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 بسى هللا انزحًٍ انزحيى

 

 

 

 

ٌَّ اْنَعْهدَ )) ٌَ َيْسؤوالً (( َوأْوفُِىْا باْنَعْهِد إ َكا  

 

 

 

 

 

 

 صدق هللا انعظيى

 سىرة االسزاء

43االيت   

 



 

 

 انشكز وانتقديز

 

اعداد هذا انبحث  أتقدو بًشيد يٍ انشكز وانتقديز انى يٍ ساعدَي في     

                        فاديت يحًد اسًاعيم (وخصىصاً أساتذتي )  

وكذنك أتقدو بانشكز وانتقديز انى جًيع أساتذة انقاَىٌ وانعهىو انسياسيت      

 وانعهىو انسياسيت وخصىصاً أساتذة قسى انقاَىٌ انًحتزييٍ .

كًا أتقدو بانشكز وانتقديز انى سيالئي في اندراست وجًيع انعايهيٍ في     

كهيت انقاَىٌ و انعهىو انسياسيت نًا قديته ني يٍ يساعدة عهى إكًال يكتبت   

 هذا انبحث .

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 االهداء

 

 

 

 ـ الى سٌد الكائنات وأشرف الخلق جمٌعاَ وأكثرهم حباً وعمالً بالحق الى سٌدنا محمد

 

) صلى هللا علٌه وسلم (    

 

 ـ الى من كلت أنامله لٌقم لنا لحظة السعادة والى من حصد الشوك عن ذري لٌمهد لً 

 

 طرٌق العلم ..... الى ) والدي العزٌز (

 

 ـ الى من أرضعتنً الحب والحنان ) والدتً العزٌزة (

 

 ـ الى من ساهم معً فً أعداد هذا البحث و أعاننً فٌه .

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة

 

 

 

موضوعاً   FOB وعقد البٌع فوب   C.I.F ان اختٌار موضوع البٌوع البحرٌة وبالذات عقد البٌع سٌف 

  ونٌة ولهما دوراً مهماً فً الحٌاةللبحث والدراسة لما لها أهمٌة كبٌرة من الناحٌة العلمٌة والعلمٌة والقان

مٌع البٌوع عتبارهما من عقود البٌع البحري وهما ٌشبهان جارٌة بصفة عامة وهذٌن العقدٌن بأالتج  

 العادٌة لكن ٌختلفان من حٌث الخصائص 

من العقود التً تجري باالتفاق بٌن الطرفٌن البائع   FOB وعقد البٌع فوب    C.I.F  فأن عقد البٌع سٌف 

 والمشتري بمعنى انهما من العقود الملزمة لجانبٌن وٌتضمن كل من هذٌن العقدٌن نقل ملكٌة البضاعة 

 وبالتالً حٌث ان لكل من العقدٌن أثار قانونٌة خاصة بطبٌعة العقد وتتضمن هذه االثار ألتزامات كل 

الطرق  رما ان العالم اصبح قرٌة واحدة فأن البٌوع البحرٌة اصبحت من أشهبمن البائع والمشتري ، و  

ان االتصال بٌن بلدتٌجة تطور وسائل تطورت نفً التجارة الحدٌثة برغم من ظهورها منذ القدم حٌث   

مسافات الكبٌرة التً تفصل بٌنهما.العالم، وهذا بدوره سهل عملٌة ابرام العقود بٌن االشخاص رغم ال  

 أهمٌة البحث

نتٌجة التطورات التً تواكب االزمنة اصبح تداول هذه البٌوع كثٌر لكثرة االقبال على التجارة الدولٌة         

 C.IF تلك التً ترد على البضائع ٌتم نقلها عن طرٌق البحر فأن عقد البٌع سٌف حٌث ان البٌوع البحرٌة هً   

هً من العقود التجارٌة التً تتسم بالصفة الدولٌة وٌكون فٌه البٌع دولٌاً ولهذه البٌوع   FOB وعقد البٌع فوب 

الخص تظهر أهمٌة هذه البٌوع البحرٌة فً البٌع عند القٌام لحظة انتقال مٌة كبٌرة فً الحٌاة التجارٌة وباأه  

 ملكٌة البضاعة من البائع الى المشتري .

 

(8)  



 

:هدف البحث  

من اهم البٌوع   FOBوC.I.F لهذه البٌوع البحرٌة اهمٌة كبٌرة على المستوى الدولً وهذٌن العقدٌن البٌع    

ٌق البحر وقد ٌكون نقل البضائع بٌن دولتٌن أو اكثر حسب طبٌعة التجارٌة وتهدف الى نقل البضائع عن طر  

 العقد المتفق علٌه وبالتالً فهً عبارة عن عملٌة تصدر للبائع وعملٌة استٌراد للمشتري وكذلك بٌان مدى 

 التزام كل من الطرفٌن ووفاء كل منهما بألتزامه .

 

:نهج البحث  

سة وجمع والتحلٌلً الوصفً النه ٌهدف الى الكشف عن الظاهرة المدرفً اعداد هذه البحث المنهج اتبعت      

 المعلومات وتوضٌح بعض الظواهر وتحدٌد المشكالت الموجودة واٌجاد حلول لها .

 

:خطة البحث  

C.I.F وعقد البٌع  سٌف  سوف ٌتم تقسٌم البحث الى ثالث مباحث ، المبحث االول ٌتضمن مفهوم عقد البٌع    

وخصائص والطبٌعة القانونٌة للعقدٌن ، المبحث الثانً ٌتضمن االثار القانونٌة لعقد البٌع سٌف    FOB فوب    

 . FOBوالمبحث الثالث ٌتضمن االثار القانونٌة لعقد البٌع فوب ، C.I.F  

 

 

 

 

 

 

 

(2)  



((المبحث االول ))   

وخصائصه   وطبٌعته القانونٌة(( FOB  وعقد البٌع فوب  C.I.F م عقد البٌع سٌف)) مفهو  

 

وخصائصه القانونٌة من خالل   FOB وعقد البٌع فوب   C.I.F سنتناول فً هذا المبحث مفهوم عقد البٌع سٌف   

 

