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 ضمان انعيىب انخفية في عمذ انثيع اإلنكترووي
 سعاد دمحم دمحم عمر

 ممذمة

رعذذذذرتجربت تتخذذذذتجشخذذذذ رتتختججتتخذذذذتجارت ذذذذتروجاةرمترشبكذذذذنجرذذذذسجلذذذذ  نجاةبتربذذذذ جش ذذذذ  ن
شت ذذذشك ختجشاة ذذذاسج بخذذذذتكجشتعرذذذتجلذذذ  نجاةبتربذذذذ جرذذذسجخذذذا ج ركذذذذنجخت ذذذنج  ذذذك جرخذذذذتج
 رب ذشترجرر ذ أج شجب  ذنجاب ذذازجرر  كذنجشرمبخذتجتذذ ارجرذسجخذا ج ذذ  ج ب ذرجرذسجلذذ  ت ج

جارمرب شترجارتت عنجرلر ت ج راقنجربتلروج ىج ركعج بحتءجارعترم.
بتربذذذذ ج  عذذذذتجارت ذذذذتروجاةرمترشبكذذذذنج  ذذذذىجارر ذذذذتش جش ذذذذخشرنجارش ذذذذش ج رذذذذىجلذذذذ  نجاة

ارعترريج ر تبكنجشاقعكنكجشكر حج سجك شسجرختج كرتجب سجارربلذت جارت تركذنج مبذرجا عذرج  ذىج
ش سجتذذذش رج ذذذروجارش ذذذش ج رذذذىجاررع شرذذذت ج ذذذسججكاررلذذذتركعجار ذذذا روجشاررتش ذذذ نجارح ذذذم

رىجارعراءجار   كجشكر سجرل  نجاةبترب ج سجت ذش جار ر ذ اسجارتبت  ذيجبتر  بخذتجا  شازجشا 
ارلذذذذر ت جار ذذذذا روجرذذذذسجتش ذذذذكعجرذذذذ االتجار ارا ذذذذيجشنذذذذرتسج رذذذذاءج ذذذذ  ج   ذذذذتر  ج تبذذذذ ج

جر  شروج ىجار تبقج  ىجارلر ت جارمبر .
شالجت ت ذذرجارت ذذتروجاةرمترشبكذذنج  ذذىجر ذذر ج ر كذذت جبكذذعجشلذذراءجارربت ذذت جشارخذذ رت ج

بذذتجاب اقخذذتج تبذذ جتتنذذرسج ا رذذت جشاررع شرذذت ج بذذرجاةبتربذذ كج تج سجارت ذذتروجاةرمترشبكذذنجر
رعتر ذذذنجحر ذذذت جاربكذذذعجشارلذذذراءجشتحشكذذذتجا رذذذشا ج رمترشبكذذذت ج بذذذرجلذذذ  نجاةبتربذذذ كجشكر ذذذسج
تلذذبكاجارت ذذتروجاةرمترشبكذذنج  ذذشزج رمترشبذذيجبت تبذذتج كذذاجاررذذشر شسجشارر ذذتخ مشسجشارش ذذ تءج

تج ذذذترب ش جشت ذذذ مج كذذذاجارربت ذذذت جشارخذذذ رت ج ذذذىج ذذذشروجرقركذذذنج شجا ترانذذذكنجشكذذذتمج  ذذذعجعربخذذذ
جاةرمترشبكن.

شكعذذشزجبرذذشجارت ذذتروجاةرمترشبكذذنجتخ ذذلجانركذذت جار تبشبكذذنجارت    كذذنج ذذسجارتعترذذتجرعخذذتكج
ح ثجشنع جت كجار شاب سجرتبظكمجارت تروجارت    كنجشارتيجتعتر ج  ذىجار ذ عجاررت كذنجشارب ذش ج

سجارت ذذذذتروجارعت كذذذذنجشارتعترذذذذتج ذذذذت شرازجشارر ذذذذتب ا جارشرقكذذذذنج ذذذذ ر تجر ع ذذذذت كج ذذذذىجحذذذذ سج 
اةرمترشبكنجالجتعتر ج  ىجالتهجارش ت تجح ثجت  مجارربت ت جشارخ رت ج رمترشبكت كج رذتج ذتمج
ارش تءجببشعج    جرسجارب ش جاةرمترشبكنج شجارب ذش جاررقركذن.جشك ذت كعج  ذراتجارتعتقذ ج ع ذت ج

بكذذذنكجرعذذذتراتخمجبش ذذذت تج   ذذذ وجالجتعترذذذ ج  ذذذىجارذذذ  ت مجارشرقكذذذنجشالج  ذذذىجارذذذ  ت مجاةرمترشج
 ر كذت ج ذ مج حذوجارربكذعج ح ذت ج  ذ ا كج شججكش كنت جكعشزجت  مجارت تروجاةرمترشبكنج كنذت ج
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 ذذ مجلذذرصج ش ذذت اج تر قذذنجارر  ش ذذنجارمت كذذنجرباذذىجار خترذذنجشارتذذىجتعتبذذرج ذذب ت ج شالركذذت ج ذذىج
ج ترتمج ر كت جارتعتق .

