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  )F.O.B (عقد البیع فوب

  )دراسة فقهیة(

نيحمود بن محسن بن الدعجا
(  

 المملكة العربیة ،جامعة شقراء،  كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة،قسم الدراسات اإلسالمیة

  .السعودیة

  haldajani@su.edu.sa  :البرید اإللكتروني
  

 ا: 
ً البيوع البحرية، وأكثرها انتشارا؛ ملا حيققه مـن مـصالح من أهم) F.O.B (يعترب عقد البيع

ومزايا للبائع واملشرتي، ومن هنا تأيت أمهية دراسة هذا العقد، حيث يتناول هذا البحث بيـان 

حقيقة هذا العقد، وصوره، وأطرافه، وأركانه، ورشوطه، والعقود الداخلة فيه، وتكييفه يف الفقه 

قـوال الفقهـاء وأدلـتهم، ومناقـشتها، والوصـول إىل الـرأي اإلسالمي، وذلك من خالل عرض أ

الراجح يف املسألة، وبيان حكم هـذا العقـد يف الفقـه اإلسـالمي، ثـم تنـاول البحـث التزامـات 

 .أطراف عقد البيع فوب، وانتهاؤه

عىل أساس أنه بيع بضائع بثمن متفق عليه ) F.O.B (وتوصل الباحث إىل تكييف عقد البيع

، وأخذ الباحث بقول من رأى حتريم التأمني البحري؛ ملا يشتمل عليه من عىل وجه خمصوص

ًالغرر والربا، وأوىص الباحث بالتعامل بالتأمني التعاوين بدال عنه، كـام أوىص الباحـث بـدعوة 

املتخصصني يف الفقه اإلسالمي ملزيد من االهتامم بالبيوع البحرية، ودراستها، وبيان أحكامها 

 .الرشعية
 

االفقه اإلسالمي - التجارة الدولية- البيع فوب-البيوع البحرية :ت ا. 
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Abstract:        

Sale contract (F.O.B) is one of the most important and most prevalent 
marine sales as it achieves interests and advantages to seller and buyer. 
Therefore, the study of this contract is important as this research deals with 
stating the truth of this contract , its types, parties, corners, conditions, related 
contracts and adapting to Islamic jurisprudence through stating saying of 
jurists , their evidences and discuss it to reach the right opinion regarding any 
matter and stating the rule of this contract in Islamic jurisprudence. The 
research also dealt with the obligations of contract sale parties (FOB) and 
expiry. 

 

The researcher reached adapting the sale contract (F.O.B) on the basis that 
it is selling goods against an agreed price. The researcher followed the opinion 
of banning marine insurance as it includes deceit and usury and he 
recommended cooperative insurance instead. The researcher recommended to 
call specialists at Islamic jurisprudence  for more interest in the marine sales, 
its study and stating its Sharia terms. 
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)١٣١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 
ا  

 . ه وأصحابه ومن اهتدى هبداهاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آل

 أ:  
ًيعترب من أهم البيوع البحرية، وأكثرها انتشارا؛ ملا حيققه من ) F.O.B(فوب  عقد البيعفإن 

مصالح ومزايا للبائع واملشرتي، وبالرغم من االنتشار الواسع هلذا العقد يف التجارة الدوليـة؛ 

ً تأصيال رشعيا يف دراسة مستقلإال أنه مل يؤصل ة، ومن هنـا تـأيت أمهيـة هـذه الدراسـة؛ لبيـان ً

 .حقيقة هذا العقد، وأحكامه الفقهية

ا أ:  
 :تربز أمهية البحث يف اآليت

 .انتشار هذا العقد، وكثرة التعامل به بني التجار يف سائر دول العامل-١

 .حاجة التجار إىل معرفة احلكم الرشعي هلذا النوع من البيوع البحرية-٢

 .ز سعة الفقه اإلسالمي، وشموله، واستيعابه لكافة القضايا املعارصةإبرا-٣

ع ا رب اأ:  
 :من أسباب اختيار موضوع البحث ما ييل

ًأمهية تأصيل هذا العقد تأصيال رشعيا-١ ً. 

 .بيان ربانية هذه الرشيعة، وقدرهتا عىل استيعاب املستجدات-٢

 .ذا املوضوع، مما يستدعي إفراده بالبحثعدم وجود دراسة فقهية مستقلة هل-٣

ا :  
 :يمكن حتديد مشكلة البحث من خالل السؤال الرئييس التايل

 ؟ وما حكمه الرشعي؟ وما العقود الداخلة  فيه؟)F.O.B(ما حقيقة عقد البيع فوب 

اف اأ:  
 :يسعى هذا البحث إىل إنجاز عدد من األهداف كام ييل

 .د البيع فوب، وأمهيتهبيان حقيقة عق-١



 
)١٣١٢(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .معرفة صور عقد البيع فوب، وأطرافه-٢

 .معرفة أركان عقد البيع فوب، ورشوطه-٣

 .بيان العقود الداخلة يف عقد البيع فوب-٤

 .معرفة التكييف الفقهي لعقد البيع فوب، وحكمه الرشعي-٥

 .بيان التزامات أطراف عقد البيع فوب، وانتهاؤه-٦

ت اؤ:  
 :ذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التاليةيسعى ه

 ما حقيقة عقد البيع فوب؟ وما أمهيته؟-١

 ما صور عقد البيع فوب؟ وما أطرافه؟-٢

 ما أركان  عقد البيع فوب؟ وما رشوطه؟-٣

 ما العقود الداخلة يف عقد البيع فوب؟-٤

 ما التكييف الفقهي لعقد البيع فوب؟ وما حكمه الرشعي؟-٥

 ت أطراف عقد البيع فوب؟ وما أسباب انتهائه؟ما التزاما-٦

ت اراا:  
عقـد البيـع فـوب بعد البحث يف مصادر املعلومات املختلفـة مل أجـد مـن أفـرد موضـوع 

 :ببحث فقهي مستقل، وغاية ما وجدته جمموعة من األبحاث والدراسات، ومنها ما ييل

 .اآلثار القانونية لعقد بيع سيف وعقد بيع فوب-١

فرح فالح حسان، قـسم القـانون بكليـة القـانون والعلـوم الـسياسية، جامعـة ديـاىل، : باحثةلل

 .م٢٠١٧العراق، 

 ).البيع فوب(صور بيوع التجارة الدولية -٢

هدى كرازة، رسالة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعـة : للباحثة

 م٢٠١٨العريب بن  مهيدي، اجلزائر، 

 .بيع فوبعقد ال-٣

أمحد أسامة طرابليس، رسالة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، : للباحث



  
)١٣١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .م٢٠١٣

ويالحظ أن هذه الدراسات السابقة ختتلف عن دراستي يف أهنا جاءت يف إطار قانوين ومل 

 .تتعرض لألحكام الفقهية لعقد البيع فوب

ا ا:  
 :ييلمما أضافته هذه الدراسة ما 

 .التخريج الفقهي لعقد البيع فوب-١

 .بيان رأي الباحث يف حكم العقد بعد عرض األقوال ومناقشتها مع األدلة-٢

ا :  
 :اعتمدت يف هذا البحث عىل املناهج التالية

من خالل وصف عقد البيع فوب، وبيان حقيقته، وأركانـه، ورشوطـه، : املنهج الوصفي-١

 .لقة بهواألحكام الرشعية املتع

 .من خالل استنباط التكييف الفقهي املناسب لعقد البيع فوب: املنهج االستنباطي-٢

 .من خالل حتليل أقوال الفقهاء، ومناقشتها، وبيان الراجح منها: املنهج التحلييل-٣

ت ا:  
 :قسمت البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وستة مباحث، وخامتة، وفهارس عىل النحو التايل

: ،ــساؤالته ــه، وت ــشكلته، وأهداف ــاره، وم ــباب اختي ــث، وأس ــة البح ــضمن أمهي  وتت

 .والدراسات السابقة، ومنهجه، وتقسيامته

 :،ب ا  ةوم ،ا   وفيه مطلبان : 

 .حقيقة عقد البيع: املطلب األول

 .نشأة عقد البيع فوب : املطلب الثاين

 : وفيه مطلبان ا ب، وأ ،: ا اول

 .تعريف عقد البيع فوب : املطلب األول

 .أمهية عقد البيع فوب : املطلب الثاين



 
)١٣١٤(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
ما ا :اب، وأط ا  ر .وفيه مطلبان: 

 .صور عقد البيع فوب : املطلب األول

 .أطراف عقد البيع فوب : املطلب الثاين

ا ن : اأروطب، و ا  .وفيه مطلبان: 

 .أركان عقد البيع فوب : املطلب األول

 .رشوط عقد البيع فوب : املطلب الثاين

اا ب: ا ا   اد اوفيه مطلبان. ا: 

 .عقد استئجار الناقل البحري : املطلب األول

 .عقد التأمني البحري: املطلب الثاين

ا ا :ا ب، و ا  ا وفيه مطلبان.ا : 

 .التكييف الفقهي لعقد البيع فوب: املطلب األول

 .احلكم الرشعي لعقد البيع فوب: املطلب الثاين

 : وفيه مطلبان.اات أطاف  ا ب وامؤه: ا ادس

 ع فوب التزامات أطراف عقد البي: املطلب األول

 .انتهاء عقد البيع فوب : املطلب الثاين

وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته: ا. 

