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ال ُيلَتَفُت إىل كون أماكن عمل األطراف ُتوَجُد يف ُدَول خمتلفة إذا مل َيَتَبيَّن ذلك   )2(  
من العقد أو من أيِّ ُمعاَمالت سابقة بني األطراف، أو من املعلومات اليت أدىل هبا األطراُف قبل 

انعقاد العقد أو يف وقت انعقاده.
ال ُتؤَخذ يف االعتبار جنسيُة األطراف وال الصفُة املدنية أو التجارية لألطراف   )3(  

أو للعقد يف حتديد تطبيق هذه االتفاقية.

املادة 2
ال َتسري أحكاُم هذه االتفاقية على البيوع التالية:  

البضائع اليت ُتشتَرى لالستعمال الشخصي أو العائلي أو املزنيل، إال إذا كان  )أ(   
البائُع ال يعلم قبل انعقاد العقد أو وقَت انعقاده، وال ُيفتَرض فيه أن يعلم، بأنَّ البضائع اشُترَيت 

الستعماهلا يف أيِّ وجه من الوجوه املذكورة؛
بيوع املزاد؛ )ب(   

من  أمر  مبوجب  تتّم  اليت  البيوع  من  غريها  أو  احلجَز  َتعِقب  اليت  البيوع  )ج(    
السلطة القضائية؛

األوراق املالية واألوراق التجارية والنقود؛ )د(   
السفن واملراكب واحلوَّامات والطائرات؛ )هـ(   

الكهرباء. )و(   

املادة 3
ُتعترب بيوعًا عقوُد التوريد اليت يكون موضوعها صنُع بضائَع أو إنتاُجها إاّل إذا تعّهد   )1(  

الطرُف الذي طلب البضائَع بتوريد جزء هام من العناصر املادية الالزمة لصنعها أو إنتاجها.
التزاَم  فيها  األساسيُّ  اجلزُء  يتضمَّن  اليت  العقود  على  االتفاقيُة  هذه  تطبَُّق  ال   )2(  

الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقدمَي اليد العاملة أو غري ذلك من اخلدمات.

املادة 4
يقتصر تطبيُق هذه االتفاقية على تكوين عقد البيع واحلقوق وااللتزامات اليت ُينشئها هذا   
العقد لكلٍّ من البائع واملشتري. وفيما عدا األحوال اليت ُيوَجُد يف شأهنا نصٌّ صريٌح خماِلف يف 

هذه االتفاقية، ال تتعلَّق هذه االتفاقية بوجه خاص مبا يلي:
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ة العقد أو شروطه أو األعراف املّتبعة يف شأنه؛ صحَّ )أ(   
اآلثار اليت قد حيدثها العقد يف شأن ملكية البضائع املبيعة. )ب(   

املادة 5
اإلصابات  أو  الوفاة  الناجتة عن  البائع  على مسؤولية  االتفاقية  أحكاُم هذه  تسري  ال   

اجلسمية اليت حتدث أليِّ شخص بسبب البضائع.

املادة 6
جيوُز للطرفني استبعاُد تطبيق هذه االتفاقية،كما جيوز هلما، فيما عدا األحكام املنصوص   

عليها يف املادة 12، خمالفُة نصٍّ من نصوصها أو تعديل آثاره.

الفصل الثاين-  أحكام عامة

املادة 7
ُيراَعى يف تفسري هذه االتفاقية صفُتها الدولية وضرورُة حتقيق التوحيد يف تطبيقها   )1(  

كما ُيراَعى ضماُن احترام حسن النّية يف التجارة الدولية.
حتُسمها  مل  واليت  االتفاقية  هذه  تتناوهلا  اليت  باملوضوعات  تتعلَّق  اليت  املسائُل   )2(  
نصوصها، يتمُّ تنظيُمها وفقًا للمبادئ العامة اليت َأخَذت هبا االتفاقية، ويف حالة عدم وجود 

هذه املبادئ، َتسري أحكاُم القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدويل اخلاص.

املادة 8
ر البياناُت والتصّرفات الصادرة عن أحد الطرفني  يف ُحكم هذه االتفاقية ُتفسَّ  )1(  

وفقًا ملا قصده هذا الطرُف مىت كان الطرُف اآلخر يعلم هبذا القصد أو ال ميكن أن جيهله.
ُر البياناُت والتصّرفاُت الصادرة عن  يف حالة عدم سريان الفقرة السابقة، ُتفسَّ  )2(  
أحد الطرفني وفقا ملا َيفهمه شخٌص َسويُّ اإلدراك ومن نفس صفة الطرف اآلخر إذا وضع يف 

نفس الظروف.
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سويُّ  شخٌص  َيفهمه  ما  أو  الطرفني  أحد  قصد  بتعيني  األمُر  َيتعلَُّق  عندما   )3(  
اإلدراك جيب أن ُيؤَخَذ يف االعتبار مجيُع الظروف املتَّصلة باحلالة، ال سيما املفاوضات اليت 
تكون قد مّتت بني الطرفني والعادات اليت استقرَّ عليها التعامُل بينهما واألعراف وأّي تصّرف 

الحق صادر عنهما.

املادة 9
عليها  استقرَّ  اليت  وبالعادات  عليها  اتَّفقا  اليت  باألعراف  الطرفان  يلتزم   )1(   

بينهما. التعامل 
ما مل ُيوَجد اتِّفاٌق على خالف ذلك، ُيفَتَرُض أنَّ الطرفني قد طّبقا ضمنا على   )2(  
عقدمها أو على تكوينه كلَّ ُعرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به مىت كان معروفًا 
على نطاق واسع وُمراًعى بانتظام يف التجارة الدولية بني األطراف يف العقود املماثلة السارية يف 

نفس فرع التجارة.

املادة 10
يف ُحكم هذه االتفاقية:  

إذا كان ألحد الطرفني أكثُر من مكان عمل واحد، فُيقَصد مبكان العمل املكاُن  )أ(   
اليت كانا  أو  الطرفان  يعلُمها  اليت  الظروف  وبتنفيذه، مع مراعاة  بالعقد  له صلٌة وثيقة  الذي 

يتوقَّعاهنا قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده؛
إذا مل يكن ألحد الطرفني مكاُن عمل، َوَجَب األخُذ مبكان إقامته املعتاد. )ب(   

املادة 11
إثباُته كتابًة، وال خيضُع أليِّ شروط شكلية.  البيع أو  انعقاُد عقد  يتمَّ  ُيشَتَرُط أن  ال   

وجيوز إثباُته بأيِّ وسيلة مبا يف ذلك اإلثبات بالبيِّنة.

املادة 12
مجيُع َأحكام املادة 11 واملادة 29 أو اجلزء الثاين من هذه االتفاقية اليت َتسَمح باختاذ   
أيِّ شكل غري الكتابة ألجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع اإلجياب أو 
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القبول أو اإلعالن عن قصد أحد الطرفني ال ُتطبَّق عندما يكون مكاُن عمل أحد الطرفني يف 
ة إىل هذه االتفاقية اليت أعلنت حتّفظها مبوجب املادة 96 من هذه  إحدى الدول املتعاقدة املنضمَّ

االتفاقية. وال جيوز للطرفني خمالفُة هذه املادة أو تعديُل آثارها.

املادة 13
يشمل مصطلُح "كتابة"، يف حكم هذه االتفاقية، الرسائَل الربقية والتلكس.  

اجلزء الثاين-  تكوين العقد

املادة 14
ُيعترب إجيابًا أيُّ عرض إلبرام عقد إذا كان موّجهًا إىل شخص أو عّدة أشخاص   )1(  
دًا بشكل كاف وَتبيَّن منه اجتاُه قصد املوجب إىل االلتزام به يف حالة القبول.  معيَّنني، وكان حمدَّ
َن صراحًة أو ضمنًا حتديدًا للكمية  دًا بشكل كاف إذا َعيََّن البضائَع وتضمَّ ويكون العرُض حمدَّ

والثمن أو بيانات ميكن مبوجبها حتديدمها.
إاّل دعوًة  معيَّنني  أو أشخاص غري  ه إىل شخص  ُيوجَّ الذي  العرُض  ُيعترب  وال   )2(  
أبان بوضوح عن اجتاه قصده  العرُض قد  الذي َصَدَر عنه  إىل اإلجياب ما مل يكن الشخُص 

إىل خالف ذلك. 

املادة 15
حيِدُث اإلجياُب أَثَرُه عند وصوله إىل املخاطب.  )1(  

سحُب  وصل  إذا  عنه،  للرجوع  قابل  غرَي  كان  ولو  اإلجياب،  سحُب  جيوز   )2(  
اإلجياب إىل املخاَطب قبل وصول اإلجياب أو يف وقت وصوله.

املادة 16
جيوز الرجوُع عن اإلجياب حلني انعقاد العقد إذا وصل الرجوُع عن اإلجياب إىل   )1(  

املخاَطب قبل أن يكون هذا األخري قد أرسل قبوله.
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ومع ذلك ال جيوز الرجوُع عن اإلجياب:  )2(  
بطريقة  أو  للقبول  دة  فترة حمدَّ بذكر  عنه، سواء  أنَّه ال رجوع  منه  َتبيََّن  إذا  )أ(   

أخرى؛ أو
إذا كان من املعقول للمخاَطب أن َيعترب أنَّ اإلجياب ال رجوَع عنه وتصرََّف  )ب(   

على هذا األساس.

املادة 17
َيسُقط اإلجياب، ولو كان ال رجوَع عنه، عندما يصل رفضه إىل املوجب.  

