وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الحاج لخضر باتنة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قســم الحقـــــوق

واقع القانون التجاري اجلزائري

يف تفاعله مع النظام التجاري الدويل
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق
تخصص قانون خاص
إعــــداد الطـــــــالب:

إشـــــراف الدكتورة:

بن لعلى مجد أوراس

أ .د /زرارة صالحي الواسعة

 -1عبد الوهـــاب مخلـوفي

أستــــاذ محاضر  -أ

جامعة الحاج لخضـــر باتنة

رئيســـــــــــــا

 -2زرارة صالحي الواسعة

أستاذة التعليم العالي

جامعة الحاج لخضـــر باتنة

مشرفة ومقررة

 -3حــــــورية لشـــــــــهب

أستاذة التعليم العالي

جامعة محمد خيضر بسكرة

عضوا مناقشــا

 -4الهــــادي خضـــــراوي

أستــــاذ محاضر  -أ

جامعة عمار ثليجي األغواط

عضوا مناقشــا

 -5سلـــــــيم بشـــــــــــــير

أستــــاذ محاضر  -أ

جامعة الحاج لخضـــر باتنة

عضوا مناقشــا

 -6ســــــامي بن حمــــــلة

أستــــاذ محاضر  -أ

جـــــــــــامعة قسنــــطينـــة

عضوا مناقشــا

السنة الجامعية2115 – 2114 :

شكــــر وعرفـــــان
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
ثم الشكر لألستاذة الدكتورة :زرارة صاحلي الواسعة على إشرافها وجمهودها
يف البحث
و األستاذ ألستار مولس ” “Alastair Mullisعميد كلية القانون جبامعة
ليدس وجامعة شرق أجنليا سابقا (بريطانيا) الذي وفر يل كما هائال من املراجع
باللغة اإلجنليزية
وأيضا الشكر ألعضاء جلنة القراءة على تقبلهم قراءة هذه األطروحة
والشكر لوالديّ العزيزين حفظهما اهلل ملا هلما علي من فضل كبري
و الشكـر ألخــي وأختــي
وكذلك لزوجيت وابنيت قرتيّ عيين

مقدمة

مقدمة

7591

Clive. M. Schmitthoff
Helsinki

(New Merchant Law) (New Lex Mercatoria

UPDATE

2

مقدمة

3

مقدمة

WTO

4
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الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

جاءت

 1بعض التشريعات ال تفرق بين األعمال القانونية في الميدان الخاص وتخضعها جميعا للقانون المدني كالقانون اإليطالي والقانون السويسري
 2سورة البقرة-اآلية 288

6

الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

7

الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

 1د .أحمد بلودنين ,المختصر في القانون التجاري الجزائري ,دلر بلقيس الجزائر ( ,)2172ص .8-9

8

الباب األول

44

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

282

9
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الباب األول

câble

Carat Quirat

Droit de foire

https: //en. wikipedia. org/wiki/Carat_%28mass%29
 2سورة النساء ،اآلية 25
 3سورة البقرة ،اآلية 219

10

1
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ORDONNANCE SUR COMMERCE 7111

code Savary
ordonnance sur la marine 7187

7811
148
11
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الباب األول

431 751

785 718

148 179

174 431

7891
7542
7545

7883
7511
7519

 1د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .71 ,5
Georges Ripert: Ebauche d’un droit civil professionnel. P48

12

2
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

Escara A: droit commercial, Paris, 1947. p66.
 2د .ادوار عيد ،األعمال التجارية والتجار والمؤسسات التجارية،ط  ،7511بيروت ص.77

13

1
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

14

الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

4 3 2

 1د .أكرم يا ملكي ،شرح القانون التجاري ،الجزء األول ،األعمال التجارية ،التجار ،بغداد ،سنة ،7517
 2أكثر تفصيل عن موقف المقنن الجزائري ،أنظر أحمد محرز ،القانون التجاري الجزائري ،الجزء األول ،ص  78وما بعدها.

15
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

 1د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .74
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7519 15 21

95 19

21 51
12 19

7551 72 15

2119 12 11

7519 11 19

7511

11 7
274 18

388 279
943 385

24

841 944

 1كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
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1

 1د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .79

18
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

2

 1د حلو أبو الحلو ،القانون التجاري ( األعمال التجارية والتاجر) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون تاريخ ،ص13

19

الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

 1د حلو أبو الحلو ،مرجع سابق ،ص.19
 2د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .78
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-Ripert Durand et Roblot: Traité élémentaire de droit commercial. 5éd. T1.
1963. et 2.. 164
Thaller et percer ou: Traité élémentaire de droit commercial. 1931.
-Hamel et Lagarde: Traité élémentaire de droit commercial. T1. 1954. et T2
1966
-Cosack. Traité élémentaire de droit commercial. Rad Mis 3 vols Paris
1905-1907.

7541 7549
7545
7594
7511

7511

7518

7511

7518

 1د .مصطفى كمال طه ،القانون التجاري  ،األعمال التجارية ،الملكية التجارية والصناعية ،الدار الجامعية ،بيروت،7557 ،ص.47
 د ادوارد عيد ،مرجع سابق ،ص35 -د علي البارودي ،مبادئ القانون التجاري والبحري ،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ،ط ،7511ص 47وما بعدها.
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Juris classeur périodique)

الباب األول

Gazette du palais

Dalloz

Revue trimestrielle de droit commerciale
Journal des tribunaux de commerce

7548

47 ص، نفس المرجع1

22
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speculation

Thaller

 1د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .23
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Ripert

Escara

 1د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .24

24
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”le projet “The Project

l'entreprise

”“The Enterprise

12

 1د .حلو أبو الحلو ،مرجع سابق ،ص.729

25
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

1
2
3
73 12





 1والمنقول هو كل شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف ألنه شيء غير مستقر وغير ثابت.
أنظر عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،دون إحياء التراث العربي ،بيروت ،ص.74
 2د .أحمد بلودنين ,مرجع سابق ص .32

26
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

4

5

 1د .أكرم يا ملكي ،العقود التجارية ،7512 ،بغداد ،ص.35
 2علي بن غانم ،الوجيز في القانون التجاري وقانون األعمال ،موفم للنشر والتوزيع  ,2119ص.712

27
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

6

7

75 12

 1علي بن غانم ،مرجع سابق ،ص 712
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الباب األول

7

2

1

Joseph Hamel et GASTON LAGARDE. Traité du client Commerciale. Tom I, paris, librairie DALLOZ, 1954,
P184
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23
944

944

 1د .فوزي محمد سامي ،شرح القانون التجاري ،الجزء األول ،دار مكتبة التربية ،ط األولى بيروت  ،7551ص 13

31

الباب األول

ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

 1د .حلو أبو الحلو ،مرجع سابق ،ص792
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19 3

-7
-2

78 2
19 3

78 12

 1د .أحمد محرز ،مرجع سابق ،ص 55

33
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الباب األول

19 3

 1أنظر المادة األولى من القانون التجاري.
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2 3 4

35
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12 19
95 19

2119 12 11

7519 15 21

7

2

 1كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
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 2د .طالب حسن موسى ،مبادئ القانون التجاري ،الطبعة األولى ،بغداد ،7514 ،ص.727

36
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-7
-2
-3
-4
-9

 1د .فوزي محمد سامي ،مرجع سابق ،ص57
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الباب األول

1

1 1

7817
8

7851

72

74

71

12

79
2 1
7575
 1د .زينب سالمة ،الشهر التجاري في القانون المصري المقارن"السجل التجاري وشهر الشركات التجارية"  ،المنصورة،7581 ،ص .15
 2د .مصطفى كمال طه ،القانون التجاري،األعمال التجارية،الشركات التجارية ،الدار الجامعية بيروت ، 7557ص.787
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7593 18 15
7598 72 21
7511 13 23

3 1
7512 7831
95 19
7519 15 21

7551 18 78

22 51
11 51

74 57

7551 17 71

7557 11 72
7551 17 18

47 51

2113 72 17

493 13
47 51
18 14

74

2114
222 11

8
2111 11 27
751 11

 1د .حلو أبو الحلو ،مرجع سابق ،ص274
 2كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
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2174

2
1 2

2 2






 1المادة 75من القانون التجاري.
 2المادة 21من القانون التجاري.
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1

2
15

 1حلو أبو الحلو ،مرجع سابق ،ص .758
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3
71 5

1 3

5

2 3
71
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4

1 4

2 4

3 4
4 4

5 4
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ماهية القانون التجاري واإلطار القانوني للتجارة يف اجلزائر

471

948
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945

944

18 53

29

7553

95 19

 1نسرين شريقي ,مرجع سابق ,ص .9
2

http: //droit7. blogspot. com/2013/11/blog-post_7. html
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''PARTNERSHIP

997

917
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'LIMITED PARTNERSHIP'

913

JOINT VENTURE COMPANY

53
7553 14 29
159

7

159

18

9
9

JOINT-STOCK COMPANY

1
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952

11
Limited Liability Company

914

EURL

21 51

2 914

7551 77 5

SARL

911

7 918
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7588 11 75

25 88

7551

47

31 57

7557 12 73

 1عجة الجياللي ,التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص ,دار الخلدونية الجزائر ( ,)2111ص .215
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4

1
7559 72 23

11 59

721

5

12 51

77

2

2113 18 21

7551 15 18

7551 15 18

14 51

37

2117 18 21

13 17
Rapatriement

1

http: //droit7. blogspot. com/2013/10/blog-post_6186. html
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7559 72 23
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29

1

11 59

7559 72 23
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73 57

2
7557 18 74

111 31
25
11 59

7559 72 23
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7559 72 23
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PROMEX
CAGEX

211 54
7554 11 71

 1عجة الجياللي ,مرجع سابق ص .248
 2عجة الجياللي ,مرجع سابق ص .291
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7554 11 71

218 54

321 51

 1عجة الجياللي ,مرجع سابق ص .297
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385 87
739 51
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7587 72 21
7551 19 79
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CAGEX

219 51
7551 11 19

7551 17 71

11 51

7551 72 13

239 51

7551 11 12

CAGEX

219 51
84 312

7551 11 19

 1عجة الجياللي ,مرجع سابق ص .299
 2كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
dz/HAR/Index. htm
 3عجة الجياللي ,مرجع سابق ص .298
 4كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
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(Philip Kotler- the four Ps of marketing)

21 59

7551
75 72

7559 72 31

215 738
7551

1

72

http: //knowledge. ckgsb. edu. cn/2013/10/08/marketing/philip-kotler-four-ps-model-marketing-still-king/
.211 - 211 ,298  مرجع سابق ص, عجة الجياللي2
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 1محمد األطرش ,الشراكة األورومتوسطية ,مجلة المستقبل العربي العدد  212سنة  2117ص .15
 2محمد األطرش ,مرجع سابق ص .87
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2119
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3 4 9
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و

ثر

جر
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1

http: //dr. sassane. over-blog. com/article-118105425. html
بارة عصام ,بن جميل عزيزة ,انعكاسات اتفاق الشراكة األورو -جزائرية على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية
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2121

79 13
21

77 13

2113

13 17
79

18 11

21

2111

72

2117
53

72 53

747 73
498 19

71
31

2173
2119

1

http: //www. mincommerce. gov. dz/arab/fichiers12/dzue091ar. pdf
 2كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية http: //www. joradp.
dz/HAR/Index. htm
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71

75

14 13

22

87

13

2111

15

13

2111

2113

2119

1

http: //www. mincommerce. gov. dz/arab/?mincom=itifakiachar
 2كل المراسيم ،القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
3
http: //www. mincommerce. gov. dz/arab/?mincom=procdefar
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2119
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1 198
2173 2119
2119
71
1 1

37 2119

2111
3 89

2111
2118
1 11

2115
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2171
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2173
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2172

(Trade Diversion)

http: //arabic. news. cn/economy/2014-12/24/c_133874727. htm
http: //www. economicshelp. org/blog/glossary/trade-diversion/
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The Parliament Magazine

71

92

"

7554

2121

1

http: //www. aps. dz/en/economy/5022-algeria-eu-association-agreement-has-not-had-the-desired-effect,-saysbenyounes
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(WTO)
WTO

7581
7559
7559

7581

71
7558

Sanchez ARNAU

7558

7554

Carlos Perez DEL CASTILLO

2171

2114

Guillermo VALLES

2114

François ROUX

7558

2177

Alberto D'ALOTTO

41

1

http: //www. mincommerce. gov. dz/arab/?mincom=moufawdatema
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7559
71

12

2172

31
2173

73

11

12

2179

73

2179
711

1

انضمام-الجزائر-لمنظمة-التجارة-العالمية-الجولة-73-من-المفاوضات-مقررة-خالل-الثالثيhttp: //www. aps. dz/ar/economie/11171--
األول-من2179
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 1مشار إليه في محاضرات األستاذ محسن شفيق لدبلوم القانون الخاص  7513-7512عن اتفاقيات الهاي لعام  7514بشأن البيع الدولي بند ، 71
ص .9
 2محسن شفيق  ،مرجع سابق .72
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 1محمود سمير الشرقاوي  ،العقود التجارية الدولية ن دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع (دار النهضة العربية :القاهرة .4 )7552
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7541
18

7559

71
1

7598

7595

7581

 . 1تناول المجلس مشروع هذه االتفاقية الذي أعدته أصال غرفة التجارة الدولية ,ف قد طرحه للبحث من قبل لجنة شكلت من ممثلين لثماني دول ,وبعد
أن أعدت مشروعا آخر قرر المجلس دعة الدعوة إلى عقد مؤتمر من ممثلين للدول للنظر في عقد اتفاقية جديدة بشان تنفيذ قرارات التحكيم وفي
دراسة التدابير الممكن اتخاذها لجعل التحكيم وسيلة أكثر فعالية لتسوية النزاعات في القانون الخاص ,وقد انعقد المؤتمر في نيويورك من 21
حزيران /يونيو سنة  7598لالعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها
 2انظر د .ثروت حبيب  ,دراسة في قانون التجارة الدولية مع االهتمام بالبيوع الدولية (اتفاقية فيينا لبيوع  ,) 1980مكتبة الجالء الجديدة  ,بالمنصورة,
الطبعة الثانية .1995
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 1التجارة الدولية ال تعني التجارة التي تقوم بين دولة وأخرى باعتبارها ذات سيادة  ,الن هذا يدخل في نطاق القانون الدولي العام وأدواته القانونية
المتمثلة باالتفاقيات .بل تعني تلك التجارة التي يتم تنفيذها بواسطة العقود التجارية الدولية.
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7

2

3

 1من المعلوم ان التناقض ف ي قوانين التجارة الوطنية هو في كثير من االحيان تطابق في مجال قانون التجارة الدولية .ولالشارة ان هناك خالفات
جوهرية بين النظم القانونية الداخلية لدول العالم بشان قوانين التجارة ,والسبب في هذه الخالفات يرجع الى االختالف في الفلسفة االجتماعية
والسياسية واالقت صادية ,حيث ينعكس ذلك بطبيعة الحال ,على النظام القانوني فيؤثر فيه تارة ويتاثر به تارة اخرى .ومن ثم تكون النتيجة الحتمية
وهي تفاعل كل نظام قانوني معين مع المجتمع الذي يحكمه ومع متغيراته ومطالبه ,لينصهر الجميع بالتالي في بوتقة واحدة  ,على شكل اطار مناسب
للصور ة التي يحيطها .وبما ان لكل مجتمع متطلباته ولكل صورة اطارها الخاص بها فان وجود خالفات بين النظم القانونية أمر بديهي من جهة
وواقعي من جهة اخرى ,حيث ولدت النظم الالتينية والجرمانية وما إلى ذك.
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7514
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Heck

7581

 1يعارض فكرة االستقاللية أنظر مقاله:
.Principes et méthodes de solutions des conflits de lois, in 126 Rdc. 1969. I. p465
و انظر اآلراء المعارضة لذلك..
.Langen, Transactional Commercial Law. 1973, p 8 – 10
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GATT
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23
7541

778

7554

7544

)(GATT

 1د .عمر سعد هللا ,قانون التجارة الدولية النظرية المعاصرة ,دار هومة ط  ,2115 2ص .22
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 1د .عمر سعد هللا ,مرجع سابق ص .23
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UNCITRAL

2219

UNCITRAL

7511

7581 7514
7511
7581
7581
7589

90
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7552
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7554
7559
7551
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Alfred Marshall
Heckscher

Francis Edgeworth
Bertil Ohlin

 1د .عمر سعد هللا ,مرجع سابق ص .47

94

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

Code

7811
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7519
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7553

1

79

C. Murray, D. Holloway and D. Timson-Hunt, Schmitthoff’s Export Trade: The Law and Practice of
International Trade ( 11th ed. London Sweet & Maxwell Ltd. 2007) 1.
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 1د .عمر سعد هللا ,مرجع سابق ص .31
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7514

7514
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C. Murray, D. Holloway and D. Timson-Hunt, Ibid 2 – 5.
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7541
7512
7559

83

2111
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7551

CISG)

7581

1

See http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG. html
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CIF
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7589
27
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7
2
3
Lex Mercatoria

1

See M. D. MCREA ,the contribution of international trade law to the development of international law ( 1996)
Recueil des cours 260; C. J. Cheng , basic document on international trade law ( KLUWER: THE HAGUE 1999
) 3.
2
S. Fares , A Comparative Legal Analysis of the Liberalization of Capital movement and Current Payments in
International law , the European Union , Jordan and Palastine ( PHD THESIS: GENT University , 2003 ) 17.
: وواقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين ( رسالة ماجستير،  تحرير قطاع الخدمات المالية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،  محمود فياض3
.71 ) 2559 جامعة بيرزيت
4
G. Schwarzenberger , the principal and standards of international economic law (1996) Recueil des Cours 66 ;
P. Verlorn , the changing structure of international Economic law ( NIJHOFF: The Hauge 1981) 16-19.
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1

E Gaillared , thirty yers of Lex Mectoria M towards the selective application of transnational rules (1995)
foreign international law jounal 10.
2
A. Warner, retrictive trade practice and the extraterritrial of U. S antitrut and trade legisation (1999) nothlands
yearbook of international law and policy.
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7

2

3

1

F. Romano, first assessment of the agreement between the European union and the UA concerning the
application of their competition rules (1997) international business law journal 491.
2
For more details, see: H Van Houtte, the law of international trade (sweet & Maxwell: London 2002) 10-24.
3
See: A B spalding, UNWITTING SANCTIONS: Understanding anti-bribery legislation as economic sanctions
against emerging markets, electronic copy available at: http: //ssrn.com/abstract=1429207. David C. Weis, note,
the foreign corrupt practices act, SEC disgorgement of profits, and the evolving international bribery regime:
Weighing proportionality, retribution, and deterrence (2009) Michigan journal of international law 484.

109

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

1

See also: M. Koehler, A Malady in search of a cure-the increase in FCPA Enforcement actions against healthcare companies (2008) 38 memphis law review journal 261.
2
D. Pines, comment, amending the foreign corrupt practices act to include a private right of action (1994)
California law review journal 192.
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GNP

. أنظر إشكالية تفسير نصوص المعاهدا ت أدناه عند الحديث عن المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي1
Gross national Product
3
R. Eugene ; H. Struc; And W. F Chesley, the FCPA and analogous foreign anti bribery laws overview, recent
developments, and acquisition due diligence (2007)2 capital market law review journal 381.
2
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1

P. A. Ala’I, the legacy of geographical morality and colonialism: A Historical assessment of the current crusade
against corruption (2000)33 Vanderbilt journal of transnational law 984.
2
Juscelino F. Colares, the evolving domestic and international law against foreign corruption: some new and old
dilemmas facing the international lawyer (2006)5 Washington university global studies law review journal 1.
3
Juscelino F. Colare, ibid 6.
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1

See lockheed defiance: a time to bribe ?, time magazine, aug 18, 1975 available at: http: //www. time.
com/time/magazine/article/0,9171,917751-1,00. html.
2
See: Mike Koehler, why compliance with the U. S foreign corrupt practices act matters in china, china law &
practice, 2008, available at SSRN: http: //ssrn. com/abtract=1396267.
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757 97

. أنظر ضمانات االستثمار في عقود االستثمار التجارية الدولية في هذه الدراسة1
2

See: A B Spalding, ibid.
See: Barbara Crutchfield George, Kathleen A. Lacey, & Jutta Brimele,the 1998 OECD convention: an impetus
for worldwide changes in attitudes toward corruption in business transactions (2000)37 American criminal law
review 485.
4
Beverley earl, the United states foreign corrupt practices act and the OECD anti-bribery recommendation: when
moral suasion won’t work, try the money argument (1996) 14 Dickinson journal of international law 207.
5
The United nation declaration against corruption and bribery in international commercial transactions, UN doc.
G. A Res 51/191, which is available in Arabic language at the following link: http: //www. pogar.
org/publications/garesolutions/a51-191-96a. pdf
3
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OECD

7551

2113

 1أول هذه االتفاقيات كانت االتفاقية بين أعضاء منظمة الواليات المتحدة األمريكية ( )OASفي العام ( )7551التي عرفت باتفاقية القضاء على
الكساد بين الواليات المتحدة األمريكية ()The inter-American convention against corruption
2
Organization for economic Co-operation and development.
 3قامت ( )34دولة بالتوقيع على االتفاقية  ،ضمت جميع دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادية ( ، )25إضافة إلى عدد( )9دول .جميع هذه الدول
هي :أستراليا  ،النمسا  ،بلجيكا  ،كندا  ،جمهورية التشيك  ،الدنمارك  ،فنلدنا  ،فرنسا  ،ألمانيا  ،اليونان  ،هنغاريا  ،إيسلندا  ،إيطاليا  ،اليابان  ،كوريا
الجنوبية  ،لكسمبورغ  ،المكسيك  ،هولندا  ،نيوزيلندا  ،النرويج  ،بولندا  ،البرتغال  ،إسبانيا  ،السويد  ،وسويزلندا  ،تركيا  ،بريطانيا  ،والواليات
المتحدة األمريكية.
 4أنظر مقدمة هذه االتفاقية.
5
The recommendations of the 117 united nations convention against corruption (2003), which available at the
following link: http: //www. jus. uio. no/Im/public. international. commercial. law/trade. regulation. and.
corruption. html

115

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

1

Francis J. Nicholson, Sucharitkul: state immunities and trading activities (1961) 2-2 Boston college law review
42, which is available at: http: //lawdigitalcommons. bc. edu/viewcontent. cgi?article=2601&context=bclr&seiredir=1#search=”state+immunity+trade+law”.
2
M Sornararajah, problems in applying the restrictive theory of sovereign immunity (1982) international and
comparative law quarterly journal 661.
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:،  قبرص،  بريطانيا،  بلجيكا،  التي وقعت عليها كل من النمسا7512/9/71  اتفاقية اإلتحاد األوروبي الخاصة بتنظيم حصانات الدول بتاريخ1
. وسويسرا،  هولندا، ألمانيا
2
See: D Greig, draft articles on jurisdictional immunities of states and their property (1989) international and
comparative law quarterly journal 16.
3
Mike Koehler, ibid.
4
I Brownlie, contemporary problems concerning the jurisdictional immunity of states (1989) institute de droit
international 13, which is available at: http: //www. idi-iil. org/idiE/resolutionse/1991_bal_03_en. pdf.
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1

A Reinisch, European court practice concerning state immunity from enforcement measures (2006) 17-4
European journal of international law 863.
2
See: C. Schreuer, state immunity: some recent developments (1988); Sinclair, law of sovereign immunityrecent developments (1980) 113.
3
See the resolution of the united nation No. 2626(1970) entitled, declaration on principles of international law
concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with the character of the united
nations, sixth principle (accepted without a vote), as well as character of economic rights and duties of states, art.
10.
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.7511/2121 ) من قرار األمم المتحدة رقم7(  نص المادة1
.) من القرار السابق21 و، 73 ، 71 ، 4(  نص المواد2
3
See: council of Europe, explanatory report on the European convention on state immunity (1972), available at:
http: //conventions. coe. int/treaty/en/reportss/html/074/htm
4
H Fox, the law of state immunity (oxford publications: new York 2008) 16.
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728 47
7581

1

H Fox, ibid 109.
 والتسهيالت التي يمنحها البنك الدولي عند إقراض الدول النامية وتنمية،  مثل االمتيازات التي منحتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول النامية2
. إلخ...المشاريع االقتصادية فيها
3
For more details regarding this matter, see: H Peters, the right to development in the united nation (berlin1989);
F Snyder and P Slinn, international law of development, comparative perspective (professional book: Abingdon
1987).
 حيث، )The stat’ right of devlopment ( ) الخاص بإعالن حق الدول في النمو والتطور7581( ) لسنة728/47(  قرار الجمعية العامة رقم4
 الدنمارك،  ألمانيا الغربية: هي، ) دول على التصويت8(  بينما امتنعت، ) على هذا القرار واعترضت فقط الواليات المتحدة األمركية741( صوتت
)  والمملكة المتحدة،  السويد،  اليبان،  إسرائيل،  أيسلندا،  فنلدتا،
5
See: R J Dupuy, the right to development at this international level (academy of international law workshop:
den haag 1979); P De Waart, P Peters, and E Denters, international law and development (nijhoff: Dordrecht
1988); I Seidl Hohenveldern, international economic law (nijhoff: Dordrecht 1989) 6.
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Moral
principal

 1قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ  7581/1/21الخاص بمشروعية تعليق الواليات المتحدة األمريكية لمساعداتها لحكومة نيكاراجوا  ،التقرير
السنوي الصادر عن المحكمة للعام ( ، )7581الفقرات ( )249و(.)211
2
K Hailbronner, sanctions and third parties and the concept of public international order (1992) A. V. R. 2
3
E Klein, sanctions by international organization and the economic communities (1992) A. V. R. 101.
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Economic Aggression

Treaty contracts
Making law treaties

1

S Neff, Boycott and the law of nations: economic warfare and modern international law in historical
perspective (1988) B. Y. I. L. 113.
2
See: J Delbruck, international economic sanctions and third states (1992) A. V. R. 86; A Giardina, the
economic sanctions of the united states against Iraq and Libya and the GATT security exception (liber amicorum
I. Seidl. Hohenveldern: the Hague 1998)210.
 واتفاقية الشراكة األورومتوسطية بين السلطة الفلسطينية والتحاد األوروبي،  مثل اتفاقية التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية3
.)7551( في العام
 إلخ.. اتفاقية الصندوق النقد الدولي،  اتفاقية األمم المتحدة،  اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية4
5
see D. M. Mcrea, the contribution of onternational trade law to the development of international law (1996)
(Kluwer: The hague 1999) 99.
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7541
7553

7

2

1

H Van Houtte, ibid 2.

. مثل اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية2
See N. Horn and C. M. schmitthoff , the transnational law of international commercial transactions (Kluwer:
Deventer 1982).
3

123

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

.74 )2117  القاهرة: تفسير اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع للبضائع (دار النهضة العربية،  حسام الدين الصغير1
H Van houtte, ibid 3.
3
T. Krapp, the limitation convention for international sales pf goods (1985) journal of world trade law 343.
4
R. Dolzer, « international agencies for the formulation of transnational economic law » in N. Horn and C. M.
schmillhoff, the transnational law of international commercial transactions (Kluwer: Deventer 1982) 71.
5
See: G Alpa, the future of European contract law (2008) the yearbook of consumer law 25; W Gervan, of
rights, remedies and procedures (2000) commercial law review journal 518; S Grundmann, information party
autonomy and economic agents in European contract law (2002) commercial law review journal 281.
2
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Good Faith Treatment

Reasonableness

1

C Quigley, european community contract law , the effect of EC legislation on contractual rights, obligations
and remedies (Kluwer law international: London-the Hague-boston 1996) 263; M Polare Maduro, we the court,
the European court of justice and the European economic institution (1998) European law review journal.
 ) الخاص بحماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في عقود االستهالك7553( ) لسنة73(  أنظر على سبيل المثال التوجيه رقم2
3
H Micklitz and N Reich, understanding EU consumer law (centro de formaco juridical e judiciaria: brusels
2009) 38.
4
S M Williamsky, aspects of unfair competition law in germany (1996) 17-5 european commercial law review
315 ; R. Brownsword, N. J. Hird and G Howells, good faith in contract: concept and context (Dartmouth
publishing company limited: London 1998) 3; S Middlemiss, bad faith in European trade mark law and practice
(2003) 25-9 European intellectual property review 397.
5
J Stuyck ; E Terryan ; and T Vandyck, confidence through fairness ?the new directive on unfairness? The new
directive on unfair business to cosumer commercial practices in the internal market (2006) 43 common market
law review journal 114.
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7525

71

71

7511

1

See M Herington and brothers, unfair terms in consumer contract regulations (1995) international insurance law
review 268; H Collins, good faith in European consumer law (1994) oxford journal of legal studies 256; the
(OFT) publications, guidance of the use of unfair terms in entertainment contracts, 2003, P34.
.18 )2119  عمان: قانون التجارة الدولية (دار الثقافة للنشر والتوزيع،  طلب موسى،  مشار إلى هذه المادة في طالب موسى2

126

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

Bodily injury

28
7525

Direct Effect
Self Executing treaty
 1لمزيد من التفاصيل حول هذه القصية أنظر :طالب موسى  ،مرجع سابق .17 – 18
 2طالب موسى  ،مرجع سابق .18
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Non Self Executing

Effect
treaty

7883

7541

7881

1

RM. D’sa and T Krummel, sale of consumer goods and associated guarantees: a minimalist approach to
harmonized European union consumer protection (2001) 26-3 European law review journal 317.
2
see P Lapteyn and P Verloren van themaat, introduction to the law of the European community (Kluwer: the
Hague 1998) 82-89.
.71  مرجع سابق،  حسام الدين الصغير3
4
R Poner, economic analysis of law (6th little brown, boston 2003) 126; R Korobkin, behavioral economics,
contract formation, and contract law in wilhelmsson , private law in the EU: harmonized or fragmented
Europeanization (2002) European review of private law 83.
5
K Lenaerts and P Van nuffel, constitutional law of the European union (sweet and Maxwell: London 1999) 38.
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Regulations

Directives

5

1

H van Houtte, ibid 3.

.71  مرجع سابق،  حسام الدين الصغير2
H W Micklitz, the concept of competitive contract law (2005) international law review journal 549; T Hervey,
community and national competence in health after tobacco advertising (2001) commercial law review journal
1421.
.) من اتفاقية االتحاد األوروبي245(  المادة4
5
See H Micklitz and N Reich, understanding EU consumer law ( centro de formaco juridical e judiciara:
Brussels 2009) 38.
3
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1
7541
7554

Specific Standards

The
minimum Standards

The minimum Standards

Good Faith
1

A. Enders, « the role of the WTO in the minimum standards » in P. Van dyck, challenges to the new world
trade organization (Kluwer law international: the Hague 1996) 61.
2
P. D. Warrt, « minimum labour standard in international trade from a legal perspective” in P. Van dyck,
challenges to the new world trade organization (Kluwer law international: the Hague 1996) 245.
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Abuse of right

Vested rights

7581

.81-89  مرجع سابق،  طالب موسى: لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ أنظر1
K Hossain and M Bulajic, legal aspects of the new international economic order, the report of the 61 st
conference of international law association, 1984, Paris, P125.
:) من المرجع التالي73(  هذا اإلعالن مشار إليه في الحاشية رقم3
H van houtte , lbid 4
2
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Most- Favoured- Nation Treatment

Multilateral Trade

 1حسام أحمد هنداوي  ،شرط الدولة األولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي (القاهرة :دار النهضة العربية 4 )7558 ،
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Reciprocal
Unconditional

72

 1لمزيد من التفاصيل أنظر :حام أحنمد هنداوي  ،مرجع سابق  12وما يليها.
2

H Van Houtte, ibid 5.
The General agreement on trade of services (GATS).
 4تم هذا النص على هذا المبدأ في المادة األولى من اتفاقية الجات لسنة  ، 7554والمادة الثانية من اتفاقية (الجاتس)  ،والمادة الرابعة من اتفاقية
التريبس (الملكية الفكرية).