 .وتتضمن فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: ارس



  
)١٣١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 
:  

   ا ب    ا، ومة 
 :وفيه مطلبان

  .  ا: ا اول
 :وفيه أربعة فروع

ولاع ا :وا  ا .  
  َعقـدت :  نقيض احلل، ثم استعمل يف أنواع العقود من البيوعات وغريها، يقـال:ا َ َ

 .)١(العهد، واجلمع عقود، وهي أوكد العهود: احلبل والبيع والعهد فانعقد، والعقد

ا ما تم االتفاق عليه والبد فيه هو اتفاق بني طرفني يلتزم فيه كل منهام تنفيذ" :ا 

 .)٢("من إجياب وقبول

مع اا :وا  ا .  
  مصدر بـاع الـيشء يبيعـه بيعـا ومباعـا؛ بمعنـى ملـك، وبمعنـى اشـرتى، فهـو مـن :ا ً ً

: أي. )٤( ﴾ y x w ﴿: ، قـال تعـاىل)٣(ًاألضداد، حيث يطلق عـىل البيـع والـرشاء معـا

 .)٥(باعوه

البيع إعطاء يشء يف مقابلة يشء، أو أخذ : َّعرب الفقهاء عند تعرضهم للمعنى اللغوي فقالواو

 .)٦(يشء وإعطاء يشء

ا ا فقد اختلفت يف تعريفه عبارات الفقهاء:وأ : 

                                                        
 ).عقد(ادة ، م)٢/٥١٠(، الصحاح، للجوهري )٣/٢٩٧(لسان العرب، البن منظور :  ينظر -)١(

 ).٣١٧:ص(، معجم الفقهاء، لقلعجي )١٤٩:ص(التعريفات، للجرجاين :  ينظر -)٢(

 ).بيع(، مادة )١/٢٧٠(، املطلع، للبعيل )١/١٠٨(طلبة الطلبة، للنسفي :  ينظر -)٣(

 ).٢٠( سورة يوسف، اآلية  -)٤(

 ).بيع(، مادة )٦١ص(، املصباح املنري، للفيومي )١/٥٥٦(لسان العرب، البن منظور :  ينظر -)٥(

، مغنـي املحتـاج، )٤/٢٢٢(، مواهـب اجلليـل، للحطـاب )٥/٢٧٧(البحـر الرائـق، البـن نجـيم :  ينظر -)٦(

 ).٣/٤٨٠(، املغني، البن قدامة )٢/٣٥٠(للرشبيني 



 
)١٣١٦(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .)١(مبادلة املال باملال عىل وجه الرتايض: فعرفه احلنفية بأنه

 .)٢(وضدفع عوض يف مع: وعرفه املالكية بأنه

 .)٣(مقابلة مال بامل عىل وجه خمصوص: وعرفه الشافعية بأنه

ًمبادلة مال ولو يف الذمة، أو منفعة مباحـة مطلقـا، يمثـل أحـدمها عـىل : وعرفه احلنابلة بأنه

 .)٤(التأييد، غري ربا وقرض

  :ا ار
ل، إال أن أمجعها هو يالحظ أن هذه التعريفات اتفقت فيام بينها عىل أن البيع مبادلة مال بام

تعريف احلنابلة؛ إذ أنه يشمل األعيان واملنافع، ويمنع دخـول اإلجـارة؛ ألهنـا مؤقتـة وليـست 

عىل التأييد، كام يمنع دخول الربا؛ ألنه زيادة بغري عوض، كام يمنع دخـول القـرض؛ ألنـه مـن 

 .عقود التربعات وليس من عقود املعاوضات

ع اا :ا  .  
 .حكم عقد البيع جائز بالكتاب، والسنة، واإلمجاع

 .)٥( ﴾ 7 8 9 : ;> ﴿: قوله تعاىل: من الكتاب-١

ا و:  
 .)٦( اآلية رصحية يف جواز البيعأن

ّالبيعان باخليار ما مل يتفرقـا، فـإن صـدقا وبينـا  (-صىل اهللا عليه وسلم–قوله : من السنة-٢

                                                        
 ).١١/٤١(، العناية، للبابريت )٤/٢٠(تبيني احلقائق، للزيلعي :  ينظر -)١(

 ).٤/٢٢٢ (مواهب اجلليل، للحطاب:  ينظر -)٢(

 ).٢/٢٧٣(، اإلقناع، للرشبيني )٢/٢(أسنى املطالب، لألنصاري :  ينظر -)٣(

 ).٣٠٤:ص(، الروض املربع، للبهويت )٣/٤٨٠(املغني، البن قدامة :  ينظر -)٤(

 ).٢٧٥( سورة البقرة، اآلية  -)٥(

 ).٢/٢٦٤(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي :  ينظر -)٦(



  
)١٣١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١() حمقت بركة بيعهامبورك هلام يف بيعهام، وإن كذبا وكتام

ا و:  
 .)٢(دل احلديث عىل جواز البيع، والربكة فيه تكون بالصدق والبيان

 .)٣(أمجع املسلمون عىل جواز البيع يف اجلملة-٣

اع اا :ا  نأر.  
 .)٤(ذهب مجهور الفقهاء إىل أن أركان عقد البيع ثالثة أركان، هي

 .ن، ومها البائع واملشرتي العاقدا:ا اول

ما املبيع( املعقود عليه، وهو الثمن واملثمن :ا.( 

ا الصيغة، وهي اإلجياب  والقبول:ا . 

أما احلنفية فريون أن للعقد ركن واحد هو الصيغة، أما العاقدان واملعقـود عليـه فهـام ممـا 

 .)٥(يستلزمه وجود الصيغة وليسا من األركان

إن الصيغة تـستلزم وجـود العاقـدين واملعقـود عليـه رضورة، فـإن :  احلنفية يقولونوبام أن

 .)٦(ًاخلالف بني اجلمهور واحلنفية يكون نظريا ال يرتتب عليه نتائج يف العمل

                                                        
، )٢٠٧٩(ّصحيحه، كتاب البيـوع، بـاب إذا بـني البيعـان ومل يكـتام ونـصحا، بـرقم  أخرجه البخاري يف  -)١(

 ).١٥٣٢(ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب الصدق يف البيع والبيان، برقم 

 ).١٠/١٧٦(، رشح النووي عىل صحيح مسلم )٩/١٦٩(املجموع، للنووي :  ينظر -)٢(

ــر -)٣( ــي :  ينظ ــائق، للزيلع ــني احلق ــ)٤/٢(تبي ــي ، ف ــز، للرافع ــويت )٨/٩٧(تح العزي ــاع، للبه ــشاف القن ، ك

)٣/١٤٥.( 

، كـشاف القنـاع، )٢/٣٥٣(، مغنـي املحتـاج، للـرشبيني )٤/٢٧٠(مواهـب اجلليـل، للحطـاب :  ينظر -)٤(

 ).٣/١٤٦(للبهويت 

 ).٢/٤( االختيار لتعليل املختار، للموصيل :  ينظر -)٥(

 ).٢٣٩:ص(حلسان املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، :  ينظر -)٦(



 
)١٣١٨(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  

ما ب: ا ا  ة١(م(.  
خر، وقد قسمت البيوع البحرية هي عبارة عن بيع للبضاعة التي تنقل عرب البحار من ميناء آل

، والبيوع عند )F.O.B (، وعقد البيع)C.I.F(بيوم القيام ومن أمهها عقد البيع سيف : لنوعني

البيع بسفينة معينة، وسفينة غري معينة، وكانت بداية ظهور بيع تسليم ظهر : الوصول، ومن أمهها

ع إىل العرف  يف أوائل القرن التاسع عرش امليالدي، وسبب نشأته يرج)F.O.B(السفينة فوب 

عقـد والعادات، وليس إىل الترشيع، وملا كان منتصف القرن العرشين تم إجراء تعـديالت يف 

ً متكن البائع أن يكون وكيال عن املشرتي يف إبرام عقدي النقل والتأمني )F.O.B(البيع فوب  ّ

ًنافسا لعقد البحريني، ولذا زاد اإلقبال عليه منذ منتصف القرن العرشين حتى يومنا هذا فأصبح م

 .)٢()C.I.F(البيع سيف 

                                                        
أمحـد . ، البيوع البحريـةة، د)٥:ص (رازة، هدى ك)F.O.B(صور بيوع التجارة الدولية البيع فوب :  ينظر -)١(

 ).٤٣١-٤٢٩:ص(حسني 

اتفاق بني البائع واملشرتي عىل أن يقوم البـائع بتـسليم البـضاعة ":  بأنه)C.I.F( يعرف عقد البيع سيف  -)٢(