املادة 18
ُيعترب قبوال أيُّ بيان أو أيُّ تصّرف آخر صادر من املخاَطب ُيفيُد املوافقَة على   )1(  

اإلجياب أمَّا السكوُت أو عدُم القيام بأيِّ تصرُّف فال ُيعَتَبر أيٌّ منهما يف ذاته قبوال.
ُيفيد  ما  املوجب  إىل  فيها  يصل  اليت  اللحظة  من  أَثَرُه  اإلجياب  قبوُل  ُيحِدُث   )2(  
املوافقَة. وال حيدث القبول أثره إذا مل يصل إىل املوجب خالل املدة اليت اشترطها، أو خالل 
مدة معقولة يف حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ يف االعتبار ظروف الصفقة 
وسرعة وسائل االتصال اليت استخدمها املوجب. وَيلزم قبول اإلجياب الشفوي يف احلال ما مل 

َيَتبيَّن من الظروف خالف ذلك.
أو  الطرفني  بني  اجلاري  التعامل  أو  اإلجياب  مبقتضى  إذا جاز،  ذلك،  ومع   )3(  
ما،  بتصّرف  بالقيام  قبوله  عن  اإلجياُب  عليه  ُعرض  الذي  املخاَطب  ُيعلن  أن  األعراف، 
يكون  عندئذ  املوجب،  إخطار  دون  الثمن،  تسديد  أو  البضائع  بإرسال  يتعلَّق  كالذي 
املدة  التصّرف املذكور بشرط أن جيرى ذلك خالل  فيها  اليت مّت  اللحظة  نافذًا يف  القبوُل 

السابقة. الفقرة  املذكورة يف 

املادة 19
إذا انصرف الردُّ على اإلجياب إىل القبول ولكنَّه تضمَّن إضافات أو حتديدات   )1(  

ل إجيابًا مقاباًل. أو تعديالت ُيعترب رفضًا لإلجياب وُيشكِّ
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َن عناصَر متمِّمة أو  ومع ذلك إذا انصرَف الردُّ على اإلجياب إىل القبول وتضمَّ  )2(  
ل قبوال إاّل إذا قام املوجُب، دون تأخري  خمتلفة ال تؤدِّي إىل تغيري أساسي لإلجياب، فهو ُيشكِّ
غري مربَّر، باالعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال إخطار هبذا املعىن، فإذا مل َيعَترض املوجُب 
على النحو املذكور يكون العقُد قد تضمَّن ما جاء يف اإلجياب مع التعديالت اليت جاءت يف 

صيغة القبول.
الشروُط اإلضافية أو املختلفُة املتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية   )3(  
الطرف  جتاه  الطرفني  أحد  مسؤولية  مبدى  يتعلَّق  ما  أو  للبضائع  التسليم  وموعد  مكان  أو 
به  جاءت  مبا  أساسي  تغيري  إىل  ُتَؤدِّي  أهنا  ُتعترب  األمور  هذه  املنازعات،  تسوية  أو   اآلخر 

صيغُة اإلجياب.

املادة 20
يبدُأ سرياُن املدة اليت حيدِّدها املوجُب للقبول يف برقية أو رسالة من حلظة تسليم   )1(  
الربقية لإلرسال أو من التاريخ املبيَّن بالرسالة، أو إذا مل يكن التاريخ مبيَّنًا هبا َفِمَن التاريخ املبيَّن 
على الغالف. ويبدُأ سرياُن املدة اليت حيدِّدها املوجُب للقبول بواسطة اهلاتف أو التلكس أو غري 

ذلك من وسائل االتصال الفوري، من حلظة وصول اإلجياب إىل املخاَطب.
َتدُخُل العطالُت الرمسية أو أيَّام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول يف   )2(  
حساب تلك املدة. ومع ذلك، إذا مل ميكن تسليُم إخطار القبول يف عنوان املوجب بسبب كون 
اليوم األخري من املدة املحّددة للقبول عطلًة رمسية أو يوَم عطلة عمل يف مكان عمل املوجب، 

د املدة إىل اليوم التايل من أيَّام العمل. ُتمدَّ

املادة 21
ُر آثاَره إذا ما قام املوجب دون تأخري بإبالغ  القبوُل املتأخِّ ومع هذا ُيحِدُث   )1(  

املخاَطب شفويا بذلك أو َأرَسل إليه إخطارًا هبذا املعىن.
إذا َتبيَّن من الرسالة أو الوثيقة املتضّمنة قبوال متأّخرا أهنا قد ُأرسلت يف ظروف   )2(  
الوقت  يف  املوجب  إىل  لوصلت  اعتيادي  بشكل  جرى  قد  إيصاهلا  كان  لو  أنَّه  معها  ظهر 
ر حيدث آثاَره إاّل إذا قام املوجب دون تأخري بإخبار املخاَطب  املناسب، فإنَّ هذا القبوَل املتأخِّ

شفويا بأنَّ اإلجياَب قد اعُترب ملغيا أو َأرَسل إليه إخطارا هبذا املعىن.
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املادة 22
جيوز سحُب القبول إذا وصل طلُب السحب إىل املوجب قبل الوقت الذي حيدث فيه   

القبوُل أَثَره أو يف نفس الوقت.

املادة 23
ألحكام  وفقا  أَثَره  اإلجياب  قبوُل  فيها  حيدث  اليت  اللحظة  يف  العقُد  ينعقد    

هذه االتفاقية.

املادة 24
يف ُحكم هذا اجلزء من االتفاقية، ُيعترب اإلجياب أو اإلعالن عن قبول أو أيُّ تعبري آخر   
عن القصد قد "وصل" إىل املخاَطب عند إبالغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأيِّ وسيلة 
أخرى أو تسليمه يف مكان عمله أو يف عنوانه الربيدي، أو لدى تسليمه يف مكان َسكنه املعتاد 

إذا مل يكن له مكاُن عمل أو عنواٌن بريدي.

اجلزء الثالث-  بيع البضائع

الفصل األول-  أحكام عامة

املادة 25*
َتكوُن خمالفُة العقد من جانب َأحد الطرفني خمالفًة جوهرية إذا تسّببت يف إحلاق ضرر   
عليه  احلصوَل  يتوقََّع  أن  له  مما كان حيقُّ  أساسي  أن حيرَمه بشكل  اآلخر من شأنه  بالطرف 
مبوجب العقد، إالَّ إذا مل يكن الطرُف املخالُف يتوقَّع مثل هذه النتيجة ومل يكن أيُّ شخص 

َسِويِّ اإلدراك من نفس الصلة يتوقَّع مثل هذه النتيجة يف نفس الظروف.

املادة 26
ه إىل الطرف اآلخر. ال حيدث إعالُن فسخ العقد أَثَره إاّل إذا مت بواسطة إخطار موجَّ  

C.N.862.1998. الوديع  إشعار  الواردة يف  امُلصوَّبة  الصيغة  ُمستنَسَخٌة من  ية  العريب ذي احلجِّ النص  املادة 25 من   *  
Treaties-5 املؤّرخ 19 شباط/فرباير 1999.
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املادة 27
ما مل ينصَّ هذا اجلزء من االتفاقية صراحًة على خالف ذلك، فإنَّ أيَّ تأخري أو خطأ   
يف إيصال أيِّ إخطار أو طلب أو تبليغ َيبَعُث به أحُد الطرَفني يف العقد وفقًا ألحكام هذا اجلزء 
وبالوسيلة والظروف املناسبة، وكذلك عدم وصول اإلخطار أو الطلب أو التبليغ، ال حيَرم هذا 

ك به. الطرُف من حقِّه يف التمسُّ

املادة 28
إذا كان من حقِّ أحد الطرفني، مبقتضى أحكام هذه االتفاقية، أن يطلَب من الطرف   
اآلخر تنفيَذ التزام ما فإنَّ املحكمة غري ُملَزَمة بإصدار ُحكم بالتنفيذ العيين إاّل إذا كان بوسعها 

أن تقوَم بذلك مبقتضى قانوهنا فيما يتعلَّق بعقود بيع مماثلة ال تشملها هذه االتفاقية.

املادة 29
جيوُز تعديُل العقد أو فسُخه برضا الطرفني.  )1(  

العقُد الكتايب الذي يتضمَّن شرطا يتطلَّب أن يكوَن كلُّ تعديل أو فسخ رضائي   )2(  
كتابًة ال ميكن تعديُله أو فسُخه رضائيا باّتباع طريقة أخرى. غري أنَّ تصرَُّف أحد الطرفني ميكن 

ك هبذا الشرط إذا كان الطرُف اآلخر قد اعَتَمد على التصرُّف املذكور. أن حيرمه من التمسُّ

الفصل الثاين-  التزامات البائع

املادة 30
جيُب على البائع أن ُيسلِّم البضائَع، واملستندات املتعلِّقة هبا وأن ينقل ملكية البضائع على   

النحو الذي يقتضيه العقُد وهذه االتفاقية.

الفرع األول-  تسليم البضائع واملستندات

املادة 31
إذا كان البائُع غرَي ُملَزم بتسليم البضائع يف أيِّ مكان ُمعيَّن آخر، فإنَّ التزامه بالتسليم   

يكون على النحو اآليت:
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البيع  عقُد  تضمَّن  إذا  املشتري،  إىل  إليصاهلا  ناقل  أوَّل  إىل  البضائع  تسليم  )أ(    
نقَل البضائع؛

وىف احلاالت اليت ال تندرُج حتت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقُد يتعلَّق  )ب(   
د أو ُتصَنع أو ُتنَتج، وعرف  دة أو بضائع معيَّنة باجلنس سُتسَحب من خمزون حمدَّ ببضائع حمدَّ
الطرفان وقت إبرام العقد أنَّ البضائَع موجودٌة يف مكان معيَّن أو أهنا سُتصَنع أو سُتنَتج يف مكان 

معيَّن - يلتزم البائُع بوضع البضائع حتت تصرُّف املشتري يف ذلك املكان؛
وىف احلاالت األخرى - َيلتزم البائُع بوضع البضائع حتت تصرُّف املشتري يف  )ج(   

املكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.

