بالجزاء الذي

 ،فالجزاء عنصر إضافي لفعالية القاعدة القانونية وليس عنصرا لوجودهايكفل احترامها: 
يكفي فقط الشعور النفسي الكامن، ، 2يذلك أن الربط يبن القانون والجزاء غير ضرور 

بأحكامها  المخاطبينباع تلك القواعد توالوعي السائد لدى المهنيين ومجتمع التجار با
واستقرار اإليمان في نفوسهم بأن هذه القواعد قد صارت ملزمة أو أنها اكتسبت طابع 

ر ، اإللزام اديا لها فأصبحت راسخة في نفوسهم يعترفون بوجودها ويخضعون تلقائيا وا 
  .ويعملون على احترامها مثل قواعد القانون الدستوري والقانون الدولي

وقد جرى العمل في إطار التحكيم الدولي على أن هناك صورا معينة من الجزاء 
تتمثل في نشر الحكم عند عدم تنفيذ المحكوم ضده لحكم التحكيم أو في صورة حرمان 

 تحكيم.هذا الطرف من االلتجاء مستقبال إلى ال

قوم بعض هيئات التحكيم بإلزام األطراف سلفا بتقديم كفالة لضمان تنفيذ تكما 
 محكمين.الحكم التحكيم، ومن ناحية أخرى تتدخل الدولة في التنفيذ الجبري لحكم 

                                                 
1
- Y. Derains : " Le statut des usages du commerce international devant les juridictions." 

Rev.arb.1973.p :.122.etc. 
2
- Goldman (B) : La Lex Mercatoria, art.cité, p.226. 
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وبالتالي يمكن القول بان هذه القواعد يمكن ردها إلى النظام القانوني القائم  بذاته 
طة رغم أنه نظام غير وطني مستقل عن النظم القانونية ينظم مصالح مشتركة متراب

 .1األخرى

هو قول لم يقع  ،قانونية ترتبط بالجزاء الذي تباشره الدولةالاعدة قالإن القول يكون 
  2ذلك لكون الربط بين القانون والجزاء غير ضروري.جماع بشأنه و اإلبعد 

مخالفة تلك العادات  ومن ثم فإنه ال يشترط جزاء مادي توقعه سلطة عامة عند
بل يكفي لتحقيق تلك الصفة للعادات تواجد وسط  ،لها بالصفة القانونية االعترافحتى يتم 

ته وعالقات أعضائه وشعورهم بأهمية وضرورة العادات في تنظيم متماسك في معامال
 .3مجتمعهم

أنه يخالف المفهوم التقليدي الذي يربط بين  ،االتجاههذا بشأن  ل القولمجمو 
والذي ال يتصور وجود هذا األخير إال في إطار المجتمعات الداخلية  ،الدولة والقانون

إلى مجتمع منظم  لرأي الحديث لتكوين القاعدة القانونية أن تنتمياللدول يكفي بحسب 
 .4حتى ولو لم يكن مجتمعا داخليا لدولة معينة

لحالي لقانون ينطلق من حقيقة الوضع ا ،ن تقييم االتجاهين السابق عرضهماإ
التجارة الدولية الذي منح للعادات واألعراف التجارية للدولية مكانة هامة في حل 

 النزاعات.

ذلك أن مجتمع التجار الذي تعدى الحدود الوطنية أصبحت له أجهزة تسهر على 
على  غق هذه العادات، ونعني بذلك أجهزة هيئات التحكيم، الشيء الذي أصباحترام تطبي

                                                 
1
 - Fouchard (Ph) : " L’arbitrage commercial international", 1965, p : 403. 

2
 - Goldman (B) :" La Lex Mercatoria"...op.cit, p.226.  

 .328م س، ص  ،«العقد الدولي الطليق»أحمد عبد الكريم سالمة  -د 3
4
 .28-19م س، مجلة المناهج، ص:  «أية قيمة قانونية للعادات واألعراف»محمد منير ثابت  - 
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إلزامية تطبيقها، بحيث أصبحت تطبق من لدن المحكمين دون االعتماد على  تداهذه العا
اإلشارة إليها في العقد هذا من جهة، من جهة أخرى فإن  عدم إرادة المتعاقدين بالرغم من

العادات التجارية الدولية قد اكتسبت الصفة القانونية انطالقا من ارتكازها على الجزاءات 
ع مالي كأداء أطراف الخصومة ضمانة مالية يتحملها الطرف طابذو متنوعة، فمنها ال

حكمين طواعية، ومنها ما هو دو طابع أدبي كنشر أسماء مالذي يرفض تنفيذ مقرر ال
 مية.يتتعنت في تنفيذ المقررات التحكالتجار والشركات التجارية التي 

الدولية وهو األمر الذي يؤثر ال محالة على سمعة هؤالء الفاعلين في األسواق 
باإلضافة إلى لجوء تلك األجهزة إلى تعليق عضوية من تبث إخالله بتلك القواعد في 
االتحادات الدولية للمهنة أو التجارة التي يمارسها المخالف للفصل النهائي من العضوية 

ومما سبق يتضح أن االتجاه الحديث في مجال التعامل  ،أو المنع من لللجوء إلى التحكيم
حيث أصبح من الصعب معه  ،التجارية الدولية يبرز فعال صبغة قانونية لها مع العادات

إنكار الصفة اإللزامية لتلك العادات التي استقر عليها العمل بالفعل داخل المجتمع الدولي 
هذا ما سوف نعمل على توضيحه من خالل تطبيقه أمام القاضي الوطني  ،للتجار

      والمحكم.   



 دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية

 - 35 - 

 المبحث الثاني
دولية أمام القـاضي  ادات وأعراف التجارة الع 

 مـالوطني والمحك
ارع الذي عرفته التجارة الدولية منذ القرن الماضي، قد تسالشك أن التطور الم

أظهر معه قصور األنظمة ذات المصادر الوطنية على مواكبة هذا التطور، وظهر في 
ن قوانين خاصة لتحكم المجتمع الذي يبحث ع هذا ،أرض الواقع مجتمع للتجار الدولي

بحيث أن هذا القصور قد خلف شبه فراغ قانوني بحكم مجال  ،العالقات الناشئة بينهم
Jean Riveroتعبيرعلى حد  Un sous-équipement juridiqueالتجارة الدولية 

1. 

فالقوانين الوطنية تتميز بانطوائها على اعتبارات داخلية ال تعطي حلوال مقبولة 
 .2رة الدولية، الشيء الذي قد يعيق هذا النوع من المعامالتلمعامالت التجا

فعادات وأعراف التجارة الدولية أصبحت تملك القدرة على التنظيم المباشر للرابطة 
العقدية ووضعها الطبيعي أمام قضاء التحكيم، وبالتالي ال يمكن إغفال الدور الهام 

اء في مرحلة إبرام عقود التجارة والجوهري الذي تؤديه هذه العادات في عدة مراحل سو 
أو التفاوض في شأنها أو فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود، وكذا فيما تقدمه من  ،الدولية

 حلول في فض المنازعات الناشئة عنها.

                                                 
1
 - Filali Osman : Les principes généraux de la Lex Mercatoria-constribution à l’étude 

d’un ordre juridique national ,Thèse Bourgogne Edit, LGDJ-1992, op.cit p.272.  
2
درج رجال األعمال منذ وقت طويل على إتباع عادات وأعراف معينة في معامالتهم حيث تقوم في األوساط  - 

لتجارة في أسواق أو مراكز أو موانئ معينة. ولهذا كانت هذه التجارية الدولية عالقات مستمرة بين مهنيين يمارسون ا
األوساط مؤهلة لظهور قواعد ذات نشأة تلقائية خالصة، أصبحت في العصر الحديث محال للتقنين من جانب التجمعات 
رة المهنية وذلك في شكل شروط عامة وعقود نموذجية أو مجموعة اصطالحات خاصة بالتجارة الدولية مثل تلك الصاد

 .Incotermsعن غرفة التجارة الدولية مثل تلك الصادرة عن غرفة ت.د بباريس 
 .170، مقال سابق، ص:2007سنة  32يونس قربي: عادات وأعراف ت.د أمام القضاء والتحكيم مجلة اإلشعاع ع. 
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ومن المعلوم أن منازعات التجارة الدولية ليس حكرا على قضاء التحكيم وحده، 
دولية، حيث أن القضاء الوطني يستحوذ على بالرغم من اعتباره قضاء أصيل للتجارة ال

 نصيب مهم لفض مثل هذه المنازعات.

وأمام هذا التطور الذي تعرفه التجارة الدولية من جهة وازدياد حجم المنازعات 
المرتبطة بها أمام كل من القضاء الوطني وقضاء التحكيم، كان البد بأن نبحث في كيفية 

والتي أصبح تطبيقها يشكل أولوية  اعد العبر الدولية،تعامل كل من القضائين مع تلك القو 
بالنسبة للمتنازعين سواء أشاروا إليها بشكل صريح في اتفاقهم كقواعد قانونية واجبة 

أو لم يشيروا إليها بالمرة فهل مركز عادات وأعراف التجارة  ،التطبيق على موضوع النزاع
الدولي؟ أي أن هناك اختالف من  الدولية نفسه بين لكل من القاضي الوطني والمحكم

 حيث االعتراف بقيمتها القانونية؟

المطلب األول: مركز عادات وأعراف التجارة الدولية أمام 

 القاضي الوطني

إن دور القاضي الوطني في إغناء قواعد قانون التجارة الدولية عموما، وعادات 
ر ناتج عن ما يسجله الواقع وأعراف التجارة الدولية خصوصا يتزكى يوما بعد يوم، وهو أم

ها القوانين الدولية الخاصة عوالتي أضحت م 1القانوني من أزمة تعرف بأزمة تنازع القوانين
                                                 

1
م على قاعدة التنازع تصاعدت هذه المشكلة كرد فعل لما أثاره بعض الفقهاء من عدم كفاية المنهج التقليدي القائ - 

المتعدية لحل مشاكل التنازع لما قد يشوب من المنهج من قصور وجمود يقودان به إلى نتائج غير مرضية، وقد سموه 
 الفقهاء بأزمة المنهج التقليدي ويمكن ردها إلى عاملين.

رة على اللجوء للقواعد العامل األول: داخلي نشأ في ظل المنهج التقليدي من خالل صياغة مناهج أخرى تقوم ثا -
الموضوعية لحل المشاكل التي تثيرها العالقات الخاصة الدولية وثارة أخرى على تطبيق بعض القوانين تطبيقا مباشرا أو 

 فوريا، أو اعتناق قاعدة تنازع قاصرة.
 ي.العامل الثاني: خارجي أتى من الواليات المتحدة األمريكية أو ما سمي المنهج الواقعي األمريك -

، 1989انظر: د. أحمد عبد الحميد عشوش، " تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة"، مؤسسة الشباب الجامعية 
 .4و 3ص: 
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لجميع الدول محط جدل، لعجزها عن مالحقة المستجدات القانونية للنشاط التجاري 
أو  الدولي، األمر الذي عملت معه األجهزة القانونية الوطنية سواء منها التشريعية

القضائية على المساهمة بدورها في إيجاد حلول  قانونية لألوضاع الناجمة عن معامالت 
دولية في إطار توجه كل دولة نحو فتح حدودها للمستثمرين األجانب قصد االستفادة 

 بأكبر قدر ممكن من التطور االقتصادي والقانوني الدولي.
لتي تحظى بها قواعد وعادات مما جعل أغلب النظم القانونية واعية باألهمية ا

ن ، وال يخفى أ1التجارة الدولية، بحيث عرف تطبيقها انتشارا واسعا أمام محاكم الدولة
لكن يبقى أمر مه مراعاة أعراف التجارة الدولية، القضاء قد استهدف في كثير من أحكا

ذلك أن  تأقلم القاضي الوطني وتكيفه معها، من األمور الصعبة نظرا لتكوينه القانوني،
 ن قواعده أضحت مكونة من قسمين:أقواعد التجارة الدولية يعرف بعض التحول، بحيث 

قواعد قانونية ذات مصادر وطنية، وقواعد من نوع آخر لم تصدر عن المشرع 
تجد سندها في النظام  2دولية عبرالوطني، بل هي قواعد غير مندمجة ذات مصادر 

ايد على تطبيقها، ونشبت مجتمع التجار ورجال القانوني الوطني بحكم اإلقبال المتز 
عمال بها، والتي قد تتخذ تطبيقها صورتين: إما في صورة مباشرة لهذه العادات الفقرة األ

ما إعمالها بصورة غير مباشرة الفقرة األولى  .الثانية وا 
 ليات التطبيق الغير المباشرآالفقرة األولى: 

نون التجارة الدولية عموما، والعادات الشك أن الطابع غير المنتمي لقواعد قا
وأعراف التجارة الدولية خصوصا، السبب األساسي لكافة المشكالت المصاحبة لتطبيقها 

                                                 
1
 .143-131محاولة في التأصيل ، مرجع سابق ،ص:  -د. مصطفى البيتر، مفهوم قانون التجارة الدولية - 

2
 - Sami bostangi : "La promotion des usages du commerce international par la justice 

étalique", clunet 2005, N° 4 p : 1068. 
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القضاء الوطني، حيث يصطدم هذا الطابع بثوابت نظام التنازع المزدوج من القوانين  أمام
 .1الصادرة عن دول كاملة السيادة

لقضاء الوطني ألحكام التحكيم األجنبية أن قبول ا ،لهذا اعتبر بعض الفقه
الصادرة طبقا لهذه القواعد خروجا على هذا الثابت واعترافا غير مباشر بالعقد بدون 

 2قانون.
إذن فالقاضي الوطني أثناء نظره في منازعة تتكلف بالتجارة الدولية فإنه يستعين 

صول إلى القانون في ذلك بقاعدة اإلسناد الوطنية التي أصدرها مشرعه الوطني للو 
قد تكون عادات وأعراف التجارة الدولية أحد القوانين األجنبية التي  ،الواجب التطبيق

تدت إليها قاعدة اإلسناد اعتبارا لضابط اإلسناد المتمثل في إرادة األطراف الختيار هذه ها
 القواعد.

ة. والتي وفي هذه الحالة، فإن القاضي الوطني ملزم بتطبيق عادات التجارة الدولي
يمكن أن تتخذ صور متعددة انطالقا من االختيار الصريح ألطراف العقد، كما يمكن 

 .3إعمالها ولو في غياب هذا االختيار عن طريق االتفاقيات الدولية

                                                 
1
إن لم نقل  –لقد أضحت حرية األطراف في اختيار قانون العقد من األمور المسلمة بها في حل التشريعات المقارنة  - 

منهج القواعد  -حمد المؤيدمحمد عبد اهلل م –جميعها، بحيث أصبحت تشكل قاعدة من قواعد المنهج الموضوعي 
 .267رسالة لنيل الدكتوراه، م س، ص:  –الموضوعية 

2
انظر: محمد منير ثابت،تنازع القوانين في مادة التعاقد، أطروحة لنيل الدكتوراه القانونية واالقتصادية واالجتماعية  - 

 .396-390ص:  2001-2000 –عين الشق، الدار البيضاء 
ة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، دار النهضة ذ. أحمد عبد الكريم سالم

 .479ص:  1989 –العربية 
3
ينحصر المجال الحقيقي لقانون اإلرادة في عقود التجارة الدولية، حيث تتباين في هذا المجال قوانين الدول المختلفة  - 

األقرب إلى نواياهم: وكثيرا ما أكدت المؤتمرات الدولية الدور الفعال الذي يسهم به  ومن تم يحق ألفراد اختيار القانون
قانون اإلرادة، أحمد عبد الحميد عشوش:" قانون العقد بين تبات اليقين واعتبارات العدالة"، مؤسسة شباب الجامعة 

 .85، ص: 1990اإلسكندرية 
 اللتزامات والعقود المغربي" أسسه ومظاهره في نظرية العقد.انظر : محمد شيلح،" سلطان اإلرادة في ضوء قانون ا

 .8-1، ص1983رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط 
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 أوال: إرادة األطراف

إن القاضي الوطني قد يكون ملزم بتطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية في 
اف العقد ذلك، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في حالة إذا ما اختار أطر 

1980قرارها الصادر سنة 
، حيث لم تقبل المحكمة تطبيق عادات التجارة المتعلقة بعقد 1

بيع مصنع مادام األطراف، لم يشيروا إليها صراحة، فالمحكمة قد تعاملت مع هذه القواعد 
ها ملقى على من تشبث بها ومثلها في ذلك مثل الشروط التعاقدية التي يكون عبء إثبات

ى ذلك، أن التعامل مع هذه زد علمثل القوانين األجنبية، يجب معاملتها معاملة واقع، 
قد يجعل منها مجرد عادات اتفاقية ال يتم تطبيقها من قبل القاضي  ،القواعد بهذه الطريقة

 إال إذا اتفق األطراف على إعمالها.
لواجب التطبيق طبقا لقاعدة اإلسناد يكون معه للعرف كما أن إعمال القانون ا

والعادة مجرد دور تكميلي شرط عدم مخالفة أحكامها لقواعد النظام العام لدولة القاضي، 
بخالف البعض الذي اعتبر أن تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية استنادا إلى قاعدة 

 .2اإلسناد عملية ال يمكن تصورها مطلقا

م القاضي الوطني أنه يستعين بقواعد اإلسناد من اجل البحث عن فاألصل أما
أما بالنسبة لعادات وأعراف التجارة  3القانون الواجب التطبيق لفض النزاع المعروض أمامه

الدولية باعتبارها قواعد غير منتمية ألي دولة أو نظام قانوني معين، فهي قواعد عبر 
إذ أن القاضي تنازعية انطالقا من قاعدة اإلسناد،  وطنية، وبالتالي ال يمكن تطبيقها بصفة

                                                 
1
 .154هشام علي صادق، مرجع سابق، ص:  - 

2
 105، ص: 2000منشأة المعارف  ذ. طرح البحور، علي حسن فرح، تدويل العقد، دار النشر، - 

3
جدير بالذكر، أن قواعد اإلسناد تفترض وجود قانونين أو أكثر يتزاحمان من أجل التطبيق، ووجود هذا النوع من  - 

 التنازع ال يتصور إال بين قانونين صادرين من دول كاملة السيادة.
الخاص المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، انظر: ذ. جميلة أوحيدة آليات تنازع القوانين في القانون الدولي 

 .6-4ص:  2005-2004السويسي  –الرباط  –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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و القوانين الوطنية ال تتصور وجود تزاحم بينها وبين القوانين عبر الوطنية فرغم الوطني أ
انون االعتراف بوجود قواعد قانونية فوق وطنية ووجود مجتمع دولي للتجار ووجود ق

تصور وجود تزاحم بينها وبين رغم ذلك لم يكن من المخاص به، ناتج عن تنظيم ذاتي، 
 1.عقانون وطني من اجل تطبيقها باعتبارها القانون الواجب التطبيق من خالل قواعد التناز 

ض الذي اعتبر التزاحم مقصور فقط بين قانونين منتميين لدولتين مختلفتين بعبخالف ال
 ذات سيادة.

 تق على االلتزاماالمتعلقة بالقانون الواجب التطبي 2والواقع، أن اتفاقية روما
قد خرجت عن هذه القاعدة  19وفي مادتها  1980يونيو  19التعاقدية والموقعة في 

وجعلت مسألة التنازع قائمة حتى مع قانون وحدة إقليمية ال تتمتع بصفة دولة، فيمكن 
مثال أن يقوم التنازع فيما بين شرائع تنتمي كلها إلى نفس الدولة الواحدة وهذا ما جعل من 

 تصور وجود تزاحم بين قانون وطني وعادات وأعراف التجارة الدولية من أجل التطبيق.الم

وتجدر اإلشارة، أن تحديد القانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية بناء 
مسألة نظمها المشرع المغربي في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين  ،على إرادة الطرفين

 .3منه 13واألجانب وخصوصا الفصل 

 ديدنجده ينص بكيفية صريحة على إمكانية المتعاقدين تح 13فبالرجوع للفصل 
القانون الواجب التطبيق على الرابطة العقدية بإرادتهما، غير أن ما يطرح المشكل في 

                                                 
1
 هذا التوجه جد متشدد في تحديد القوانين التي تتزاحم من أجل التطبيق. - 

2
- Berthold Goldman, "La Lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux 

réalité perspectives", clunet 1979, p : 476. 
3
دراسة لدور اإلرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق"، -د. محمد منير تابت، "تنازع القوانين في مادة التعاقد - 

 .291أطروحة لنيل الدكتوراه، م س، ص: 
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ن يكون التحديد مطبقا على قانون معين أن هذه اإلمكانية مرتبطة بضرورة أحقيقة األمر 
 ة، وتعني بذلك التشريع.الصادر عن سلطة وطني

ال يحتمل أن يحدد أطراف العالقة  13الشيء الذي يحمل معه كون الفصل 
لكون األمر ال يعلق بالقانون بمفهومه الضيق، ومن تم فإن  ،الدولية عادات تجارية

القاضي الوطني قد يستبعد اختيار العادات التجارية الدولية لحل المنازعات التعاقدية، بعلة 
من ظهير الوضعية  13تيار جاء مخالفا لروح قاعدة اإلسناد المضمنة في الفصل أن االخ

 المدنية للفرنسيين واألجانب.

إن قواعد اإلسناد المضمنة في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين واألجانب هي 
 غير أن هذا القول ليس مطلقا. ،قواعد على درجة واحدة من األهمية واإللزام

قواعد القانونية الجوهرية منها ما ال يجوز مخالفتها ومنها ما من المعلوم أن ال
يجوز مخالفتها، حسبما تكون الحقوق التي وضعت تلك القواعد لحمايتها مما يجوز 
التصرف به، والتنازل عنه، أو مما ال يجوز فيه، فقواعد اإلسناد التي تضمنها قانون 

 .1نوعينالوضعية األجانب في المغرب تشمل حقوقا من 

وانطالقا من الطبيعة المزدوجة لقواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاص 
أن تحكم عالقاتهم  أجل المغربي، فإن اختيار األطراف للعادات التجارية الدولية من

التعاقدية هو اختيار صحيح على أساس أن يتم التعامل مع تلك العادات تعامل القانون 
جدها، والذي يملك القاضي استبعاده، كل ما كانت األجنبي، خصوصا من حيث إثبات توا

 هنالك مخالفة للنظام العام.

والحقيقة، أن قولنا بضرورة أن يتم التعامل مع تلك العادات التجارية بنفس 
التعامل مع القانون األجنبي، إنما يهدف إلى تأكيد صحة االتجاه الحديث الذي يذهب إلى 

                                                 
1
 .202، ص: 1994لدولي الخاص المغربي"، دار المركز الثقافي العربي، موسى عبود: "الوجيز في القانون ا - 
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التجارية، باإلضافة إلى تجنب صعوبة تطبيق تلك  االعتراف بالصفة القانونية للعادات
 العادات الدولية على العملية التعاقدية برمتها، انطالقا من تكوين العقد إلى حين تنفيذه.

ومما يزكي وجه نظر هذه، هو أن النظام القانوني المغربي يعترف للعادات 
 2لك أمام صراحة المادة نازعات القائمة بين التجار، وذمالتجارية بمكانة مهمة في حل ال

 .1من مدونة التجارة

وكذلك قانون المسطرة المدنية، في بابه الثامن المتعلق بالتحكيم والوساطة 
والذي ينص على أخذ الهيئة التحكيمية في االعتبار  44/327االتفاقية، في فصله 

 .2وأعراف التجارة

نية يكمل بعضها وانطالقا من القاعدة الفقهية القائلة بكون النصوص القانو 
ما يمنع أطراف العالقة التجارية الدولية من اختيار  كناهخر، فإنه ليس آلالبعض ا

 العادات التجارية بحكم عالقتهم التعاقدية.

 ةــات الدوليــاالتفـاقي :اــثاني

هذه الصورة تتم عن طريق إعمال اتفاقية دولية من طرف القاضي الوطني، 
تفاقية األمم المتحدة نجده في اال التجارة الدولية،  وهذا ماوالتي تحيل إلى تطبيق عادات 
 .3بتطبيقها والقاضي الوطني والتي تلزم األطراف 9و 8للبيع الدولي للبضائع في المادة 

                                                 
1
 من م.ت. 2جاءت في م  - 

"يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف ت أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعد مع المبادئ 
 األساسية للقانون التجاري".

2
المتعلق بنسخ وتعريض الباب الثامن بالقسم الخامس من ق.  08.05م ق م.م من قانون رق 44/327ينص الفصل  - 

 (. 2007ديسمبر  6 1428ذو القعدة  25 -5584 ج ر، عم. م الصادر في 
"في جميع األحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين االعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين األطراف باألعراف  والعادات 

 ة".السائدة في ميدان التجار 
3
 .1980من اتفاقية فيينا،  9المادة  - 

 .يلتزم الطرفان باألعراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بينهما 

  ما لم يوجب اتفاق على خالف ذلك يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل
متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام في عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به 

 التجارة الدولية بين األطراف في العقود المماثلة السارية في نفس فرع التجارة.
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ا سمح بتنفيذ أحكام معند بهاعترف فإن القاضي الوطني قد ا ،إضافة إلى ذلك
لقضاء الوطني قد منح للعقد الطليق ، فكأن االتي طبقت على المنازعات العقديةالمحكمين 

على من  في هذا الفرض قوته الملزمة التي ما كان يتمتع بها لو كان النزاع قد تعرض
التي طرحت عليه بشأن  الطعونن القضاء قد أكد في مناسبة القضاء منذ البداية، بل إ

االحتجاج  ا على إرادة األطراف، وبالتالي ال يجوز لهؤالء اآلخرينالمحكمين لهأحكام 
بجهلهم لها، ألنه ال يعذر بجهل القانون، وهذا ما حدث بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية 

، حين اعتبرت وتصورت عدم خضوع عقدها على أعراف التجارة الدولية، وأن كل 1950
، اعتبرت أن 1981عقد البد من إخضاعه لقانون دولة معينة، لكنها تراجعت عن قرارها 

قت القانون التجاري الدولي يعد تحكما قانونيا وبالتالي، اعتمد على قواعد التحكيم الذي طب
والذي  1991أكتوبر  22قانونية، األمر الذي توضح في قرار آخر لنفس المحكمة بتاريخ 

ضم الحكم  Valencianeالطعن الذي تقدمت به شركة  ،رفضت من خالله المحكمة
، أصدرت من خاللها محكمة 1989يوليوز  13الصادر عن محكمة استئناف باريس 

النقض صحة العقد موضوع النزاع والذي ال يرتبط بروابط مميزة مع أي من القوانين 
 .1الوطنية

قد اعترف ببعض العادات السائدة في مجال التعاقدات  ،والقضاء الفرنسي
 1950االعتراف بصحة شرط الدفع بالذهب نقض فرنسي سنة  ،الدولية، حيث نجد مثال

تراف بصحة شرط التحكيم في العقود التي تبرمها الدولة مع األشخاص الخاصة واالع
وكذلك مبدأ استقاللية شرط  Galakissفي قضية  1966جنبية نقض فرنسي سنة األ

                                                 
1
- Cass. Civ 22 oct 1991/Rcv. Crit 1992 p.113 Note Oppetie B). 

، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، «ولي الخاصالحماية القانونية، المتعاقد الضعيف في القانون الد» فةمحمد بوزالأنظر:  -
 .125، ص:2002-2001جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، 
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Gossetبمناسبة قضية  1963التحكيم نقض فرنسي سنة 
1

بالرغم من اعتراف القضاء  
نكب اره صفة اإللزام، مع ذلك فهي تشكل مصدر القيمة القانونية لعادات التجارة الدولية وا 

أساسيا للقانون بمفهومه الواسع وجب تطبيقها ولو في حالة عدم وجود إشارة إرادة 
 األطراف إليها.

إذن فتطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية عن طريق آليات وبشكل غير مباشر 
جال أمام المحاكم من طرف القضاء، ومن خالل اعترافها بقيمة قانونية، قد فسح الم

 الوطنية لتطبقها مباشرة.

 الفقرة الثانية: التطبيق المباشر لعادات وأعراف التجارة   

لعل التطورات التي عرفتها التجارة الدولية عموما، وقواعدها خصوصا عادات 
وأعراف التجارة الدولية واعتراف القضاء بقيمتها لم يعد تطبيقها متوقف على إرادة 

ث أصبح بإمكان القاضي الوطني تطبيقها دون االستعانة بقاعدة اإلسناد أو ، حي2األطراف
فهي بمثابة قانون غير مكتوب يفترض في  ،أي وسيلة أخرى، مما يتحتم العلم بها

القاضي العلم بها كعلمه بسائر القوانين، وبالتالي ال يجوز االحتجاج بجهلهم لها، ألنه ال 
 .3يعذر بجهل القانون

                                                 
 في هذين القرارين: :أنظر -1

- Cass. Civ. 7 mai 1963 clunet 1964 p. 82 et S.S note Bredin. 

- Galakis cass. Civil 3 Mai 1966 Rev crit. 1967 not Goldman B). 
2
إذا ما أشار جانب من  La loi appropriée au contratوفي ميدان العقود أثيرت فكرة القانون المناسب للعقد  - 

الفقه وفي عدة مناسبات إلى أنه في حالة سكون األطراف في عقد دولي على تعيين القانون الذي سيخضع له العقد، 
 La loiيختار ضمن القوانين ذات الصلة بالعقد، القانون الذي يكون أكثر مالئمة مع مضمون العقد البد للقاضي أن 

dont les dispositions. 

- Batiffol Henri : « La loi appropriée au contrat, le droit des relations économiques 

internationales, Etudes offertes. Berthold Goldman p.1 et sep. 
3
 .168-197هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، م س، ص:  - 
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عراف قد اعتمدته المحكمة العليا اللبنانية في القواعد في تطبيق األ وهذا الموقف
 4المتعلقة باالعتمادات المستندية وفي ذلك تقول محكمة التمييز اللبنانية في حكم لها في 

د مبني على أن العقد الناشئ عن فتح اعتماد مصرفي مستندي هو عق» 1968أبريل 
ة إنشائه وآثاره. وفي حكم آخر صادر عن محكمة أعراف التجارة الدولية التي ترعى كيفي
 : حيث جاء في حيثيات الحكم 1981فبراير  10استئناف باريس في حكم لها صادر بـ 

« Un exploitant d’un commerce de primeurs en gros, est un 

professionnel tenu de connaître les règles et usages de son commerces. Et plus 

particulièrement les règles et usages du commerce inter-européen de pomme 

de terre. »  

وهذا يعني أن المتعاملين في مجال تجارة البواكر يجب أن يكونوا بطبيعة الحال، 
على علم بقواعد وعادات تجارتهم، وخصوصا عادات التجارة األوربية لتجارة البطاطس ثم 

 أضاف القاضي قائل:

« Cette obligation constitue le simple transposition du principe de 

droit commun selon lequel nul n’est censé d’ignorer la loi ». 

أي أن هذا االلتزام الملقى على عاتق األطراف يشكل تجسيدا للمبدأ القانوني 
 المعروف الذي بمقتضاه ال يعذر أحد بجهله للقانون.

ت العادات التجارية قي هذا التطبيق، أن المحكمة من تلقاء نفسها قد طبالمهم ف
الواجب التطبيق تبعا لقاعدة  يالمستقرة في هذا الصدد، ولم تبحث عن القانون الوطن

 اإلسناد الفرنسي.
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والجدير بالذكر، أن التطبيق المباشر لعادات وأعراف التجارة الدولية أمام القضاء 
رورة استبعاد إسناد العقد إلى قانون أجنبي، فال يتعارض هذا الوطني ال يعني بالض

التطبيق مع التزام القاضي الوطني بإعمال قواعد اإلسناد في قانونه وتطبيق القانون 
األجنبي الذي تشير إليه، فإعمال القواعد اآلمرة في القانون األجنبي الواجب التطبيق 

التي تتسم بها عادات التجارة والناشئة عن يحقق معنى أو جوهر هذا االلتزام، فالمرونة 
طبيعتها العرفية المحايدة، وتمكن القاضي من تطبيقها في كل األحوال، دون توقف على 
إحالة من جانب األطراف أو القانون الواجب التطبيق، وتجدر اإلشارة على أن بعض 

اردة في العقد، المحاكم الفرنسية في بعض أحكامها، اعتمدت على الشروط التعاقدية الو 
وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين للوصول إلى تطبيق قواعد التجارة الدولية المستقرة وخاصة 

 .1عادات التجارة الدولية

إذن، فالقاضي قد يعتمد على قواعد وعادات التجارة الدولية بشكل مباشر 
ولة ما بيق القانون وطني لدإلى تط تحيلمتجاهال بذلك تطبيق ضابط اإلسناد التي 

وأن عادات التجارة الدولية هي قواعد غير منتمية لنظام قانوني معين، مما خصوصا 
يعني عدم وجود التطبيق التنازعي بين القانون الوطني وقواعد وعادات التجارة الدولية، 
وبالتالي فهذا يعتبر مناهضا اللتزام القاضي بإعمال قواعد اإلسناد الوطنية والتي أمره 

                                                 
1
بمقتضى هذا العقد ضمنت إحدى الوكاالت السعودية لشركة فرنسية الحصول على عقد  Sponsorshipعقد  - 

من قيمة المقاولة من الباطن  %7بة مقاولة من الباطن داخل المملكة العربية السعودية، وتحدد أجر هذه الوساطة بنس
على أن تؤدي هذه القيمة أوال بأول مع كل تسوية مالية يؤديها المقاول األصلي إلى المقاول من الباطن. توقفت الشركة 

منها بسبب نشوء بعض الخالفات بينها وبين المقاول األصلي وأن  %75الفرنسية عن الوفاء بهذه القيمة بعد أداء نسبة 
لم يقم بدوره في حل هذه الخالفات، مما يعد إخالال بااللتزامات التي يفرضها عليه  Le sponsorلسعودي الطرف ا

العقد، األمر الذي دفع الطرف السعودي إلى اللجوء إلى محكمة بانت الفرنسية موطن الشركة الفرنسية المدعى عليها( 
 قه لكامل القيمة المتفق عليها.للمطالبة بباقي القيمة المستحقة له، وقضت المحكمة باستحقا
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ة إعمالها على كل نزاع يحتوي على عنصر أجنبي، وهو ما ال يجوز مشرعه لضرور 
 قانونا.

لكن خصوصية التجارة الدولية وخصوصية العقد الدولي يفرض في هذا المجال 
ر لقواعد التجارة الدولية ينطلق دائما من معطيات منهج اإلسناد التقليدي الذي شتطبيق مبا

التطبيق، أجل ما يتزاحم قانونين أو أكثر من ال يعرف سوى قواعد التنازع المزدوجة عند
 .1فإن تطبيق عادات التجارة بشكل مباشر يمكن إدراكه في ظل النظرية األحادية لإلسناد

خيرة التي تحدد القواعد الواجبة التطبيق على ضوء ما يسفر عنه معيار هذه األ
ة المعروضة أمام الصلة الذاتية الذي يدقق من خاللها في العالقة القائمة بين الحال

القضاء والقواعد القانونية التي يكشف عن إرادتها في االنطباق، وذلك دون اعتبار النتماء 
ال، ولعل في فكرة اإلسناد  مهذه القواعد إلى نظام قانوني كامل في دولة كاملة السيادة أ

ن تغلق األحادي إلى قانون معين دون اعتبار إلى قاعدة اإلسناد المزدوجة في طبيعتها أ
الباب على كل المزاعم التي تنعى على القاضي تعيينه للقانون الواجب التطبيق وليس 

 عادات التجارة فقط.

هذا ما يفقد هذا النوع صفتها المتميزة لحكم عالقة قانونية محددة تطبق على 
النزاع بشكل مباشر دون اللجوء إلى المنهج التنازعي الذي يسعى مختلف المتعاملين في 

جارة الدولية إلى الهروب منه، ولعل هذا هو السبب الذي دفع بهم إلى اختيار التحكيم الت
التجاري الدولي الذي يجدون فيه قضاء أصيل لتجارتهم الدولية، فما هو مركز عادات 

 وأعراف التجارة الدولية أمام المحكم؟

                                                 
1
 .126-122طرح البحور علي حسن فرح، م س، ص:  - 
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 تطبيق العادات واألعراف أمام المحكم : المطلب الثاني

لقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية على هيئة التحكيم األخذ توجب غالبية ا
في نوع  ةالسائد ومراعاة عند الفصل في النزاع شروط العقد واألعراف باالعتبار
 .1المعاملة

هذا االلتزام، حيث يأخذ صورا عديدة ومتنوعة، فمن  ىحكم الدولي إلميلجأ ال
قص أو لمعالجة أوجه القصور التي يتضح ناحية يلجأ إلى هذه العادات واألعراف لسد الن

 فيها أن إرادة األطراف قد اتجهت إلى العقد للقانون.

في هذا اإلطار تتسع سلطات المحكمين الدوليين اتجاه القواعد واألعراف التجارية 
يق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارية طبالدولية بالمقارنة  مع القاضي الوطني، فت

ضوع النزاع يعني ذلك أن يكون البنيان القانوني لقرار التحكيم منبث الدولية على مو 
الصلة بأي من القوانين الوطنية، بمعنى آخر فإن هذه العادات واألعراف ستكون بمثابة 

. لعدم توفره على قانون اختصاص، 2بالنسبة للمحكم الدولي Lex foriقانون القاضي 
لى وجود اعتبارات أخرى الفقرة األولى، كما أن هناك حدود وضوابط تحدده وتقيده في  وا 

 أعمال هذه القواعد والعادات التجارية الدولية الفقرة الثانية.
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مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، الفتح للطباعة  - 
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 بعدها. . وما238الفكر للطباعة والنشر، ص 

- Alan Redferm Martin Hnter :" Droit et pratique, de l’arbitrage commercial 

international" 2émé édition. L.G.D.J london. 1991, P : 99. 

- Fouchard) fh), Gaillard) e), Goldman) b) traite  de l’arbitrage internationale, op. – 

cit.879. 
2
" القانون الموضوعي للتحكيم في مجال المشروعات الدولية االقتصادية"، دبلوم الدراسات : نعبد الحفيظ ميمو  -  

 111،ص:2007-2006كلية سال  –العليا المعمقة 
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 عراف.األأساس تطبيق المحكم الدولي للعادات و : الفقرة األولى

من المعلوم، وكما سبقت اإلشارة، فإن المحكم تتسع سلطاته اتجاه القواعد 
ة بصفة عامة واألعراف التجارية الدولية بصفة خاصة، حتى واألعراف المهنية أو التجاري

لعدم توفر المحكم  س، وذلك راجع باألسا1ولو كانوا ملزمين بالفصل بالنزاع طبقا للقانون
لى عدم تحديد األطراف القانون الواجب التطبيق على عقدهم (أوال )لقانون اختصاص  )وا 

 .(ثالثا )إضافة إلى وجود اعتبارات أخرى (ثانيا

 عدم توفر المحكم الدولي على قـانون اختصاص. : أوال

بسلطة تقديرية واسعة في بحثه عن القانون الذي يحكم  2يتمتع المحكم الدولي
موضوع النزاع، على خالف القاضي الوطني، وذلك راجع باألساس لعدم توفره على قانون 

التفاقيات الدولية، وكذا يمكنه اللجوء إليه وقد أكدت هذه الحقيقة، العديد من ا 3اختصاص
 الكثير من قرارات التحكيم التجاري الدولي.

والتي أكدت تمتع المحكم بقدر من  ،فمن االتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم
الحرية والسلطة التقديرية في تحديد القانون الواجب التطبيق، نجد االتفاقية األوربية بشأن 

. والتي نصت في مادتها 1961أبريل  21جنيف في التحكيم التجاري الدولي الموقعة ب

                                                 
1
 - BOUZID EL MESSARI :"Les contrats internationaux de transfert autonome de 

technologie",thèse Doctorat , faculté de droit Fes -année unniversitaire1997-1998,p :283 

 
أن المحكم الدولي يختلف عن القاضي الوطني في حاالت كثيرة : سوف يتخلص من سيطرة القانون الوطني ألنه  -2

بمثابة قاض دولي في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وهي قواعد تستقل بكيانها ومصادرها عن القوانين الوطنية 
ر نسبيا وأكثر فعالية من تلك القواعد المستمدة من القوانين الوطنية، إذ بتطبيقها يستطيع المحكم الدولي أن وألنها تعتب

عبد اهلل درميش، التحكم الدولي في المواد التجارية، رسالة دبلوم د.  : يتغلب على معضلة تنازع القوانين الوطنية أنظر
 أحمد عبد الحميد عشوش، مناهج تنازع القوانين، م س، ص : ،342، ص: 1983-1982ع. م، كلية الدار البيضاء 

34 
3
 مجلة الحقوق "قواعد تنازع القوانين بين الوصف التقليدي والمستحدث الموضوعي"، جورج حزبون حزبون: - 
 246،ص2002يونيو  26السنة    2ع 
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السابعة على وجوب تطبيق المحكمين للقانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي يرونها 
مالئمة في حالة المعروضة، وهو األمر الذي أقرته أيضا المادة الثالثة من اتفاقية 

نفس  .convention  Casوالمعروفة باسم  1975الموقعة في بنما سنة  أنترأمريكان
دجنبر  15التوجه أقرته الئحة قواعد التحكيم الخاصة الصادرة عن األمم المتحدة في 

1
1976 . 

فعدم وجود قانون اختصاص للمحكم يعطي له الحرية الكاملة في تبني أية قاعدة 
 .2قانونية سواء كانت مصدر وطني أم ذات مصدر دولي

 جب التطبيقعدم اختيار األطراف القـانون الوا  : ثانيا

إلرادة األطراف دور حاسم ومركزي في نطاق العقود التجارية الدولية ال شك أن 
لية لفضها لما يوفره هذا النوع من كآم يوتسوية المنازعات المرتبطة بها عن طريق التحك

ين األطراف مكوت 3يوفرها قضاء الدولة كالسرية والسرعةال القضاء الخاص من مميزات 
في حالة  ،. لكن4القانون الموضوعي الذي سيفصل في هذه المنازعاتمن حرية اختيار 

غياب إرادة األطراف سواء الصريحة أو الضمنية في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
قواعد  -موضوع النزاع عن طريق إعمال قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص

 اإلسناد.
                                                 

 
1
النزاع في التحكيم التجاري الدولي. مريم السياسي: القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع  أسماء لحو، - 

 .224، ص: 2007دراسات وأبحاث قانونية، الطبعة األولى، سنة 
2
 .161المرجع السابق، ص  : هشام على صادق - 

 -أنظرأيضا: اإلدريسي عبد السالم، النظام العام في التحكيم التجاري الدولي: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 
 .92ص:   2007-2006-الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، سال  جامعة محمد

3
 .87، ص 27خصومة التحكيم الدولي في المادة التجارية، مجلة المحاكم المغربية، عدد :  : المنصور شعيب - 

- Eric Loquin :" Les obligations de confidentralité dans l’arbitrage" ,Rev arb,.2006 n° 2     
p: 323. 
4
- Goldman (B): la volonté des parties et la rôle de l’arbitre dans l’arbitrage international 

Rev. arb, .1981.N°1.P.83.  
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محكم الدولي يختلف عن القاضي ومن المعلوم وكما سبقت اإلشارة، أن ال
الوطني، ذلك أن هذا األخير مقيد بإتباع القواعد القانونية لقانون اختصاصاته أي لقانون 
دولته التي يصدر باسمها أحكامه بإتباع قواعد اإلسناد التي يمكن للمحكم أن يستشف هذا 

ن وطني معين، أو التمركز بطريقة سلبية وهي عدم إمكان ربط العالقات محل النزاع بقانو 
 .P.lagarde et H.batiffol :نريييبكحسب تعبيرين الفقيهين ال

هناك من العالقات والمعامالت التجارية الدولية ما ال يمكن إخضاعه من الناحية 
وتشعب هذه العالقات، فإنها تتجاوز نطاق  التساعالواقعية لقانون وطني معين نظرا 

ك، العمليات التجارية التي تتم بين شركات تعمل قانون وطني نعين، وخير مثال على ذل
في نطاق دول متعددة، ففي هذه الحالة سيكون من التعسف ربطها بقانون دولة معينة، أو 
سوف يجد المحكمون في القواعد العرفية مخرجا لهم لحل المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ 

طني ولم يتمكن المحكمون هذه العمليات، خاصة إذا تمسك كل طرف بتطبيق قانونه الو 
بسبب عدم وضوح بنود اتفاق التحكيم أو العقد موضوع النزاع من الكشف عن اإلرادة 

  .الضمنية للخصوم

ويتعلق بتنفيذ  ،في هذا الصدد 1ويمكن أن نسوغ مثال فيما يخض قرار تحكيمي
لم يحدد فيه استيراد لبنانية،  شركةعقد توريد منتجات يابانية يبين شركة تصدير يابانية و 

الطرفان القانون الواجب التطبيق على النزاع، ولم يتفقا على تحديده أثناء سير النزاع، بل 
طالب كل منهما بتطبيق قانونه الوطني ولتبرير االستناد إلى قواعد وأعراف التجارة الدولية 
يد لحكم هذا النزاع، ذكر المحكمون في حكمهم "أنه يتضح من ظروف النزاع أن عقد تور 

.. وأن الطرف المنتجات اليابانية سوف يتم تنفيذه في كل من لبنان وسوريا واألردن.
هذه  باستيرادينبغي عليه احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام الخاصة  اللبناني المستورد

                                                 
  .1973. صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس 1859حكم تحكيمي، رقم  - 1
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المنتجات في الدول التي سيتم تنفيذ هذا العقد فيها، وأن الطرف المصدر الياباني ال 
عاء بأن هذه القواعد المنظمة الستيراد ال يحتج بها عليه، ألن كل تاجر ينبغي يمكنه اإلد

عليه قبل تصريف منتجاته أن يحترم القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تتعلق باالستيراد 
ومن هنا يتضح أن العقد سيتم تنفيذه في ل التي يزمع تصريف منتجاته فيها. في الدو 

يار قانون معين لحكم مثل هذا النزاع بعد صعوبة حقيقية، ولذا ثالث بالد مختلفة، واخت
ينبغي اعتبار أن الخصوم قد ارتضوا أن يتم الفصل في منازعاتهم الناشئة عن مثل هذا 

، إذ يرى جانب من 1العقد طبقا للمبادئ العامة واألعراف السائدة في مجال التجارة الدولية
حدى ناشئ بينهم للتحكيم طبقا لالئحة إنزاع الأن اتفاق األطراف على إخضاع ال 2الفقه

منظمات ومراكز التحكيم الدائم يعد مؤشر على رغبة الخصوم في تطبيق أعراف وقواعد 
التجارة الدولية كنظام قانوني مستقل، وهو ما طبقه المحكمون في حكمهم الصادر في 

شارطة التحكيم من غرفة التجارة الدولية، حيث كانت م 1970لسنة  1569القضية رقم 
مبرمة بين طرفين أحدهما ألماني واآلخر هندي، وكانت تنص في فقرتها األولى على 
إتباع الئحة غرفة التجارة الدولية، وتمسك كل طرف، رغم ذلك بتطبيق قانونه الوطني، إال 

من اختيار  استنتجواأن المحكمين عند استحالة إعمال أي من القوانين المقترحة، قد 
عدم خضوع المنازعة من هذين  بباريس غرفة التجارة الدوليةتحكيم ئحة الخصوم لال

نما لعادات وأعراف التجارة الدولية.  3القانونيين وا 

من هذا المنطلق، يمكن للمحكم وخاصة على صعيد التجارة الدولية االستناد 
مباشرة على عادات هذه التجارة كنظام قانوني مستقل عن أي قانون وطني للفصل في 

                                                 
 هذا الحكم منشور في مقال:  - 1

Derrains(y) : rev- arb, art – cit,1973 p :133.et 134. 
 .184ص:  ،1981ط دارالفكر العربي، أبو زيد رضوان ،"األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي"، - 2

Derains (y) : rev-arb 1973.p :137 
 .Derrains( y) : rev- arb .1973. p.135.et 136أنظر إلى الحكم في مقال   - 3
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المنازعات التي تثور بمناسبة عقود يحدد الخصوم فيها على وجه اليقين القانون الواجب 
 المحكمونوأكثر من قانون لحكمها، ولم يتمكن  حددواالتطبيق على هذه المنازعات، أو 

وض بنود العقد لتعقد غممن كشف عن إرادتهم الضمنية من اختيار قانون معني ل
 د أطرافها أو أماكن تنفيذها.المشكالت التي يثيرها أو لتعد

 ثالثا: تطبيق المحكم لعادات وأعراف التجارة على سبيل االحتياط

و األطراف أن يطبق عادات وأعراف التجارة الدولية حتى عند يمكن للمحكم أ
اختيارهم قانونا وطنيا معينا لحكم موضوع النزاع. لكن على سبيل االحتياط فقط سواء لسد 

 .1ون، أو لتفسير النصوص الغامضة فيهالنقص في هذا القان

في التطبيق في حاالت معينة، ففي  ححكم لألعراف الدور الراجمبل قد يعطي ال
الدولي في إطار  المحكم حالة عدم وجود نص أو حل للنزاع الواجب التطبيق، لقد أجبر

تطور نين الوطنية عن مسايرة البحثه عن القانون الواجب التطبيق أمام تخلف بعض القوا
ل والمستمر لواقع التجارة الدولية، حيث أوجد من بعض الدول فراغ  هائل، والتقدم المذاله

 .2تشريعي حول بعض المسائل  التي تثور على مسرح هذه التجارة

ولعل أهم المشاكل التي كانت تثور في هذا الخصوص، االعتمادات المستندية 
طويلة شائعة في التعامل بين التجار  األخرى، والتي استمرت فترة البنوكوبعض أعمال 

قبل أن يقبلها القضاء الوطني، وقد استند المحكمون  إلى هذه األعراف لفض النزاع الذي 
الصادر عن غرفة التجارة الدولية بين بائع  1969في سنة  1675كان محال للحكم رقم 

ى أن يقوم  وثم في عقد البيع  االتفاق عل أرزبرازيلي ومشتري فرنسي بخصوص صفقة 

                                                 
1
 . 151ان، م س، ص: أبو زيد رضو  - 

2
دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية.  ،«انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية»محمد إبراهيم موسى:  - 

 .124، ص : 2007
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لتأخير، يكون من حق عتماد مستندي بمجرد توقيع العقد، وفي حالة االمشتري بفتح ا
عتماد المطلوب. قام عة، ولما تأخر المشتري عن فتح االفترة تسليم البضا البائع طلب مد

البائع بفسخ العقد من جانب واحد، فحدث الخالف ورفع األمر إلى المحكمين للفصل في 
دم به البائع، وغيرها فأقر المحكمون من المسلك استنادا إلى قواعد مدى صحة ما ق

 وأعراف التجارة الدولية السائدة في هذا المجال.

مثل المشكالت  ،وغيرها من المشاكل التي تثور على مسرح التجارة الدولية
لقة أو المتع ،قدية في الروابط التجارية الدوليةاالمتعلقة بمدى كفاية بعض الضمانات التع

بنوع العملة الواجب الدفع بها واألثر المترتب على تخفيضها، والتي كان المحكمون 
يضطرون للفصل فيها لألعراف طبقا لألعراف السائدة نظر العدم معالجة القوانين الوطنية 

لهذا  نطو ما يحتاكليا أو جزئيا، لهذه المشاكل، ولذا فإن محكمي التجارة الدولية، غالبا 
صراحة أنهم يكون هناك قانون وطني واجب التطبيق على النزاع ويعلنون  األمر، عندما

 و ذاك أو األعراف التجارية إذا اقتضى األمر ذلك.سيطبقون هذا القانون أ

هناك ذلك أن  ،والحالة الثالثة  تتمثل في تطبيق العادات واألعراف بصورة مباشرة
وهنا يستطيع  ،هذه األعراف اوثيقمن العالقات التجارية ما يكون مرتبطا ارتباطا 

المحكمون االستناد إلى هذه األعراف لحل المنازعات المتولدة عن هذه المعامالت، أو 
لتفسير حقوق التزامات األطراف فيها دون اهتمام بالحلول الموجودة في القانون الذي 

وع التجارية يحكم النزاع، ومن أهم المعامالت التجارية الدولية التي ترتبط باألعراف، البي
البحرية، والبيوع الخاصة  ببعض السلع مثل القطن والجلود والصرف واألخشاب، والتي 

عقد دولي دون شكل نموذجي أو  صدر به خاص لألعراف السائدة تقنين شأنهابيرجى 
 اتفاقية خاصة لتنطبق على هذا النوع من البيوع. 
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 معينفي قانون وطني  النقص ال لسدإضافة إلى حالة أخرى تطبق هذه األعراف 
، بما يتوافق مع معطيات وضروريات التجارة الدولية، نصوصهاوال لتفسير الغامض من 

يق مباشرة الستبعاد المحكم إلحكام القانون الوطني الواجب التطب ةنما تنطبق كنتيجا  و 
ا وحده المؤهلةهي تكون هذه األعراف في هذه الحالة و  ،لمخالفتهما للنظام العام الدوليين

1لحكم موضوع النزاع 
. 