C.I.Fوعقد البٌع فوب ، وفً   المطالب االتٌة سٌتم توضٌح فً المطلب االول مفهوم عقد البٌع سٌف 

 

وذلك ببٌان مٌزة  FOB وخصائص عقد البٌع فوب   C.I.F  الثانً سنتناول خصائص عقد البٌع سٌفالمطلب  

 

C.I.Fوعقد البٌع  كل عقد ، وفً عقد المطلب الثالث سنتناول الطبٌعة القانونٌة لكل من عقد البٌع سٌف   

.FOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  



 )) المطلب االول ((

))FOB وعقد البٌع فوب   C.I.F ))تعرٌف عقد البٌع سٌف    

وعقد البٌع فوب ٌعتبر من عقود البٌوع البحرٌة وتسمى اٌضاً بالبٌوع الدولٌة وكذلك     C.I.F عقد البٌع سٌف   

تتمثل فً سند الشحن وسند الشحن هو عقد تسمى بالبٌوع المستندٌة لكون البضاعة المباعة بموجب عقد البٌع   

 .
(8) FOB وبٌع فوب   C.I.F بٌوع الوصول وبٌوع القٌام ومنها بٌع سٌف النقل البحري وهذه البٌوع تقسم الى   

( من 291وعقد البٌع )فوب( هو البٌع بشرط التسلٌم فً مٌناء الشحن على ظهر السفٌنة حٌث عرفته المادة )  

على انه ) هو البٌع الذي ٌتم على اساس تسلٌم البضاعة على  8913لسنة  43قانون التجارة العراقً رقم   

المشتري فً المٌناء المعٌن للشحن (.ظهر السفٌنة التً ٌعٌنها   

( من 438وعقد البٌع )سٌف( هو البٌع بشرط نقل البضاعة والتأمٌن علٌها من قبل البائع سٌف عرفته المادة )  

) هو لبٌع الذي ٌلتزم فٌه بابرام عقد النقل البضاعة من مٌناء على انه  8913لسنة  43قانون التجارة رقم   

الى مٌناء التفرٌغ والتأمٌن علٌها ضد مخاطر النقل وشحنها على السفٌنة واداء النفقات والمصرفات  الشحن  

الالزمة لذلك واخافتها الى الثمن .
(2)  

  عقد البٌع سٌف فأن C.I.F رر اكثر صدٌر وٌستخدم على نطاق واسع بشكل متكتٌعتبر ن اهم انواع عقود ال

عقود التصدٌر الغراض الشحن البحري وٌكون هذا العقد عبارة عن اتفاق بٌن البائع من غٌره من   

ان البائع ٌتحمل التزامات منها تحمل جمٌع تبعات ، مصارٌف  والمشتري حٌث ان مضمون هذا العقد  

الالزمة ، تقدٌم مستندات الشحن الى المشتري  استصدار تراخٌص تصدٌر البضاعة ، االجراءات الكمركٌة  

وهذه المستندات تتضمن بولٌصة الشحن ، بولٌصة التأمٌن وفاتورة .
(4)  

 

 

21،ص 2338، الدار العلمٌة الدولٌة ومكتبة الثقافة ، 8د. طالب حسن موسى ، موجز فً قانون التجارة الدولٌة ،ط  (8)  

  8913لسنة  43( قانون التجارة العراقً رقم 2)

14، ص  2332القانونٌة ، ، العقود التجارٌة ، دار الكتب  T ( د. محمود علً صبره ، ترجمة4)  

(3)  



 

فأن هذا البٌع ٌندرج ضمن البٌوع عند القٌام ، وٌكون عبارة عن اتفاق بٌن   FOB  اما بالنسبة لعقد البٌع فوب  

لبائع حٌث ٌعنً تسلٌم البضائع المبٌعة على ظهر السفٌنة التً ٌعٌنها المشتري للبائع حٌث االبائع والمشتري   

، وٌتوقف ألتزام البائع عند حد تسلٌم البضائع فً مٌناء القٌام وال ٌتجاوز هذا الحد ٌقوم بتسلٌم تلك البضائع   

الى ابرام عقد النقل البحري حٌث ان المشتري هو الذي ٌتولى ابرام عقد النقل البحري او وكٌله .
(8)  

 

ةكبٌرة على مستوى العقود التجارٌتضح مما تقدم ذكره ان عقد البٌع سٌف وعقد البٌع فوب لهما اهمٌة   

حٌث ان عقد البٌع سٌف البائع فٌه ٌتحمل الكثٌر من التزامات على عكس ما تم ذكره فً عقد بٌع الدولٌة   

عة وهذا ٌرجع الى ان عقد البٌع فوب حٌث ان البائع فً عقد البٌع فوب ٌتوقف التزامه عند حد تسلٌم البضا  

 سٌف هو االكثر تداوالً فً العقود التجارٌة البحرٌة الدولٌة .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

.891، ص  2331، منشورات الحلبً الحقوقٌة ،  8ٌدار ، النقل البحري والجوي ، طهانً دو ( د.8)  

(1)  



 

  )) المطلب الثانً (( 

))FOB و عقد البٌع فوب C.I.F  ((خصائص عقد البٌع سٌف  

FOB وعقد البٌع فوب C.I.F سنتناول فً هذا المطلب خصائص عقد البٌع سٌف       

: تتمثل بماٌأتً  C.I.F  اوالً : خصائص عقد البٌع سٌف 

تبعه هالك البضاعة ونقلها من وقت الشحن الى عاتق المشتري .  C.I.F 8-  ٌنقل عقد البٌع سٌف  

آٌاً كان مصٌرها بعد شحنها بمعنى ان مسؤولٌة البائع تنتهً من تارٌخ شحن ٌستحق البائع ثمن البضاعة  -2  

 البضاعة .

ٌعتبر المشتري مالكاً للبضاعة من تارٌخ شحنها وبذلك ٌكون بإمكانه التعامل علٌها والتصرف بها  -4  

 بواسطة السندات التً تمثلها .