املادة 32
وإذا  ناقل،  إىل  البضائع  بتسليم  االتفاقية،  هلذه  أو  للعقد  وفقًا  البائُع،  قام  إذا   )1(  
كانت البضائُع ال ميكن تعييُنها بوضوح بأهنا املشمولة بالعقد، سواء بوجود عالمات ممّيزة عليها 
أو مبستندات الشحن أو بطريقة أخرى، جيُب على البائع أن ُيرسل للمشتري إخطارًا بالشحن 

يتضمَّن تعينَي البضائع.
إذا كان البائُع ملَزمًا باختاذ ما يلزم لنقل البضائع فإنَّ عليه أن ُيربم العقوَد الالزمة   )2(  
د بوسائط النقل املناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط املّتَبعة  لكي يتمَّ النقُل إىل املكان املحدَّ

عادة يف مثل هذا النقل.
ُيزوِّد  أن  عليه  فإنَّ  البضائع  نقل  التأمني على  بإجراء  ُملَزما  البائُع  إذا مل يكن   )3(  
املشتري عندما يطلب ذلك، جبميع املعلومات املتوفِّرة الالزمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمني.

املادة 33
جيُب على البائع أن يسلِّم البضائَع:  

إىل  بالرجوع  حتديده  ميكن  الذي  التاريخ  يف  أو  العقد  يف  د  املحدَّ التاريخ  يف  )أ(   
العقد؛ أو

دة يف العقد أو اليت ميكن حتديُدها بالرجوع إىل  يف أيِّ وقت خالل املدة املحدَّ )ب(   
العقد، إاّل إذا تبيَّن من الظروف أنَّ املشتري هو الذي خيتار موعدًا للتسليم؛ أو
خالل مدة معقولة من انعقاد العقد، يف مجيع األحوال األخرى. )ج(   
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املادة 34
إذا كان البائُع ملَزمًا بتسليم املستندات املتعلِّقة بالبضائع، فإنَّ عليه أن ُيويف هبذا االلتزام   
سلَّم  قد  البائُع  كان  وإذا  يقتضيه.  الذي  النحو  وعلى  العقد  يف  املعيَّنني  واملكان  الزمان  يف 
هذه املستندات قبل امليعاد املتَّفق عليه، فله حىت ذلك امليعاد أن ُيصلح أيَّ نقص يف مطابقة 
املستندات، بشرط أاّل يترتَّب على استعمال هذا احلقِّ مضاَيَقٌة للمشتري أو حتميله نفقات غري 

معقولة. ومع ذلك، حيتفظ املشتري باحلقِّ يف طلب تعويضات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

الفرع الثاين-  مطابقة البضائع وحقوق الغري واّدعاءاته

املادة 35
يُتها ونوعيَُّتها وأوصاُفها وكذلك تغليفها  على البائع أن ُيسلَِّم بضائَع تكوُن كمِّ  )1(  

أو تعبئتها مطاِبقًة ألحكام العقد.
وما مل َيتَّفق الطرفان على خالف ذلك، ال تكون البضائُع مطابقًة لشروط العقد   )2(  

إاّل إذا كانت:
صاحلًة لالستعمال يف األغراض اليت ُتستعَمل من أجلها عادًة بضائُع من نفس النوع؛  )أ(   
صاحلًة لالستعمال يف األغراض اخلاصة اليت ُأحيط هبا البائُع علمًا، صراحًة أو  )ب(   
ضمنًا، وقَت انعقاد العقد، إاّل إذا َتبيَّن من الظروف أنَّ املشتري مل يعتمد على خربة البائع أو 

تقديره، أو كان من غري املعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك؛
َنًة صفات البضاعة اليت سبق للبائع عرُضها على املشتري كعيِّنة أو منوذج؛ متضمِّ )ج(   

معبََّأًة أو مغلََّفًة بالطريقة اليت ُتستعَمل عادًة يف تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها،  )د(   
وىف حالة عدم وجود الطريقة املعتادة، تكون التعبئُة والتغليف بالكيفية املناسبة حلفظها ومحايتها.

ال ُيسَأل البائُع، مبوجب أحكام الفقرات الفرعية )أ( إىل )د( من الفقرة السابقة   )3(  
عن أيِّ عيب يف املطابقة كان يعلُم به املشتري أو كان ال ميكن أن جيهله وقت انعقاد العقد.

املادة 36
َعيب يف  عن كلِّ  االتفاقية،  هذه  وأحكام  العقد  لشروط  وفقًا  البائُع،  ُيسَأل   )1(  

املطاَبقة ُيوَجد وقَت انتقال التبعة إىل املشتري، وإن مل يظهر هذا الَعيب إاّل يف وقت الحق.
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وكذلك ُيسَأل البائُع عن كلِّ َعيب يف املطاَبقة حيدث بعد الوقت املشار إليه يف   )2(  
الفقرة السابقة، وُينَسب إىل عدم تنفيذ أيٍّ من التزاماته، مبا يف ذلك اإلخالل بأيِّ ضمان َيقضي 
العادي أو لالستعمال اخلاص، أو حمتفظة  البضائع خالل مدة معيَّنة صاحلة لالستعمال  ببقاء 

بصفاهتا أو خبصائصها.

املادة 37
يف حالة تسليم البضائع قبل امليعاد، حيَتفظ البائُع، حىت ذلك امليعاد، حبقِّ تسليم اجلزء   
أو الكمية الناقصة من البضائع املسلَّمة أو توريد بضائَع بديلة للبضائع غري املطاِبقة ملا جاء يف 
العقد أو إصالح العيب يف مطاَبقة البضائع، بشرط أاّل يترتَّب على استعمال هذا احلقِّ مضايقٌة 
للمشتري أو حتميُله نفقات غري معقولة. ومع ذلك حيتفظ املشتري باحلقِّ يف طلب تعويضات 

وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

املادة 38
على املشتري أن َيفَحَص البضائَع بنفسه أو بوساطة غريه يف أقرب ميعاد ممكن   )1(  

تسمح به الظروف.
إذا تضمَّن العقُد نقَل البضائع، جيوز تأجيُل هذا الفحص حلني وصول البضاعة.  )2(  

إذا غيَّر املشتري وجهَة البضائع أو أعاَد إرساهلا دون أن ُتتاَح له فرصٌة معقولة   )3(  
لفحصها وكان البائُع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقَت انعقاد العقد باحتمال تغيري وجهة 

البضاعة أو إعادة إرساهلا، جاز تأجيُل فحصها إىل حني وصوهلا إىل املكان اجلديد.

املادة 39
البائَع  ُيخطر  مل  إذا  البضائع  ُمطاَبقة  يف  بالَعيب  ك  التمسُّ حقَّ  املشتري  َيفِقُد   )1(  
من  كان  أو  العيَب  فيها  اكتشَف  اليت  اللحظة  من  معقولة  فترة  خالل  العيب  طبيعَة  دًا   حمدِّ

واجبه اكتشاُفه.
ك بالعيب يف املطاَبقة إذا مل ُيخِطر  وىف مجيع األحوال، َيفِقُد املشتري حقَّ التمسُّ  )2(  
البائَع بذلك خالل فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلُّم املشتري البضائع فعال، إاّل إذا كانت 

هذه املدة ال تتَّفق مع مدة الضمان اليت نصَّ عليها العقد.
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املادة 40
ك بأحكام املادتني 38 و39 إذا كان العيُب يف املطاَبقة  ليس من حقِّ البائع أن يتمسَّ  

يتعلَّق بأمور كان يعلم هبا أو كان ال ميكن أن جيهلها ومل ُيخرب هبا املشتري.

املادة 41
على البائع أن ُيسلِّم بضائَع خالصًة من أيِّ حقٍّ أو ادِّعاء للغري، إاّل إذا وافق املشتري   
على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا احلق أو االدِّعاء. ومع ذلك إذا كان احلقُّ أو االدِّعاء مبنيًّا 
على امللكية الصناعية أو أيِّ ملكية فكرية أخرى، فإنَّ التزامات البائع ختضع ألحكام املادة 42.

املادة 42
على البائع أن ُيسلِّم بضائَع خالصًة من أيِّ حقٍّ أو ادِّعاء للغري َمبينٍّ على أساس   )1(  
امللكية الصناعية أو الفكرية كان البائُع يعَلم به أو ال ميكن أن جيَهله وقَت انعقاد العقد، بشرط أن 
يكوَن ذلك احلقُّ أو االدعاء مبنيًّا على أساس امللكية الصناعية أو أيِّ ملكية فكرية أخرى وذلك:

مبوجب قانون الدولة اليت سُيعاد فيها بيُع البضائع أو استعماهلا إذا كان الطرفان  )أ(   
قد توقَّعا وقت انعقاد العقد أنَّ البضائع سُتباُع أو ُتستعَمل يف تلك الدولة؛ أو 

يف احلاالت األخرى مبوجب قانون الدولة اليت ُيوَجد فيها مكاُن عمل املشتري. )ب(   
ال يشَمل التزاُم البائع مبقتضى الفقرة السابقة احلاالِت اليت:  )2(  

احلقِّ  وجوَد  جيهل  أن  ميكن  ال  أو  العقد  انعقاد  وقت  املشتري  فيها  يعَلم  )أ(    
أو االدِّعاء؛ أو 

َينتج فيها احلقُّ أو االدِّعاء عن اتِّباع البائع للُخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم  )ب(   
مها املشتري. أو غري ذلك من املواصفات اليت قدَّ

املادة 43
ك بأحكام املادة 41 أو املادة 42 إذا مل ُيخِطر البائَع  َيفقد املشتري حقَّ التمسُّ  )1(  
دًا طبيعَة هذا احلقِّ أو االدِّعاء يف ميعاد معقول من اللحظة اليت عِلم فيها  حبّق أو اّدعاء الغري حمدِّ

هبذا احلقِّ أو االدِّعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
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ُك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان َيعَلم حبّق أو ادِّعاء الغري  ال جيوُز للبائع التمسُّ  )2(  
وطبيعة هذا احلقِّ أو االدِّعاء.

املادة 44 
بالرغم من أحكام الفقرة )1( من املادة 39 والفقرة )1( من املادة 43، جيوُز للمشتري   
أن خيفض الثمن وفقا ألحكام املادة 50 أو أن يطلب تعويضات إاّل فيما يتعّلق بالكسب الذي 

فاته وذلك إذا كان لديه سبٌب معقول ُيربر عدم قيامه بتوجيه اإلخطار املطلوب.