ومن أهم المجاالت التي يستبعد فيها المحكمون القوانين الوطنية لمخالفتهما 
الدول لألحكام المتعلقة بشروط الدفع في  تسنهاللنظام العام الدولي القوانين المالية التي 

ملة المعامالت التجارية الدولية، والتي تتعارض أحيانا مع تنفيذ شروط ضمان تحويل الع
أمام هذه االعتبارات،  ،2التي تتضمنها في الغالب العقود الدولية ذات الشكل النموذجي

حيث تصبح مالئمة ومسايرة للتطورات التي  ،فإن المحكم يلجأ إلى هذه العادات واألعراف
التجارة الدولية، ليفصل في النزاع طبقها، لكن هذه السلطة تكون مقيدة بضوابط،  تعرفها

 اله لها.عمإتحده في 

التجارة  م لعادات وأعرافحكحدود وضوابط إعمال الم الفقرة الثانية:

 الدولية

الواجب التطبيق وال يجب القانون  اختياريتمتع المحكم الدولي بحرية واسعة في 
حيث يستطيع  هذه الحرية مطلقة، بل هناك قيود ترد على هذه السلطة، أن يفهم أن

إضافة إلى أن هذه  أوال دون أن يوجد اتفاق الخصومالمحكم تطبيق العادات واألعراف 
 النظام العام ثالثا.ومخالفتها القواعد واألعراف ال تطبق إال في أوساطها المهنية ثانيا 

 لتطبيق األعراف  ليس شرطأوال: اتفـاق الخصوم  

                                                 
1
  - Goldman) B) « La volonté des parties ...  art .cité, p.483 

2
 .188أبو زيد رضوان: ،م س، ص:  - 
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تطبيق األعراف والعادات من تلقاء نفسه، فاتفاق الخصوم  يستطيع المحكم الدولي
ا متطبيقه على موضوع النزاع، وبالتالي، فإن القضاء الفرنسي لم يبحث في فيليس شرط 

حة أو منظمة قد ورد النص عليه في العقد أو في المشارطة، وفي الئ ،إذا كان هذا الشرط
المحكم يعني تطبيق األعراف بواسطة  ،إذ أن اختيار األطراف أو مركز تحكيم أم ال،

ء إلى قضاء الدولة وتفضيل التحكيم، وبالتالي أن الخصوم اختار تجنب اللجو  ضمنيا
تفضيل حل النزاع استنادا إلى القواعد التي اعتادوا إتباعها في الوسط المهني الذي 

 مؤهلينيعملون فيه، ألن المحكمين، خاصة إذا ثم اختيارهم من نفس الوسط، سيكون 
فتهم بها وشروط لفصل في المنازعات طبقا لهذه األعراف، نظرا لمعر لأكثر من غيرهم 

 تطبيقها.

من جهة ثانية، إن القواعد العرفية بمثابة القانون في مجال التحكيم خاصة إذا ما 
، وهذا ما ذكرته محكمة استئناف باريس عندما قالت أن نتم التحكيم في وسط مهني معي

هم الخصوم بلجوئهم إلى التحكيم يعني أنهم ارتضوا أن يتم الفصل في النزاع الذي بين يدي
في مقام القانون الذي يحكم العالقات في المجال المهني  تعتبرطبقا للعادات وأعراف التي 

 الذي يعملون فيه.

كما قضت نفس المحكمة في حكم لها بأن العاملين في مجال مهني معنى أو 
الممارسين للتجارة معنية، يفترض فيهم أنهم يعلمون تماما القواعد واألعراف التي تسود في 

المجال أو بين المتعاملين في هذه التجارة، حيث يمكن معه نقل القاعدة والتي تنص  هذا 
بالصلح  ضاو مفيكن يستطيع المحكم ولو لم  ذاالعتذار بجهل القانون، إ جوازقاعدة عدم 

ذلك ألنها ليست لها رابطة مباشرة بالعدالة، فهي تشكل قواعد  تطبيق هذه األعراف.
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ض بالصلح يستطيع و ي المحكم المفألكنه،  نصوص التشريع. قانونية حقيقية مثلها مثل
1أو يخالف العدالة يجافياستعبادها إذا رأى  أن تطبيقها 

. 

ن القواعد العرفية هي مجموعة القواعد الشائعة التطبيق في من ناحية أخرى، إ
شارة كما سبقت اإل ،األوساط التجارية أو المهنية، ذلك أن التفرقة بين األعراف والعادات

إذ أن المصطلح األكثر استعماال حسب  وفقدت كثيرا من أهميتها، ،أصبحت غير مؤكدة
وليست  Les usagesحكام المحكمين وفي النصوص التشريعية، مصطلح العادات أ الفقه

االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي في مادتها السابعة  تشير بذلكاألعراف، كما 
ع الفرنسي بخالف المشرع المغربي، فهو يشمل مصطلح العادات وكذلك بالنسبة للمشر 

 واألعراف.

 ثانيا: األعراف ال تطبق إال في أوساطها المهنية

إن األعراف قد ال تطبق إال في أوساطها المهنية، وهذه مسألة بديهية. وقد ركز 
ال  قبل أن يؤيد تطبيق المحكمين لألعراف، ذلك أنها ،القضاء الفرنسي عليها كثيرا

تستطيع أن يحتج بها إال على الممارسين للمهنة أو التجارة التي تنتشر فيها هذه األعراف 
ألنهم على دراية تامة، فإذا كان أحد أطراف النزاع من خارج هذا الوسط المهني أو غير 

 .ولو ضمنيا ممارسي تلك التجارة فإن القوة الملزمة لهذه األعراف تتوقف على قبوله لها

قبل  أن تستحسن موقف المحكمين  ،ذلك قضت محكمة استئناف باريسوتطبيق ل
أن الطرف الفرنسي هو أحد  ،في تطبيق قواعد وأعراف تجارة البطاطس عبر أوروبا

هو يوجبها هذا القانون على المحكمين، اختيار هذا القانون، أو و مصدري الغالل والحبوب 

                                                 
1
 - Voir : Jean Paillusseau. "Arbitrage : Le choix entre le droit et l’équité", la semaine 

juridique –Edition générale Jurisclasseur, fév. 2006, p : 108 
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ار القواعد التي يرونها مناسبة م حسب التعبير الذي استخدمه المشرع الفرنسي، اختي
 ات.فع، من قانون المرا1496

، يتمتع المحكمون باختيار هذه القواعد بحرية كبيرة، ولكن ليس اإلطارفي هذا 
نما يجب أن يختاروا القانون الذي  لحد اختيار قانون ال عالقة له بالخصوم أو النزاع وا 

ى، هذا القانون قد يكون بالضرورة  أحد تتمركز فيه العالقات بحل النزاع بطريقة أو بأخر 
حل النزاع ال يمكن ربطها فقط بقانون وطني، مالقوانين الوطنية، ففكرة تمركز العالقات 

وبصفة خاصة أعراف التجارة  1(Lex mercatoria)ألنه بجوار القوانين الوطنية يوجد 
إذا  ،زاع مثله مثل القوانينالدولية التي تشكل في ذاتها نظاما قانونيا مستقال كفيال لحكم الن

حسب المعيار السائد في هذا -رأى  أن العالقات القانونية بين أطراف نزاع معين متركزة
األعراف تاجر جملة ومهني وينبغي عليه أن يعلم قواعد وأعراف المهنة التي يمارسها، 

 قانون.وخصوصا إذا ما كانت مقننة، وال يجوز االعتذار بجهلها ألنه ال يعذر بجهل ال

فالمحكم عليه أن يطبق إال األعراف التي وصلت بين الخصوم أو في المجال 
العمل بها، ذلك أن  رتاالفترة الملزمة لتو  لها القوةالمهني الذي يعملون فيه، التي تصبح 

المحكم المقيد بقواعد القانون ال يستطيع أن يخلق القاعدة العرفية، بل فقط يقوم بتطبيق 
ر تاالقواعد القانونية بتو  مصافشرط أن تكون قد وصلت إلى بدة سلفا القواعد  الموجو 

 العمل بها.

من ممارسي مهنة أو تجارة  كونهمإن أخد صفة الخصوم في االعتبار والتركيز 
معينة كشرط لتطبيق األعراف السائدة في المهنة، يزداد أهمية يوم بعد يوم نظرا للتطور 

                                                 
1
- Goldman )B), " La Lex Mercatoria et Arbitrage International  " à propos des mélanges 

Goldman, rev-arb ,1983, p : 448 ets. 
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العصر الحالي، واالتجاه المتزايد نحو التخصص، الهام في قواعد القانون الخاص في 
 من األعراف المهنية. ما يزيدمالذي يتمثل في وضع قواعد خاصة بكل مهنة 

 ثالثا: عدم مخالفة النظام العام  

يمتنع على المحكم تطبيق األعراف المثارة من طرف الخصوم أو التي يريد  
و الدولي، ومع ذلك لنظام العام الداخلي أنها تخالف اإذا ما رأى أ ،تطبيقها من تلقاء نفسه

فإن األحكام  الصادرة من القضاء الفرنسي لم تعط لنا مثاال حريصا في من المعنى، 
ألن المجال الخصب لألعراف هو  ،الفرض في الواقع العملي هذاويرجع تلك إلى ندرة 
التزامات فهي التي تحدد مضمونها وتساهم في تفسير حقوق و  ،االلتزامات التعاقدية

الخصوم خاصة بين أبناء المهنة الواحدة. ولذا فإن احتمال تعارض األعراف مع النظام 
لطعن في الحكم  ا يمكنالعام احتمال ضعيف، ومع ذلك إذا حدث مثل هذا التعارض فإنه 

من قانون المرافعات الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي، أما في مصر  484/6لنص المادة 
لى القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ أن يمتنع عن إصداره إذا تبين له فإنه ينبغي ع

 أن يخالف النظام العام في مصر إعماال لنص المادة.

يمكن أن تلعب عادات وأعراف التجارة الدولية دورا  بارزا في  ،اإلطار هذا في
رساء معالمه، تحرم  فتئت واألعراف ما هاته العادات تكوين النظام العام عبر الدولي وا 

المقلقة في حقل التجارة الدولية وغير المرضية للفاعلين فيها  تمجموعة من السلوكيا
 .1لألطراف األخرى التي يمكن أن ترتبط مصالحها بالتجارة الدولية من قريب أو بعيد 

                                                 
 -م. س، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، عبد السالم اإلدريسي: "النظام العام في التحكيم التجاري الدولي" -1

 .75. ص 2007-2006-كلية سال 
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فاألعراف والعادات التجارية الدولية تأبى انحراف التاجر عن تنفيذ التزامات 
ها مع السلوكيات غير المرضية في المجال التجاري طبوافي ض ، وتتناقضبحسن نية

ن كانت مرضية في باقي المجاالت.  الدولي وا 

 كون ،الفقهفالعرف الدولي وهو أكبر مصادر القانون، بالرغم من تحفظ بعض 
عادات وأعراف التجارة الدولية مصدرا حقيقيا للنظام العام عبر الدولي، خاصة وأن هذه 

 .1شأن قانونيتهاب انقاشأثارت راف ذاتها العادات واألع

                                                 
1
 .55مقدمة في القانون الخاص ،دارالنهضة العربية،الطبعة األولى،دون دكر سنة،  ص:  -أبو العال النمر - 
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 الفصل الثاني

 العادات واألعراف المقننة ةفعالي

اقتضت المعامالت التجارية الدولية وجود قواعد و أعراف دولية لحل مشكلة  
ها وقد ترسخت هذه القواعد مع مرور الزمن حتى صارت أصوال يحترم 1تنازع القوانين

،  وهي Lex Mercatoriaالتجار ويبرمون عقودهم في كنفها، وقد أطلق عليها كما رأينا 
بدون شك أول مجموعة لقواعد موضوعية تسري على التجارة الدولية، لكن بالرغم من 

تزال بقايا هذه القواعد  تقنينها في البداية فأنها كانت تحظى باحترام كبير لدى التجار وال
ة فر ا ما تولت بعض الهيئات الدولية كغقائمة في الوقت الحاضر بل منهفي تلك األسواق 

هذه  ،التجارة الدولية جمعها ونشرها مثل القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي
القواعد  تطلبتها المعامالت المصرفية ذات الطبيعة الخاصة. فبالرغم  من أهمية العقود 

حكامها، فان هناك ريعات الحديثة بتقنينها وتنظيم أالتشالمرتبطة بها، واهتمام كثير من 
ا يقوم العرف الدولي بسد من الفراغ هي تنظيم  لأتشريعات خالية حتى اليوم من 

ن قلة حاالت تنازع القوانين، بحكم ألى توحيدها، وبالتالي إدى أ. الشيء الذي 2التشريعي
 يزجعلها تتم 3مشتركة بين الدول  العمليات المصرفية محكومة في الغالب بقوانين وأعراف

لى ذلك، قامت غرفة التجارة الدولية بتقديم . باإلضافة إ(مبحث األولال)بخصوصيات 

                                                 
1
قوانين تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن عالقة قانونية أجنبية في أحد يقصد بتنازع ال -  

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة  –دراسة مقارنة  –عناصرها على األقل. أنظر : أحمد زوكاغي : تنازع القوانين في الزمان 
 .60، ص :1992دال، ڭكلية الحقوق. جامعة محمد الخامس  أ –في الحقوق 

2
دراسة تطبيقية خاصة باالعتمادات »أ.د عصام الدين القصبي : النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية :  -  

 .1، ص1993دار النهضة العربية « المستندية
3
ما تبناه المشرعون في هذه الحلول ال يعد و أن يكون تقنينا لهذه األعراف و تلك القواعد المستقرة، ولعل هذا  -  

 االعتبار قد أوجد نوعا من التماثل عند سائر التشريعات في القواعد التي تحكم هذه العمليات.
 ،1989أنظر : علي جمال الدين عوض : عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية،  -

 .32 – 31ص: 
ي القانون الواجب التطبيق على عمليات ، دراسة ف«قانون العمليات المصرفية الدولية »عكاشة محمد عبد العال : 

 .238، ص: 1994البنوك ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية 
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مجموعة من الخدمات المتكاملة بهدف تنشيط التبادل التجاري بين دول العالم المختلفة 
تي تشتمل من خالل توحيد األساس التفسيري للقواعد و المصطلحات التجارية الدولية ال

رف التجاري بين عليها التجارة الدولية لوضع حد للمنازعات التي يسببها اختالف الع
لى اضطراب سوق التجارة الدولية، وقد أطلق عليها اسم الذي يؤدي إ ،الدول

incoterms و قد تعرضت هذه القواعد لعدة تعديالت وتنقيحات بهدف مسايرة ركب ،
 .(المبحث الثاني)ف قانونية و تكنلوجية مستجدة منها التطور و لمعالجة ما طرأ من ظرو 
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 المبحث األول
خصوصيات القواعد والعادات الموحدة لالعتماد     

 المستندي
دوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات إحدى األ 1تعتبر االعتمادات المستندية

، فان ذلك التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، حيث أنها تجري عن طريق البنوك
يضفي عليها الضمان واالستقرار  لدى البنوك أساسا و لمصلحة المتعاملين في هذا 

لى حد أن بعضها لم تكن تتم إالمجال. وهو ما يعد دعامة جوهرية في المعامالت الدولية 
لى تنظيم قواعد االعتماد إذا كان من غير الممكن االستعانة  بها. لذلك ظهرت الحاجة إ

 حيدها.المستندي وتو 

واالعتماد المستندي نظام استمد كيانه وأصوله ونشأته من العادات التي جرت 
ساسية بتسوية بيوع دولية، العالم، ويتعلق  بحكم وظيفته األعليها البنوك في شتى بلدان 

الذي  تتم عبر الحدود وتلك الصبغة الدولية لالعتماد المستندي لها مقتضياتها، الشيء
 .2لى محاولة توحيدهالدولية إدفع غرفة التجارة ا

ونظرا لما يمثله االعتماد المستندي من أهمية وعملية وقانونية  لجميع األطراف 
، غالبا ما يتم تضمين البيع الدولي للبضائع شرطا مفاده 3المعنية في مجال التجارة الدولية

تفيد. فهي يكون في بلد المصدر البائع المس أن يكون دفع الثمن عن طريق بنك، عادة ما
                                                 

على أن : "االعتماد المستندي   500( من األصول واألعراف الموحدة لالعتماد المستندي في نشرة رقم 2المادة   -1
طلب أحد عمالئه المستوردين المشتري( يتعهد  فيه البنك  هو بمثابة تعهد صادر من البنك فاتح االعتماد بناء على

بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استالم مستندات مطابقة 
 للشروط المتفق عليها و الواردة في االعتماد المستندي " 

Voir  : Ligia Maura Costa, le crédit documentaire. L.G.D.J, Paris, 1998, P : 2. 

http// : Dictionnaire, crédit Documentaire. 
2
 .216،ص:2001ناصر متيوي مشكوري،"مبادىء في القانون الخاص الدولي"،كلية الحقوق فاس - 

3
 .37:، ص1992، مكتبة عين شمس، القاهرة «األسس القانونية لعمليات البنوك»سميحة القليوبي :  - 
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طرف في عقد تعتبر وسيلة نموذجية لتسوية عمليات التجارة الدولية ألنها تضمن لكل 
خر التزاماته العقدية. فبنك المشتري المستورد يفتح االعتماد بالثمن البيع تنفيذ الطرف اآل

ليه هذا األخير مستندات البضاعة التي حددها عميله إلصالح البائع المستفيد متى أرسل 
 تري و تحقق البنك من تطابق المستندات مع تعليمات العميل.المش

حسب البعض، أن هذه القواعد الموحدة لالعتماد المستندي ليست لها ويبدو 
صفة اإللزام، إنما لتكمل إرادة المتعاقدين ولمواجهة النقص فيما يتفق عليه، الشيء الذي 

 : يجعلها تطرح عدة إشكاليات

تقنن االعتماد المستندي في تشريعاتها بل اكتفت فقط  ية الدول لمبالغف ،من هنا
من هذه القواعد  ن المادة األولى. الواقع إ1ألعراف الدولية الموحدةباإلحالة إلى القواعد وا
اف التنصل من باعتبارها قواعد موضوعية.  لكنها تسمح لألطر  ،تشير إلى أنها ملزمة
تماد المستندي بيقه عند تنازع أطراف االعشكالية القانون الواجب تطتطبيقها، مما يطرح إ

 .  (المطلب األول)كذلك النظام القانوني لهذه القواعد و  (المطلب الثاني)

 المطلب األول : النظام القانوني لالعتماد المستندي

يشكل االعتماد المستندي حاليا الوسيلة األنجع لتسوية عمليات البيع الدولية،  
العولمة وانفتاح األسواق المالية على بعضها، و ظهور قد زادت أهميته بعد ظهور و 

وسائل االتصال الحديثة خصوصا االنترنيت واستخدام المستندات والتواقيع االلكترونية 
فأصبحت العمليات التجارية تتم عن بعد مما جعله يلعب دورا هاما في تدويل التجارة 

ن جانب األطراف المتدخلين الدولية الخارجية، و يحظى في عصرنا الحاضر بالقبول م
في ميدان  التجارة بما يحفظ مصلحتهم جميعا. وقد جاء ظهورها نتيجة فتح المجال أمام 

                                                 
1
- FOUCHER : « pratique du commerce internationale »Edition FOUCHER, vanves 

UBIFRANCE, 2005. 
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غني عن البيان أن مجال التعامل التجاري الدولي.   المؤسسات المصرفية للعب دور في
اختالف األنظمة القانونية بين الدول من شأنه أن يبعث القلق في نفوس األطراف 

مزاولين للتجارة الدولية، لذلك ظهر في مطلع هذا القرن  اتجاه نحو توحيد القواعد التي ال
بعد مخاض عسير إال أن هذا التوحيد لم يأت  تحكم االعتماد على المستوى الدولي، غير

وروبية على وضع ألومسايرة منها للمستجدات السالفة الذكر، عملت المؤسسات البنكية ا
قبل أن تعمد إلى  1919تجارة الدولية امل الدولي مع ميالد غرفة القواعد تحكم التع

ها مجموعة من يتل 1926صدار الئحة للقواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي إ
مستردام أ -التعديالت لمواكبة التعامالت الدولية، وكان ذلك سنوات في شكل مراجعة   

وأخيرا صدور   1993و 1983، 1974و  1962و 1931جعة ، مرا1933 نافيي 1929
 eUCPلتقديم اإللكتروني باندية تالمس اتلعادات والتعامالت الموحدة في االعتمادلملحق 

لغرفة التجارة  1993ندية تنقيح تيكمل العادات والتعامالت الموحدة في االعتمادات المس
 .UCP 1 500الدولية، نشرة 

حكمها عادات و ت ينكر ا ثقل اللها بالتالي فان هذه القواعد أصبحت واقعا ملموس
قواعد موحدة، تنشأ عن طريق عالقات قانونية متعددة تختلف باختالف األطراف الفقرة 

من  ،راء و االجتهادات تباينا كبيرا بشأن تحديد القوة الملزمةآلانية، من ثم فقد تباينت اثال
 .(ولىالفقرة األ)يد طبيعتها القانونية ثم تحد

 : الطبيعة القانونية لالعتماد المستنديالفقرة األولى 

                                                 
1
المستندي والتجارة االلكترونية في ظل  القواعد واألعراف الدولية والتشريع  االعتماد": فاعور العزيز عبد مازن-  

االعتماد حيثما يشير  UCPUكملحق  eUCPلسوف تطبق ا ،10ص:  2006منشورات الحلبي الحقوقية،  "،الداخلي
من ملحق العادات والتعامالت الموحدة في االعتمادات المستندية  2المطبق طبقا للمادة  eUCPلاإلى رقم إصدار 
 (.eUCPللتقديم اإللكتروني 

 39ص: ، 2003يوسف بنباصر، االعتماد المستندي في القضاء المغربي. الممارسة البنكية. الطبعة األولى.  :أنظر -
 وما بعدها.
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ريب أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه القواعد ليس ترفا فكريا، فتطبيق قواعد  ال
االعتماد يتأثر بالتكييف القانوني الذي يعطيه القاضي لهذه القواعد وطبيعة التزام البنك، و 

قاضي تطبيق هذه القواعد . ثانيا وقد يستبعد اللهابالتكييف الذي يعطيه القاضي  نهي
ثر كثيرا في التزام البنك نحو أطرافه، األمر الذي كرسته ؤ ي على أطراف االعتماد وذلك ال

 هذه القواعد والعادات من خالل استقاللية االعتماد عن العقد األصلي.

 أوال : استقـاللية االعتماد عن العقد األصلي

التجارية الدولية مجموعة من  كرست القواعد والعادات الموحدة داخل المنظومة
المبادئ التي تؤطر تركيبة االعتماد المستندي عن العملية ذاتها، ويتعلق األمر بخاصية 

داة المستندي هو أ االعتمادعتماد عن العقد األصلي. جدير باإلشارة أن استقاللية اال
مر أو ألالمستفيد بناء لطلب العميل ا ، يفتحه المصرفي لمصلحة البائع1وفاءضمان و 

 خر.ذ كل منهما التزامه تجاه اآلا لالتفاق بينهما، وضمانا لتنفييذالمشتري. وذلك تنف

خرى واالعتماد المستندي بحكم طبيعتها تعتبر مستقلة عن البيوعات أو العقود األ
تكون البنوك بأي حال من األحوال معنية أو مرتبطة  الالتي يمكن أن تشكل أساسها، و 

 .2شارة لهاحتى لو كانت االعتمادات تضمن اإل العقود األخرىبهذه البيوعات أو 

                                                 
1
كلية الرباط  ، االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء، أطروحة الدولة، لنيل دكتوراه الدولة في الحقوقأحمد كويسي -  

 .3، ص:  1997-1996
2
الصادر عن غرفة التجارة الدولية  –من القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي  3هذا ما تنص عليه المادة  -  

 .500نشرة  – 1993

 http//:www.arablawinfo.com أنظر:الموقع اإللكتروني 
  2008/ 14/03والدي تمت استشارته بتاريخ
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طار فان البيوع الدولية، ونظرا لعدم الثقة بين طرفي العقد فان البائع في هذا اإل
بدون شك يرغب في قبض ثمن البضاعة قبل شحنها بالقابل يرغب المشتري في الحصول 

 على البضاعة قبل دفع ثمنها.

ي هو الذي يعطي األوامر للمصرف و يطلب منه فتح ذا كان المشتر إ ،غير أنه
لى أي مدى يلتزم المصرف بالتقيد بتعليمات المشتري ؟ إاعتماد مستندي لصالح البائع. ف

لى المصرف. فيطلب منه مثال ي توجيه تعليماته في أي وقت شاء إو هل يحق للمشتر 
 بيع.عدم دفع ثمن البضائع للبائع لمخالفة هذا األخير لشروط عقد ال

وبالتالي فان عقد فتح االعتماد المستندي مستقل  3لقد أجابت على ذلك المادة
تماما عن عقد البيع أو غيره من العقود التي يأتي ضمانا لتنفيذها. و في حال تضمن عقد 

 تتقيد بها. تلتزم و ال لى هذه العقود، فان المصارف الإشارة إاالعتماد أي 

العقد األصلي تقاللية االعتماد المستندي عن فان اس ،بناء على ما سبق ذكره
تجة عن االعتماد المستندي لى احتفاظ البائع أو المستفيد بجميع حقوقه النايؤدي حتما إ

،  بغض النظر عن 1ئه بشروط أي مجرد قيامه بتقديم المستندات المطلوبة ايفبمجرد إ
هذا األخير اللتزامه تجاه  ذفيمر أو عن تنو العميل اآلأه اللتزامه تجاه المشتري ذمدى تنفي

 المصرف فاتح  االعتماد.

يكفي أن يكون  لى ذلك، كي يحصل المستفيد على ضمانة كاملة الإضافة إ
لغاء أو المصرف ملزم تجاهه، بل يجب أن يكون هذا االعتماد غير قابل للرجوع أو اإل

فيذ البائع اللتزاماته االلتزام غير متأثر بالظروف التي قد تطرأ عن عقد البيع مثل عدم تن

                                                 
1
يمكن تقسيم هذه المستندات إلى المستندات الرئيسية والتي ال يمكن تنفيذ االعتماد بدونها و المستندات الثانوية  -  

 طمئنان وأخيرا المستندات االلكترونية.والتي يطلبها المشتري العميل زيادة في اال
 و ما بعدها. 41م س. ص  ،عبد العزيز فاعور أنظر: -  
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عقد فتح االعتماد المستندي عدم تنفيذ العميل  أو غرق السفينة الناقلة للبضائع أو عن
ذا كان عقد إال إتزول  مر اللتزاماته تجاه المصرف فاتح االعتماد، هذه المخاطر الاأل

 االعتماد مستقل عن البيع أو غيره من العقود.