3
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National Treatment

 1لمزيد من التفاصيل يرجى قراءة األحكام وااللتزامات العامة التفاقية التجارة في الخدمات في هذه الدراسة.
 2محمد صافي يوسف  ،النظرية العامة للمنظمات الدولية (القاهرة :دار النهضة العربية.251 )2113 :
3
L. . Hohenveldern, international economic law (najjhaf: dordrecht 1992) 135.
4
See: T. Krapp, the limitation convention for international sales of goods(1985) journal of world trade law 345.
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Preferential Treatment

 1نصت المادة ¾ من اتفاقية الجات  ،7545والمتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية على جوهر هذا المبدأ حيث نصت على انه:
The products of the terriority of any contracting party imported into the terriorty of any other contracting party
shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of national origin in respect of
all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation,
distribution or use*. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal
transportation charge which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not
on the nationality of the product”.
 2حيث تم النص عليه في نص المادة الثالثة من اتفاقية الجات لسنة ( 7554التجارة في السلع )  ،ونص المادة  71من اتفاقية (الجاتس)  ،ونص المادة
الثالثة من اتفاقية التربس (الملكية الفكرية)
 3لمزيد من التفصيل أنظر سمير محمد عبد العزيز  ،التجارة العالمية بين الجات  54ومنظمة التجارة العالمية (اإلسكندرية :مكتبة ومطبعة اإلشعاع ،
.333 )2117
 4على سبيل المثال  ،نصت المادة ( ) 3-71من اتفاقية (الجاتس) على أنه" :ى تعتبر المعاملة المماثلة رميا أو المختلفة رميا أقل رعاية إذ عدلت
شروط التنافس لصالح خدمات  ،أو موردي خدمات العضو مقارنة بما يماثلها من خدمات  ،أو موردي خدمات من أي عضو آخر ".
.H Van Houtte ibid 5-6 5
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7599

United nation conferences on trade and devlopment
)(UNCTAD
WTO

Market Access

71
2

2
 1يعرف االتح اد الجمركي على أـنه " :اتفاق دولي  ،بموجبه تتفق الدول األطراف على إلغاء الحواجز الجمركية فيما يتعلق بتجارتها البينية بحيث
تبتزم كل دولة بتبني سياسة جمركية موحدة حيال حركة تجارتها مع الدول غير األعضاء في اإلتحاد "  ،بينما تعرف منطقة التجارة الحرة على أنها:
" المنطقة التي تلغى فيها كل الحواجز  ،والقيود على حركة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء بشكل تدريجي  ،على أن تحتفظ كل منها
بسياستها الجمركية إزاء الدول غير األعضاء " .لمزيد من التفصيل حول التمييز بين منطقة التجارةو الحرة ومنطقة االتحاد الجمركي أنظر نص
المادة ( )74من اتفاقية الجات (.)7554
 2أي التوريد عبر الحدود.
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Economic development agreement

 أي التواجد التجاري1
See A Para, « provisions on the settlement on investment disputes in the modern investment laws” in bilateral
investment treaties as multilateral instrument on investment (1997) 12 foreign investment law journal 287.
2
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41

1

N Rawding, protecting investors under state contracts, some legal and ethical issues (1995) 11 arbitration
international law journal 341.
2
R benthan, the law of international development contract (1989) German yearbook of international law journal
418.
3
A Para, ibid 289.
.11  مرجع سابق،  طالب موسى4
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1

2

3

4

5
C. I. F

F. O. B

C. &. F

6

7

 1محمود الشرقاوي  ،مرجع سابق .22
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8

4

19

ي

Model Laws

UNCITRAL

.72  مرجع سابق،  محسن شفيق1
J. Honnold, the draft convention on contract for the international sale of goods, an overview (1979) american
journal of comparative law 225.
2
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( United Nation commission on international trade law

WIPO

ICC

UNIDROIT
IMC

 1لعبت دورا هاما في مجال التحكيم التجاري الدولي وفي مجال عقود البيع الدولي وكطلك في مجال االعتماد المسستندة.
 2لعب هذا المعهد دورا كبيرا في توحيد قواعد البيع الدولي للبضائع  ،فهو الذي أعد مشروعات اتفاقيات (الهاي) سنة  7514للبيع الدولي للبضائع.
 3من نشاط هذه اللجنة إبرام معظم االتفاقيات الدولية البحرية التي تمت في مدينة بروكسل.
4
R. Dolzer, « international agencies for the formulation of transnational economic law » in N. Horn and C. M.
schmitthoff, the transnational law of international commercial transactions (Kluwer: deventer 1982) 71.
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7514

7
2
7599
7514
7581
.74  مرجع سابق،  سمير الشرقاوي1
G Hermann, « the contribution of Uncitral to the development of international trade law” in N. Horn and C. M.
schmitthoff, the transnational law of international commercial transactions (Kluwer: deventer 1982) 35.
2
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3
Standard contarcts

219

 1مصطفى عبد الباقي  ،مدى حرية المتعاقدين في اختيار القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود التجارة الدولية (رسالة ماجستير :جامعة
بيرزيت .17 )2114

143

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

Usages

Incoterms

1

See: S Zamora is there customary international law ? (1989) 32 general yearbook of international law journal
28.
 2نادر إبراهيم  ،مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم االقتصادي الدولي ( منشأة المعارف :اإلسكندرية .211 )2111
 3سمير تناغو  ،النظرية العامة للقانون (منشأة المعارف :اإلسكندرية .12 )7514
4
H Van houtte ibid 9.
5
S Zamora, ibid 30.
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The state’s immunity

1

See D Verway, the taking of foreign property under international law (1984) general yearbook of international
law journal 60.
2
R Dolzer, new foundations of the law of exportation of alien property (1981) American journal of international
law 556.
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7551

IOL
FAO

1

J Frowein 'Unilateral Interpretation of Security Council Resolutions - a Threat toCollective Security?' in V
Götz, P Selmer and R Wolfrum (eds. ) Liber AmoricumGünther Jaenicke - zum 85. Geburtstag (Springer Verlag
Berlin 1999) 781.
2
H Van houtte ibid 7.
. من ميثاق األمم المتحدة45-48  المادة3
4
B Campbell, the impact of the freeze of kuwaiti and iraqi assets on financial institutions and financial
transactions (Graham and trotman: 1990) 16.
5
It’s the abbreviation of (food and agriculture organization).
6
It’s the abbreviation of (food and agriculture organization).
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ICAO

H Van houtte ibid 8.
 2أنظر الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة.

147

1

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

7813
7512
7514
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9

79

5
79

7511
7511
7551
7557

 1المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة.
 2هذه الدول هي :الواليات المتحدة األمريكية ؛ الصين ؛ روسيا ؛ فرنسا ؛ المملكة المتحدة.
 3زيد عدد األعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام ( )7519عندما تم تعديل ميثاق األمم المتحدة.
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ECOSOC

77

%11

UNCITRAL

2219
7511 72 71

1

The Economic and social council.
.) وكالة74(  البالغ عددها2

3

See the following link: http: //www. un. org/ar/ecosoc/2005/about. html
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25
2112

7513

31

7511

11
74
74

71

8

74

1

1

T. Krapp, the limitation convention for international sales of goods (1985) journal of world trade law 343.
. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت2
3
T Krapp, ibid 345.
4
G Hermann, «the contribution of uncitral to the development of international trade law» in N. Horn and C. M.
Schmitthoff, the transnational law of international commercial transactions (Kluwer: deventer 1982) 38.
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7514
7518
7581
7557
7559
2117
2119
2118

7589
7552
7551
2117

1

The convention on the limitation period in the international sale of goods (1974).
The united nations convention on the carriage of goods by sea (1978).
3
The united nations convention on contracts for the international sale of goods (1980).
4
The united nations convention on the liability of operators of transport terminals in international trade (1991).
5
The united nations convention on independent guarantees and standby letters of credit (1995).
6
The united nations convention on the assignment of receivables in international trade (2001).
7
The united nations convention on the use of electronic communications in international contracts (2005).
8
The united nations convention on contracts for the international carriage of good wholly or partly by sea
(2008).
9
UNCITRAL model Law on international commercial arbitration (1985).
10
Model Law on international credit transfers (1992).
11
Model law on cross-border insolvency (1997).
12
UNCITRAL model Law on electronic signatures (2001).
2
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2112
2113

7581

7511
7582
7551

UNCTAD

7514
4

788

1

UNCITRAL model Law on international commercial conciliation (2002).
Model legislative provisions on privately financed infrastructure projects (2003).
3
UNCITRAL arbitration rules (1976).
4
UNCITRAL conciliation rules (1980).
5
UNCITRAL arbitration rules (1976).
6
UNCITRAL notes on organizing arbitral proceedings (1996).
7
United nations conference on trade and development (UNCTAD).
2
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2111

UNDP

711

1

See the following Link: http: //www.un.org/arabic/publications/ourlives/unctad. htm
 وهي الفكرة التي تبلورت خالل الحرب العالمية الثانية في " بريتون وودز " بوالية نيو هامبشير األمريكية2
3
See the following link: http: //web.worldbank.org/archive/website01306/web/marshall_plan. html
4
United nation development program..
5
See the following link: http: //www.beta.undp.org/undp/en/home/ourwork/overview. html
6
See the following link: http: //arabstates.undp.org/indexar. php
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UNIDO

7581

712

2115
191
2811

891

81
2111
721

1
2

United nations industrial development organization (UNIDO).
See the following link: http: //www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido. htm
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ILO

7575

72

FAO

7597

7549

751

1

International Labor organization.
Food and agriculture organization.
3
International civil aviation organization (ICAO).
2
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panis fiat

ICAO

7541
751

WIPO

1

World intellectual property organization.
 2يرجع تاريخ (الويبو) إلى سنة ( )7883حينما اعتمدت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعة وإلى سنة ( )7881حينما اعتمدت اتفاقية برن لحماية
المصنفات األدبية والفنية  ،فقد نصت هاتان اتفاقيتان على إنشاء أمانة لها تحت اسم (المكتب الدولي ) وفي سنة ( )7853باشرت أعمالها تحت أماء
مختلفة  ،وأخرها هو (المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية)
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7511
7511

711
7
2
3

1

Organization for economic co-operation and development.
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OECD

7548
OEEC

7511
25

Lex Mercatoria

Merchant law

1

See F De Ly, the lex mercatoria (north holand: amterdam 1992); M Mustill, the new lex mercatoria, the first
twenty five years (1988) arbitration international law journal 86; E Gaillard, thirty years of lex mercatoria:
toward the selective application of transnational rules (1995) foreign international law journal 10.
2
See A Lowenfeld, lex mercatoria: an arbitrator’ view (1990) arbitration international law journal 133.
3
D Rivken, enforceability of arbitral awardss based on lex mercatoria (1993) arbitration international law journal
67.
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 1مصطفى عبد الباقي  ،مرجع سابق .93
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Lex Mercatoria

 1نادر إبراهيم  ،مرجع سابق.725 .
 2نادر إبراهيم  ،مرجع سابق  741؛ مصطفى عبد الباقي  ،مرجع سابق.94 .
 3نسبة إلى مدينة (امالفي) اإليطالية.
 4وهي األحكام التي أرستها محكمة (أوليرون) الكائنة في جزيرة (أوليرون) على الشريط الساحلي الغربي (األطلسي) في فرنسا.
 5نسبة إلى ميناء ويسبي الواقع على جزيرة (جوتالند) في بحر البلطيق.
 6هي مجموعة األعراف البحرية التي أوجدتها محكمة برشلونة التجارية.
 7مصطفى عبد الباقي  ،مرجع سابق .99
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7811
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11

7
2
3

Pragmatic

4
9
1

 1طالب موسى  ،مرجع سابق .11
H Van Houtte , Ibid 26
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1

1

For more details, see: H Van houtte, ibid 28.
See: D Rivke, enforceability of arbitral awards based on lex mercatoria (1993) arbitration international law
journal 67.
2

) من مبادئ (الينيدروا8-7  والمادة،  من اتفاقية (فيينا) للبيع الدولي للبضائع2-9  نص المادة3
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7519
7585

UNIDROIT

7554
International institute for the unification
of private law

7521

1

This case is mentioned in the following reference: I. Carr, international trade law (3rd Cavendish publishing
limited: London 2005) 64-65.
2
M J Bonnel, the UNIDROIT principles of international commercial contracts and the CIGS- alternatives or
complementary instrument (1996).
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17
7595

7514
7514
7511
7583
7588
7554

7588

7559

2114
2114

.)2117  اإلسكندرية: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية (دار الفكر الجامعي،  هشام على صادق: أنظر1
.14  مرجع سابق،  طالب موسى2
3
Convention relating to a Uniform Law on the international sale of goods (the hague, 1964).
4
Convention relating to a uniform law on the formation of contracts for the international sale of goods (the
hague, 1964).
5
International convention on travel contractas (brussels, 1970)
6
Convention on agency in the international sale of goods (Geneva, 1983).
7
UNIDROIT convention on international Financial leasing (Ottawa, 1988).
8
UNIDROIT convention on international factoring (Ottawa, 1988).
9
UNIDROIT convention on international factoring (Ottawa, 1988).
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Balanced
Rules

7581

%81

9755 1771

 1أمين دواس  ،نطاق تطبيق مبادئ (الينيدروا) لعام ( )2114على عقود التجارة الدولية ( )2118مجلة الحقوق – جامعة الكويت .352
 2أنظر نص المادة ( )8من هذه المبادئ.
 3أمين دواس  ،مرجع سابق.352 .
 4أمين دواس  ،مرجع سابق.479 .
5
)P. Aranguren, conflict of laws aspects of the Unidroit principles of international commercial contracts (1995
69 Tulane law review Journal 1239.
 6مشار إلى هذا القرار في المرجع التالي :أمين دواس ،مرجع سابق .479

167

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

.478  مرجع سابق، أمين دواس1
See: P. Lalive,order public transnational (1986) Arbitration international law Journal 329.
3
P. Berger , the Lex Mercatoria doctrine and the Unidroit principles of international commercial contracts (1997)
28-4 law & policy in international business Journal 947.
4
P. Aranguren, conflict of laws aspects of the Unidroit principles of international commercial contracts (1995)
69 Tulane law review Journal 1239.
2
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9 7

 1اعتمدنا في ترجمة هذه الحاالت من المرجع التالي :أمين دواس ،مرجع سابق .359-354
 2انظر نص المادة ( )2/75من القانون المدني المصري والمادة ( )7/21من القانون المدني األردني.
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.97  مرجع سابق، محمود سمير1
2

D. M. Day, the Law of international Trade,(Butterworths: London 1981)2.
C. M. Schmitthoff, the Export Trade (6th Stevens: London 1975)7.
4
See I. Carr, Ibid 57.
3
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0202

7575

731

National Committees

81

1

See the following Link: http://www.iccwbo.org/id93/index.html
24  مرجع سابق، سمير الشرقاوي2

3

For more details, see the following Link:
http://www.undp.org/procurement/documents/UNDP-Shipping-Guide.pdf
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7531
INCOTERMS
The international rules for the interpretation of trade terms

7531
7511

7593
2171

2111

7551

7581

7511

7

2
3
1

I. Carr, Ibid 5
I. Carr, Ibid 5
3
See the following Link:
http://www. investopedia.com/terms/i/incoterms.asp
4
Eckersley, international sales of goods-license and export prohibitions (1995) common market law review
Journal 265.
.25  مرجع سابق، سمير الشرقاوي5
6
I. Carr, Ibid 6.
2
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73

E
F

C
1

See the following Link: http://www.gillhams.com/dictionary/649.cfm
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D

E

‘’Ex Works’’

7

1
2

See the following Link: http://www.iccwbo.org/incoterms/
See the following Link: http://www. investopedia.com/terms/e/exw.asp
.31  مرجع سابق، محمود الشرقاوي3
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2

3
4
9

9

7
2
3

4

9

1

1

See the following Link:
http://www.alu-group.com/download/ALU EXM.pdf
2
See the following Link: http://www.shapiro.com/html/IncoTerms. html#EXW Ex Works
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F
FCA

FCA
FOB

FCA

Free Carrier

2111
FOT

FOR

7551

1

Free on Rail.
Free on Truck.
3
See the following Link:
http://www.shapiro.com/html/IncoTerms. html#EXW Ex Works
4
See: http://www.bas-hk.com/bas/download/inco. htm
2
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1

See: Debatista,Incoterms in practice (1995) International camper of commerce Publications 18 ; Ramberg,
Guide to Incoterms (2010) International Camper of Commerce Publication 208.
2
See the following Link:
http://www.worldclassshipping.com/incoterm_fca.html
3
Debatista Ibid 21.
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FAS

الباب الثاني

Free Alongside Ship

lighters

1

Hermann, international trade terms: standard terms for contracts for international sales of Goods (Graham and
Trotman: UK 1993) 105.
2
See: http://www.bas-hk.com/bas/download/term FAS.htm
3
Reynolds, Stowing, trimming and their effects on delivery, risks, property in sales “FOBS’’,’’FOBT’’, and
“FOBST” (1994) Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly Journal 119.
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1

See: Murray, Risks at loss of Goods in transit: a comparison of 1990 Inco terms with terms from other voices
(1991) University of Miami Intern-American law Journal 93.
2
See the following Link:
http://www.worldclassshipping.com/incoterm_fas.html
3
Murray, Ibid 97
4
Horn, Adaption and renegotiation of contracts in international Trade and finance (Kluwer: UK1985) 108.
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FOB

الباب الثاني

Free on Board

211

1

See: http://www.worldclassshipping.com/incoterm_fob.html
See: http://www.bas-hk.com/bas/download/term_FOB.htm
3
Reynolds, Ibid 122.
4
Gillies and moens, international Trade and business Law, policy of Ethics (2 nd Cavendish Publishing: London
2005) 143.
2
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7

2

3

7

1

L. Elliott, the changing face of documentation in the carriage of goods (carswell: London 1984) 207.
Article (A1 FOB) of the INCOTERMS.
3
Articles: A4 and A9 FOB of the INCOTERMS.
2
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2

3

4

9

1

See the following Link: http: //www. 3plwire. com/2006/07/08/incoterms-fob-free-on-board/
Hermann. Ibid 109.
3
Article (A6 FOB) of the INCOTERMS.
4
See the following Link: http: //www. foreign-Trade. com/reference/incoterms. cfm
5
Article (A2 and A6 FOB) of the INCOTERMS.
6
Article (A7 FOB) OF the INCOTERMS.
7
Treitell, damages for breach of FOB contracts (1988) Lloyd’s Maritime and commercial Law Quarterly Journal
457.
2

182

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

C

CIF

C&F
CPT
CIP

C&F

1

Cost and Freight

Sasson, CIF and FOB contracts (sweet & Maxweel: London 1995)158.
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1

See: http://www.bas-hk.com/bas/download/term_CFR.htm
 2ال تؤدى التحفظات التالية إلى أن يصبح سند الشحن النظيف سند شحن غير نظيف :الشروط التي ال تقرر صراحة أن حزم البضاعة أو تغليفها في
حالة غير مرضية ،كان يقال مثال" صناديق أو براميل مستعملة"؛ الشروط التي تقرر عدم مسئولية الناقل عن المخاطر التي تنجم عن طبيعة
البضاعة أو طريقة حزمها أو تغليفها أو تعبئتها؛ الشروط التي ال ترتب أي التزام على الناقل إزاء عدم علمه بمحتويات البضاعة أو وزنها أو قياسها
أو نوعها أو مواصفاتها الفنية.
3
New York country Lawyers Association, Handbook on customs and international trade (Oceana: New York
1996) 160.
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Cost Insurance
CIF

Freight

7

2
1

See the following Link: http: //www. esta-Rotterdam. nl/images/incoterms. pdf
See: http://www.bas-hk.com/bas/download/term_CIF.htm
3
See: I Carr, Ibid 7.
4
Treitel, rights of rejection under CIF sale (1984) Lloyd’s Maritime and commercial Law Quarterly Journal 568.
2
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7

2
3

FOB

1

Treitel, Ibid 571.
See also the following Link:
http: //www. searates. com/reference/incoterms/cif/
2
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CIF
CIF

Lord Atkinson

7

1

See: the publications of the international union of Marine insurance (1994) 2 Lloyd’s Rep 301.
See the following Link:
http: //www. export911. com/e911/export/comTerm. htm
3
This definition is mentioned in: Sasson, Application of CIF and FOB contracts in common law countries (1981)
Louvain Journal of theology and canon Law 50.
4
Treitel, Ibid 569..
2
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2

CIF

1

See: Hindley and CO Ltd v East Indian produce CO Ltd (1973) 2 Lloyd’s Rep. 515.
See I Carr, Ibid 8-9.
3
Schmithoff, international trade usages (1987) institute of international Business Law 9.
4
Ramberg, Guide to incoterms (2010) international chamber of commerce Publications..
2
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2111
2171

J. Scrutton

1

Odeke, the nature of CIF contracts- is it sale of documents or a sale of Goods ? (1993) Journal of contracts law
158.
. ترجمة االقتباس من اجتهاد الباحث2
3
This arguments is mentioned in: Odeke, Ibid 161.
4
See: Kwei Tek Chao v British trade and shippers Ltd (1954) 1 All ER 779, available at: http: //www.
lawofcontract. co. uk/cases/266. php
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Jute
CIF

CIF

1

1

Odeke, Ibid 164.
 2تبين الحقا أن السبب في ذلك يعود إلى الخطأ في شحن البضاعة التي بقيت موجودة على ميناء التصدير الكندي ولم يتم نقلها عبر الباخرة في
األساس.
3
This case is mentioned in: odeke, ibid 165.
4
Article (A1 CIF) of the INCOTERMS.
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Madras

1

See the following Link: http: //www. 3plwire. com/2006/07/19/incoterms-cif-cost-insurance-and-freight/
Treitel, time of shipment in FOB contracts (1991) Lloyd’s Maritime and commercial Law Quarterly Journal
147
3
See I Carr, Ibid 12.
4
Ramberg, Guide to incoterms (2010) international camper of commerce Publications.
2
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1

This case is mentioned in: Lew and Stanbrook, international trade: Law and practice (1990) Business and
investment magazine 18 .
2
Schmithoff, international trade usages (1987) institute of international Business Law 9.
3
See the following Link:
http: //www. mcleancargo. com/tools/incoterms. html
4
. إضافة إلى عدم اعتراض المشتري على ميعاد االستالم وطريقة التعبئة والتغليف،تتعلق المطابقة بنوع وجودة البضاعة المستلمة
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2

3

1

Article (A3/a CIF) of the INCOTERMS.
Hermann, international trade terms: standard terms for contracts for international sales of Goods (Graham and
Trotman: UK 1993) 205.
3
Article (A4 CIF) of the INCOTERMS.
4
see the following link: http: //www. kalgin. com. au/incoterms. html
5
Article(A6 CIF) of the INCOTERMS.
6
Article(A8 CIF) of the INCOTERMS.
7
Article(A7 CIF) of the INCOTERMS.
8
Article(A1 CIF) of the INCOTERMS.
9
Article(A8 CIF) of the INCOTERMS.
10
Article(A9 CIF) of the INCOTERMS.
2
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Invoice

)(Bill of lading

1

Evans. FOB and CIF contract (1993) Australian law journal 844.
Article(A8 CIF) of the INCOTERMS.
3
Hermann, Ibid 142.
4
See the following link: http: //kalgin. com. au/incoterms. html
5
Ramberg, guide to incoterms (2010) international camper of commerce publications.
 6ال تؤدى التحفظات التالية إلى أن يصبح سند الشحن النظيف سند شحن غير نظيف :الشروط التي ال تقرر صراحة أن حزم البضاعة أو تغليفها في
حالة غير مرضية ،كان يقال مثال" صناديق أو براميل مستعملة"؛ الشروط التي تقرر عدم مسئولية الناقل عن المخاطر التي تنجم عن طبيعة
البضاعة أو طريقة حزمها أو تغليفها أو تعبئتها؛ الشروط التي ال ترتب أي التزام على الناقل إزاء عدم علمه بمحتويات البضاعة أو وزنها أو قياسها
أو نوعها أو مواصفاتها الفنية.
2
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(Insurance Policy)

3 3

%71

1

Eckersely, international sales of goods- licenses and export prohibitions (1975) LIoyd’s maritime and
commercial law quarterly journal 265.
2
Atiyah, the sale of goods (longman: London 2001) 18.
3
Article(A3/b CIF) of the INCOTERMS.
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4 3

5 3

1

Sasson, CIF and FOB contracts (sweet & Maxwell: London 1995) 163.
See the following link: http: //www. chubb. com/businesses/cci/chubb5808. html
3
See: feltham, the appropriation in CIF contracts of goods lost or damages at sea (1975) journal of biblical
literature 273.
4
New York country lawyers association, handbook on customs and international trade (Oceana: new York 1966)
164.
5
Treitel, rights of rejection under CIF sale (1984) Lloyd’s maritime and commercial law quarterly journal 572.
2
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6 3
The insurance
Policy

7 3

1

Lew and stanbrook, international trade: ; law and practice (1990) business and investment magazine 23.
Gower, FOB contracts (1956) 19 modern language review journal 417.
3
Mitchell cotts and Co (middle east LTD) v Harico Ltd (1943) 2 ALL ER 552.
2
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reasonable care

1

Elliott, the changing face of documentation in the carriage of goods (carswell: London 1984) 214.
Crawford, Analysis and operation of a CIF contracts (1995) Tulane Law Review Journal 369.
3
This case is mentioned in I carr, Ibid 21.
2
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4

1

KC Sethia (1944) Ltd v partabmull Rameshwar (1951) 2 Lloyd’s Rep 89.
Treitel, Ibid 573.
3
See the following Link:
http: //staff. iiu. edu. my/ghafur/Lecture%20notes/LAW%206444%20ppt%20Lectures/4. %20CIF%20contracts.
pdf
2
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Reasonable time of delivery

1

1

See the following Link: http: //www. kernkamp. nl/en/services/transport-and-international-trade/incoterms2000/
2
Hermann, Ibid 204.
3
Hermann, Ibid 18.
4
See the following Link:
http: //azmolhossain. blogspot. com/2010/06/incoterms-cfrcif. html
5
Sasson, Ibid 201.
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2

3

1

Bennett, FOB contracts: substitution of vessels (1990) Lloyd’s Maritime and commercial Law Quarterly
Journal 466.
2
This case is mentioned in: Odeke, Ibid 163.
3
Article (B1 CIF) of the INCOTERMS.
4
Article (B7 CIF) of the INCOTERMS.
5
Article (B6 CIF) of the INCOTERMS.