الفرع الثالث-  اجلزاءات اليت تترّتب على خمالفة البائع للعقد

املادة 45
إذا مل ُينفِّذ البائُع التزامًا مما يرّتبه عليه العقُد أو هذه االتفاقية، جاز للمشتري:  )1(  

أن يستعمَل احلقوَق املقرَّرَة يف املواد 46 إىل 52؛ )أ(   
أن يطلَب التعويضات املنصوص عليها يف املواد 74 إىل 77. )ب(   

ال َيفقد املشتري حقَّه يف طلب التعويضات إذا استعمل حقًّا من حقوقه األخرى   )2(  
يف الرجوع على البائع.

عندما  التزاماته  لتنفيذ  ُمهلة  أيَّ  البائَع  مينَح  أن  م  للمحكَّ أو  للقاضي  ال جيوُز   )3(  
ك املشتري بأحد اجلزاءات املقرَّرة يف حالة خمالفة البائع للعقد. يتمسَّ

املادة 46
قد  املشتري  إذا كان  إالَّ  التزاماته  تنفيَذ  البائع  من  َيطلَب  أن  للمشتري  جيوز   )1(  

استعمل حقًّا يتعارض مع هذا الطلب.
البائع  من  يطلب  أن  للعقد  البضائع  مطابقة  للمشتري يف حالة عدم  ال جيوُز   )2(  
ل خمالفًة جوهرية للعقد وطلب املشتري  تسليَم بضائع بديلة إاّل إذا كان العيُب يف املطابقة ُيشكِّ
تسليَم البضائع البديلة يف الوقت الذي خيطر فيه البائَع بعدم املطابقة وفقا ألحكام املادة 39 أو 

يف ميعاد معقول من وقت هذا اإلخطار.
جيوز للمشتري يف حالة عدم ُمطاَبقة البضائع للعقد أن َيطلب من البائع إصالَح   )3(  
ل عبًئا غرَي معقول على البائع مع مراعاة مجيع  العيب يف املطاَبقة إاّل إذا كان هذا اإلصالُح يشكِّ
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ظروف احلال. وجيُب طلُب اإلصالح إمَّا يف وقت اإلخطار بوجود الَعيب يف املطاَبقة وفقًا 
للمادة 39 وإّما يف ميعاد معقول من وقت هذا اإلخطار. 

املادة 47 
د للبائع فترًة إضافية تكوُن مدهتا معقولة لتنفيذ التزاماته. جيوُز للمشتري أن حيدِّ  )1(  

ينفَِّذ  لن  بأنه  البائع  من  إخطارًا  املشتري  فيها  يتلقَّى  اليت  احلاالت  عدا  فيما   )2(  
دة ال جيوز للمشتري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمَل أيَّ  التزاماته يف الفترة اإلضافية املحدَّ
حقٍّ من احلقوق املقرَّرة له يف حالة خمالفة العقد. غري أنَّ املشتري ال يفقد بسبب ذلك حقَّه يف 

طلب تعويضات عن التأخري يف التنفيذ.

املادة 48 
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة 49، جيوُز للبائع، ولو بعَد تاريخ التسليم أن   )1(  
ُيصلح على حسابه كلَّ َخلل يف تنفيذ التزاماته بشرط أاّل يترتَّب على ذلك تأخرٌي غري معقول 
وال ُيسبِّب للمشتري ُمضاَيقة غري معقولة أو شكوكًا يف قيام البائع بدفع املصاريف اليت أنفقها 
املشتري. ومع ذلك حيتفظ املشتري حبقِّ املطالَبة بالتعويضات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.

إذا طلب البائُع من املشتري أن ُيعلمه مبا إذا كان يقبُل التنفيَذ ومل يردَّ املشتري   )2(  
ده يف طلبه. وال جيوز للمشتري  يف ميعاد معقول جاز للبائع تنفيُذ التزاماته يف امليعاد الذي حدَّ

قبل انقضاء هذا امليعاد استعماُل أيِّ حقٍّ يتعارض مع تنفيذ البائع اللتزاماته.
دة،  املحدَّ املدة  يف  التزاماته  تنفيذ  على  بعزمه  املشتري  بإخطار  البائُع  قام  إذا   )3(  

فاملفروض أنه طلب من املشتري أن ُيعلمه بقراره وفقًا للفقرة السابقة.
ال حيِدث الطلُب أو اإلخطار الذي يقوم به البائُع وفقا للفقرتني )2( و)3( من   )4(  

هذه املادة أَثَره إاّل إذا وصل إىل املشتري.

املادة 49
جيوُز للمشتري فسُخ العقد:  )1(  

إذا كان عدُم تنفيذ البائع اللتزام من االلتزامات اليت ُيرتِّبها عليه العقُد أو هذه  )أ(   
االتفاقية يشكلِّ خمالفًة جوهرية للعقد؛ أو
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يف حالة عدم التسليم، إذا مل يقم البائُع بتسليم البضائع يف الفترة اإلضافية اليت  )ب(   
حدَّدها املشتري وفقا للفقرة )1( من املادة 47 أو إذا أعلَن أنه لن يسلَِّمها خالل تلك الفترة.

أما يف احلاالت اليت يكون البائع فيها قد سلَّم البضائع، فإنَّ املشتري يفقد حقَّه   )2(  
يف فسخ العقد إاّل إذا وقع الفسخ:

بأنَّ  علم  قد  يكوَن  أن  بعد  معقول  ميعاد  يف  ر،  املتأخِّ التسليم  حالة  يف  )أ(    
التسليم  قد مّت؛

يف  الفسُخ  وقع  إذا  املتأّخر،  التسليم  غري  األخرى  املخالفات  حاالت  وىف  )ب(    
ميعاد معقول:

بعد أن يكوَن املشتري قد علم أو كان من واجبه أن يعلم باملخالفة؛ أو   ،1،  
بعد انقضاء أيِّ فترة إضافية حيدِّدها املشتري وفقا للفقرة )1( من املادة 47 أو   ،2،  

بعد أن ُيعلن البائُع أنه لن ينفَِّذ التزاماته خالل تلك الفترة اإلضافية؛ أو
بعد انقضاء أيِّ فترة إضافية ُيعيِّنها البائُع وفقا للفقرة )2( من املادة 48 أو بعد   ،3،  

أن ُيعلن املشتري أنه لن َيقبَل التنفيذ.

املادة 50
للمشتري أن  أم ال، جاَز  الثمن  أمّت دفُع  للعقد وسواء  البضائع  ُمطاَبَقة  يف حالة عدم   
خيفض الثمَن مبقدار الفرق بني قيمة البضائع اليت مّت تسليمها فعال وقت التسليم وقيمة البضائع 
املطاِبقة يف ذلك الوقت. غري أنه إذا قام البائُع بإصالح اخللل يف تنفيذ التزاماته وفقا ألحكام 
املادة 37 أو املادة 48، أو إذا رفض املشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتني املذكورتني، 

فال جيوز للمشتري أن خيفض الثمن.

املادة 51
البضائع  إذا كان جزٌء فقط من  أو  البضائع  البائُع غرَي جزء من  يسلِّم  إذا مل   )1(  
اجلزء  أو  الناقص  اجلزء  بشأن   50 إىل   46 من  املواد  أحكام  ُتطبَّق  للعقد،  ُمطابقا   املسلَّمة 

غري املطاِبق.
التنفيذ اجلزئي أو  ال جيوُز للمشتري أن يفسَخ العقد برمَّته إاّل إذا كان عدُم   )2(  

ل خمالفة جوهرية للعقد. العيب يف املطابقة يشكِّ
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املادة 52
يستلمها  أن  للمشتري  جاز  املحّدد،  التاريخ  قبل  البضائَع  البائُع  سلَّم  إذا   )1(   

أو أن يرفَض استالمها.
إذا سلَّم البائُع كميًة من البضائع تزيُد عن الكمية املنصوص عليها يف العقد جاز   )2(  
للمشتري أن يستلَم الكميَة الزائدة أو أن يرفَض استالمها. وإذا استلم املشتري الكميَة الزائدة 

د يف العقد. كلَّها أو جزءا منها جيب عليه دفُع قيمتها بالسعر املحدَّ

الفصل الثالث-  التزامات املشتري

املادة 53
البضائع  مثَن  يدفع  أن  االتفاقية،  وهذه  العقد  شروط  مبوجب  املشتري،  على  جيُب    

وأن يستلَمها.

الفرع األول-  دفع الثمن

املادة 54
ُن التزاُم املشتري بدفع الثمن اختاَذ ما يلزم واستيفاَء اإلجراءات املطلوبة مبوجب  يتضمَّ  

العقد أو مبوجب القوانني واألنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.

املادة 55
لثمن  أو ضمنًا، حتديدًا  يتضمَّن، صراحًة  أن  العقد على حنو صحيح دون  انعقَد  إذا   
البضائع أو بيانات ميكُن مبوجبها حتديُده ُيعترب أنَّ الطرفني قد أحاال ضمنًا يف حالة عدم وجود 
ما خيالف ذلك، إىل السعر االعتيادي املوجود وقَت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع املبيَعة 

يف ُظروف مماثلة يف نفس النوع من التجارة.

املادة 56
أساس  على  الثمُن  حيَسُب  الشكِّ  حالة  ففي  البضائع  َوزن  حسب  الثمُن  د  ُحدِّ إذا   

الوزن الصايف. 
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املادة 57
إذا مل يكن املشتري ُمَلزمًا بدفع الثمن يف مكان معيَّن َوَجَب عليه أن يدفعه إىل البائع:  )1(  

يف مكان عمل البائع؛ أو )أ(   
يف مكان التسليم، إذا كان الدفُع مطلوبًا ُمقابَل تسليم البضائع أو املستندات. )ب(   

بعد  َتغيري مكان عمله  ناجتٍة عن  فع  الدَّ زيادة يف مصاريف  أيَّ  البائُع  َيتحمَّل   )2(  
انعقاد العقد.