مبدأ في عدة قرارات. ففي قرار صادر عن وقد كرس االجتهاد القضائي هذا ال
 25/6/1996بتاريخ  21.50محكمة  االستئناف بالدار البيضاء . الغرفة التجارية رقم 

 .1 393/95ملف تجاري رقم 

وحيث أنه من الثابت أن البنك الذي يقوم بتثبيت ": جاء في حيثيات هذا القرار
يعتبر ضامنا أو كفيال يتبع التزامه  اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين ال

 ."التزام عميله المشتري. فالتزامه في هذه الحالة التزاما مستقال عن العقد األصلي

يعد مبدأ مطلق من خالل توجه  لكن بالرغم من التأكيد على هذا المبدأ، فانه ال
البضاعة  مجرد من المسؤولية متى كانت فاتحذا كان البنك ال"إ 2محكمة النقض الفرنسية 

د من مستندات ووثائق، فان حدوده هذا غير مطابقة للمسطرة بعريضة خطاب االعتما
، أيضا في القضاء 3من البائع  وكان البنك يعلم ذلك تظل مقيدة بغياب غش التجريد

 .4" 1987أبريل  7المقارن جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 صرفيثانيا : طبيعة االلتزام الم

                                                 
1
 103إلى  100. ص 79 – 78قرار منشور في مجلة المحاكم المغربية. عدد  - 
 219أشار إليه األستاذ يوسف بنباصر م.س  
 .1974دجنبر  15قرار   -2
 . و هو يحيل على:250نماذج ص: يوسف بناصر، م.س،  في الملحق الخاص ب -3

  A.C.C.F COUR DE CASSATION FRANCAISE). ARRET COMMERCIAL DU 15 

DEC. 1976. P.388 
رنة في ميدان يوسف بناصر، م س، في الملحق الخاص بنماذج مختارة قضائية مقارنة من اعتمادات قضائية مقا - 4

 .  29االعتماد، ص: 
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يميز التزام المصرف اتجاه  المستفيد في االعتماد المستندي هو استقالله عن 
 مر من جهة و عن عالقة المصرف بالعميل من جهة ثانية.ل اآلعالقة العمي

قد أثارت خالفا حول  ،ريب أن هذه االستقاللية الناتجة عن عقد فتح االعتماد وال
 طبيعتها القانونية.

قف حول تحديد هذه الطبيعة. لكن غالبيتها حاولت البحث راء والمواانقسمت اآل
أنظمة القانون  أحدإلى عن مصادر هذه الطبيعة والكشف عن محتواها، عن طريق ردها 

التفويض  لمصلحة الغير، راطتشواالكالوكالة، الكفالة، التعاقد صل، القانون المدني، األ
عضا هذه النظريات لتبيان  أوجه رادة منفردة وغيرها. سنعرض بواإلنابة وااللتزام بإ

 .فالاالخت

لى أن التزام البنك في االعتماد  المستندي هو من إ ،ذهب جانب من القضاء
يضمن أداء الدين للمستفيد من االعتماد، فقد جاء في قرار صادر عن   1قبيل الكفالة 

مستنديا أن البنك الذي يفتح اعتمادا  ،1926يناير  26محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
ويضمن بذلك الوفاء بالثمن عند حلول أجله على شرط أن يلتزم  ،يكون في موقع الكفيل
 البائع بشروط الوفاء.

الواقع أن نظرية الكفالة تنافي القواعد التي تقوم على االعتماد المستندي 
ساسية  لالعتماد تكمن كما سبق القول في استقالل التزام البنك اتجاه فالخاصية األ

وعن العالقة التي تربط هذا األخير بالمستفيد،  ،ستفيد عن العالقة التي تربطه بعميلهالم
 .2في حين أن التزام الكفيل  التزام تابع لاللتزام األصلي

                                                 
1
ق. ل. ع، حيث أن أطرافها هما الكفيل والدائن، أما المدين  1117عليها في الفصل  بالنسبة للكفالة ثم النص -  

األصلي فال يعتبر طرفا في عقد الكفالة، أما أطراف عقد االعتماد فهما اآلمر والبنك ويعتبر المستفيد غير بالنسبة لعقد 
 االعتماد.

2
 .450علي جمال الدين عوض، م. س. ص:  -  
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 20و في نفس السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 
لوفاء ثمن صفقة تمت بين ن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي إ":  1978فبراير  

يعتبر و كيال عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة االعتماد،  كما ال يعتبر  تاجرين ال
ضامنا أو كفيال يتبع التزامه التزام عميله، بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقال 

االعتماد متى كانت  عن العقد القائم بين البائع و المشتري يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة
المستندات المقدمة من البائع المفتوح لمصلحته  االعتماد مطابقة تماما لشروط االعتماد" 

1. 

 ذن فاالعتماد المستندي والكفالة لهما نظامين مختلفين ينفي عنهما أي تشابه.إ

فيما يرى جانب من الفقه والقضاء أن االعتماد المستندي هو مجرد تطبيق من 
الشتراط لمصلحة الغير. فعقد االشتراط يبرم بين المشترط و المتعهد يلتزم تطبيقات ا

و في االعتماد  ،ذا قبل االشتراطإ ،على العقدأجنبي  ازاء شخصتضاه هذا األخير إبمق
صدار خطاب يلتزم بمقتضاه البنك بإ ،ر والبنكممستندي يبرم عقد االعتماد بين األال

نك متعهدا مر مشترطا والبوبذلك يكون األ ،ستفيديسمى الم االعتماد لصالح شخص ثالث
مباشرا قبل المتعهد ن قواعد كل منهما تجعل المستفيد يكتسب حقا كما أ ،و البائع مستفيدا

 لى تبني هذه النظرية.إمر الذي دفع البعض أو البنك، األ

أن مصدر مختلف في النظامين. فحق المستفيد في االشتراط  ،لكن الواقع
رادة المتعاقدين الشتراط بين المشترط و المتعهد، إذ أن إر مصدره عقد المصلحة الغي

 يمر بذمة المشترط والمتعهد. نشاء حق مباشر للمنتفع الإلى صرف إتن

                                                 
1
 .254يسي، أطروحة لنيل الدكتوراه، م. س، ص : : أحمد كو أنطر  -  
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يستمد حقه قبل البنك من عقد  فان المستفيد ال ،أما في االعتماد المستندي
ك تنفيذا لعقد االعتماد الذي يصدره البن ،بل يستمد حقه من خطاب االعتماد  1االعتماد
يحق  لم يتوصل المستفيد بالخطاب فانه ال ومافيه شروط االستفادة من االعتماد،  يحدده

 له أن يدعي في مواجهة البنك أي حق. 

جاء  1976أكتوبر  26وهكذا قضت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 
تبليغ االعتماد للمستفيد منه و ليس ن حقوق المستفيد هي محددة الوثائقي و تنشأ بإفيه "

 من االتفاق الحاصل بين مانح االعتماد و مصرفه... ".

فيه من مخالفة  لما ،واضح أن هذا الرأي يجافي قواعد االشتراط لمصلحة الغير
ناء من القواعد العامة، ثاست ورادة المتعاقدين في عقد االشتراط، و التجريد هإل صريحة

به نص قانوني أو يكون ناتج عن عرف حتى يمكن االحتجاج  فالتجريد يجب أن يقضي
 به.

غير و باقي النظريات التي حاولت أن الكفالة أو االشتراط لمصلحة ال ،الواقع
كان قد ن المستفيد يبين  بجالء قصورها. و إيجاد أساس قانوني يفسر التزام البنك نحو إ

بالنسبة االشتراط لمصلحة الغير،  دخال صفة التجريد كما هوسواء بإفسر التزام البنك، 
لكن الواضح أن هذه المحاوالت قد حاولت التوفيق بين هذه النظم التقليدية و نظام 

 االعتماد المستندي.

تعرضت لالنتقادات من طرف بعض الفقهاء، ذلك أن االعتماد المستندي وليد 
وهذا ما يفسر كثرة  ،وقد صيغت قواعده استجابة لضرورات التجارة الدولية ،العمل البنكي

التعديالت المتالحقة التي أدخلت على قواعده، أما تلك النظريات فقواعدها تتميز بطابع 
 االستقرار في المبادئ و األسس التي تقوم عليها.

                                                 
1
 .456د. يوسف بنباصر، م. س، ص :  -  
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 الفقرة الثانية : العالقات التعاقدية بين أطراف االعتماد المستندي

تختلف باختالف األطراف، ينشئ االعتماد المستندي عالقات قانونية متعددة، 
فكان طبيعيا أن تكون هذه العالقات مستقلة عن بعضها البعض. وذلك حتى يقوم 

 . 1هاعلياالعتماد المستندي بالوظيفة التي ابتكر من أجل االضطالع 

ومن تم فال يستطيع أي طرف من أطراف االعتماد المستندي وهم المشتري 
و المستفيد من االعتماد التنصل ماد والمصدر أو البنك فاتح االعتطالب فتح االعتماد 

من التزاماته بموجب عقد االعتماد، بحجة مخالفة أيا من األطراف األخرى لشروط عقد 
و تالفة أو البيع، كالقول مثال بأن البضاعة المبيعة مخالفة لشروط  عقد البيع أو ناقصة أ

نها. وبالتالي وعليه ستقوم و للغرض االقتصادي أو التجاري  مغير صالحة لالستعمال أ
 بتحديد مدى توفق هذه العادات والقواعد الموحدة من ضبط االلتزامات لكل من األطراف؟

                                                 
1
 .74أحمد كوسي. رسالة سابقة، ص:  -  
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 أوال : عالقة اآلمر بالبنك

مر بالبنك في طلب فتح االعتماد لصالح البائع الذي يتقدم إن أول عالقة تربط األ
لى المصدر احترامها. والتي كان ع يجب يحدد فيه الشروط التي ،به المستورد أمام بنكه

يرتبط بعقد  حيث يلتزم البنك هنا بفتح االعتماد و ال ،قد اتفق معه عليها في عقد البيع
 .1البيع 

ألن  ،بقاء عليهامر باحترام تعليماته واإلاآل في هذا اإلطار يلتزم المشتري 
لة المتفق عليها، والتي العمو يمكنه تعديله، وكذلك بدفع  التزاماته اتجاه البنك نهائي  وال

تحدد غالبا بنسبة معينة من قيمة االعتماد، عالوة على تقديم الضمانات التي طلبها 
 ذلى تحمله مصاريف  تنفيإضافة المصرف لمواجهة المخاطر كمبلغ أو رهن عقار، باإل

لى مبلغ االعتماد الذي فتحه البنك إ االعتماد كالرسوم و مصاريف المراسالت ثم رد
 .2البائع -فيدالمست

مر الوارد بيق الحرفي لتعليمات اآلبالمقابل يلتزم المصرف تجاه المشتري في التط
رادة محل هنا "للتفسير و ال إل بخطاب االعتماد المستندي دون تغيير أو تأويل. وال

ذلك ألن  3المفترضة و ال للمعاني التي تستخلص ضمنا، وال للعدالة وال لعدم وقوع ضرر"
لى فتح اعتماد غير مطابق لشروط عقد البيع، ام بتعليمات العميل  قد يؤدي إلتز عدم اال

ومثل هذا األمر يبرر رفض االعتماد من قبل المستفيد وتبرير فسخ عقد البيع، ومطالبة 
بحيث يلتزم البنك ببذل  حصهالى تلقي المستندات وفإضافة . باإل4المشتري بالتعويض

                                                 
 من القواعد و العادات الموحدة لالعتماد المستندي. 3وهذا ما أكدته المادة  - 1
 نصوص تنظيمية. –راسة وتطبيق امحمد برادة غزيول. التصدير واالستيراد واالشكاليات القانونية. د - 2
 . 101ص:  
االعتمادات المستندية، دراسة قانونية لألعراف الدولية والقضاء المقارن، مطبعة القاهرة  –جمال الدين عوض  - 3

 .123،ص  1986والكتاب الجامعي، 
4
 .103ص:  –م س  -أنظر مازن عبد العزيز - 
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دات بحيث يتأكد أنها تبدو في ظاهرها صحيحة وغير العناية المعقولة عند فحص المستن
 مر بفتح االعتماد.لى اآلورة وأخيرا نقل المستندات إمز 

اختلفت فيها  -مرأي عالقة البنك باآل-أن طبيعة هذه العالقة  ،ير بالذكرذج
 لى اعتبار التزام البنك التزاما مستقال عن العقد القائمراء و المواقف لينتهي في األخير إاآل

 بين طرفي المعاملة.

 ثانيا : عالقة المستفيد بالبنك

الشك أن االعتماد المستندي تعتبر بطبيعتها عمليات تجارية مستقلة عن عمليات 
تعليمات  ذذ يلتزم البنك اتجاه المستفيد بتنفيالتي قد تستند عليها "إ ،ود األخرىالبيع أو العق

يمكن أن ينتفع منها  مر هي عالقة الألالعالقة القائمة بين البنك وا األمر حرفيا وأن
 عليها أنه ال تالمستفيد، وهذه العالقة أكدت عليها األصول واألعراف الموحدة لما نص

يمكن للمستفيد بأية حال من األحوال أن ينتفع من العالقة التعاقدية القائمة بين المصارف 
 أو العالقة القائمة بين العميل والمصرف".

ئدة المستفيد يتعهد به البنك على أساس أن يقدم للمستفيد وهكذا ينشأ حق لفا
المستندات المتفق عليها. وهذا الحق ينشا من تاريخ خطاب االعتماد و تسلمه من طرف 
المستفيد و تسلمه يعتبر قرينة على معرفته و اطالعه على مضمونه و عدم اعتراضه 

 اد مهما كان السبب.يمكن أن يسحب تعهده الوارد بخطاب االعتم كما ال ،عليه

خالل من طرف المستفيد بالشروط المتفق عليها مع المستورد والمضمنة وكل إ
تخوله مطالبة البنك ولو نفذ كل الشروط الواردة  بعقد البيع ما دام  في خطاب االعتماد ال
يجوز اعتباره  ال ،اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة بين تاجرين تالبنك الذي يقوم بتثبي

يصح وصفه  توجد لديه وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانونا كما ال ذ الإ ،للطرفينمينا أ
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بل يعتبر التزامه في هذه الحالة  ،بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزامه التزام المدين المكفول
إذا كانت ال إفال يلزم  بالوفاء  ،التزاما مستقال عن العقد القائم بين البائع والمشتري

لى ذلك، على البنك إضافة إ ،ابقة تماما لشروط فتح االعتمادليه مطقدمة إالمستندات الم
مر بكل من طرف المستفيد وفق تعليمات األ ليهإأن يقوم بفحص المستندات المقدمة 

 .1طابقتها لشروط وتفاصيل االعتماد ممن  عناية ودقة، وتأكده

من طرف غرفة الشك أن توحيد القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي 
ن إالتجارة الدولية باعتبارها قواعد موضوعية، قد ساعدت على حل مشكلة تنازع القوانين 

 لم نقل على األقل الحد منه. هذا ما سنراه في المطلب الثاني.

 شكالية التنازعإالمطلب الثاني : القواعد و العادات الموحدة و 

عرض للتنظيم في غالبية دول من المسلم به أن عملية االعتماد المستندي لم تت
خرى. تتباين من دولة ألالعالم. األمر الذي جعل األوضاع القانونية التي تحكمه تختلف و 

هذا األمر أوجد نوعا من االنزعاج لدى المتعاقدين التجار للمصاريف على حد سواء، ذلك 
ية و لتنشيطها كة التجارة الدوليحد من حركة التجارة الدولية  ويعيقها ولتسهيل حر  ألنه 

ة الدولية بوضع قواعد وأعراف موحدة. ظلت ر هذه األعراف قامت غرفة التجاتوحيد ول

                                                 
1
زام البنك بدفع مبلغ االعتماد من ناحية، وتسلمه المستندات من ناحية تجدر اإلشارة أنه البد من التمييز من الت -  

 أخرى.
فتسلم المستندات مجرد شرط للوفاء بالتزامه بدفع مبلغ االعتماد. فالبنك يقوم بتسلم المستندات باسم المشتري ولحسابه 

عتماد، فقبول البنك المستندات بصفته وكيل. في حين أنه يدفع مبلغ االعتماد تنفيذا اللتزام شخصي مصدره خطاب اال
دون تحفظ يعتبر قبوال نهائيا يمنعه من العودة  إلى مناقشة عدم مطابقة المستندات التي قبلها،  كما أن قبول البنك 

دراسة  –البيوع الحرية  –للمستندات  يمنع المشتري نفسه من هذه المناقشة في بعض الحاالت. أنظر أحمد حسني 
 .415، ص:1983سيف وفوب : منشأة المعارف باالسكندرية  –رية الدولية لعقود التجارة البح
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احتياجات التجارة المتطورة و تتعهدها بالتعديل في ضوء ما يكشف عنه الواقع من ثغرات 
 .1يتماشيا مع التطور التكنولوج

يجة الشك أن هذا التوحيد قد أسهم في تذليل صعاب جمة كانت تظهر نت
الختالف عادات وأعراف الدول وتجنب النزاعات والخالفات الناشئة عنها. لكن  الحقيقة 

شكاليات الواقعية المحتمل حدوثها في د لحل كافة اإلصتتد والعادات لم نجد أن هذه القواع
سياق التعامل بتقنية االعتماد المستندي، كما هو الشأن بالنسبة للعيوب التي تعيب رضا 

خالل بتنفيذ كراه، الغبن أو اآلثار المترتبة عن اإللمتعاقدة، الغلط، التدليس، اإلاألطراف ا
االلتزامات من طرف مختلف الفعاليات في عملية االعتماد، مما فتح الباب على 

عمالها بهذا الصدد، مع التنظيمية الواجب إمصراعيه للبحث عن المقتضيات التشريعية و 
سناد لتعيين األمر الذي يفرض االستعانة بقواعد اإل ما يترتب عن ذلك حكما وقانونا،

لى ذلك فان المنازعات التي تدور بين إضافة باإلالقانون الواجب التطبيق الفقرة األولى 
المصرف وعمالئها وخاصة تلك التي تتعلق بمعامالت مالية يتم تسويتها عادة على وجه 

 التجارة الدولية الفقرة الثانية. الخصوص  عن التحكيم كوسيلة قضائية تتفق مع مقتضيات

 تحديد القانون الواجب التصنيف األولى:الفقرة 

لى حلول جة إقد الزم الحا،ن تطور الحياة االقتصادية ونمو التجارة الدوليةإ
لى ر ذلك التطور والنمو أي الحاجة إموضوعية أو مادية تالئم المعطيات الجديدة  لمظاه

والمتمثلة في وجود عادات وأعراف  موحدة تعمل على تخصيص قانون التجارة الدولية 

                                                 
1
 أهم األمور التي أخذتها بعين االعتبار هذه القواعد : -  

 .ظهور مستندات جديدة وطرق جديدة لعمل المستندات 

 .تقدم وسائل النقل والنقل المشترك 
 تماد الضمان.ظهور أنواع جديدة من االعتمادات كاعتمادات الدفع المؤجل واع 
 .تقدم وسائل االتصاالت بظهور وسائل الكترونية لنقل البيانات بدال من المستندات الورقية 



 دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية

 - 78 - 

حت تلك الحلول أصبالحديثة،  تجنب اختالف التشريعات الذي يعيق تطور التجارة الدولية
لكن قصور  ،للبحث عن القانون الواجب التطبيق (أوال)سناد منافسا خطيرا لمنهج قواعد اإل

 .(ثانيا)التنازع  هذه القواعد الموحدة أحيانا قد يجعلها بحاجة لمنهج

 أوال : تجنب منهج التنازع

عراف الموحدة التي أوجدتها الممارسة الدولية أن العادات واأل ،ما من شك
لى النقص الذي يعتري غالبية القوانين الوطنية إللصفقات التجارية ترجع في نشأتها 

قاعدها عن وقصورها عن تنظيم كثير من المسائل الفنية التي تثيرها هذه الصفقات أو ت
لى غايات ومصالح إمالحقة تطوراتها، عالوة على ذلك فان  هذه القواعد تهدف عادة  

عامة ال تتطابق بالضرورة مع مصالح أطراف العقود الدولية والتي تبحث عن تنظيم 
 سهولة التطبيق. هم التي تتم بالبساطة والوضوح و يتوافق مع احتياجات

بعدا خاصا بالتجارة الدولية اتباعه قد اكتسب  هذا التنظيم الذي اعتاد المشتغلون
عمال المصرفية و التي تشكل و سطا مهنيا متماسك الروابط والنشاط فيما يتعلق باأل

 .1والمصالح، استطاع أن يقدم لنا قواعد قادرة على االستجابة لحاجات عملية فعلية 

وصا بعد أصبحت تكسب أهمية كبرى على المستوى الدولي خص ،ن هذه القواعدإ
تقنينها، فهي الوسيلة القادرة على تحقيق تطور أكبر للعالقات التجارية وعلى تحقيق 
المالءمة الضرورية بين القانون والظروف المتغيرة. فالتوحيد من شأنه أن يقتلع حاالت 

لى أخرى، إة وقواعد التنازع من دولة ضالتنازع التي هي اختالف  القوانين الوطنية المح
حيث يرى  2جوا من الثقة والطمأنينة للعالقات الخاصة ذات الطابع الدولي يهيئوهذا 

Loussouarn   أن القواعد الموضوعية ذات التوحيد للعالقات الداخلية والدولية تستبعد
                                                 

1
 .210عصام الدين القصبي : م. س ص:  - 

2
 .325محمد عبد اهلل محمد المؤيد : م س ص  - 
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تقضي على التي  ،ريالية القانونيةبميقة أوتوماتيكية أو ما أسماه باإللية قواعد التنازع بطر آ
أن منهج  Batiffol. في هذا المعنى يقول العميد 1لقوانين بين الدول مكانية  لتنازع اأية إ

ساسا ألوضاع داخلية قوانين قد أضحى زائفا ألنه يقود إلى تطبيق قواعد و صفت أتنازع ال
 على أوضاع دولية.

باعتبارها قواعد  الموحدة لالعتماد المستنديالشك أن أصالة هذه القواعد 
اتي، التي تقدمها بل أيضا في أسلوب ومنهج تطبيقها الذ ال تقف عند الحلول ،موضوعية

 رادة األطراف غير قادرة على أن تعوق تطبيقها على العقد الدولي، فهي الإذا كانت فإ
 تستطيع فضال عن ذلك أن تكون األساس المانع أو الوحيد لتطبيقها.

محل مسألة فاألصل في هذه القواعد هو تطبيقها المباشر متى تضمنت حكما لل
وتوماتيكية. ذلك ألن هذه زع تبدو و كأنها مستبعدة بطريقة ألية قواعد التناالنزاع، وأن آ

 . 2القواعد تنبثق من مصدر أصلي للقانون 

 لمنهج التنازع  الموحدة  ثانيا : حاجة القواعد

 والواقع أن التنازع متحقق ال محالة رغم توحيدها لعدة أسباب منها : 

ات لم تتعرض للتنظيم لكافة المشاكل المتعلقة بها، كما هو أن هذه القواعد والعاد
أو اآلثار المترتبة عن اإلخالل بتنفيذ االلتزامات من  ،الشأن بالنسبة لعيوب رضا األطرف

مفتوحا في شأن  طرف الفعاليات المتدخلة في عملية االعتماد، من هنا يبقى باب التنازع
ن الواجب التطبيق، إضافة إلى ذلك، أن هذه عن القانو  هذه المسائل بحثا عند التنازع

                                                 
 .346محمد عبد اهلل محمد المؤيد : م س، ص:  - 1

2  - Stoufflet J) : « L’œuvre de la chambre de commerce international dans la domaine 

bancaire, mélanges Goldman, Art. précité 1982, P : 329. 
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القواعد ال تطبق تلقائيا إذا لم يفصح إرادة األطراف عن رغبتهم في الخضوع لها، فهذه 
 القواعد ال تطبق إال إذا أشار إليها صراحة.

 أالمن الضروري حاجة العادات واألعراف، إلى منهج قواعد اإلسناد  باتلذلك، 
يفرض على  المستنديلتالي، فإن إعمال قواعد موحدة االعتماد ، وبا1وهي إرادة األطراف

عمال القواعد إلة كشرط ادتشير بتطبيق قانون اإلر  2القاضي االستعانة بقاعدة اإلسناد
الموضوعية المراد تطبيقها بوصفها من قبيل قواعد التجاري الدولي لتعيين القانون الواجب 

متفق عليها هو وجود قاعدة تنازع في قانون التطبيق، فالذي يضفي على هذه القواعد ال
 .3دولة القاضي الناظر في المنازعة

إذ أن تعيين القانون الواجب التطبيق، بواسطة قاعدة اإلسناد ال تقدم حال للنزاع، 
روض على عإنما تعين فقط قانون بلد ينعقد له الختصاص ليطبق على النزاع الم

ن القواعد الموضوعية التي تقدم مباشرة حال القاضي، وهذا ما يميز قواعد اإلسناد ع
 للنزاع.

رض لموضوع تعيين القانون تعوتجدر اإلشارة أن هذه القواعد واألعراف لم 
 .4الواجب التطبيق

العالقات الناشئة في االعتماد تطرح  مففي إطار البحث عن القانون الذي يحك
يعة االعتماد عند صعوبات جمة خصوصا، وأن بعض األحكام القضائية لم تراع طب

                                                 
1
تؤكد كافة األنظمة المعاصرة حق األطراف في اختيار القانون الذي ينظم عالقاتهم باعتبار أن هذا األساس، وفق   - 

عدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص تستند إلى مبدأ حرية أنصار النظرية الشخصية في الفقه الحديث هو قا
 التعاقد.