 ظهـر سـفينة خيتارهـا البـائع، إضـافة إىل التزامـه بـإبرام عقـد النقـل البحـري، يف ميناء الـشحن، وشـحنها عـىل

والتأمني عىل البضاعة، مقابل التزام املشرتي بـدفع مبلـغ إمجـايل يـشمل قيمـة البـضاعة وأجـرة نقلهـا وقـسط 

 ."التأمني عليها

 ).١٦٤:ص(، القانون البحري، للمقدادي )١١٤:ص(أساسيات النقل البحري، للسويفي : ينظر



  
)١٣١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
 ا ) F.O.B (وأ  

 :وفيه مطلبان

  .  ا ب: ا اول

 ويقـصد بـه التـسليم )free on bord( هو اختصار للمـصطلح اإلنجليـزي )F.O.B(فوب 

 :ومنها ما ييل) فوب(ينة ، وهناك عدة تعاريف لبيع تسليم ظهر السف)١(عىل ظهر السفينة

البيع الذي يتفق فيه مع البائع عـىل أن يقـوم بتـسليم املـشرتي البـضاعة املبيعـة يف (أنه -١

 .)٢()ميناء الشحن عىل ظهر السفينة التي حيددها املشرتي مقابل دفع الثمن

 ميناء البيع الذي يسلم فيه البائع البضاعة عىل ظهر السفينة التي يعينها املشرتي يف(بأنه -٢

 .)٣()الشحن

عقد بيع منقوالت، تسليم وانتقال ملكية وخمـاطر للمـشرتي يف مينـاء القيـام عـىل (بأنه -٣

 .)٤()ظهر سفينة خيتارها املشرتي يف املدة املحددة

  :ا ار
 :لعل التعريف املختار هو التعريف الثالث ألنه أمجعها وأشملها، ومن خالله يتبني ما ييل

 . هو عقد بيع بحري)F.O.B(البيع فوب أن عقد -١

تنتقل تبعية املخاطر، ومسؤولية البضاعة للمشرتي عند تسليم البضاعة عىل متن السفينة -٢

 .قبل البائع من

يتحمل املشرتي مجيع التكـاليف املرتبطـة بالعقـد بعـد التحميـل بـام يف ذلـك تكلفـة -٣

 .النقل، وتكلفة التأمني، وتكلفة رخص االسترياد

 . السفينة التي يتم عىل ظهرها التسليم خيتارها املشرتيأن-٤

                                                        
 ).٦:ص(عقد البيع فوب، للطرابليس :  ينظر -)١(

 ).٢٣٤:ص(مبادئ القانون البحري، للبارودي :  ينظر -)٢(

 ).٣٨٣:ص(الوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية، للعطري :  ينظر -)٣(

 ).٢/٥٠٨(البيوع البحرية، للرتيكي :  ينظر -)٤(



 
)١٣٢٠(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .يلتزم البائع بالتسليم يف املدة املحددة يف العقد-٥

سـيف  يظهـر الفـرق بينـه وبـني عقـد البيـع )F.O.B(عقد البيع فوب ومما سبق يف تعريف 

)C.I.F(   

 :)١(فيام ييل

، عكـس )F.O.B(ع فـوب عقد البيـمسؤولية التأمني والنقل البحري عىل املشرتي يف -١

 . فإن هذه االلتزامات تكون عىل البائع)C.I.F(البيع 

يكون عىل ظهـر الـسفينة يف مينـاء القيـام، أمـا يف )F.O.B(التسليم يف عقد البيع فوب -٢

 .)٢( فإن التسليم يكون يف ميناء القيام)C.I.F(سيف عقد البيع 

ما ا : ب أ ا )F.O.B(.  

 :)٣( فيام ييل)F.O.B(عقد البيع فوب أمهية تكمن 

ً من أهم البيوع البحرية، وأكثرها انتشارا واستعامال؛ ولذا )F.O.B(عقد البيع فوب يعد -١ ً

 .تناوله رشاح القانون بالبحث والرشح

ّله دور فعال يف االقتصاد، وتنمية املبادالت التجارية الدولية ملـا يقدمـه مـن تـسهيالت -٢

 .لطريف العقد

 .يناسب رجال األعامل الذين يتميز نشاطهم التجاري بكثرة األعامل، واختالفها-٣

أن هذا العقد حيقق مصالح ومزايا لكل من البائع واملشرتي، مثل إعفاء البائع من ضامن -٤

خماطر البضاعة حتى وصوهلا، وعدم حتمله أجور نقل البضاعة، والتأمني عليها، ويف جانـب 

                                                        

، البيوع البحريـة، للرتيكـي )٨:ص (رازة، هدى ك)F.O.B(ب صور بيوع التجارة الدولية البيع فو:  ينظر -)١(

)٢/٥٠٩.( 

 .وهو امليناء الذي تبدأ منه السفينة رحلتها): ميناء املغادرة( يقصد بميناء القيام  -)٢(

 ).٦:ص(املسؤولية املدنية مليناء العقبة عن البضائع أثناء املناولة، للسوالقة : ينظر

، البيــوع البحريــة، )٣-٢:ص (رازة، هــدى كــ)F.O.B(الدوليــة البيـع فــوب صــور بيــوع التجــارة :  ينظـر -)٣(

 ).٢/٥٢٢(للرتيكي 



  
)١٣٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ديد السفينة الناقلـة للبـضاعة، وانتقـال ملكيـة البـضاعة لـه مبـارشة منـذ املشرتي حريته يف حت

 .استالمها من ظهر السفينة



 
)١٣٢٢(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

   
ما ا:  

اب وأطا  ر  
 :وفيه مطلبان

  .ر  ا ب: ا اول
 :)١( له صورتان)F.O.B(عقد البيع فوب 

ورة اا:  
هبــا يف املبحــث األول، وفيهــا يلتــزم البــائع بتــسليم وهــي الــصورة األساســية التــي عرفــت 

 .البضاعة عىل ظهر السفينة

مرة اا:  
يف هذه الصورة يلتزم البائع بتسليم البضاعة عىل ظهر السفينة، كام يلتزم بتحمل مـصاريف 

فوب (وضع البضاعة يف العنابر ورصها، وتسمى هذه الصورة بيع تسليم ظهر السفينة مرصوص 

 .)مرصوص

ما اف : اب أط ا )F.O.B(.  
رتي، والناقل البحري، وبياهنم البائع، واملش:  ثالثة أطراف، وهم)F.O.B(لعقد البيع فوب 

 :)٢(النحو التايلعىل 

١-ا:  
يلتزم بتـسليم البـضاعة إىل املـشرتي عـىل ظهـر الـسفينة، ويتحمـل مـصاريف شـحنها إىل 

 .السفينة

  :اي-٢
تزم بتعيني السفينة، وإبرام عقد النقل البحري، وعقـد التـأمني البحـري، ويتحمـل خمـاطر يل

 .البضاعة أثناء نقلها بعد تسلمها

                                                        
 ).١٠/٥٠٤(موسوعة العقود املدنية والتجارية، إلياس ناصيف :  ينظر -)١(

 ).٢/٥١٣(، البيوع البحرية، للرتيكي )٤٩-٤٨:ص(عقد البيع فوب، للطرابليس :  ينظر -)٢(



  
)١٣٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اي-٣
ّيلتزم الناقـل البحـري باسـتالم البـضاعة ورصـها يف املكـان املخـصص، ونقـل البـضاعة، 

 .ىل الناقل البحريوتسليمها للمشرتي، مع التزام املشرتي بدفع أجرة النقل إ



 
)١٣٢٤(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
ا ا:  

وطب و ا  نأر  
 :وفيه مطلبان

  . ا بأرن : ا اول
 :)١( له ثالثة أركان)F.O.B(عقد البيع فوب 

  :ا اول
 .البائع واملشرتي: العاقدان، ومها

ما ا:  
ا يبذله املشرتي للبائع مقابل البضاعة، هو م: املعقود عليه، ويشمل الثمن واملثمن، فالثمن

 .التي يلتزم هبا البائع للمشرتي) البضاعة(هو املبيع : واملثمن

ا ا:  
 .)٢(الصيغة، وتتكون من اإلجياب والقبول

ما ب: ا ا  و.  
 : ما ييل)F.O.B(عقد البيع فوب يشرتط لصحة 

  . (   ا( أن ن ا :ا اول
ًيشرتط أن تكون البضاعة حمل العقد من األموال املعتربة رشعا، وأما ما ليس بامل رشعا؛  ً

  .)٣(فال جيوز التعامل به كاخلمور واملخدرات واملسكرات

ما ا: ن ا )ا (أو و ؤ .  
 وفق مـا متـت رؤيتـه أو تـم وصـفه؛ صـح )F.O.B(فوب عقد البيع فإذا كانت البضاعة يف 

                                                        
 ).٢/٥١٥(، البيوع البحرية، للرتيكي )٤١:ص(طرابليس عقد البيع فوب، لل:  ينظر -)١(

ًهو ما صدر من اململك سواء صدر أوال أو ثانيا:  اإلجياب -)٢( ًِّ ً. 