201

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

4

The breach of
warranty

1

Feltham, Ibid 278.
(Article (B2 CIF) of the INCOTERMS.
3
See: Ramberg, Guide to Incoterms (2010) international camper of commerce Publications.
4
See the following Link: http: //www. gillhams. com/dictionary/525. cfm
2
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Peas

1

Elliott, Ibid 109.
New York country Lawyers Association, Handbook on customs and international trade (Oceana: New York
1996)181.
3
This case is mentioned in: Odeke, Ibid 174.
2
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7

2

3

1

See the following Link: http: //tamagent. biz/INFO/Incoterms-2000/inc2000cif. htm
Crawford, Ibid 381.
3
Ramberg, Guide to Incoterms (2010) international camper of commerce Publications.
4
Reynolds, Ibid 131.
2
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4

CPT

Carriage paid to

1

Article (B5 CIF) of the INCOTERMS.
Treitel, Ibid 572.
3
See the following Link: http: //chinasourcinginfo. org/2011/03/10/vat-taxes-paid-on-incoterms-cif-or-ddp/
4
Ramberg, Guide to incoterms (2010) international camper of commerce Publications.
5
See the following Link: http: //www. export-import-companies. com/cpt. htm
2
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Carriage Insurance paid to
CPT

2171

D

2111

DAF

 يعرف الناقل على انه الشخص الذي يتعهد بنقل البضاعة المبيعة (جوا؛ بحرا؛ أو برا) من ميناء استيراد البضاعة إلى المكان الذي اتفق عليه كل1
.من المشتري والبائع في عقد البيع
2
Atiyah, the sale of goods (Longman: London 2001) 109.
3
See the following Link: http://www.bas-hk.com/bas/download/term_CPT.htm
4
See the following Link: http://www.bas-hk.com/bas/download/term_CIP.htm
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DEQ

DES

2111

DDU

2171

(DAT)
DDP
DAF

1
2

(DAP)

Delivered At Frontier

See the following Link: http: //www. worldclassshipping. com/incoterm_daf. html
See the following Link: http: //www. bas-hk. com/bas/download/term_DAF. htm
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DES) Delivered EX Ship

DEQ

1
2

Delivered Ex Quay

See the following Link: http: //www. bas-hk. com/bas/download/term_DES. htm
See the following Link: http: //www. bas-hk. com/bas/download/term_DEQ. htm
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Delivered duty unpaid

DAT

Delivered at terminal

(named terminal at port or place of destination)

DAP

Delivered at place
(named place of destination)

1

See the following Link: http: //www. bas-hk. com/bas/download/term_DEQ. htm
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DAP

DAP
DAT

DDP

1

Delivered duty paid

See the following Link: http: //www. bas-hk. com/bas/download/term_DDP. htm
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CISG The international convention of sales of Goods) 7581

7588

UNCITRAL

11

2171

1

See: Ziontz,a new Unform for international sales of Goods: is it compatible with American interests?(1980) 94
Northwestern Journal of international Law and Business 129.
2
The United Nation Commission of international Trade Law.
3
N. M. Galston , international sales, the united nation convention on contracts for the international sales of goods
(Matthew: New York 1984) 3
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11

7581

99

7537

7588

1

See the following Link:
http: //www. globalsaleslaw. org/index. cfm?pageID=28
2
M. R. Will, twenty years of international sales under the CISG (Klwer: the Hague 2000)18
. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط االلكتروني الخاص باالتفاقية على شبكة االنترنت3
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7537
UNIDROIT

7539

7597 77 7
27
7519
UNCITRAL

1

Walsh, harmonization and standardization of legal aspects of international Trade (1977) 52 the Australian Law
Journal 608.
4  مرجع سابق، حسام الدين الصغير2
3
J. Honnold, uniform law for the international sales under the 1980 united nation convention (Kluwer: Deventer
1991) 53 ;Ziontz, Ibid 130.
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7599

7
2

7599

7512

28

7514

 بلجيكا؛ الدانمارك؛ فنلندا؛ فرنسا؛ إيطاليا؛ النرويج؛ والسويد: تعتبر هذه االتفاقية نافذة في كل من1
92  مرجع سابق،  محمود سمير2
3
G. Eorsi, General Provisions, in: Galsten/Smit (ed. ),International Sales, Parker School conference, October.
1983, New York Mathhew Bender, 1984 (ch2, 1-36).
4
D. M. Day,Ibid 17.
5
O. Lando, the 1985 Hague convention on the law applicable to sales (1987) Rabelszeitschrift 60
6
M. Bianca and J. Bonell, commentary on the International Sales Law (Millan: Giuffiè 1987) 6
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ULIS

5

7512 8 78

ULF

9
ULIS

ULF

1

F. Enderlein and D. Maskow, International Sales Law, United Nations convention on contracts for the
International Sale of Goods – Convention on the Limitation Period in the international Sale of Goods (Oceana:
new York 92).
2
Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS).
3
Convention relating to a Uniform Law on the Formation of contracts for International Sale of Goods (ULF).
. المملكة المتحدة؛ بلجيكا؛ لوكسمبورج؛ إسرائيل؛ ألمانيا الغربية؛ ايطاليا؛ هولندا؛ جامبيا؛ وسان مارينو: هذه الدول هي4
5
H. van Houtte, Ibid. 143.
. بلجيكا؛ ألمانيا؛ ايطاليا؛ هولندا؛ ولوكسمبورج: هذه الدول هي6
7
See the following Link:
http: //www. hcch. net/index_en. php
8
See: N. M. Glaston,international sales , the united nations convention on contracts of the international sale of
goods (Matthew bender: new York 1984) 1-12.
.93  مرجع سابق، محمود سمير9
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Common law legal system

7514

UNCITRAL

74

7515
7514

1

A. Mebroukine, several observations with regard to the 1985 Hague convention on the law applicable to
contracts for the international sales of goods (1988) international business law journal 45.
2
J. Honnold, the draft convention on contracts for the international sales of goods, an overview (1979)American
journal of comparative law 225; J. Honnold uniform law for the international sales under the 1980 united nation
convention (kluwer: Deventer 1991) 54.
3
F. Gordon ,international business transactions in a Nutchell (5th west Group: London 1996 ) 19.
5 . مرجع سابق،  حسام الدين الصغير4
5
See Magnus, european experience with the Hague sales law (1979) comparative law yearbook 105.
6
See J. Honnold, Ibid 54.
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7511
7511
7518

7581
7581

7588

21

77

55

 1محمود سمير ،مرجع سابق .91
 2مثل :البنك الدولي Pصندوق النقد الدولي Pممثلين عن مجلس السوق األوروبية المشتركة ...الخ.
 3هذه الدول هي :النمسا؛ شيلي؛ الصين؛ تشيكوسلوفاكيا؛ الدانمارك؛ ألمانيا االتحادية؛ ألمانيا الديمقراطية؛ فنلندا؛ غانا؛ إيطاليا؛ يوغوسالفيا؛ ليسوتو؛
هولندا؛ النرويج؛ بولندا؛ السويد؛ سنغافورة؛ المجر؛ الواليات المتحدة األمريكية؛ وفنزويال.
4
A. Garro, reconciliation of legal traditions in the UN convention on contracts for the international sales of
goods (1989)the international lawyers Journal 443.
 5اللغة االنجليزية؛ الفرنسية؛ األسبانية؛ الروسية؛ الصينية ،والعربية.
 6هذه الدول هي :األرجنتين؛ إيطاليا؛ سوريا؛ زامبيا؛ الصين؛ فرنسا؛ مصر؛ المجر؛ الواليات المتحدة األمريكية؛ ويوغسالفيا.
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7
24 74
88 29

717 85

. انظر مقدمة االتفاقية1
See: honnold, uniform law for the international sales under the 1980 united nation convention(kluwer: deventer
1991) 53 ;O. Lando, the 1985 Hague convention on the law applicable to sales (1987) rabelszeitschrift 60.
3
(rosset, critical reflection on the United Nations Convention on contracts for international sales of goods (1984)
45 Ohio state law journal 265.
2
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1

Murray, an essay on the formation of contract and related matters under the united nation convention on
contracts for the international sales of goods (1988) 8 journal of law and commerce 11.
2
Murray, the neglect of CISG: a workable solution (1998) 17 journal of law and commerce 365.
 انظر أهمية تفسير نصوص االتفاقيات الدولية في تحقيق التوحيد القانوني بين الدول األعضاء في االتفاقية في الجزء األول من هذه الدراسة3
.)(مصادر قواعد التجارة الدولية
4
This paragraph stipulates that, in the interpretation of this convention, regard is to be hard to its international
character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in
international trade.
5
This paragraph stipulates that. Questions concerning matters governed by this convention which are not
expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the
absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international
law.
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7514
Marriage

1

I. Carr, Ibid 71-72
I. Carr, Ibid 61.
3
Zwart, the new international law of sale: a marriage between socialist; third world; common; and civil law
principles (1988) 13 north Carolina journal of international law and commercial regulation 109.
4
Lee, the UN convention on contracts for the international sales of goods: OK for the UK? (1993) journal of
biblical literature 131.
2
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7

717

21

85

7581 4 77
7587 5 31

1

K. sono, restoration of rules of reason in contract information: has there been civil and common law disparity?
(1988) 21-3 Cornell international law journal 477.
.79  مرجع سابق، حسام الدين الصغير2
3

Ferrari, uniform application and interests rate under the Vienna sales convention (1995) Georgia journal of
international and comparative law 467.
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11
2177

7 1

 1نصت المادة ( )7-55من االتفاقية على انه :مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،يبدأ سريان هذه االتفاقية في اليوم األول من الشهر التالي
النقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام بما في ذلك أي وثيقة تتضمن إعالنا
بموجب المادة ( .)52في حين نصت المادة ( )2-55من نفس االتفاقية على انه :عندما تصدق أي دولة على هذه االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم
إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام ،يبدأ سريان هذه االتفاقية ،فيما عدا الجزء المستبعد منها،
بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،في الي وم األول من الشهر التالي النقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداعها وثيقة
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.
 2حسام الدين الصغير ،مرجع سابق .78
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72

1
72

1

1

Zwart,ibid 112.
Honnold, On the road to unification for the law sales (kluwer: the netherlands 1983) 104 .
 3انظر نطاق تطبيق أحكام االتفاقية المشار إليها أعاله في هذا الجزء من الدراسة.
4
Lee, ibid 134.
2
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2
91
3

7553

Monza

 1نصت المادة ( )91من االتفاقية على انه ) 7( :إذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع:
(أ) في مكان عمل البائع؛ أو (ب ) في مكان التسليم ،إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات )2( .يتحمل البائع أي زيادة في
مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
2
See I. Carr, ibid 69.
3
See: cook, the UN convention on contracts for the international sales of goods: a mandate to abandon legal
ethnocentricity (1997) 16 journal of law and commerce 5.
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7 7

91

1

Case No. RG 4267/88, 29 March 1993, which is available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930329i3. html.
Cook, ibid 9.
3
For more details regarding this argument, see: Ferrari uniform law of international sales: issues of applicability
and private international law (1995) 15 journal of law and commerce 195, available at: http://cisgw3.law.
pace.edu.
4
Case 223, available at CLOUT database, www. uncitral. org
5
This case is available at: http://cisgw3.law.pace.edu.
2
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1

 1طالب موسى ،مرجع سابق .741
Bianca and bonell, commenter on international sales law: the 1980 Vienna convention ( Giuffre: New York
1987)107.
 3لمزيد من التفاصيل حول هذا المبدأ وكيفية تعامل االتفاقية معه يرجى مراجعة المرجع التالي :حسام الدين الصغير ،مرجع سابق .94-45
2
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2

3
2 74
2 75
2 21
44 39
38
31 31
14 11

1

See: M E Storme, good faith and the contents of contracts in European private law(2003) 7-1 electronic journal
of comparative law3, available at: http: //www. ejcl. org/71/abs71-1. html, M. J. Scermaier, “bona fides in roman
contract law” in R. and S. whittaker good faith in European contract law (Cambridge: Cambridge University
press 2000) 65; E Hondius, unfair term in consumer contracts, towards a European Directive (1998) 3 European
consumer law journal 181; S middlemiss, Bad faith in European trade mark law and practice (2003) 25-9
European intellectual Property review 397.
.91  مرجع سابق، حسام الدين الصغير2
.94  مرجع سابق، حسام الدين الصغير: هذه األحكام مشار إليها في المرجع التالي3
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 1طالب موسى ،مرجع سابق .748
 2مشار إلى هذه الحاالت بالتفصيل أدناه ،عند الحديث عن جزاء فسخ العقد كأحد الجزاءات التي أقرتها االتفاقية.
 3انظر األ عراف التجارية الدولية كمصدر من مصادر قواعد التجارة الدولية في الجزء األول من هذه الدراسة.
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1
2

3

7
9 4

 وجرى تقنينها،) قد نشات اساسا وتطورت في دول اوروبا الغربيةLex- Mercatoria(  يعود السبب في ذلك الى ان االعراف التجارية الدولية1
 لمزيد من. في ح ين لم تكن دول اوروبا الشرقية تعير هذه االعراف اهتماما كما هو الشان في دول غرب اوروبا،بواسطة العديد من هذه الدول الحقا
Bainbridge, trade usages in international sales of goods: an analyses of1964 and :التفاصيل يرجى مراجعة المصادر التالية
1980 sales conventions (1984) 24 Virginia journal of international law 619; dire, plan and contract in the
.domestic and foreign trade of the “USSR” (1980) 8 Syracuse journal of international law and commerce 29
2

Tuggey, the 1980 United nation convention on contracts for international sales of goods: will a homeward trend
emerge? (1986) 21 Texas international law journal 541.
.741  مرجع سابق، طالب موسى3
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1

3

ULIS

1

7

 1مادة ( )7من القانون الموحد لبيع البضائع.
Bole-woeki, comparability and evaluation: Essays on comparative law, private international law and
international commercial arbitration (1994) institute for private and public international law.
 3هذا يعنى أن توافر حالة واحدة فقط من المنصوص عليها أدناه سيجعل العقد التجاري الدولي خاضعا الحتكام االتفاقية.
 4مؤتمر األمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ،فيينا ،7581-4-77 :7581-3-71 ،الوثائق الرسمية ومحاضر الجلسات ،ص.79
2
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711

55

52

53

52
53

2

1

H van Houtte, Ibid 147 .
F. Farrari, commenting on Rb Amsterdam October 5, 1994 (1995) Nederlands international privaaterect 317 .
 3تنظم هذه المادة زمن نفاذ تطبيق االتفاقية بحق الدول األعضاء والدول التي ترغب في االنضمام إليها الحقا.
 4تنص المادة ( ) 52على حق الدول المنضمة إلى االتفاقية التحفظ على تطبيق الجزء الثاني أو الثالث من أحكام االتفاقية؛ بالتالي لن يطبق هذا الجزء
على العقود المبرمة بواسطة مواطني هذه الدول ،على أن تطبق باقي نصوص االتفاقية ،بينما تنص المادة ( )53على حق الدول المنضمة إلى
االتفاقية في إعالن التحفظ على تطبيق أحكامها على جزء أو أجزاء من إقليم الدولة ،على أن تسري االتفاقية على باقي أقاليم هذه الدولية.

2
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59

.ب) من االتفاقية/7/7(  المادة1
J. M. Klotz, international sales agreements, an annotated drafting and negotiating guide(kluwer law
international: London 1998)4.
3
This case in mentioned in: H van Houtte, Ibid 147 .
4
Gordley, an American perspective on the UNIDROIT principles, available at the following Link: http: //www.
cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/gordley2. html
5
Winship, private international law and the UN sales convention (1988) 12 cornel international law journal 478 .
 أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية، "ألي دولة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها: نصت هذه ا لمادة على انه6
." من هذه االتفاقية7 ) (ب) من المادة7(
.) من االتفاقية3/7(  مادة7
2
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7851

.) من االتفاقية2/7(  مادة1
Eoris, A propose the 1980 Vienna convention on contracts for the international sales of goods (1983) 31 The
.American journal of comparative law 333
.) من االتفاقية71(  مادة3
4
Ferrari, Ibid 471.
2
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 1تزعمت فرنسا هذه المدرسة وحذت مصر ومعظم الدول العربية حذوها.
 2تتزعم بريطانيا هذه المدرسة ،وتشمل أيضا النظام القانوني السويسري وااليطالي.
 3في المقابل ،تطرقت األنظمة القانونية كافة إلى بيان ماهية عقد البيع ،حيث عرفه المقنن األردني في نص المادة ( )419من القانوني المدني
األردني على انه "تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض" ،كما عرفته المادة ( ) 478من القانون المدني المصري على انه" :عقد يلتزم به البائع بنقل
ملكية شيء أو حقا ماليا ألخر في مقابل ثمن نقدي" ،كما عرفه المقنن االنجليزي في نص المادة ( )7/2من قانون بيع البضائع لسنة ( )7515على
انه" :عقد يلتزم فيه البائع بنقل أو الموافقة على نقل ملكية البضائع إلى المشتري لقاء مقابل نقدي يسمى الثمن".
 4انظر نصوص المواد  31و 93من االتفاقية
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7 1

1

1

Ferrari, specific topics of the CISG in the light of the judicial application and scholarly writing (1995) 15
journal of law and commerce 470; Van HOUTTE, the principles of international commercial contracts (1995)69
.Tulane Law review journal 373
نصت هذه المادة على انه " :يراعى في تفسير هذه االتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن
. 2في التجارة الدولية" 2النية
 3المادة ( -2د) من االتفاقية.
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2

3

4

9

1

. ب) من االتفاقية-2(  المادة1
B. crawford, drafting considerations under the 1980 united nation convention on contracts for the international
.sales of good (1998) 8 journal of law and commerce 187
. هـ) من االتفاقية-2(  المادة3
4
Murray, Ibid 16 .
. و) من االتفاقية-2(  المادة5
.) من االتفاقية7-3(  المادة6
2
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4

1

Parties Unknown, 27 October 1994, Superme court of Austria, 8 Ob 509/93 (Germany), which is mentioned to
in B. Crawford, Ibid 7.
.) من االتفاقية2-3(  المادة2
3
B. Crawford, Ibid 199 .
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9

35

1

Lookofsky, In dubio pro convention ? Some thoughts about optouts, computer programs and pre-emption under
the 1980 Vienna sale convention CISG (2003) 13 Duke journal of international and comparative law 263.
 2نصت هذه المادة على انه -" :يفقد المشترى حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خالل فترة معقولة من
اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه؛  -2وفي جميع األحوال ،يفقد المشترى حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع
بذلك خالل ف ترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعال ،إال إذا كانت هذه المدة ال تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد".
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52

1

7

7

2
53

1

See: Nicholas, The Vienna convention on international sales (1989) 105 The law Quarterly review journal 201.
See: H. vam houtte, ibid 149, footnote 24 ; J. Honnold, uniform law for the international sales under the 1980
united nation convention (Kluwer: Deventer 1991) 594-595.
2
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3

77
51

77
1

Maskow, Hardship and force majeure (1992) 40 American journal of comparative law 657.
 2انظر نصوص المواد ()77؛ ()25؛ و( )51من نصوص االتفاقية.
3
H. van Houtte, Ibid 149.
 4انظر التنظيم القانوني لإليجاب والقبول المشار إليه أدناه في هذا الجزء من الدراسة.
5
Van Houtte, Ibid 381 .
6
I Carr, Ibid 73.
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51

23

74

99

 1انظر نطاق تطبيق االتفاقية المشار إليه أعاله في هذا الجزء من الدراسة.
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74
99
99
74
99

99

 1نصت المادة ( ) 99من االتفاقية على انه " :إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن ،صراحة أو ضمنا ،تحديدا لثمن البضائع أو بيانات
يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحاال ضمنا في حا لة عدم وجود ما يخالف ذلك ،إلى السعر االعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة
لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة".
2
For more details regarding this opinion, see: I Carr, ibid 74.
3
See: the united nation conference on contracts for the international sale of goods, Vienna, 10 March-11 April
1980, official records I, 1981, P 45; Murray, an essay on the formation of contracts and related matters under the
united nation convention on contracts of international sales of goods (1988) 8 journal of law and commerce 11.
 4انظر الدراسة التي أعدتها لجنة (االونسيترال) التابعة لألمم المتحدة تحت عنوان "نبذه عن السوابق القضائية المستندة إلى االتفاقية األمم المتحدة
بشان البيع الدولي للبضائع" الصادرة في العام  2118التي تحمل التصنيف التالي:
.ISBN 978-92-1-633050-7,P58
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.) من االتفاقية7/79(  نص المادة1
See the following case: Greece 2009 decision 4505/2009 of the multi-member court of first instance of Athens (
bullet-proof vest case)(editorial analysis available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/094505gr. html
.) من االتفاقية71(  نص المادة3
4
See the case at: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/090326u1. html
.) من االتفاقية3/75(  انظر نص المادة5
6
See: Lookefsky, the limits of commercial contracts freedom: under the UNIDROIT “restatement” and Danish
law (1998) 46 American Journal of comparative Law 485.
.)7/78(  المادة7
.)3/78(  المادة8
2
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75

1

See the following case: Case law on UNCITRAL texts (A/CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/105), CLOUT abstract
no. 1033, available at: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/100715s4. html
2
See the following case: netherlands 31 march 2010rechtbank rotterdam (fish case) cite as: http: //cisgw3. law.
pace. edu/cases/100331n1. html
3
)2-78( المادة.
4
Bermann and Iadd, risk of loss or damage in documentary transactions under the convention on the
international sales of goods (1988) 21-3 cornel international law journal 423.
5
See the following case: united states 7 april 2010 court of international trade (pasta zara S. p. A. v. United states
, American Italian pasta company, etal) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/100407u1. html.
.) من االتفاقية2-75(  المادة6
7
H. van houtte, Ibid 152.
8
See the following casse: united states 8 february 2011 federal district court (Maryland) (CSS antenna, inc. v.
amphenol-tuchel electronics. GMBH. )
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1

K sono, restoration of rule of reson in contract information: has there been civil and common law disparity ?
(1988) 21-3 cornell international law journal 477; J. Honnod, uniform law for the international sales under the
1980 united nation convention (kluwer: Deventer 1991) 233
2
See the following case: Aaustria 24 february 1999 appellate court graz (military weapons case) (translation
available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/990224a3. html
.) من االتفاقية21(  انظر نص المادة3
4
Garro, contribution of the UNIDROIT principles to the advancement of international commercial arbitration
(1994) tulane journal of international and comparative law 94.
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31

27

31

34

1

See the following cases: switzerland 17 december 2009 superme court (watches case) translation available cite
as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/091217s1. html; Netherlands 29 july 2009 district court Arnhem (minibus
case) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/092729n1. html
2
Icarr, ibid 77.
3
Bonnel. UNIDROIT principles 2004-the new edition of the principles of international commercial contracts
adopted by the international institute of the unification of private law (2004) uniform law review journal 5.
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31 33

33

37
2

7

F. O.
B

3

C&F

4
33
2

7

1

See the followig case: Spain24 march 2009 appellate court Barcelona (cuttelfish case) translation available cite
as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/090324s4. html
2
See the following case: slovak republic 24 feb 2009 disstrict court in komarno(potatoes case)(translation
available)cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/090224k1. html
3
See the following case: united states 25 july 2008 federal district court (Pennsylvania) (Norfolk southern
railway company v. power source supply, inc). cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/080725u1. html

247

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

7

2

3
4

1

F. niggeman, error about a substantial quality of the goods and the application of the CISG(1994) international
business law journal 395 ; A. veneziano, non conformity of goods in international ssales, a survey of current case
law on CISG(1997) international business law journal 39.
2
See the following case: australia 6 august 2010 supreme court of victoria (Delphic wholesalers(aust) pty ltd v.
agrilex co. limited)cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/100806a2. html
3
cook, ibid 12..
.) من االتفاقية39(  انظر نص المادة4
.) من االتفاقية2/42(  انظر نص المادة5
.) من االتفاقية47(  المادة6
.) من االتفاقية7-43(  المادة7
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7
2
3

7

93
11

2

1

Babika, defending fundamental breach under the united nation convention on contracts for the international
sales of goods(1993) 6 temple international and comparative law journal 113.
2
M. bianca and J. bonell, ibid 279 ; H. van Houtte, ibid 156.
3
See the following cases: Spain 17 january 2008 superme court(used automobile case)(translation available) cite
as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/080117s4. html; Slovak republic 25oct 2007 regional court (district court)
Zilina(elastic fitness clothing case)(translation available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/071025k1.
html
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35
ULIS

7 38

CIF

FOB

38

1

See the following case: netherland 2 january 2007 appelate court’s hertogenbosch (G. W. A. bernards v.
carstenfelder baumschulen pflanzenhandel GmbH). cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/070102n1. html
2
) من االتفاقية35( انظر نص المادة.
3
.يختلف تقدير هذا الميعاد بحسب اختالف طبيعة وظروف التعاقد وطبيعة البضاعة المبيعة
4
See the following case: united tates 19 august 2010 fedral district court (Arkansas) ( electrocraft Arkansas, inc.
v. super electric motors, ltd and Raymond O4Gara, individually and as partner and agent of super electric mtors,
ltd) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/100819u1. html.
. انظر الفقرة الخاصة بتحديد انتقال تبعة الهالك المشار إليها أسفل في هذا الجزء من الدراسة5
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38

4 38
ULIS

Lex-Mercatoria

1

Bridge, the international sales of goods (Oxford Univ Press: New York 1999) 209.
See the united nation conference on contracts for the international sales of goods, Vienna, 10march 1980,
official records I, 34, 1981, new York.
3
See the following case: israel 17march 2009 supreme court (pamesa ceramic v. yisrael mendelson ltd) (English
text) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/090317i5. html
. انظر شرح قانون التاجر في الباب األول من هذه الدراسة4
5
Icarr, ibid 80.
2
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1

.) من االتفاقية35(  انظر نص المادة1
2

Icarr, ibid 78.

.) من االتفاقية2/31(  المادة3
See the following case: belgium 22 january 2007 appellate court antwerp(B. V. B. A. I. T. M. v. S. A.
montanier) (translation available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/070122b2. html
4
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7555

7551

1

C. M bianca and J. bonell, ibid 201; H. van houtte, ibid 157.
J. Honnold , ibid 329 ; C. M. Bianca and J. bonell, ibid 297; H. van houtte ibid 158.
3
Bonnel, the UNIDRIOT principales of international commercial contracts and the principles of european
contract law: similar rules for the same purpose ? (1996) uniform law review journal 229.
4
Gordley, an American perspective on the UNIDRIOT principles, available at the following link: http: //www.
cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/gordley2. html
5
This case is mentioned in the following reference: H. van houtte, ibid 158 footnote 77.
2
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7515

1

This case is mentioned in the following reference: H van houtte , ibid 158,footnote 77.

. ) من االتفاقية44(  انظر المادة2
See the following case: Australia 24oct 2008 federal court (south Australia district)(Hannaford v Australia
farmlink pty ltd)( cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/080124a2. html
4
C. M. bianca and j. bonell, ibid 324; H. van houtte, ibid 158.
5
The sales of goods act (1979).
3
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11

7558

CIF

CIF ;FOB ;C&F

1

This case is available at: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/990517r1. html
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11
11

15

15

18

18

1

See the following cases: switzerland 16 dec 2008 superme court (lasert microjet case)(translation available) cite
as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/081216s1. html; Netherlands 19 jan 2010 Gerechtshof(appellate court)
Arnhem(fruta caminito sociedad). Cooperativa valenciana v. Groente-en fruithandel heemkerk B. V). cite as:
http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/100119n1. html; germany 23 oct 2006 district court bamberg (plant case)
(translation available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/061023g1. html; Austria 4 jul 2007 superme
court (auto case) (translation available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/070704a3. html; Switzerland
20 jan 2006 appellate court geneva (paper products case) (translation available) cite as: http: //cisgw3. law. pace.
edu/cases/060120s1. html.
2
See: goodfriend, after the damage is done: risk of loss under the united nation convention on international sales
of goods (1984) 22 Columbia journal of transnational law 575.
3
I carr, ibid 84.
4
See the following case: Greece 2008 decision 43945/2007 of the single-member court of first instance of
thessalonika (clothes case) (editorial analysis available) cite as: http: //cisgw3. law. pace. edu/cases/080002gr.
html
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 1انظر نص المادة ( )49من االتفاقية.
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Occasional intermediaries

7

1

For more details about the forms of these contracts, see: R baldi, distributorship, franchising, agency:
community and national laws and practice in the EC (kluwer: Deventer 1987).

258

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

2

3

1

See: hamid el-ahdab, arbitration with the Arab countries kluwer: deventer (1990) 613.
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4

Manufacturer
Wholesalers

Consumer
Retailers

1

See: J. STUYCK-T. V AN DICK, EC Competition rules on vertical restrictions and the realities of a changing
retail on national contract law in the forthcoming EC directive on unfair commercial practice (ed. H. COLLINS°,
kluwer law international (the hague: Netherlands 2004) 131.
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Concession

7
2
3

7

1

See: D. HILDEBRAND, thirty years prohibition of resale price maintenance – Germany on the verge of change
(2005) 26-4 European competition law review journal 234.
2
See: OECD (buying power of multi-product retailers, 1999; O. BOYLAND-G. NICOLETTI, regulatory reform
in retail distribution, 2001) and of the UK competition commission (supermarkets: A Report on the supply of
groceries from multiple stores in the United kingdom).
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2

3

4

5

Vertical anti-competitive Agreements

1

See: R. BOSCHECK, the EU policy reform on vertical restraints- an economic perspective (2000) 23-4 world
competition journal 3.
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6

7

8

4

1

P. REY, the economics of vertical restraints, in Handbook of industrial organization (ed. M. ARMOSSTRONG,
R, PORTER), vol. 3, 2003, available at http: //esnie. u-paris10. fr/pdf/textes-2004/reyverticalres. pdf. Or
https://books.google.dz/books?hl=en&lr=&id=MHJq2CKDyeUC&oi=fnd&pg=PA247&dq=the+economics+of+
vertical+restraints,+in+Handbook+of+industrial+organization&ots=HNsEyVdnc0&sig=YgVTyrizrEJLw0rXUQ
vccnygFBA&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20economics%20of%20vertical%20restraints%2C%20in%20Ha
ndbook%20of%20industrial%20organization&f=false
2
P. REY, Ibid.
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19

11

12

13

1

L. TELSER, why should manufacturers wants free trade? (1960) 3 journal of international criminal justice 86.
See the study commissioned by the commission (P. DOBSON, buyer power and its impact on competition in
the food retail distribution sector of the European union 1999) and the studies of the OFT (P. DOBSON, M.
WATERSON ,A. CHU, the welfare consequences of the exercise of buyer power, (OFT) research No. 16 1998).
2
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14

Franchir

Franchise
Affranchir

1
Franchisor
Franchisee

1

P. ZWEIFEL- R. ZACH, vertical restraints: the case of multinational (2003) 48 antitrust bulletin journal 27.
 2يتشابه هذا النظام مع نظام الطوائف الذي وجد في انجلترا في القرن الثاني عشر.
 3لمزيد من التفاصيل حول األصل اللغوي واألساس التاريخي لهذا المصطلح ،انظر :ياسر الحديدي ،النظام القانوني لالمتياز التجاري في الفكر
االقتصادي والقانوني (منشاة المعارف :اإلسكندرية 78-4 )2111
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19
7581

7584

7581

717

7
2
3

: لمزيد من التفاصيل حول هذه التعريفات يرجى مراجعة المرجع التالي1
S. VILLAS-BOAS, vertical contracts between manufacturers and retailers: inference with limited data- the case
of yogurt, http: //repositories. cdlib. org/are_ucb/943/
2
ECJ 161/1986, Para. 15.
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9

4
1

’‘Chicken Cottage

 1انظر التعريف الوارد في تشريع والية كاليفورنيا األمريكية لسنة (.)7511
R. H. BORK, the antitrust paradox: a policy at war with itself, the free press, new York, 1993, p. 289.
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ICC

2

1

See the study commissioned by the commission(P. DOBSON, buyer power and its impact on competition in the
food retail distribution sector of the European union, 1999) and the studies of the OFT (P. DOBSON, M.
WATERSON, A. CHU, the welfare consequences of the exercises of buyer power, (OFT) research paper No. 16,
1998).
.7581/7/28  الصادر بتاريخ،7584/717  انظر قرار محكمة العدل األوروبية رقم2
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7
3

2

1

See the following link: http: //www. mooreblatch. com/furniture/cms/documents/guidance%20note%20%20restrictive%20convenants. pdf
: انظر قرار محكمة العدل األوروبية على الرابط التالي2
3

See the following link: http: //www. giambronelaw. co. uk/franchise-agreements. pdf
.7581/7/28  الصادر بتاريخ،7584/717  قرار محكمة العدل األوروبية رقم4
5
See the above link.
6
See the following link: http: //www. Shipmangoodwin. com/files/publication/2b2b4cdf-7981-4175-b2f0oeaa59b29131/presentation/publicationattachement/89c9a6b0-cd7d-4194-9cb8-144f2f2f7b30/franchise-02. pdf
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4

3

4

.)2113( ) لسنة72( ) من قانون العمل المصري رقم37(  انظر نص المادة1
T. M. pitegoff, DRAFTING EFFECTIVE FRANCHISE AGREEMENTS, AMERICAN BAR ASSOCIATION
publications,
jul
10,2000,
available
at:
http:
//www.
pitlaw.
com/pdf/drafting%20effective%20franchise%20agreements. pdf
2
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5
711

7

2
3
6

See: H. P. MARVEL, summarizing the theories of Steiner (2004) 49 the antitrust bulletin journal 955.
 2نص المادة ( )711من قانون التجارة المصري الجديد رقم ( ،)7555/71الصادر بتاريخ  ،7555/9/71الجريدة الرسمية ،العدد ( )75مكرر.