رذرممجرذسجشرمجك  رج ىجر رجحتىجانسجقتبشسج بظمج  ش جارت تروجاةرمترشبكنج  ذىجا
شارذت ج ذذتءجختركذت جرذذسجعرذنجتبظذذكمجج2004ر ذبنجج15 ذ شرجقذتبشسجارتشقكذذعجاةرمترشبذيجرقذذمج

ر رعترا جشارع ش جاةرمترشبكنكجشرمذسجرلذرشعجارت ذتروجاةرمترشبكذنج ر خذتج  بخذتجالذىج ت ذت  ج
ار ذذذذ عجشارخذذذذ رت ج ذذذذسج ركذذذذقجش ذذذذكاج رمترشبذذذذيكج  ج ذذذذتجرعتر ذذذذنجت تركذذذذنجتذذذذتمج ذذذذسج عذذذذ ج

ترشبكذذنجشالذذتاجارتعركذذلجرذذمجكحذذ  جش ذذت تجارت ذذتروجاةرمترشبكذذنجش ترتذذترىجرذذمج ت ذذتخ امجش ذذ  نج رم
كح ذذرالتج ذذىجاةبتربذذ ج  ذذاجشالذذشج رذذرج  ذذ جبظذذرا جر ت ذذشرجار ذذركعج ذذىجش ذذت تجارتمبشرش كذذتج
ارذذذت جكر ذذذسج سج ت ذذذتش ج شرذذذت جلذذذ  نجاةبتربذذذ جشتمذذذشسجالبذذذتكجلذذذ  ت ج رمترشبكذذذنج خذذذر ج شج

اجار ذتبشسج رذىجت م ذ ج ذحنجاررعذترا جارتذىجش ت اج رمترشبكنج    وكجشك تخ تجرلرشعجالت
جتتمج سج ركقجارش ت اجاةرمترشبكن.

ش ع را جرتج تمجارتعتقذ ج بذرجلذ  ت جاةبتربذ جشالج ذتمجلذرصج ش ذتتجارربكذعكجشترذكجر رذتج
رع مجتر سج حذ جاررتعتقذ  سج ذىج ر كذنجارتعتقذ ج بذرجاةبتربذ جرذسجاةررذتمجبخذتهجارتمبشرش كذتج

 ثج سجك ذذعجرلذذتر جار ذذ عنج شجارر ذذتخ كج بذذرجاةبتربذذ ج  ذذب ج تر ر ذذنجارمت كذذنكجشقذذ جكحذذ
ار خذذتجبت ذذكجارش ذذت تجاةرمترشبكذذنج ذذىج  ذذ ج شجمذذبسكجر رذذتجترذذكجبت  ذذنجرعذذ مجتع ذذ سجارربكذذعج
تع  بذذت ج ت كذذت ج شجرعذذ مجتر ذذسجالذذتاجاررتعتقذذ جرذذسجالذذتاجارتع ذذ سجششنذذشصجارربكذذعجشنذذشحت ج ت كذذت ج

جبت كت جر  خترن.
ارع ش جارخاكنجرش ش وج ىجارع ش جارشرقكنجشارتذىجارذت  ججش سجخكترا جارت  كمجشنرتس

م رج سجارع ش جاةرمترشبكنجشارتيجرذتج ارذ جرذمجت خذتجحظخذتجرذسججك ت جار تبشسج تر حثج بخت
ار حذذثجشار راكذذنكجشبحذذسجبذذر ج بخذذتجا شرذذىج ترحرتكذذنجشارر تكذذنجبظذذرا جرخذذتاجارت ذذ مجارتمبشرذذش يج

ح جالذتهجارت ذتروجبظذرا جر ذخشرتختجتتذ اش ج  ذىجشارتذيج  ذ جكارحت ثج ىجارر ترعت جارح  عذن
جر  جشا عجش ل تج ب ر.

 ترعر كت جارت تركنجرمجتع ج رتج تسج ىجارشقذ جاررتنذيجتحتذتلج رذىجابت ذت جاررتعتقذ  سج
 شجب ذذذتجار نذذذت عجرعرنذذذختكجبذذذتج ذذذتمج ذذذرتجالذذذتهجا ش ذذذتتج تر ذذذنج  ذذذىجرشاقذذذعجاةبتربذذذ ج

 ترتمج ع ذرجرذسجارعر كذت جارت تركذنج ر ذر ج ح ثج تر سجاررتعتق جارت جكاخمجالتهجارت بكنجرسج
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(جش  ذذب ج ذذ مجاةررذذتمجارمذذت يجبخذذتهجارت بكذذنجارعتركذذنجك ذذعجokارنذذااج  ذذىج رجرشا ذذقج شج 
ارمع ذذرجرذذسجاررتعتقذذ  سج ذذىجمذذبسجشالجكظخذذرجارع ذذ جاررش ذذش ج ذذىجار ذذ عنجاررتعتقذذ ج  خذذتج الج

جرتاج تءجارخ تجرسج را تبت.جك ع جرؤكتختجرؤكنجشانحنج ىجارح ك ن
 ف انذراسة:هذ

حرتكنجاررتعتق ج برجارت تروجاةرمترشبكنجشارت جق جالج    جارتعترتجرعجالذتهجارتمبشرش كذتج
شارت ج ؤ  ج اج حكتبت ج رىجاراذبسج ذىجارلذراءج  ذب جالذتاجار خذتكجشالذتجكر ذسجا ت ذترجارعذترج
 تر خذذذتج ذذذىجارتعتقذذذ ج ذذذىجار ذذذتبشسجاررذذذ بيج رذذذرا ج ترذذذت جك ذذذر ج  ذذذىجاررعذذذترا جاةرمترشبكذذذنج

رالت.جش تاجالشجرر سجارر شعج  ىجار ت عجبخكترجارع ذ ج ذىجاررعذترا جاةرمترشبكذنجرمذمجشم 
 خذتجكحذقجر رلذذتر جاالحت ذتلج ذذترابسججك بذاجقذ ج ذذتمجتع ذ سجارربكذعجتع  بذذت ج ت كذت جبت كذت جر  خترذذن

 شجار خذتجاراذذتحاكجارذذت جك ذذت كعجارر ذذشعج كذذاج  ذىجار ذذت عج رذذتج  ذذعجرذذاج ركذذاج شج ذذترتعشكتج
ق جك ذ  اجبت  ذنجالذتاجارع ذ كجالذتاجرذتج خذ تجار تحذثجرعر تذاجرذسجخذا جج سجارنررجارت 