ًهو ما صدر من املتملك، سواء صدر أوال أو ثانيا: والقبول ً ً. 

 ).٤/٤(، املبدع، البن مفلح )٢/٣(، مغني املحتاج، للرشبيني )٤/٢٢٨(مواهب اجلليل، للحطاب : ينظر

 ).٩/٢٨٥(املجموع، للنووي :  ينظر -)٣(



  
)١٣٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(ًالبيع، وإن وجد ما تقدمت رؤيته أو وصف متغريا؛ فللمشرتي الفسخ

ا ا : ا   رةا)ا.(  
ًحمل العقد مقدورا عىل تسليمه للمشرتي؛ فإنن عجز البائع ) البضاعة(يشرتط كون املبيع 

 .)٢(ًنعقد البيع، وإن كان مملوكا لهعن التسليم؛ فال ي

اا ا : دةة ا اا.  
، وجـب االلتـزام بـه مـن البـائع )F.O.B(عقد البيع فـوب إذا كانت مدة التسليم حمددة يف 

وللمشرتي احلق يف فسخ العقد؛ إذا ثبت تأخر البـائع عـن تـسليم البـضاعة يف الـزمن املتفـق 

 .)٣(عليه

اا  : ن ا.  
: ومهـا–ً معلومـا؛ ألنـه أحـد العوضـني )F.O.B(عقـد البيـع فـوب يشرتط كون الـثمن يف 

 .)٤(؛ فاشرتط العلم به كاآلخر-)املبيع(الثمن، واملثمن 

                                                        
 ).٢/٢٦٢(منتهى اإلرادات، للفتوحي :  ينظر -)١(

 ).٤/٣٤١(بدائع الصنائع، للكاساين :  ينظر -)٢(

 ).٤/٩٢(املرجع السابق :  ينظر -)٣(

 ).٥/٩٣(املغني، البن قدامة :  ينظر -)٤(



 
)١٣٢٦(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 

اا ا:  
  اد اب ا ا )F.O.B(  

عقود التي البد من بياهنا، ومن أهم هذه  يشتمل عىل عدد من ال)F.O.B(عقد البيع فوب إن 

عقد استئجار الناقل البحري، وعقـد التـأمني البحـري، وسـأتناوهلام يف مطلبـني عـىل : العقود

 :النحو التايل

  . ار ا اي: ا اول
، لكـن قـد )F.O.B(عقـد البيـع فـوب إبرام عقد النقل البحري من التزامـات املـشرتي يف 

 املشرتي عىل البائع إبرام عقد النقل البحري، فيجتمع عقد معاوضة، وهو البيع، وعقد يشرتط

 معاوضة مرشوط وهو اإلجارة؛ فام احلكم يف هذه املسألة؟

 :اختلف الفقهاء يف حكم اشرتاط عقد معاوضة يف عقد معاوضة عىل ثالثة أقوال

  :ال اول
 .)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(فيةعدم جواز اجتامع عقدين يف عقد، وهو قول احلن

مل اا:  
ــع وأحــد ســتة عقــود، وهــي اجلعالــة، والــرصف، : حيــرم اجلمــع يف عقــد واحــد بــني البي

واملساقاة، والرشكة، والنكاح، والقرض، وجيوز اجلمع بني البيـع واإلجـارة، وهـو املـشهور 

 .)٤(عند املالكية

ل اا:  
يف عقد واحد، برشط أن ال يتوارد العقـدان عـىل عـني واحـدة، جيوز اجتامع أكثر من عقد 

 ،)٥(وهو قول أشهب من املالكية

                                                        
 ).٧/٢٠٨( ابن عابدين ، حاشية)٥/٢٨١(بدائع الصنائع، للكاساين :  ينظر -)١(

 ).٢/٢٨١(، مغني املحتاج، للرشبيني )٩/٢٧٣(املجموع، للنووي :  ينظر -)٢(

 ).٣/٢٢٢(، كشاف القناع، للبهويت )١١/٢٣٠(اإلنصاف، للمرداوي :  ينظر -)٣(

 ).٤/٥٠(، حاشية الدسوقي )٦/١٤٥(مواهب اجلليل، للحطاب :  ينظر -)٤(

 .الصفحاتاملراجع السابق، نفس :  ينظر -)٥(



  
)١٣٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)٢(، وابن القيم)١(واختاره ابن تيمية

  :أد اال

  :أد ال اول
 :استدل أصحاب هذا القول بام ييل

 .)٣()هنى عن بيع ورشط (-صىل اهللا عليه وسلم–أن النبي -١

ا و:  
 .)٤(امع عقدين يف عقد داخل حتت هذا النهي اجتأن

م:  
 .)٥(بأن احلديث ضعيف، وعليه فال يتم االستدالل به

 .)٦(أن اجتامع هذه العقود يفيض إىل اجلهالة بالثمن، وجهالة الثمن مبطلة للعقد-٢

م:  
 بأن جهالة الثمن تنتفي بأن يقسم العوض عىل العقدين املجتمعني بقدر قيمتهام؛ حيـث أن

 .)٧(مجيع الثمن معلوم

مل اا أد:  
 :استدل أصحاب هذا القول بام ييل

أن هذه العقود الستة املذكورة تتضاد أحكامها مع عقد البيع، أما غريها من العقود فال تتضاد 

                                                        
 ).٢٢٦:ص(، االختيارات الفقهية، للبعيل )٣٧٩ص(العقود، البن تيمية :  ينظر -)١(

 ).٩/٢٣٨(هتذيب سنن أيب داود، البن القيم :  ينظر -)٢(

ــط  -)٣( ــرباين يف األوس ــه الط ــسنن )٤/٣٣٥( أخرج ــامل ال ــايب يف مع ــزم يف )٣/١٢٤(، واخلط ــن ح ، واب

): ١٨/٦٣(، وقـال عنـه ابـن تيميـة يف الفتـاوى )٥/٣٩٤( الفتح ، وقد ضعفه ابن حجر يف)٩/١٩٥(املحىل 

 .ال يعلم له إسناد): ٢/٣١١(حديث باطل، وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني 

 ).٦/٢٩٤(رشح صحيح البخاري، البن بطال :  ينظر -)٤(

 ).١(اهلامش رقم :  ينظر -)٥(

 ).٢/٣٩٩(بيني ، مغني املحتاج، للرش)٣/٩٥(الوسيط، للغزايل :  ينظر -)٦(

 ).٤/٣٢٠(، اإلنصاف، للمرداوي )٥/٢٨٧(البحر الرائق، البن نجيم :  ينظر -)٧(



 
)١٣٢٨(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .)١(مع عقد البيع، فيجوز اجلمع بينها وبني عقد البيع

م:  
بيع، فهناك فرق بـني االخـتالف والتبـاين، وبـني بعدم التسليم بتناقض هذه العقود مع عقد ال

التضاد والتناقض، فإذا كان العقدان متناقضني فإنه يمتنع اجتامعهام، وأما إذا اختلفا وتباينـا يف 

 .)٢(اجتامعهام كالبيع والنكاحاآلثار واألحكام فإنه ال يمتنع 

ل اا أد:  
 :استدل أصحاب هذا القول بام ييل

 العقود الصحة واإلباحة، وال يوجد دليل رصيح حيرم اجلمع بني عقـدين أن األصل يف-١

 .)٣(يف عقد واحد

أن العقدين عينان جيوز أخذ العوض عن كل واحدة منفردة، فجاز أخذ العـوض عـنهام -٢

 .)٤(جمتمعني، كالعبدين

ا:  
 الرتجـيح يرتجح لدي القول الثالث املتضمن جواز اجلمع بني عقدين يف عقد، ويؤيد هذا

 .قوة أدلته، وموافقته لقاعدة اإلباحة أصل يف العقود؛ وألن احلاجة داعية إليه

 .ًوبناء عىل ما سبق يتبني لنا جواز اشرتاط املشرتي عىل البائع استئجار الناقل البحري

                                                        

 ).٦/١٤٥(مواهب اجلليل، للحطاب :  ينظر -)١(

 ).٢٦٦:ص(قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد :  ينظر -)٢(

 ).٤/٤٠(، املبدع، البن مفلح )٢/٨٤(املهذب، للشريازي :  ينظر -)٣(

 ).٤/٤٠(، املبدع، البن مفلح )٤/١٧٨(املغني، البن قدامة :  ينظر -)٤(



  
)١٣٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ي: اا ا .  
 البحـري عـىل البــضاعة، )١( قـد يلجـأ املـشرتي إىل التـأمني)F.O.B(عقـد البيـع فـوب يف 

ًفالتأمني يف حق املشرتي يعترب اختياريا وليس ملزما، ويعترب التأمني البحري أحد أنواع التأمني  ً

 :التجاري، وقد اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم التأمني التجاري عىل قولني

  :ال اول
 وبه صـدر قـرار هيئـة كبـار ،)٢(حتريم التأمني التجاري، وإليه ذهب أكثر الفقهاء املعارصين

، واملجمـع الفقهـي اإلســالمي التـابع لرابطـة العــامل )٣(العلـامء يف اململكـة العربيـة الــسعودية