البضاعة . فهً أداة ال ثبات شحن البضاعة وعقد نقلها .اذ تعتبر هذه السندات الوسٌلة القانونٌة التً تمثل   

ال حاجة للمشتري الى ممثل له فً مٌناء الشحن الجل ابرام عقدي نقل البضاعة والتأمٌن علٌها . -3
(8)  

ٌتعاقد بوصفه وكٌالً عن المشتري وانما ٌتعاقد بإسمه  الان البائع هو الذي ٌتعاقد مع الناقل البحري وهو -1  

هو اذ ٌمثل ابرام عقد النقل البحري التزاماً على عاتقه . ولحسابه 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

293-249ص  بدون سنة نشر ،( د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونٌة . بغداد ،8)  

324، ص  8991ٌدار ، مبادئ القانون التجاري ، دار النهضة العربٌة ، ( د. هانً محمد دو2)  

(4)  



تتمثل بما ٌأتً :  FOB  ًخصائص عقد البٌع فوب  -ثانٌا  

اعة فً انتقال ملكٌة البضاعة الى المشتري من وقت شحنها : فً هذه الحالة ٌوجب على البائع تسلٌم البض -8  

 مٌناء الشحن وعلى ظهر السفٌنة التً ٌختارها المشتري حٌث تنقل ملكٌة البضاعة من البائع الى المشتري ، 

تنقل ملكٌة البضاعة الى المشتري وعندما ٌسلم البائع البضاعة الى الناقل على ظهر السفٌنة من هذا التارٌخ   

 و حٌازة البائع لسند الشحن حٌازة رمزٌة للبضاعة .

: تسلٌم البضاعة فً هذه الحالة تتم منذ شحن البضائع على ظهر السفٌنة  -2  

حن البضائع على ظهر السفٌنة التً ٌختارها المشتري وعندما ٌضع تسلٌم البضاعة فً هذه الحالة تتم منذ ش  

لى عند حٌازتها المادٌة ، لربان السفٌنة الذي ٌتولى خالبائع البضاعة على ظهر السفٌنة فانه من هذا الوقت ٌت  

حٌازة البضاعة لحساب المشتري .
(8)

  

ال ٌضاف الى ثمن البٌع نفقات النقل او البائع غٌر ملزم بابرام عقد النقل او التأمٌن على البضاعة حٌث  -4  

 نفقات التأمٌن على البضاعة اذ ان المشتري بنفسه هو الذي ٌتولى القٌام بذلك .

الشحن ، ٌقوم البائع  تنتهً التزامات البائع متى قام بشحن البضاعة على متن السفٌنة العقد ٌنتهً فً مٌناء-3  

 بتسلم البضاعة الى الناقل البحري الذي تعاقد معه المشتري فان البائع ٌلتزم بشحن البضاعة وهو ٌتحمل كافة 

مصارٌف الشحن حٌث ان بعد وضعها على متن السفٌنة تنتقل تبعة الهالك او التلف على عاتق المشتري .
(2)  

ب ان البائعان فً عقد البٌع فو بعقد البٌع سٌف وعقد البٌع فو مٌزمن خالل ما تم ذكره ٌتضح لنا ان ما ٌ  

ٌلزم بابرام عقد النقل والتأمٌن وانما ٌقوم بهذا العمل المشتري حٌث ان فً عقد البٌع سٌف البائع ٌتولى ال    

 عقد النقل وكذلك التأمٌن حٌث ان عقد البٌع فوب وعقد البٌع سٌف من العقود الملزمة لجانبٌن وان عقد البٌع 

 فوب قٌد التزام البائع بأن البائع ٌنتهً التزامه عند شحن البضاعة على متن السفٌنة وغٌر مسؤول عما ٌصٌب 

للبائع فً هذا العقد اي قٌده بالتزام محدد ومن  البضاعة من ضرر فٌما بعد بمعنى انه لم ٌعطً التزامات اكثر  

 وجهت نظرنا من االفضل ان ٌعطً للبائع فً عقد البٌع فوب مساحة اكثر فً االلتزامات بعتباره عقد بٌع 

 دولً

 

.811-818،ص2332،مكتبة دار الثقافة والدار الدولٌة ،8د. عادل علً المقدادي،القانون البحري،ط (8)  

14ص -8999، دار الجامعة الجدٌدة ،8هٌم سٌد احمد ، العقود والشركات التجارٌة ،ط( القاضً ابرا2)  

(2)  



))المطلب الثالث ((   

))FOB وعقد البٌع فوب C.I.Fالطبٌعة القانونٌة لعقد البٌع سٌف (( 

C.I.F اوالً : الطبٌعة القانونٌة لعقد البٌع سٌف 

 البٌع سٌف ال ٌعدو من ناحٌة التكٌٌف القانونً عن كونه بٌعاً محله أموال منقولة ٌتضمن التزام البائع بتسلٌم 

وسند الشحن ووثٌقة التأمٌن على البضاعة حٌث المشتري لسندات معٌنة كإثبات لتنفٌذ البٌع ، كقائمة البٌع   

 ذهبت االجتهادات الفقهٌة الى تكٌٌف عقد البٌع سٌف بأنه عقد بٌع مستندات ولٌس عقد بٌع محله أموال منقوله 

 ))بضائع(( باالستناد الى ان الوثائق التً ٌلتزم البائع بتسلٌمها للمشتري تسمح للمشتري بإجراء شتى 

هو بٌع مستندات   C.I.F  تالمها فعالً من البائع . لذا فأن عقد البٌعالتصرفات القانونٌة على البضاعة قبل اس  

 وهذا الرأي المأخوذ علٌه الن باالضافة الى كون الوثائق المذكورة ماهً اال وسائل اثبات لوقوع البٌع. حٌث 

 ال ٌمكن القول بان عقد البٌع سٌف هو عقد مركب من عقد بٌع وعقد الوكالة ٌلتزم البائع كوكٌل عن المشتري 

نقل وعقد التأمٌن و ارسالها الى المشتري . وكذلك ال ٌمكن القول انه عقد مركب من عملتٌن بإبرام عقد ال  

 متقلٌتن : االولى عقد بٌع بسٌط والثانٌه عقد الوكالة ٌلتزم البائع بموجبه بإبرام عقدي النقل والتأمٌن لحساب 