جالتهجار را ن.
 انفصم األول

 (ماهيته) يانعية انخف

 :تمهيد
عمجتعذرتجرنذرتسجارعذش جارخاكذنجكلذرتججكشتعرتجرخ ش كنجنرتسجارع ش جارخاكن

اربكذذعجشم ذذرهجرذذسجارع ذذش كجشارر  ذذش ج نذذرتسجارع ذذش جارخاكذذنجكلذذرتجاربكذذعجشم ذذرهجرذذسجرذذسج
شارع ش جاررش  ذنجر نذرتسجششنذعجارر ذ رنجرذسججكرع ش كجشارر  ش ج نرتسجارع ش جارخاكنا

اربتحكذذنجارتلذذركعكنج ذذىجنذذشءجارب ذذشوجار تبشبكذذنجش رك ذذنج  ذذ ا التكجشتعركذذلجارع ذذ جارخاذذىج
شارع ذذذ جارذذذت ج ذذذر ج  كذذذاجارعذذذرتج  ذذذىجارت ذذذترحج كذذذاججكشلذذذرشلجارع ذذذ جاررش ذذذ جر نذذذرتس

 ذذذىجنذذذشءجارب ذذذشوجار تبشبكذذذنجش رك ذذذنج  ذذذ ا التكججششنذذذعجارر ذذذ رنجرذذذسجاربتحكذذذنجارتلذذذركعكن
ش  مجنرتسجارع  جارت ج ر جارعرتج  ىجارت ترحج كاجشارذر اءوجشارع ذ جش ذشا جارش ذلج
خ ذذترجاررلذذترأجر  ذذت عج ترع ذذ كجششنذذعجارر ذذ رنجرذذسجاربتحكذذنجارتلذذركعكنجش  ذذش ج شارع ذذ كجشا 

نذذعجارر ذذ رنجارنذذرتسجشرذذتجك ذذ  ختجرذذسج خ ذذترجشر ذذشعجاررلذذترأج  ذذىجار ذذت عج ترنذذرتسجششج
ج.رسجاربتحكنجارتلركعكن
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خ ذذذترجاررلذذذترأجر  ذذذت عج ترع ذذذ ج ذذذىجارشقذذذ جارربت ذذذ جشر ذذذشعجاررلذذذترأج  ذذذىجار ذذذت عج شا 
ش  تءج  ش جارنرتسجقت رنج ىجحترنجالذاكجارربكذعجششنذعجارر ذ رنجرذسجاربتحكذنججك ترنرتس

كجشالذذذاكجارربكذذذعجش  ذذذتءج  ذذذش ج  ذذذ ا التارتلذذذركعكنج ذذذىجنذذذشءجارب ذذذشوجار تبشبكذذذنجش رك ذذذنج
رنذذذرتسجش عذذذرج شا جارع ذذذ جارخاذذذىجشت بك ذذذت جقنذذذت كنج ذذذىجت ذذذت مج  ذذذش جنذذذرتسجارع ذذذش جا

 ب ذذذذتوجارنذذذذرتسجششنذذذذعجارر ذذذذ رنجرذذذذسجاربتحكذذذذنجارتلذذذذركعكنج ذذذذىجنذذذذشءجج شارخاكذذذذنجش كذذذذت وج
كجشاالتاذتزج  ذىج كذت وجارنذرتسجشاالتاذتزج  ذىج ب ذتوج  ذ ا التارب ذشوجار تبشبكذنجش رك ذنج

تجرعذذ مجنذذرتسجارع ذذ جارخاذذىج ذذىجارب ذذشعجشتعذذرججكارنذذرتسجشاالتاذذتزج  ذذىج ذذ شلجارنذذرتس
ار نت كنجش ىجارب ذشعجاة اركذنجششنذعجارر ذ رنجرذسجاربتحكذنجارتلذركعكنج ذىجنذشءجارب ذشوج

كجشاربكذذذعجارذذذذت ج بلذذذيجنذذذذرتسجارع ذذذش جارخاكذذذذنجشنذذذرتسجار ذذذذت عج  ذذذذ ا التار تبشبكذذذنجش رك ذذذنج
ءج ذذذاحكنجارربكذذذعجر عرذذذتجرذذذ وجرع شرذذذنجششنذذذعجارر ذذذ رنجرذذذسجاربتحكذذذنجارتلذذذركعكنج ذذذىجنذذذشج

كجشنذذرتسجار ذذت عج ذذاحكنجارربكذذعجر عرذذتجشت بك ذذت ج  ذذ ا التارب ذذشوجار تبشبكذذنجش رك ذذنج
عمجتعرتجررشاقلجارا اجاة ذارىجعذمجتعذرتجرارتذ امج نذرتسجار ذارنج ذىج  ذ ججكقنت كن

ج.اربكع
 . خصوصية ضمان العيوب الخفية : 1

جشنذذذرتسجارع ذذذش جارخاكذذذنج تنذذذرسج ر شرذذذت جتاتكذذذنجشخ ش ذذذكنجت ع ذذذاجرذذذك جت بك ذذذت ج
شق ج تسجرسجاررر ذسجاال ذتابتءج ذسج ع ذرجررذتجشر جرذسججكر  شا  جارعترنج ىجار تبشسجارر بى

ارب شوجاررتع  نجبختاجارنرتسكجشاالمتاتءجبت ب ذقجار شا ذ جارعترذنج ذىجار ذتبشسجاررذ بىج تاج
ظخرج   جخاىجرؤعرج ىجارليجارربكعكجش تسجالتاجارع ذ جرش ذش ا جرذسجقبذتجاربكذعج شجشقذ ج

جكاررلذذترأج تررذذت ج ذذاجشكاتذذذرتج بذذ جترذذكج سجار ذذت عجرذذمجك ذذمجبتبا ذذتجارت ارذذذاجاربكذذعكجشرذذمجك ذذس
شاراذذرتج سجار ذذذت عجقذذذ جارتذذذ مجبب ذذذتجارر مكذذذنج رذذىجاررلذذذترأجش سج ب ذذذتجر رلذذذترأجحكذذذت وجارلذذذيج
 ح ذذثجك ذذشسجارلذذيج ذذترحت جر اذذرتجارذذت ج  ذذ جرذذاكج تجاسجظخذذشرج  ذذ جخاذذىجشرذذؤعرج ذذىج