 .)٥(، وجممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي)٤(اإلسالمي

مل اا:  
 .)٦(إباحة التأمني التجاري، وإليه ذهب مصطفى الزرقا

ا الأد:  

  :أد ال اول
 :استدل أصحاب هذا القول بام ييل

ـــــاىل-١ ـــــه تع  C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿: قول

                                                        

 .مشتق من األمن، وهو طمأنينة النفس وزوال اخلوف:  التأمني لغة -)١(

 ).١/٢٤(، املصباح املنري، للفيومي )٢٥:ص(خمتار الصحاح، للرازي : ينظر

تـه التعـاون عـىل تـرميم أرضار املخـاطر الطارئـة هو نظام تعاقدي يقوم عىل أساس املعاوضة، غاي: ًاصطالحا

نظام التـأمني، للزرقـاا : ينظر. بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة عىل أسس وقواعد إحصائية

 ).٤:ص(

 ).١١٦:ص(املعامالت املالية املعارصة، لشبري :  ينظر -)٢(

 ).٤/٣٠٧(ة السعودية أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربي:  ينظر -)٣(

 ).٣٧٥/ص(جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد السادس :  ينظر -)٤(

 ).٢٠:ص(قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي :  ينظر -)٥(

 ).٢٩:ص(عقد التأمني وموقف الرشيعة معه، للزرقا :  ينظر -)٦(



 
)١٣٣٠(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
G F E DH﴾ )١(. 

ا و:  
 .)٢(ً عقود التأمني فيها أكل ألموال الناس بالباطل املنهي عنه رشعاأن

 .)٣()هنى عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر : (-صىل اهللا عليه وسلم–أن النبي -٢

ا و:  
 هنـى عـن الغـرر، وعقـد التـأمني مـن عقـود املعاوضـات -صىل اهللا عليـه وسـلم– النبي أن

 .)٤(ًاملالية؛ فيؤثر فيه الغرر، والغرر عند الفقهاء ما كان مرتددا بني احلصول والفوات

ًإن يف عقود التأمني التجاري إلزاما بام ال يلزم رشعا-٣ ً)٥(. 

مل اا أد:  
 :تدل أصحاب هذا القول بام ييلاس

 .)٦(أن األصل يف العقود اإلباحة؛ فيباح عقد التأمني البحري-١

م:  
ً اإلباحة األصلية ال تصلح دليال هنا؛ ألن عقود التأمني التجاري قامت األدلة عىل مناقضتها أن

طل االستدالل للكتاب والسنة والعمل باإلباحة األصلية مرشوط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فيب

 .)٧(هبا

 .)٨(قياس عقود التأمني التجاري عىل ضامن خطر الطريق-٢

                                                        
 ).٢٩( سورة النساء، اآلية  -)١(

 ).٤٧:ص(أمحد سامل ملحم .  دالتأمني اإلسالمي،:  ينظر -)٢(

 ).٣٨٨١( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم  -)٣(

 ).٤٧:ص(الغرر وأثره يف العقود، للرضير :  ينظر -)٤(

 ).٣٦:ص(قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة :  ينظر -)٥(

 ).٥٦:ص(مني، للزرقا نظام التأ:  ينظر -)٦(

، وتــاريخ )٥/١٠(قــرار هيئــة كبــار العلــامء يف اململكــة العربيــة الــسعودية بــشأن التــأمني، رقــم :  ينظــر -)٧(

 .م٤/٤/١٩٩٧

 ).٥٨:ص(نظام التأمني، للزرقا :  ينظر -)٨(



  
)١٣٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م:  
بأن هذا القيـاس غـري صـحيح؛ ألنـه قيـاس مـع الفـارق فالـضامن نـوع مـن التـربع يقـصد بـه 

 .)١(اإلحسان، بخالف التأمني فإنه عقد معاوضة جتارية يقصد منها الكسب املادي

ا:  
ومناقــشتها يــرتجح لـدي القــول األول الــذي يتــضمن حتــريم التــأمني بعـد النظــر يف األدلــة 

التجاري لوجاهة أدلته، وسالمتها من املناقشة، وإن كان هناك حاجة للتأمني، فيمكن دفعها عن 

 .طريق التأمني التعاوين

ًوبناء عىل ما سبق يتبني لنا أن التأمني البحري حمرم رشعا عىل القول الراجح ً. 

 

                                                        
 ).٤/٣١٢(أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية :  ينظر -)١(



 
)١٣٣٢(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
ا ا:  

ا ب و ا  ا ا 
 :وفيه مطلبان

  . ا  ا ب)١(ا: ا اول
ــع فــوب يقــوم  ــائع واملــشرتي عــىل وجــه )F.O.B(عقــد البي  عــىل أســاس اتفــاق بــني الب

خمصوص، وهو بيع البضاعة تسليم ظهر السفينة، وذلك عىل ظهر سفينة خيتارهـا املـشرتي، 

بيـع بـضائع : ( عـىل أنـه)F.O.B(عقـد البيـع فـوب ّ، فيكيـف )٢(لتزم بنفقاهتا، والتأمني عليهاوي

ً، وهذا جائز رشعا برشط استبعاد التـأمني البحـري، )بالثمن املتفق عليه عىل وجه خمصوص

 .)٣(وعدم اشرتاطه يف العقد

ما ب: ا ا  ا ا.  
 : ترتبط به عقود، من أمهها)F.O.B(عقد البيع فوب ن تقدم يف املبحث السابق أ

 .عقد استئجار الناقل البحري عىل نفقة املشرتي-١

وهذا عقـد جـائز عـىل القـول الـراجح مـن أقـوال الفقهـاء؛ ألن األصـل  يف العقـود الـصحة 

 .)٤(واإلباحة

 .عقد إلزام املشرتي بالتأمني البحري-٢

، والبديل الرشعي له هو عقد )٥(ح من أقوال الفقهاءًوهذا عقد حمرم رشعا عىل القول الراج

التأمني التعاوين، أو وجود وكيل عن املشرتي يف بلد البائع حيث يقوم باستالم البضاعة هناك 

 .ًودفع ثمنها نقدا، ثم يقوم بإرساهلا إىل املشرتي دون اللجوء إىل التأمني التجاري

ً عقد جـائز رشعـا بـرشط اسـتبعاد التـأمني )F.O.B(عقد البيع فوب ًوبناء عىل ما تقدم فإن 

                                                        
 .، وهو لالستفهام عن حال اليشء وصفته)الكيف(التفعيل من :  التكييف لغة -)١(

 ).كيف(مادة ) ٢٠٨:ص(، املصباح املنري، للفيومي )٩/٣١٢(لسان العرب، البن منظور : ينظر

 ).٤٤٦:ص(أمحد حسني . البيوع البحرية، د:  ينظر -)٢(

 ).٢/٥١٨(البيوع البحرية، للرتيكي :  ينظر -)٣(

 ).٤/٤٠(، املبدع، البن مفلح )٢/٨٤(ريازي املهذب، للش:  ينظر -)٤(

 ).٣/٢٥٠(رد املحتار، البن عابدين :  ينظر -)٥(



  
)١٣٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .البحري، وعدم اشرتاطه يف العقد



 
)١٣٣٤(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 

  :ا ادس
  اات أطاف  ا ب وامؤه

 :وفيه مطلبان

  .اات أطاف  ا ب: ا اول
 :وفيه فرعان

  .اات ا: اع اول

أو-ا  .  
ًع بتجهيز البضاعة، والفاتورة التجارية وفقا لرشوط عقد البيع، أو أي إثبات مطابقة يلتزم البائ

 .)١(آخر قد يتطلبه العقد من حيث الكمية، والنوع، والوزن، واحلجم

م-ا  .  
يلتزم البـائع بتـسليم البـضاعة حمـل العقـد عـىل ظهـر الـسفينة التـي حيـددها املـشرتي يف 

 .)٢(ليهاملوعد املتفق ع

-اتا  .  
يلتزم البائع بتـسليم املـستندات املتعلقـة بالبـضاعة كرخـصة التـصدير، وشـهادة املنـشأة، 

 .)٣(وشهادة فحص البضاعة؛ ألهنا تعد رضورية إذا رغب املشرتي يف بيع البضاعة إىل غريه

را-وا وا ا .  
عة، وتغليفهــا، وتعبئتهــا، ووضــع العالمــات الالزمــة يتحمــل البــائع تكــاليف فحــص البــضا

 .)٤(عليها

                                                        

 ).٢٤٠:ص(املوسوعة البحرية، للسكري :  ينظر -)١(

 ).١٨٧:ص(القانون البحري، للمقدادي :  ينظر -)٢(

 ).١٨٨:ص(املرجع السابق :  ينظر -)٣(

 ).٤٥٠:ص(مد ترك حم. عقود البيع البحرية الدولية، د:  ينظر -)٤(



  
)١٣٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

مع اي: ات ااا.  