المشتري . حٌث ان الرأي الراجع هو عقد لبٌع المستندات .
(8)

 

:FOB : ًالطبٌعة القانونٌة لعقد البٌع فوب ثانٌا  

قد البٌع فو ب ان المشتري او نائبه هو الذي ٌبرم عقدي النقل والتأمٌن وقد ٌتفق الطرفٌن بمقتضى عقدفً ع  

 وكالة مستقل عن عقد البٌع بان ٌقوم البائع بإبرام عقدي النقل والتامٌن لحساب المشتري ، حٌث فً هذه 

لبائع بتنفٌذ الوكالة فلم ٌبرم عقدي التأمٌن والنقل لم ٌكن للمشتري طلب الفسخ )فسخ العقد( الحالة اذا لم ٌقم ا  

بل فقط التعوٌض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفٌذ الوكالة .
(2)
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(1)  

  

 فً عقد البٌع فوب ٌقوم البائع ٌدفع أجرة النقل وقسط التأمٌن بناءاً على طلب من المشتري ولحسابه ولٌس 

ل البائع بأال لتزامه ال ٌترتب على ذلك فسخ العقد وانما أخالل بالتزام تنفٌذاً ال لتزامات ناشئة عن العقد فاذا أخ  

وٌكون للمشتري حق الرجوع علٌه بالتعوٌض لعدم قٌامه بإبرام عقد النقل والتأمٌن مترتب على عقد الوكالة   

وٌتضح من ذلك ان عقد البٌع فوب هو عقد وكالة بٌن الطرفٌن البائع والمشتري .
(8)

  

 من خالل ما تقدم ٌتضح ان عقد البٌع سٌف هو بٌع سندات البضاعة ذاتها حٌث ان المستندات تتمثل بانها أداة 

 الثبات قٌام البائع بتنفٌذ التزاماته المفروضة علٌه بمقتضى عقد البٌع ، او بالنسبة لطبٌعة القانونٌة لعقد البٌع 

 فوب كانت واضحة من الناحٌة القانونٌة 
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(9)  

 

 

 )) المبحث الثانً ((

))C.I.F  االثار القانونٌة لعقد البٌع سٌف)) 

 

ومن خالل المطالب    C.I.F البحري عقد بٌع سٌفسنتناول فً هذا المبحث االثار القانونٌة لعقد لبٌع الدولً    

 

طلباالتٌة سنوضح فً المطلب االول التزامات البائع ، وفً المطلب الثانً التزامات المشتري وفً الم  

 

 . C.I.F الثالث مسؤولٌة البائع والمشتري فً عقد البٌع سٌف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(83)  

 ))المطلب االول((

 )) التزامات البائع((

للبائع التزامات كثٌرة ومنها :  C.I.F فً عقد البٌع سٌف 

 اوالً : ابرام عقد النقل : من االلتزامات التً ٌلقنها البٌع سٌف على البائع حٌث ان عقد النقل مالئم لنقل 

 البضائع من مٌناء الشحن الى مٌناء التفرٌغ حٌث توجد شروط ٌجري التعاقد بموجبها على نقل البضائع 

 وهً ما انصرفت الٌه ارادة الطرفٌن فً عقد البٌع فً حالة غٌاب االتفاق هً الشروط التً ٌجري فٌها 

،العمل فً مٌناء الشحن ، وكذلك االتفاق على تحدٌد السفٌنة ٌتضمن تمدٌد خط سٌرها ، وهو المالئم عادًة   

حٌة والصالحٌة تكون بنوعٌها حٌث ٌقتضى ان تكون السفٌنة المتعاقد علٌها لنقل البضائع صالحة للمال  

 الصالحٌة التجارٌة وصالحٌة المالحٌة وٌقتضى ان تكون الصالحٌة متوفرة اثناء تارٌخ النقل .

ان ٌؤمن على البضاعة   C.I.F ثانٌاً: التامٌن على البضاعة : من بٌن اهم التزامات البائع فً عقد البٌع سٌف   

ى ان ٌغطً التامٌن اخطار النقل االعتٌادٌة اي ان الناقل ال من االخطار منذ الشحن وحتى التفرٌغ ، وٌقتض  

 ٌلتزم بالتامٌن ضذ غٌر مالوف من االخطار اال باتفاق صرٌح بٌن الطرفٌن وٌقتضى ان ٌكون التامٌن على 

 البضاعة المنقولة وحدها اي ال تشارك فً غطاء التامٌن آخرى فً وثٌقة التامٌن ، وفً حالة اذا قدم البائع 

الحر ففً هذا بحالة ٌتحمل المشتري نفقاته .ٌن ضد مخاطر تام
(8)

  

 ثالثاً : شحن البضاعة : ٌلتزم البائع بشحن البضائع المبٌعة ))سٌف(( ودفع اجرة نقلها والتامٌن علٌها وفقاً 

 للشروط المتفق علٌها فً العقد وقد تباع البضاعة احٌاناً بعد شحنها فٌقال ان البٌع وارد على البضاعة عائمة 

فسخ العقد والمطالعة بالتعوٌض دون حاجة ال عذار البائع واذا لم ٌقم البائع بشحن البضاعة جاز للمشتري   

قل علٌها البضاعة .بتنفٌذ التزامه ، وللبائع الحق فً اختٌار السفٌنة التً تن  

 رابعاً : التسلٌم : ٌلتزم البائع بتسلٌم البضاعة المتفق علٌها قدراً وصنفاً فاذا كانت اقل صنفاً من المتفق علٌها 

او كانت اقل من الكمٌة المتفق علٌها ٌكون فً هذه الحالة البائع مخال بالتزامه وجزاء هذا االخالل هو 
الفسخ.