271

1

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

7
2
3

1
1
2
4

3

2

7

1

See: R. L. STEINER, the evolution and applications of dual-stage thinking(2004)49 antitrust bulletin journal
877.
2
See: T. M. Pitegoff, international franchise agreements (new York state bar association program on international agreements, 1998).
3
E. Kolton before the U. S house representative, committee on small business, june 17,1992; see also: “dispute
grows over true rate of franchise failures,” wall street journal, july3, 1992, p. 82.
4
E. kolton ,ibid
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3
4
9
2

1

See: O J Marrorati, termination of franchise agreements (1997) international business of law journal 216.
T. M. pitegoff, avoiding the long arm of the law in international franchising, (ABA forum on franchising, oct
1995) (co-authored with Andrew oewinger)
3
 انظر.هذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في العديد من القرارات: J. STUYCK-T. V AN DICK, EC Competition rules on
vertical restrictions and the realities of a changing retail sector on national contract law in the forthcoming EC
directinve on unfair commercial practices (ed. H. COLLINS), kluwer law international (the hague: Netherlands
2004) 131.
2
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R. H. BORK, the antitrust paradox: a policy at war with itself, the free press, new York, 1993, p. 289.
 2انظر نص المادة ( )174من القانون المدني المصري.
 3انظر نص المادة ( )132من قانون التجارة المصري.
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 1لمزيد من التفصيل حول هاتين الحالتين يرجى مراجعة المرجع التالي :ياسر الحديدي ،مرجع سابق .281-211
See: T. M. pitegoff, franchisors as web developers, forum newsletter (the franchise lawyer, spring 1997).
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1

Can a franchise agreement be both fair and effective?”, by lewis G. Rudnick and donaldf L. Weaver, 1991
forum on franchising.
 2على سبيل المثال ،اهتم المقنن المصري بتنظيم الوكالة التجارية من الناحية اإلجرائية (أي تنظيم ممارسة أعمال الوكالة كمهنة من المهن
التجارية) ،كاشتراط أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية ،ووجوب تسجيل الوكالة لدى اإلدارة المختصة بهذا العمل ،فاصدر المقنن المصري
القانون رقم ( )7591/24وقصر فيه ممارسة المهنة على المصريين ،ثم اصدر القانون رقم ( )7517/41واشترط قيد من يمارس هذه المهنة (سواء
كان فردا طبيعيا أو شخصا معنويا) بسجل الوكالء التجاريين ،ثم اصدر القانون رقم ( )7517/711وقصر المهنة على شركات القطاع العام ،ثم
اصدر القانون رقم ( ) 7514/53ورخص لألشخاص الطبيعيين والمعنويين تمثيل الشركات األجنبية في مصر ،ثم اصدر المقنن القانون رقم
( )7582/721الخاص بتنظيم أعمال الوكالة وبعض أعمال الوساطة التجارية .في العام.
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7581

UNIDROIT

7581
7583
9

98

71

7511

1

Paragraph 116 of the European commission notice “guidelines on vertical restraints”, OJ C 291, 13. 10. 2000,
p. 1.
2
Council directive 635/86, (1986) O. J. L382/17. Available at: http: //eurlex. europa. eu/LexUriServ.
do?uri=CELEX: 31986L0635: en: HTML
. النمسا؛ هولندا؛ ايطاليا؛ المكسيك؛ وجنوب إفريقيا: هذه الدول هي3
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7518

77

7518

77

The European contracts convention

7518

!

4

1

Convention on the law applicable to agency, the hague, 14 mar 1978, hague conference on private international
law, available at: http: //www. jus. uio. no/im/hcpil. applicable. law. agency. covention. 1978/doc. html
2
This article provided that, as between the principal and the third party, the existence and extent of the agent’s
authority and the effects of the agent’s exercise or purported exercise of his authority shall be governed by the
internal law of the state in which the agent had his business establishment at the time of his relevant acts.
However, the internal law of the state in which the agent has acted shall apply if: (a) the principal has his
business establishment or, if he has none, his habitual residence in that state, and the agent has acted in the name
of the principal; or (b) the third party has his business establishment or, if he has none, his habitual residence inn
that state; or (c) the agent has acted at an exchange or auction; or (d) the agent has no business establishment.
Where a party has more than one business establishment, this article refers to the establishment with which the
relevant acts of the agent are most closely connected.
3
See: T. M. Pitegoff, laying the keel: drafting effective franchise agreements (ABA Forum on franchising, oct
1992) (co-authored with Kim A. Lambert).
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Minimum
Harmonization Technique

22

Remuneration

 1تشير تلك القاعدة إلى صالحية الدول األعضاء التوسع في تطبيق اإلجراء الذي نص عليه التوجيه؛ بالتالي ستكون قواعد التوجيه بمثابة الحد األدنى
من التنظيم القانوني الذي يجب أن تراعيه الدول األعضاء في نظامها القانوني.
2
The directive is not applicable to persons whose activities as commercial agents are considered secondly.
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9

1

See: the OFT publishes guidance on the operation of the exclusion order in: vertical agreements and restraints,
OFT 419, mar 2000; and, assessment of individual agreements and conduct, OFT 414, sept 1999.
2
The office of fair trading, newspaper and magazine distribution in the united kingdom, introductory overview
paper on the newspaper and magazine supply chains, oct 2008, Para 1. 1.
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1

The OFT, newspaper and magazine distribution in the united kingdom: public consultation on the OFT’s
proposed decision on a request for a market investigation reference, oct 2008.
 2انظر نص المادة ( ) 3/79من التوجيه األوروبي الناظم لعقود التوكيالت التجارية .يجوز لدول األعضاء زيادة تلك المدد على اعتبار تبني التوجيه
ألسلوب التوحيد األدنى.

281

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

3

282

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

 1مثل ألمانيا االتحادية وايطاليا.
 2مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
 3مثل الدنمارك واليونان واسبانيا.
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Vertical Agreements

7

2

1

See the study commissioned by the commission (P. DOBSON, Buyer power and its impact on competition in
the food retail distribution sector of the European union, 1999) and the studies of the OFT (P. DOBSON, M.
WATERSON, A. CHU, the welfare consequences of the exercise of buyer power, (OFT) research paper No. 16,
1998).
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7 717

2 717
void

71

1

For more details regading this organization, see: FL. Fine EEC consumer warranties: a new anti-trust hurdle
facing exporters (1998) 10-2 European commercial law review journal 233-255; M nesterowicz, Poland:
legislation office for the protection of competition and consumers (2004) 25-10 European competition law
review journal 164; R ahdar, consumers, redistribution of income and the purpose of competition law (2002) 237 European competition law review journal 341-353; M Sendrowicz, new competition law in Poland much done
but still some changes desirable to attain a market-focused legislation (2007) 28-8 European commercial law
review journal 464-470.
2
See the regulation (139/2004), the (EC) merger regulation (OJ 2004 L 24/1) or the system of block exemption
regulation; see also A Liorens, ”consumer law, competition law and the Europeanization of private law” in F
Cafaggi, the institutional framework of European private law (oxford univ press: new York 2007) 259; see also
the regulation (1/2003) of the application of article (81) and (82) of the (EC) treaty, (OJ 2004 L1/1); see also: A
Gorrie, competition between branded and private label goods. Do competition concerns arise when a customer is
also a competitor? (2006) 27-5 European competition law review journal 217-227; A Liorens, “consumer law,
competition law and the Europeanization of private law (Oxford univ press: new York 2007) 259; C Mihai,
Romania: anti-competitive practices- food retailing (2010) 31-4 European competition law review journal 48.
3
)2115( ) من اتفاقية االتحاد األوروبي قبل تعديلها في نهاية العام81( :)87( هذه المواد هي المواد من
4
الترجمة من اجتهاد الباحث.
5
See: R Smith, does competition law adequately protect consumers? (2007) 28/7 European competition law
review journal 412; C Mihai, Romania: anticompetitive practices- food retailing (2010) 31-4 European
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7512

The Commission)

7
2113

competition law review journal 48; C Doyle and R Inderst, some economics on the treatment of buyer power in
antitrust (2007) 28-3 European intellectual property review journal 210-219.
1
EEC Council: regulation No 17: first regulation implementing article 85 and 86 of the treaty, official journal
013,
21/2/1962
p4
available
at
the
following
link:
http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=CELEX:31962r0017:EN:HTML
2
Council regulation (EC) No 1/2003 of 16 dec 2002 on the implementation of the rules on competition laid
down in articles 81 and 82 of the treaty, official journal L 001, 4/1/2003 P. 0001- 0025. Available at the
following link: http: //eurlex. europa. eu/lexuriserv/lexuriserv. do?uri=CELEX: 32003R0001: EN: HTML
3
T Wilhelmsson, private law in the EU: harmonized or fragmented Europeanization (2002) European review of
private law 77.
4
ECJ 8/1972, vereniging van cementhandelaren v. commission, E. C. R. 997.

287

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

717

291
41

%71

1

Article (101/3; old 81/3) of the (EC) treaty; for a comprehensive discussion, see: H Micklitz, the necessity of an
new concept for the further development of the consumer law in the EU (2003) 4 german law journal; T
Tridimas, general principles of community law (oxford univ press: new York oxford 1999); R Plaistowe, models
for business-univ collaboration – the lambert agreements (2005) 27-6 European intellectual property review 121123; the European commission notice on the application of art. 81(3) EC, (2004) O. J. C101/97, para 21; see also
P Marsden, “consumer detriment” and its application in EC and UK competition law (2006) 27-10 European
competition law review 571; C Doyle and R Inderst, some economics on the treatment of buyer power in
antitrust (2007) 28-3 European intellectual property review journal 210-219.
2
ECJ 56/65, cociete technique v. maschinenbou Ulm GmbH (1966), E. C. R. 235.
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53

7583

83
7584

7588

4181
7555 215
3 717

3 717

2171 4 21
Lisbon

1

C Doyle and Indert, some economics on the treatment of buyer power in antitrust (2007) 28-3 European
intellectual property review journal 210.
2
Commission regulation (EC) No 2790/1999 of 22 dec 1999 on the application of article 81(3) of the treaty to
categories of vertical agreements and concerted practices, OJ L 336, 29/12/1999, p. 21-25. This regulation is
published on the following link: http: //eurlex. europa. eu/lexuriserv/lexuriserv. do?uri=OJ: I: 1999: 336: 0021:
0025: en: pdf
3
 ودخت هذه التعديالت حيز النفاذ في كانون أول،)7553( عدلت هذه االتفاقية العديد من النصوص القانونية التفاقية إنشاء االتحاد األوروبي للعام
 لمزيد من التفاصيل حول نصوص هذه االتفاقية يرجى مراجعة الرابط التالي.) 2115(:
http: //ec. europa. eu/archives/lisbon_treaty/index_en. htm
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7555 215

2171 331
3 717
Block Exemptions

3 717
2171 331

3 717
Block Exemptions

7
711
2
3
1

Commission regulation(EU) No 330/2010 of 20 april 2010 on the application of article 101(3) of the treaty on
functioning of the European union to categories of vertical agreements and concerted practices text with EEA
relevance, official journal L 102, 23/4/2010 p. 0001-0007. Available at the following link: http: //eur-lex. europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX: 32010R0330
. وتعتبر بذلك غير مخالفة لقواعد المنافسة،)3/717(  بمعنى ان هذه الحاالت تستفيد من االستثناء الوارد في نص المادة2
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%31

individual Exception

2171 331

3 717
7

2
3
4

 1انظر نص المادة ( )4من القانون رقم (.)2171/331
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3 717
7
2

indispensable

3
brands

3 717

7 717
1

See the commission’s guidelines on vertical retrains (2000) O. J. C291/26-28, para. 121-133.
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717

3 717
2111

1

The guidelines of the commission’s policy towards aspects relating to agency agreements, (2000), OJ 291/1,
paras 12-20.
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7883

1

R&D Cess, Tax on drug samples and event management, the financial express journal, 4 feb 2011.
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7 14

1

Trade the technology transfer: some issues for consideration in the context of the Indian automobile industry,
http: //www. iift. edu/iift/wto/proj-proposed. asp
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Exploit

Quiet Enjoyment
 1إسماعيل صبري عبدا هللا ،إستراتيجية التكنولوجيا ،بحث قدم للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لالقتصاديين المصريين ،الجمعية المصرية لالقتصاد
السياسي واإلحصاء والتشريع ،القاهرة،7511/3/24 ،ص.2
2
See: DSIR: international technology transfer programme (ITTP), www. dsir. gov. in
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7
2

1

India stresses technology transfer as the core of FDI Flows-multilateral rules should not curtail domestic policy
options, http: //commerce. nic. in
 2إسماعيل صبري عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.2
 3نص المادة ( )13من قانون التجارة المصري رقم  71لسنة .7555
 4إسماعيل صبري هللا ،مرجع سابق ،ص.4
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7 12

1

India is developing good competition policy, says WTO Official, the economic times journal, 4 feb 2011.

298

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

1

See: India stresses technology transfer at the core of FDI Flow-multilateral rules should not curtail domestic
policy options, http: //commerce. nic. in
2
see the above mentioned reference.
3
K. Laursen and E. Ellgan, trade specialization technology and economic growth: theory and evidence from
advanced countries (publishing inc: UK 2000) 199.
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81

7

1

See: V. meliciani, technology trade and growth in OCED countries: does specialization matter? (routliedge: UK
2001) 187.
2
K. Laursen and E. Elgan, ibid 207.
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2

1
2

See: trade and transfer of technology, ICTD and IISD, Doha round briefing series, vol. 3 of 13 dec 2004.
The role of green technology transfer in climate policy by david popp, http: //www. energyportal. eu
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KnowHow

Know- How

1

V. K narayanan, managing technology and innovation for competitive advantage (Pearson education inc:
Canada 2009) 510.
2
R. Kapoor, A Balanced IPR Regime-key to promote technology-driven agriculture, the Hindu business line
journal, 21feb 2011.
3
See: transfer of technology by UNCTAD, series on issues in international investment agreements, new York,
2001.
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Trade

Know- How
Secret

7
7
2
3

1

R. Kapoor, ibid.
M. Niozzo and V. Walsh, international competitiveness and technological (Oxford univ press: London 2006)
325.
3
S. Shane, technology strategy for managers and entrepreneurs (pearson education inc: Canada 2009) 401.
2
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2

3

4

9
Improvements

Adaptations

1
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1

8

5

71

See: K. Laursen and E. Elgan, ibid 236.
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1

Sustainability-oriented innovation systems: towards decoupling economic growth from environment pressures,
DIE Research project “sustainable solutions through research”, www. die-gdi. de, nov 2009.
2
D. Bhatnagar technology diplomacy: Historical perspective and approaches (2009) CUTS International journal.
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K. Laursen and E. Elgan, ibid 217.
D. Bhatnagar, ibid.
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The characteristic performance

Franchising Agreement)
Turn-key Contract

1

J. H. Barton, new trends in technology transfer: implications for national and international policy (2007) issue
paper No. 18 intellectual property and sustainable development series.
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Franchisee

Franchisor

1

1

D. Bhatnagar, ibid.
Technology exports from India: an overview, foreign trade review, January-march 2010, IIFT, New Delhi.
3
For more details about these forms of contracts, see: US seeks WTO mediation with china over clean tech
subsidies, http: //www. platts. com/latest-news/electric-power/washington/us-seeks-wto-mediation-with-chinaover-clean-6696102
2
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2

1
2

India’s international trade: A Tech segregated perspective, exim bank, export advantage journal, dec 2010.
The role of green technology transfer in climate policy by David Popp, http: //www. energy. eu
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 1ظهرت هذه العقود عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في الواليات المتحدة األمريكية ،نتيجة االحتياجات العاجلة للتجهيزات والمعدات الصناعية.
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1

See: report (2010) of the working group on trade and transfer of technology to the general council, www. wto.
org WT/WGTTT/12, 13dec2010.
2
Trade and technology transfer: some issues for consideration in the context of the Indian automobile industry,
http: //www. iift. edu/iift/wto/proj-proposed. asp
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2

1

R&D cess, tax on drug samples and event management, the financial express journal, 4feb 2011.
FAQs on technology transfer, www. villgro. org
3
India insist on technology transfer by telecom vendors, http: //webcache. googleusercontent.
com/search?q=cache:
JLCzYZ4nBeQJ:
cc.
iift.
ac.
in/research/Docs/Papers/WTO/2011/1.
pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk
4
For more details about these obligations, see: V. Meliciani, technology trade and growth in OCED countries:
dopes specialization matter? (routliedge: UK 2001° 187. K. Laursen and E. Elgan, trade specialization
technology and economic growth: theory and evidence from advanced countries (publishing inc: UK 2000) 199.
2
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21
33

7883
7

72
4

1

See: M C E J, the exhaustion of patent rights under WTO law (1998) journal of world trade 137; R Marshall,
patents antitrust and the WTO/GATT: using TRIPS as a vehicle for antitrust harmonization (1997) law and
political international biasness journal 597.
2
V. B. Kerry and K. Lee, TRIPs, the Doha declaration and paragraph 6 decisions: What are the remaining steps
for protecting access to medicines? (2007) 3-3 globalization and Health journal.
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2

WIPO

Patent Co-operation

7511 1 75

Treaty

1

The world intellectual property organization.
See: WTO agreements on trade and the transfer of technology, www. atdforum. org
.7584/2/3  وللمرة الثانية بتاريخ،7515/5/28  تم تعديل هذه االتفاقية للمرة األولى بتاريخ3
4
Technology transfer agreements in India, http: //www. sethassociates. com/technology-transfer-agreements-inindia. html
2
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7511 71 1

7513 71 9

1

European patent convention, Munich 1973.
DRDO, US Working on 30 high-tech projects, business standard journal, 12 feb 2011; step Up investment in
farm R&D: IARI, the Hindu busines line journal, 5 feb 2011.
3
See: M Blakeney, legal aspects of the transfer of technology to developing countries (Oxford publications:
London 1989).
4
EU Waives appeal against WTO High-Tech product ruling, http: //www. eubusiness. com/news-eu/wto-tradedispute. 668/
5
China denies forcing foreign firms to transfer technology, http: //www. physorg. com/news199598366. html.
2
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1

OECD

7519

LOME Convention

17
7511
2111

Cotonou Agreement

41

49

1

For more details about these treaties, see: UNCTAD, international investment instrument: a compendium (Un
publication: new York 1996).
2
See the OECD publications, enhanced action on technology development and transfer, SPECIAL SESSION
ON CLIMATE CHANGE, hosted by UN economic commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 3sep 2009.
. بريطانيا؛ فرنسا؛ هولندا؛ وبلجيكا: هذه الدول هي3
4
For more details about this agreement, visit the following link: http: //ec. europa.
eu/europeaid/where/acp/overview/cotonou-agreement/index-en. htm
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International Code of conduct

OECD

2117

ILO

1

2

2111 7 7

1

See expert meeting on international arrangement for transfer of technology, UNTCAD publications, Distr.
GENERAL, TD/B/COM. 2/EM. 9/2, 1jun 2001, which is available at the following link: http: //www. unctad.
org/en/docs/c2em9d2. en. pdf
2
Tripartite declaration of the international labor organization international enterprises and social policy,
available at the following link: http: //www. ilo. org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index. htm
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37

37

2 11
Incentives

1

WTO Agreements on trade and the transfer of technology, www. atdforum. org
TRIPS: technology transfer, www. wto. org
3
Technology transfer agreements in India, http: //www. sethassociates. com/technology-transfer-agreements-inindia. html
2
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41

1

India stresses technology transfer as the core of FDI flows-multilateral rules should not curtail domestic policy
options, http: //commerce. nic. in
2
Report (2010) of the working group on trade and transfer of technology to the general council, www. wto. org
WT/WGTTT/12, 13dec 2010.
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717
7584
Block Exemption

3 717
7588
7551
51 241
2111

1

Commission regulation (EEC) No 2349/84 of jul 1984 on the application of article 85 (3) of the treaty to certain
categories of patent licensing agreements OJ L 113, 26/4/1985, p35.
2
Commission regulation (EEC) No 556/89 of 30 nov 1988 on the application of article 85 (3) of the treaty to
certain categories of know-how licensing agreements OJ L 61, 4/3/1989, p1-13.
3
Commission regulation (EC) No 240/96 of 31 jan 1996 on the application of article 85 (3) of the treaty to
certain categories of technology transfer agreements (text with EEA relevance) OJ L 31, 9/2/1996, p2-13.
4
Commission regulation (EEC) No 2658/2000 of 29 nov 2000 on the agreement of article 81 (3) of the treaty to
categories of specialization agreements (text with EEA relevance) OJ L 304, 5/12/2000, p3-6; and the regulation
(3659/2000) commission regulation (EC) No 2659/2000 of 29 nov 2000 on the application of article 81(3) of the
treaty to categories of research and development agreement (text with EEA relevance, OJ L 304, 5/12/2000, p 712.
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51 241

Know- How Pools

Patent Pools

Joint venture
reciprocal Licenses

Ancillary
Pure sales Agreements

51 241
3 717

7

Pure

.) من هذا التشريع1() و9(  انظر نصوص المواد1
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Pure

2

3

4

9
Limitative

7

 1يهدف هذا الحظر إلى منع المتلقي من احتكار العالمة التجارية محل االتفاق.
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2

3

4

9

1

White
List

7

Not to divulge

2
3
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4

9

1

1

8

5

71

Endeavors

Market share Agreements

%21
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7

2

3

7
3

2

2111

2195
717

7
) من التشريع9(  انظر نص المادة11
Commission regulation (EC) No 2659/2000 of 29 nov 2000 on the application of article 81 (3) of the treaty to
categories of research and development agreements, OJL 304, 5/1/2000, p 7-12.
3
Pursuant to article 81 (3) of the treaty and subject to the provisions of this regulation, it is hereby declared that
article 81 (1) shall not apply to agreements entered into between two or more undertakings (hereinafter referred
to as “the parties”) which relate to the conditions under which those undertaking pursue: (a) joint research and
development of products or processes and joint exploitation of the results that research and development; (b)
joint exploitation of the results of research and development of products or processes jointly carried out pursuant
to a prior agreement between the same parties; or (c) joint research and development of products or processes
excluding joint exploitation of the results.
2
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2
3

9
7
2
3
9

4

1
1

1

Where the research and development agreement provides only for joint research and development, each party
must be free independently to exploit the result of the joint research and development and any pre-existing
know-how necessary for the purposes of such exploitation. Such right to exploitation may be limited to one or
more technical fields of application, where the parties are not competing undertaking at the time the research and
development agreement is entered into.
2
Any joint exploitation must relate to results which are protected by intellectual property rights or constitute
know-how, which substantially contribute to technical or economic progress and the results must be decisive for
the manufacture of the contract products or the application of the contract processes.
3
Undertakings charged with manufacture by way of specialization in production must be required to fulfill
orders for supplies from all parties, except where the research and development agreement also provides for joint
distribution.
4
The exemption provided for in article 1 shall not apply to research and development agreements which, directly
or indirectly, in isolation or in combination with other factors under the control of the parties, have as their
object.
5
The restriction of the freedom of the participating undertakings to carry out research and development
independently or in cooperation with third parties in a field unconnected with that to which the research and
development relates or, after its completion, in the field to which it relates or in a connected field.
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8
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2111

7

1

See the following link: http: //www. un. org/arabic/publications/ourlives/bank. htm
See the following link: http: //www. wikipedia. org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9% 86%d9
%83%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a
3
The international bank for reconstruction and development (IBDRP).
2
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2
3
4
9

7544

7

7
2

711
7511

2171
2

1

The international development association (IDA).
The international finance corporation (IFC).
3
The multilateral investment guarantee agency (MIGA).
4
The international center for settlement of investment disputes (ICSID).
... تتعدد تلك المشروعات لتشمل مشروعات تطوير البنية التحتية؛ خدمات النقل؛ التعليم والصحة؛ إقامة مشروعات زراعية وتصنيعية في الدول5
.الخ
6
See the following link: http: //data. albankaldawli. org/topic/economic-policy-and-external-debt
2
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91

2171
711
3

%97
1

See the following link: http: //data. albankaldawli. org/topic/economic-policy-and-external-debt
http: //www. afdb. org/en/
3
http: //www. adb. org/
4
http: //www. iadb. org/en
5
http: //www. ebrd. com/pages/homepage. shtml
6
For more details about these institutions, see: G Handl, the legal mandate of multilateral development banks as
agents for change towards sustainable development (1998) American journal of comparative law 92.
2
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%3

7557
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Stabilization Clause

1

See N Rawding, protecting investments under state contracts: some legal and ethical issues (1995) 11
arbitration international law journal.
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7811

711

1

1

See: M Sornarjah, state responsibility and bilateral investment treaties (1986) journal of world trade 79.
 2حتى اللحظة ،مازالت الجهود مستمرة داخل اطار مجموعة دول ( ،) OECDللوصول الى اتفاقية تنظم تشجيع االستثمار بين دول هذه المجموعة.
بدات هذه الجهود في العام ( ،) 7559وهدفت الى تنظيم االستثمار بين الدول االعضاء على نحو يراعي ما يلي :تحرير وتنمية حركة التجارة بين
هذه ال دول االعضاء؛ منح تسهيالت استثمارية وحماية قانونية لمستثمري الدول االعضاء؛ انشاء آلية فعالة وسريعة لتسوية النزاعات ذات العالقة
بالنشاط االستثماري فيما بين الدول االعضاء .لم تتمكن الدول االعضاء من االتفاق على توقيع هذه االتفاقية حتى اللحظة ،نظرا النها تقيد من سلطات
هذه الدول كثيرا فيما يتعلق بتوجيه ومراقبة النشاط االسستثماري على اراضيها .لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي:
http: //www. oecd. org/investment/investment-policy/oecddeclarationoninternationalinvestmentand multinational
enterprises. htm
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Stabilization Clause
Freezing ligislative development

Good Faith

. انظر نصوص اتفاقية االستثمار الموقعة بين الجمهورية التونسية وجمهورية فرنسا1
See: W Peter, stabilization clause in state contract (1998) revue de droit des affaires internationals 752.
3
For more details about these arguments, see: E paasivirta, internationalization and stabilization of contracts
versus state sovereignty (1989) British yearbook international law 315.
2
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2

 1انظر اتفاقية االستثمار الموقعة بين المملكة األردنية الهاشمية والواليات المتحدة األمريكية في العام (.)7551
 2انظر نص المادة ( ) 3من اتفاقية االستثمار الموقعة بين الهند والمملكة المتحدة في العام (.)7559
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TRIMs

 1انظر نص المادة ( )2/7من اتفاقية االستثمار الموقعة بين اتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ التجاري من جهة ( )BIG BLUEوالصين من جهة أخرى.
The agreement on trade related investment measures.
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7

2

3

confiscation
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2

7
3

7512

7813

7512

7514

Permanent Sovereignty over Natural Resources

1

Permanent Sovereignty over natural resources, G. A. res. 1803 (XVII), 17 U. N. GAOR Supp. (NO. 17) at 15,
U. N. Doc. A/5217 (1962). Available at: http: //www1. umn. edu/humanrts/instree/c2psnr. htm
2
Article (4) of this resolution provides that: nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on
grounds or reasons of public utility, security or the national interest which are recognized as overriding purely
individual or private interests, both domestic and foreign. In such cases the owner shall be paid appropriate
compensation, in accordance with the rules in force in the state taking such measures in the exercise of its
sovereignty and in accordance with international law. In any case where the question of compensation gives rise
to a controversy, the national jurisdiction of the state taking such measures shall be exhausted. However, upon
agreement by sovereign states and other parties concerned, settlement of the dispute should be made through
arbitration or international adjudication..
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3287
The Charter of Economic rights duties of States

721
72

7
2
3

7512

7813

1

Resolutions adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and duties of states,
available at the following Link:
http: //www. eyty4scf. net/a29r3281. htm
2
This article provided that: every state has the sovereign and inalienable right to choose its economic system as
well as it political, social and cultural systems in accordance with the will of its people, without outside
interference, coercion or threat in any form whatsoever.
3
This article provided that: To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in which case
appropriate compensation should be paid by the state adopting such measures, taking into account its relevant
laws and regulations and all circumstances that the state considers pertinent. In any case where the question of
compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing state and
by its tribunals, unless it is freely and mutually agreed by all states concerned that other peaceful means be
sought on the basis of the sovereign equality of states. And in accordance with the principle of free choice of
means.
4
For more details about these rules, see: S asante, international law and foreign investment: a reappraisal (1988)
international and comparative law quarterly 590
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7552

General interests

7

7512 7813

Public Utility and security

Prohibition of Discrimination

1

2

The world Bank Guidelines on the treatment of foreign Direct investment, which is available at the following
Link:
http: //ita. law. uvic. ca/documents/worldBank. pdf
2
Article (4) of this resolution provides that: nationalization, expropriation or requisitioning shall be based on
grounds or reasons of public utility, security or the national interest which are recognized as overriding purely
individual or private interests, both domestic and foreign….
3
R Higgins, conflict of interests in international law in a divided world (defour: chester 1965) 62.
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Compensation

7
2
3

Prompt

Appropriate

Effective

7512 7813
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%71

%72

7552

Exportable Currencies

Market

Book value
value

 1هو مصطلح محاسبي يطلق على رصيد حساب األصل أو االلتزام في قائمة المركز المالي ألي كيان اقتصادي سواء كان فردا أو شركة أو حكومة.
وتعتمد طريقة حساب هذه القيمة على السياسة المحاسبية المتبعة في تقييد األصل أو االلتزام ،فإما تكون مساوية لقيمته الواقعية (كالنقد والودائع
البنكية) أو قيمته السوقية أو قيمة شراءه ناقصا مجموع اإلهالك أو قيمته التقديرية .كما تقاس القيمة الدفترية للشركات عن طريق حساب الفرق بين
إجمالي القيمة الدفترية لألصول وإجمالي القيمة الدفترية لاللتزامات ،مما يساوي القيمة الدفترية لحقوق الملكية وهي القيمة الدفترية للشركة .القيمة
الدفترية = إجمالي حقوق المساهمين ÷ عدد األسهم المصدرة.
 2ويقصد به في نظام المنافسة الحرة ،الثمن الذي يتحقق عنده اكبر عدد ممكن من الصفقات في زمن معين بحيث يتعادل عنده العرض مع الطلب.
والقيمة السوقية متغيرة وتؤثر فيها المضار بات بالصعود أو الهبوط ولكنها تميل إلى اتجاه معين مع مرور الوقت .وهذا االتجاه يتحدد بنفقات اإلنتاج.