شك ذشسججكم ذرج ذترحجر اذرتجارذت ج  ذ جرذاارليجارربكعكجرسجل باج سج  عتجارلذيجارربكذعج
ججج.تركج خاال جرسجار ت عج ترت ارا

شرذذسجعذذمج  ذذش جر رلذذترأج سجك  ذذ ج  ذذبج  ذذ جاربكذذعجبذذتجكر ذذسجار ذذش ج كنذذت ج بذذاجرذذتج امج
 ش  ج ىجارليجارربكعج  ذ كجش سجالذتجارع ذ جكعتبذرجرذؤعرا كجش ذتسجارع ذ جرش ذش ا ج ذىجارلذيج
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 رذاجاررلذترأجشرذشج  ذمج ذاجررذتج قذ مج  ذىجارلذراءج ىجشقذ جارلذراءج شجرذسجقبذتجارلذراءجشالجكع
ججج. إسجر رلترأج سجك   ج   ت ج   جاربكعجار شالرأج ىجارليجارربكع

 انمطهة األول

 تعريف انعية انخفي

تبش  جشاخت ا جتعتركلجارع  جارخايجبذ سجار نذتءجشارا ذاجشار ذتبشسكجشترذكج ذتجح ذ ج
رتجرذذ عتجالذذتهجارتعذذتركلج  شال (جار اشكذذنجارتذذىج بظذذرجربخذذتج رذذىجارع ذذ جارخاذذيكجش ذذشتجبتعذذ

ججج.عمجارتعتركلجارا خكنج عتبكت (كجش خ را جارتعتركلجارتلركعكنج عترعت (
جارتعركلجار نت يجر ع  جارخايج:جج

كعذش ج ش جتعركذذلج ذذتءج ذذاجار نذتءجر ع ذذ جارخاذذىج رذذىجرح رذنجارذذب تجارر ذذركنجح ذذثج
الطارئةة التة   " اآلفةة ذرتجارع ذ جارخاذيج  ذىج بذاج:جج8/4/1948  رج بخذتجح ذمج ذىج

ججج.تخلو منها الفطرة السليمة للبيع"
شاررح رذذذنجاررذذذت شروجقذذذ ج خذذذت ج ذذذىجالذذذتاجارتعركذذذلجرذذذسجحتلذذذكنجابذذذسج تبذذذ  سج ذذذىجارا ذذذاج
ارحبايج   جشر ج كاج: ج سجارع  جرتج خ شج باج  تجارا روجار ذ كرنج ذسجان ذت جارعترنذنج

ججج.رختج 
ا  ذذ كنجاررعتذذت وج ذذىجارلذذيجج ذذترررا جرذذسجارا ذذروجار ذذ كرنج ذذىجالذذتاجارتعركذذلجالذذىجارحترذذن

 رذتجالج خ ذذشج بذاجارلذذيج ذذت وجالجكعذ ج   ذذت كج ترح ذىجشارتذذرا جارك ذذ رج ذىجار رذذحكجبخذذاتج
ج.جج((1  رتجرشج عرجتركجش حاج ح ثجك شسج م  جا حشا جخا اج إباج   ج ب  ت

 الج سجالذذتاجارتعركذذلجارذذت ج ذذتء ج ذذاجرح رذذنجارذذب تجارر ذذركنجر ع ذذ جارخاذذيجتعذذرتج
 ذذ كج بخذذتجح ذذر جارع ذذ جارخاذذيج ذذىجحترذذنجشاحذذ وج  ذذاكجشالذذىجان ذذنجار تر ذذنجر مع ذذرجرذذسجارب

ارتىج ت وجرذتجتمذشسج  خذتجان ذنجر ذتح نجرتمذشكسجارلذيكج رذتج سجارع ذ جرذك جالذشجرذتجتخ ذشج
ج باجارا روجار  كرنجبتجرتج خ شج باج  تجالتهجارا رو.

ركبج رذذتج ر ذذ ج ذذتركجرح رذذنجر ذذشسجارارب ذذكنجارع ذذ جارخاذذيج ذذىجح رخذذتجار ذذت رجبتذذت
  بذذاج:ج جارذذذب وجارذذذت جك ذذذ  جارلذذذيج لذذ تج ذذذترتكجشالج ش ذذذ جحترذذذت ج ذذذىجج18/2/1952

ججج.ا لكتءجارررتع ن
 انمطهة انثاوى 

                                                 
ج.312دمحمجلركلج ب جاررحرسكجاررر عجار تبقجوج(1 
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 انتعريف انفمهى نهعية انخفي  

تعذذ   جارتعذذتركلجارا خكذذنجر ع ذذ جارخاذذىكج خبذذتكجرذذسج ر ذذاج  ذذىج بذذاج:ج ج  ذذنجت ذذ  ج
ججج. ارليجارربكعج تب وجرسجقكرتاجاالقت ت كنجشرسجرباعتاج

شا تبذذرهجارذذ عتج  بذذاج:ج جارع ذذ جارا ذذرجرع ذذشمجر رلذذتر جارذذت جرذذمجك ذذسج ت ذذت ت نجالذذتاج
ا خ رج سجك لااج سج ركقج حوجارربكعج عبتكنجارلخوجاررعتت ج خشجارذت جك ذعجنذرتبنج

ججج.  ىجار ت عج 
 رذذتج ذذرتجارع ذذ جارخاذذيج كنذذت ج  ذذىج بذذاج:ج جحترذذنج خ ذذشجربخذذتجارلذذيج ذذت وجالجتظخذذرج