2
 .221ص:  م س،،أطروحة لنيل دكتوراه الدولةأنظر : أحمد كويسي،  - 

3
 .370عكاشة محمد عبد العال، م.س، ص  - 

4
  .تفادت هذا النقص، القواعد الموحدة لضمان العقود والقواعد الموحدة للضمانات عند الطلب - 

 .223أنظر أحمد كويسي، م.س، ص:        
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قضت فيه بتعيين  ،ة نيويورك قرارمحكمتعيين القانون الواجب التطبيق حيث أصدرت 
قانون البنك المبلغ ليحكم النزاع معللة قرارها بأن مكان الوفاء بمبلغ االعتماد هو مدينة 

 .1عقد األساس ثم كذلك في نفس المدينة ذتنفينيويورك، وأن 

الصواب فيما قضت فيه ألن عقد األساس التي  وواضح أن المحكمة قد جانبت
استندت عليه لتعيين القانون الواجب التطبيق مستقل عن عقد االعتماد، ومن تم فإنه ال 
يمارس أي تأثير على هذا األخير، وعليه، فقد كان على المحكمة أن تبحث داخل عقد 

 ون الواجب التطبيق.االعتماد ال خارجه عن ضابط اإلسناد الذي يمنعها من تعيين القان

ال يمكن أن  يال شك أن الوظيفة االقتصادية التي يضطلع بها االعتماد المستند
تؤدى على أكمل وجه إال باستقالل النظام القانوني الذي يحكم كل من عقد االعتماد وعقد 
األساس، سواء من حيث القانون الواجب التطبيق على كل منهما أو من حيث 

على العالقات ذات ير بالذكر أن تعيين القانون الواجب دوج ،االختصاص القضائي
، لكن في حاالت كثيرة ال يعين فيها أطراف العقد، العنصر األجنبي يخضع لقانون اإلرادة

ضابط اإلسناد، باألمر الذي يستدعي تدخل القاضي لتعيينه مستعينا بذلك بطبيعة الحال 
قتصادية لالعتماد المستندي تجعل من لذلك، كما سبقت  اإلشارة إلى أن الوظيفة اال

ي ف وظيفة البنك وظيفة محورية في جميع مراحل االعتماد، لهذا فالحلول التي يأخذ بها
تجعل االختصاص منعقدا إما  ،الغالب موضوع تنازع القوانين في مجال عقد االعتماد

ما لقانون مكان تنفيذه وفي حاالت استثنائية لكون االختصاص  لقانون مكان اإلبرام وا 
 منعقدا للقانون الذي يحكم عقد األساس في حالة وقوع غش من طرف المستفيد.

                                                 
1
 La loi applicable aux rapports de crédit documentaire comparé R   في Caprioliقرار أورده  - 

D A I : N° 7, Année 1991, P 932.  
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وجدير باإلشارة إلى أن عملية االعتماد المستندي هي عملية مركبة تثير أكثر من 
ويه تنفيذ سوكل عالقة لها هدف اقتصادي واحد هو ضمان مراكز األطراف وت عالقة،
عتماد الذي ينفذه بنك واحد من جهة، واالعتماد الذي يجب التمييز بين اال ،لذلك1البيع

 ينفذه أكثر من بنك.

  االعتماد المستند الذي ينفذه بنك واحد 

في هذا اإلطار نجد حالتين: الحالة األولى وهي عندما يتلقى البنك فاتح االعتماد 
ائع ويسلمه إلى المشتري ليوصله إلى الب ،م بتحرير خطاب الضمانقو خطاب التعليمات ي

لها، لحالة الثانية: حيث هولكن الواقع ال يج ،المستفيد رغم كونه هذه الحالة ليس الغالبة
يتم تنفيذ االعتماد ظاهريا من طرف أكثر من بنك ولكن يكون البنك المنفذ مرفوع أو 

 مراسل للبنك المصدر لالعتماد.

البنك  وفي الحالتين: يتم تطبيق قانون دولة البنك فاتح االعتماد ألنه هو
الرأي يتم نقذه من طرف الفقه، لعدم وجاهته ولكونه  إال أن هذاالصاحب األداء المميز، 

 .2يخل بتوقيعات المستفيد وال يوفر له الحماية التي ينتظرها

   االعتماد الذي ينفذه أكثر من بنك 

ا التنفيذ ذأنه يجب األخذ بقانون مكان تنفيذ االعتماد ألن ه  ،يرى الرأي الراجح
هو العنصر الجوهري في العملية في قصد الطرفين وهو الغاية االقتصادية  عهي جميف

مر المشتري وهذه آلبنك بالمنها، فوجب الوقوف عنده، والواضح أن يدخله في رابطة ا

                                                 
1
ن، مطبعة القاهرة دراسة قانونية لألعراف الدولية والقضاء المقار -علي جمال الدين عوض :"االعتمادات المستندية - 

 .54، ص 1982والكتاب الجامعي، 
2
 .372عكاشة محمد عبد العال، م.س، ص:  -  
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لمستفيد ، يشكل ضمانة لفي نفس الوقت ال محل هو، و 1المستفيد عنها ،غريب العالقة
 .2تتماشى مع توقعاته وتحمي مصالحه

يتبين مما سبق، أن تعيين القانون الواجب التطبيق في ميدان االعتماد المستندي، 
ليس باألمر الهين، وأن هذه القوانين هي بحاجة اإلسناد، ذلك ألنها تستعير قواعد اإلسناد 

إلى التأكيد على  Schmithoffمن تلك القوانين كي نجد سندا لتطبيقها، مما دفع األستاذ 
ولي الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تساعد على حل أن القانون الد

 .3للتجارة الدولية، يهدف إلى تفادي تلك المنازعات يالمنازعات، بينما القانون الموضوع

ذا كانت قواعد وعادات التجارة الدولية قد توجد في وضع أعلى من األنظمة  وا 
اعترفنا بنقص القانون الموضوعي للتجارة القانونية الوطنية للقانون الدولي الخاص طالما 

الدولية، فال غنى عن قواعد  اإلسناد المعروفة، وبالتالي فتطبيق العادات واألعراف 
موحدة لالعتماد المستندي قواعد تعتمد على قواعد الالتجارية بما فيها قواعد وعادات 

 النظم القانونية الوطنية للقانون الدولي الخاص.

القواعد الموضوعية ال تستبعد اللجوء »بأن  Batiffolيؤكد  وفي هذا المعنى،
 إلى قاعدة التنازع إال نادرا، فهناك مسائل ال تنظمها هذه القواعد مثل عيوب الرضا.

قبول تطبيق القوانين الوطنية على التجارة الدولية التي مرغم ذلك، فإنه من غير ال
من بلدان مختلفة، فهي ال تقوى تجري في مجال دولي، فتواجه ظروف مختلفة وأطراف 

                                                 
1
 .55علي جمال الدين عوض، م.س، ص  - 

2
من ظهير الوضعية للفرنسيين واألجانب، فإن المقصود من القانون الذي اختاره األطراف هو:  13طبقا للفصل - 

تضمن في  أدرجاه صراحة في العقد، وليس المقصود هنا االتفاق على تعيين شروطالقانون الذي اتفق عليه المتعاقدان و 
 العقد، بل تعيين قانون دولة من الدول.

3
- Schmithoff( c) : « L’interprétation et l’application des usages aux internationaux » 

Publicatons de la chambre de commerce internationale,Paris 1981 

 .421، م.س، ص: » نظرية العقد الدولي الطليق «مشار إليه في مؤلف : أحمد عبد الكريم سالمة،
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ألنها وصفت أساسا لتعالج مشكالت التجارة الداخلية  ،على إشباع حاجات التجارة الدولية
 .1فحسب

من شأنه إشاعة القلق في التعامل التجاري  ،ن الوطنيةيانو ها لسلطان القعضاخفإ
لتسوية عمليات  باعتبار قواعد االعتمادات المستندية المصرفية، وسيلة نموذجية ،الدولي

 التجارة الدولية.

التراجع للقوانين الوطنية في تنظيم معامالت التجارة الدولية قد صاحبه تراجع  هذا
دور القضاء الوطني في فض وتسوية تلك المنازعات، حيث أدرك القائمون على 

رائية أن قضاء الدولة متخم بالقضايا وتكبله قيود إج ،معامالت التجارة الدولية عبر الحدود
دائه، مكلفا في نفقاته، غير مالئم في حلوله، خاصة في مجال عقود أتجعله بطيئا في 

التجارة الدولية المعقدة والمركبة، لذا بدأ الفكر القانوني يتجه إلى البحث عن تقنية 
ليبرز قضاء التحكيم كقضاء  2متخصصة تقوم على الفصل في منازعات التجارة الدولية

 هذا ما سنراه في الفقرة الموالية. 3تأصيل لهذه المعامال

                                                 
 .137، ص م سمحمد محسوب،  -1

التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية، "المدنية والتجارية واإلدارية والجمركية "أحمد عبد الكريم سالمة :  -2
 .2006الطبعة األولى ، "، النهضة العربية ، دراسة مقارنة"والضريبية

تجدر اإلشارة أنه غالبية المنازعات المالية كانت تطرح أمام القضاء العادي، بعد ما كان يوصف التحكيم بأنه العدو  -3
 لألبناك، لعدم ثقتهم في إدراج شرط التحكيم داخل هذه العقود التي تبرمها مع عمالتها وزبنائها.

Voir : Georges AFFAKI, « Le banquier et l’arbitrage », Revue banque – droit, n° 93 

Janvier, Février 2004, P : 3-9. 
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 الفقرة الثانية : تموقع التحكيم في إطار االعتماد المستندي

ساطة إجراءاته الوسيلة بو  دهأن التحكيم قد أضحى بفضل قصر أم ،ما من شك 
الفعالة والطريق المفضل الذي يلجأ إليه المتخاصمون للفصل في المنازعات التجارية 

ه قضاء أصيل للتجارة الدولية لإلفالت من سلطان القوانين الوطنية، بشكل عام باعتبار 
منافس لقضاء الدولة، بل نظاما و باإلضافة إلى النشأة االتفاقية لهذا القضاء ليصير قضاء 

، ويتغلب إلى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن 1عالميا يعلو فوق النظم القانونية الوطنية
لسياسية للمتعاملين في التجارة الدولية من خالل مساهمته في اختالف النظم االقتصادية وا

 بذلك مشكلة تنازع القوانين. التجارة الدولة متجاوز لتوحيد القواعد القانونية الموضوعة 

ب بين البنوك شالتي تن ةفهو يعد من باب أولى في المنازعات المصرفي ،لذلك
التجارية حاجة إلى قصر أمن وعمالئها، فتلك المنازعات تعد من أكثر المنازعات 

يل للبعض، أن التحكيم في المنازعات المصرفية خ، إذ كان يالتقاضي وساطة إجراءاته
 ل تسوية منازعاتها ضفنه كقاعدة عامة، البنوك توالمالية شيء غير ممكن التصور أل

باللجوء إلى قضاة بدل المحكمين، ففي الماضي كان ينذر أن يفصل في هذا النوع من 
 . 2ةيدانات البنيكية واالعتمادات المستنتلك المتعلقة بالضم محكمين باستثناء نازعاتالم

، 3تسب أهمية كبيرة من هذه المعامالت على المستوى الدوليكالتحكيم قد ا لكن
وخاصة في إطار  4في هذه المعامالت يبقى التساؤل عن مكانته وتموقعه فيما يتعلقل

 االعتماد المستندي.

                                                 
1
 .7أبو زيد رضوان، م.س، ص  -  

2
 -  William.w.Park : « L’arbitrage en Matière Financière », Revue de Jurisprudence 

commerciale, 40° Année, N° Février 1996, P : 41. 
3
 مثل عقود البيع الدولي وعقود نقل التكنلوجيا. -  

4
 .36، ص 2004، أكتوبر 68م، العدد ، مجلة التحكي"محمود الشرقاوي، "التحكيم في المعامالت المصرفية -  
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ح من خالل الحديث عن اتفاق التحكيم في إطار االعتماد هذا ما سيتض
 أوال وكذا أثر حكم التحكيم ثانيا. 1المستندي

 أوال : أثر اتفـاق التحكيم على االعتماد المستندي

يحتل االعتماد المستندي مكانة هامة بين العمليات االنتمائية البنكية، فهي تعتبر 
تصريف الصفقات التجارية عبر أرجاء المعمور، التقنية األولى بامتياز في مجال تسوية و 

الصدارة فيما يخص اآلليات البنكية والقانونية المعتمدة على الصعيد الدولي  وأبتفهو ي
لتنشيط المبادالت التجارية وتوسيع رقعة نطاقها داخل منظومة دولية شاسعة ومترامية 

ارعة تساإلفرازات الم لبفعة صغيرة ير مجرد قاألطراف، بحيث أضحت في الوقت الراهن 
لنظام العولمة وتحديات األلفية الثالثة بشكل أصبح معه واقع توسيع دائرة التجارة العالمية، 

 أمر محتما وال محيد عنه.

ة وال سيما في ظل قالحتفي خضم هذه اإلجراءات المفعمة بالتحوالت السريعة والم
المستندي تشكل صمام أمان وضع اقتصادي وتجاري دولي، أصبحت تقنية آلية االعتماد 

 بالنسبة ألطراف البيوعات الدولية.

لذلك، عادة ما تتضمن عقود التجارة الدولية شرطا يتعلق باالعتماد المستتندي  
ق اوآخر بالتحكيم كأداة لتسوية المنازعات التي تنجم عنها،وهنا نتساءل عن مدى تأثير اتف

خاصة أمام تعدد روابط وعالقات  2األخرىالتحكيم الواردة في عقد األساس على العالقات 

                                                 
1
كة هناك العديد من العقود الدولية في إطار عقد االعتماد تم بموجبه إدراج شرط التحكيم، حيث كان العقد بين شر  - 

بنما وشركة من جزر الهند الغربية البريطانية، فيما اتفقا الطرفين على فتح االعتماد من طرف شركة البنمي، لكن 
 لشركة البريطانية اللجوء للتحكيم.تأخرها وامتناعها أدى با

لدين، في هذا الصدد حكم تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس، محي الدين إسماعيل علم ا :أنظر  -
قضية صدرت من محكمة التحكيم العليا بغرفة  50منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء األول، األحكام الصادرة في 

 .165-160، ص: 1986 -التجارة الدولية بباريس
2
 .135، ص : 1998رضا السيد عبد الحميد، "التحكيم في الكفالة المصرفية وخطابات الضمان"، دار النهضة،  - 

 فقط أن ما يسري على خطاب الضمان يسري على االعتماد المستندي فيما يتعلق بأثر التحكيم.تشير 
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االعتماد المستندي، لذلك نتساءل عن أثر اتفاق التحكيم الوارد في هذا العقد على أطراف 
العقود األخرى، هل لهم أن يتمسكوا بهذا الشرط لحجب اختصاص قضاء الدولة عن نظر 

ن شرط التحكيم منازعتهم وطرحها على التحكيم، وهل يجوز ألي من طرفي العقد المتضم
جبارهم على سلوك طريق التحكيم دون قضاء الدولة ؟ 1أن يحتج على هؤالء بهذا الشرط وا 

 .وما أثر اتفاق التحكيم أيضا على التزام البنك بدفع قيمة االعتماد؟

يكاد يكون إجماع على عدم إمكانية االحتجاج باتفاق التحكيم الوارد في العقد 
االعتماد المستندي عن  ةستنادا إلى سببين، فهناك استقاللياألساسي على بقية العالقات ا
 متمثل في فكرة نسبة آثار العقد. ،العقد، فيما نجد السبب الثاني

: ذهب غالبية الفقه إلى الخروج على القواعد 2بالنسبة الستقالل اتفاق التحكيم
الفرنسية  ضقالعامة، حيث ثم تكريس هذا المبدأ في عدة قرارات، وهكذا نجد محكمة الن

3في قضية  1963ماي  7في حكمها الصادر 
Grosset  وقد عملت أغلب التشريعات

الوطنية، وكذا االتفاقيات الدولية على التنصيص على هذا المبدأ. وقد قضت محكمة 
التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بأنها ال تملك سلطة الحكم إال في مواجهة األطراف دون 

الذي ال يعتبر طرفا في اإلجراءات، ذلك أن العقد المبرم بين البنك  الحكم البنك الفاتح
                                                 

1
 - Voir : -J.F.Poudret, L’extention de la clause d’arbitrage : Approche française et suisse, 

J.D.I, 1995, P 17 etc. 

-Delebecque (Ph) : La transmission de la clause compromissoire, Rev.arb, N° 1, 1991, p : 

19. 
2
الذي يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم  08-05من قانون رقم  318المشرع المغربي من خالل الفصل  -  

الخامس من ق.م.م أكد على استقاللية شرط التحكيم "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد اآلخر وال 
لعقد إلى فسخه أو إنمائه أي أثر على شروط التحكيم الذي ينضمه إن كان من الشرط صحيحا في يترتب على بطالن ا

 ذاته".
3
تتلخص وقائع قضية في أن مستورد فرنسيا رفض تنفيذ تحكيمي أجنبي قضى عليه بالتعويض لفائدة مصدر  -  

سي لكونه لم براع القواعد الخاصة إيطالي مدعيا أن العقد المتضمن لشرط التحكيم باطل لمخالفته للنظام  الفرن
باالستيراد، ونتيجة لبطالن العقد، فإن ذلك يقضي بالتبعية إلى بطالن شرط التحكيم، وبالتالي إلى بطالن قرار التحكيم 

 الصادر نتيجة له.
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ن ضمان البنك يجد أساسه في والمستفيد يستقل تماما عن العقد األصلي، ومع ذلك، أل
فإن المحكمين يظلون مختصين بنظر المنازعات الناجمة عن العالقات  ،العقد األصلي

تج عنه أن ضمان البنك يرتبط بصحة وبطالن المرتبطة بين العميل اآلمر والمستفيد ما ين
 وفسخ العقد األصلي.

وعليه ال يمكن االحتجاج بهذا الشرط في حالة االعتماد المستندي سواء بالنسبة  
للبنك المؤيد أو الفاتح تأسيسا على ما لشرط التحكيم من قوة ملزمة قاصرة على أطرافه 

 .1كمبدأ
ود أي سريانها في مواجهة من التزم بها فمن القواعد المسلم بها نسبة أثر العق

دون غيره، وبالتالي فاتفاق التحكيم ال يلزم سوى أطرافه أي ال تمتد آثاره إلى األشخاص لم 
، وال يستند هذا التفسير 2يوقعوا على االتفاق سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثل لهم

عقد فقط، ولكن أيضا المضيف لالتفاق التحكيم من حيث آثاره على مبدأ نسبية آثار ال
 على الطبيعة الخاصة لموضوع االتفاق على التحكيم.

فالتحكيم يخرج طائفة محددة من المنازعات الناشئة بين األفراد من والية قضاء 
 ا إلى المحكم للفصل فيها.هالدولة بوصفه القضاء الطبيعي والعهدة ب

حيث نجد بعض لكن في الحقيقة، أن هذه النسبية قد تشكل بعض االستثناء، 
، ألنه من ناحية 3األحكام القضائية تقضي بامتداد شرط التحكيم في مجموعة من العقود

أن تتعدد جهة االختصاص بالفصل في النزاع الناشئ عن عقود المجموعة، يحول دون 
ما قد يؤدي إليه من تضارب وتعارض في األحكام الصادرة بشأنها، مما يؤثر بالسلب 

                                                 
1
حكيم بالنسبة دراسة تحليلية وتطبيقية ومقارنة لمبدأ نسبية أثر الت -محمد نور شحاتة : "مفهوم الغير في التحكيم -  

 .111، ص: 1996للغير"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
2
السالك كروم، "التحكيم في العمليات المصرفية الدولية : الضمانات البنكية المستقلة"، نموذجا، رسالة دبلوم  - 

 .87، ص: 2008-2007السويسي، سال  -الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس
3
 - Daniel cohen : « Arbitrage et groupes de contrat », Rev. Arb ; N° 4, 1997, p : 471. 
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على العقود  حدومن ناحية أخرى، تطبيق قانون مو  جارة الدولية،على تشجيع حركة الت
 ذات الصلة بالتجارة الدولية.

ما استقر عليه القرار الصادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء  ،وسندنا في ذلك
 .1996يناير  18والمؤرخ في 
أي المستأنف عليه تمسك بما جاء في النموذج المطبوع المتعلق  ،... وحيث»

 على التحكيم. 19قية الحساب الجاري، والذي ينص في فصله باتفا
المستأنف المؤسسة البنكية أثار عدم توقيع النموذج المطبوع من  ،... وحيث أن

 .«طرفه وال من طرف المستأنف عليه
التي ذهبت فيها غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر  ،ومن بين القضايا

م الذي يرد على أحد العقود من أعضاء مجموعة إن شرط التحكي 23/9/1982بتاريخ 
واحدة يلزم التشريعات األخرى من أعضاء المجموعة بالرغم عدم توقيعها على لعقد 
المتضمن لشرط التحكيم، بل وذهبت أحكام التحكيم وأحكام القضاء إلى امتداد شرط 

ة الدولة، كما هو التحكيم بشأن العقود المبرمة من طرف األجهزة التابعة للدولة في مواجه
الشأن في قضية األهرام، والذي قضت فيه محكمة التحكيم بإلزام حكومة جمهورية مصر 

بعد توقيعها عقدا مع  SPPبتعويض شركة ممتلكات جنوبي المحيط الهادي  العربية
المصرية العامة للسياحة، والفنادق بشأن مشروع االستغالل لهضبة األهرامات المؤسسة 

 .1فاقة المصرية ليست طرفا في اإلترغم أن الحكوم
فيما اعتمدت أحكام أخرى على معيار الوحدة االقتصادية حيث قضت محكمة 

أنه إذا كان كل عقد مستقل عن  9199نونبر  23االستئناف بباريس في قراراتها بتاريخ 
، العقد اآلخر، فإنهما متكامالن، وعلى األقل مرتبطان، وأنه توجد وحدة اقتصادية بينهما

                                                 
1
عبد الحميد األحدب : "قراءة نقدية ألهم القرارات التحكيمية الدولية التي أحد طرفيها عربي"، "منشورات المجلة  -  

 .95ص ، 2003، 41دارة المحلية والتنمية"، سلسلة مواضيع الساعة، عدد المغربية لإل
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وأن اإلرادة الضمنية للطرفين تقتضي تمديد آثار شرط التحكيم إلى مجموع النزاع، وعند 
ن يحكتانتفاء التكامل االقتصادي بين العقدين، ال يتم االستجابة إلى تمديد شرط ال م، وا 

شرط التحكيم إلى عقد مرتبط بالعقد األصلي، وقد  دكان قضاء التحكيم الدولي رفض تمدي
االتفاقات الخاصة بالتحكيم يتعين تأويلها تأويال ضيقا  بأن ،لتحكيمية قرارهاعللت الهيأة ا

اتفاق على عرض أي نزاع على جهة غير قضائية يجب  أي في حالة الشك، وعليه فإن
 . 1أن يكون صريحا

قاعدة نسبية أثار العقد بإصدار أحكام تجاوز من  تمكنواإذا كان الفقه والقضاء 
ة األصلية، فإنه في مجال المعامالت المصرفية وخاصة االعتماد ومقررات تتحدى القاعد

المستندي، يظل التزام البنك مصدر االعتماد قبل المستفيد هو التزام مجرد ومستقل عن 
عالقة سابقة، سواء عالقة البنك بعملية أو عالقة اآلمر بالمستفيد وفي ذلك يختلف  أية

ويتعزز أكثر مبدأ نسبية آثار العقود ، 2مركز البنك مصدر االعتماد عن مركز الكفيل
 وامتداد أثرها إلى األطراف الموقعة عليها ونشير هنا بمثال تطبيقي :

المشتري مغربي إلى فتح اعتماد مستندي لدى مؤسسة بنكية قصد تغطية  دعم
عملية استيراد مجموعة من البضائع من البائع فرنسي. وأثناء تبليغ خطاب االعتماد للبنك 

سل، وقع اتفاق الحق بين نفس المشتري والبائع الفرنسي على إخضاع أي نزاع المرا
لتحكيم التجاري الدولي، لمحتمل الحدوث بينهما أثناء تنفيذ عملية االعتماد المستندي 

لتزامه بإرسال البضائع رفقة المستندات المطلوبة في خطاب اث أن نفذ البائع دوح
بعد قبوله المستتندات والتأكد من سالمتها  ،اداالعتماد. لكن البنك الفاتح لالعتم

ومطابقتها، الظاهرية لتعليمات اآلمر، امتنع عن تنفيذ التزامه المقابل اتجاه البائع الفرنسي 

                                                 
1
أحمد كويسي، "نطاق شرط التحكيم من حيث األشخاص"، الطرق البديلة لتسوية المنازعات، منشورات جمعية نشر  - 

 .159-158، ص: 2004، 2العدد  ،1المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية،، ط 
2
 .465مصطفى محمد الجمال، وعكاشة محمد عبد العال، م.س، ص:  - 
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ة البنك ابعلة عدم قيام المشتري اآلمر بتسديد قيمة االعتماد. قرر البائع المستفيد مقاض
ل يعرض دعواه فه هسديد المبلغ المترتب بذمتزامه بتالفاتح من أجل إجباره على تنفيذ الت

أمام أنظار المحكمين بغرفة التجارة الدولية، بوجود اتفاق مسبق بينه وبين المشتري اآلمر 
ن لم يكن طرفا  على الخضوع للتحكم التجاري الدولي، وبحكم أن البنك المدعى عليه وا 

 .1في االتفاق على التحكيم
عذرا أمام المحاكم العادية بالنظر لخصوصية إن مقاضاة البنك الفاتح يظل مت

المميزة اللتزم البنك في عقد االعتماد المستندي والتي تضفي عليه طابع االستقاللية عن 
من القواعد والعادات الموحدة التي  3عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري طبقا للمادة 

ستقلة عن عمليات البيع أو نصت بأن االعتمادات بطبيعتها تعتبر عمليات تجارية م
ي حال ذات عالقة بهذه البيوع أالعقود األخرى، التي تستند عليها، وال تعتبر المصاريف ب

 أو االلتزام بها.
 دي:ـثانيا : أثر حكم التحكيم على االعتماد المستن

ما من شك أن استقالل عقد االعتماد المستندي عن عقد األساس يؤدي إلى عدم 
دفع قيمة  نل اآلمر بأي دفع ناشئ عن تلك العالقة لمنع العميل مجواز تمسك العمي

، فتنفيذ العميل اآلمر لكل التزاماته الناشئة عن ةاالعتماد إلى المستفيد لدى أول مطالب
ستند عليه، والحكم التحكيمي عالقة األساس أو بطالن تلك العالقة أو فسخها ليس سببا ي

هو ذلك القرار الصادر عن هيئة تحكيمية تفصل فيه بشكل قطعي على نحو كلي أو 
جزئي في المنازعة المعروضة عليها سواء تعلق من القرار بموضوع المنازعة ذاتها، أو 
باالختصاص أو لمسألة تتصل باإلجراءات أدت بالهيئة إلى الحكم، ويتمتع المقرر 

 ةجيحي بنفس خصائص األحكام التي تصدرها المحاكم النظامية من حيث التحكيم

                                                 
1
 .154يوسف بنباصر، م س، ص:  - 
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الشيء المحكوم به بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه، وكذا بالقوة التنفيذية عندما ال يشوبه 
عيب وال يكون مستوفيا لشروط صحته، بحيث يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من 

بنى عليها باإلضافة إلى تاريخ صدوره ومكان طرف الهيئة التحكيمية يبين األسباب التي 
 .1التحكيم

إال أنه، عندما يتعلق األمر بمقرر تحكيمي يعتمد كمستند يعلق عليه تنفيذ 
ع من التنفيذ إلى أدنى النو  االلتزامات، فإن األمر يختلف فيها طلب التنفيذ على هذا

المحدد سلفا إلخالء  حدودها، مما يجعل البنك مجبرا إلى حد كبير بالتقييد بالشروط
 مسؤوليته.