345

قان ــون وأحكــام التج ــارة الدولي ــة

الباب الثاني

7589

The Multilateral
MIGA

Investment Guarantee Agency

7519

International Center for
ICSID

7589

Settlement of investment Disputes

MIGA

711

7
Non- Commercial Guarantees

1

See the following link: http: //www. miga. org/
 تم اقتباس هذه الحاالت من الموقع الرسمي باللغة العربية على.) من اتفاقية إنشاء الوكالة44 .7 ؛31 .7 ؛31 .7 ؛24 .7(  انظر نصوص المواد2
:الرابط التالي
http: //www. miga. org/documents/IGGarabic. pdf
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2

Guaranteed Investments

1

See the following link: http: //www. miga. org/guarantees/index sv. cfm
.) من االتفاقية79 و74(  انظر نصوص المواد2

3

See the following Link:
http: //www. miga. org/guarantees/index sv. cfm?stid=1546
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71
%51

ICSID

 1المادة ( )91من االتفاقية.
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7519

International Center for
ICSID

settlement of investment Disputes

791

29

7

1

See the following Link: http: //icsid. worldbank. org/ICSID/Index. jsp
See the following Link: http: //icsid. worldbank. org/ICSID/staticFiles/basicdoc/CRR English-final. pdf
3
This article provided that:
(1) The jurisdiction of the centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between
a contracting state (or any constituent subdivision or agency of a contracting state designated to the centre by
that state) and a national of another contracting state, which the parties to the dispute consent in writing to
submit to the centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.
(2) “National of another contracting state” means:
(a) any natural person who had the nationality of a contracting state other than the state party to the dispute on
the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration as well as on the date
on which the request was registered pursuant to paragraph (3) of article 28 or paragraph (3) of article 36, but
does not include any person who on either date also had the nationality of the contracting state party to the
dispute; and
(b) any juridical person which had the nationality of a contracting state other than the state party to the dispute
on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical
person which had the nationality of the contracting state party to the dispute on that date and which, because of
foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another contracting state for the
purposes of this convention.
(3) consent by a constituent subdivision or agency of a contracting state shall require the approval of that state
unless that state notifies the centre that no such approval is required.
(4) Any contracting state may, at the time of ratification, acceptance or approval of this convention or at any time
thereafter, notify the centre of the class or classes of disputes which it would or would not consider submitting to
the jurisdiction of the centre. The secretary-General shall forthwith transmit such notification to all contracting
states. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1).
2
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2

The Panel

List of Arbitrators

1

The list of those Member states is available at the following Link:
http:
//icsid.
worldbank.
org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=English
.) من االتفاقية93(  انظر نص المادة2
.) من االتفاقية94(  المادة3
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Arbitration
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9

 1انظر نص المادة ( )21من اتفاقية (واشنطن).
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 1يعتبر مصطلح "التجارة الخارجية " بمفهومه الشامل عن كل من الصادرات والواردات السلعية والخدمية بما في ذلك انتقاالت رؤوس األموال في
صورة استثمارات وكل ذلك يتم وفق ضوابط محددة .وقد اختلف علماء االقتصاد حول أسس التجارة الدولية إلى أن انتهوا إلى مدرستين كبيرتين
إحداهما تعتنق المذهب التجاري واألخرى تعتنق النظرية الكالسيكية.
ووفقا للمذهب التجاري تخضع التجارة الخارجية للعديد من القيود الحمائية حيث يرى أنصار هذا المذهب أن ثروة األمم تتجلى أساسا بما لديها من
ذهب وفضة بغض النظر عن مواردها الطبيعية األخرى التي تعمد عليه ا فقط لزيادة ما لديها من معادن ثمينة  ،وبناء على ذلك دعمت الدول
الصادرات على حساب الواردات وفرضت العديد من القيود أمام تدفق السلع إلى أسواقها كما قدمت مختلف الصور دعم لتشجيع الصادرات.
وتبنت النظرية الكالسيكية مذهب حرية التبادل التجاري فقد رفض آدم سميث في كتابه ثروة األمم تدخل الدولة في التجارة الخارجية ودافع بقوة عن
مذهب الحرية االقتصادية الذي يقوم على قانون العرض والطلب وعالقته باألسعار ونوعية المنتجات وتنوعها .راجع في ذلك السيد  ،الجات والعالم
الثالث  ،دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهة ص  79؛المجدوب  ،الجات ومصر والبلدان العربية  ،ص  28-21؛ والتجارة الدولية نشاط
قديم وسابق على ظهور الدول  ،وهي اليوم تحظى باهتمام جميع الدول  ،بدرجات متفاوتة إذ ليس هناك دولة واحدة يمكن أن يكون لها اكتفاء ذاتي
بحيث تستطيع ان تغلق حدودها على نفسها وتهمل بقية العلم ؛ راجع في ذلك :الحويش  ،مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية
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’’‘’Necessity is the mother of invention

(GATT

BRITON

 1راجع في ذلك :الزوري  ،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية  ،ص .731
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7544

WOODS

49

IM

IBRD

7554

(GATT

 1لتفصيل أكثر راجع :مراد عبد الفتاح  ،منظمة التجارة العالمية والعولمة واألقلمة  ( ،د .د .ن ) ( ،د .ع .ن )  ،ص  429-424؛ التكريتي  ،آليات
العولة االقتصادية  ،ص  322وما بعدها.
 2يقصد بالسياسة التجارية في مجال العالقات الدولية ،مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة ؛
راجع :المجدوب  ،الجات ومصر  ،ص .37
 3راجع :محمود ،محمد عبي د  ،منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية ،دار الكتب القانونية مصر ( ،)2111ص .21
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7541

75
7541

7541

7549

 1راجع في ذلك :أسامة المجدوب  ،الجات ومصر والبلدان العربية ،من هافانا إلى مراكش الدار المصرية اللبنانية ،ط  7القاهرة  ،7551ص ، 31
الحويش ياسر ال خضر،مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية  ،رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة عين شمس  2117ص .14
 2راجع في ذلك :الزوي،جمعه سعيد سرير ،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ،رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة عين شمس  ،7558ص
.741
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7541 77 27
4

711

 1راجع في ذلك الفت الوي  ،سهيل حسين ،منظمة التجارة العالمية  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،عمان ( ،)2111ص .79
 2راجع الفتالوي  ،مرجع سابق  ،ص .79
 3راجع في ذلك :أبوعزوز  ،محمد سعيد بن سهو ،الجات ومنظمة التجارة العالمية بين النظرية والتطبيق ،دار البيارق  ،األردن ( ،)2117ص  72؛
وتتمثل القواعد التي وضعها ميثاق هافانا بشأن التعريفات الجمركية والرسوم األخرى في:
القاعدة األولى :ونصت عليها المادة ( ) 71التي تلزم كل طرف بأن يعامل األطراف اآلخرين على قدم المساواة في التعريفات الجمركية واللوائح
واإلجراءات الجمركية والضرائب الداخلية.
والقاعدة الثانية :نصت عليها المادة ( )71وتلزم األطراف المتعاقدة بضرورة الدخول في مفاوضات لتخفيض التعريفات الجمركية وإلغاء
التفضيالت.
أما القاعدة الثالثة :فقد نصت عليها المادة ( ) 78والتي تمنع األطراف المتقاعدين من فرض رسوم داخلي على الواردات تنطوي على التمييز أي أن
الضرائب الداخلية التي تفرض على السلع المستوردة عالوة على الرسوم الجمركية الت ي يجب أن ال تزيد على الضرائب الداخلية على السلع المحلية
المماثلة إال في جوانب استثنائية .راجع في كل ما سبق :المثنى  ،فضل علي ،اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية  ،بحث مقدم لنيل درجة
الماجستير  ،مكتبة مدبولي  ،الطبعة األولى،القاهرة ( ،)2111ص .77-71
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34

34

 7راجع عبد العزيز سمير محمد ،التجارة العالمية بين جات  54ومنظمة التجارة العالمية  ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ( ,)2117
ص.71
 2يقصد بعبارة " السلع األساسية " منتجات الزراعة والغابات  ،مصايد األسماك  ،المعادن سواء كانت في شكلها الطبيعي أو أجريت عليها عملية
تؤهلها للبيع في التجارة الدولية  ،ويطلق عليها في الغالب المواد األولية  ،وتهدف االتفاقيات المتعلقة بها على تحقيق عدة أغراض أهمها تثبيت
األسعار على أساس يالءم المستهلكين ويؤدي على حصول المنتجين على ربح معقول .راجع فيما سبق :المثنى  ،اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة
العالمية  ،ص .73
 3راجع في ذلك :عبد العزيز  ،مرجع سابق ص .72
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93

91

 1راجع في ذلك :محمود ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .27
 2راجع عبد العزيز  ،مرجع سابق ص .73 – 72
 3راجع الفتالوي سهيل حسين  ،منظمة التجارة العالمية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ,ط  7عمان ( ,)2111ص .73
 4تنص المادة األولى من الدستور األمريكي في فقرتها الثامنة على أن التجارة األمريكية الخارجية هي من اختصاص الكونجرس  ،وعليه فغنها
ليست من اختصاص السلطة التن فيذية وال يستطيع الجهاز التنفيذي أو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء المختصين البت في أي اتفاقية تجارية دون
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34
موافقة الكونجرس األمريكي .راجع في ذلك :منظمة التجارة العالمية  ،وريثة الجات (  /71آب  ، ) 7551 /المركز الثقافي الملكي  ،عمان – األردن
 ،ص .2
 1راجع في ذلك :محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .27
 2راجع الفتالوي  ،مرجع سابق ص .74
 3تملك الواليات المتحدة األميركية خمسة وعشرون بالمائة من رأسمال صندوق النقد الدولي وبالتالي لها ثالث وعشرون بالمائة من إجمالي
األصوات في مجلس إدارة الصندوق لذا فهو يحقق مصالحها اال قتصادية والسياسية .راجع :هالل  ،محسن أحمد ،االتفاقيات التجارية  ،ندوة القدرة
التنافسية للمؤسسات االقتصادية العربية  ،المستقبل العربي  ،العدد (.)2111( )294
 4راجع :عبد العزيز ,مرجع سابق ص .73
 5راجع في ذلك رأي :العبادي  ،عبد الناصر نزال ,منظمة التجارة العالمية ( )WTOواقتصاديات الدول النامية  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،
الطبعة األولى عمان ( ، )7555ص .22
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7541
78

23

 1راجع الزوي  ،مرجع سابق ص .744
 2وتتمثل تلك الدول:
عشر دول صناعية :أمريكا  ،بريطانيا  ،أستراليا ،نيوزلندا  ،كندا  ،فرنسا  ،بلجيكا  ،هولندا  ،لوكسمبورغ  ،النرويج.
 دولتان عربيتان :سوريا  ،لبنان ثالث دول من أمريكا الالتينية :تشيكوسلوفاكيا  ،البرازيل  ،التشيلي. دولتان من إفريقيا :جنوب روديسيا  ،جنوب إفريقيا. خمس دول آسيوية :الهند  ،باكستان  ،الصين  ،كوريا  ،سيالن. -دولة من أوروبا الشرقية :بورما.
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GATT

7548 7 7

7541 71 31

7591 72 1

 1أشار ال فتالوي :على أن االتفاقية العامة للتعريفات قد تم اقتباسها من الوثيقة االختتامية للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والعمالة ( أو
التوظيف ) التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي فأجرى عليها مؤتمر " جنيف " التعديالت الالزمة وأطلق عليها اسم ( الجات ) لتمييزها عن
اتفاقية األمم المتحدة حيث أصبحت االتفاقية تنسجم والتوجيهات الغربية الرأسمالية وتم عزل الدول االشتراكية عن النظام االقتصادي الدولي  ،أنظر
في هذا الشأن :الفتالوي ،مرجع سابق ص .71
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(General
)Agreement on Tariffs and Trade

 1أنظر الموقع اإللكتروني :www. wto. org
 2راجع في ذلك :عبد الحميد  ،عبد المطلب ،الجات وآليات منظمة التجارة العالمية ( من أوروجواي لسايتل حتى الدوحة )  ،الدار الجامعية ( ،د .ع.
ن)  ، )2112-2113( ،ص .23-22
 3أنظر في ذلك :الزعيم  ،سميح ،االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  ،بحث علمي قانوني  ،لنيل لقب أستاذ في المحاماة  ،نقابة المحامين
فرع دمشق ( ، )2111/11/29ص .3
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 1انظر :الفار  ،عبد الواحد محمد ،المنظمات الدولية علم الكتب  ،القاهرة ( ، )7515ص  31؛ وانظر الفتالوي  ،سهيل حسين ,مبادئ المنظمات
الدولية العالمية واإلقليمية  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،عمان ( ، )2171ص .27
 2راجع في كل ما سبق :مانع  ،جمال عبد الناصر ،التنظيم الدولي  ،النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة  ،دار الفكر الجامعي
 ،اإلسكندرية  ،الطبعة األولى ( ،)2118ص  13وص .12 – 1
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7541

( OTC

( Contaracting parties

Organization for Trade Cooperation

7599 7594
7541

 1ذهب لذات الرأي كل من :كنونه  ،أمين رشيد  ،االقتصاد الدولي  ،مطبعة الجامعة  ،الطبعة الثانية  ،بغداد ( ،)7581ص  778؛ وكذالك :عبد
السالم  ،رضا العالقات القتصادية الدولية  ،بين النظرية والتطبيق  ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع  ،مصر( ، ، )2111ص  ، 752عبد العزيز ،
مرجع سابق  ،ص 71؛ شهاب  ،مجدي محمود  ،االقتصاد الدولي المعاصر  ،نظرية التجارة الدولية – النظام الجديد للتجارة العالمية أهم مشكالت
االقتصاد الدولي المعاصر ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية ( ، )2111ص .713
 2من أهم األهداف التي تم تسطيرها لتقوم منظمة التعاون التجاري المزمع إنشاؤها بتحقيقها:
 تحقيق شرط الدولة األكثر رعاية على أوسع نطاق ممكن. وقف سياسة فرض القيود على الصادرات والواردات باستثناء حالة تحقيق توازن ميزان المدفوعات وخدمة أغراض التنمية االقتصاديةفي الدول المتخلفة ولكن بشرط استشارة بقية الدول األطراف.
التزام الدول األطراف باإلعالن عن جميع إجراءات الحماية الجمركية التي تضعها على التجارة ووسائل التمييز والتفضيل القائمة على
سائر الدول األطراف.
 عدم إتباع نظام التفضيل في المعا ملة مع استثناء خاص متعلق بالنظام القائمة بين كل من فرنسا والمملكة المتحدة في عالقتها باألقاليمالتابعة لهما.
الحد من الرسوم الداخلية التي تميز بين السلع الوطنية واألجنبية كرسوم االستهالك والتعهد بعدم االلتجاء إلى إعانات التصدير كمحاولة
لكسب ميزة تنافسية في المجال الدولي.
 محاولة تخفيض المستويات العامة للرسوم الجمركية مع عدم فرضها أساسا على أنواع معينة من السلع.التوسع في تكوين االتحادات التجارية مثل مناطق التجارة الحرة واالتحادات الجمركية بشرط أال تتخذ هذه االتحادات ستارا يخفي
أفضليات جديدة.
 االجتماع في مؤتمرات دورية للتشاور وتسوية الخالفات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء .راجع في هذا الشأن :زكي  ،شافعي محمد،مقدمة في العالقات االقتصادية الدولية ( ،د .ط)  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ( ،)7511ص .228
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7551
Multilateral Trade Organization MTO

(The General
)GATS Agreement On Trade in Services
(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual

2

)Trips Property Rights

 1راجع :معروف  ،هوشيار  ،تحليل االقتصاد الدولي  ،دار جرير للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،عمان ( ،)2111ص.221
 2راجع :معروف  ،مرجع سابق ص .221
 3راجع العبادي عبد الناصر نزال ،منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية ،دار الصفاء للنسر والتوزيع ،الطبعة األولى ,عمان ()7555
ص .24
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 1نصت المادة السابعة من اتفاقية " الهاي الثانية عشر " المؤرخة في  78تشرين األول لعام  7511على ما يلي:
" إذا كانت القضية المثار منصوصا عليها في اتفاقية بين الدولتين المتنازعتين فإن المحكمة تتقيد بأحكام هذه االتفاقية  ،وإذا كانت هذه االتفاقية خالية
من النص المناسب فإن المحكمة تطبق قواعد القانون الدولي .وعند عدم وجود قواعد معترف بها فإن المحكمة تقضي وفق مبادئ العدالة
واإلنصاف ّ" .غير أن قيمة هذا النص بقيت نظرية صرفه وذلك ألن اتفاقية "الهاي الثانية عشر " لم تصادق الدول عليها وبالتالي لم تصبح جزء من
القانون الدولي الوضعي .وقد جاءت المادة ( ) 38من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يعد جزء من ميثاق األمم المتحدة لتؤكد على مدى
أهمية المعاهدات الدولية كمصدر للقانون الدولي العام حيث نصت على ما يلي:
 -7وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:
أ -االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد يعترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
ب -العادات الدولية المرعية التي تعد بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال.
ج -مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتدينة.
د -أحكام المحاكم ومذاهب كبار لمؤلفين في القانون العام في مختلف األمم .ويعد هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة
المادة .95
 -2ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق األطراف
على ذلك ؛ انظر في ذلك النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على الموقع اإللكترونيhttp: //www. icj-cij. :
org/homepage/ar/icjstatute. php
 2ينصرف مصطلح "المعاهدة " عادة لالتفاقيات الشكلية أو االرتسامية السياسة المهمة .أما مصطلح "االتفاقية " فيستخدم عادة للداللة على
المعاهدات الجماعية التي تعقدها المنظمات الدولية  ،أما "االتفاق " فهو أقل رسمية من العاهدة .وهو ال يعقد من قبل رؤساء الدول ،وعادة ما يكون
بين عدد أقل من األطراف وينظم في العادة مسائل فنية أو إدارية وال يخضع للتصديق .و"والبروتوكول" يكون في العادة مكمل التفاق أصلي كأن
يتضمن تفسير لبنوده .أما " الترتيبات " فهو يستخدم عادة لمعامالت ذات طبيعة يحل محلها من بعد اتفاقات دائمة وتفصيلية  ،وتستخدم مصطلحات "
الدستور  ،العهد والميثاق " والنظام للداللة على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية .ويستخدم مصطلح " اإلعالن أو التصريح المشترك
" حين يتعلق األمر بمبادئ قانونية أو بمواقف مشتركة "  ،لكن استخدم مصطلح دون آخر للداللة على المعاهدة ال يقصد منه في الكثير من األحيان
سوى الرغبة في تنوع المصطلح  ،وال تختلف التسميات السابقة سواء من حيث شروط صحة كل منها أم نفاذها أم من حيث اآلثار التي تترتب عليها
 ،ألنها جميعا تدور حول فكرة واحدة وهي توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين  ،أنظر فيما تقدم :علوان  ،محمد يوسف ،القانون
الدولي العام  ،المقدمة والمصادر  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية  ،عمان ( ، )2111ص .723-727
 3يستنتج من التعريف السابق انه ال ينطبق إال على االتفاقيات التي تبرم بين الدول فقط  ،واالتفاقات المكتوبة  ،ومن ثم استبعد االتفاقات التي تبرم بين
الدول وبقية أشخاص القانون الدولي األخرى ،واالتفاقات بين أشخاص القانون الدولي أنفسهم  ،كالمنظمات الدولية ن كما استبعد االتفاقات التي ال
تتخذ شكال مكتوبا  ،غير أنه تم تدارك ذلك من خالل نص المادة ( ) 3من اتفاقية فينا التي نصت على أن عدم سريانها على مثل هذه المعاهدات ال
يقلل من قيمتها القانونية وال يؤثر في قوتها اإللزامية  ،أو حتى إمكانية تطبيق قواعدها عليها بوصفها من قواعد القانون الدولي  ،انظر :النصوص
القانونية التفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ، )7515(،اعتمدت من قبل المؤتمر األمم المتحدة بشان قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم ( )2711المؤرخ في (  /9كانون األول /ديسمبر  ، )7511ورقم ( )2281المؤرخ في (/1كانون األول /ديسمبر )7511/
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وعرضت للتوقيع في (/23أيار/مايو ، )7515/ودخلت حيز النفاذ في ( /21كانون الثاني  /يناير  ، )7581/متوفر عبر الموقع:
www1.umn.edu
 1راجع :روسو ن شارل  ،القانون الدولي العام  ،ترجمة :سعد  ،عبد المحسن ،األهلية للنشر والتوزيع  ،بيروت ( ، )7582ص .34
 2يعتبر هذا التعريف في نظر بعض الفقهاء وفي نظر الباحث من أشمل التعريفات التي توضح معنى المعاهدة ودورها كاتفاق بين الدول آو
المنظمات الدولية  ،وما يمكن أن تنشئه من حقوق والتزامات سواء بين أطرافها آو بين الدول غير األطراف فيها  ،كما أن التعريف ينبه األذهان إلى
األنواع الجديدة من المعاهدات مثل المعاهدات الشارعة والمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية  ،وبذلك فغنه يمكن أن تندرج تحته كافة أنواع
المعاهدات التي تولدت عن التطور التدريجي للقانون الدولي.
راجع مرجان  ،آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير األطراف  ،ص.1
 3انظر الطراونة  ،مخلد أرخيص ،آثار المعاهدات في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي ،مجلة الحقوق جامعة البحرين ,المجلد الثاني ,العدد  7ص
472
 4ثمة تصنيفات كثيرة للمعاهدات ( بحسب موضوعها آو طريقة نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيقها الزمني  ،من حيث طبيعتها أو من الناحية
المادية أو من حيث المهمة آو الدور الذي تقوم به  ،ومن حيث الشكل )
تصنيف المعاهدات من ح يث عدد الدول األطراف :وهو تصنيف مبني على أساس عدد الدول المخاطبة بأحكام المعاهدة  ،فهناك المعاهدة الثنائية التي
تعقد بين دولتين  ،وهناك المعاهدات الجماعية أو المتعددة األطراف تعقد بين عدد من الدول وقد تكون من حيث المدى الجغرافي إقليمية وقد تكون
ذات اتجاه ع المي وتتضمن في الكثير من األحيان قواعد قانونية موضوعية تنصرف إلى مسائل تتصل بالمصلحة العامة لمجموعة الدول .لتفصيل
أكثر راجع :علوان  ،مرجع سابق ص .717 – 711
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 1أنظر كل من :المجدوب  ،مرجع سابق ص  38-31؛ وهو نفس التعريف الذي أخذ به كل من المثنى  ،مرجع سابق ص ,71عبد الحميد  ،الجات
وآليات منظمة التجارة العالمية ،الدار الجامعية (د .ع .ن) ( )2113-2112ص  28؛ شهاب  ،مرجع سابق ص 791؛ عوض هللا  ،زينب حسين،
االقتصاد الدولي  ،العالقات االقتصادية والنقدية الدولية ،االقتصاد الدولي الخاص لألعمال  ،اتفاقات التجارة العالمية  ،دار الجامعة الجديدة ( ،د .ط)
 ،اإلسكندرية ( ،)2119ص .311
 2أنظر :اللقماني  ،سمير ،منظمة التجارة العالمية آثارها السلبية واإليجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية  ،دار الحامد
للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،األردن – عمان ( ،)2114ص .21-75
 3أنظر :الزوي  ،مرجع سابق ص .741
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)( Multilateral Agreement
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 1يقابل االتفاقات المبسطة في تصنيف المعاهدات من حيث إجراءات اإلبرام معاهدات شكلية ال تنعقد إال بعد أن تمر بثالث مراحل وهي :المفاوضات
 ،التوقيع  ،والتصديق ؛ انظر في ذلك :علوان ،مرجع سابق ص.719
 2نصت المادة ( ) 77من اتفاقية فيينا على ما يلي " :يمكن التعبير عن رضاء الدولة االلتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو التصديق
عليها أو باالنضمام إليها أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها " ؛ ونصت المادة ( )74من نفس االتفاقية " تعبر الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة
بالتصديق عليها في إحدى الحاالت التالية:
أ -إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضاء بالتصديق" ...
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 1راجع الدقاق  ،محمد السعيد ؛ حسين  ،مصطفى سالمة ،المنظمات الدولية المعاصرة  ،الدار الجامعية ( ،)7551ص .384
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 1تم تغيير منصب السكرتير التنفيذي إلى المدير العام بموجب قرار صادر عن مؤتمر األطراف المتعاقدة في (/23مارس.)7519/
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See: General Agreement On Tariffs and Trade ,Signed (30/October/1947) ,Entered into force (1/ January/1948)
Included ,and at: http: // www. wto. org/ ,

377

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

7541

23
7541

771

7554

7514
31 31
7519

38

 1أنظر موقع التجارة العالميةwww. wto. org :
 2راجع في ذلك :أبو حرب ،عثمان ،االقتصاد الدولي  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،األردن – عمان (بدون تاريخ)  ،ص -731
.738
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 1راجع :النجار  ،سعيد ،الحقوق األساسية للبلدان النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية  ،أوراق موجزة اإلعداد للمؤتمر الوزاري الرابع
لمنظمة التجارة العالمية الدوحة /73 -5 (،تشرين الثاني /نوفمبر،)2117 /اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا،األمم المتحدة،نيويورك
( ، )2117ص .71
 2تعتبر المعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان النامية من قبيل االستثناءات على قاعدة الدولة األولى بالرعاية قاعدة التخفيضات الجمركية المتبادلة ،
راجع في ذلك :شهاب  ،مرجع سابق ص .717-795
 3أنظر في ذلك المواد ( )78 ،77 ،2من اتفاقية الجات ( ، ) 7541العيسوي  ،إبراهيم  ،الغات وأخواتها  ،النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل
التنمية العربية  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة األولى  ،بيروت ( ، )7559ص .78-71
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 1راجع :النجار  ،سعيد ،مرجع سابق ص .71
 2راجع :النجار  ،سعيد مرجع سابق ص .71
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 1وتعتبر سيطرة الشركات االحتكارية التابعة للدول الغربية على قطاع النفط لدى الدول النامية خالل المراحل األولى من حياة الجات أقوى مثال
على ذلك
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31

 1يضم مؤتمر " األونكتاد " كل الدول األعضاء في " األمم المتحدة "  ،وكذلك التي ال تنتمي إليها ولكنها عضو لواحدة أو أكثر من الوكاالت
المتخصصة ويعقد بمعدل دورة كل أربع سنوات منذ دورة انعقاده األولى في جنيف عام ( ، )7514لتفصيل أكثر راجع أبو حرب  ،مرجع سابق ص
 731-731؛ وقد أصدر مؤتمر (األونكتاد) خالل تلك الدورات عددا كبيرا من التوصيات يشأن تحسين التبادل الدولي لصالح الدول النامية عموما
وأعدت سكرتارية المؤتمر بجنيف دراسات عديدة  ،وقيمة في هذا المجال ؛ راجع في هذا الخصوص :االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
(الجات )  ،وانعكاساتها على مستقبل االقتصادات العربية بوجه عام ومسائل العمل بوجه خاص  ، )7559( ،منظمة العمل العربية  ،مكتب العمل
العربي  ،الطبعة الثانية  ،ص  28؛ ومن أهم أعمال مؤتمر (األونكتاد) قيام وحدة الدول النامية بين أعضائه وقيام مجموعة
الــ ( )11والتي عقد أول اجتماع لها في " الجزائر " عام ( )7511ولم تخرج أعمال هذه المجموعة عن المضمون العام الخاص بتحسين شروط
الت بادل التجاري الدولي واتخاذ الترتيبات السلعية والحد من التقنيات المفرطة في األسعار وإلغاء القيود الجمركية وخاصة المستحدثة منها وعرض
هذه الموضوعات على (األونكتاد) الذي م تصادف قراراته إيجابية تذكر في مجال التنفيذ  ،راجع في ذلك :عبد العزيز  ،مرجع سابق ص  31؛
وأيضا :عوض هللا  ،مرجع سابق ص 311-319؛أنظر أيضا الموقع الرسمي لمؤتمر األمم المتحدة لتجارة والتنمية (األونكتاد)//www. unctad. :
org: http
 2االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجار (الجات)  ،منظمة العمل العربية  ،ص .28-21
 3طبقت األحكام الجديدة (الباب الرابع ) بمقتضى إعالن أقر في ( /8فبراير )7519 /وبدأ سريانه رسميا في (/21يونيو )7519/بعد موافقة وقبول
( )49دولة منها ( )44دولة نامية من إجمالي ( )11طرفا متعاقدا يمثلون جميع األطراف في (الجات) في ذلك الوقت  ،راجع في ذلك :الزوي ،
النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية  ،ص  ، 755وارد بالهامش.
 4لتفضيل أكثر حول المعاملة التفضيلية للبلدان النامية راجع في ذلك :السن  ،عادل عبد العزيز ،سياسة التجارة الخارجية في إطار منظمة التجارة
العالمية واالقتصاد المصري  ،رسالة مقدمة للحصول على درحة الدكتوراه في الحقوق  ،جامعة عين شمس ( ،)2117ص  741 -728؛ أيضا:
النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص  7وما بعدها.
 5أنظر نص المادة ( )31من اتفاقية الجات ( ، )7541من الموقع اإلليكتروني.www. wto. org :
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 1أنظر نص المادة ( )31من اتفاقية الجات ( ، )7541من خالل الموقع.www. wto. org :
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7515 7513
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 1أنظر نص المادة ( )38من اتفاقية الجات ( ، )7541من الموقع .www. wto. org
 2أنظر اتفاقية الجات ( ، )7541من الموقع اإللكتروني.www. wto. org :
 3راجع :عدون  ،ناصر د ادي ؛ متناوي  ،محمد  ،انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة  ،األهداف والعراقيل  ،مجلة الباحث  ،العدد
 ، 2114/3الجزائر ( ،)2114ص .11
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)(Non-Discrimination

7

2

 1لتفصيل أكثر حول تطور هذا المبدأ أنظر :الحويش  ،مرجع سابق  ،ص  .738-771باالضافة http: //www. wto. org
 2البد أن نشير في هذا الصدد بأن هناك من يطلق على هذه القاعدة تسمية أخرى " قاعدة الدولة األولى بالرعاية " غير أن هذه التسمية منتقدة كونها
توحي بالتمييز في المعاملة ،لذلك يفضل استخدام التسمية األخرى وهي " قاعدة الدولة األكثر رعاية ".
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3

4

3
27
7541

(National
)Treatment

4 3

 1إن التوحيد الذي يسود اإلقليم الجمركي من الناحية القانونية يشمل شقين :داخلي وخارجي  ،فالشق الداخلي يقتضي إزالة الرسوم الجمركية
والتنظيمات أو القواعد المقيدة للتجارة بين أقاليم ّاالتحاد  ،أما بالنسبة للشق الخارجي فاالتحاد الجمركي يقتضي إنشاء تعريفة مشتركة وتنظيم تجاري
مشترك تجاه الدول األخرى  ،فهو ال يخرج عن كونه تكتال بين دولتين أو عدة دول تزال فيما بينها الرسوم والقيود األخرى بمختلف أشكالها ،
ويسمح بداخلها بحرية الحركة للمشروعات ورأس المال والعمالة  ،أي أنه نوعية من توسيع نطاق السوق وتكوين المشروعات الكبرى على أن
يصبح هذا االتحاد كتلة واحدة في مواجهة الخارج ( بقية االقتصاد العالمي ) فتفرض ضريبة رسوم موحدة تجاه الدول غير األعضاء في االتحاد كافة
وتطبق اإلجراءات األخرى التقليدية المقررة من االتحاد كافة تجاههم  ،راجع في ذلك :محمود  ،يوسف عبد العزيز ،منظمة التجارة العالمية آثارها
على الدول العربية وإمكانية انضمام سوريا لها  ،مجلة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلد  ، 21العدد
 ،)2119( 4ص  91؛ ومنطقة التجارة الحرة هي مجموعة من البلدان تكون فيها الرسوم الجمركية والحواجز األخرى مستبعدة عن الجزء األكبر
من التجارة بين األعضاء على المنتجات التي يكون منشؤها هذه البلدان .وعلى نقيض االتحاد الجمركي فإن منطقة التجارة الحرة ال تتضمن اتخاذ
تعرفة جمركية خارجية على الواردات من بلدان ثالثة ؛ أنظر الحويش  ،مرجع سابق  ،ص .725-728
 2أنظر المواد )38،31،31( :من اتفاقية الجات ( ، )7541عن الموقع اإللكترونيwww. wto. org :
 3أنظر أيضا الفقرة ( / 2أ) من المادة األولى  ،والمادة ( )39من اتفاقية الجات ( )7541عن الموقع.www. wto. org :
ولتفصيل أكثر حول هذه االستثناءات راجع :محيسن عبد الحليم  ،أضواء على االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة ,جمعية رجال األعمال األردنيين,
عمان (بدون تاريخ) ص .79-74
 4راجع في هذا الشأن :النجار  ،أحمد منير  ،أثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  wtoعلى القطاع الصناعي في دولة الكويت  ،الواقع والتحديات
المستقبلية  ،عالم الفكر  ،العدد ( ، )3المجلد /37( 37آذار/مارس ،)2113/ص .729
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(Abide By The Principal of International
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 1راجع في هذا الشأن نص المادة ( )2من اتفاقية الجات ( ، )7541عن الموقعwww. wto. org :
 2راجع في ذلك نص المادة ( )2الفقرة ( )1؛ المادة ( )28من اتفاقية الجات ( )7541؛  www. wto. org؛ كذلك النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق
ص.1–4
 3راجع :النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص.1–4
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28