ربكذذعجشك ذذشسجرذذسجلذذ بختج سجتذذب وجرذذسجقكرتذذاجب  ذذت جرح ش ذذت جشتذذؤعرج بذذ جاربكذذعج احذذوجار
ج.ج(2   ىجاالبتاتعج اج

شكذذر ج ذذعجارا ذذاج سجارع ذذ جارخاذذيجارذذت ج  حذذقج ذذترربكعجالذذشجارع ذذ جارذذتأجك ذذ  جارربكذذعج
 ذذشاءج ذذىجا ش ذذتتج شج ذذىجارخ ذذت وكج ح ذذثج  ع خرذذتجم ذذرج ذذترح سجر خذذ تجاررعذذ  سج

شج ب ذذتوجقكرتذذاج شجرذذسجرباعتذذاكج شجرختراذذنجالذذتاجرذذسج   ذذاكج شج ذذؤ  ج رذذىج تذذاتجارربكذذعج 
ارربكذذذعجر بظرذذذنجشار ذذذشاب سجار ذذذتركنكج شجتخ ذذذلج ذذذانج ذذذىجارربكذذذعجارتذذذ مجار ذذذت عجاةرمترشبذذذيج
ر رلتر جش ش التج ىجارربكعج ح ثج ؤعرجتركج ىج ش تاج شج اتءتذاجش ر تذاكج شجرختراذنجرذتج

ج.اتاقج  كاجرعجاررلترأجرسجلرشلج ىجاربكع
رع  جارخايجاررش  جر نرتسج ىج   جاربكذعكجبذتجامتاذىج  ذاجبذت رجرمجكعرتجاررلرعجا

ارتذذىجتذذبوج  ذذىج بذذاج:ج جك ذذشسجار ذذت عجر ذذ مجج379لذذرش اكجشالذذتاجرذذسجخذذا جبذذوجاررذذت وج
 ترنرتسج تاجرمجكلترتجاربكعج  ىجار ات جارتىجكعخ جبش ش التجشق جارت  كمج رذىجاررلذترأج

بتاذذتعج ذذاج ح ذذ جاراتكذذنجارر  ذذش وج شج تاج ذذتسج ذذترربكعج  ذذ ج ذذب وجرذذسجقكرتذذاكج شجرذذسجاال
رباجح  رتجالشجرت شرج ع  جاربكعكج شجح  رتجكظخرجرذسج بكعذنج شجا ذتعرتراج ك ذشسجار ذت عج

ج.نتربت جرختهجارع ش جشرشجرمجك سج تررت جبش ش الت

                                                 
كجلج4ار ذذذذبخشر جشارا ذذذذىكجارش ذذذذكاجلج–شرذذذذتج عذذذذ التجج222 حرذذذذ ج بذذذذ جارتذذذذشا كجاررر ذذذذعجار ذذذذتبقكجوج(2 

كجر رش ذذنجارر تذذ ج1985 برا ذذرجج29زج ذذىج45نجر ذذبج674ب ذتجرذذ بىجرقذذمجج–ج915مكجوج1986
جارابى.
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شكاخذذمجرذذسجبذذوجاررذذت وج  ذذاهج سجاررلذذرعجقذذ ج رذذ مجار ذذت عج ترنذذرتسجر ع ذذ جارخاذذيج ذذىج
جارربكعج ىجحترت سجشالرتج:ج

حترذذنج تاجرذذمجكلذذترتجارربكذذعج  ذذىجار ذذات جارتذذىجكعخذذ جبش ش الذذتجشقذذ جارت ذذ كمج رذذىجج-
ججج.اررلترأج
ججج.حترنج تاج تسج ترربكعج   ج ب وجرسجقكرتاج شجرسجاالبتاتعج اج-

شت ذذذ رجاةلذذذتروج رذذذىج سج ذذذتجرذذذتجتتنذذذرباجار شا ذذذ جارعترذذذنج ذذذىجبظركذذذنجارع ذذذ جشا ح ذذذتمج
ت م  جتب بقج  ىج  ذ جاربكذعجاةرمترشبذيكجشترذكجارخت نج ع  جاربكعجارت     ج رشرت جالىج تر

 سجاررلترأج ىج   جاربكعجاةرمترشبىجك تا  جررتجالشجر ررج ىجار شا  جارعترنج لذ سجاربكذعج
ج.(3 ارت    أج رشرت كجشرسجتركجارت امجار ت عجاةرمترشبىج نرتسجارربكعجرسجارع ش جارخاكن

حرتكذذنجارر ذذتخ كجشقرذذعجاراذذاجرذذسجار ذذتبشسجاررتع ذذقج ج11ش ذذترر شعج رذذىجبذذوجاررذذت وج
شارتيجتبوج  ىج با:ج ج   ج سج  بيج تجربتججرعذرشتجرا ذتخاكجاررم ذت جاررلذرش نج

جر ر تخ كجرسجح ثج بكعتاجش بااجشربل تاجشرر  اتاجا  ت كنجشتر  بتاج .ج
 تررلرعجق جامذ ج  ذىجنذرشروجر ت  ذنجارربكذعجر رشا ذات جارخت ذنجشاررر ذ وجرذاكجشارتذىج

رمترشبيجش ش التج ترربكعجشالشجباذ جرذتجتذبوج  كذاجار شا ذ جارعترذنجر  ذتبشسجكنرسجار ت عجاة
جارر بى.