املادة 58
د، وجب عليه أن يدفع الثمن  إذا مل َيُكن املشتري ُملَزمًا بدفع الثمن يف وقت حمدَّ  )1(  
البائُع البضائَع أو املستندات اليت متثِّلها حتت تصرُّف املشتري وفقا للعقد وهذه  عندما يضع 

فَع شرطًا لتسليم البضائع أو املستندات. االتفاقية. وجيوز للبائع أن يعَترب الدَّ
إذا تضمَّن العقُد نقَل البضائع جاَز للبائع إرساهلا بشرط أن ال ُتسلَّم البضائُع أو   )2(  

املستندات اليت متّثلها إىل املشتري إاّل ُمقابل دفع الثمن.
ال ُيلَزم املشتري بدفع الثمن إاّل بعَد أن ُتتاَح له الُفرصُة لفحص البضائع، ما مل   )3(  

فع املتَّفق عليها بني الطرفني. يكن ذلك متعارضًا مع كيفية التسليم أو الدَّ

املادة 59
جيُب على املشتري أن يدفَع الثمن يف التاريخ املحدَّد يف العقد أو الذي ميكن حتديده بالرجوع   
إىل العقد أو أحكام هذه االتفاقية دوَن حاجٍة إىل قيام البائع بتوجيه أيِّ طلب أو استيفاء أيِّ إجراء.

 
الفرع الثاين-  االستالم

املادة 60
ُن التزاُم املشتري باالستالم ما يلي: يتضمَّ  

القيام جبميع األعمال اليت ميكن توقُّعها منه بصورة معقولة لتمكني البائع من  )أ(   
القيام بالتسليم؛ و

استالم البضائع. )ب(   
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الفرع الثالث-  اجلزاءات اليت تترّتب على خمالفة املشتري للعقد

املادة 61
إذا مل ُينفِّذ املشتري التزامًا مما يرتِّبه عليه العقُد أو هذه االتفاقية، جاز للبائع:  )1(  

أن يستعمَل احلقوَق املقرََّرة يف املواد 62 إىل 65؛ )أ(   
أن يطلَب التعويضات املنصوَص عليها يف املواد 74 إىل 77. )ب(   

ال يفقُد البائُع حقَّه يف طلب التعويضات إذا استعمل حقًّا من حقوقه األخرى   )2(  
يف الرجوع على املشتري.

م أن مينَح املشتري أيَّ ُمهلة لتنفيذ التزاماته عندما  ال جيوز للقاضي أو للمحكَّ  )3(  
ك البائُع بأحد اجلزاءات املقرَّرة يف حالة خمالفة املشتري للعقد. يتمسَّ

املادة 62
التزاماته  تنفيَذ  أو  البضائع  استالَم  أو  الثمن  دفَع  املشتري  من  يطلَب  أن  للبائع  جيوز   

األخرى، إاّل إذا كان البائُع قد استعمل حقًّا يتعارُض مع هذا الطلب.

املادة 63
َد للمشتري فترًة إضافية تكون مدهتا معقولة لتنفيذ التزاماته. جيوز للبائع أن حيدِّ  )1(  

ينفَِّذ  لن  بأنه  املشتري  من  إخطارًا  البائُع  فيها  يتلقَّى  اليت  احلاالت  عدا  فيما   )2(  
دة، ال جيوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أيَّ حقٍّ  التزاماته يف الفترة اإلضافية املحدَّ
من احلقوق املقرََّرة له يف حالة خمالفة العقد. غري أنَّ البائَع ال يفقد بسبب ذلك حقَّه يف طلب 

تعويضات عن التأخري يف التنفيذ.

املادة 64 
جيوُز للبائع فسُخ العقد:  )1(  

إذا كان عدُم تنفيذ املشتري اللتزام من االلتزامات اليت يرتُِّبها عليه العقُد أو هذه  )أ(   
ل خمالفًة جوهرية للعقد؛ أو االتفاقية يشكِّ
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إذا مل ينفِّذ املشتري التزاَمه بدفع الثمن أو مل َيستلم البضائَع يف الفترة اإلضافية  )ب(   
دها البائُع وفقًا للفقرة )1( من املادة 63، أو إذا َأعلَن أنَّه لن يفعَل ذلك حىت خالل  اليت حدَّ

تلك الفترة.
أمَّا يف احلاالت اليت يكون املشتري فيها قد دفع الثمن فال جيوز للبائع فسُخ   )2(  

العقد إاّل إذا وقع الفسُخ:
بأنَّ  علم  قد  البائُع  يكون  أن  قبل  املشتري،  ِقَبل  من  ر  املتأخِّ التنفيذ  حالة  يف  )أ(    

التنفيَذ قد مّت؛
ر، إذا وقع الفسُخ يف ميعاد  وىف حاالت املخالفات األخرى غري التنفيذ املتأخِّ )ب(   

معقول وذلك:
بعد أن يكوَن البائع قد َعلم باملخالفة أو كان من واجبه أن يعلَم هبا؛ أو  ،1،  

بعد انقضاء فترة إضافية حيدِّدها البائُع وفقًا للفقرة )1( من املادة 63، أو بعد   ،2،  
أن ُيعلن املشتري أنه لن ينفَِّذ التزاماته خالل تلك الفترة اإلضافية.

املادة 65
إذا كان العقُد َيقضى بأنَّ على املشتري أن ُيعيِّن شكَل البضائع أو مقاييسها   )1(  
م هذه املواصفات يف امليعاد املتَّفق عليه أو خالل مدة  أو الصفات األخرى املميِّزة هلا ومل يقدِّ
معقولة بعد استالم طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون اإلخالل بأيِّ حقوق أخرى له، أن 

َد املواصفات بنفسه وفقا حلاجات املشتري اليت ميكن له معرفتها. حيدِّ
بتفاصيلها وأن  املشتري  ُيبلغ  أن  املواصفات كان عليه  بنفسه  البائُع  د  إذا حدَّ  )2(  
د فترًة معقولة ميكن فيها للمشتري أن حيدِّد مواصفات خمتلفة. وإذا مل يقم املشتري بذلك  حيدِّ
وضعها  اليت  املواصفات  ُتصبح  الشأن  هبذا  البائع  من  إخطار  استالم  بعد  دة  املحدَّ املدة   يف 

البائُع هنائية.

الفصل الرابع-  انتقال تبعة اهلالك

املادة 66
اهلالُك أو التلُف الذي حيدُث للبضائع بعد انتقال التبعة إىل املشتري ال جيعله يف ِحلٍّ من   

التزامه بدفع الثمن ما مل يكن اهلالك أو التلف ناجتا عن فعل البائع أو تقصريه.
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املادة 67
بتسليمها يف مكان  ملَزمًا  البائُع  البضائع ومل يكن  نقَل  البيع  إذا تضمَّن عقُد   )1(  
معيَّن، تنتقل التبعُة إىل املشتري عند تسليم البضائع إىل أوَّل ناقل لنقلها إىل املشتري. وإذا كان 
البائُع ملَزمًا بتسليم البضائع إىل ناقل يف مكان معيَّن، ال تنتقل التبعُة إىل املشتري إاّل عند تسليم 
البضائع إىل الناقل يف ذلك املكان. أما كوُن البائع خموَّال باالحتفاظ باملستندات اليت متثِّل البضائَع 

فال أثر له على انتقال التبعة.
ومع ذلك، ال تنتقُل التبعُة إىل املشتري ما مل تكن البضائُع معيََّنًة بوضوح بأهنا   )2(  
املشمولُة بالعقد، سواء بوجود عالمات مميِّزة على البضائع، أو مبستندات الشحن، أو بإخطار 

ه إىل املشتري، أو بطريقة أخرى. موجَّ

املادة 68
النقل  أثناء  هلا  تتعرَُّض  اليت  املخاطر  تبعُة  العقد  انعقاد  منذ وقت  املشتري  إىل  تنتقُل   
تقع  التبعَة  فإنَّ  ذلك،  خالف  على  تدلُّ  الظروُف  كانت  إذا  ذلك  ومع  املبيعة.  البضائُع 
اخلاصة  الشحن  مستندات  أصدَر  الذي  الناقل  إىل  البضائع  تسليم  منذ  املشتري  عاتق  على 
بعقد النقل. إاّل أنه إذا كان البائُع وقت انعقاد العقد يعلُم أو كان من واجبه أن يعلَم بأنَّ 

تبعَة   البائُع  يتحمَّل  احلالة  ففي هذه  بذلك،  املشتري  َتلفت ومل خيرب  أو  قد هَلكت  البضائع 
اهلالك أو التلف.

املادة 69
يف احلاالت غري املنصوص عليها يف املادتني 67 و68 َتنتقُل التبعُة إىل املشتري   )1(  
عند استالمه البضائَع، أو عند عدم تسلُّمها يف امليعاد، ابتداًء من الوقت الذي ُوضعت البضائُع 

حتت تصرُّفه ومل يتسلَّمها مع خمالفة ذلك للعقد.
َتنَتقُل التبعُة إىل املشتري إذا َوجب عليه استالُم البضائع يف مكان  ومع ذلك   )2(  
غري أحد أماكن عمل البائع عندما تكوُن البضائُع جاهزًة لالستالم وَعِلَم املشتري بأهنا ُوِضَعت 

حتت تصرُّفه يف ذلك املكان.
إذا كان العقُد يتعلَّق ببضائع مل تكن بعُد معيََّنًة، فال ُتعترب البضائُع قد ُوضعت   )3(  

حتت تصرُّف املشتري إاّل بعد تعيينها بوضوح بأهنا املشمولُة بالعقد.
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املادة 70
إذا ارتكَب البائُع خمالفًة جوهريًة للعقد فإنَّ أحكاَم املواد 67 و68 و69 ال َتُحوُل دوَن   

استعمال املشتري حلقوقه يف الرجوع على البائع بسبب هذه املخالفة.