(The Multilateral Trade
)Negotiations

9

23 22

 1راجع :النجار  ،سعيد ,مرجع سابق ص .1
 2راجع :البدروي  ،حسن ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية  ،ندوة الـــ  WIPOالوطنية المتخصصة للقضاة المدعين العامية
والمحامين  ،تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ، )WIPOوزارة الصناعة والتجارة اليمنية  ،صنعاء ( ، )2114ص .2
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22

Consultation

23
and

Nullification

Impairment

7554 7541
)(Transparency

 1راجع في ذلك :الطراونة  ،مصلح أحمد  ،تقييم مزايا نظام تسوية المنازعات الناشئة في إطار منظمة التجارة العالمية من منظور الدول النامية ،
مجلة الحقوق  ،جامعة البحرين  ،المجلد الثالث  ،العدد الثاني ( يوليو  ،)2111/ص .317
 2أنظر في ذلك :البدروي  ،حسن  ،مرجع سابق ص  3؛ وكذلك السن ،عادل عبد العزيز ( ،د .ت)  ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة
العالمية بين النظرية والتطبيق  ،مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية  ،ص  ، 7913-7912متوفر عبر الموقع:
http: //slconf. uaeu. ac. ae/prev_conf/2004/dradelalsun. pdf
 3راجع في ذلك :السن  ،مرجع سابق ص  .7913ويسمى هذا اإلجراء األخير باإلجراء االنتقامي ( )Retaliation Actionsومن أهم القضايا التي
تجسدت فيها هذه اإلجراءات :قضية هولندا ضد الواليات المتحدة ( ) 7593بخصوص القيود التي فرضتها األخيرة على منتجات األلبان الهولندية ،
حيث منحت الدول المتعاقدة هولندا الحق في فرض قيود مماثلة على استيراد القمح من الواليات المتحدة  ،أنظر في ذلك :الطراونة  ،مصلح أحمد ،
مرجع سابق ص .312-317
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) ( No Subsidizing

 1راجع :محيسن  ،مرجع سابق ص .23
 2أنظر الزعيم  ،مرجع سابق ص .71
 3راجع في ذلك المادة ( )71من اتفاقية الجات ( )7541؛ المقصود بإجراءات الدعم :اإلعانات التي تقدمها الدولة في صور مختلفة لتوجيه التجارة
الخارجية  ،ولها صورتان:
إعانات التصدير :وهي تلك التي تقدمها الدولة بهدف تشجيع وتنمية الصادرات وتأخذ أيضا صورا وأشكاال عديدة  ،فقد تتمثل في صورة رد الدولة
لقيمة أعباء سبق أن تحملها اإلنتاج التصديري  ،وقد تأخذ شكل الدعم المالي المباشر لتمويل الصادرات أو عن طريق منح الصادرات أسعار شحن
تفضيلية.
إعانات االستيراد :وهي اإلعانات المقدمة للواردات لخدمة االقتصاد والنشاط التصديري  ،وقد تأخذ تلك اإلعانات صورة مالية حكومية مباشرة
للواردات أو قد تأخذ شكل إعفاءات جمركية أو خفض جمركي على واردات محددة تخدم إنشاء أو تطوير خطوط اإلنتاج والمنشتت اإلنتاجية  ،أو في
صورة أسعار صرف خاصة للنقد األجنبي للمستوردين تقل عن السعر الرسمي السائد  ،راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص .33
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71

) ( No Dumping

1

)(Preferential trade treatment

7514

The Enabling Cause

7515 7513

 1راجع :محمود  ،يوسف  ،منظمة التجارة العالمية آثارها على الدول العربية وإمكانية انضمام سوريا لها  ،مجلة جامعة تشرين ،سلسلة العلوم
االقتصادية والقانونية  ،مجلد  ،21عدد  ، )2119( 4ص .91
 2أنظر في ذلك نص المادة ( )1من اتفاقية الجات ( ، ) 7541ويقصد باإلغراق الوضع أو الحالة التي يكون فيها سعر السلعة المصدر يقل عن قيمتها
المعتادة عند تصديرها إلى دولة أخرى  ،أو يقل عن تكاليف إ نتاجها  ،فهو إجراء يفترض قيام دولة بتصدير سلعة معينة وفقا لسعر يقل عن سعر
بيعها في البلد المستورد أو يقل عن سعر منتوج مماثل يباع في بلد التصدير  ،وممارسة اإلغراق تأتي أساسا لتحقيق:
 المحافظة على أسواق قائمة لسلع أجنبية. تحقيق مركز احتكاري لهذه السلع إثر إخراج المنافسين من السوق محل اإلغراق. التخلص من فائض مخزون سلع معينة أو لزيادة إنتاج سلع معينة بهدف تخفيض تكاليف إنتاجها. السعي من أجل فتح أسواق جديدة لمنتجات الدول مصدر اإلغراق.راجع في كل ما سبق :زيدان  ،محمد ،قواعد تنظيم التجارة الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية وآثارها على المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،
الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد جامعة الشرق ( /23-22أبريل  ،)2113/ص .12
 3انظر في ذلك نص المادة ( )78من اتفاقية الجات (.)7541
 4راجع :حشاد ن بيل ،الجات ومنظمة التجارة العالمية أهم التحديات في مواجهة االقتصاد العربي (د .د .ن) ( ،)7551ص .71
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 1راجع :العيسوي  ،مرجع سابق ص .29 – 24
 2راجع التكريتي هيفاء عبد الرحمن ياسين ،آليات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربي ،دار الحامد للنشر والتوزبع ,الطبعة
األولى ,عمان ( ,)2171ص .358
 3نفس الحكم ينطبق على الباب الرابع الذي تم إضافته التفاق الجات األصلي سنة ( )7519حيث جاءت صياغته تختلف عن صياغة سائر أبواب
الجات األخرى ؛ راجع في ذلك :النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص  78؛ محيسن ،مرجع سابق ص .28
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7514

 1أكد السن في دراسة قام بها أن نتائج التعديل الذي أدخل على الجات من خالل القسم الرابع ضعيفة للغاية بالنسبة للدول النامية إذ أنه لم يسهم بشكل
واضح في تحقيق آمالها وطموحاتها بشأن دور التجارة الدولية في اإلسراع بعملية التنمية االقتصادية بل أكثر من ذلك  ،فقد شهدت السنوات التي
أعقبت إضافة القسم الرابع قيام بعض الدول المتقدمة بانتهاج سياسات تتناقض مع المبادئ التي وردت بهذا القسم .راجع :السن  ،مرجع سابق ص
 738؛ وأنظر الرأي المخالف ل :الدقاق ؛ مرجع سابق ص .492 -441

396

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

7541
7554

1486 1447

1447

1462

 1راجع الجدول الذي يتضمن ملخص عن جوالت الجات :التكريتي  ،مرجع سابق ص  412 – 355؛أيضا//www. wto. org: http :
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Geneva Round

23

7541

21
%39

49

71

7541

7541

1

Raj Bhala ,International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice, Lexisnexis, Third Edition (2007),
at9.
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78

Annecy Round

7545
33

7541

Torquay Round

7597

7591

38

 1بلغ عدد الدول التي شاركت في مفاوضات " آنسي " ( )33دولة تتشكل من ( )23دولة مؤسسة للجات و( )71دول انضمت كأطراف متعاقدة ،
وهي اليونان  ،إيطاليا  ،فنلندا  ،السويد  ،الدنمارك  ،الدومنيكان  ،هايتي  ،نيكاراجوا  ،أوروجواي  ،ليبيريا  ،أنظر بشأن ذلك:
 Raj Bhala , Ibid p 9؛ كذلك الزوي  ،مرجع سابق ص .781
2
Raj Bhala , Ibid p.. , 9
 3بلغ عدد الدول المشاركة ( )38دولة تسيطر على ( ) %81من التجار العالمية  ،أنظر في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص 49؛ التكريتي  ،مرجع
سابق ص .411
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7548

%29

98

8111

7591

Geneva Second Round

7597

78

7591

21

 1غالبية المراجع ذكرت أن نسبة التخفيضات الجمركية بلغت ( )%29عما كان عليه عام ( ، )7548وأن األطراف المتعاقدين تبادلوا حوالي
( )8111امتياز تجاري  ،أنظر في ذلك Raj Bhala , Ibid p 9 :؛ أيضا :التكريتي  ،مرجع سابق ص  355؛ عبد الحميد ,مرجع سابق ص .38
 2راجع :محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .717 – 711
 3راجع في ذلك :التكريتي  ،مرجع سابق ص .411
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9 2
3 7
7599

%91

Dillon Round

21
 1هذه الدول هي :أستراليا  ،النمسا  ،بلجيكا  ،شيلي  ،كوبا  ،الدنمارك  ،جمهورية الدومينكان ن فنلندا  ،فرنسا  ،جمهورية ألمانيا االتحادية  ،هايتي ،
إيطاليا  ،اليابان  ،لوكسمبورج  ،سويسرا  ،النرويج  ،بيرو  ،السويد  ،تركيا  ،المملكة المتحدة  ،اليونان  ،الهند  ،نيكاراجوا  ،اتحاد جنوب إفريقيا
والواليات المتحدة األمريكية  ،أنظر في ذلك.Raj Bhala , Ibid p 9 , :
 2راجع :التكريتي  ،مرجع سابق ص .411
 3راجع محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .713 -712
 4سميت هذه الجولة بــ :جولة ديلون على شرف نائب وزير الخارجية األمريكية " دوجالس ديلون " كونه صاحب الدور البارز في تحريك الجلسات
التفاوضية والتنسيق بين مواقف األطراف المتعاقدة خالل تلك الجولة.
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4411

7512 7511
5 4

 1راجع في ذلك :مثنى  ،مرجع سابق ص .29
 2راجع في ذلك :محيسن  ،مرجع سابق ص .29
 3راجع محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .777
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7513
7514

7511

 1راجع :محيسن  ،عبد الحليم  ،مرجع سابق ص .24
 2تضمن هذا البرنامج االقتراحات التالية:
 التزام الدول الصناعية بعد زيادة التعريفات الجمركية على صادرات البلدان النامية. إزالة القيود الكمية على صادرات الدول النامية قبل آخر ديسمبر عام (.)7519 العمل على إعفاء صادرات البلدان النامية من المواد األولية من التعرفات الجمركية. إعفاء منتجات المناطق الحرة من التعرفات الجمركية. تخفيض التعرفات الجمركية على منتجات البلدان النامية من السلع المصنعة  ،والنصف مصنعة  ،عند دخولها الدول الصناعية بما ال يقلعن ( ( ، )%91تمهيدا إللغائها كلية.
 تخفيض الضرائب الداخلية بالدول الصناعية على البضائع المستوردة من البلدان النامية تمهيدا إللغائها. تتابع الجات تنفيذ برامج العمل المشار إليها من خالل تقارير سنوية تقدمها الدول الصناعية عن اإلجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد. يتدارس األعضاء وسائل معونة الدول النامية على تنفيذ برامج التنمية وتنويع صادراتها ؛ راجع في ذلك :محمود عبيد  ،مرجع سابقص .715 -718
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1474 1462

7511

Trade Expansion Act

%91

31

7511

 1راجع حشاد  ،مرجع سابق ص 8
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7513

Kennedy Round

7514
12

7511

%81

 1ومن أهم األسباب التي ذكرها الفقه بشأن تعديل قانون التجارة األمريكية:
 .7العجز في الميزانية
 .2تخفيض أو إزالة التعرفة الموحدة أو اآلثار التميزية األخرى التي تطبقها السوق األوروبية المشتركة  ،ذلك من أجل زيادة حجم التبادل
التجاري بين الواليات المتحدة ودول السوق األوروبية المشتركة.
 .3إبطال أثر التفاوضات الممنوحة من السوق األوروبية إلى الدول اإلفريقية  ،وكذلك الممنوحة من بريطانيا إلى دول الكومنولث األخرى
للتخلص مما يصاحبها من اآلثار التميزية على صادرات الدول النامية األخرى في أمريكا الالتينية وآسيا التي تتحمل الواليات المتحدة
األمريكية عبئا ماليا كبيرا في اقتصادياتها.
أنظر بالنسبة للسبب األول :شهاب  ،مرجع سابق ص  719؛ وبالنسبة للسبب الثاني والثالث :الزوي  ،مرجع سابق ص  ، 782وارد بالهامش
 2وقد سميت هذه الجولة بجولة كينيدي نسبة إلى الرئيس األمريكي األسبق " جون كينيدي " ألنه هو الذي دعا  ،ومن خالل الرسالة التي وجهها إلى
الكونجرس األمريكي في (/29كانون/يناير )7512/إلى ضرورة القيام بمفاوضات جديدة في نطاق (الجات )
 3راجع :العبادي  ،مرجع سابق ص .42
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7513

%91

7
5

2
%91

41
 1راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص  41؛ عبد الحميد  ،مرجع سابق ص .41
 2راجع :العبادي  ،مرجع سابق ص .42
 3راجع في ذلك :الزوي  ،مرجع سابق ص .784
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7514

3

38 31 31

4

9

 1راجع في ذلك :التكريتي  ،مرجع سابق ص  411؛ حشاد  ،مرجع سابق ص .5
 2راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص .41
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Tokyo Round

7513
7515
7581

712

51

7519

79

7512

 1راجع :مراد  ،مرجع سابق ص .421
 2أنظر في ذلك :الزوي  ،مرجع سابق ص .781
 3تتمثل أهم تلك الصالحيات في تفويض الرئيس في إتمام االتفاقيات التجارية مع سلطة إلغاء التعريفات نهائيا والقيود التجارية الكمية ومنح أفضليات
لصادرات الدول النامية ومنح امتيازات الدولة األولى بالرعاية للدول التي لها عالقات تجارية قوية بالواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى منح
الرئيس صالحية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول التي لها عالقات تجارية غير عادلة بالنسبة للواليات المتحدة وإعطائه صالحية زيادة القيود
التجارية في حالة األزمات االقتصادية التي قد يقع فيها االقتصاد األمريكي .راجع :حشاد  ،الجات ومنظمة التجارة العالمية  ،ص .77-71
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7

%1

799

%1 4

%34

%41

2

 1المقصود بنظام "بريتون وودز " هو نظام أسعار الصرف الثابتة الذي ساد النظام النقدي الدولي في إطار اتفاقية "بريتون وودز " ( )7544حيث
فاجأ الرئيس األمريكي " ريتشارد نيكسون " العالم بإعالنه عن إيقاف تحويل الدوالر إلى ذهب أو أصول احتياطية للحكومات األجنبية  ،وبقي
الدوالر وحده في الساحة الدولية حتى عام ( )7513عندما اعتمد نظام تعويم العمالت وإلغاء السوق المزدوجة للذهب  ،ومنذ ذلك التاريخ أصبح
الذهب يتعرض لعوامل السوق المختلفة  ،راجع :حشاد  ،مرجع سابق ص .73 – 72
 2راجع :حشاد  ،مرجع سابق ص .73
 3راجع في ذلك ك عبد الحميد  ،مرجع سابق ص .42
 4المجدوب  ،مرجع سابق ص .48
 5لم ينضم غلى هذه االتفاقات سوى عدد محدود من الدول األعضاء في الجات وخالل جولة األورجواي تم تحويل االتفاقات الخمسة األولى إلى
اتفاقات متعددة األطراف ن وذلك بعد إدخال تعديالت عليها  ،أما االتفاقات األربعة األخرى  ،التي تسمى باالتفاقات عديدة األطراف وهي:
المشتريات الحكومية  ،والتجارة في اللحوم  ،والتجارة في منتجات األلبان ن ولتجارة في الطائرات المدنية  ،فقد بقي االنضمام غليها اختياريا حتى
بعد جولة االورجواي وبالتالي فهي غير ملزمة إال للدول التي وافقت عليها .إال أنه  ،في عام ( ، )7551تم إلغاء اتفاقي اللحوم واأللبان وبقي اتفاقا
المشتريات الحكومية والطائرات المدنية ؛ راجع :رضوان  ،محمد ,مرجع سابق ص .3
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Subsidies and Counter availing Measures

71
7541

Technical Barriers to Trade
The Standards Code

www. wto. org : أنظر الموقع اإللكتروني1
.79 – 74  مرجع سابق ص،  حشاد: راجع في ذلك2
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Import Licensing Procedures

77

 1راجع :عبد الحميد ,مرجع سابق ص .43
 2وقد تم االتفاق في " جولة األورجواي " على معايير دولية بدال من المعايير الوطنية التي قد تختلف بين الدول مما قد يتسبب في إعاقة التجارة
الدولية.
 3راجع في ذلك :حشاد  ،مرجع سابق ص  79؛ وكذلك :التكريتي  ،مرجع سابق ص .417
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Government Procurement

Anti Dumping

 1راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص  45ح كذلك :عبد الحميد  ،مرجع سابق ص .43
 2راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص .45
 3راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص .91 – 45
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7
The Enabling Clause

Of Preferences GSP
SystemGeneralized

24

 1راجع :محيسن  ،مرجع سابق ص .28
 2المقصود بالنظام العام للتفضيالت :المعاملة التفضيلية التي تقدمها الدول الصناعية للدول النامية دون مقابل وعلى أساس غير تمييزي  ،كالتزام
الدول الصناعية بخفض ضرائبها على المواد كاملة الصنع وشبه المصنعة المستوردة من الدول النامية  ،وقد تم التوصل إلى هذا النظام في مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية (االونكتاد )  ،في عام ( ، )7518وقد أقرت األطراف المتعاقدة في الجات هذا النظام في (أيار/مايو ، )7517/ولمدة
عشر سنوات تنتهي في (أيار /مايو ، ) 7587/فبادرت الجماعة االقتصادية األوربية بتطبيقه اعتبارا من (أول يوليو /تموز ، )7517/وفي نفس السنة
طبقته كل من اليابان والنرويج  ،ثم الدنمارك وفنلندا وإيرلندا ونيوزلندا والسويد والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا عام ()7512ن وكندا علم
(، )7514ثم الواليات المتحدة األمريكية علم ( ، ) 7519وعندما تقربت مدة هذا النظام على النهاية  ،أصدرت الدول المشاركة في جولة طوكيو
للمفاوضات التجارية في عام  ، 7515إعالن " المعاملة المختلفة والتفضيلية والمشاركة الفعالة للبلدان النامية ط  ،الذي أصبح يعرف فيما بعد
بالشرط التمكيني الذي أقر نظام األفضليات الجمركية دون تحديده بمدة معينة ؛ راجع السن  ،عادل عبد العزيز  ،مرجع سابق ص  735؛ كذلك
النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص .78
 3راجع العيسوي  ،مرجع سابق ص .75

414

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

78

2
72
3
75

4
22

23

7541

7541

 1أنظر نص المادة ( )72من االتفاق العام للجات (.)7541
 2راجع في ذلك :الزوي  ،مرجع سابق ص .751- 785
 3ولتفصيل أكثر حول تعديل نظام الجات فيما يتعلق بتسوية الخالفات راجع في ذلك :الطراونة  ،مصلح أحمد  ،مرجع سابق ص .311 – 312
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7541
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 1عبد هللا  ،حسين  ،مستقبل النفط العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة األولى (تشرين/نوفمبر )2111/ص .749
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7554

7581
7554

7515

7582
7581 15 21
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7515

7581

 1لتفصيل أكثر حول الظروف التي سادت جولة األوروجواي راجع :العيسوي  ،مرجع سابق ص , 41 – 49عوض هللا  ،مرجع سابق ص – 324
321
 2راجع :محمود عبيد  ،مرجع سابق ص .271
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7541

 1راجع في نفس المعنى :الفتالوي  ،مرجع سابق .71
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ASEAN

NAFTA

24

7513

 1أنظر نص المادة (  ) 24من اتفاقية الجات (  ، ) 7541الموقع اإللكترونيwww. wto. org :
 2راجع :عبد الحميد ,مرجع سابق ص .91 - 94
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7515

7554 7181
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The Uruguay Round

Punt Adel East

21

7581

424

79

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

Full Package
Take It or Leave it

38 31 31
7515 7513
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7581
7554

771

81
21

88

 1راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص .95-98
 2راجع :محمود ،محمد عبيد  ,مرجع سابق ص  285؛ إلى جانب األطراف المتعاقدة من الدول المطبقة لالتفاقية تطبيقا كامال توجد األطراف
المنتسبة أو المشاركة ( )Participationوهي الدول الت ي تطبق أحكام االتفاقية دون أن تكون منضمة غليها  ،وكذلك توجد األطراف المؤقتة
( ) Temporary Partiesوهي الدول التي طلبت االنضمام ولم يبت بطلبها .ويوجد أيضا األطراف بحكم الواقع  ،وذلك بالنسبة للبلدان واألقاليم التي
كانت تابعة للدول االستعمارية األعضاء ثم نالت استقاللها عنها  ،ويوجد أيضا األطراف التي تحمل صفة المراقب ( )Observerمثل الجزائر.
 3راجع :الزوي  ،مرجع سابق ص .234
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7581
7551

7557

7551

 1لتفصيل أكثر حول الصعوبات التي اعترضت " جولة االورجواي " راجع في ذلك :الزوي  ،مرجع سابق ص .241-238
 2راجع في ذلك :التكريتي  ،آليات العولمة االقتصادية  ،ص  411- 419؛ عبد الحميد  ،الجات وآلليات منظمة التجارة العالمية  ،ص .11-95
 3راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .32-37
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7544

79

7551

79

7553

28
7581
7557
771

81

 1راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص .17
 2راجع :محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .251 – 259
 3راجع :الموقع اإللكتروني لمنظمة التجارة العالميةhttp: //www. wtoarab. org/newsgroup. aspx?group_key=news&lang=ar :
www. wto. org
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729

7559
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 1الدول التي وقعت على االتفاقية النهائية حول األورجواي في مراكش يوم ( :) 7554/14/79األرجنتين  ،أستراليا ،النمسا ،البرازيل ،الكاميرون،
بنجالدش ،باربادوس ،بلجيكا ،بيليزي ،جنين ،بوليفيا ،بوتسوانا ،بورني ،كندا ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،شيلي ،كولومبيا ،الكونجو ،كوستريكا،
ساحل العا ج  ،كوبا  ،قبرص ،جمهورية التشيك ،الدنمارك ،جمهورية الدومينكان ،السلفادور ،المجموعات األوربية ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،الجابون،
ألمانيا ،غانا ،اليونان ،جواتيماال ،غينيا بيساو ،هنوراس ،هون كونغن المجر ،أيسالندا ،الهند ،أندونيسيا ،إيرلندا ،األنجلو،انتجوا وابربودا ،اسرائيل،
إيطاليا ،جمايكا ،اليابانن كينيا ،جمهورية كوريا الجنوبية ،ليشتينستين ،لوكسمبورغ ،ماكاو ،مدغشقر ،ماالوي ،ماليزيا ،مالي ،مالطا ،موشس،
المكسيك ،موزمبيق ،مينامار ،فاميبا ،هولندا ،نيوزيالندا ،نيكارجوا ،النيجر ،بنجيريا ،النرويج ،باراجواي ،بيرو ،الفلبين ،بولندا ،البرتغال ،رومايان
سانت لوكيا ،السنغال ،سنغافورا ،جمهورية السلوفاك ،جنوب إفريقا ،أسبانيا ،سيريالنكا ،السويد ،سويسرا ،تنزانيان تايالندا ،ترينداد وتوجابو،
النرويج ،تركيا ،أوغندا ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية ،أوروجواي ،فينزويال ،زائي ر ،زامبيا ،ززيمبابوي ،هذا بالنسبة للدول غير
العربية ؛ أما عن الدول العربية التي وقعت على جولة مراكش :البحرين ،الجزائر ،الكويت ،المغرب ،تونس ،مصر ،قطر ،موريطانيا؛ أنظر في
ذلك:
http: //www. wtoarab. org/newsgroup. aspx?group_key=news&lang=ar
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1

 1لمعرفة أهم القضايا التي لم يتم حسمها أثناء جولة األورجواي ن راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص  13-11؛ محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق
ص  341-331؛ ويرى الحويش أن الباعث وراء أجيل التفاوض بشان بعض المواضيع هو الرغبة في إدخال منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ ؛
أنظر في ذلك :الحويش  ،مرجع سابق ص .51
 2راجع :المجدوب  ،مرجع سابق ص .18-11
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)(Natural Resources Based Products

7554

7
21

Full Package
 1راجع في ذلك :عبد هللا  ،مرجع سابق ص .739
 2تشمل تجارة السمعيات والبصريات كل ما يتعلق بالمنتجات الصوتية والمرئية من إذاعة وتلفزيون وسينما كاسيت وتسجيالت وأفالم  ،وقد كانت
المفاوضات الخاصة بتلك التجارة إحدى الجوالت التي شهدت صداما حادا بين الواليات المتحدة األمريكية والدول األوربية وعلى رأسها فرنسا التي
اعتبرت أ الثقافة ال تشكل سلعة تجارية  ،بل لها معاملة متميزة  ،كما أن السوق األوربية تغرقها األفالم والتسجيالت وبرامج التلفزيون والشرائط
األمريكية  ،في حين نسبة صادرات أوروبا إلى الواليات المتحد األمريكية ضعيفة جدا  ،وقد تمكنت الدول األوروبية وقتها م إخراج تلك التجارة من
اتفاقية الجات  ،راجع في ذلك :عبد الحميد  ،مرجع سابق ص .718
 3راجع في ذلك :عبد هللا  ،مرجع سابق ص  ، 739وارد بالهامش.
 4أنظر في ذلك موقع منظمة التجارة العالمية بالعربية  http: //www. wtoarab. org/?lang=arوأيضا باللغة اإلنجليزيةwww. wto. org :
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Codes

2

7554

7541

 1تعود فكرة الصفقة الواحدة إلى مشروع " دنكل " الذي تقدم به السيد " آرثر دنكل " سنة ( )7557والذي جمع فيه كل االتفاقات التي تم التوصل
إليها من خالل مفاوضات ا ألوروجواي ضمن اتفاق واحد باعتباره كال ال يتجزأ على الدول قبوله كما هو أو رفضه كامال ؛ وتنص المادة ( )2/2من
اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية " تعد االتفاقات واألدوات القانونية المقترنة باالتفاقية الواردة في المالحق ( ( )3( )2( )7والمشار إليها فيما بعد
ب اسم "اتفاقات التجارة المتعددة األطراف جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية  ،وهي ملزمة لجميع األعضاء " .؛ يرجع بالنسبة للنصوص اتفاقية إنشاء
منظمة التجارة العالمية واالتفاقات والتفاهمات الملحقة بها :مراد  ،شرح النصوص العربية التفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية  ،ص 493-79
؛ كذلك هذه النصوص متوفرة باللغة اإلنجليزية على الموقعwww. wto. org :
 2تنص المادة ( ) 3/2من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمة " ..تعد االتفاقات واألدوات القانونية المقترنة بهذه االتفاقية الواردة في الملحق (( )4
المشار إليها فيما بعد باسم " اتفاقات التجارة عديدة األطراف " ) جزء من هذه االتفاقية بالنسبة لألعضاء التي قبلتها ن وهي ملزمة لهذه األعضاء.
وال تنشئ اتفاقات التجارة عديدة األطراف التزامات وال يترتب عليها حقوقا بالنسبة لألعضاء التي لم تقبلها "
 3تتمثل أخو ات (الجات) في مجموعة االتفاقيات التي تضمنتها الوثائق التي ألحقت باتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية والموقعة في
الخامس عشر ( )79من أبريل عام (:)7554
 .7اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية.
الملحق ( .7أ) اتفاقيات متعدد االتجاهات لالتجار في السلع:
 االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة لعام ( ، )7554االتفاق بشأن الزراعة  ،اتفاقية بشأن تطبيق المعايير الصحية والصحة النباتية ،
اتفاقية المنسوجات والمالبس  ،اتفاقية بشأن عوائق التجارة الفنية  ،اتفاقية بشأن إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة  ،اتفاقية بشأن
تطبيق المادة السادسة من االتفاقية العامة الخاصة بالتعريفات والتجارة لعام ( ، )7554اتفاقية بشأن الفحص قبل الشحن  ،اتفاقية بشأن
قواعد المنشأ  ،اتفاقية بشأن إجراءات التصاريح واالستيراد  ،اتفاقية بشأن معايير المعونات واإلجراءات التعويضية  ،اتفاقية بشأن
اإلجراءات الوقائية.
 الملحق( . 7ب) :اتفاق عام بشأن التجارة في الخدمات وملحقاتها  ،ويحدد مجال الخدمات وبيان االلتزامات والضوابط  ،وكيفية النفاذ في
األسواق والمعاملة الوطنية  ،وتعيين أسس التحرير التدريجي والمتوالي في هذا المجال مع توضيح ما يتعلق بمسائل االستثمارات
وفض المنازعات.
 الملحق( . 7ج) :اتفاق بشأن األمور المتعلقة بالتجارة الخاصة بالحقوق الملكية الفكرية  ،ويحدد هذا االتفاق المبادئ التي تحكم التجارة
في هذا القطاع وبيان الحقوق محل التنظيم والتزامات الدول في هذا الشأن.
المحق ( :) 2المتعلق بالتفاهم حول القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات المتعلقة باالتفاقات المنبثقة عن جولة األوروجواي.
الملحق ( :)3بشأن آلية استعراض ومراجعة السياسة التجارية.
ملحق ( )4اتفاقيات التجارة المجمعة األطراف:
 اتفاقية بشأن التجارة في الطيران المدني.
 اتفاقية حول المشتريات الحكومات.
 اتفاقية لحوم البقر واتفاقية األلبان.
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3

7559

4
7

9

1

 1راجع :العيسوي  ،مرجع سابق ص .93
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1

8
7554

7541

7541

 1راجع :عوض هللا  ،مرجع سابق ص  334-333؛ والمقصود باإلجراءات الرمادية (الضبابية ) أو (:)Gray Area Measures
القيود الطوعية على الصادرات التي تعني اتفاق دولة متضررة من واردات سلع معينة مع الدولة المصدرة على أن تقوم هذه األخيرة
بفرض قيود على صادراتها  ،بهدف تجنب قيام الدولة األولى بفرض إجراءات تقييدية صارمة.
 الترتيبات التسويقية االعتيادية وتعني قيام الدولة المتضر رة باالتفاق مع الدول المصدرة للسلعة المعنية لتحديد نصيب كل منهما فيالسوق المحلي ؛ أنظر :محيسن  ،أضواء االتفاقية للتجارة والتعريفة  ،ص .48
 2راجع :العيسوي  ،مرجع سابق ص .13 – 17
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5

71

77

 1بشأن النتائج الخاصة بالبلدان النامية واألقل نموا التي ترتبت عن جولة األوروجواي راجع :النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص  75-78؛ محمود ،
محمد عبيد  ،مرجع سابق ص  379؛ الزوي  ،مرجع سابق ص .422
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7541

7551 7559
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 1أنظر في ذلك :النجار  ،سعيد  ،مرجع سابق ص .2
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7554
7541