(2)  

814-812، ص 2334، الدار العلمٌة الدولٌة ، 8نً ، القانون البحري ،ط( د. لطٌف جبر كوما8)  

412 -418ص ،  8991( د. مصطفى كمال طه ، القانون البحري الجدٌد ، دار الجامعة الجدٌدة ، 2)  

 



 

(88)  

ول له التعوٌض على خخامساً : ارسال المستندات : ٌجب على البائع ان ٌرسل المستندات الى المشتري التً ت  

البضاعة او استالمها من الناقل او الحصول على تعوٌض فً حالة هالك البضاعة او نقلها .
(8)

 

 من خالل ما تم ذكره سابقاً تبٌن ان التزامات البائع كثٌرة فً عقد البٌع سٌف ومن هذه االلتزامات التزام 

 البائع بالتامٌن ضد غٌر المالوف ومعنى الغٌر مالوف الشًء الغٌر معتاد علٌه كالحروب او الفٌضانات او 

 الكوارث الطبٌعٌة وغٌرها ، وفً رأٌنا من االفضل بما ان البضاعة فً ٌد الناقل التابع للبائع ان ٌقوم بالتامٌن 

عتٌادٌة الن البضاعة هً فً ٌد الناقل ولم ٌتم على البضاعة فً الحاالت االعتٌادٌة وفً الحاالت الغٌر ا  

 تسلٌمها الى المشتري .

المطلب الثانً (( ))  

 ))التزامات المشتري((

للمشتري التزامات منها :  C.I.F فً عقد البٌع سٌف 

C.I.Fٌتحدد بطرٌقة غٌر قابلة لالنقسام فٌتضمن قٌمة  اوالً : دفع الشحن : ان الثمن فً عقد البٌع سٌف   

 البضاعة ذاتها مضافاً الٌها أجرة النقل وقسط التامٌن ٌلتزم المشتري بدفع الثمن بعد وصول المستندات 

 الممثلة للبضاعة ، والتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص علٌها فً العقد الذي تم بٌن الطرفٌن و 

ل البائع وٌجب ان تتوافر فً المشتري ٌتحمل الثمن ٌجب ان ٌكون متصالً بتقدٌم المستندات الكاملة من قب  

 هذه المستندات كل الشروط المتفق علٌها فً عقد البٌع حٌث ٌتضمن بٌانات منها : اسم السفٌنة ، تارٌخ ومكان 

الشحن ، كمٌة البضاعة وحالتها وقت الشحن .
(2)

 

 

 

 

 

39، ص  8942ً ، رب( د. علً حسن ٌونس ، العقود التجارٌة ، دار الفكر الع8)  



824عادل علً المقدادي ، المصدر السابق ، ص د.  (2)  

(82)  

 ثانٌاً : 

ٌلتزم المشتري باستحصال اجازة االستٌراد والمستندات الالزمه فً بلده والقٌام بكافة االجراءات . -8  

ٌلتزم المشتري بتسلم البضاعة من الناقل النه ٌعتبر تسلمها من البائع عند قٌام تسلٌمها الى الناقل  -2  

المشتري عند وصول البضاعة ان ٌثبت حالتها .وعلى   

ٌلتزم المشتري بكل مصارٌف والرسوم من الوقت الذي ٌنتهً فٌها التزام البائع بالتسلٌم الى الناقل  -4  

مثل نفقات التنزٌل فً مٌناء الوصول ورسوم الكمركٌة .
(8)

 

و دفع الثمن )ثمن البضاعة( للبائع سً فً عقد البٌع سٌف هٌٌتضح ان مما تم ذكره ان التزام المشتري الرئ  

 وٌتم دفع الثمن من قبل المشتري مقابل تقدٌم المستندات من قبل البائع حسب ما منصوص فً العقد المبرم 

 بٌنهما وبصورة مباشرة ٌمكن القول ان التزامات المشتري فً عقد بٌع سٌف كانت واضحة ومذكورة بشكل

 دقٌق ومنطقً .

 ))المطلب الثالث((

))C.I.F مسؤولٌة البائع والمشتري فً عقد البٌع سٌف(( 

:C.I.F اوالً : مسؤولٌة البائع فً عقد البٌع سٌف 

 بما ان ٌقع على عاتق البائع التزام بتسلٌم البضاعة المتفق علٌه فً العقد بالنوع و المقدار ، حٌث ان فً حالة 

 اخالل البائع بالتزامه كان تكون البضاعة كمٌتها اقل له الى التسلٌم او اختلف نوعها فان للمشتري ان ٌطلب 

 فسخ البٌع واذا اخل البائع بالتزامه بشحن البضاعة فً المٌعاد المحدد كان للمشتري فسخ العقد والمطالبة 

بالتعوٌض عما اصابه من ضرر جراء ذلك التاخٌر فً الشحن .
(2)
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(84)  

 ٌجوز للمشتري طلب الفسخ اذا كانت البضاعة المبٌعة المسلمة الٌه من قبل البائع لغٌر صالحة لالستعمال 

المعدة له .
(8)

 

 اذا فشل البائع فً ارسال الوثائق المطلوبة خالل فترة محدودة او المالئمة فللمشتري حق المطالبة بالفسخ مع 

التعوٌض .
(2)

  

 : C.I.F ثانٌاً : مسؤولٌة المشتري فً عقد البٌع سٌف  

 ٌلتزم المشتري بقبول المستندات التً ٌرسلها الٌه البائع اذا كانت مطابقة لشروط العقد فاذا لم تكن مطابقة فال ٌلتزم بها 

 المشتري فاذا اردها المشتري ألسباب معٌنة او قبلها بشروط فلٌس له بعد ذلك ان ٌرجع على البائع فاذا رفض المشتري 

ت ٌكون للبائع الحق بفسخ العقد والمطالبة بالضرر الذي لحقه به ، وٌكون للمشتري هذه المستندات ولم ٌكن لدٌه مبررا  

 االعتراض بعد قبوله المستندات وبدون احتراز والمطالبة بفسخ البٌع ومالحقة البائع بالضرر الذي لحقه بٌه فً حالتٌن 

اوسمه بصحة المستندات والحالة الثانٌة اذا  فً الحالة االولى اذا كان نتٌجة غش او تدلٌس من البائع او كان البائع قد  

ت ان اوصاف البضاعة غٌر مطابقة فعلى المشتري اخطار البائع فاذا تأخر البائع بأرسال المستندات هو الذي ٌتحمل اثب  