الفصل اخلامس-  أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع واملشتري

الفرع األول-  اإلخالل املبتسر وعقود التسليم على دفعات 

املادة 71
العقد  انعقاد  بعد  تبيَّن  إذا  التزاماته  تنفيَذ  ُيوِقَف  أن  الطرَفني  من  لكلٍّ  جيوُز   )1(   

أنَّ الطرَف اآلخَر لن ينفِّذ جانبًا هاما من التزاماته:
التزاماته،  من  اجلانب  هذا  تنفيذ  على  ُقدرته  يف  خطري  َعجز  ُوقوع  بسبب  )أ(    

أو بسبب إعساره؛ أو 
ها لتنفيذ العقد أو اليت يتَّبعها فعال يف تنفيذه. بسبب الطريقة اليت ُيعدِّ )ب(   

الفقرة  املذكورُة يف  األسباُب  تتَّضح  أن  قبل  البضائَع  َأرسل  قد  البائُع  إذا كان   )2(  
السابقة جاز له أن َيعترَض على َتسليم البضائع إىل املشتري ولو كان املشتري حيوُز وثيقًة جتيز له 
استالَم البضاعة. وال تتعلَّق هذه الفقرُة إاّل باحلقوق املقرَّرة لكلٍّ من البائع واملشتري على البضائع.
بعَد  أو  البضائع  إرسال  قبل  التزاماته  تنفيَذ  ُيوِقف  الذي  الطرف  على  جيُب   )3(  
م له  إرساهلا أن ُيرسَل مباشرًة إىل الطرف اآلخر إخطارًا بذلك وَعَليه أن يستأنف التنفيَذ إذا َقدَّ

د عزمه على تنفيذ التزاماته. هذا الطرُف ضماناٍت كافيًة ُتؤكِّ

املادة 72
إذا تبيَّن بوضوح قبَل حلول ميعاد تنفيِذ العقد أنَّ َأحَد الطرفني سوف يرتكب   )1(  

خمالفًة جوهرية للعقد جاَز للطرف اآلخر أن َيفسخ العقد.
له بذلك، أن  الوقُت يسمح  إذا كان  الفسخ،  ُيريد  الذي  الطرف  جيب على   )2(  
ُد عزَمه  ه إىل الطرف اآلخر إخطارًا بشروط معقولة، ُتتيح له تقدمَي ضماناٍت كافيًة ُتَؤكِّ يوجِّ

على تنفيذ التزاماته.
ال َتسري أحكاُم الفقرِة السابقة إذا أعلَن الطرُف اآلخر أنه لن ينفَِّذ التزاماته.  )3(  
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املادة 73
يف الُعقود اليت َتقضى بتسليم البضائع على دفعات، إذا كان عدُم تنفيذ أحد   )1(  
ل خمالفًة جوهرية للعقد بشأن تلك  الطرفني اللتزام من التزاماته املتعلِّقة بإحدى الدفعات ُيشكِّ

الدفعة جاز للطرف اآلخر فسُخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة.
إذا كان عدُم تنفيذ َأَحِد الطرَفني اللتزام من التزاماته املتعلِّقة بإحدى الدفعات   )2(  
بشأن  للعقد  خمالفٌة جوهرية  هناك  بأنه ستكون  لالعتقاد  يًة  أسبابًا جدِّ اآلخر  الطرُف  ُيعَطى 

االلتزامات املقبلة جاز له أن َيفسخ العقَد مستقباًل على أن َيتمَّ ذلك خالل مدة معقولة.
للمشتري الذي َيفسخ العقَد بالنسبة إلحدى الدفعات أن ُيعلَن يف نفس الوقت   )3(  
فسَخ العقد بالنسبة للدفعات اليت مّت استالُمها أو بالنسبة للدفعات املقبلة إذا كان ال ميكن استعماُل 

هذه البضائع لألغراض اليت أرادها الطرفان وقَت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.

الفرع الثاين-  التعويض
املادة 74

َيتألَّف التعويُض عن خمالَفِة أحد الطرفني للعقد من َمبلغ ُيعاِدل اخلسارَة اليت حلقت بالطرف   
اآلخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة. وال جيوُز أن يتجاوَز التعويُض قيمَة اخلسارة والربح 
الضائع اليت توقَّعها الطرُف املخالف أو اليت كان ينبغي له أن يتوقَّعها وقَت انعقاِد العقد يف ضوء 

الوقائع اليت كان َيعلم هبا أو اليت كان من واجبه أن يعلَم هبا كنتائج متوقَّعة ملخالفة العقد.

املادة 75
قام  أن  الفسخ،  بعد  معقولة  مدة  معقول وخالل  على حنو  العقُد وَحدث،  ُفسخ  إذا   
املشتري بشراء بضائَع بديلٍة أو قام البائُع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذي ُيطالب بالتعويض 
أن حيصل على الفرق بني سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك 

التعويضات األخرى املستَحقَّة مبوجب املادة 74.

املادة 76*
ُيطالب  الذي  فللطرف  للبضائع  جاٍر  سعٌر  هناك  وكان  العقُد  ُفسخ  إذا   )1(  
بالتعويض، إذا مل َيكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع مبوجب املادة 75، أن حيصل على الفرق 

C.N.1075.2000. ية ُمستنَسَخٌة من الصيغة امُلصوَّبة الواردة يف إشعار الوديع املادة 76 من النص العريب ذي احلجِّ  *  
Treaties-5 املؤّرخ 1 كانون األول/ديسمرب 2000.
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التعويضات األخرى  العقد وكذلك  العقد والسعر اجلاري وقت فسخ  د يف  عر املحدَّ بني السِّ
املستَحقَّة مبوجب املادة 74. ومع ذلك، إذا كان الطرُف الذي يطلب التعويَض قد فسخ العقَد 
عر اجلاري وقَت  عُر اجلاري وقَت َتسلُّم البضائع بداًل من السِّ بعد تسلُّمه البضائَع، ُيطبَّق السِّ

َفسخ العقد. 
عَر اجلارَي هو السعُر السائُد يف املكان الذي  ألغراض الفقرة السابقة، فإنَّ السِّ  )2(  
عر يف  كان ينبغي أن يتمَّ فيه تسليُم البضائع أو، إذا مل يكن مثة سعٌر سائد يف ذلك املكان، فالسِّ

مكان آخر ُيَعدُّ بدياًل معقواًل، مع ُمراعاة الفروق يف تكلفة نقل البضائع.

املادة 77
واملالئمة  املعقولة  التدابرَي  يتَّخذ  أن  العقد  مبخالفة  ك  يتمسَّ الذي  رف  الطَّ على  جيب   
للظروف للتخفيف من اخلسارة النامجة عن املخالفة، مبا فيها الكسب الذي فات. وإذا أمهَل 
القياَم بذلك فللطرف املخلِّ أن ُيطالب بتخفيض التعويض بقدر اخلسارة اليت كان ميكن جتنُّبها.

الفرع الثالث-  الفائدة

املادة 78
ر عليه، حيقُّ للطرف اآلخر َتَقاضي  إذا مل َيدفع أحُد الطرفني الثمَن أو أيَّ مبلغ آخر متأخِّ  

فوائد عليه، وذلك مع عدم اإلخالل بطلب التعويضات املستَحقَّة مبوجب املادة 74.

الفرع الرابع-  اإلعفاءات

املادة 79
رفني عن عدم تنفيذ أيٍّ من التزاماته إذا أثبت أنَّ عدَم التنفيذ  ال ُيسَأل أحُد الطَّ  )1(  
كان بسبب عائق يعود إىل ظروف خارجة عن إرادته وأنه مل يكن من املتوقَّع بصورة معقولة 
أن َيأُخذ العائَق يف االعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه جتنُّبه أو جتنُّب عواقبه أو 

التغلُّب عليه أو على عواقبه.
إذا كان عدُم تنفيذ أحد الطرفني نتيجًة لعدم تنفيذ الغري الذي ُعهد إليه بتنفيذ   )2(  

رف ال ُيعَفى من التَّبعة إاّل إذا: العقد كالًّ أو جزًءا فإنَّ ذلك الطَّ
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ُأعِفَي منها مبوجب الفقرة السابقة؛ )أ(   
كان الغرُي سُيعَفى من املسؤولية فيما لو ُطبِّقت عليه أحكاُم الفقرة املذكورة. )ب(   

أَثَره خالل املّدة اليت يبقى فيها  ُيحِدُث اإلعفاُء املنصوُص عليه يف هذه املادة   )3(  
العائُق قائمًا.

ه إخطارًا إىل الطرف اآلخر  جيب على الطرف الذي مل ينفِّذ التزاماته أن يوجِّ  )4(  
بالعائق وأثره يف قدرته على التنفيذ. وإذا مل يصل اإلخطاُر إىل الطرف اآلخر خالل مدة معقولة 
بعد أن يكون الطرُف الذي مل ينفِّذ التزاماته قد َعِلَم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به 

فعندئذ يكون مسؤواًل عن التعويض عن األضرار الناجتة عن عدم استالم اإلخطار املذكور.
ليس يف هذه املادة ما مينع أحَد الطرفني من استعمال أيٍّ من حقوقه األخرى   )5(  

خالف طلب التعويضات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

املادة 80
ك بعدم تنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته يف ُحدود ما  ال جيوُز أَلحد الطرفني أن يتمسَّ  

يكوُن عدُم التنفيذ بسبب ِفعل أو إمهال من جانب الطرف األول.

الفرع اخلامس-  آثار الفسخ

املادة 81
ِبَفسخ العقد ُيصبح الطرفان يف ِحلٍّ من االلتزامات اليت ُيرتِّبها عليهما العقد، مع عدم   )1(  
. وال ُيؤثِّر الفسُخ على أيٍّ من شروط العقد املتعلِّقة بتسوية املنازعات  اإلخالل بأيِّ تعويض ُمسَتَحقٍّ

م حقوَق الطرفني والتزاماهتما املترتِّبة على َفسخ العقد. أو أيٍّ من أحكامه األخرى اليت ُتنظِّ
جيوز أليِّ طرف قام بتنفيذ العقد كالًّ أو جزًءا أن َيطلَب استرداد ما كان قد   )2(  
ورَّده أو دفعه إىل الطرف اآلخر مبوجب العقد. وإذا كان كلٌّ من الطرفني ُملَزمًا بالردِّ َوجب 

عليهما تنفيُذ هذا االلتزام يف وقت واحد.