 رذذذتجتؤ ذذذ جاررذذذذت وج ذذذتركجاررا عذذذنجارتذذذذىجتحذذذ  جلذذذرشلجش كاكذذذذت جشنذذذعجنذذذرتسجار ذذذذ عج
شارخ رت جح  جارتبا تج  ىجارتذ امجار ذت عجاةرمترشبذيج ترنذرتسج ذىج  ذ جاربكذعجبب ذختج  ذىج

سج  ذىج ذتجرتذ ختجت ذ كمجارر ذتخ كج ذ عنج شجخ رذنج با:ج جش ذىج  ذترجتبا ذتجارنذرتسج تعذ 
جر ت  نجرع  جاربكعجشك شسجر  شال ج سجارع ش جاررش ش وج عبتءجت  كرختج شجت  كمجارخ رن .ج

 انمطهة انثانث

 مطاتمة انمثيع نشروط انعمذ

 تمهيد: 

                                                 
دمحمجح ذذذ سجج–شرذذذتج عذذذ التج54 .جعذذذرش ج بذذذ جارحر ذذذ كجنذذذرتسج ذذذاحكنجارربكذذذعجرش ذذذاجاال ذذذتعرت كجوج(3 

زج ذذذذذذىج65ر ذذذذذذبنجج7964ب ذذذذذذتجرذذذذذذ بىجرقذذذذذذمجج–شرذذذذذذتج عذذذذذذ التجج24رب ذذذذذذشركجاررر ذذذذذذعجار ذذذذذذتبقكجو
جكجر رش نجارر ت جارابى.19/12/1996
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رذمج ذذر ج ذذىجار ذذشاب سجارر بكذذنجشقذذشاب سجحرتكذنجارر ذذتخ كجارر تربذذنجتعركاذذت جشانذذحت جرنذذرتسج
رر ت  نكجبتجتر جاةلتروج ركاج ىج عذتجب ذشوجقذشاب سجحرتكذنجارر ذتخ ككج الج سجارا ذاجا

حتش ج سجكنعجتعركات جرنرتسجارر ت  نكجشرسجخا ج  ذرا جتعركذلجر ر ت  ذنجتاتخذتجتذتروكج شج
رسجخا جارت  أجربكذتسجارر  ذش ج عذ مجارر ت  ذنجرذسجخذا ج  ذرا جتعركذلجر ر ت  ذنجتاتخذتج

ج.ج(4    ج تسجكع  ج م  ج ح تراج تةلتروج رىجالتاجارنرتسججتتروكج رتج شرجار نتء
شرسجح ذثجارتعركذلجارتلذركعيجرنذرتسجارر ت  ذنج  ذ جبذوجقذتبشسجاال ذتخاكجارارب ذيج

 ذذذذىجج2005 برا ذذذذرجج7شاررعذذذذ  ج  ذذذذتبشسجج1993 شر ذذذذشجج2(جار ذذذذت رج ذذذذىج93/ج949رقذذذذمج 
للع ةد ويضةمن ويةوب  ) يلتزم البائع بةنن يسةلم ئةيئاط مطاب ةاط (ج  ىج با:ج211/4اررت وج 

ج.المطاب ة الموجودة وند التسليم (
 بذذ شجرذذسجخذذا جالذذتاجارذذبوج سجاررلذذرعجارارب ذذيجقذذ جبذذ سجارر ت  ذذنج نذذرتسج  تذذ مج ذذاجج

ار ذذت عكج ذذإتاج ذذتسجارربكذذعجم ذذرجر ذذتبقجر ع ذذذ ج بذذ جارت ذذ كمكج ذذتسجر رلذذتر ج سج ر ذذعج  ذذذىج
ج.ج(5 ار ت عج نرتسجارر ت  نج

كج  ذذذ ج لذذذترج رذذذىجالذذذتاج2006ر ذذذبنجج67ر ذذذرأجرقذذذمج رذذذتجقذذذتبشسجحرتكذذذنجارر ذذذتخ كجار
) للمسةةتهلك خةةرل ةرععةةة وئةةر يومةةاط (جارتذذىجب ذذ ج  ذذىج بذذا:ج8/1ارنذذرتسج ذذىجاررذذت وج 

من تسلم ةية سلعة الحق ف  استبدالها ةو إوادتها مع استرداد قيمتهةا  وللةك إلا ئةاب 
وليهةا مةن السلعة ويب ةو كانت غيةر مطاب ةة للمواصةفات ةو ال ةرذ الةلا تةم التعاقةد 

ججج.(...ةجله
ش تركجب  ج سجاررلرعجارر رأجق جا تبرجنرتسجارر ت  نجرسجارح شزجا  ت كنجارتذىج
 ترتذذعجبخذذتجارر ذذتخ ككجشارذذت ج  ذذ ج سجك ذذشسج كذذاجارربكذذعجر ذذتبقجر رشا ذذات جاررذذت شروج ذذىج
ججج.ارع  كج نا ج سجش ش جر ت  تاجرعجارارتجارختوجارت جق  هجارر تخ كجرسجارتعتق 

تعركذذلجارا خذذىجرنذذرتسجارر ت  ذذنكج  ذذ ج ذذرتجارذذ عتجارر ت  ذذنج كرذذتج ر ذذاج رذذتج ذذىجار
)تتفق البضةاوة التة   خرشسج ع مجارر ت  نكجح ثجتمجبكتسجشتعركلجارر ت  نج  ىج بختج:ج

                                                 
جشرتج ع التجج17 عجار تبقكجودمحمجح  سجرب شركجارررجج(4 
جشرتج ع الت.ج55عرش ج ب جارحر  كجاررر عجار تبقكجوجج(5 
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مطاب ةة الئة  )كج شجالذىجتسلم إل  المئتري مع ما وقع وليه االتفاق بينه وعةين البةائع(
ج.جج(6 (دللمواصفات المتفق وليها ف  الع المبيع 

 شججتسليم مبيةع ال يتطةابق مةع المع ةود وليةه() رتجتعركلج  مجارر ت  نج ك   ج ا:ج
 رذتججك)االخترف بةين الئة  المتفةق وليةه فة  الع ةد وعةين الئة  المسةلم للمئةترا(الىج

الع ةةد ةو  وةةدم صةةرحية المبيةةع لرسةةتعمال حسةةب طبيعةةة المبيةةع ةو) ر خذذتج خذذرج  بخذذتج
)ةال تتوافر فة  المبيةع الصةفات التة  شج سج  مجارر ت  نجالىج ج( ال رذ المعد له المبيع