  كل مصارٌف جراء ذلك التأخٌر واذا كان هناك عٌباً فً البضاعة ٌحق للمشتري المطالبة بالفسخ فاذا رفض البائع طلب

 المشتري بالفسخ فٌكتفً عندها بأنقاص ثمن المبٌع بنفسه واصابه من العٌب او الضرر حٌث ان المشتري ٌتحمل مسؤولٌة 

 البضاعة من وقت اجتٌازها فعلٌاً حاجز السفٌنة فً مٌناء الشحن بمعنى ان المشتري ٌتحمل كل مخاطر التً تتعرض لها 

(4)حاجز السفٌنة فً مٌناء الشحن . السفٌنة وٌكون مسؤوالً عنها من وقت اجتٌاز  
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(83)  
 

 وان هالك البضاعة او نقلها اثناء الطرٌق تقع على عاتق المشتري بوصفه مالكها ، اي بمعنى انتقال مخاطر 

 الطرٌق الى المشتري مع انتقال ملكٌة البضاعة المبٌعة الٌه وتقع تبعة هالكها او تلفها اثناء الطرٌق على 

عاتق المشتري .
(8)  

رة بشكل متسلسل فً حالة اختالف النوع المتفق علٌه او كانت ٌتضح ان مسؤولٌة البائع فً هذا العقد مذكو  

 الكمٌة اقل .

البضاعة ،وفً حالة تلف البضاعة ،وفً حالة اذا كانت البضاعة غٌر صالحة لالستعمال  ، وفً حالة هالك  

فاً منعه فً جمٌع هذه االحوال تبعة الهالك او التلف او غٌرها تقع على عاتق البائع ،لكن قد ٌكون للبائع ظر  

 من ارسال المستندات وفً رأٌنا من االفضل ان ٌتم ترك مجاالً اوسع للبائع الن كما ذكرنا ان ٌكون قد حصل 

 للبائع ظرفاً منعه من تقدٌم او ارسال المستندات بطرٌقة او باخرى وعلى ذلك من االفضل ان ٌتم تقدٌر ظرف 

أن ٌترك له مدة معٌنة ٌجب ان ٌرسل فٌها المستنداتالبائع وان ٌترك له خٌار آخر غٌر الفسخ والتعوٌض ك  

 هذه المدة ٌقوم المشتري باتخاذ االجراءات الالزمة وبالنسبة لمسؤولٌة المشتري كما تم ذكره ٌكون مسؤوالً 

 ال من وقت اجتٌاز البضاعة حاجز السفٌنة فعلٌاً ومن وجهت نظرنا ان هذه المسؤولٌة دقٌقة جداً وسلٌمة 

الناحٌة القانونٌة الن البضاعة قد اجتازت حاجز السفٌنة فً مٌناء الشحن.ومنطقٌة من   
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(81)  

 )) المبحث الثالث ((

 )) FOB االثار القانونٌة لعقد البٌع فوب (( 

ومن خالل المطالب االتٌة سنوضح فً    FOB سنتناول فً هذا المبحث االثار القانونٌة لعقد البٌع فوب   

 

 المطلب االول التزامات البائع ، وفً المطلب الثانً التزامات المشتري ، وفً المطلب الثالث مسؤولٌة 

 

FOB البائع و المشتري فً عقد البٌع فوب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(84)  

االول (( )) المطلب  

 )) التزامات البائع ((

 للبائع التزامات عدة منها على البائع ان ٌلتزم البائع بتسلٌم البضاعة المبٌعة فً مٌناء الشحن على ظهر 

واالصل ازها وتعٌٌنها من وقت الشحن فرالسفٌنة التً ٌختارها المشتري حٌث ٌتم تسلٌم البضاعة للمشتري بأ  

 ان المشتري هو الذي ٌتعاقد على نقل البضاعة من مٌناء الشحن الى مٌناء الوصول اال اذا أتاب البائع فً 

ابرام هذا التعاقد لمصلحته بوصفه وكٌالً .
(8)

 

 وٌلتزم البائع بتقدٌم المستندات الخاصة بالبضاعة حتى ٌستحق الثمن حٌث ان المخاطر التً تتعرض لها 

تقع على عاتق المشتري الذي ٌعد مالكاً للبضاعة فً مٌناء القٌام عند شحنها .البضاعة اثناء النقل 
(2)

 

 ومن التزامات البائع فً عقد البٌع فوبFOBحٌث ٌتوقف التزام البائع عند حد تسلٌم البضائع فً مٌناء 

ام عقد النقل القٌام وال ٌتجاوز هذا الحد الى ابرام عقد النقل البحري وانما ٌتولى المشتري او وكٌله ابر  

 البحري لكن لٌس هناك مانع من االتفاق على ان ٌنوب البائع عن المشتري فً ابرام عقد النقل البحري 

 حٌث ٌبرم البائع عقد النقل البحري بوصفه وكٌالً عن المشتري وتستقل هذه الوكالة عن عقد البٌع ذاته 

واذا تولى البائع ابرام عقد  FOB ئع بالتزامه كوكٌل الى فسخ عقد البٌع فوببحٌث ال ٌؤدي اخالل البا  

 النقل البحري عن المشتري فالغالب أن ٌتفق مع الناقل البحري على ان تكون أجرة النقل مستحقة عند

الوصول ، وٌكون المشتري هو الملتزم بأدائها الى الناقل البحري .
(4 )  

 من خالل ما تم توضٌحه من التزامات البائع فً عقد البٌع فوب أتضح ان االصل ان المشتري هو الذي 

 ٌتولى ابرام عقد النقل البحري واالستثناء فً حالة اتفاق الطرفٌن ٌجوز ان ٌقوم البائع بابرام عقد النقل 

اال انها واضحة .البحري ، وفً رأٌنا ان التزامات البائع فً هذا العقد برغم من قلتها   

 

 

، دار النهضة العربٌة ،  8،ط 2اٌد ، الوسط فً شرح قانون التجارة البحرٌة ، ج قد. محمد بهجت عبد هللا أمٌن ( 8)  

244، ص  2333-2331  

482( د. حمد هللا محمد حمد هللا ، المصدر السابق ، ص 2)  



321 – 322ٌدار ، المصدر السابق ، ص ( د. هانً محمد دو4)  

(82)  

 )) المطلب الثانً ((

 )) التزامات المشتري (( 

حٌث ٌلتزم المشتري   FOB للمشتري التزامات بموجب العقد الذي ٌعقد بٌن الطرفٌن فً عقد البٌع فوب    

 بابرام عقد النقل ودفع أجرة النقل والتامٌن على البضائع فً عقد البٌع فوب وعلى المشتري ان ٌوجه السفٌنة 

 الى مٌناء الشحن وان ٌخطر البائع باسمها ، وقد ٌحصل وان ٌتفق الطرفان فً هذا العقد وبمقتضى اتفاق 

 خاص على ان ٌقوم البائع بابرام عقدي النقل والتامٌن لحساب المشتري .