De Facto

7554
7541

 1فالبلدان واألقاليم التي كانت تابعة للدول االستعمارية األطراف في الجات ( )7541ثم نالت استقاللها منحت لها العضوية بالتبعية  ،كما هو الحال
بالنسبة للجزائر التي كانت محتلة من طرف دولة عضو بالجات وهي فرنسا فاستفادت منذ سنة ( )7519من تلك العضوية بموجب نظام التوكيل
التجاري المتضمن قوانين الجات والذي يعني عدم إجبارية االلتزام بكل القيود وبالمقابل بدون أن تلتزم الدول المتعاقدة –في اتفاقية الجات -باحترام
بنود االتفاقية تجاه الدول التابعة ؛ لتفصيل أكثر حول وضعية الجزائر في اتفاقية الجات ( )7541وفي منظمة التجارة العالمية راجع :عدون ؛ متناوي
 ،مرجع سابق ص .18-19
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 1راجع :الحويش  ،مرجع سابق ص .81
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7554 7581
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World Trade Organization WTO

7554

7541

 1يالحظ أن اتفاق ية إنشاء منظمة التجارة العالمية ومالحقتها دخلت حيز النفاذ في أول يناير( ، )7559وقد سجلت وفقا لما نصت عليه أحكام المادة
( )712من ميثاق األمم المتحدة  ،راجع في ذلك :نص المادة ( )1/71من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
 2نصت المادة األولى من اتفاقية إنش اء منظمة التجارة العالمية على أنه " تنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية المشار إليها فيما بعد باسم "
المنظمة " ؛ ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية تتضمن ( )71مادة  ،وأربعة مالحق تغطي الجوانب القانونية والتنظيمية
المختلفة التي تحك م هذه المنظمة وتوضح جميع وظائفها وأهدافها ومهامها وكافة األمور المتعلقة بها مثل المركز القانوني وعالقتها بالمنظمات
العالمية األخرى وإجراءات العضوية واالنسحاب منها.
 3إن اتفاقية (الجات) ( )7541والمكونة من ( )38مادة قانونية ومجموعة التعديالت والوثائق التي ألحقت بها ال تزال سارية المفعول حتى هذه
الساعة  ،وقد أصبح يطلق عليها جات (( ، )7554االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  ، )7554وقد ألحقت باتفاقية إنشاء منظمة التجارة
العالمية المعتمدة في مراكش ( ، )7554ضمن الملحق األول (أ) :المتضمن االتفاقيات متعددة األطراف المتعلقة بتجارة السلع  ،وتتكون جات
( )7554من:
أ -األحكام الواردة في االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المؤرخة في تشرين األول/أكتوبر ( )7541مع استبعاد بروتوكول
التطبيق المؤقت.
ب -أحكام األدوات القانونية التي دخلت حيز النفاذ بموجب اتفاقية جات( )7541قبل تاريخ نفاذ اتفاق المنظمة وتشمل:
 .7البروتوكوالت والشهادات المتعلقة بالتنازالت التعريفية.
 .2بروتوكوالت االنضمام مع استبعاد تلك المتعلقة بالتطبيق المؤقت وسحبه.
 .3القرارات بشأن اإلعفاءات الم منوحة بموجب المادة الخامسة والعشرين من اتفاقية جات ( )7541والتي ال تزال نافذة المفعول في
تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة.
 .4القرارات األخرى التي اتخذتها األطراف المتعاقدة في اتفاقية جات (.)7541
ت -وثائق التفاهم بشأن تفسير المواد الثانية (،7ب)  ،السابعة عشرة  ،والرابعة والعشرين  ،والثامنة والعشرين من االتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة ( ، ) 7554ووثيقة التفاهم على أحكام ميزان المدفوعات المتعلقة بذات االتفاقية ووثيقة التفاهم على اإلعفاء من االلتزامات
بموجبها.
ث -بروتوكول مراكش الملحق باتفاقية جات ( )7554؛ أنظر موقع منظمة التجارة العالمية www. wto. org :؛ وبشأن النصوص العربية
التفاقيات الجات()7554أنظر :مراد ،شرح النصوص العربية الرسمية التفاقيات الجات ،ص 37-31؛ عبد العزيز ،التجارة العالمية ،
ص  42وما بعدها. .
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 1أنظر :السلمي  ،علي ( ،د .ت )  ،استراتيجيات اإلدارة العربية لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة الدولية  ،الجمعية العربية لإلدارة  ،ص
.39
 2أنظر :الفتالوي  ،مرجع سابق ص 41
 3أنظر :محمود  ،محمد عبيد  ، ،مرجع سابق ص  318؛ ونفس المعنى قال به المجدوب  ،الذي وصف منظمة التجارة العالمية بكونها منظمة دولية
تتمتع بسلطات تعاقدية لوضع القواعد واتخاذ التدابير وإصدار األحكام بشأن كافة األمور ذات الصلة بالتبادل التجاري في السلع والخدمات ،راجع في
ذلك المجدوب  ، ،مرجع سابق ص .18 – 11
 4أنظر :صارم  ،سمير  ،معركة سياتل حرب من أجل الهيمنة  ،دار الفكر  ،سوريا  ،الطبعة األولى ( ،)2111ص .29
 5راجع :قويدري  ،محمد  ،انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية  ،بحث منشور بمجلة الباحث  ،العدد ( ، )7الجزائر
( ، )2112ص .75
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 1جاء في نص المادة الثامنة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية التي حددت المركز القانوني للمنظمة ف فقرتها األولى ما يلي " يكون للمنظمة
شخصية قانونية  ،وعلى كل عضو من أعضائها أن يمنحها األهلية القانونية الالزمة لمباشرة مهامها" .
 2راجع :خليفة  ،إبراهيم أحمد  ،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية  ،دراسة نقدية  ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية ( ،)2111ص .8
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7554 7581
7554
7515

1 71

 1تتضمن المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية بصفة عامة مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم نشاط المنتظم الداخلي منه والخارجي ن حيث
تحتوي على تحديد ألهداف ومبادئ وفروع تلك المنظمة  ،وبيانا الختصاصاتها وسلطاتها  ،والكيفية التي تمارس بها االختصاصات وتلك السلطات ؛
راجع في ذلك :الدقاق ؛ حسين ؛ مرجع سابق ص .73
 2تمر عملية إعداد الوثيقة المنشئة للمنظمات الدولية بصفة عامة بثالث مراحل:
 مرحلة إعداد مشروع الوثيقة وعادة يتم ذلك في إطار مؤتمر دولي. مرحلة المناقشة واإلقرار.مرحلة التصديق والذي يجب أن يتم وفقا لألوضاع الدستورية لكل دولة من الدول الراغبة في اكتساب صفة العضوية داخل المنظمة ؛
راجع :مانع  ،مرجع سابق ص .15-18
 3تنص المادة ( )9من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ) 7581-7515على ( :تطبق هذه االتفاقية على أية معاهدة تبرم في نطاق منظمة دولية دون
اإلخالل بأية قواعد خاصة بالمنظمة ).
 4نصت المادة ( )33من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ) 7515على قاعدة عامة للمعاهدات التي تكتب بلغتين أو أكثر ومنحت الحجية المتساوية
للغات جميعها  ،إال إذا نصت المعاهدة أو كان هناك اتفاق بين الدول األطراف على تقديم إحدى اللغات في حالة االختالف.
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 1من أسباب عدم اعتبار جات ( )7541منظمة دولية أنه لم يكن لديها ميثاق مثل مواثيق المنظمات الدولية.
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22
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 1أنظر :شهاب  ،مرجع سابق ص .14 13
 2راجع :مانع  ،مرجع سابق ص .87
 3أنظر في ذلك :ميثاق األمم المتحدة الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم (/21حزيران/يونيو ، )7549/وأصبح نافذا في ( 24تشرين األول
/أكتوبر ، )7549/متوفر عبر الموقعhttp: //www1. umn. edu/humanrts/arab/a001. html :
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7515
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 1راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .41
 2جاء في نص المادة ( )21من عهد عصبة األمم المتحدة " يواف ق أعضاء العصبة كل فيما يخصه على أن هذا العهد يلغي جميع االتفاقيات الخاصة
السابق عليه والتي تتعارض أحكامها مع أحكامه كما يتعهدون رسميا بأال يعقدوا في المستقبل اتفاقيات تتعارض مع العهد  ،وفي الحالة التي يكون
فيها أحد أعضاء العصبة قد التزم قبل دخوله عضو في ال عصبة بااللتزامات تتعارض مع أحكام هذا العهد  ،فإنه يكون من واجب هذا العضو أن يتخذ
التدابير الضرورية التي تحرره من هذه االلتزامات "
 3جاءت المادة ( ) 31من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحت عنوان " تطبيق المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد "  ،ونصت على ما
يلي" :
 -7مع مراعاة ما جاء في المادة  713من ميثاق األمم المتحدة تتحدد حقوق والتزامات الدول األطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع
واحد وفق الفقرات التالية.
 -2إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة ألحكام معاهدة أخرى سابقة أو الحقة  ،أو أنها ال ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة
فإن أحكام المعاهدة األخرى المعنية هي التي تسود.
 -3إذا كان كل األطراف في المعاهدة السابقة أطرافا كذالك في المعاهدة الالحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقا للمادة 95
 ،فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي ال تتعارض فيه نصوصا مع نصوص المعاهدة الالحقة.
 -4إذا لم يكن أطراف المعاهدة الالحقة جميعا أطرافا في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:
(أ) في العالقة بين الدول األطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة ( )3؛
(ب) في العالقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما
والتزاماتهما المتبادلة.
 -9ليس في حكم الفقرة ( )4ما يخل بالمادة  47أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة  11أو بأية مسألة تتصل
بالمسؤولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة ال تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى
في ظل معاهدة أخرى" .
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3 71

713

3 71

 1راجع :خليفة  ،مرجع سابق ص .712
 2أنظر في مثل هذا الحكم :علوان  ،مرجع سابق ص .312
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4 71
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79

GATS

 1لتفصيل أكثر بشأن عال قات التعاون القائمة بين منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات راجع :الزوي  ،مرجع سابق ص .311- 391
It is the abbreviation of “ the general agreement on trade in Services”.
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28

37
7
2
28
7
2
3
3

 1ال نعلم ما هو سبب إدراج االتفاقية ألساليب توريد الخدمات تحت عنوان تعريف التجارة في الخدمات .نرى انه كان من األفضل أن يتم إدراج
تعريف للتجارة في الخدمات ،ومن ثم وضع عنوان جزئي ألساليب توريد الخدمات.
2
FTA Need of the Hour: EU Trade Commissioner, The Economic Times Journal, 20January 2009.
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1

2

3

 1المادة ( )3/7من اتفاقية (الجاتس).
 2المادة (/28ج) من اتفاقية (الجاتس).
3
Growth slows in services, but a recession is doubted, the new York times journal, 4 oct 2007.
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2 7

1

2

3

Cross-Border Supply

Consumption Abroad

Commercial Presence

4

Temporary presence

of Nature Persons

 1وفقا لنص المادة  28فقرة ب من اتفاقية (الجاتس) ،فان تعبير توريد الخدمة يعني" :إنتاج الخدمة ،وتوزيعها ،وتسويقها ،وبيعها ،وتسليمها".
A. Mattoo, financial services and the world trade organization: liberalization commitments of the developing
and transitional economies: the world bank journal, Jel classification F13, G28, K33, P3.
 3يقصد بتعبير مورد الخدمة" :أي شخص يقدم خدمة" .حسب نص المادة  28فقرة زمن اتفاقية (الجاتس).
 4يستوي في األمر أن يكون هذا الشخص طبيعيا ،أو اعتباريا ،ويقصد بالشخص االعتباري في هذه الحالة" :أي كيان قانوني مشكل ،أو منظم وفق
القانو ن النافذ ،سواء ألغراض الربح ،أو لغيره ،وسواء وقع في ملكية األفراد ،أو الحكومة ،بما في ذلك الشركات ،واالتحاديات االحتكارية بين
مجموعة من الشركات للحد من المنافسة ،وشركات األشخاص".
2
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7553 72 79

 1يأتي في مقدمة هذه الدول؛ الهند؛ الباكستان؛ األرجنتين؛ مصر؛ بيرو؛ كولومبيا؛ وكوبا.
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7554

 1أحمد جامع ،اتفاقات التجارة العالمية وشهرتها الجات ,دار النهضة العربية القاهرة  ،الجزء الثاني  ،2117ص.543
An introduction to the GATS, WTO secretariat, trade in services division, oct 1999, P1.
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Most-Favored- Nation Treatment

72

1

J. H Jackson, the world trade organization constitution and jurisprudence (london: the royal institute of
international affairs 1999) 59.
2
See: S. aiyar, services won’t save us from recession, the economic times journal, 14 jan 2009.
 3تم النص على هذا المبدأ في المادة األولى من اتفاقية الجات لسنة  ، 7554والمادة الثانية من اتفاقية (الجاتس) ،والمادة الرابعة من اتفاقية الملكية
الفكرية.
 4انظر ماهية هذا المبدأ في شرح المبادئ العامة التي أقرتها االتفاقيات الدولية أعاله.
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Free Rider

 1مشار إلى هذا األمر عند حديثنا عن االلتزامات المحددة أدناه ،حيث اكتفينا في هذا الجزء بتوضيح ماهية هذا المبدأ وفقا لاللتزامات العامة،
واالستثناءات الواردة عليه.
 2أحمد جامع ،مرجع سابق ص.538
3
See: D. Roy, measures to drive out of recession and economic low (2008) the economic times journal.
 4مثل دول االتحاد األوروبي ،والشراكة االورومتوسطية.
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22
7
32

 1المادة ( )3/2من تفاقية (الجاتس).
 2المادة ( )9من اتفاقية (الجاتس).
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27

See the following link: http: //www. albayan. co. ae/albayan/2003/01/06/eqt/a. htm
 2المادة ( )1من تفاقية (الجاتس).
 3المادة ( ) 73من اتفاقية (الجاتس) .كما شملت هذه المادة االستثناء الوارد على مبدأ النفاذ إلى األسواق ،والمعاملة الوطنية.
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7
2
3
9

4

7
2

 1المادة ( )4/27من اتفاقية (الجاتس).
 2قمنا باستنتاج هذه البيانات من خالل النظر في قوائم استثناءات العديد من الدول التي تحصلنا عليها ،حيث وجدناها جميعا قد أدرجت تلك البيانات،
وبالترتيب الذي عرضناه.
3
IT, BPO Market in for « slowest »growth new, innovative services to drive phase 2 growth: IDC, the hindu
business line journal, 1 jan 2009.
 4الهيئة المصرية العامة لالستعالمات ،منظمة التجارة العالمية وآثارها على اقتصاديات الدول العربية ،وزارة اإلعالم ،القاهرة،7551 ،ص.92
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Transparency

 1دليل األعما ل إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،مركز التجارة الدولية األوتوكاد (سويسرا :جنيف ،)7559 ،ص.214
 2تم النص على هذا المبدأ في نص المادة العاشرة من اتفاقية (الجات) لسنة  ،7554والمادة الثالثة في اتفاقية (الجاتس) ،والمادة  13في اتفاقية
(التريبس).
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1

Communication from brazil, Columbia, dominican republic, El Salvador, India, Indonesia, Nicaragua, the
Philippines and Thailand review of progress in negotiations, including pursuant to paragraph 15 of the guidelines
for negotiations tourism services (www. wto. org TN/S/W/23, 29 sept 2004).
2
See: reciprocal terms missing in the proposed india-EU pact, the economic time journal, 7 april 2009.
.)) من اتفاقية (الجاتس4/3(  المادة3
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Economic Integration

7
2

24

7554

 1يعرف االتحاد الجمركي على انه" :اتفاق دولي ،بموجبه تتفق الدول األطراف على إلغاء الحواجز الجمركية فيما يتعلق بتجارتها البينية ،بحيث
تلتزم كل دولة بتبني سياسة جمركية موحدة حيال حركة تجارتها مع الدول غير األعضاء في االتحاد".
 2تعرف منطقة التجارة الحرة على أنه ا" :المنطقة التي تلغى فيها كافة الحواجز ،والقيود على حركة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء بشكل
تدريجي ،على أن تحتفظ كل منها بسياستها الجمركية إزاء الدول غير األعضاء".
 3لمزيد من التفاصيل انظر :عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سابق ص .721
4
C. R. L. narasimhan, a lucid statement on macro economy, the hindu journal, 2 febr 2009.
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7

2

1

P. Pal and D. Wadhwa an analysis of the special safeguard mechanisms in the doha round of negotiations,
working paper No. 189, ICRIER, oct 2006.
.)) من اتفاقية (الجاتس9(  انظر نص المادة2
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3

4

51
27
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9
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2

 1جاء تعريف الشخص االعتباري في االتفاقية بنص المادة  28فقرة م،ن على انه" :يقصد بتعبير "الشخص االعتباري من عضو أخر" الشخص
االعتباري الذي ) 7( :تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قوانين ذلك العضو األخر ،والذي يمارس عمليات تجارية كبيرة في أراضي ذلك العضو األخر أو
أي عضو أخر؛ أو ( ) 2في حالة توريد خدمة من خالل التواجد التجاري ،هو الذي يملك أو يقوم بإدارة :أ -أشخاص طبيعيين من ذلك العضو ،أو ب-
أشخاص اعتباريين من ذلك العضو األخر محددين في الفقرة الفرعية  7فقرة ن :يكون الشخص االعتباري" -7 :مملوكا" من أشخاص عضو ما إذا
كان أشخاص من ذلك العضو يملكون  %91من رأس مال ملكية كاملة؛ " -2مدارا" من قبل أشخاص من عضو ما إذا كان هؤالء األشخاص يملكون
سلطة تسمية أغلبية المديرين فيه أو سلطة إدارة أعماله قانونا؛ " -3منتسبا" لشخص أخر عندما يدير هو الشخص أو يدار هو من قبله ،أو عندما يدير
كليهما شخص واحد أخر.
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Emergency Safeguard Measures

7

2
7

7

27

7

3

2

7
72
74

2

 1تعرف إجراءات الوقاية وفقا التفاقية الجات  7554على أنها" :إجراءات مؤقتة لمواجهة زيادة واردات منتجات معينة تتسبب بضرر جسيم ،أو
تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية للبلد المستورد" ،في حين توصلت اتفاقية الجات  7554إلى اتفاق بشأن األحكام الوقائية لوضع القواعد
الخاصة ،والمفصلة لألحكام األساسية الموجودة في المادة ( 75قواعد الوقاية الطارئة) من اتفاقية الجات  ،7545وتحتوي على أربعة عشرة مادة
أساسية.
 2اتفاقية (الجاتس) ،مادة .71
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3
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2

3

7

2

 1سعيد النجار ،مرجع سابق ص.4-3
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3

7
3

2

 1سعيد النجار ،مرجع سابق ص.4
 2فيما يتعلق بالتجارة في السلع ،لم يجري التحرير على إطالقه أيضا ،ذلك أن التحرير متعلق بحظر فرض قيود كمية على الصادرات ،والواردات،
إال أن للدول الحق في السيطرة على اقتصادياتها؛ من خالل التحكم في قيمة التعرفة الجمركية ،أيا ما بلغت قيمتها بشرط عدم التمييز بين موردي
وصدري السلع (عمومية التطبيق).
 3وهما النفاذ إلى األسواق ،والمعاملة الوطنية كما سنرى الحقا.
 4ليس في هذه االتفاقية ما يمس بحقوق ،والتزامات أعضاء صندوق النقد الدولي ،بموجب النظام األساسي للصندوق .بما فيها استخدام إجراءات
تحويل النقد األجنبي المتوافقة مع النظام األساسي ،شري طة أال يفرض العضو أية قيود على أية عمليات رأسمالية بما يتعارض مع التزاماته المحددة
بشان هذه العمليات ،إال بموجب المادة الثانية عشرة من هذه االتفاقية ،أو بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
 5المادة ( )7/72من اتفاقية (الجاتس).
 6المادة ( )2/72من اتفاقية (الجاتس).
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4
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Progressive Liberalization

75

75

 1أي أن هذه المفاوضات يجب أن تبدأ قبل األول من يناير .2111
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7559

1

C. J. Ghosh asian face of the global recession by C. P (2009) the hindu business line journal.
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75

 1يقصد بتلك الجوالت ،الجوالت التي تمت حول مفاوضات تحرير قطاع الخدمات عام ( ،)2111بغية تحسين االلتزامات المحددة ،وتوسيع فرص
النفاذ إلى األسواق في التجارة في الخدمات؛ بهدف زيادة حجم التجارة الدولية ،وقد حدد إعالن الدوحة أن ذلك يتمثل في تقديم الطلبات ،والعروض
من الدول األعضاء ،كما حدد تاريخ ( )2112/1/31موعدا لتقديم الطلبات األولية ،وتاريخ ( )2113/3/37موعدا لتقديم العروض األولية ،بحيث
تستمر المفاوضات الثنائية بين األطراف حتى موعد ال يتجاوز (.)2119/7/7
 2محسن أحمد هالل ومحمد رضوان ،قواعد االنضمام والتفاوض في منظمة التجارة العالمية ،منشورات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا
(األسكوا) ،اإلعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ،الدوحة ،2117 ،ص.74
3
For more details about this argument, see: general agreement on trade in services, available at: www.
globalissues. org; is recession coming in software industry?, available at: http: //www. igovernment. in
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7

2

1

S. A. Pai and D. khosla, has the US slowdown hit IT sector? (2008) the economic times journal.
.73 مرجع سابق ص، محمد رضوان- محسن أحمد هالل2

474

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

7

2

Positive List Approach

 1ماجدة شاهين ،تقييم تحرير تجارة الخدمات من منظور الدول النامية مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .84 )2111( 4
 2أي أن االلتزام بالتحرير ال يرد إال على ال قطاعات التي يوردها العضو في جدول التزاماته ،وبالشروط التي يرغب في تضمينها على التحرير.
 3سعيد عبد الخالق ،تحرير قطاعات الخدمات وانعكاساته على القطاع المصرفي العربي مجلو شؤون عربية .792 )2117( 718
 4نعني بذلك جدول االلتزامات المحددة.
5
Services Sector Corners 24 per cent of Total FDI Inflows in ’08, (The Economic Times Journal, 6 April 2009).
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(The Economic Needs

7
2
3
4
1

TCS beats recession, wins new orders, the hindu journal, 29 jan 2009.
 2على سبيل المثال ،وجدنا في االلتزامات المحددة لكل من مصر ،واألردن تضمين هذه القيود فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق ،والمعاملة الوطنية،
وان جاءت بشكل متفاوت من قطاع إلى أخر من القطاعات الخدماتية ،وهذا ما وجدناه أيضا في العديد من التزامات الدول النامية في جداول
التزاماتها المحددة ،باستثناء دولة قطر؛ والتي تضمنت جداول التزاماتها مستوى تحرير يماثل الدول المتقدمة.
 3دليل األعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،مركز التجارة الدولية األوتوكاد /منظمة التجارة العالمية (جنيف :سويسرا ،)7559 ،ترجمة
مؤسسة طالل أبو غزالة الدولية ،ص.211
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9
1

 1يتم التحقق من جدية تلك الصعوبات ،أو التهديدات؛ من خالل استشارة لجنة قيود ميزان المدفوعات في منظمة التجارة العالمية لصندوق النقد
الدولي ،والذي يعتبر الجهة الدولية المضطلعة على وضع ميزان المدفوعات لكافة دول العالم.
 2اشرنا بالتفصيل إل ى شروط ،ومتطلبات تنفيذ هذه القيود عند الحديث عن إجراءات الوقاية الطارئة.
 3المادة ( )4/3من اتفاقية (الجاتس).
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 1المادة ( )9من اتفاقية (الجاتس).
 2نصت المادة  2/75من اتفاقية (الجاتس) والمتعلقة بالتحرير التدريجي على" :ينبغي أن تراعي عملية التحرير أهداف السياسات االقتصادية،
ومستويات التنمية في مختلف البلدان األعضاء ،سواء على الصعيد الكلي أو على صعيد القطاعات المختلفة .وينبغي توفير المرونة المناسبة لمختلف
األعضاء من البلدان النامية؛ لفتح عدد اقل من القطاعات ،وتحرير أنماط اقل من العمليات ،والتدرج في توسيع نطاق النفاذ إلى األسواق؛ بما يتالءم
مع أوضاعها التنموية .وعند إتاحة نفاذ موردي الخدمات األجانب إلى أسواقها ،فرض شروط الوصول إلى األسواق؛ تسمح بتحقيق األهداف المشار
إليها في المادة الرابعة من هذه االتفاقية.
3
See: O. A. Ninan, more measures likely to pump up economy (2009) the hindu law journal; P. Krugman, life
without bubbles, the new York times, 6 jan 2009.
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 1بمعنى استثناء الخدمات التالية من جداول التحرير التي ضمنتها كل عضو في جداولها الخاصة.
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TRIPS
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1

Symposium, public and private initiatives after TRIPs (1998) 9 duke journal of competitive and international
law NO. 1;CSlevy, implementing TRIPs- A test of political will (2000) 31 law P. I. B 789.
2
M. D. Nair, TRIPs and affordable healthcare: the concept of OSDD and patent pool journal of intellectual
property rights (2010) 15.
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7881
7883

Integrated Circuits

1

Ee: G. C. Chaves and M. A. Oliveira, A proposal for measuring the degree of public health-sensitivity of patent
legislation in the context of the WYTO TRIPs agreement (2007) 85-1 bulletin of the world health organ.
.)) من اتفاقية (التربس7(  المادة2
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1

See: B. Jhunjhunwala, agenda for hong kong WTO ministerial: will developing nations trip on TRIPs? The
hindu business line, 31 august 2005.
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7511

79

1

V. B. Kerry and K. lee, TRIPs, the doha declaration and paragraph 6 decisions: what are the remaining steps for
protecting accesss to medecines? (2007) 3-3 globalization and health journal.
2
A. N. elbeshbishi, TRIPs and public health: what should African countries do? ATPC work in progress No. 49,
economic commission for Africa, jan 2007.
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7511

7 21

2 21

3 21

3 28

1
2

A. R. madgulkar TRIPs: India- patent protection for pharmaceuticals (2007) 5-2 pharmainfo. net journal 24.
M. D. Nair, doha round and republic health (2009) 14 the journal of intellectual property rights.
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21

The IPIC Treaty

7585

WIPO

71

7511

1
2

The treaty of intellectual property in respect of integrated circuits (1989).
S. D. naik, pharma sector- no side-effects of patent regime, the hindu business line, 21 jan 2005.
.)) من اتفاقية (التربس35(  انظر نص المادة3
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1

N. S. Gopalkrishnan, TRIPs agreement and public health: an overview of international issues (2008) 13 journal
of intellectual property rights.
2
G. martinp and T. Faunce, balancing intellectual monopoly privilege and the need for essential medicines
(2007) 3-4 globalization and health journal.
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2

3

7545

 1وللتوسع أكثر فيما يتعلق بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية فإن هناك العديد من الدراسات العلمية أجريت في هذا الشأن نذكر منها :الدقاق ،
مرجع سابق ص  41وما بعدها ؛ الفتالوي  ،سهيل حسين  ،مرجع سابق ص  11وما بعدها.
 2فتوى محكمة العدل الدولية في قضية التعويض عن األضرار المتكبدة في خدمة األمم المتحدة الصادرة بتاريخ ( ، )7545/14/77منشورات األمم
المتحدة  ، )7552( ،ص .5
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7541

27
9

 1ينظر بالنسبة لنتائج تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية إلى :مانع  ،مرجع سابق ص .713 – 712
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 1لقد سعت الدول المتقدمة وفي العديد من المرات إلى إدراج موضوع معايير العمل ضمن اختصاص منظمة التجارة العالمية  ،لكن الدول النامية
كانت تعارض ذلك مرارا على أساس أن هذا الموضوع يندرج تحت اختصاص منظمة العمل الدولية  ،لتفصيل أكثر راجع في ذلك :الحويش ،
مرجع سابق ص  431 – 479؛ صارم  ،مرجع سابق ص .83- 82
 2لقد نادى البعض بإلغاء مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية كنتيجة إلنشاء منظمة التجارة العالمية  ،إال أن هذه الدعوة تلقى معارضة الدول النامية
وعدد من الدول المتقدمة ن راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص  88وارد بالتهميش.
 3راجع :الحويش  ،مرجع سابق ص  497 – 437؛ أيضا أنظر الموقع اإللكترونيwww. aljazeera. net :
 4راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص .88
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 1لمزيد من التفصيل حول موضوع الموظف الدولي  ،راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص  14وما بعدها.
 2راجع بشأن :ميزانية منظمة التجارة العالمية :المادة ( ) 1من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية ؛ وبخصوص ميزانيات المنظمات
الدولية بصفة عامة راجع :شهاب  ،مرجع سابق ص .717 – 51

492

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

7541

 1نجار  ،أحمد  ،مرجع سابق ص .78
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7541

 1راجع :خليفة  ،مرجع سابق ص .78
 2راجع :خليفة  ،مرجع سابق ص .78
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7554

21
77

21

 1أنظر في هذا الشأن تطبيق عبد العزيز سرحان لفكرة التحلل المشروع من االلتزامات الدولية على اتفاقيات حقوق اإلنسان  ،سرحان  ،عبد العزيز
 ،اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الدولي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ( ،)7581ص  719؛ هذا ويعرف التحلل المشروع من
االلتزامات الدولية على أنه " وضع يتم بمقتضاه منح الدول إمكانية عدم تطبيق النصوص الدولية سواء بالنسبة لبعضها أو معظمها أو حتى مجملها

496

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

بصورة دائمة أو لفترة مؤقت ة بالنظر لوجود حاالت أو مبررات مشروعة تسمح بإتيان هذا السلوك " ؛ والتحلل أوسع نطاقا من انقضاء المعاهدات
ألنه ال يقتصر فقط على إنهاء هذا العمل القانوني  ،بل يشمل حالة إيقاف تنفيذ االلتزامات أو استبعاد بعضها مقدما كالتحفظات  ،كما أن التحلل من
االلتزامات الدو لية يعد أوسع من نطاقا من اإليقاف ألنه يتضمن إضافة إلى إيقاف تنفيذ المعاهدات القيام بإنهاء االلتزامات أو استبعادها مقدما .وكذلك
فإن التحلل يعد أوسع نطاقا من التحفظ ألنه يتضمن إضافة إلى استبعاد بعض أحكام المعاهدات مقدما إمكانية إيقاف أو تنفيذ أو إنهاء هذا التنفيذ .راجع
في كل ما سبق :حسين  ،مصطفى سالمة  ،التحلل المشروع من االلتزامات الدولية  ،دار الجامع الجديدة  ،اإلسكندرية ( ،)2118ص  1-1وارد
بالهامش.
 1راجع بشأن ذلك تفصيال :شهاب  ،مرجع سابق ص  49 -44؛ حسين.
 2راجع في ذلك :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .93
 3نصت المادة ( ) 72من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية " ألي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك استقالال ذاتيا كامال في إدارة
عالقاته التجارية الخارجية والمسائل األخرى المنصوص عليها في هذا االتفاق وفي االتفاقات التجارية متعددة األطراف أن ينظم إلى هذا االتفاق
بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة.
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7554 14 79