أو-ا  .  
يلتزم املشرتي باستالم البضاعة عىل ظهر السفينة يف ميناء القيام، كام يلتـزم بـإعالن قبـول 

 .)١(املحددة لذلكالبضاعة أو ردها بعد وصوهلا إليه يف ميناء الوصول خالل املدة 

م-ا د .  
ًوهي االلتزام الرئييس عىل البائع، ويكون الـثمن مـستحقا عـىل املـشرتي مـن وقـت تـسليم 

 .)٢(البضاعة إليه من البائع يف ميناء الشحن عىل ظهر السفينة

-اتا  .  
لشهادة الصحية، وشهادة وهي املستندات التي يرسلها البائع للمشرتي كشهادة املنشأة، وا

 .)٣(اخلربة، وغريها من الوثائق، ويتأكد من مطابقتها للبضائع

ي-راا ي واا ا  اإ .  
يلتزم املشرتي عىل نفقته بإبرام عقـد النقـل البحـري مـن مينـاء الـشحن املتفـق عليـه وأمـا 

 .)٤(ًالتأمني فليس الزما عليه

ما ا :بام ا  ء.  
 : بأحد األمور اآلتية)F.O.B(عقد البيع فوب ينتهي 

أو- ب ا  ءام .  
ــي  ــوب ينته ــع ف ــد البي ــضاعة إىل )F.O.B(عق ــول الب ــه، ووص ــرف بالتزامات ــل ط ــاء ك  بوف

هـاء مـن املشرتي، وتسليم الثمن إىل البائع، ومما يدل عىل انتهاء العقد بالتنفيذ مـا ذكـره الفق

استحقاق األجري املشرتك لألجر، فقد ذكروا أنه ال يستحق األجر، وال يتسلمه وال يستقر عـىل 

ملكه إال بعد الفراغ من العمـل، أو بلـوغ الغايـة، فـإن أتـم العمـل املتفـق عليـه اسـتحق األجـر 

                                                        
 ).٢٨٧:ص(عيل عوض . الوسيط يف القانون البحري، د:  ينظر -)١(

 ).١٠/٥٧٠(موسوعة العقود املدنية والتجارية، إلياس ناصيف :  ينظر -)٢(

 ).١٨٧:ص(القانون البحري، للمقدادي :  ينظر -)٣(

 ).٦٢:ص(ملصطلحات التجارية القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسري ا:  ينظر -)٤(



 
)١٣٣٦(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .)١(ًكامال

م-ةة اوث ا  ب ا  ءام .  
 : ما ييل)F.O.B(عقد البيع فوب  التي تؤدي إىل انتهاء )٢( القاهرةومن حاالت القوة

ًهالك املبيع بآفة ساموية؛ كحريق ونحوه هالكا كليا وقت ضامن البـائع، فـالبيع حينئـذ -١ ً

 .)٣(ينفسخ ويبطل

 .)٤(نشوب حرب بعد إبرام العقد-٢

 .)٥(همنع تصدير أو استرياد البضائع؛ فيتعذر عىل البائع تنفيذ التزامات-٣

- ريء اما .  
 عىل أن يكون ألحد طريف العقد احلق يف إهناء العقـد )F.O.B(عقد البيع فوب قد ينص 

ًبناء عىل رغبته، وهذا هو اإلهناء االختياري، ويشرتط له إشـعار الطـرف اآلخـر بإهنـاء العقـد، 

تي نـشأت قبـل إهنـاء العقـد تكـون ويرتتب عىل اإلهناء االختياري أن احلقوق، وااللتزامات ال

، ويدل )٦(حمفوظة لكال الطرفني، أو أي طرف آخر له صلة بالعقد، كالناقل، والشاحن وغريمها

 :عىل جواز اإلهناء االختياري ما ييل

 .)٧()املسلمون عىل رشوطهم : (-صىل اهللا عليه وسلم –قوله -١

                                                        
 ).٥٠-٤٩(/كشاف القناع، للبهويت :  ينظر -)١(

هـي احلـدث الـذي ال يمكـن توقعـه أو جتنبـه، وصـفته أن يـرتك اإلرادة البـرشية دون أي ":  القوة القاهرة -)٢(

 مـوريس القـاموس القـانوين الثالثـي،: ينظـر. "ًقدرة، ويكون هذا احلدث سببا لإلعفاء من املسؤولية العقديـة

 ).١٣٤٨:ص(نخلة وآخرون 

 ).٢٦٣:ص(، جامع األمهات، البن احلاجب )٥/٤١٢(الرشح الكبري، البن قدامة :  ينظر -)٣(

، البيــوع البحريــة، للرتيكــي )١٥٦:ص(لطيــف كومــاين . مــسؤولية البــائع يف البيــوع البحريــة، د:  ينظــر -)٤(

)٢/٢٠٩.( 

 .املراجع السابقة، نفس الصفحات:  ينظر -)٥(

 ).٢٣٧:ص(املبادئ القانونية، للعويف :  ينظر -)٦(

، وصححه األلباين يف صـحيح )٣٥٩٦( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب يف الصلح، برقم  -)٧(

 ).٦٧١٤(اجلامع، برقم 



  
)١٣٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا و:  
 .)١(ما حرمها الرشعدل احلديث عىل وجوب الوفاء بالرشوط إال 

 .)٢()الرضر يزال: (القاعدة الفقهية-٢

ا و:  
ًتدل القاعدة عىل أن للبائع الفسخ إذا كان املشرتي مماطال دفعا لرضر املخاصمة ً)٣(. 

 .)٤(ًيقيض العقل بأن من حق الطرفني العاقدين أن يرفعا العقد تبعا للمصلحة -٣

 

 

                                                        

 ).٢٩/١٤٨(جمموع الفتاوى، البن تيمية :  ينظر -)١(

 ).٨٥:ص(شباه والنظائر، البن نجيم ، األ)٨٣:ص(األشباه والنظائر، للسيوطي :  ينظر -)٢(

 ).٣/٢٤٠(كشاف القناع، للبهويت :  ينظر -)٣(

، اإلقالـة يف العقـود يف الفقـه والقـانون، لعبـداللطيف حممـد عـامر )٥/٣٢٥(املوسوعة الفقهية :  ينظر -)٤(

 ).١٣:ص(



 
)١٣٣٨(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

   
ا  

 :توصيات، وهي كالتايلوتشتمل عىل النتائج وال

أو-ا .  
 :توصل الباحث من خالل هذا البحث إىل عدد من النتائج، وهي كالتايل

ًأمهية البيوع البحرية يف التجارة الدولية، حيث إهنا تعد عامال مهام يف تنمية االقتصاد-١ ً. 

ه باألركان والرشوط يف عقد البيع البحري بخالف أهل القانون ّمتيز الفقه اإلسالمي باهتامم-٢

ّالذين كان جل اهتاممهم بااللتزامات فقط ُ. 

عقــد بيــع منقــوالت تــسليم، وانتقــال ملكيــة، وخمــاطر ":  هــو)F.O.B(عقــد البيــع فــوب -٣

 ."للمشرتي يف ميناء القيام عىل ظهر سفينة خيتارها املشرتي يف املدة املحددة

ً من أهم البيوع البحرية، وأكثرها انتشارا واستعامال)F.O.B(لبيع فوب عقد ايعد -٤ ً. 

عندما ) فوب مرصوص(عقد البيع فوب يتم التسليم للبضاعة عىل ظهر السفينة، وقد يكون -٥

 .ّيتحمل البائع مصاريف وضع البضاعة يف العنابر ورصها

، واملعقـود عليـه، )ملـشرتيالبـائع وا(العاقـدان :  ثالثـة)F.O.B(عقد البيـع فـوب أركان -٦

 .والصيغة

ً أن يكون املبيع ماال منتفعا بـه رشعـا، وأن يكـون )F.O.B(عقد البيع فوب يشرتط لصحة -٧ ً ً

ًمعلوما برؤية أو وصف، والقدرة عىل تسليم املبيع، وااللتزام باملدة املحددة للتسليم، وكون 

 ً.الثمن معلوما

 )F.O.B(عقد البيـع فـوب  يف ار الناقل البحريجواز اشرتاط املشرتي عىل البائع استئج-٨

ًحيث إنه يعد من قبيل مسألة اشرتاط عقد معاوضة يف عقد معاوضة، وهـي جـائزة رشعـا عـىل 

 .القول الراجح

ًحتريم التأمني البحري رشعا عىل القول الراجح، ويعد التأمني التعاوين بديال عنه-٩ ً. 