اجرة ٌستطٌع الناقل ان ٌطالب المشتري بوٌلتزم المشتري بان ٌرسل الى البائع اجرة النقل وقسط التامٌن كما   

 النقل النه ٌلتزم بتصرف وكٌله وحٌث ٌتمدد الثمن فً بٌع فوب بقٌمة البضاعة وٌتم الوفاء بالثمن عن طرٌق 

الكمبٌالة المستندٌة او عن طرٌق فتح اعتماد مستندي .
(8)  

 حٌث ٌلتزم المشتري فً هذا العقد بان ٌدفع الثمن المنصوص علٌه فً العقد ، حٌث ٌلتزم المشتري بتسلم 

بضاعة عن طرٌق الناقل عند قٌام البائع بوضع البضاعة المراد تسلٌمها للمشتري على متن السفٌنة ، ال  

 وٌلتزم المشتري بدفع جمٌع النفقات من وقت التسلٌم بمعنى من وقت تسلٌم البائع البضاعة للمشتري من 

 هذا الوقت جمٌع النفقات تقع على عاتق المشتري ، وكذلك ٌلتزم المشتري باستحصال كافة المستندات 

الالزمة لالستٌراد فً بلده .
(2)

 

 من خالل ماتم ذكره فً التزامات المشتري فً عقد البٌع فوب ومن خالل ما تم توضٌحه من ذكر تفاصٌل 

 تخص الموضوع حٌث كانت التزامات المشتري فً هذا العقد شاملة ومفصلة لكن حسب رأٌنا ٌوجد تعقب 

 بسٌط وهو عند ما ٌقوم المشتري بتوجه السفٌنة الى مٌناء الشحن وقٌامه باخطار البائع باسمها للسفٌنة على 

اسم السفٌنة ان ٌبٌن مثالً نوع المشتري لٌس فقط ذكر اسم السفٌنة من االفضل ان ٌقوم باالضافة الى ذكر   

 السفٌنة ، لون السفٌنة ، حجم السفٌنة ، اسم ربان السفٌنة حتى تكون للتفاصٌل التً تخص الموضوع دقٌقة 

 اكثر.

 

،  2334، منشورات الحلبً الحقوقٌة ،  8( د. مصطفى كمال طه ، النظرٌة العامة للقانون التجاري والبحري ، ط8)  

143 – 129ص   



824. طالب حسن موسى ، المصدر السابق ، ص ( د2)  

(81)  

 )) المطلب الثالث ((

 )) FOB مسؤولٌة البائع والمشتري فً عقد البٌع فوب   (( 

 : FOB  اوالً مسؤولٌة البائع فً عقد البٌع فوب 

 اذا اصاب البضاعة ضرر او هلكت قبل اجتٌازها حاجز السفٌنة كانت تبعه الضرر او الهالك على عاتق 

مسؤوالً عنه اال اذا كان هذا االخالل متأتٌاً من المشتري ،البائع ، واذا اخل البائع بحزم المبٌع ٌكون هو   

وفً حالة اذا هلكت البضاعة اثناء نقلها فان تبعه هالكها على البائع ما لم ٌوجد اتفاق بٌن االطراف .
(8)

 

  : FOB  ثانٌاً : مسؤولٌة المشتري فً عقد البٌع فوب 

ن مسؤولٌة فقد او تلف البضائع فً عرض البحر وحتى وصولها الى المٌناء الذي حدده المشتري تقع حٌث ا  

 على عاتق المشتري دون البائع وبامكان المشتري الرجوع الى الناقل البحري الذي ٌتحمل كامل المسؤولٌة 

علٌه .منذ استالم البضائع من البائع وحتى تسلٌمها للمشتري فً المٌناء المتفق 
(2)

 

 ان مخاطر هالك او تلف البضاعة وكذلك نفقاتها تقع على عاتق المشتري عندما ٌنفذ البائع التزامه بالتسلٌم 

 عندما تعبر البضاعة حاجز السفٌنة الناقلة فً مٌناء الشحن ، باالضافة الى ان هذا البٌع فقط ٌستعمل فً 

المٌاه الداخلٌة .البٌوع البحرٌة او البٌع المقترن بنقل البضاعة فً 
(4)

 

 من خالل ماتبٌن سابقاً ان مسؤولٌة البائع فً عقد البٌع فوب تتمثل فً ان الهالك او الضرر الذي ٌصٌب 

 البضاعة قبل ان ٌجتاز حاجز السفٌنة واالخالل بحزم المبٌع و الهالك اثناء النقل ٌقع على عاتق البائع ، لكن 

الن من المحتمل ان ٌكون الهالك قد حصل خارج ارادة البائع و من وجهت نظرنا ترك مساحة اوسع للبائع   

 كذلك ان االخالل بحزم المبٌع قد ٌكون قد حصل بحسن نٌة بمعنى ان البائع لم ٌقصد ذلك فأن من االفضل 

 ان ٌترك للبائع مساحة اكثر او تقدٌراً اوسع من ذلك لما قد حصل خارج ارادته ، بالنسبة لمسؤولٌة المشتري 

الهالك الذي ٌحصل فً عرض البحر ٌكون هو المسؤول علٌه الن معنى ذلك ان البائع قد سلم البضاعة ان   

 الى المشتري وهً سلٌمة وغٌر تالفة فهو ٌكون مسؤوالً عنها وهذه الحالة فً تقدٌرنا حالة منطقٌة من الناحٌة 

 القانونٌة الن البضاعة هً فً ٌد المشتري .