أن االعتماد يتميز بطابع االستقاللية بالدفوع المستمد من  ،ير بالذكرذالج
صلية بالنسبة ألطرافها، ومفاد هذه القاعدة أن يظل البنك ملتزما تجاه لعالقات األا

المستفيد ولو أبطل العقد األساسي، وتم فسخه، فال يجوز للبنك أن يرفض ويمتنع عن 
فيذ التزامه، ما دام أن المستفيد قد قدم مطالبة منتظمة تثقف وما يستلزمه االعتماد من تن

 مقتضيات.
ال شك أن الحكم التحكيمي يتطلب من أجل صحته توافر مجموعة من الشروط 

الصيغة الزمة فقط  هذهلكن  ،الشكلية والموضوعية، فإنه بالمقابل ال يصير قابال للتنفيذ
الشيء المقتضى به وال ألجل اكتساب صفة الورقة الرسمية أو  من أجل اكتسابه قوة

يغة التنفيذية صعلى وضع ال 2ة الطعن فيه، بالرغم من ذلك، فإن هناك من يؤكدإلمكاني
 على حكم التحكيم كمستند بالنسبة للبنك.

                                                 
1
، بحث في قانون 1987صادق محمد جبران: "التحكيم التجاري الدولي وفقا لالتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام " - 

 .146الحقوقية، ص :  الحلبي، منشورات 2006التجارة الدولية، الطبعة األولى، 
2
 .130رضا السيد عبد الحميد، م.س، ص:  - 
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 المبحث الثاني
 توحيد  لحات التجارية الدولية فيطدور المص

 القواعد الموضوعية
الذي عرفته التجارة الدولية، وكذلك التطور الذي عرفه مجال النقل لعل التطور 

ه رغم وجود مسافات و فرز معه إمكانية ألطراف العالقة التجارية إبرام عقأالبحري، قد 
 كبيرة تفصل بينهم.

برام هذا العقد، فإن األطراف ال يستطيعون إبراز جميع الشروط ففي مرحلة إ
ثمنها  إرادتهم في مسائل متعلقة مثال بنوع البضاعة، أوالمتعلقة بالبيع، فقد يظهرون 

وكميتها، لكنهم في مقابل ذلك يحيلون باقي الشروط على أحد أنواع البيوع التي اعتادوا 
 إدراجها في عقودهم.

فبحكم الممارسة التي يعرفها مجال االستيراد والتصدير للبضائع، ظهرت على 
التجار على استعمالها في معامالتهم  ودأرض الواقع بعض المصطلحات التي تع

رمز تد التزامات لكل من الطرفين، فهذه المصطلحات التجارية أو أنكو دالتجارية، فهي تح
Incoterms والتي تمثل مختصر الجملة انجليزيةInternational Commercial 

Termes   تتميز بالبساطة في التعبير عن التزامات الطرفين عن طريق تعابير بسيطة
وهي عادات منظمة تنظيما جزئيا، ليست ملزمة إال إذا اختارها   Abrégéeة ومختصر 

 األطراف صراحة وأدرجوها في عقدهم أو كان اختيارهم ضمنيا لها.

هكذا بادرت غرفة التجارة الدولية بباريس إلى جمع شتات هذه المصطلحات 
إلى   Fasو Fobو  Cifبيع وتقنينها والمتداولة في مجال البيوع الدولية للبضائع مثل ال
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ادي ما قد يحدث من مشاكل ناتجة عن اختالف وذلك بغية تف 1غير تلك من المصطلحات
 العرف في هذا المجال من بلد ألخر.

تفسير المصطلحات التجارية الدولية، سنة  دواعقثم وضع أول سلسلة من  ،وبذلك
على أن  1980و  1953رمز فت مجموعة من المراجعات مثل أنكوتوالتي عر  1932

مواكبة للتطورات التي عرفتها التجارة الدولية بعد  2000آخر تعديل عرفته كان سنة 
 عملية التقنين التي عرفتها التجارة الدولية. 

صباغ الصفة القانونية على هذه لذي تلعبه العقود والنموذجين في إوكذلك ا
وز قواعد قانونية تساهم في صبة لبر خالنظام القانوني عبر دولي أرضية  صبحأالقواعد، 

Lex Mercatoriaبلورة وترسيخ قواعد قانون عبر دولي لمجتمع التجار 
ولعل الدور  2 

إلى جانب    Unidroit دم الذي لعبته والزالت تلعبه غرفة التجارية الدولية معهظالمتعا
 هاته لى الوقوف علىيدفعنا إلتجارة الدولية لل يوالتحكيم باعتباره قضاء أص ،ءاالقض

 Iاآلليات من خالل إبراز الدور الذي تلعبه في بلورة وترسيخ هذه المصطلحات المطلب 
لحات في توحيد القواعد الموضوعية من خالل طإضافة إلى مدى نجاح هذه المص

 .IIتقييمها. المطلب 

 المطلب األول: آليات توحيد المصطلحات

عن طريق وضع قواعد موحدة ات التجارة الدولية تتم دال شك أن توحيد قواعد وعا
بدال من القواعد اآلمرة، أو حينما تكون أحكام  ،قابلة للتطبيق في العقود التجارية الدولية

ومن هذا القبيل، القواعد الخاصة بشأن  3القانون الوطني مفسرة ومكملة إلدارة المتعاقدين
                                                 

1
 - http:// www.usincnouvelle.com/web/ ?P=28spc8q-incoterms 

2
 - Osman Filali : "Les principes généraux de la Lex Mercatoria- contribution à l’étude d’un 

ordre juridique national" – thés bourgogne E’dit LGDJ-1992, P 156. 

3
 .65 :العدد األول ص 1960ن الخاص، مجلة القانون واالقتصاد مارس سنة عبد المنعم البدراوي، توحيد القانو  - 
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خسارات المشتركة التي وأنفرس الخاصة بال كوريدات الدولية والبيوع الدولية وقواعد يور تال
لذلك، وكما سبقت اإلشارة، فإن القواعد الدولية لتفسير  1الدولي وضعتها جمعية القانون

 incotermsالمصطلحات تتم عن طريق المصطلحات التجارية الدولية والمعروفة باسم 
وهي مجموعة من القواعد المتعارف عليها لتفسير أهم المصطلحات لعقود التجارة 

.الدولية
2 

يمانا منها بالدور الذي تلعبه في مجال التجارة إوقد قامت غرفة التجارة الدولية 
الدولية بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة بهدف تنشيط التبادل التجاري بين دول 
العالم المختلفة من خالل التوحيد التفسيري للقواعد والمصطلحات التجارية التي يشمل 

أدخلت عليها تعديالت بغية مواكبة التقنيات الجديدة لالتصال  ةدوليعليها عقود التجارة ال
والتطور الملحوظ في مجال االستدالالت اإللكترونية للمعلومات موزعة في ذلك األدوار 

هذا فضال عن ذلك ما يقوم  ،رجاء العالمين أطراف البيوعات التجارية عبر أوااللتزامات ب
دة بهدف إزالة االختالف والتباين القانوني بين به المعهد من توحيد القواعد الموح

 التشريعات الوطنية الفقرة األولى.

ي نزاع أو اختالف يتم عن طريق آلية التحكيم فإن تسوية أ ،ذلك باإلضافة إلى
ي مصطلح من المصطلحات أللعقود المبرمة على أساس  بالنسبة 3التجارية الدولية بالغرفة

األطراف أن ينص على ذلك صراحة في العقد أو  ىعلف ،2000رمز تالواردة في أنكو 

                                                 
1
وقد حلت محل جمعية إصالح وتقنين قانون األمم، وقد حددت مهامها  1873تأسست هذه الجمعية في بروكسيل  - 

 في جمع العادات واألعراف وتوحيدها، 
 .44، ص : 2005، 2004جزء األول عزيز الفتح، مدخل لدراسة القانون البحري المغربي، ال أنظر: -
2
 .90:ص 1997المختار بكور، الوجيز في القانون البحري، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط  - 

3
مختار السويفي، مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري وأنواع النقل الدولي األخرى، دار المصرية اللبنانية،  - 

 .251، ص II.1999الطبعة 
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والتي يفهم منها قيام ونشوء التعاقد لماله من دور  ،المكاتبات والمراسالت التي تمت بينهما
 في ترسيخ هذه المصطلحات الفقرة الثانية.

 الفقرة األولى: الهيئات الفاعلة في التوحيد

ا في مجال موقوع التنازع بينه إن، فباينة فيما بينهاتلما كانت التقنيات الوطنية م
فقدت التجارة الدولية مزايا القواعد الموضوعية العرفية التي فالتجارة الدولية أمرا محتوما، 

تكونت مع مرور الزمن وفق حاجاتها، وعاشت مرة أخرى تحت سلطان التشريعات 
يعلموا سلفا  اب الشأن أنالوطنية ومنهج تنازع القوانين، مما جعل من العسير على أصح

ي قانون، وحتى إذا أمكن تقيين القانون الواجب التطبيق سيكون دائما قانونا لمقتضى أ
 ،مما يالحظ نفور المتعاملين في االحتكام إلى القانون 1وطنيا ال يالئم التجارة الدولية

مثل بيع سيف  ،الشيء الذي أدى إلى ظهور أعراف تتناسب مع تلك الطبيعة لتلك التجارة
محل تحل التي  عند تقنينهاخصوصا  ،ب " لتبرز أهمية وميزات القواعد الموحدةوفو 

االختالف بين التشريعات الوطنية   تخفيف من حدة إلى إضافة ،القوانين الوطنية المبعثرة
وبالتالي التخفيف من المصاريف المقروضة على التاجر وتقدم قواعد قانونية تتوفق بشكل 

ة أكثر من توقف القوانين الوطنية إضافة غلى تسهيل عمليات مالئم مع التجارة الدولي
 2التجارة الدولية والسوق العالمية.

لعبت دورا كبيرا في سبيل إرساء هذه  قدفي هذا اإلطار فإن المنظمات الدولية 
القواعد الموحدة، قواعد تقبلها وترضى بها الدول أعضاء األسرة الدولية على نحو قد 

وهذه المنظمات تنقسم إلى منظمات حكومية وأخرى انين في هذا المجال يستبعد إقحام القو 
لمنظمات العالمية الحكومية اغير حكومية، وعليه سوف نتناول معهد روما كنموذج من 

                                                 

-
1
 .24 :محمد المؤيد .م س . صمحمد عبد اهلل   

2
 - http://.www.septimanie-export.com/fr/methode-connaitre-les-incoterms-2000 
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غرفة التجارة الدولية باعتبارها من ثم  أوالفي عالقتها بالمصطلحات التجارية الدولية 
 .ثانيا تفي إرساء هذه المصطلحالها  الفضل يرجعو المنظمات العالمية غير الحكومية 

 معهد الدولي لتوحيد القـانون الخاص واألنكوترمزالأوال:  

ين المنظمات الدولية التي من ب  1القانون الخاص يعتبر المعهد الدولي لتوحيد
هذه للعبت دورا كبيرا في حقل التوحيد الدولي للقواعد الموضوعية المبذولة للتوحيد القانوني 

 قليمي، حيث يعد بمثابة تقنين للعقود الدولية.واعد على المستوى العالمي واإلالق

 من بين األسس الجوهرية التي تقوم عليه مبادئه:

منة من المادة األولى من احيث نصت الفقرة الث ،االلتزام بمراعاة العادات التجارية
 المبادئ والتي جاء فيها:

وكذلك بالتعامالت التي استقرت فيما  ،عليهايلتزم األطراف بالعادات التي اتفقوا »
بينهم، ويلتزموا بكل عادة تكون في التجارة الدولية معروفة لهم على نطاق واسع ومرعية 

. «لم يكن تطبيقها غير معقول منهم بانتظام في عقود فرع التجارة الذي يخصهم وذلك ما
2 

                                                 
1
ولذلك يسمى أحيانا باسم معهد روما  -تحت رعاية منظمة  عصبة األمم 1926تم إنشاء هذا المعهد بروما عام  - 

بة األمم على أثر الحرب العالمية الثانية تمت إعادة هيكلة هذا المعهد سنة لتوحيد القانون الخاص، وبعد حل عص
بمقتضى اتفاقية متعددة األطراف وأصبح لهذا المعهد تواجد مستقبل وذلك في شكل نظامه التنظيمي، ويتكون  1940

قع اإللكتروني: بالمو  حاليا هذا المعهد من واحد وستين دولة حسب آخر جرد لحصيلة عضوية دول العالم، منشور
www.unidroit.org ،  25/05/2007بتاريخ. 

2
   -Art1/8 les principes D’unidroit les parties sont liées par les usages aux quels elles ont 

consentis, ainsi gué par les pratiques qu’elles ont établies entre elles. 

Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international est largement  connu et 

régulièrement observé  par les parties à des contrats dans la branche commerciale 

considérée, à moins gué son application ne soit déraisonnable. 

Unidroit : institut international pour l’unification du droit privé. Principes relatifs aux 

contrats du commerce international, Rome. 1994, p : 19. 

أبو العال علي أبو العال النمر، "دراسة تحليلية لمبادئ معهد روما 'اليونيدروا' المتعلقة بعقود التجارة الدولية"، دار  -
 .63ة العربية، الطبعة األولى، دون ذكر السنة، ص: النهض

http://www.unidroit.org/
http://www.unidroit.org/
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ها طابع ملزم، حيث بر مصدرا جوهريا لتنظيم التجارة لفالعادات التجارية تعت
يمكن تطبيقها في غيبة االتفاق الصريح من المتعاقدين طالما توافرت شروط معينة تعبر 

مكانية تطبيقها في فرع التجارة الذي ثم فيه التصرف.  عن مشروعة العادة وا 

من العادات  دةوقاع روافي الواقع، قد يحدث تزاحم بين قاعدة من مبادئ اليونيد
 من األنكوترمز.المقننة المستمدة 

خرى، وبمعنى آخر هل على األ تعلوما هي القاعدة التي  ،التساؤل يثوروهنا 
ونيدروا أم العكس تقدم تلك المستمدة من تقنين يتقدم القاعدة المستمدة من مبادئ ال

 األنكوترمز.

رادة مقننة كمبدأ عام ال تستمد إال من إال شك أن القوة الملزمة لهذه العادات ال
حيث أن مشكلة التسلسل في تحديد القيمة القانونية  ف عند تقرير الخضوع لهااألطرا
 تراضات:فأن تثار في ثالث ا يمكنالمتزاحمة  للقواعد

واألنكوترمز أو أن يختار ، يدروانو يختار األطراف صراحة مبادئ اليما أن فإ
تخدم صياغة روا ولكن تسلتزموا الصمت إزاء مبادئ اليونيداألطراف صراحة أنكوترمز وي

مثل مصطلح المبادئ  باإلحالة إليهامما وردت في ديباجة المبادئ على نحو يوحي 
 العامة للقانون أو قواعد لكس مبركاتوريا.

، من يكون لنوعي القواعد نفس القيمة القانونية حيث أنهففي الفرضية األولى، 
األخرى ألن اإلرادة  قاعدة على حأن يستخلص اتجاه إرادة طرفي العقد إلى ترجي رالمتعذ

 المستخلصة قد اتجهت إلى تطبيق القاعدتين معا.

في هذا اإلطار، تقع مسؤولية المحكم أو القاضي لمحاولة التوقيف بين القاعدتين 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل تحديد المجال الموضوعي لتطبيق كل منهما، ففي حالة 
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أو القاضي أن يعتبر أن اإلشارات فعلى المحكم  ،نياستحالة التوقيف بين القاعدت
المتعارضة كما لو كانت منعدمة إذ أن كل إشارة إلى مصدر تقدم المصدر اآلخر من ثم 
يعتبر االتفاق كما لو كان خاليا من تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ويكون 

التطبيق على مقتضى القانون الذي يقدر أنه الواجب بللقاضي أو المحكم أن يصدر قراره 
 النزاع. 

فلن المعهد لن تدخل في مجال بحث القاضي أو المحكم  ،ففي الفرضية الثانية
ديباجة المبادئ تسمح بالبحث عن لعدم االتفاق الصريح على الرجوع إليها، إال إذا قلنا أن 

ذا انتهينا اإل اعد لى المبادئ العامة للقانون أو قو إلى أن اإلشارة إرادة الضمنية للعقد وا 
لكس ميركاتوريا تسمح بتطبيق مبادئ اليونيدروا كما أوضحت مبادئ اليونيدروا ذلك فإن 

رض األول أما يتم وفقا لألسلوب المقترح في الف حل التزاحم بين القواعد المتزاحمة
ار بأي صفة بفإن مبادئ اليونيدروا ال تطبق وال يجوز أن تأخذ في االعت، الثالثةفرضية ال

كن أن شارة غير مباشرة يمعلى الرجوع إليها أو وجود مجرد إ د اتفاقكانت لعدم وجو 
 الضمنية للمتعاقدين. اإلرادةليها تمت تحت ستار تسمح باللجوء إ

القول أنه ال يمنع للقاضي أو المحكم بصفة خاصة من إمكانية  يمكنوعليه 
د في قضاء التحكيم جوء إلى مبادئ اليونيدروا وفقا للتبريرات المألوفة التي تسو لتقرير ال

الدولي للخروج على االتفاق الصريح من جانب المتعاقدين بصدد تحديد القواعد القانونية 
 التي يتعين على المحكم تطبيقها على النزاع.

 ثانيا: غرفة التجارة الدولية

هي منظمة دولية خاصة، تأسست بعد  1من المعلوم أن غرفة التجارة الدولية
بالواليات المتحدة األمريكية،  Antlantic cityي للتجارة المنعقد في انعقاد المؤتمر الدول

                                                 
1
- Herman verbist et christophe imhoos : « Le nouveau règlement d’arbitrage de la 

chambre de commerce internationale de 1998 », RDAI/IBLJ, N=°8, 1997 p :989. 
http// : www.cci.org 



 دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية

 - 100 - 

المؤتمر اقتراحا بوجوب إنشاء منظمة دائمة تعنى بشؤون التجارة، وعليه ثم هذا وقد أقر 
الذي عقد في باريس بعد وضع نظام لها في مؤتمر تأسيسها  ،تشكيل غرفة التجارة الدولية

عالميا لمجموعات اقتصادية ورجال األعمال ينتمون فهي تشكل اتحاد ، 1920في يوليو 
ربعين دولة، ولها لجان وطنية في أكثر من خمسين دولة. وتعتبر هيئة أكثر من أ إلى

ذ يصفها ، إ1مم المتحدةاستشارية للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لأل
schmithoff ،وأنها  ،وليةبأنها أكثر المنظمات الدولية نجاحا في مجال التجارة الد

 .2لمةكلل يمنظمة دولية بالمعنى الحقيق

وتعتبر الغرفة أداة فعالة للتعاون بين أعضاء الجماعة االقتصادية الدولية ضمن 
بتسيير حركة ساسا: جدها تقوم بجهود متعددة فهي تعني أنطاق عمل الحكومات، لذلك ن

وتضع من  ،ركة تداول السلعح قالمبادالت التجارية والتغلب على العقبات الفنية التي تعي
رف التجاري السائد بين المشتغلين في حفل التجارة عالقواعد واألصول ما يتفق مع ال

 الدولية.

ورغبة منها في القضاء على ما يعرف التبادل التجاري وضعت تحت تصرف 
 1936التجار مجموعة من القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية صدرت سنة 

ات معينة كالبيع الكاف مون البيوع التجارية التي تبرم باستعمال مصطلحلتحديد مض
incotermsكما سبقت اإلشارة  ،تعرف في العمل والبيع فوب

وقد أمكن عن طريق ،   
هذه القواعد تالقي الكثير من الصعوبات والنزاعات التي تؤدي إلى وضع العراقيل أمام 

                                                 
1
 .26-25ص  1992لتجارية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية سمير الشرقاوي، العقود ا -   

2
" ماجستير في القانون التجاري، Lex Mercatoria"قانون التجار الدولي الجديد  ،بهاء هالل الدسوقي :أنظر - 

 .49ص :  ،1993جامعة المنوفية، القاهرة، 
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من القواعد الدولية راعت لجنة المصطلحات التجارة الدولية وعند وضع هذه المجموعة 
 :1التجارية المبادئ األساسية التالية

   استهدفت القواعد تحديد التزامات البائع والمشتري بصورة محدودة ال تقبل
 الشك.

   استهدف واضعوا هذه القواعد تقنين العادات التي لها صفة الشمول في التجارة
ساسي منها من الدول لتحقيق الهدف األ الدولية من أجل تطبيقها في أكبر عدد

 وهو إيجاد تنظيم دولي للبيوع التجارية يسهل التبادل التجاري بين الدول.

وقد احتوت هذه المجموعة من القواعد الدولية على األحكام الخاصة بعقد البيع 
التزامات وحقوق كل من البائع والمشتري بصورة محددة بحيث يكفي مجرد  تتبثكاف ف
ولم تدع مجاال لتفسيرات اف مقدما مدى حقوقهم والتزاماتهم، لة عليها أن يعلم األطر اإلحا

 مختلفة مهما اختلفت العادات المتبعة في دولهم.

تغيرها وما يستجد من و ونتيجة لتطور العادات التي تحكم المعامالت التجارية 
فق وطبيعة تت لغاء بعض العادات حتىإو ديدة فقدرات الغرفة ضرورة تعديل أعادات ج

المعامالت التجارية التي تمليها ضرورات التجارة العالمية ولهذا رأت الغرفة بضرورة إعادة 
وكان عدد ما يبلغ ال مصطلحا وقد  1936النظر لمجموعة القواعد التي وضعتها سنة 

راعت عند وضعها القواعد التي اشتملت عليها المجموعة السابقة بحيث اعتبرتها كأساس 
النظر وقد اشتملت المجموعة الجديدة على القواعد التي تحكم البيع كاف فحددت  إلعادة

وسنة  1976ثم قواعد  1967التزامات كل من البائع والمشتري وتوالت التعديالت لسنوات 

                                                 
1
، أطروحة «ات البائع وفقا لشرط البيع كاف أو سيفحقوق والتزام»أنظر عبد الحميد عيسى سليمان عبد القادر،  - 

 .30، ص :2002-2001 دال،ڭلنيل دكتوراه الدولة، جامعة محمد الخامس أ
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مد قوتها من إرادة تالتي يمكن اإلحالة إليها تس 1 2000 زوأخيرا أنكوترم 1990و  1980
 طرفي العقد . 

بخلق جهاز متخصصن  CCI ياق، قامت غرفة التجارة الدوليةفي نفس الس
كانت أنها  ،ن تطرحها المصطلحات خاصةأجوبة حول التساؤالت التي يمكن أ لتقديم

 المصطلحات. هتتوصل بطلبات توضيحية واستفسارات من طرف التجار يخص هذ

قررت أنه في حالة طلب تفسير مصطلح تجاري وكان األمر  1928ففي سنة 
م. أما إذا كان األمر يواب وتحيل األمر على محكمة التحكجنزاع تمتنع عن تقديم  محل

ات، وفي حالة عدم وجود تفسير ر ما أن تحيل طلب التفسير على المنشو ، فإزاعبنال يتعلق 
إال أن ، CCIفيتم عرض األمر على إحدى اللجان الوطنية الموجودة ب  ،في هذه األخيرة

يرات التي تقدمها اللجان الوطنية واحتمال عدم قدرة أحدهما هذا الوضع واختالف التفس
لحات التجارية الدولية وذلك طعلى تقديم أجوبة كافية دفع لجنة تتكون مع خبراء في المص

وهذا ما كان له دور بالغ األهمية في الرفع من القيمة القانونية لعمل محكمة ، 1990
 .التحكيم الدولية لدى غرفة التجارية الدولية

لتوحيد المصطلحات التجارية  والتحكيم ءالقضاتدخل الفقرة الثانية: 

 الدولية

تعاملين مال لعل اللجوء المتزايد إلى األنكوترمز في مجال التجارة الدولية، ورغبة
يدفعنا إلى البحث في  ،الدوليين في هذا المجال إلى إيجاد تنظيم قانوني لهذه المصطلحات

، ثم )أوال (طنية ومدى تنظيمها لهذه القواعد أي القضاء الوطنيكل األنظمة القانونية الو 

                                                 
1-Emmanuet Jolivet, « Les incoterms »-Etude d’une norme de commerce international. 

Thèse. Paris. Edition, LGDJ 2002, p : 157  etc. 
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التحكيم التجاري الدولي الذي يشكل نظاما  ، أينبحث في النظام القانوني العبر دولي
 .)ثانيا (قانونيا لمجتمع التجار الدوليين

 أوال: القضاء الوطني

يؤدي إلى  ال شك أن القضاء يعترف أن اإلدماج الصريح األنكوترمز في العقد
غير أن اإلشارة إلى أحد المصطلحات في حكم  ،ق قواعد غرفة التجارة الدوليةيتطب

حيث أنه في حكم لمحكمة  ، CCIقضائي   ال تعني بالضرورة أن المحكمة طبقت قواعد 
 sté sudcargos c/stéأكتوبر قضية  02النقض الفرنسية الغرفة التجارية بتاريخ 

profilés et tubes et autres  مز كمؤشر على معرفة القاعدة ر تثم االعتماد على األنكو
ترمز قام يدور قانوني في تعليل الحل المقدم من طرف األنكو  أن الواجبة التطبيق أي

 1القاضي الوطني.

اعترفت بوجود هاته  أن محكمة النقض الفرنسية قد ،ضف إلى ذلكأ
 08      رارين:ـلك من خالل قوع الدولية، وذـالمصطلحات كقواعد عرفية في مجال البي

 2. 1926مايو  04وقرار  1924دسمبر  

في حالة تطبيق األنكوترمز من طرف الدولة لتحديد إلتزامات األطراف فنص 
حكم لمحكمة أنكوترمز خاص بالنقل البري، القواعد ال يحترم دائما، وكمثال تطبيق 

فالمصطلحات التجارية  3 1989نوفمبر   22الغرفة الثانية تاريخ  –استئناف تولوز 
                                                 

1
- Emmanuel Jolivet .op.cit P : 410. 

2
- Emmanuel Jolivet op.cit. p :87  « Les termes commerciaux constitueraient un ensemble 

de règles qualifiées d’usages qui aurait vocation a régir certains types de contrats de 

vente ». 
3
 ث يقول :على هذه الوضعية حي  Jolivetفي هذا الصدد، يعلق   

" Dans cette hypothèse, les incotermes serait l’image d’un échec total d’unification du droit 

commercial international. 