تم االتفاق وليها صراحة ةو ضةمناط ةو تلةك الصةفات التة  كةان يتوقةع المئةترا وجود ةا 
ججج.ف  المع ود وليه(

شرسجخا جرتجت  مجبعت  ج سجتعركلجارا اجر ر ت  نج شج  مجارر ت  نكجالج خت ذلج ع ذرا ج
ا خ ذذذرجارذذذت جش ذذذعجرذذذسجراخذذذشمج ذذذ مجارر ت  ذذذنج معذذذرجرذذذسجج ذذذىج ذذذشالرهكج ت ذذذتعبتءجارتعركذذذل

تعركذذلجارر ت  ذذنكجح ذذثجاقت ذذرجرعبذذىجارر ت  ذذنج  ذذىجاررشا ذذات جاررتاذذقج   خذذتج ترع ذذ كج
ب برذذتج لذذترتجتعركذذلج ذذ مجارر ت  ذذنج  ذذىج ذذ مج ذذاحكنجارربكذذعجرا ذذتعرت جح ذذ ج بكعذذنج

 ذتسج تشقذعجاررلذتر ججارربكعج شجارع  ج شجارارتجاررع جرذاجارربكذعكج شجتخ ذلجار ذات جارتذى
ش ىجنشءجارراحظنجاررت شروج  اهكجكر سج سجكعرتجنذرتسجر ت  ذنجج.ش ش التج ىجارربكع

ضةةمان يلتةةزم بموجبةةه البةةائع بتسةةليم المئةةترا مبيةةع مطةةابق للمواصةةفات )ارربكذذعج  بذذاج:ج
ومةن خةرل  ةلا التعر ة  ج.(ع ةد  كمةا يلةزم ةن يكةون مطةابق لل ةذالمتفق وليها ف  ال

ج:  ص نتائج  لا الضمان ول  ةنهستخريمكن ا
.ج سجنرتسجارر ت  نجالشجارت امجبتح  ذقجبت  ذنجش  ذت جررذتج لذترتج  كذاجارع ذ جرذسج1

لذذرشلج ذذركحنج شجنذذربكنكجح ذذثج تعذذ سج  ذذىجار ذذت عجت ذذ كمجربكذذعج تاذذقجرذذعج
ججج.اررشا ات ج شجارارتجاررع جراجارربكع

 ج.ج سجاراذذذرتجارخذذذتوج تررلذذذتر جرذذذسجاررشنذذذش ت جارلخ ذذذكنجارتذذذىجك ذذذع2
ارمللج سجح ك تختج اجب جرسج خنت اجررعت  رجتتع قج  ذانجاررلذتر ج شج
 تال ترذت ج  ذىجاربكتبذذت جارر  رذنجرذذسجار ذت عج شجت ذكجاربكتبذذت جارر  ذ نج  ذذىج

                                                 
ج.412تش  قجح سج رلكجاررر عجار تبقكجوجج–شرتج ع التجج719كجوج4ار بخشرأكجلج(6 
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حتذذىجبربذذعجاررلذذتر جرذذسججكارربكذذعكج شج خنذذت اجر  ذذ  نجارت   ركذذنجر  تنذذي
ج.ج(7 ارتع لج ت تعرت جح اجاربتتجج سجالتاجارنرتسج

 جار نذذذتءكج  ذذذ جتذذذمجاةلذذذتروج رذذذىجرنذذذرشسجالذذذتاجارنذذذرتسج ذذذىجرب ذذذشزج رذذذتج  ذذذىج ذذذع 
ا ح ذذتمجار ذذت روجرذذسجار نذذتءكج ذذىج معذذرجرذذسجربت ذذ نجبذذتج ذذتسج معذذرجتلذذ   ا جرذذسجارتلذذركعج
سج تبذذذ جتخ اذذذ جاررشا ذذذات جرتح ذذذقج ذذذىج شارا ذذذاج نذذذرشروجتح ذذذقجارر ت  ذذذنج ذذذىجارربكذذذعجشا 

 روجرذسجار نذتءجارارب ذيج  ذىج  ذ ج لذترج حذ جا ح ذتمجار ذتج.(8 رشا ات جارربكعجار رتركذن
ن لةم ت ةن للخاصةية المطلوبةة فة  المبيةع ةيةة  با:ج )يتح ق اإلخرل بضمان المطاب ةة وان

ج.ججججقيمة وملية  بنن كانت لات قيمة جمالية مجردة(
ت نىج ذ سجتخ ذلجارر ت  ذنجالجكلذترلج  خذتججك رتج سجار نتءجارارب ىجق ج تزج ح ترت ج

تر ج ذذراءجتخ ذذلجارر ت  ذذنكجح ذذثجشر جترذذكجارح ذذمجارنذذررجاررذذت  جارذذت جقذذ جك ذذ  جاررلذذ
) إلا كانت النسخة المسلمة مةن كتةاب يحمةق رقمةاط مختلفةاط وةن الةرقم المحةدد   ىج با:ج

ن لةم يكةن  نةاك  ف  طلب الئراء الم دم للنائر كان  ناك إخةرل بهةلا الضةمان حتة  وان
ج.ةي اخترف ف  الثمن(

 انخاتمة

 ذذشاءج اخذذتجار شرذذنججككذذنجلذذ ش ت ج ذذىجارشقذذ جارحذذ  ثكعتبذذرجاربكذذعجرذذسج معذذرجارع ذذش جارر ب
ارشاح وج سج ركقجارتعتق جارر تلرجب سجا  را ج  رتالجر شا ذ جار ذتبشسجاررذ بىج شجبذ سجارذ ش ج