732
2115

7551
793

 1أنظر في عدد الدول وأسماؤها الموقع الرسمي للمنظمة.www. wto. org :
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7 72

 1راجع في ذلك :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .84
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7541

7 77
7541

7
7559
 1راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .95- 98
 2لقد كان التعاقد في إطا ر اتفاقية الجات يتم عبر ثالث مراحل :تعلن الدولة عن رغبتها في االنضمام إلى االتفاقية وتبلغ سكرتارية الجات بذلك ثم تبدأ
في تطبيق قواعد االتفاقية لفترة تكون كافية الطمئنان (الجات) بتوافق السياسة التجارية لهذه الدولة مع قواعد االتفاقية.
 تقبل عضوية الدولة بصفة مؤقتة في الجات لمدة سنتين تكون قابلة للتجديد.بعد فترة العضوية المؤقتة تقبل الدولة كعضو متعاقد في الجات وتكون بذلك شريكا كامال في االتفاقية ؛ راجع في هذا الشأن :عامر ،
جمعة محمد  ، )7559( ،والدة منظمة التجارة العالمية وأهم انعكاسات ذلك على االقتصاديات العربية  ،مجلس الغرف التجارية
الصناعية السعودية  ،الرياض  ،يناير  ،ص  21مشار إليه في مؤلف :محمود  ،محمد عبيد  ،منظمة التجارة العالمية  ،ص 383
بالتهميش  ،وقد نصت المادة ( )33من اتفاقية الجات ( ) 7541على ما يلي " :يجوز ألي دولة تتمتع باالستقالل الكامل في إدارة عالقاتها
التجارية الخارجية االنضمام إلى االتفاق العام بشروط تتحدد بين هذه الحكومة واألطراف المتعاقدة "  ،وتنص المادة ( )9/21من اتفاقية
الجات على أنه " إذا تمتع إقليم جمركي باستقاللية كاملة في إدارة عالقاته التجارية الخارجية بالنسبة للمسائل التي تكون محل هذا االتفاق
أو إذا حصل على هذه االستقاللية فيعتبر هذا اإلقليم طرفا متعاقدا إذا تقدم بطلب تثبت الوثائق المشار إليها أعاله بأن هذا اإلقليم يتمتع
باستقاللية تجارة كاملة ".
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7541

7592
79

72

 1راجع في ذلك :الزوي  ,مرجع سابق ص .479
 2جاء في نص المادة ( )77من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية " ال يطلب من البلدان األقل نموا المعترف بها من األمم المتحدة أن تقدم
تعهدات أو تنازالت إال في الحدود التي تتفق مع مرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها المالية والتجارية أو إمكانها اإلدارية والمؤسسية ".
 3أنظر في ذلك نص المادة ( ) 2/72من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية  ،كذلك :الفتالوي  ،منظمة التجارة العالمية  ،ص  59؛ مانع ،
التنظيم الدولي  ،ص .771
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8

71
74
2119

7551

 1بلغ عدد الدول التي لها صفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية ( )37عضوا إلى غاية سنة ( ، )2115أنظر في ذلك الموقع اإللكتروني:
.www. wto. org
 2راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .711
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 1لمعرفة أهم المنظمات الدولية التي تتمتع بصفة عضو مراقب أنظر الموقع اإللكتروني.www. wto. org :
 2لإلطالع على مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية راجع الموقع اإللكترونيwww. mincommerce. gov. dz :
 3لقد حثت منظمة التجارة العالمية ومن خالل الهيئات التابعة لها ضرورة اإلسراع في إنهاء إجراءات الدول المتقدمة للعضوية  ،حيث تضمنت
الفقرة التاسعة من اإلعالن الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة في ( :)2117/77/77الحث على اإلسراع في االنتهاء من إجراءات عضوية الدول
التي تتفاوض لالنضمام إلى المنظمة بهدف تعزيز النظام التجاري متعدد األطراف .كذلك تضمنت الفقرة ( )42من إعالن الدوحة االلتزام باإلسراع
بقبول عضوية الدول األقل نموا .وأكدت الفقرة ( ) 95من إعالن هونج كونج الوزاري الصادر في ( )2119/72/78على أهمية تحقيق عالمية
المنظمة باإلسراع وتسهيل انضمام الدول التي تتفاوض لالنضمام لعضوية المنظمة وخاصة الدول األقل نموا منها ؛ لإلطالع على النصوص السابقة
أنظر الموقع www. wto. org :أيضا :خليل  ،عادل محمد ( ،د .ت)  ،إجراءات االنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية  ،الموضوعات
التي يتوقع إثارتها أثناء عملية التفاوض  ،ص  ، 5مقال منشور من خالل الموقع اإللكترونيwww. mincommerce. gov. dz :
 4مثال ذلك اشتراط جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية فاألعضاء المنضمين لها صفة العروبة  ،أما عن المنضمات العالمية فمثالها منظمة
األمم المتحدة فالمادة الرابعة من ميثاقها تنص في فقرتها األولى على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدولة طالبة العضوية " محبة للسالم
والتي تأخذ نفسها بااللتزامات التي يتضمنها الميثاق  ،والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات " ويتضح من هذه الفقرة مدى السهولة
النسبية في الشروط الموضوعية الواجب توافرها .راجع في ذلك :الدقاق  ،مرجع سابق ص .52
 5مثال ذلك االتحاد األوروبي كونه من المنظمات اإلقليمية نجده يتشدد كثيرا في إجراءات قبول الدول الراغبة في االنضمام إليه  ،بينما عند الرجوع
إلى المادة ( ) 2/4من ميثاق األمم المتحدة نجدها تقرر أن " قبول أية دولة من الدول في عضوية األمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على
توصية من مجلس األمن "  ،فاالجتماع غير الزم إلتمام قبول عضوية الدولة في األمم المتحدة .أنظر في ذلك :الدقاق  ،مرجع سابق ص .53
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 1راجع :الزوي  ،مرجع سابق ص .473
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 1راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .51
 2راجع :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .81- 81
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1

7541

72

72 77

 1لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع في ذلك :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .98 – 91
 2راجع بأن شروط العضوية :المادة ( )77و( ، )72ص  13؛ الفتالوي  ،حسين  ،مرجع سابق ص .57- 51
 3أنظر في ذلك :هالل  ،محسن أحمد  ،مرجع سابق ص .77
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7541
41
15

7555
7551

 1لمعرفة أهم اإلصالحات والتحضيرات التي قامت بها كل من سوريا والجزائر من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية راجع على التوالي:
بالنسبة لسوريا :عدنان العربيد  ،سمير شرف  ،عبير سليمان عطيرة  ، )2119/3/79( ،إعادة هيكلة االقتصاد السوري لدخول اقتصاد السوق
و منظمة التجارة العالمية  ،مجلة جامع تشرين للدراسات والبحوث العلمية  ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلد  ، 21العدد , 7بالنسبة
للجزائر :عدون ؛ متناوي  ،انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ،مرجع سابق ،ص  11وما بعدها.
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2119

2111
7111

 1عمرو  ،بن إبراهيم رجب ،7423/8/71-73( ،الموافق ، )2112/71/23/75 :االنضمام لمنظمة التجارة العالمية  ،تحديات مواءمة األنظمة
التجارية الوطنية  ،ورقة مقدمة في ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي ن نظمتها وزارة التخطيط ،الرياض ؛ الحسني  ،فواز عبد الستار
العلمي ( ،ذي القعدة  ، ) 2119/72/7421/نتائج انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  ،مقدم إلى ملتقى سيدات األعمال الثقافي  ،عن الموقع
اإللكتروني www. commerce. gov. sa
 2المقصود بجدول التنازالت أو جداول االلتزامات الموحدة في قطاع السلع الجداول التي تقوم الدولة بإعداده بالنسبة لقطاع السلع الزراعية
والصناعية يحتوي على أربع خانات تحتوي الخانة األولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل
االنضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية .المتفق عليها مع ال دول األعضاء في منظمة التجارة العالمية .وتنتج هذه التنازالت الجمركية عن
المفاوضات الثنائية التي تتم مع األردن على سقف جمركي لسلعة ما يساوي ( )%711ومع الكويت على السقف جمركي لنفس السلعة يساوي
( ) %41ويمنح كالتزام من قطر لجميع الدول األعضاء في المنظمة تنفيذا ل مبدأ حق الدولة األولى بالرعاية ؛ راجع في هذا الشأن :الحسني  ،فواز
العلمي /79( ،شوال ، ) 7421/أسئلة عامة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  ،وزارة التجارة والصناعة المملكة العربية السعودية  ،من
الموقعhttp: // commerce. gov. sa :
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 1راجع :خليفة  ،مرجع سابق ص .37-31
 2في إطار تحضيرها لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية اتخذت الجزائر أول إجراء رسمي بخصوص تحرير التجارة الخارجية ضمن قانون
المالية التكميلي لسنة ( ، ) 7551حيث سمح باستيراد البضائع إلعادة بيعها  ،وتم إعفاؤها من إجراءات مراقبة التجارة والصرف  ،وفي سنة
( ) 7554ن تضمن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي باشرته السلطات آنذاك عدة تدابير لتحرير التجارة الخارجية حيث تم فتح المجال لزيادة
الصادرات وتنويعها وتمكين القطاع الخاص من الحصول على العملة الصعبة أدى إلى ظهور عدة متعاملين خواص في التجارة الخارجية  ،األمر
الذي أدى إلى خفض االحتكار  ،وفي إطار برنامج التعديل الهيكلي ( ) 7558/7559تم التركيز على إعادة هيكلة التعديالت التي مست التعرفة
الجمركية لسنة ( ) 7552وبهدف زيادة وتشجيع التصدير أقر إعفاء مؤقت لمدة خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات واإلعفاء من الدفع
الجزافي لصالح المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع والخدمات ,وقد تم التفصيل في هذه اإلجراءات في الفصل األخير من هذا الباب.
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 1راجع :باسم  ،عبد الهادي حسن  ،منظمة التجارة العالمية  ،األهداف  ،المزايا والعيوب  ،إجراءات االنضمام مع اإلشارة للعراق  ،البنك المركزي
العراقي  ،ص  ، 1متوافر عبر الموقعhttp: //www. iier. org/i/uploadedfiles/040709IraqWTOAyserYassen3B. pdf :
 2راجع في ذلك :الفتالوي  ،مرجع سابق ص .54
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 1راجع بشأن إجراءات العضوية في منظمة التجارة العالمية :عدون ؛ متناوي  ،مرجع سابق ص .19 – 41
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 1راجع في هذا الشأن :وزير التجارة السعودي  ،بن جعفر فقيه  ،منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية  ،وزارة التجارة والصناعة  ،المملكة
العربية السعودية .http: //www. commerce. gov. sa
 2راجع :عدون ؛ متناوي  ،مرجع سابق ص .19
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 1أنظر في ذلك :عدون ؛ متناوي  ،مرجع سابق ص .11 – 19
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74
74

7541
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 1أنظر فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية :الموقع الرسمي للمنظمة .www. wto. org
 2راجع في ذلك :خليفة  ،مرجع سابق ص .14
 3عندما يمارس االتحاد األوروبي حقه في التصويت يكون له من األصوات عدد مماثل لعدد دوله األعضاء ( المادة  7/5من اتفاقية مراكش إلنشاء
منظمة التجارة العالمية ).

517

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

14

2 72

45

73

71

 1أنظر في ذلك :نص الماد ( )3/5من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية.
 2ولقد نصت المادة ( ) 9/5من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية على خضوع قرارات اإلعفاء المتخذة بموجب اتفاق تجاري عديد
األطراف لألحكام المنصوص عليها في ذلك االتفاق.
 3حيث جاء في نص المادة ( )3/5من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية " يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر اإلعفاء
من التزام مفروض على أحد األعضاء" ...
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2117
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 1وفيما يتعلق بقرارات التفسير المتخذة بموجب اتفاق تجاري عديد األطراف فإنه يخضع لألحكام المنصوص عليها في ذلك االتفاق (المادة  9/5من
اتفاقية مراكش ).
 2أنظر في ذلك الموقع اإللكترونيwww. wto. org :
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 1راجع :خليفة  ،مرجع سابق ص .91
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 1راجع في ذلك :محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .471
 2يتولى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية حاليا السيد :باسكال المي  " "PASCAL LAMYتم تعيينه اعتبارا من
(/7أيلول/سبتمبر )2119/لمدة أربع سنوات  ،وفي (أبريل )2115/أعيد تعيينه لوالية ثانية ابتداء من (/7أيلول/سبتمبر.)2115/
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38

7541

 1وقد حددت المادة ( ) 4/8من اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العالمية نوع الحصانات واالمتيازات الواجب منحها لموظفي " تكون االمتيازات
والحصانات التي يمنحها العضو إلى المنظمة وإلى موظفيها وإلى ممثلي أعضائها مثل االمتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات
وحصانات الوكاالت المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في (/27تشرين الثاني  ،نوفمبر " )7541/
 2لتفصيل أكثر راجع :الحويش  ،مرجع سابق ص .715 – 718
 3راجع في ذلك :محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص .424
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7554
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 1راجع :الحويش  ،مرجع سابق ص .711- 719
 2فقرة (و) من الملحق ( ) 3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية ؛ ولتفصيل أكثر حول الكيفية التي تتم بها عملية مراجعة السياسات التجارية
راجع :الملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية ؛ كذلك منظمة التجارة العالمية  ،مراجعة السياسات التجارية  ،معهد التدريب  ،ص 1
وما بعدها.
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 1فقرة (أ) من ملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية
 2راجع :خليفة  ،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية  ،ص .711 – 711
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 1الفقرة (ب) من ملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية.
 2الفقرة (ج) من ملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية.
 3الفقرة (أ) من ملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية.
 4راجع :الفقرة (ج) والفقرة (د) من الملحق ( )3المتعلق بتلية استعراض السياسة التجارية.
 5راجع :منظمة التجارة العالمية  ،مراجعة السياسات التجارية  ،إعداد معهد التدريب  ،ص .9 – 4
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 1راجع في ذلك :المقال الخاص بمنظمة التجارة العالمية  ،مراجعة السياسات التجارية  ،معهد التدريب  ،ص  5؛ تتوفر تقارير السياسة التجارية
على موقع المنظمة.www. wto. org :
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 1لتفصيل أكثر حول جهاز تسوية المنازعات المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية راجع :الملحق ( )2التفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية تحت
عنوان :تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات  ،ويتكون هذا التفاهم من ( )21مادة وعدد من المالحق ( ، )4يمكن اإلطالع
على هذه النصوص من خالل الموقع اإللكتروني.www. wto. org :
 2عن تحسين نظام الجات لتسوية المنازعات كان في طليعة أجندة مفاوضات جولة االوروجواي ( )7554-7581حيث جاء في اإلعالن الوزاري
بونتاديل إيست ما يلي " :من أجل تأكيد تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال لمصلحة األطراف المتعاقدة يجب أن تسعى المفاوضات لتحسين وتقوية
القواعد واإلجراءات في عملية تسوية النزاعات "  ،راجع :تسوية النزاعات  ،مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية  ،ص .41
ومن أهم المسائل التي اهتمت بها المفاوضات في جولة األوروجواي في إطار تحسين األحكام الخاصة بتسوية المنازعات :كيفية تطبيق قاعدة توافق
اآلراء في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسوية المنازعات  ،ووضع حدود زمنية للخطوات اإلجرائية لفرق التحكيم  ،وتفعيل استخدام األدوات الفنية
المكملة أو البديلة لتسوية المنازعات مثل التشاور  ،والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق  ،وفرق التحكيم  ،والتحكيم المتفق عليه بين أطراف
المنازعة باإلضافة إلى منع اتخاذ تدابير انتقامية أحادية الجانب ن لمزيد من التفاصيل عن المقترحات التي تم عرضها خالل مفاوضات جولة
أوروجواي لتحسين نظام تسوية المنازعات راجع :جامع  ،أحمد ،موسوعة اتفاقات التجارة العالمية (وشهرتها الجات ) ،دار النهضة العربية ،القاهرة
مصر( ،)2117ص.7413-7355
-Croley (Steven P. ) Jackson (John H. ),Dispute Procedures , Standard of Review , and Deference to National
Governments , AJIL , vol. 90 , No. 2,p. 193.
 3لتفصيل أكثر حول تطور قواعد تسوية النزاعات المتعلقة باتفاقية الجات ( ) 7541راجع :تسوية النزاعات  ،مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة
والتنمية  ،ص  41 – 35؛ الزوي  ،النظام القانوني لمنظمة التجارة  ،ص  934وما بعدها.
 4وفقا لنص المادة األولى من مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات  ،فإن االتفاقات المشمولة أو التي يغطيها هذا التفاهم قد وردت بالملحق رقم
( )7التابع له والمتمثلة في:
أ .اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ب .االتفاقات التجارية متعددة األطراف.
 ملحق ( )7أ :االتفاقات متعددة األطراف بشان تجارة السلع. ملحق ( )7ب :االتفاق بشأن التجارة في الخدمات. ملحق ( )7ج :االتفاق بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. ملحق ( :)2مذكرة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.ت .االتفاقات التجارية عديدة األطراف:
ملحق ( )4االتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنية.
االتفاق بشان المشتريات الحكومية.
االتفاق بشأن منتجات األلبان.
االتفاق الدولي بشأن لحوم األبقار.

528

منظمة التجارة العاملية WTO

الباب الثالث

71
Appellate Body

34
42

4
71
31

3

3

 1لمزيد من التفصيل حول جهاز االستئناف الدائم المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية راجع الملحق ( " )2مذكرة التفاهم بشأن القواعد
واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات " باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية تحديدا المادة ( )71منه وما بعدها.
 2خالل الفترة التي طبق فيها تسوية المنازعات الخاصة باتفاقية الجات ( )7541كان يتطلب لرفع الدعوى ضد الدولة المعتدية اجتماع الدول
المتعاقدة وهو ما ال يتحقق إال مرة واحدة سنويا  ،راجع :الطراونة  ،مصلح أحمد  ،مرجع سابق ص  311وما بعدها.
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)(Satisfactory Settlement

Arbitration Awards

71 3

 1راجع في ذلك :المجدوب  ،مرجع سابق ص .57
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 1لمزيد من التفصيالت حول المسائل التصالحية لتسوية المنازعات راجع :خليفة  ،إبراهيم مرجع سابق ص  ، 51 – 57السن  ،عادل عبد العزيز ،
مرجع سابق ص  7984 – 7982؛ محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص  414 – 495؛ الزوي  ،مرجع سابق ص  957 – 989؛ أيضا :المادة
(( )4المشاورات)  ،والمادة (( ) 9المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة )  ،من مذكرة التفاهم بشان القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
(الملحق )2من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
 2لمزيد من التفصيالت حول مرحلة التحكيم في إطار مذكرة التفاهم أنظر المواد )71-1( :من مذكرة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم
المنازعات  ،الملحق ( )2من اتفاقية إنشاء منظمة ال تجارة العالمية ؛ خليفة  ،إبراهيم  ،مرجع سابق ص  773 – 51؛ السن  ،مرجع سابق ص
 7981 – 7984؛ الطراونة  ،مصلح أحمد  ،مرجع سابق ص  311وما بعدها ؛ محمود  ،محمد عبيد  ،مرجع سابق ص  411 – 414؛ الزوي ،
مرجع سابق ص .113 – 951
 3أنظر :المادة ( )1/71من مذكرة تفاهم بشان القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.
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 1راجع :المجدوب  ،الجات ومصر  ،ص  59؛ ولقد حددت مذكرة التفاهم في المادة ( )3/22عدة مراحل تتحقق من خاللها اإلجراءات العقابية
التبادلية على النحو اآلتي:
أ .المبدأ العام الذي يقضي بأن يسعى الطرف الشاكي أوال إلى تعليق التنازالت وغيرها من االلتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو القطاعات
التي وجد الفريق أو جهاز االستئناف انتهاكا أو إلغاء أو تعطيال بصددها.
ب .إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازالت أو غيرها من االلتزامات بالنسبة إلى ذات القطاع أو القطاعات غير عملي أو فعال جاز له أن
يعلق التنازالت أو غيرها من االلتزامات في القطاعات األخرى بموجب ذات االتفاق.
ت .إذا وجد هذا الطرف تعليق التنازالت أو غيرها من االلتزامات غير عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات األخرى بموجب ذات االتفاق وأن
الظروف خطيرة جاز له أن يعلق التنازالت أو غيرها من االلتزامات في اتفاق آخر.
 2أنظر :نص المادة ( ) 22من مذكرة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات  ،الملحق ( )2من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة
العالمية.

532

WTO منظمة التجارة العاملية

الباب الثالث

71

J. h. jackson ,(1999) , Dispute Settlement and the WTO ,p. 2,at : أنظر1
http: //www. iatp-web. us/iatp/files/Dispute_Settlement_and_the_WTO. pdf
.312  مرجع سابق ص،  مصلح أحمد،  الطراونة:مشار إليه لدى
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 1نقال عن :الطراونة  ،مصلح أحمد  ،مرجع سابق ص  388؛ لقد عدد بعض الباحثين المهتمين بقضايا الدول النامية الصعوبات العملية التي تواجهها
في استخدام نظام تسوية المنازعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية سواء بصفتها مدعي أو مدعى عليها في ثالث نقاط أساسية  ،وهي:
 .7التكلفة االقتصادية العالمية عند استخدام النظام.
 .2تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة لمصلحة الدول النامية ضد الدول المتقدمة.
 .3عدم فعالية النصوص التي تمنح معاملة تفضيلية للدول النامية ولمزيد من التفصيل حول هذه الصعوبات راجع :الطراونة  ،مصلح أحمد ،
مرجع سابق ص .388 – 389
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 1للحصول عن بيانات عن حاالت تسوية منظمة التجارة العالمية للنزاعات  ،راجع الموقع:
http: //www. worldtradelaw. net/index. php
ويعتبر القسم ( )317من القانون التجاري األمريكي الذي يفوض الرئيس األمريكي ممارسة االنتقام عن طريق فرض الجزاءات التجارية ضد الدول
معينة توجد فيها ممارسات تجارية تعتبرها الواليات المتحدة غير عادلة أو غير معقولة  ،يعتبر هذا القسم أبرز مثال على األعمال الفردية االنتقامية ،
لجأ عدد من الدول المهددة بمثل هذه األعمال إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية وبالفعل قد تمت تسوية بعض هذه
المنازعات .بيد أن نتائج هذه التسوية غالبا ما كانت تحسم لصالح الواليات المتحدة  ،أنظر في ذلك :الحويش  ،مرجع سابق ص .414
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23

 1فعلى سبيل المثال يمنح قانون التجارة األمريكي لعام ( )7514والالئحة رقم ( )54/3281الصادرة عن االتحاد األوروبي عام ( ، )7554أي
شخص طبيعي أو اعتباري متضرر من القيود المفروضة على التجار حق الطلب من السلطات األمريكية أو من لجنة الجماعة األوروبية تقديم
شكوى عنه ضد أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
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WTO

1

http: //www. aps. dz/ar/economie/10805-2174-في-االنضمام-مسار-تسريع-للتجارة-العالمية-المنظمة-الى-الجزائر-انضمام
See http: //download. mrkzy. com/do. php?down=752084.
انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة
Or http: //webcache. googleusercontent. com/search?q=cache: fN9RMK7jgv8J: download. mrkzy. com/do.
php%3Fdown%3D752084+&cd=4&hl=en&ct=clnk
2
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http: //www. aps. dz/ar/economie/10805-2174-في-االنضمام-مسار-تسريع-للتجارة-العالمية-المنظمة-الى-الجزائر-انضمام
See http: //download. mrkzy. com/do. php?down=752084, or http: //webcache. googleusercontent.
com/search?q=cache:
fN9RMK7jgv8J:
download.
mrkzy.
com/do.
php%3Fdown%3D752084+&cd=1&hl=en&ct=clnk
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 1بلقاسم سرايري ,دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء واقع االقتصاد الدولي الجديد وفي أفق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية
للتجارة ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة باتنة .2118
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International Commercial Arbitration

7135
29

15 18

2118

 1نص المادة ( ) 7/1من القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة التجارة الدولية التابعة األمم المتحدة ،ملحق رقم ( ، )2بصيغته التي اعتمدتها
لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في  27حزيران /يونيه .7589
2
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
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7197

 1لمزيد من التفصيل حول هذه اآلراء ،النظر :احمد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري (منشأة المعارف :اإلسكندرية 39 )7518
 2انظر أبو زيد رضوان ،األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي (دار الفكر العربي :القاهرة24 )7587 ،
 3أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق ،ص .249
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7118
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Ad hoc
Institutional

1

http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules. html
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UNCITRAL

Institutional Arbitration

ICSID

ICC

ICDR

2

AAA

. انظر أنواع التحكيم المشار إليها أعاله1
org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-

http: //www. iccwbo.
arbitration/
3
http: //icsid. worldbank. org/ICSID/Index. jsp
4
http: //www. cpradr. org/RulesCaseServices/ResourcesQuickSearchbyTopic/tabid/252/ID/189/Arb-MedArbitrator-Does-Not-Enjoy-Immunity-After-Alleged-Withdrawal-Web. aspx and http: //www. constructiondispute-solutions. com/services/hybrid-adr-approaches-med-arb-and-arb-med/
5
http: //go. adr. org/icdrrules
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9
7554
1
7554
7559

1

1

http: //www. lcia. org/
http: //www. chamber. se/default. asp
3
http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration. html
: دراسة متوافرة على الرابط االلكتروني التالي، التحكيم كوسيلة مناسبة لتسوية المنازعات، حمزة حداد4
47758. html&s=e8e04f833ed7278fadd2e1c6996e5d4c http: //www. f-law. net/law/archive/index. php?t5
http: //www. crcica. org. eg/
6
http: //www. aiadr. com/aiadr/subcat. asp?ID=181&Link=95
7
http: //www. gcac. biz/new/index. php
8
http: //www. dubaichamber. com/
9
http: //www. economy. gov. ae/english/pages/default. aspx
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411

%21

WIPO

1

J Cov, Commodities arbitration and équitable considération (1986) Arbitration Law Journal 323.
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Ad hoc

 1تعطي المادة ( ) 7/8من قواعد غرفة التجارة الدولية ،الحق لطرفي النزاع باالتفاق على عدد المحكمين .وتعطي المادة ( )71للطرفين الحق باالتفاق
على القانون الواجب التطبيق على النزاع .وتقضي المادة ( ) 78بواجب هيئة التحكيم ،إعداد ما يسمى بوثيقة "مهمة هيئة التحكيم" Terms of
 . Referenceفي هذه األحوال ،ليس لغرفة التجارة الدولية فرض محكم منفرد لنظر النزاع ،إذا اتفق الطرفان على ثالثة محكمين ،وليس لهيئة
التحكيم اختيار قانون موضوعي يطبق على النزاع ،غير القانون الذي اختاره الطرفان ،كما ليس لها صالحية عدم إعداد وثيقة مهمة المحكم،
والطلب من األ طراف إعدادها من قبلهم وإرسالها لمحكمة الغرفة .ومن واجب غرفة التجارة الدولية من تلقاء نفسها تصحيح أي مخالفة لقواعدها،
وإال كان حكم التحكيم معيبا ،مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذه من قبل المحاكم الوطنية ،حسب ما تنص عليه قوانينها.
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Appointing Authority

7 21

 1نصت المادة ( )21من اتفاقية (االونسترال على أنه) -7 :للطرفان حرية االتفاق على مكان التحكيم .فان لم يتفقا على ذلك ،تولت هيئة التحكيم تعين
هذا المكان ،على أن تؤخذ في االعتبار ظروف القضية ،بما في ذلك راحة الطرفين -2 .استثناء من أحكام الفقرة  7من هذه المادة ،يجوز لهيئة
التحكيم أن تجتمع في أ ي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من
الممتلكات أو لفحص المستندات ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
2
See: K Lwassaki, Selection of situs: criteria and priorities (1986) Arbitration international Journal 57.

569

الباب الرابع

واقع وجهود اجلزائر ضمن أهم جماالت التجارة الدولية األخرى

71

) 7( 1نصت هذه المادة على انه :إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم ،ولم يشار إلى اختصاص هذا المركز بنظر التحكيم ،فأنه تتولى هيئة
التحكيم تحديد أي مكان تراه مناسبا داخل جمهورية مصر العربية مع مراعاة ظروف التحكيم )2( .لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا
لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ،ويجب أخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور
وقت أجرائها وإبداء مالحظاتهم عليها.
2
See: L Dore, Arbitration and conciliation under the UNCTRAL Rules (Najhoff: Dordrecht 1986) 107.
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7118

7171

 1يالحظ في هذا السياق أن ما يقرب من ( )%41من المنازعات التي تولتها غرفة تحكيم غرفة تجارة باريس ( )ICCكانت مكونة من محكم واحد.
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Lex-Mercatoria

1050

"

1

See: G Huphreys, the Lex-Mercatoria in international arbitration: Some differences in the Anglo French point
of view (1992) international Business Law Journal 849.
2
Y Derains, Jurisprudence of international commercial arbitration concerning the determination of the proper
law of contract (1996) international Business Law Journal 514.
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7555

7122
79

1

See: P Griffin , recent trends in the conduct of international arbitration- discovery procedures and witness
hearings (2000) Journal of international law 19.
2
IBA Rules on the Taking of Evidence in international Commercial Arbitration (‘IBA Rules of Evidence,) which
is available at the following Link:
http: //www. int-bar. org/images/downloads/iba%20rules%20on%20the%20taking%20of%20evidence. pdf
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exequatur

749
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1

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958), which is
available at the following Link:
http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention. html
2
Fore more details about the members of this convention, see the following Link:
http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status. html
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34
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7197

1

See: c. kuner , the public policy exception to the enforcement of foreign arbitral award in the united states and
west Germany under the new York convention (1990) journal of international law 4.
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 1يقصد هنا قانون التحكيم ذاته إن هو نص على هذه الجهات ،أو قانون أصول المحاكمات المدنية.
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 1انظر نص المادة ( )97من قانون التحكيم السويسري لسنة (.)7555
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E-Commerce Cyber Law & Intellectual Property Law

7558

7551

19 19
79

1
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http: //www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model. html
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 1كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
 2كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
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 1كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
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 1كل المراسيم ,القرارات والقوانين في هذه الصفحة انظر في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية
http: //www. joradp. dz/HAR/Index. htm
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American
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Express
Cash Card

Debit Card

Smart Card

Credit Card

1

http: //en. wikipedia. org/wiki/Visa_Inc.
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Abstract
In view of the current wave of the world’s economic and trade globalisation
“in particular”, in addition to Algeria’s endeavours to participate and play an
active role in this new globalised world, this study tries to provide a solid basis
of fundamentals and concepts related to the field of international trade law, in
order to make all professionals, academics and practitioners in the field of
international trade acquainted with the laws of modern international commerce.
The study also seeks to shed light on the legal framework for international trade
in Algeria and determine to what extent Algeria is keeping pace with the
requirements and developments of the modern international trading system, so
that we can figure out what should be done on the field, in order to avoid
incurring losses resulting from entering into partnerships and international
organizations, and how to keep pace with the modern developments inherent in
the contemporary international trade systems.