املادة 82
َيفقُد املشتري حقَّه يف أن ُيعلن فسَخ العقد أو أن يطلَب من البائع تسليَم بضائَع   )1(  
بديلٍة إذا استحال على املشتري أن ُيعيَد البضائَع حبالة ُتطاِبق، إىل حدٍّ كبري، احلالَة اليت َتسلََّمها هبا.
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ال َتنطبُق الفقرُة السابقُة:  )2(  

إذا كانت استحالُة ردِّ البضائع أو ردِّها حبالة ُتطاِبُق، إىل حدٍّ كبري، احلالَة اليت  )أ(   
َتسلَّمها هبا املشتري 

ال ُتنَسب إىل فعله أو تقصريه؛ أو 

إذا تعرََّضت البضائُع، كالًّ أو جزًءا، للهالك أو التَّلف السريع نتيجَة الفحص  )ب(   
املنصوص عليه يف املادة 38؛ أو 

إذا قام املشتري، قبل أن َيكتشف، أو كان من واجبه أن َيكتشف، العيَب يف  )ج(   
، أو قام باستهالكها، أو  املطاَبقة، ببيع البضائع، كالًّ أو جزًءا يف إطار العمل التجاري العاديِّ

. بتحويلها يف سياق االستعمال العاديِّ

املادة 83

املشتري الذي َيفقُد حقَّه يف أن َيفسَخ العقَد أو أن يطلَب من البائع تسليَم بضائَع بديلٍة   
وفقا للمادة 82 حيتفظ جبميع حقوقه األخرى يف الرُّجوع على البائع مبوجب شروط العقد 

وأحكام هذه االتفاقية.

املادة 84

إذا كان البائُع ُملَزمًا بإعادة الثمن َوَجَب عليه أن َيُردَّ الثَّمن مع الفائدة حمسوبًة   )1(  
اعتبارا من يوم تسديد الثَّمن.

البضائع  من  عليها  حصل  اليت  املنافع  مجيع  عن  البائع  جتاه  املشتري  ُيسَأل   )2(   
أو من جزء منها:

إذا كان عليه إعادُة البضائع أو جزٍء منها؛ أو )أ(   

إذا استحاَل عليه إعادُة البضائع كلِّها أو جزء منها، أو إعادهتا كالًّ أو جزًءا  )ب(   
حبالة ُتطاِبق، إىل حدٍّ كبري، احلالَة اليت كانت عليها عند تسلُّمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسَخ 

العقد أو طلَب من البائع تسليَم بضائَع بديلٍة.
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الفرع السادس-  حفظ البضائع

املادة 85
ر املشتري عن استالم البضائع، أو إذا مل َيدفع الثَّمن عندما يكون دفُع الثمن  إذا تأخَّ  
وتسليُم البضائع شرَطني ُمتالزمني، وكانت البضائُع ال تزال يف حيازة البائع أو حتت تصرُّفه،كان 
عليه اختاُذ اإلجراءات املعقولة املناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع. وله حبُس البضائع حلني 

قيام املشتري بتسديد املصاريف املعقولة اليت أُنفقت هلذا الغرض.

املادة 86
إذا َتسلَّم املشتري البضائَع وأراد ممارسَة أيِّ حقٍّ له يف رفضها وفقًا ملا جاء بالعقد   )1(  
أو مبوجب هذه االتفاقية، وجب عليه أن يتَّخذ اإلجراءاِت املعقولَة املناسبة للظروف لضمان حفظ 

البضائع. وله حبُسها حلني قيام البائع بتسديد املصاريف املعقولة اليت أُنفقت هلذا الغرض.
إذا ُوضعت البضائُع املرَسلة إىل املشتري حتت تصرُّفه يف مكان الوصول ومارس   )2(  
ن من القيام بذلك  حقَّه يف رفضها، وجب عليه أن يتولَّى حيازهتا حلساب البائع بشرط أن يتمكَّ
دون دفع الثمن ودون أن َيتعرَّض ملضايقة أو أن يتحمَّل مصاريَف غري معقولة. وال ينطبُق هذا 
احلكُم إذا كان البائُع أو شخٌص خموٌَّل يتولَّى مسؤوليَة حيازة البضائع حلسابه موجودًا يف مكان 
البضائع مبوجب هذه  يتولَّى حيازَة  الذي  املشتري  والتزامات  وصوهلا. وَتسري على حقوق 

الفقرة أحكاُم الفقرة السابقة.

املادة 87
جيوُز للطرف امللَزم باختاذ إجراءات حفظ البضائع أن ُيوِدَعها يف ُمستوَدع للغري على   

نفقة الطرف اآلخر بشرط أن ال تؤدِّي إىل حتمُّل مصاريف غري معقولة.

املادة 88
أن  املادة 86  أو  املادة 85  البضائع وفقًا ألحكام  املَلزم حبفظ  للطرف  جيوز   )1(  
البضائع  ر الطرُف اآلخر بصورة غري معقولة عن حيازة  املناسبة إذا تأخَّ يبيعها جبميع الطرق 
ه إىل الطرف اآلخر  أو عن استردادها أو عن َدفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجِّ

إخطارًا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.
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إذا كانت البضائُع ُعرَضًة للتلف السريع أو كان حفُظها ينطوي على مصاريَف   )2(  
غري معقولة، وجب على الطرف امللَزم حبفظ البضائع وفقا ألحكام املادة 85 أو املادة 86 
ه إىل الطرف اآلخر  أن يتَّخَذ اإلجراءات املعقولة لبيعها. وجيب عليه، قدر اإلمكان، أن ُيوجِّ

إخطارًا بعزمه على إجراء البيع.
حيق للطرف الذي يبيع البضائع أن َيقتطع من قيمة البيع َمبلغًا ُمساويًا للمصاريف   )3(  

املعقولة حلفظ البضائع وبيعها. ويتوّجب عليه للطرف اآلخر املبلغ املتبّقي.

اجلزء الرابع-  األحكام اخلتامية

املادة 89
ُيعيَّن األمنُي العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية.  

املادة 90
اتفاق دويل مّت الدخوُل فيه من قبُل أو يتمُّ الدخول فيه  ال حتجب هذه االتفاقية أيَّ   
مها هذه االتفاقيُة بشرط أن تكوَن أماكُن  ُن أحكامًا بشأن املواضيع اليت ُتنظِّ ُمستقَباًل ويتضمَّ

عمل األطراف يف ُدَوٍل ُمتعاقدة يف مثل هذا االتفاق.

املادة 91
ُتعَرُض هذه االتفاقيُة للتوقيِع يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعىن بعقود   )1(  
املتحدة  األمم  مقرِّ  الدول يف  من جانب مجيع  للتوقيع  معروضًة  وتظلُّ  للبضائع  الدويل  البيع 

بنيويورك حىت 30 أيلول/سبتمرب 1981.
الدول  ِقَبِل  من  اإلقرار  أو  القبول  أو  للتصديق  خاضعًة  االتفاقيُة  هذه  تكون   )2(   

املوقِّعة عليها.
ُيفَتح باُب االنضمام إىل هذه االتفاقية أمام مجيع الدول اليت ليست من الدول   )3(  

املوقِّعة عليها، اعتبارًا من التاريخ الذي ُتعَرُض فيه للتوقيع.
العام  األمني  لدى  واالنضمام،  واإلقرار  والقبول  التصديق  وثائُق  ُتوَدُع   )4(   

لألمم املتحدة.
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املادة 92
اإلقرار  أو  القبول  أو  التصديق  أو  التوقيع  وقَت  ُتعلن،  أن  املتعاقدة  للدولة   )1(   
الثالث  باجلزء  تلتزَم  لن  أهنا  أو  االتفاقية  هذه  من  الثاين  باجلزء  تلتزَم  لن  أهنا  االنضمام،   أو 

من هذه االتفاقية.
ال ُتعَتَبُر الدولُة املتعاقدُة اليت ُتصدر إعالنًا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلَّق باجلزء   )2(  
الثاين أو اجلزء الثالث من هذه االتفاقية، دولًة ُمتعاقدًة يف حكم الفقرة )1( من املادة 1 من هذه 

مها اجلزُء الذي َينطبق عليه اإلعالن. االتفاقية فيما يتعلَّق باملواضيع اليت ُينظِّ

املادة 93
إذا كان للدولة املتعاقدة ِوحدتان إقليميتان أو أكثر ُتطبُِّق، مبوجب دستورها،   )1(  
أنظمًة قانونية خمتلفة فيما خيصُّ املسائَل اليت تتناوهلا هذه االتفاقيُة، جاَز لتلك الدولة، وقت 
التوقيع أو التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، أن ُتعلن أنَّ هذه االتفاقيَة تسري على 
مجيع وحداهتا اإلقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، وهلا، يف أيِّ وقت، أن ُتعدِّل إعالهنا 

بتقدمي إعالن آخر.
الوحدات  بوضوح  اإلعالناُت  ُتبيَِّن  أن  اإلعالنات وجيب  هبذه  الوديُع  ُيخَطُر   )2(  

اإلقليمية اليت تسرى عليها االتفاقية.
متعاقدة،  دولة  أكثر يف  أو  إقليمية  االتفاقيُة ساريًة يف وحدة  هذه  إذا كانت   )3(  
مبوجب إعالن صادر وفقا هلذه املادة، ولكن ليس يف مجيع وحداهتا اإلقليمية، وكان مكان عمل 
أحد األطراف يف تلك الدولة، فإنَّ مكاَن العمل هذا ال ُيعَترب، يف ُحكم هذه االتفاقية، كائنًا يف 

دولة ُمتعاقدة ما مل يكن موجودًا يف وحدة إقليمية ُتطبَّق فيها هذه االتفاقية.
إذا مل ُتصِدر الدولُة املتعاقدُة أيَّ إعالن مبوجب الفقرة )1( من هذه املادة، فإنَّ   )4(  

االتفاقيَة َتسري على مجيع الوحدات اإلقليمية لتلك الدولة.