434 – 431المصدر السابق ، ص  ( د. باسم محمد صالح ،8)  

www.alyaum.com (2 )  
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. 41، ص  2332، دار النهضة العربٌة ،  2د . محمود سمٌر الشرقاوي ، العقود التجارٌة الدولٌة ، ط (8)  

(89)  

 الخاتمة

 اوالً : النتائج :

هو العقد الذي ٌلتزم فٌه البائع بابرام عقد النقل والتامٌن على البضاعة بٌنما  C.I.F 8-  ان عقد البٌع سٌف  

FOB تسلم على ظهر السفٌنةان وهو عقد بشرط تسلٌم البضاعة الى المشتري من قبل البائع   عقد البٌع فوب   

فً عقد البٌع سٌف المشتري ٌعتبر مالكاً للبضاعة من تارٌخ شحن البضاعة من قبل البائع اما فً عقد  -2  

 البٌع فوب المشتري ٌعتبر مالكاً للبضاعة عندما ٌقوم البائع بشحنها على ظهر السفٌنة بمعنى عندما ٌسلمها 

 البائع الى الناقل على ظهر السفٌنة .

من اهم التزامات البائع فً عقد البٌع سٌف هو ابرام عقد النقل والتامٌن على البضاعة بٌنما من اهم  -4  

 التزامات المشتري هو دفع الثمن اما فً عقد البٌع فوب اهم التزام ٌقع على عاتق البائع هو ٌستلم البضاعة 

ضاعة للبائع .على ظهر السفٌنة والتزام المشتري فً هذا العقد هو دفع ثمن الب  

ٌجوز للمشتري فسخ عقد البٌع سٌف فً حالة وجود غش او تدلٌس من البائع وفً حالة اذا كانت  -3  

 البضاعة غٌر مطابقة او غٌر صالحة لالستعمال على ضوء ما تم االتفاق علٌه فً العقد وفً حالة رفض 

ن العٌب او الضرر ، وٌجوز للمشتري البائع فسخ العقد بحق للمشتري انقاص ثمن المبٌع بنسبة ما اصابه م  

 فسخ العقد مع المطالبة بالتعوٌض فً حالة تأخٌر الشحن .

فً عقد البٌع فوب فً حالة اذا اصاب البضاعة ضرراً وهالك قبل اجتٌاز حاجز السفٌنة فان تبعه الهالك  -1  

فً حالة اذا اصاب البضاعة تقع على عاتق البائع اذا كان البائع هو السبب فً هذا الهالك او الضرر اما   

 هالك او تلف او ضرر بعد اجتٌاز حاجز السفٌنة فان تبعه الهالك تقع على عاتق المشتري .

 

 

 

 



 

(23)  

 ثانٌاً : التوصٌات :

نقترح اقرار قانون مستقل ٌنظم كافة البٌوع البحرٌة وخصوصاً وان التجارة الدولٌة قد تطورت واصبحت  -8  

وٌنظم البٌوع البحرٌة فمن االفضل ان ٌضع المشرع العراقً قانوناً للبٌوع البحرٌة تعتمد بشكل اساسً على   

 احكامه بشكل مستقل عن القوانٌن االخرى المتعلقة بالتجارة .

نقترح العمل على تطوٌر المؤانى العراقٌة بشكل أفضل وذلك بناءاً على تطوٌر وتقدم التجارة الدولٌة  -2  

المحافظة او االلتزام بالضوابط القانونٌة المقررة فً المؤانى بالنسبة للعقود او البحرٌة فً العالم وكذلك   

 الصفقات التً تتم عن طرٌق البحر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(28)  

 المصادر

 اوالً : الكتب القانونٌة 

8999، دار الجامعة الجدٌدة ،  8طابراهٌم سٌد احمد ، العقود والشركات التجارٌة ،  -8  

، بدون سنة نشر باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونٌة . بغداد  -2  

8924حسن النجٌفً ، البٌوع الدولٌة ، بغداد ،  -4  

2334 – 2331، دار النهضة العربٌة ،  8حمد هللا محمد حمد هللا ، القانون البحري ، ج -3  

  2333لثقافة ، ، دار ا 8طالب حسن موسى ، القانون البحري ، ط -1

2338، الدار العلمٌة الدولٌة ومكتبة دار الثقافة،8طالب حسن موسى،موجز فً قانون التجارة الدولٌة ،ط -4  

2332، مكتبة دار الثقافة والدار الدولٌة ،  8عادل علً المقدادي ، القانون البحري ، ط -2  

8942ود التجارٌة ، دار الفكر العربً ، قعلً حسن ٌونس ، الع -1  

2334، الدار العلمٌة الدولٌة ،  2لطٌف جبر كومانً ، القانون البحري ، ط -9  

، دار النهضة  8، ط 2اٌد ، الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة ، جقمحمد بهجت عبد هللا امٌن  -83  

  2331 -2333العربٌة ، 

والجوي ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، ً ، القانون البحري همحمد فرٌد العرٌنً ومحمد السٌد الفق -88
2388 

  2332، دار النهضة العربٌة ،  2محمود سمٌر الشرقاوي ، العقود التجارٌة الدولٌة ، ط -82

2332العقود التجارٌة ، دار الكتب القانونٌة ،   T 84- محمود محمد علً صبره ، ترجمة  

  8991عة الجدٌدة ، ، دار الجاممصطفى كمال طه ، القانون البحري الجدٌد  -83

2334، منشورات الحلبً الحقوقٌة،8مصطفى كمال طه، النظرٌة العامة للقانون التجاري والبحري ، ط -81  

2331، منشورات الحلبً الحقوقٌة ،  8قل البحري والجوي ، طنٌدار ، الهانً دو -84  

8991ٌدار ، مبادئ القانون التجاري ، دار النهضة العربٌة ، هانً محمد دو -82  

قوانٌنالثانٌاً :   

8913لسنة  43قانون التجارة العراقً رقم    

 ثالثاً : المواقع االلكترونٌة 
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