يـع بـضائع بـالثمن املتفـق عليـه عـىل وجـه  عـىل أنـه ب)F.O.B(عقد البيع فـوب تكييف -١٠

 .خمصوص



  
)١٣٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً عقد جائز رشعا برشط استبعاد التأمني البحري، وعدم اشرتاطه )F.O.B(عقد البيع فوب -١١

 .يف العقد

 بتجهيـز البـضاعة، وتغليفهـا، وتـسليمها مــع )F.O.B(عقـد البيـع فــوب يلتـزم البـائع يف -١٢

 .املستندات إىل املشرتي

 ّ بتسلم البضاعة مع مستنداهتا، ودفـع ثمنهـا)F.O.B(عقد البيع فوب  يلتزم املشرتي يف-١٣

 .إىل البائع

 بتنفيـذ االلتزامـات مـن أطرافـه، وبـسبب حـدوث القـوة )F.O.B(عقد البيع فـوب ينتهي -١٤

 .القاهرة، واإلهناء االختياري للعقد من أحد الطرفني

م-تا .  
ً عىل التعامل بالتأمني التعاوين اجلـائز رشعـا، )F.O.B(البيع فوب حث املتعاملني بعقد -١

ًبدال من التأمني التجاري املحرم رشعا ً. 

دعوة املتخصصني يف الفقه اإلسالمي ملزيد من االهتامم بالبيوع البحرية، ودراستها، وبيان -٢

 .أحكامها الرشعية

 



 
)١٣٤٠(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

   
ادر واا  

 .القرآن الكريم

 .هـ١٤٢٥، ٢ رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، طأبحاث هيئة كبار العلامء، طبع ونرش - ١

، مكتبة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافية، )هـ٣١٨ت (اإلمجاع، حممد بن إبراهيم بن املنذر  - ٢

 .هـ١٤٢٠

االختيار لتعليـل املختـار، عبـداهللا بـن حممـود املوصـيل، دار املعرفـة، الطبعـة الثانيـة،  - ٣

 .هـ١٣٩٥بريوت، 

 ).ت.د(، ٢، دار العاصمة، ط)هـ٨٠٣ت(حلسن عيل البعيل االختيارات الفقهية، أليب ا - ٤

، )هـ١٤٢١ت(إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص الدين األلباين  - ٥

 .هـ١٤١٤، )ط.د(دار قتيبة للطباعة والنرش، 

أساسيات النقـل البحـري والتجـارة اخلارجيـة، خمتـار الـسويفي، دار املعـارف، الطبعـة  - ٦

 .م١٩٨١هرة، األوىل، القا

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، زين الـدين بـن إبـراهيم املعـروف بـابن  - ٧

 .هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، )هـ٨٧٠ت(نجيم 

، دار الكتـب العلميـة، )هــ٩١١ت(األشباه والنظائر، عبدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي  - ٨

 .هـ١٤١١الطبعة األوىل، 

، دار )هـ٧٥١ت(الم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية إع - ٩

 .هـ١٤١٨، ٢الكتاب العريب، ط

اإلقالة يف العقود يف الفقـه  والقـانون، عبـداللطيف حممـد عـامر، دار مرجـان للطباعـة،  -١٠

 .القاهرة

اء، مرص، ، دار الوف)هـ٥٤٤ت(إكامل املعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي  -١١

 .هـ١٤١٩

، دار )هــ٨٨٥ت(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سـليامن املـرداوي  -١٢

 .هـ١٤١٥، ١هجر للطباعة والنرش، ط



  
)١٣٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أنــيس الفقهــاء يف تعريفــات األلفــاظ املتداولــة بــني الفقهــاء، قاســم القونــوي، دار ابــن  -١٣

 .هـ١٤٢٧، ١اجلوزي، ط

، دار املعرفة، )هـ٩٧٠ت(ن ابن نجيم احلنفي البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدي -١٤

 .بريوت

، دار إحياء الرتاث العريب، ٣بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، ط -١٥

 .لبنان

عبـداهللا بـن عبـدالرمحن الرتيكـي، رسـالة دكتـوراه، املعهـد العـايل . البيوع البحريـة، د -١٦

 .هـ١٤٣٠ية، للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم

 .هـ١٤٢٣أمحد سامل ملحم، دار اإلعالم، األردن، . التأمني اإلسالمي، د -١٧

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي احلنفـي، دار الكتـب العلميـة،  -١٨

 .هـ١٤٢٠، )ط.د(

التلخــيص احلبــري يف ختــريج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أمحــد بــن حجــر العــسقالين  -١٩

 .هـ١٤١٧، )ط.د( نزار مصطفى الباز، ، مكتبة)هـ٨٥٢ت(

، )هـ٤٦٣ت(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، يوسف بن عبدالرب املالكي  -٢٠

 .هـ١٤٢٠دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل، بريوت، 

، دار املعرفـة، )هــ٧٥١ت(هتذيب سنن أيب داود، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزيـة  -٢١

 .هـ١٤٠٠بريوت، 

، دار الياممة للطباعـة )هـ٦٤٦ت(جامع األمهات، عثامن بن عمر ابن احلاجب املالكي  -٢٢

 .هـ١٤٢١، ٢والنرش، ط

، وهو اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور )صحيح البخاري(اجلامع الصحيح  -٢٣

، )هــ٢٥٦ت( وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل البخاري -صىل اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

 .هـ١٤٢٩هاج بجدة، ودار طوق النجاة، الطبعة الثانية، بريوت، دار املن

، )هـ٧٩٥ت(جامع العلوم واحلكم، عبدالرمحن بن شهاب الدين املعروف بابن رجب  -٢٤

 .هـ١٤١٨، )ط.د(مكتبة العبيكان، 



 
)١٣٤٢(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .م٢٠١٩اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي، دار الفكر، الطبعة األوىل،  -٢٥

، )هـ١٢٣٠ت(لرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي عىل ا -٢٦

 .هـ١٤١٦، )ط.د(دار الكتب العلمية، 

ــن عابــدين )حاشــية ابــن عابــدين(رد املحتــار عــىل الــدر املختــار  -٢٧ ــني ب ، حممــد أم

 .هـ١٤١٩، دار إحياء الرتاث العريب، )هـ١٢٥٢ت(

م، الريـــاض، ، دار الـــسال)هــــ٢٧٥ت(ســـنن أيب داود، ســـليامن بـــن األشـــعث األزدي  -٢٨

 .هـ١٤٢٠

 .هـ١٤٢٢، دار املعرفة، بريوت، )هـ٣٨٥ت(سنن الدارقطني، عيل بن عمر الدارقطني  -٢٩

، دار الكتب العلمية، )هـ٤٥٨ت(السنن الكربى، البيهقي، أمحد بن احلسني اخلرساين  -٣٠

 .هـ١٤٢٠بريوت، 

، دار هجـر )هــ٦٨٢ت(الرشح الكبري عـىل املقنـع، عبـدالرمحن بـن حممـد بـن قدامـة  -٣١

 .هـ١٤١٥، ١طباعة والنرش، طلل

، مكتبة الرشـد، )هـ٤٤٩ت(رشح صحيح البخاري، عيل بن خلف املعروف بابن بطال  -٣٢

 .هـ١٤٢٣، الرياض، ٢ط

، مؤسـسة الرسـالة، )هــ٧١٦ت(رشح خمترص الروضة، سليامن بن عبـدالقوي الطـويف  -٣٣

 ).ط.د(

، ٣سالمي، طصحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإل -٣٤

 .هـ١٤٠٨

، مطبوع مـع رشح النـووي، دار )هـ٢٦١ت(صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي  -٣٥

 .هـ١٤١٩، )ط.د(املعرفة، 

، هدى كرازة، رسالة ماجستري، جملة احلقوق )F.O.B(صور بيوع التجارة الدولية البيع  -٣٦

 .م٢٠١٨، )أم البواقي(والعلوم السياسية، جامعة العريب بن مهيدي 

لبيع فوب، أمحـد أسـامة طرابلـيس، رسـالة ماجـستري، كليـة احلقـوق بـن عكنـون، عقد ا -٣٧

 .م٢٠١٨جامعة اجلزائر، 



  
)١٣٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، مـرص، ١عقود البيوع البحرية الدولية، حممد عبدالفتاح ترك، دار اجلامعة اجلديـدة، ط -٣٨

 .م٢٠٠٧

 .هـ١٤٢٣، ١، مكتبة املورد، ط)هـ٧٢٨ت(العقود، أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية  -٣٩

 .هـ١٤١٠، ٢الصديق الرضير، دار اجليل، ط. ره يف العقود، دالغرر وأث -٤٠

، دار )هـ٨٥٢ت(فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  -٤١

 .هـ١٤١٨الكتب العلمية، 

، ١القاموس القانوين الثالثي، موريس نخلة وآخرون، منـشورات احللبـي احلقوقيـة، ط -٤٢

 .م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٩املقدادي، دار الثقافة، الطبعة األوىل، عامن، القانون البحري، عادل عيل  -٤٣

قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسـالمي، الـدورات  - ٤٤

 .٢، ط)١٧- ١(

قرارات وتوصيات جممع الفقـه اإلسـالمي املنبثـق عـن منظمـة التعـاون اإلسـالمي، دار  -٤٥

 .هـ١٤١٨القلم، دمشق، 

 .م١٩٩٧أمحد حممود حسني، منشأة املعارف، االسكندرية، . ي، دقضاء النقض البحر -٤٦

 .هـ١٤٢١، دمشق، ١قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد، نزيه محاد، دار القلم، ط -٤٧