املادة 94
هذه  مها  ُتنظِّ اليت  املواضيع  على  ُتطبِّق  أكثر  أو  ُمتعاقدتني  دولتني  جيوز أليِّ   )1(  
أيِّ  ُتعلن يف  أن  وثيقًا،  اتصاال  هبا  تتَّصُل  قانونية  قواعَد  أو  القانونية  القواعد  نفَس  االتفاقيُة 
وقت أنَّ االتفاقيَة ال َتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكُن عمل األطراف 
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بإعالنات  أو  ُمشتَركة  بصورة  اإلعالنات  تلك  َتصُدَر  أن  الدول. وجيوز  تلك  موجودًة يف 
متبادلة. انفرادية 

مها هذه االتفاقيُة نفَس  جيوز للدولة املتعاقدة اليت ُتطبِّق على املواضيع اليت ُتنظِّ  )2(  
تتَّصُل هبا اتصاال  قانونية  ُتطبِّقها دولٌة غرُي متعاقدة أو أكثر، أو قواعَد  اليت  القانونية  القواعد 
وثيقًا، أن ُتعلن يف أيِّ وقت أنَّ االتفاقيَة ال تنطبُق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت 

أماكُن عمل األطراف موجودًة يف تلك الدول.
إذا أصبحت أيُّ دولة تكوُن موضوَع إعالن صادر مبوجب الفقرة السابقة دولًة   )3(  
متعاقدة فيما بعُد، فإنَّ اإلعالَن الصادَر عنها ُيحِدُث أَثَر اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة )1( 
اعتبارا من تاريخ سريان االتفاقية فيما يتعلَُّق بالدولة املتعاقدة اجلديدة، بشرط أن تنضمَّ الدولُة 

املتعاقدُة اجلديدُة إىل هذا اإلعالن أو أن ُتصِدر إعالنًا انفراديا متبادال.

املادة 95
أليِّ دولة أن ُتعلن وقَت إيداع وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها، أهنا   

لن تلتزَم بأحكام الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1 من هذه االتفاقية.

املادة 96
لكلِّ دولة ُمتعاقدة َيشترُط تشريُعها انعقاَد عقود البيع أو إثباهتا كتابًة أن ُتصِدر يف أيِّ   
وقت إعالنًا وفقا للمادة 12 َمفاُده أنَّ أيَّ ُحكم من أحكام املادة 11، أو املادة 29، أو اجلزء 
الثاين من هذه االتفاقية، ُيِجيُز انعقاَد عقد البيع أو تعديَلُه أو إهناَءُه رضائيا أو إصداَر اإلجياب أو 
القبول أو أيَّ تعبري آخر عن النّية، بأيِّ صورة غري الكتابة، ال ينطبُق على احلاالت اليت يكون 

فيها مكاُن عمل أحد الطرفني يف تلك الدولة.

املادة 97
تكوُن اإلعالناُت الصادرُة مبوجب هذه االتفاقية وقَت التوقيع خاضعًة للتأييد   )1(  

عند التصديق أو القبول أو اإلقرار.
ُتصَدر اإلعالناُت وتأييُد اإلعالنات كتابًة، وُيخَطُر هبا الوديُع رمسيًا.  )2(  

ُيحِدُث اإلعالُن أَثَرُه يف نفس وقت بدء سريان هذه االتفاقية فيما يتعلق بالدولة   )3(  
املعنيَّة. على أنَّ اإلعالَن الذي َيِرُد إىل الوديع إخطاٌر رمسي به بعد بدء سريان االتفاقية ُيحِدُث 
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أَثَرُه يف اليوم األول من الشهر التايل النقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إىل الوديع. وُتحِدُث 
اإلعالناُت االنفراديُة املتباَدلُة الصادرُة مبوجب املادة 94 أَثَرها يف اليوم األول من الشهر التايل 

النقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعالن إىل الوديع.
جيوز أليِّ دولة ُتصِدُر إعالنًا مبوجب هذه االتفاقية أن تسحبه يف أيِّ وقت   )4(  
ه إىل الوديع. وُيحِدث هذا السحُب أَثَرُه يف اليوم األوَّل من الشهر  بإخطار رمسيٍّ مكتوب يوجَّ

التايل النقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول اإلشعار إىل الوديع.
حَب ُيبِطُل أيَّ إعالن  إذا ُسِحَب اإلعالُن الصادُر مبوجب املادة 94 فإنَّ هذا السَّ  )5(  
متباَدل صاِدر عن دولة أخرى مبوجب هذه املادة، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي ُيحِدُث فيه 

السحُب أَثَََرُه.

املادة 98
ال ُيسَمح بأيِّ حتفُّظات غري التحفُّظات املصرَّح هبا يف هذه االتفاقية ِبَصريح العبارة.  

املادة 99
االتفاقية يف  هذه  يبدأ سريان  املادة  هذه  من   )6( الفقرة  أحكام  ُمراعاة  مع   )1(  
اليوم األوَّل من الشهر التايل النقضاء اثين عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من 
وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام مبا يف ذلك أّي وثيقة تتضمَّن إعالنًا مبوجب 

املادة 92.
ُق أيُّ دولة على هذه االتفاقية أو َتقَبُلها أو ُتقرُّها أو َتنَضمُّ إليها بعد  عندما ُتصدِّ  )2(  
إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، يبدأ سرياُن هذه 
االتفاقية، فيما عدا اجلزء املستبَعد منها، بالنسبة هلذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة )6( من 
هذه املادة، يف اليوم األوَّل من الشهر التايل النقضاء اثين عشر شهرا على تاريخ إيداعها وثيقَة 

التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.
َتنضمُّ  ُتقرُّها أو  َتقبلها أو  جيب على كلِّ دولة ُتصدِّق على هذه االتفاقية أو   )3(  
د بشأن تكوين عقود البيع الدويل للبضائع  إليها، وتكون طرفًا يف االتفاقية املتعلِّقة بالقانون املوحَّ
أو  لعام 1964(  العقود  لتكوين  )اتفاقية الهاي  متوز/يوليه 1964   1 املرَبمة يف الهاي يف 
د بشأن البيع الدويل للبضائع املرَبمة يف الهاي يف 1 متوز/يوليه  االتفاقية املتعلِّقة بالقانون املوحَّ
1964 )اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1964( أو يف كلتيهما، أن تنسحَب، يف الوقت ذاته، من 
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أيٍّ من اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو من 
كلتيهما، حسب األحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.

كلُّ دولة طرف يف اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1964 تصدِّق على هذه االتفاقية   )4(  
أو تقبلها أو ُتقرُّها أو َتنضمُّ إليها وُتعلن، أو تكون قد أعلنت، مبوجب املادة 92، أهنا لن تلتزَم 
باجلزء الثاين من هذه االتفاقية، جيب عليها وقت التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام أن 

تنسحَب من اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
كلُّ دولة طرف يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1964 تصدِّق على هذه   )5(  
االتفاقية أو َتقبلها أو ُتقرُّها أو َتنضمُّ إليها وُتعلُن، أو تكون قد أعلنت، مبوجب املادة 92، 
أهنا لن تلتزَم باجلزء الثالث من هذه االتفاقية جيب عليها وقَت التصديق أو القبول أو اإلقرار أو 
االنضمام أن تنسحَب من اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا 

مبا يفيد ذلك.
يف ُحكم هذه املادة، إنَّ التَّصديَق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو   )6(  
االنضمام إليها من جانب الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو 
يف اتفاقية الهاي للبيوع لعام 1964 ال ُيحِدث أَثَرُه إالَّ حني ُيحِدُث انسحاُب تلك الدول، 
مع  االتفاقية  هلذه  الوديُع  ويتشاوُر  أَثَرُه.  املذكورتني  االتفاقيتني  من  األمُر،  يقتضيه  حسبما 

حكومة هولندا، بصفتها الوديَع التفاقيَتْي عام 1964 لضمان التنسيق الالزم يف هذا الصدد.

املادة 100
ال تنطبُق هذه االتفاقيُة على تكوين عقد ما إاّل عندما يكون العرُض بانعقاد   )1(  
العقد قد ُقدِّم يف تاريخ بدء سريان االتفاقية فيما يتعلَّق بالدول املتعاقدة املشار إليها يف الفقرة 
الفرعية )1( )أ( أو بالدول املتعاقدة املشار إليها يف الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1، أو 

بعد هذا التاريخ.
ال تنطبُق هذه االتفاقيُة إاّل على العقود املعقودة يف تاريخ بدء سريان االتفاقية   )2(  
فيما يتعلق بالدول املتعاقدة املشار إليها يف الفقرة الفرعية )1( )أ( أو الدول املتعاقدة املشار إليها 

يف الفقرة الفرعية )1( )ب( من املادة 1، أو بعد هذا التاريخ.

املادة 101
جيوُز أليِّ دولة ُمتعاقدة أن تنسحَب من هذه االتفاقية أو اجلزء الثاين أو اجلزء   )1(  

الثالث من االتفاقية بتوجيه إخطار رمسيٍّ مكتوب إىل الوديع.
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اثين عشر  التايل النقضاء  الشهر  من  األول  اليوم  أَثَرُه يف  االنسحاُب  ُيحِدُث   )2(  
ُيحِدَث  لكي  أطول  فترة  على  اإلخطار  ينصُّ  وحيث  للوديع.  اإلخطار  وصول  على  شهرا 
األطول من وصول  الفترة  انقضاء هذه  لدى  أَثَرُه  ُيحِدُث  االنسحاَب  فإنَّ  أَثَرُه،  االنسحاُب 

اإلخطار للوديع.

ُحرِّرت يف فيينا، يف هذا اليوم احلادي عشر من نيسان/أبريل 1980 من أصل واحد، تتساوى 
نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلّجية.

م، قام املفوَّضون املوقِّعون أدناه، املخوَّلون بذلك حسب األصول كلٌّ من قبل  وإثباتا ملا َتقدَّ
حكومته، بالتوقيع على هذه االتفاقية.
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