 ت ت ذذترجاسج  ذ جاربكذذعجرذسج الذذمججكاررخت اذنج ذسج ركذذقجارتعتقذ جاةرمترشبذذيجبش ذت  اجاررخت اذن
ارربت ذذذذنج ذذذذسج ركذذذذقجت ذذذذت  جار ذذذذ عججارع ذذذذش جاربتق ذذذذنجر ر مكذذذذنجشر ذذذذ رج خذذذذتجشعذذذذرشوجر ذذذذ ش 

جكشار نذذذت عج  ذذذىجارر ذذذتش جارذذذ شرىج  ذذذب ج ذذذخشرنجاررشا ذذذا جشت ذذذشرجار ذذذبت نجشارت ذذذترو
ج.ا ررجارت ج  عجار ش جةبرامجاتاتقكت جتبظمجاربكعجار شرىجر   عجشار نت ع

شبظذذذذذرا جر الركذذذذذنجارمبذذذذذرأجر بكذذذذذعج  ذذذذذ جاالذذذذذتمجاررلذذذذذرعجبتبظكرذذذذذاجش شر ج ح ذذذذذتمجتا ذذذذذ  كنج
شارت ارذذت جار ذذت عجشاررلذذترأجش عذذترجارع ذذ ج ذذىجحترذذنجتبا ذذتهج شج ذذ مجتبا ذذتهجبخ ذذشوجح ذذشزج

لت نجارع نج ىجارباش . جشتركجتح ك ت جال ت رارجاررعترا جشا 

                                                 
ج.ج482كجو5 بشرج   نكجاررر عجار تبقكجلج–49دمحمجح  سجرب شركجاررر عجار تبقكجوج(7 
جشرتج ع الت.ج176  رت  تجمتبمكجاررر عجار تبقكجوج–93ار تبقكجوجعرش ج ب جارحر  كجاررر عج(8 
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شرعتج المجاالرت ارت جارتىجاالتمجبختجاررلرعج ىجرخت لجار ش جالشجارت امجار ذت عج ترت ذ كمج
جش جارخاكن.نرتسجارتعرتجشاال تح تزجشنرتسجارع جكشارت اراج ترنرتس

شقذذذ جت ذذذ رجنذذذرتسجارع ذذذش جارخاكذذذنجقت رذذذنجاالترترذذذت جاررلذذذرعجشار نذذذتءج ت ت ذذذترج سج
 ح تراجترعتجا تعبتءج  ىجار شا  جارعترنج ىجارر ذ شركنجارتعتق كذنجبخذ تجتح  ذقجقذ رج مبذرج

 تحذذ جنذذااجارحت ذذت ججكشرمذذسجالذذتاجارشنذذعجتا ذذرجانسجتا ذذرا ج ب ذذرا ججكرذذسجارحرتكذذنجر رلذذترأج
 ترعت جاالقت ت كنجشارت بكنج ذتسجر ارذت ج  ذىجار نذتءج سج تذ ختجرحرتكذنجارعر كنجشت شرجارر

شقذ جبظذمجار نذتءجارر ذرأججكاررلترأجارت جرمجكح قجارع  جر ذترحاج شجرذمج رنذىجر تر ذا
ش ذتاججكرذسجار ذتبشسجاررذ بىجارر ذرأجالذتهجارر ذ رنج455 رذىجج447التهجارر ت تج ىجاررذشا ج

شالذذشجارتذذ امجار ذت عج نذذرتسجارع ذذش جارخاكذذنج ح ذتمجرح رذذنجارذذب تجارر ذركنج ذذىجالذذتاجارلذ سج
شقذذ جاالذذتمج كنذذتجاررلذذرعجارارب ذذيجبذذتركججك تاج ذذتسجارت ذذ كمجم ذذرجر ذذتبقجررذذتجالذذشجرتاذذقج  كذذا

رسجارت ب سجارر بىجارارب يجشرع جار نتءجارارب يج كنذت ج شرا جالترذت ج ذىجج1384 ىجاررشا ج
سج  ذذ جاربكذذعج سجكنذذعجتحذذ جت ذذرتجاررلذذترأجر رش ذذنجرتبش ذذنجرذذسجارذذ  تش جاربتلذذ نج ذذ

بخذذ تجر ذذت اوج ذذتجرذذسج خذذتج ذذترت امجرعذذ سج ذذتالرت امج نذذرتسجارع ذذش جشاالرتذذ امجبت ذذ كمجلذذيج
شرذذسجبذذ سجالذذتهجاالرت ارذذت ج ذذىجار نذذتءججكر ذذتبقجشاالرتذذ امجبإ  ذذتءجرع شرذذت جحذذش جارربكذذع

ارارب يجارت امجار ت عجبت  كمجربكعج ذترحجرا ذتعرت جارذت ج بتاكذاجاررلذترأجشرشا ذقجرحت تذاج
ج.ر ش تتجارتىج ت  بختشر تبقج

شرمج بظمجاررلرعج   جاربكعجاةرمترشبيج ىجر رجرعتج عتجارذ ش جا خذر جبذتجتر ذاج
ر  شا ذذذذ جارعترذذذذنج ذذذذىجار ذذذذتبشسجاررذذذذ بيجشرذذذذتجشر جرذذذذسج ح ذذذذتمج ذذذذىجربظرذذذذنجارت ذذذذتروجارعترركذذذذنج

ج.شاررعتال ا جار شركن
جشبذذذذر ج بذذذذاج  ذذذذ ج  ذذذذىجاررلذذذذرعجارر ذذذذذرأج سجكنذذذذعجتبظكرذذذذتجتلذذذذركعكت جرع ذذذذش جاربكذذذذذع
اةرمترشبكنجر ت خرت جقشا  هجرسج ح تمجربظرنجارت ذتروجارعترركذنجشاررعتالذ ا جار شركذنجش ح ذتمج

ججج.شتركجحرتكنجر رلتر جشارر تخ كج  ىجار شاءجكار تبشسجارر بىجارر رأج
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