، دار )هــ٦٦٠ت(قواعد األحكام يف إصالح األنام، عز الدين عبدالعزيز بـن عبدالـسالم  -٤٨

 .هـ١٤٢١، دمشق، ١القلم، ط

صادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة لتفــسري املــصطلحات التجاريــة القواعــد الرســمية الــ -٤٩

 .م١٩٩٩م، ترمجة غرفة التجارة الدولية باألردن، ٢٠٠٠

، دار الكتـب )هــ١٠٥١ت(كشاف القناع عىل متن اإلقناع، منـصور بـن يـونس البهـويت  -٥٠

 ).ط.د(العلمية، 

 .هـ١٤١٤لسان العرب، حممد بن مكرن بن منظور، دار صادر، بريوت،  -٥١

، دار إحيــاء الــرتاث ٣عــيل البــارودي، منــشأة املعــارف، ط. ادئ القــانون البحــري، دمبــ -٥٢

 .العريب، لبنان



 
)١٣٤٤(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
، طبعــة )هـــ٨٨٤ت(املبــدع يف رشح املقنــع، إبــراهيم بــن حممــد بــن مفلــح احلنــبيل  -٥٣

 ).ت.د(املكتب اإلسالمي، 

 .، بريوت، لبنان)ط.د(املبسوط، حممد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة،  -٥٤

، ٢جمع الفقهي اإلسالمي، تصدرها رابطة العامل اإلسالمي، العدد السادس، طجملة امل -٥٥

 .هـ١٤٢٦

 .جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش -٥٦

 ).ط.د(املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف النووي، مطبعة املنربية،  -٥٧

عـة جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممـد، طب -٥٨

 .وزارة الشؤون اإلسالمية

، دار إحياء الرتاث العريب، )هـ٤٥٦ت(املحىل رشح املجىل، عيل بن أمحد بن حزم  -٥٩

 .هـ١٤١٨

 .خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، دار احلديث، القاهرة -٦٠

، )ط.د(حــسني حامــد حــسان، مكتبــة املتنبــي، . املــدخل لدراســة الفقــه اإلســالمي، د -٦١

 ).ت.د(القاهرة، 

 .هـ١٤١٩، )ط.د(اتب اإلمجاع، عيل بن أمحد بن حزم، دار ابن حزم، مر -٦٢

، دار )هــ٤٠٥ت(املستدرك عىل الصحيحني، حممد بـن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري  -٦٣

 .هـ١٤١٩، )ط.د(املعرفة، 

 .هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، )هـ٢٤١ت(املسند، أمحد بن حنبل  -٦٤

كوماين، مؤسسة الثقافة العاملية، بغداد، لطيف جرب . مسؤولية البائع يف البيوع البحرية، د -٦٥

 ).ت.د(

املسؤولية املدنية مليناء العقبة عن البضائع أثناء املناولة، وسام عيل السوالقة، رسـالة  -٦٦

 .م٢٠١١ماجستري، قسم احلقوق، جامعة الرشق األوسط، األردن، 

 .هـ١٤١٧املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العرصية، بريوت،  -٦٧

، دار الكتـب )هــ٣٨٨ت(معامل السنن رشح سنن أيب داود، أمحد بن حممد اخلطايب  -٦٨



  
)١٣٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .هـ١٤١٦العلمية، بريوت، 

 .هـ١٤١٩، األردن، ٣املعامالت املالية املعارصة، حممد عثامن شبري، دار النفائس، ط -٦٩

، دار احلرمني للطباعة ووالنرش، )هـ٣٦٠ت(املعجم األوسط، سليامن بأمحد الطرباين  -٧٠

 .هـ١٤١٥، القاهرة

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممـد اخلطيـب الـرشبيني، طبعـة دار  -٧١

 ).ت.د(الفكر، بريوت، 

، دار عـامل الكتـب، )هــ٦٢٠ت(املغني رشح خمترص اخلرقي، موفق الدين ابن قدامـة  -٧٢

 .هـ١٤١٧، )ط.د(

د بن أمحد بن املقدمات واملمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام، حمم -٧٣

 .هـ١٤٠٨، بريوت، ١رشد األندليس، دار الغرب اإلسالمي، ط

، مؤسسة )هـ٩٧٢ت(منتهى اإلرادات، حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار  -٧٤

 .هـ١٤١٩، ١الرسالة، ط

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، )هــ٤٧٦ت(املهذب يف الفقه، إبراهيم بن عيل الشريازي  -٧٥

 .هـ١٤٢٢

، دار ابـن عنـان، )هــ٧٩٠ت(براهيم بن موسى الغرناطي الشهري بالـشاطبي املوافقات، إ -٧٦

 .هـ١٤٢١، ١ط

مواهــب اجلليــل لــرشح خمتــرص خليــل، حممــد بــن عبــدالرمحن املغــريب املعــروف  -٧٧

 .هـ١٣٩٨، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية، )هـ٩٥٤ت(باحلطاب 

 .م٢٠٠٨املعارف، املوسوعة البحرية التأمينية والتجارية، منترص السكري، منشأة  -٧٨

إليــاس ناصـيف، دار النـرش احللبـي احلقوقيــة، . موسـوعة العقـود املدنيـة والتجاريـة، د -٧٩

 .م٢٠٠٢، )ط.د(

املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية، دار الـسالسل، الطبعـة الثانيـة،  -٨٠

 م١٩٨٦الكويت، 

، )ط.د(لعــريب، ، دار إحيــاء الــرتاث ا)هـــ١٧٩ت(املوطــأ، مالــك بــن أنــس األصــبحي  -٨١



 
)١٣٤٦(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  
 .هـ١٤٠٦

 .هـ١٤٠٤، ١نظام التأمني، مصطفى أمحد الزرقا، مؤسسة الرسالة، ط -٨٢

عيل مجال الدين عوض، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، . الوسيط يف القانون البحري، د -٨٣

 .م١٩٧٢

، دار الكتــب العلميــة، )هـــ٥٠٥ت(الوسـيط يف املــذهب، أليب حامــد حممــد الغـزايل  -٨٤

 .هـ١٤٢٢

ح قانون التجارة البحرية، عبـدالقادر العطـري، وباسـم حممـد ملحـم، دار الوسيط يف رش -٨٥

 .م٢٠٠٩الثقافة للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، 

 



  
)١٣٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

  س ات

١٣١١......................................................................................................ا  

ا ١٣١١...............................................................................................:أ  

ع ا رب ا١٣١١.................................................................................:أ  

ا :...............................................................................................١٣١١  

اف ا١٣١١...............................................................................................:أ  

ت اؤ:.............................................................................................١٣١٢  

ت ارا١٣١٢..........................................................................................:ا  

ا ١٣١٣............................................................................................:ا  

ا :................................................................................................١٣١٣  

ت ا:............................................................................................١٣١٣  

:    ،ة اوم  ب ا..........................................................١٣١٥  

  ١٣١٥..............................................................................  ا: ا اول

  ١٣١٥................................................................... ا  وا: اع اول

مع اا :وا  ا ...................................................................١٣١٥  

ع اا :ا  ..............................................................................١٣١٦  

اع اا :ا  ن١٣١٧..............................................................................أر  

ا مة :ام  ب ا..........................................................................١٣١٨  

  ١٣١٩........................................................وأ )F.O.B ( ا : ا اول

ول اا:   ب ا.........................................................................١٣١٩  

ا ما: أ  ب ا )F.O.B.(............................................................١٣٢٠  

ما ا :اب وأطا  ر....................................................................١٣٢٢  

ول ار :ا  ب ا...........................................................................١٣٢٢  

ا ماف :اأط  ب ا )F.O.B.(..........................................................١٣٢٢  

ا ا :وطب و ا  ن١٣٢٤................................................................أر  

ول ان :اأر  ب ا...........................................................................١٣٢٤  

ا ما: و  ب ا.........................................................................١٣٢٤  

اا ب : ا ا   اد اا)F.O.B(...............................................١٣٢٦  

ا ولا:  را ي ا١٣٢٦...................................................................ا  

ا ما:  ي ا١٣٢٩..........................................................................ا  

ا ا :ب و ا  ا اا ...........................................١٣٣٢  

ول اا: ا ا  ب ا..............................................................١٣٣٢  

ا ما: ا ا  ب ا...............................................................١٣٣٢  



 
)١٣٤٨(  )درا)F.O.B(  )   ا ب 

  ١٣٣٤..................................................... اات أطاف  ا ب وامؤه:ا ادس  

ول ات :اااف اأط  ب ا................................................................١٣٣٤  

  ١٣٣٤.................................................................................اات ا: اع اول

مع اي: ات اا١٣٣٥.............................................................................ا  

ا مء :اام  ب ا........................................................................١٣٣٥  

١٣٣٨....................................................................................................ا  

أو -١٣٣٨................................................................................................ ا  

م-ت١٣٣٩............................................................................................ ا  

ادر وا١٣٤٠.............................................................................................ا  

  ١٣٤٧...........................................................................................س ات

  