« …. Le droit français établit en matière de preuve une distinction entre les coutumes au 

usage de droit, et le droit, et les usages conventionnels alors que les premières son 

assimilés à la loi et peuvent être appliqués d’office, il est interdit au juge d’appliquer 
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تماما لدى القضاء إن لم تكن مفهوما فهما خاصا، ومتأثرا  الدولية يمكن أن تكون مجهولة
بالثقافة القانونية المحلية، كالفرق الذي يمكن أن يحدث بين كل من النظام القانوني 

 الفرنسي ونظيره اإلنجليزي أو األلماني.

جتهاد القضائي عد الوطنية أو االها بتطبيق القواحيث يمكن تعريض تطبيق
إذ يكيف اللجوء إلى األنكوترمز على أنه عادة تجارية تسمح للقضاء الفرنسي  الوطني

 على التطبيق الواسع لها.

ويمكن للقاضي المغربي، وبغض النظر كما هو جاري به العمل في المحاكم 
جارية الدولية أن يعتمد المغربية التي تعرض عليها نزاعات متعلقة بتفسير المصطلحات الت

من أجل ذلك على منهجين : منهج مقيدا أو داخلي يعتمد فيه باألساس على نشرات 
 ي اإلنجليزية.التجارة الدولية باللغة الرسمية أغرفة 

 .1980بالنسبة للمصطلحات التجارية الدولية لسنة  350النشرة رقم  -

 .1990لسنة  بالنسبة للمصطلحات التجارية الدولية 460النشرة رقم  -

 .2000بالنسبة للمصطلحات التجارية الدولية لسنة  560النشرة رقم  -

منطق طليق وخارجي: يعتمد فيه باإلضافة غلى النشرات الرسمية على الدراسات 
والتعاليق حتى ولو كانت باللغة العربية وهي موجودة بغرفة التجارة الدولية ألهداف 

 إلخ –مجسمات  –قرارات  –مجموعة  –نية دراسات ميدا –بيداغوجية مثل الدالئل 

وهذا لضمان تطبيق فعلي للمصطلحات كما هو متعارف عليها دول وتحقيق 
 .مالت التجاريةاالتوحيد واالنسجام الذي هو هدف القانون الدولي للمع

                                                                                                                                                    

d’office un usage conventionnel dont il a connaissance, mais qui n’est pas invoqués par les 

parts c’est aux. Parties de rapporter la preuve d’ l’usage conventionnel par taux  moyens 

les juges de fond ont un pouvoir souverain d’appréciation de l’existence de l’usage. 
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 م التجاري الدولييثانيا : التحك

ز هيئة تحكيمية تعتبر محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية من أبر 
والقرارات الصادرة عنها في نزاعات التجارة الدولية في مسائل  1على الصعيد العالمي

األنكوترمز تشكل أرضية صالحة لمعظم الباحثين ورجال األعمال المهتمين ألخذ صورة 
واضحة عن كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالمصطلحات التجارية الدولية، كما أن 

اعتمد صراحة في تحليل حكم على إحدى  ،با عن االجتهاد القضائي الفرنسيهناك جان
خاصة إذا علمنا أن المحكم الدولي يكون أكثر  ،السوابق التحكيمية فيما يتعلق باألنكوترمز

 .2إلماما من القاضي الوطني بخصوصيات التجارة الدولية

تي تساعد على توحيد باإلضافة إلى االستفادة من لجنة الخبراء في األنكوترمز ال
من أخطاء في فهم هذه المصطلحات  ونالتفسيرات وتفادي ما يمكن أن يقع فيه المحكوم

في القضية رقم  1988التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية سنة  مكما حصل في حك
5910. 

يلتزم بالنقل أو  CFRالذي أصبح يسمى  cafجاء في الحكم أن البائع  ،حيث
لى حساب السلعة حسب شروط النقل المتفق عليها بين البائع العمل على النقل ع

والمشتري. وأن أخطار النقل البحري تكون على عاتق المشتري منذ الشحن. إذ يالحظ 
Derains  أن ما ذهب إليه المحكم مخالف لما جاء في األنكوترمز Caf والذي أشار إليه

 لسلعة دون التزامه بتفريغها.المحكم في حكمه والذي يلزم البائع فقط بإتمام نقل ا

                                                 
1
- Antoine (Kassis) : « Réflexions sur le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce 

internationale », L.G.D.J, Paris. 1998, P.10. 
2
- Mizièrz Philippe : « Les Pouvoirs de l’arbitre et de la cour d’arbitrage de la CCI relatifs 

à leur compétence », Revue d’arbitrage, N° 3, 2006, P :591.    . 
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ي تعدد المنازعات المترتبة لال شك أن ازدهار المبادالت التجارية الدولية وبالتا
عنها أدى إلى تطور كبير للتحكيم خصوصا في ظل المنازعات البحرية، لحل مشكلة 
تنازع القوانين، بل وباعتباره وسيلة فعلية وفعالة لتفادي قيام هذه المنازعات خالل 

 لمفاوضات السابقة في إبرام العقود الدولية.ا

يق المحكم لعادات وأعراف البحرية أي استنادا على طبأدل على ت وال
أحكام منها: حكم التحكيم  عدةصدر  Les incoterms 1المصطلحات التجارية أي 
تحت رعاية غرفة  1997مايو لسنة  21والصادر في  966الصادر في القضية رقم 

يكتسب أهمية خاصة، بالنسبة للمستوردين المصريين الذين  2ية بباريسالتحكيم البحر 
اقل، وأحيانا شركة لذرة الصفراء الصلب يعجز يرفض النل ائسار يعانون من مشكلة استالم 

التأمين، التعريض عنه باستناد إلى األعراف البحرية الدولية تعفي الناقل وشركات التأمين 
ضمن عجز الطريق الراجع إلى طبيعة البضاعة  من التعريض عنه نظرا ألنه يدخل

وطريقة نقلها، كذلك يتعرض الحكم لمشكلة قانونية تعرضت لها محكمة النقض المصرية 
تتمثل وقائع  لى مسؤولية الناقل عن عجز التسليم،ع وتتعلق بمدى تأثير االتفاق على نظام
جز التسليم. تتمثل الناقل عن ع على مسؤولية Fioذلك الحكم في أن سفينة مستأجرة 

قد شحنت في   synacomexوقائع ذلك الحكم في أن سفينة مستأجرة بموجب مشارطة 
طن من الذرة الصفراء ليتم نقلها إلى ميناء لوصول  2960ميناء بوردو الفرنسي بشحنة 

وعند التفريغ تبين وجود عجز بمقدار  Les palmes et santa cruz Ténérizفي 
مستأجر الشاحن، فيما عدا المسموحات التي  بتعويضشركة التامين ونظرا لقيام  81,440

                                                 
1
- Yves Derains : Jean –Yves Thomas. XVI

ème
 congrès international des arbitres Maritimes 

I.C.M.A.XVI) Colloque NTG. Le droit maritime Français, 59 Année, Mensuel, Lamey, 

Mai 2007. 
2
 نادر محمد إبراهيم، "من قضاء التحكيم الدولي"، قرار منشور في: - 

 -Revue de droit Français n° 581, Avril 1998, P : 388-387. 
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، والمستأجر تعويضيغطيها التأمين فقد رفع كل من شركة التامين، بمقدار ما دفعته من 
 أمام غرفة التجارة الدولية البحرية في باريس إعماال لشرط التحكيم الوارد في المشارطة.

سؤولية مؤجر السفينة، ونظرا ألن ولقد أسس المدعون دعوى التعريض على م
إيجار السفينة قد تم بموجب مشارطة إيجار لسفينة مجهزة، فإن المؤجر ال يفي بالتزامه 

مؤجرة صالحة المالحة وقادرة بعد شحنها على البمجرد تمكين المستأجر من السفينة 
شحنة توصيل البضاعة إلى ميناء الوصول، بل يلتزم فضال عن ذلك بأن يضمن سالمة ال

 إلى ميناء الوصول.

دفع المؤجر أصليا، بعدم مسؤوليته نظرا ألن المشارطة  ،وعلى الجهة األخرى
فالشحن والتفريغ يقع على عاتق المستأجر الشاحن وعلى  Fio 1الشاحن وعلى أساس 

في بحري ر مسؤوليته، كما دفع المؤجر احتياطيا بعدم المسؤولية باالستناد إلى وجود ع
 لناقل عن عجز الطريق.ا فاءدولي بإع

إلى مسؤولية الربان، وبالتالي مؤجر السفينة، وبصفة  نو مولقد انتهى المحك
ال يحد من مسؤولية  Fioخاصة إلى أن االتفاق على أن تكون مشارطة اإليجار 

ستالم وعند الي إجراء عن اإما لم يتخذ دالمستأجر، فلقد أخل الربان بالحيطة الواجبة عن
السيطرة على كمية الشحنة التي عهدت إليه بمواصفاتها في سند الشحن  منيمكن  التفريغ

ح شركة التأمين، لعند الحكم لصا ،أخذوا في االعتبار قد المحكمين أن الذي أصدره. على
عجز الطريق يعفى  ن الشحنة، بوصفهاز % من و 0,75تمنع المؤجر نسبة سماح تبلغ 

ويض علتاجر لطلباته نظرا ألنه قد تلقى أالمست عنه الناقل وهو  المأجر كما أنهم لم يجيبوا
                                                 

1
ويستعمل في مشارطات التأجير  Free in an outهو اختصار لمصطلح  Fioالمصطلح من المعلوم أن  - 

ومذكرات حجز الفراغ كأحد شروط النقل البحري، معناه أن يتم شحن وتفريغ البضاعة على حساب الطرف الذي يمثل 
 تين، البضاعة في عقد النقل البحري ودون أن يحتمل مالك السفينة بأن مصاريف تتعلق بهاتين العملي

 .83-82، المرجع السابق، ص: 1993مختار السويفي، مصطلحات التجارة الدولية، دار المصرية اللبنانية 
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من المؤمن يفوق قيمة الضرر بعد خصم نسبة السماح وحكم بمصاريف التحكيم على 
على مسؤولية الناقل مبدأ جديد على  Fioالمؤجر. وال يعتبر موقف المحكمين من أثر 

المبدأ، حيث  القضاء المصري فقد استقر النقض المصري منذ بداية الثمانينات على هذا
حكمت بأنه : ال يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المطعون ضدها في محضر التسليم 

، ذلك أن Free in andoutمما يرمز له بالعبارة  Fioالرسالة وردت تحت نظام  نمن أ
هذا النظام وبافتراض صحة االتفاق عليه، يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات 

شحن والتفريغ فحسب وال شأن لهذا النظام بمسؤولية الناقل المسؤولية اإليجار ال يتحمل 
عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول على 
نحو ما سلف بيانه. ولكن وبدون شك يعد بيان الحكم لنسبة السماح عن عجز الطريق 

لنقل الصلب للذرة الصفراء من األمور التي والتي تقضي بها األعراف البحرية الدولية في ا
ستشكل بال شك عونا للقضاء المصري وللمحكمين البحريين في مصر في ظل معاناة 

 شهادات تثبت مضمون األعراف البحريين الدولية في أحداث تطوراتها.

يم المصطلحات التجارية الدولية في توحيدها يتق الثاني:المطلب 

 للقواعد الموضوعية

ملزمة في مجال البيوع التجارية الدولية،  ال تعد األنكوترمزعلوم أن قواعد من الم
التي تلزم الدول المنضمة إليها، على  ،على عكس النصوص التشريعية واالتفاقيات الدولية
ها في هذه الحالة من اتفاق يتإلزامتستمد أنه متى أشار المتعاقدان إليها في عقودهم، فإنها 

، وبفضل أطراف التعاقد تبنى هذه القواعد عندما ينتمون إلى دول األطراف على بينهما
 تتشابه أنظمتها القانونية بقصد توحيد تفسير االصطالحات الواردة في عقودهم.

 إن هذه القواعد وتعديالتها تهدف إلى تحقيق غرضين :

 واضحا ودقيقا. تحديداتحديد التزامات األطراف في عقود التجارة الدولية 
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تعديل هذه القواعد على ضوء ما يجري عليه العمل وفقا للعرف السائد ثم وضع 
من فراغ، ولكن من واقع  تعدلالمعامالت التجارية الدولية، فهي قواعد ال توضع وال 

، أو العرف التجاري في دول معينة اشتهرت بنوع معين من أنواع عرف التجاري الدوليال
رت مثال بأعرافها في مجال التأمين البحري، وساد النشاط التجاري المختلفة، فإنجلترا اشته

نظامها مختلف دول العالم، حتى الدول التي تأخذ بنظام قانوني مغاير عدلت تشريعاتها 
 لتأخذ بما استقر عليه العرف اإلنجليزي في مجال التأمين البحري.

في  همرون في عقوديوالجدير بالمالحظة، أن أطراف العالقات التجارية قد يش
، أو مع تعديل معين يتفقون عليه أو مع إضافة شروط كما هي األنكوترمزألخذ بقواعد ا

أخرى تتجسد في قواعد دولية أو وطنية أو صادرة عن منظمة أخرى مثل قواعد غرفة 
خاصة إذا أخذنا في  ،تجارة الحبوب في لندن أو قواعد مجمع لندن لمكتبي التأمين

م أساسا، كما رأينا ببيان وتحديد التزامات طرفي عقد تهت األنكوترمزاالعتبار أن قواعد 
البيع، فقد يأخذ الطرفان مثل بهذه القواعد مع اإلشارة إلى التأمين على البضاعة محل 

 كل األخطار وفقا لشروط مجمع لندن. ضد البيع

بيوع بحرية أي  األنكوترمزقواعد عالجتها أن أكثر البيوع التجارية التي  ،ذلك
حل البيع، إال أن هذه القواعد قد عالجت أيضا م عملية نقل بحري للبضائعبها يرتبط تنفيذ

البيوع الجوية، التي ترتبط بعملية نقل جوي للبضائع محل التعاقد، كما عالجت بعض 
 البيوع التي ترتبط بعملية نقل بري بالشاحنات أو بالسكك الحديدية.

أطراف عقود ه التزامات وعية، تحدقواعد موض األنكوترمزكانت القواعد إذا 
التجارة الدولية، وهي قواعد تنطبق دوم حاجة إلى اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين، وعليه 

  األنكوترمزيم هذه القواعد من خالل اتفاقية فيينا وقواعد يسوف نقوم بتق
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توحيد القواعد الموضوعية الفقرة  في إضافة مدى نجاح أو قصور هذه القواعد، Iالفقرة 
II. 

من خالل اتفاقية  المصطلحات التجارية الدوليةمكانة الفقرة األولى : 

 فيينا

ال شك أن العادة التجارية والتعامل السابق أهمية كبرى في تفسير إرادة طرفي 
إلى أهمية العادات التجارية في تفسير  9العقد، فاتفاقية فيينا تشير بصراحة في المادة 

 تكوين العقد أو بالنسبة لتفسير أحكام العقد.إرادة الطرفين سواء بالنسبة ل

قيمة قانونية كبيرة للعادات التجارية السائدة في مجال  حفهي ال شك في ذلك تمن
تمكن المتعاملين  ذالتجارة الدولية. منها قواعد األنكوترمز التي تتميز بطابعها الرضائي، إ

جارية ال سيما بعد تعديل من الوقوف على حقوقهم والتزاماتهم قبل تصفية الصفقة الت
 لات التقنية والتكنولوجية المترتبة بتحديث أجهزة التواصز رافلتأخذ بعين االعتبار اإل 2000

المعلوماتي أو ما يصطلح عليه بتقنية االستدالالت اإللكترونية للمعلومات، وعليه سوف 
 .2فقرة ثم التزامات المشتري ال 2البائع الفقرة  ننتناول تحديد التزامات كل م

 أوال : التزامات البائع  

ال شك أن هذه االلتزامات تختلف مع بيع آلخر، فهي قد تتسع أو تضيف تبعا 
لصيغة الشروط المستخدمة في إحدى المصطلحات التجارية، فهو يلتزم بنقل ملكية 
البضائع إلى المشتري، والقيام بعملية التسليم وتقديم الوثائق التي تتضمن البضائع، كما 

يلتزم »من اتفاقية فيينا على ما يلي :  30نه يضمن مطابقة البضائع، فقد نصت المادة أ
لنحو االبائع بتسليم البضائع والمستندات المتعلقة بها وينقل ملكية البضائع، وذلك على 

 .«المنصوص عليه في العقد وفي هذه االتفاقية
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البضاعة،  بتسليمام في هذا اإلطار، تقع على البائع التزامات أساسية، االلتز 
وااللتزام بتسليم المستندات ونقل الملكية، إضافة إلى التزامات ثانوية بموجب العقد أو 

أو االتفاقية، كالتزام بإبرام عقد النقل وعقد التأمين والمحافظة على لبضائع وتوفر  1العرف
 البضاعة على المطابقة.

في المصطلحات التجارية  إلى أن كلمة تسليم تؤخذ في مفهومين ،تجدر اإلشارة
الدولية في البداية تستعمل لتحديد اللحظة التي ينهي فيها البائع التزامه بالتسليم، وقد 

وفي المرحلة  2000في كل مصطلحات سنة  A4عولجت هذه المسألة ضمن الشرط 
أو قبول تسليم البضاعة  –تسليم فيما يخص التزام المشتري بتسليم »الثانية استعملت كلمة 

في  2000في كل المصطلحات التجارية الدولية لسنة  D4وهو التزام يستمد فيه الشرط 
تسليم مبدئيا بأن المشتري يقبل تمشيا مع نفس طبيعة »هذا القبول األخير، يعني لفظ 

 .C3ألفاظ المجموعة 

، وغيره من البيوع الدولية يرتبط 2إال أن التسليم في البيع الدولي للبضائع
يم المادي للبضائع وبتسليم الوثائق. وما يراه من التسليم في األصل هو بعنصري التسل

حيازة الشيء المبيع ماديا بمناولته للمشتري أو من ينوب عنه أو وضعه تحت تصرفه. أما 
الحيازة المعنوية للشيء فتتم  بحيازة الوثائق التي تمكن المشتري من التصرف في الشيء 

ية للبضائع في البيع الدولي ال يتحقق إال في ميناء الوصول المبيع، ذلك أن الحيازة الماد

                                                 
1
بالرغم من المصطلحات التجارية الدولية يمكن لها أن تحدد بدقة متناهية التزامات األطراف فيما يخص تسليم  - 

. أي حسب أعراف الميناء. A4 – Fobو  Fasمهنة في البضاعة إال أنه لم يكن ممكنا تفادي الرجوع إلى أعراف ال
وسبب  ذلك  يعود بالخصوص إلى تجارة المواد التي تتميز بوزنها الثقيل. فالشحن حسب المصطلحين السابقين يتنوع 

 حسب الموانئ.

2
 - yves Derains et Jacques gttestin. La convention de Vienne et les incoterms, Dalloz 

2002… 
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عند تفريغ البضاعة، ويجسمها في إطار المصطلحات التجارية الدولية بيوع المجموعة 
Dالرابعة 

1. 

عند ما يتواجد المشتري أو من  FOBوقد يتحقق التسليم المادي كذلك في البيع 
  CIFن يقترب البيع فوب من البيع سيف يمثله بميناء الشحن، إال أنه في بعض األحيا

عندما يبقى البائع على سنن اشحن عنده يعد أن تسلمه من الناقل ضمان للحصول على 
 ؟ CIFالثمن، فكيف يتم التسليم في هذا البيع الخير سيف 

 لقد اختلفت اآلراء في ذلك :

رة : يرى أن عملية الشحن وحدها تفيد تمام التسليم وال ضرو  2الرأي األول
الشتراط تسليم الوثائق، فهذه العملية األخيرة تؤدي إلى تحقق الحيازة والتسليم ليست 

 بالحيازة في هذا الرأي.

أن يتم بحصول المشتري على  ال يمكنيرى الرأي الثاني أن التسليم  ،بينما
البضائع فعليا، أي بتسليمها المادي أو حكميا بتسليم الوثائق الممثلة لها، والتي تمكن 
المشتري من التصرف في البضاعة، وما دام التسليم المادي يحول البيع إلى نوع من بيوع 
الوصول، فإن تسليم الوثائق هو الذي يحقق هيمنة المشتري على المبيع وتمكينه من 

 التصرف فيه، مع االحتفاظ بطبيعة البيع باعتباره أحد بيوع القيام.

ية قد يحقق شحن البضاعة في السفينة، ويمكن القول أن التسليم في البيوع البحر 
فتخرج من حيازة البائع، وتصبح تحت مسؤولية الناقل قصد إيصالها إلى ميناء الوصول، 
كما أن تسليم الوثائق الممثلة للبضاعة إلى المشتري، تحقق التسليم الحكمي ليضاف إليه 

                                                 
1
( من خمسة بيوع وهي التسليم عند الحدود والتسليم على السفينة بميناء الوصول، وتسليم (Dتتكون هذه المجموعة  - 

 البضاعة غير مدفوعة الرسوم بميناء الوصول( وتسليم البضاعة مدفوعة الرسوم بميناء الوصول(.
2
 .284حسني، البيوع البحرية، م.س، ص  محمود أحمد - 
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ا أقرته اتفاقية األمم التسليم الفعلي المادي وال يمكن أن ينوب أحدهما عن اآلخر، وهذا م
 المتحدة للبيع التجاري الدولي للبضائع.

، خاصة في البيع البحري، ذلك أن المشتري يتحمل فالبيع يتطلب في الغالب نقال
ما في ذلك بالمخاطر ابتداء من وضع البضاعة في عهدة الناقل، وذلك حسب الظروف 

إن ثقل المخاطر يجري عندما تتابع، في غياب النقل فممن تعيين الشيء تعدد النقل ال
تكون البضائع تحت تصرف المشتري سواء في مؤسسة البائع أو في أي مكان آخر 

 .1معين

إن في الغالب ما نجد نقل المخاطر يصاحبه شرط تعاقدي يخالف اتفاقية فيينا أو 
يكملها، ذلك أن مسألة نقل المخاطر ترتبط فينفس الوقت بعبء النقل وعبء التأمين، 

سبب المشكل القائم لنقل بالتزامات البائع والمشتري يرتبط بها الناقل والمؤمن لكون 
يحدد هل البائع أن  ،إذنالمخاطر، والذي جرى فصله في نقل ملكية البضائع فالعقد يجب 

أو المشتري هو الذي ينظم النقل  ويتحمل تكلفة تنفيذه وتكلفة التأمين، ويظهر من الالئق 
 الذي عينه العقد. أن تثقل المخاطر كاهل

، غالبا ما يعودون إلى بحرية تامة، فالمتعاقدون مع ذلك إن تهيئ البيع يتم
المصطلحات التجارية الدولية، هذه المصطلحات التي عملت على التوقيف فيما بينها 

بعد التحيين األخير، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من  1980وبين اتفاقية فيينا لسنة 
 .2000سنة 

ل المصاريف ـالضياع أو الخسارة الالحقة بالبضاعة وعن االلتزام يتحم خطر نإ
ذا   لمالمتعلقة بالبضاعة تنتقل من البائع إلى المشتري عندما ينهي البائع التزامه بالتسليم وا 

يرغب المشتري في االستفادة من إمكانية تأخير ثقل المخاطر والمصاريف، فإن جميع 
                                                 

1
 من اتفاقية فيينا. 2و 1قرة ، ف69المادة  - 
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بأن نقل المخاطر والمصاريف يمكن أن يقع حتى قبل التسليم  المصطلحات التجارية تبين
عندما ال يقبل المشتري بأن التسليم قد تم أو عندما ال يعطي تعليمات فيما يتعلق بتاريخ 
اإلرسال أو مكان التسليم وذلك عندما يكون البائع في حاجة إلتمام التزاماته بتسليم 

وانه للمخاطر والمصاريف عندما ال تكون البضاعة، وقد يكون من الضروري نقل سابق أل
 البضاعة مبينة في المصطلحات التجارية وضع رهن إشارته.

الوقع أن هذه المصطلحات التجارية الدولية تحدد دالالت موجزة وموحدة التزامات 
خالل  من IIالفقرة  في مميزة نماط البيع األكثر انتشارا وأهمها البيع البحري، هذا ما سنراه

توجد ثالثة عشر مصطلحا تجاريا دوليا،  ثمحدودية هذه المصطلحات، حي مظاهر
 موزعة على أربع مجموعات : أهمها مخصص للنقل البحري.

 ثانيا : التزامات المشتري

يرتب البيع التجاري الدولي البضائع التزامات يتحملها الطرف الثاني في هذا العقد 
من اتفاقية فيينا التزامات المشتري،  60إلى  53وهو المشتري، حيث نظمت المواد م 

 .1وتتمثل هذه التزامات في الوفاء في الثمن، ويتسلم البضاعة المبيعة

فالتزام المشتري بالثمن مقرر في جميع البيوع الدولية التي أصدرت نماذجها 
األنكوترمز أو المصطلحات التجارية الدولية، سواء منها الملغاة أو السارية. حيث نصت 

 لتزامه بدفع الثمن الذي تم االتفاق عليه في عقد البيع.على ا

من  57بالنسبة لمكان الوفاء بالثمن، فقد تضمنت الفقرة األولى من المادة 
االتفاقية أن الثمن يكون مستحق الوفاء، كقاعدة في المكان المتفق عليه في العقد، 

شئة عن العقد، وعند عدم االلتزامات النا تنفيذباعتبار األصل في تحديد كل ما يتعلق ب

                                                 
1
 تفاقية فيينا.من ا 57ة، من المادة الفقرة الثاني - 
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االتفاق يجب على المشتري أن يدفعه إلى البائع في مكان عمل البائع أو في مكان 
التسليم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم  البضائع أو المستندات، كما هو الشأن في 

اتح الفتسليم المستندات لدى البنك  أو في مكان، EX Works، «في المعمل»البيع 
الدفع ناتجة عن تغيير  اريفماد المستندي، وعلى البائع أن يتحمل أي زيارة في مصاالعت

من اتفاقية قد ركزت على  58فيما تجب أيضا المادة  .1مكان عمله بعد إبرام عقد البيع
والبيع سيف موضحة أنه إذا تضمن العقد نقل البضائع، أمكن للبائع أن  CFRالبيع 

البضاعة أو المستندات التي تمثل هذه البضاعة إلى  يرسل البضاعة، شريطة أال تسلم
من نفس المادة، قد ربطت بين استيفاء الثمن  3الفقرة فيما  المشتري إال مقابل دفع الثمن.

وبين حق المشتري في فحص البضاعة، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن إال إذا أتيحت له 
يفية التسليم أو الدفع المتفق عليه الفرصة لفحص البضاعة ما لم يكن ذلك متعارضا مع ك

 بين الطرفين.

االتفاقية ليست إال اعترافا  هذهال شك أن قواعد التأويل التي نصت عليها 
بالطابع الموضوعي لقواعدها، وهذا إذ دل على شيء، فإنما يدل على أن هذه االتفاقية 

لبيع الدولي، تعني أساسا بالقواعد الموضوعية العادات واألعراف وبالخصوص عقود ا
يحكم عقد البيع  دالتجار الدولي بنظام قانوني موح مدخصوصا وأن هدفها األساسي هو 

الدولي أمام تضارب القوانين الوطنية وعدم مالءمتها للمبادالت التجارية وتعقد أسلوب 
 .2تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التضييق على العقود التي تنظم هذه المعامالت

                                                 
1
البيع التجاري الدولي للبضائع، دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع المغربي »المصطفى شنضيض :  - 

 .153 :، ص2001، الطبعة األولى «والمقارن
2
- Franco Ferrari : « La convention de Vienne sur la vente internationale et le droit 

internationale Privé », Rev. J.D.I, n°1, 2006, p : 27. 
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 9/1ك أن اتفاقية فيينا، تجعل للعادات التجارية أهمية كبرى، تنص المادة ال ش
يلتزم الطرفان بالعادات التجارية المتفق عليها بينهما وما يجري » من االتفاقية على أن :

 «.عليه التعامل السابق بين الطرفين

ل التجارة يمة قانونية كبيرة للعادات التجارية السائد في مجاقفاتفاقية فيينا تمنح 
 الدولية فينوع معين من أنواع النشاط.

: محدودية المصطلحات التجارية الدولية في توحيد  الفقرة الثانية

 القواعد الموضوعية

هو تسهيل التعامل بها في الدولية لعل الهدف من تجميع المصطلحات التجارية 
البائع والمشتري في عقود ن كانت تتناول بالتحديد التزامات كل من ا  فهي و  ،التجارة الدولية

شارة في أن مجرد اإلبحيث  ،معينة مشهورة في المعامالت الدولية بشكل بسيط وميسر
ما وردت في المجموعة التي تحتوي إلى مصطلح معين يعني تطبيق أحكامه كالعقد 
صبحت في أنها اندمجت في العقد و أا المصطلح تعد ذحكام هأبمعنى آخر فإن  ،عليه

  .متفق عليها وتأخد بالتالي حكمها وقوتها القانونيةحكم الشروط ال

لمصطلحات أنه ال لهذه التقنينيات أو هذه ال من القيمة القانونية إال أن ما يقل
جوانب قانونية مهمة يؤدي  وتغفل ،تحتوي على أهم الجوانب القانونية للعقد المشار اليه

تعبير عن فشل هذه المحدودية هو  ،1()أوالع بشأنها يظهر محدوديتها وقصورها الى التناز 
 الفشل ، هذام هذه البيوعيتنظليجاد صيغ قانونية يتم التوافق بشأنها المنتظم الدولي في إ

 .سباب منها ما هو قانوني واقتصادي )ثانيا(أله خلفيات و  الشك أن

 تجليات محدوديتها وقصورها   : أوال

                                                 
1
 .69 ، ص:م .س  ،" مقدمة في القانون الخاص الدولي : أبو العال علي أبو العال، النمر - 
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، فعرفت شاط التجاري البحرين البيوع الدولية نشأت في أحضان النأمن المعلوم  
ر، اقتصرت خأال في وقت متعد العرفية، ولم تقنن هذه القواعد إات القواالبيوع البحرية ذ

الموانئ وكون هذه القواعد عرفية في عراف السائدة في بعض مهمة التقنين على جمع األ
 حكامها من مكان آلخر.أن تختلف أساس فمن المؤكد األ

العادة من شأنه أن يسبب النزاعات والخالفات بين ذلك أن اختالف العرف و 
المصدرين والمستوردين، كما أن عدم االستقرار في التفسير من شأنه أن يعرقل تداول 
البضائع ويسبب الكثير من المنازعات وعدم مالءمة القوانين الوطنية لظروف العالقات 

نظام هذه المصطلحات إليجاد ء الحاجة إلى تقنين نشو التجارية الدولية، كل ذلك أدى إلى 
 . 1قانوني دولي ينظمها

مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة  2000كان آخر تعديل لهذه المصطلحات 
هذه المصطلحات  لكنفي طرف النقل واالتصال بما يرفع كفاءة عملية التبادل الدولي. 

عدم تحديد وقت  :المهمة المختلفة ولم تنظمها منهاأبانت عن قصورها لبعض الجوانب 
فهل  ثار النزاع حولها.أ، و هاانتقال ملكية والمخاطر. مما خلق صعوبات في تحديد

تتطلب أن تخضع  من خصوصيات نخضعها للقواعد العامة ؟ أم أن هذه البيوع لما لها
 حسب طبيعة البيع؟لقواعد خاصة، وهل يختلف تحديدها 

                                                 
1
، أطروحة لنيل «رط البيع كاف أوسيفحقوق والتزامات البائع وقفا لش»عبد الحميد عيسى سليمان عبد القادر :  - 

 .29 :، ص2002-2001دال، ڭدكتوراه، جامعة محمد الخامس أ



 دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية

 - 118 - 

 تحديد وقت انتقال الملكية   -أ

تسليم الشيء المبيع، لذلك فتحديد وقت انتقال ملكية المبيع  ،بائعمن التزامات ال
، ال شك أن تحديد وقت 1له أهمية لما لهذا التحديد من نتائج عملية قد تمس أطراف العقد

انتقاله، يختلف باختالف طبيعة محل العقد، ما إذا كان من المحل منقوال معينا بالذات أو 
 منقوال معينا بالنوع ؟

ملكية المنقول المعين بالذات يتم بقوة القانون لمجرد تبادل اإليجاب فانتقال 
والقبول دون أي إجراء آخر شرط وجود المنقول موجود في وقت التعاقد ومملوك البائع 

 وهذا أقره االجتهاد القضائي الفرنسي.

ال شك أن تضييق هذا المبدأ على البيع ينسجم مع قواعد هذا البيع الذي استقر 
ن أالقضاء والفقه منذ بعيد، ومع ذلك يبقى لطرفي العقد أن يعدال هذه القاعدة، كعليها 

ملكية المنقول اليتفقا على نقل المخاطر على المشتري قبل الشحن. أما بالنسبة النتقال 
المعين بالنوع الغالب أن يرى التعامالت في البيع كاف مثال على بضاعة معينة بنوعها 

رام العقد بل يتعين إلفرازها وتخصيصها فيما يتعلق في تحديد فقط ال تنتقل بمجرد إب
الوقت الذي تنتقل فيه لملكية في البيع كاف فقد اختلف فيه الفقه والقضاء، نجد الرأي 
الغالب يرى أن المشتري يصبح مالكا للشيء المبيع منذ شحن البضاعة على ظهر 

انونية، على اعتبار أن انتقال الملكية السفينة الناقلة. لكن هذا القول ال يستند على أية ق
شيء مثلي يتوقف على تعيين الشيء أو تخصيصه، مما دفع بعض المحاكم المغربية 
للتفرقة بين التخصص وانتقال الملكية، ذلك أن شحن البضاعة غير كاف للقول بانتقال 

آخر ملكيتها إلى المشتري، بل يتطلب األمر باإلضافة إلى ذلك تخصيصها. هناك رأي 

                                                 
1
الرباط،  –دال ڭ، رسالة لنيل رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق أ«عقد البيع كاف»أحمد كويسي :  - 

 120، ص:   1987-1988
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بضرورة تحرير تذكرة الشحن ألمر المشتري لتكون إزاء نقل حقيقي للملكية، وهو رأي يقول 
وجيه ألنه يجعل المشتري في مأمن من غش البائع، فالتخصيص يجب أن يكون نهائيا، 
إن القول بأن الشحن يؤدي إلى نقل الملكية في جميع الحاالت قول ال يرتكز على أساس 

قد يتفق البائع والمشتري مالك البضاعة محل العقد بعد أن تكون قد حسب منتقديها، ألنه 
شحنت على ظهر السفينة. فيما يرى اآلخر، بأن يؤجل انتقال ملكية في بيع كاف حين 
تسليم المستندات إلى المشتري مقابل الوفاء بالثمن، لكن هذا الرأي أيضا يفتقر إلى حجة 

إلى المشتري هدفه  نتندات إلى حين استيفائه الثمأزره، فاحتفاظ البائع بالمس شدتؤيده وت
حماية مصالح البائع وضمان اقتضاء حقه من المشتري، لكن شرط الوفاء نظير 

على تسهيل تنفيذ البيع،  فقطد انتقال الملكية بل دورها يقتصر عالمستندات ال يعدل قوا
 وذلك بتداول البضاعة قبل أن تصل إلى سفينة المقصد.

الفقه، على أن الربان يتحلل من التزامه تجاه المرسل إليه إذا  فيما ذهب بعض
سلم البضاعة إلى المرسل إليهم الذين يتقدمون إليه قبل غيرهم، تسلم نصيبهم من 
البضاعة كامال وفق بيانات تذكرة الشحن، فإذا لم يبث شيء من الشحنة، فإن المرسل 

ء أن الضرورات العملية قد أملت باألخذ يهم الباقون لن يستطيعوا مطالبة الربان بأي شيإل
بالرأي الذي يقر للمرسل إليهم جميعا بحث ملكية البائع على البضاعة السائبة بشرط أن 
تدرج في تذكرة الشحن الحصة التي ستؤول إليهم منفردين إضافة إلى تعيين السفينة 

تستغرقها الرحلة الناقلة، وبالتالي حتى ال تخرج البضاعة عن نطاق التعامل طيلة التي 
 البحرية.

لكن هل طبيعة العقد تؤثر على تجديد انتقال ملكية الكاف العائم، إن البائع هنا 
يشحن البضاعة على ظهر السفينة قبل إبرام عقد البيع ويكون شاحنا ومرسل إليه في 
نفس الوقت، فإذا تصرف في البضاعة قبل شحنها نكون إزاء بيع كاف عائم،والكاف 
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ثل العنصر األساسي من البيع هو أن شحن البضاعة يكون قبل التعاقد على العائم يم
بيعها سواء كانت السفينة ما تزال راسية بميناء الشحن أو في طريقها إضافة إلى صعوبة 

 تحديد وقت الملكية، هناك صعوبة تحديد وقت انتقال المخاطر.

 : تحديد وقت انتقال المخاطر  -ب

ن أهمية مفي البيع أهمية كبيرة لما لهذه اللحظة لمخاطر لقد كان لتحديد انتقال ا
في تحديد مسؤولية المشتري بتحمل األخطار التي تتعرض لها البضاعة أثناء الرحلة 
البحرية، خصوصا في البيع كاف، فالمخاطر التي يمكن أن تلحق البضاعة سواء عند 

رية، قد تتعرض للغرق، ، قد تتعرض إلى التمزق، أو أثناء الرحلة البحشحنها، فمثال
 .1الجنوح، الغريق، الرمي في البحر، العاصفة

وتعتبر مشكلة انتقال المخاطر من أهم المشاكل التي تثور في الحياة العلمية 
نظرا لوجود فاصل زمني في كثير من األحيان بين انعقاد العقد وتسليم المشتري للمبيع... 

 . 2تحديد وعقد وقت انتقالها بأنه طرحت عدة اتجاهات تنازع ،ويمكن القول

البضاعة حاجز  زايتج: يقضي بانتقال المخاطر لحظة ا لالتجاه األولبالنسبة 
 السفينة في ميناء الشحن.

وبناء عليه، فإن هالكا قد يصيب البضاعة أثناء نقلها من مخازن البائع أو في 
ظهر السفينة ميناء الشحن قبل التخصيص يقع تبعثه على البائع في أن الهالك على 

 .3يتحمله المشتري

                                                 
1
دال، ڭأ –رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الرباط  «ي المغربواقع البيوع البحرية ف»سعيد البكوري :  - 

 .50ص:    ،1995-1996
2
 .196، ص 1980، الدار المتحدة للنشر، بيروت، «التجارة الدولية»حمزة حداد :  - 

3
 –معمقة، كلية الرباط ، رسالة دبلوم الدراسات العليا ال«حماية المشتري في البيع الدولي للبضائع،»ميلودة أوحيدة :  - 
 .32، ص 1996-1995دال، ڭأ
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كون البضاعة على حاجز السفينة ت هذا االتجاه يثير عدة نزاعات خاصة عندما
وتتعرض لخطر معين، كما أنه ال يتالئم مع طريقة  هواءفي ميناء وهي معلقة في ال

الشحن التي تستخدم فيها روافع الميناء لتضعها على ظهر السفينة أو مع حالة استخدام 
 السفينة حيث تعزم بالتقاط البضاعة من الرصيف لتضعها على ظهرها. روافع

: يقضي بانتقال المخاطر في اللحظة التي تبدو مسؤولية الناقل،  االتجاه الثاني
في بيع كاف يأتي نتيجة لنقل الحقوق على أساس أن تنقل المخاطر إلى المشتري 

وهذا الرأي يمكن قبوله على اعتبار اوي قبل الناقل والمؤمن البحري إلى المشتري، عوالد
  .أن البائع ال يمكن فرض شروطه على الطرف اآلخر

: يقضي بانتقال المخاطر منذ اللحظة التي تستقر فيها البضاعة  االتجاه الثالث
 على ظهر السفينة أو على سطحها.

فالبائع يتحمل مسؤولية البضاعة حتى لحظة وضعها على ظهر السفينة الناقلة 
أن هذا االتجاه أكثر وجاهة مثال في الكثير من المشاكل التي قد تحدث، ويمكن  ويبدو

لألطراف االتفاق في عقد البيع كاف على وضع بعض الشروط توزيع هذه المخاطر على 
 الطرفين.

إذا كانت هذه المصطلحات التجارية الدولية المستعملة في مختلف دول العالم، قد 
تنظيم البيوع البحرية، إال أن تباين األنظمة القانونية، استطاعت سد هذا الفراغ، أي 

غفالها لجوانب مهمة في تنظيمها من القصور، أبان عن عدم تحقيقها للتوازن بين  وا 
 أطراف العقد.

  وقصورها  ثانيا :أسباب محدوديتها

ال شك أن محدودية وقصور المصطلحات التجارية الدولية في تنظيم البيوع 
بشأنها  قانونية يتم التوافقالمنتظم الدولي على إيجاد صيغ  ن فشلالبحرية، تعبير ع
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ومنها ما هو اقتصادي.  ،له أسباب منها ما هو قانونيلتنظيم هذه البيوع وهذا الفشل 
بالنسبة لألسباب القانونية، ذلك أن عقد البيع البحري يتمتع بخصوصيات ترجع إلى بنيته 

كبير حول مدى استقالليته عن عقد البيع العادي، نجد خالف  ،القانونية، بالرغم من ذلك
لى ثالث اتجاهات : اتجاه يرى أن هذه البيوع تستقل استقالال متميزا بشأنها إاختلف الفقه 

عن القوانين المدنية الخاصة. الثاني يرى أنها ال تختلف عن البيوع العادية، أمام هذين 
وع البحرية ال تدخل في القانون البحري االتجاهين ظهر اتجاه توفيقي، يرى أن دراسة البي

التي تحكم  إال بصفة جزئية، ويبرز ذلك أن هذه البيوع البحرية تخضع للقواعد العامة
البيوع تحت تسليم وتولد بين عالقات تحكمات مبادئ القانون المدني والتجاري وخاصة 

ن كان هناك شيء والتزام المشتري بدفع بالنسبة اللتزام البائع بتسليم مطابقة للعقد  الثمن وا 
 فهو أن الطرفين يواجهان في اتفاقهما نقل البضائع بطريق البحر. خاص في هذه البيوع

إن تعقيد البنية القانونية لهذه العقود، من خالل ارتباطها بالعديد من العقود التي 
 ن أن يبرم عقد البيع البحري في معزل عن إبرامها ومن ذلك عقد النقل البحريكال يم

والذي يبرم من طرف البائع أو المشتري حسب نمط البيع، الذي ثم االتفاق به، وعقد 
التأمين الذي يبرم من أجل تأمين وصول البضاعة من المخاطر البحرية التي يمكن أن 

إلى المشتري سليمة، وعقد الشحن سواء في ميناء الشحن أو ميناء  لها لكي تصلتتعرض 
انت البضاعة تحتاج إلى غير ذلك من العقود األخرى التي الوصول، وعقد التخزين إذا ك

العقود بالتبعية. إضافة إلى االختالف الحاصل حول مدى استقاللية هذا العقد  تهترتبط بها
عن عقد البيع الدولي للبضائع واالرتباط الدائم لهذه البيوع بالعديد من العقود األخرى 

ل األخرى في فشل المنتظم الدولي في الوصول العوام إلى التابعة لها يشكل عامال إضافة
طالق العنان لسلطان اإلر  ة في اختيار نمط من ادإلى تنظيمها عبر اتفاقية دولية، وا 

 المصطلحات التجارية الدولية.
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الدولية عامة الشك أن اختالف التشريعات الوطنية وتباينها في تنظيمها للبيوع 
م االستقرار في التعامل على المستوى الدولي، من شأنه إشاعة القلق وعدخاصة البحرية و 

مما يعوق تدفق التجارة الدولية ويمنع ازدهارها، ففي الغالب ما يجهل أطراف عقد البيع 
التباين في األحكام الموضوعية التي تضعها التشريعات الوطنية في تنظيمها للمعامالت 

 التجارية الدولية واختالفها.

ع البحرية قد نظمتها بعض الدول بنصوص خاصة كما أن البيو  ،الجدير باإلشارة
الخاص بتجهيز السفينة والبيوع  1969لسنة  18هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي رقم 

، في المقابل فإن العديد من التشريعات لم تعمل على تنظيمها، كالمشرع المغربي 1البحرية
، تدارك األمر 2002رة البحرية وشعورا بهذا الفراغ التشريعي حاول مشروع مدونة التجا

في ثمان فصول فقط، حيث عرف  776إلى  769تناول البيع البحري هي فصول  حيث 
[ 774[ والبيع كاف ]772منها البيع فوب ] لنا نموذجين وأورد[ 774-770بيوع القيام ]

ا إال هذين النوعين، أم فر عوكأن الممارسة العملية للمغرب في ميدان البيع البحري ال ت
 [.775-776بيوع الوصول ]

ن سلطان اإلرادة بالرغم من الدور الذي تلعبه في البيوع فإفي هذا الصدد، 
من طرف غرفة التجارة الدولية أو المنظمة البحرية في اختيار نمط من البيوع 

Incoterms  وفي االتفاق على تعديل آثارها، فهذا ال يعني غياب الفائدة من تنظيمها
 الف تفسيرها بين العديد من الدول.خاصة، أمام اخت

إضافة إلى األسباب وخلفيات قانونية، هناك أسباب اقتصادية مرتبطة أساسا 
 بشأنبالبعد االستراتيجي للبحر في سياسات الدولة االقتصادية واختالف مصالح الدول 

مة من حاجيات الدول المتقد لتلبيةفإن البيوع التي تتم بحرا  ،ع البحرية، وبالتاليو البي
                                                 

1
 .11 :، م س، ص«البيوع البحرية»حسني : محمود أحمد  - 
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الطاقة والمواد األولية تجمع بين أطراف غير متوازنة ال اقتصاديا وال عسكريا، فالدول 
الغنية غالبا ما تفرض شروطها من تحديد نمط البيع وثمن البضاعة، وذلك لكون الدولة 
المتقدمة أكثر تحكما في المواد وفي طرف التزود بها، وال سيما الطرف البحرية، التي 

 األمن الوطني واإلقليمي. في سياسات اياستراتيجيا أساس ستصبح ورهانا

اء الذي ينظم لجميع اإلشكاالت التي عولعل التنظيم الدولي سيكون الحل والو 
النجاح  لسببين من خالل  لها يمكن أن تطرحها ولو نسبيا، إال أن الجهود الدولية لم يكتب

incoterms تبقى خاضعة في  ذنصر اإللزام إأوال أن هذه القواعد واألعراف تفتقد إلى ع
تطبيقها إلى سلطان اإلرادة، والسبب الثاني أن المتعاملين في التجارة الدولية وخاصة 

غالبا ما يتبرم بين  إذ البيوع البحرية غالبا ما يوجهون  سياسة الدولة حسب مصالحها
عل الطرف أطراف تنتمي لدول مختلفة، متفاوتة من حيث التقدم والنمو، األمر الذي يج

ة يخدم فاألقوى يملي شروطه من خالل اختيار نمط من أنماط التجارة الدولية المعرو 
المصلحة االقتصادية لدولته، خاصة إذا علمنا أن بعض الدول المتقدمة تعمد على تشجيع 
وتأطير تجارها وحثهم على البيع عن طريق نمط البيع سيف والشراء عن طريق البيع 

 فوب.
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 مة ـخات

قع أن عالمنا المعاصر يعيش متغيرات هائلة جعلت من اتساعه وترامي الوا
حدوده بمثابة قرية صغيرة، اضطرت وسائل المواصالت واالتصاالت الحديث والتقدم 
التكنولوجي واالجتماعي، المشرعين والباحثين إلى إعادة النظر في قواعد القانون الدولي 

مية، ومنهج القواعد الموضوعية أو ما يسمى الخاص برمته، واالتجاه بقواعده نحو العال
 بقواعد القانون الخاص الدولي بما في ذلك عادات وأعراف التجارة الدولية.

إذا كان بعض الفقهاء يعيب عليها عدم الوضوح أحيانا، فإن الفقه المؤيد لنظرية 
التي تنظم  القانون التجاري الدولي، درج على تعريفها بأنها مجموعة من القواعد القانونية
 مختلف أوجه النشاط االقتصادي الدولي بعيدا عن األنظمة القانونية الوطنية.

ال شك أن الخالف حول مفهومها قد انعكست على الطبيعة القانونية ذاتها، ولعل 
جوهر المسألة أن هناك أدوات تجارة حديثة ال تالئمها القواعد القانونية الوطنية كالعقود 

 لتوريد وعقود التكنولوجيا، وعقد المفتاح في اليد.الدولية لإلنتاج وا

لكن أحدا لم ينكر دورها في تنظيم العالقات المتعلقة بالتجارة الدولية، وما يدعم 
هذا النظر، حث العديد من االتفاقيات والمنظمات الدولية والتشريع والقضاء، إضافة إلى 

هذه القواعد بالمقارنة مع القاضي التحكيم التجاري الدولي، فالمحكم تتسع سلطاته اتجاه 
الوطني، وذلك راجع باألساس، لعدم توفر المحكم لقانون اختصاص تجنبا إلخضاعها 
للقوانين الوطنية، خصوصا وأن عادات وأعراف التجارة الدولية، هي قواعد غير منتمية 

 ألي نظام قانوني معين.

ث حظي بأوفر قسط من باإلضافة إلى ظهور الحاجة لفكرة التوحيد والتقنين، حي
التشجيع والتطور من طرف هيئات دولية حكومية وغير حكومية، منها غرفة التجارة 
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الدولية التي قامت بجهود متعددة تعنى أساس بتسيير حركة المبادالت التجارية والتغلب 
على كل العقبات الفنية التي تعيق حرية تداول السلع وتضع من القواعد ما يتفق عليه 

التجاري السائد بين المشغلين في حقل التجارة الدولية، مثل القواعد والعادات العرف 
الموحدة لالعتماد المستندي، هذه القواعد تطلبتها المعامالت المصرفية الشيء الذي أدى 
إلى توحيدها، وبالتالي قلة حاالت تنازع القوانين، بحكم أن العمليات المصرفية محكومة 

راف مشتركة بين الدول، وأيضا من خالل توحيد القواعد الدولية في الغالب بقوانين وأع
لتفسير المصطلحات التجارية التي تضم ثالث عشر مصطلحا تجاريا أطلق عليه 

Incoterms بهدف مسايرة ركب 2000، والتي مرت بتعديالت وتنقيخات، كان آخرها ،
منها، من أجل تحديد التطور، ولمعالجة ما طرأ من ظروف قانونية وتكنولوجية مستمدة 

 التزامات األطراف في عقود التجارة الدولية في أوضح وأدق تعريف ممكن.

ذلك ما تؤكده العديد من أحكام المحكمين الدوليين التي دعت إلى تحرير العقد 
الدولي من سلطان القوانين الوطنية بحجة مالئمة ظروف التجارة الدولية، وصعوبة تجاهل 

تجارية والمهنية التي نشأت على مسرح التجارة الدولية التي أصبحت العادات واألعراف ال
في مجموعها تشكل ما يسمى بقانون التجارة الدولية، لكن بالرغم من عدم تمتعها بالصفة 
اإللزامية، وعدم اعتباره نظاما قانونيا متكامال، إال أن التحكيم الدولي يقرها ويطبقها سواء 

 طبيقه أو لم يتم النص عليه. نص أطراف العقد صراحة على ت

لكن بالرغم من ذلك، تبقى الحاجة إلى مبادئ القوانين المحلية ضرورة ملحة 
وملجئة ال يمكن الفكاك منها، يبقى السؤال الجوهري، هل تطبيق هذه العادات واألعراف 
التجارية أمام التحكيم الدولي يتفق ومصالح الدول النامية في معامالتها مع الشركات 

لغربية بالدول الصناعية؟ خاصة أن مثل هذه األعراف والعادات التجارية الدولية التي ا
يلجأ إلى تطبيقها، ما هي إال مجموعة الممارسات المتواترة للشركات الغربية التي فرضها 
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بهدف تثبيتها كأعراف واجب االتباع دون أن يكون لدول العالم الثالث أي دور في 
ن ما هو  في مصلحتها التجارية أو االقتصادية، وال أدل على ذلك ممارستها أو التعبير ع

القواعد الموحدة لالعتماد المستندي، التي تخضع حتما لغرفة التجارة الدولية بغض النظر 
عن رغبة أطراف النزاع، ذلك من شأنه زعزعة أوضاع البنوك الوطنية في دول العالم 

 لى هذه األحكام.الثالث حيث تضطر هذه البنوك إلى الخضوع إ

ذلك أن المبادئ التي تقرها المجتمعات المتمدنة، واإلحالة إلى األعراف التجارية 
الدولية من نتائجها أن تؤدي إلى اإلجحاف واإلخالل يميل لصالح الدول الصناعية على 
حساب الدول النامية ودول العالم الثالث، إذ نجد المتعاملين في التجارة الدولية من 

ن إلى الدول الصناعية، دائما ما يرغبون الخضوع لهذه القواعد العرفية التي المنتمي
صنعوها بأنفسهم لتستجيب لمتطلباتهم وحماية مصالحهم الوطنية بدال من الخضوع 
للقوانين الداخلية الوطنية للدول المضيفة، باإلضافة إلى ذلك، أنها ال تحتوي على قواعد 

ئل التي تثور في مجال العقود الدولية )أهلية كافية يمكن أن تغطي مختلف المسا
 األطراف، التراضي، والتقادم(. 

ليبقي التساؤل عن مدى جدية إرادة األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق 
 ؟يةومدى مالئمة وجدية مبادئ قانون التجارة الدول
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