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 القوة القاهرة 
 واألزمة المالية العالمية

 ــــــــ
 

 :مقدمـة 
 
هنااامب دئااامون ةمنانمااات دممدمااات   اااو دااا   . 1

امركمئز ام ى مقام دلمهم ام نظامم امقامنان  
مل الةااما امنقوماات دداداامسه  كرفااهم كم اات 
امقاااااانم  ا  دااااا دلااااى  دمم هاااام كم اااات 

امقع دلى ةدت هذه امدئمون دئوأ األنظدته 
 ام قاااااااااااااااو نااااااااااااااارم ت امد  مةاااااااااااااااوم 

Pacta sunt servanda . (1) 
 

ادق ضاااى هاااذا امدئاااوأ ه اماااذ   ااام  ئااا  
 Le principleادظدت دئوأ فلطم  اإلراوة 

de l'autonomie de la volonte  
  ام اامس ملدااذهف ام ااروم امراداا  إلدااال  وار 
ما اإلوارة  ااى ام ماامة ئعاا ت دمداات ا اا  امد اا

امقاامنان  ئعاا ت ،معااته أ  ام قااو أا ا   اام  
من اارو أطرا اا  ئ  ومااو دكانم اا  داا  دضاادان  

                                                 
 : انظر (1)

Reinhard Zimmirmann in "The Law 
of Obligations: Raman Foundation of 
the Civilian Tradition" Munich Cap 
Town, 1990. p. 579. 

 : أمضمس انظر 

Hans Van Houtte In "Changed 
Circumstances And Pacta Sunt 
Servanda": Gaillard ed., 
International Rules In International 
Commercial Arbitration, ICC Pubi. 
N° 480, Paris, 1993, p. 107. 

ااناااا راطما اأفاااالاف  ن مااااذ طممداااام أنهاااام   
 .م،مم ا  نعمس آدرا أا  كدمس ئممنظمم ام مم

 
 

ائ ئاامرة أ،اار ه ائعاا ت دااا زةه  اا   
هااذا امدئااوأ م ناا  أ  نااراط ام قااو هااى ةاامنا  

مد ثال م  ادا  ثام    امد  مةوم  امذم م  م  أ 
مدكاا   يمماار أ  داا  هااذه امنااراط    ئم  اام  

 . ا راضى امطر م 
 

ت ـهكذا مدك  امقاا ئان  دئاوأ ام قاو نرم ا . 2
امد  مةااوم  م ااو ئدثمئاات   اار امزااماات  ااى 
 ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنا  ام قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 
a cornerstone of contract 

law.   اا ااو عااواه  ااى د، لااي امقاااانم
 نناام ن ااو اماطنماات اأ كاامم امد اامكمه ئااا 

 نكمااواس ماا   اا  ام ومااو داا  أ كاامم ام  كاامم 
ه كاااذمب  ااا  ا   مةاااما امواممااات (2)امهمدااات
 .(3)ام ومثت

                                                 
 ااى  1711أئرمااا  12انظاار ام كاام امعاامور  ااى  (2)

 ر    دننا Limaco V libyaةضمت 

   Yearbook Commercial Arbitration 
ه انظاار أمضاام  ااى ام  لماا  دلااى 101ص  1981

امن اامذ امااوام  أل كاامم : هااذا ام كاام ئ ثناام ئ ناااا 
 .1771ام  كممه 

دثااما ذمااب ا  مةماات األداام امد  ااوة ام،معاات ئاامم قاو  (3)
 : امد  لقت ئممئماع امواممت ملئضمئع

The United Nation Convention on 
Contracts for International Sale of 
Goods (CISG 1980). 
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ائاااممرمم دااا  ذمااابه نال اااظ أ  امااةاااع 
ام دل  منامر  ا  دوماو دا  امدنمفائما أ  هاذا 
امدئوأ ام،ال  ةو مؤو   مى ن مئج    مرض داع 

هااذا امدئااوأ امااذ  . امااراا ام ااى أدلااا رممو اا 
ا ة عامومت اامد طلئما  امطئم مت م وامتم كس ا

ام ى  قضى ئ مزام كاا طاري م دممات امطاري 
  مدكاا  أ  مفاا در دلااى هااذا امن ااا  ذا  اآل،اار

دم  يمرا امظراي ضدنممس ا او  دام مام مكا  
 !!  ى ام فئم 

 
مااذمب كاام   ئااو داا  ا اااو دئااوأ دقمئااا 

 Robus Sic Stantibusأطلااا  دلمااا  
م دلااى ناارط دئاارم دق ضاامه أ  ام قااو  نداام مقااا

ئاااام  امد  مةااااوم  م  ااااا ئقاااام ه دناطاااامس ئئقاااام  
 . امظراي ام ى أئرم  ى ظلهم ةمئدت

 
 اااا  امااةااااع أ  ام قااااوه ،معاااات امااااذ  
مفاا ير   اا   ن مااذه   اارة زدنماات دد ااوة معاائ  
ننن  نن  امكمئ  امئنر  ةو مظا ع م مس اةو 
م  رمااااا  امدااااارض اةاااااو  عااااامو   ام قئاااااما 

ماراا ةاو مفا طمع    أ  هاذه امد ي. اامكاار 
ام يلف دلمهم   اى ا    كئاو امكثمار دا  امداما 

هاذا . ادنهم دام   مدكا  أ   فا در د ا  ام مامة
هاااا  اااما ام قاااو أمضااامس  قاااو  عااامو   ظاااراي 
اف ثنمئمت    اا  ن ماذه درهقامس   دفا  مالس اةاو 
.  عمو   أ وا     ا  ن ماذ ا م ازام دفا  مالس 
مو  داا  هناام كمنااا ام  رةاات ئاام  نظرم اا  ام اا

ه امقاااة  l'imprevisimام  اامئ  أا امطاامرن 
 .La Force majeure (4)امقمهرة 

                                                 
امقااة "امر   منف دا  ام قا  امدعار  امقاومم أ   (4)

 كدهااام  ااا  اميمماااف " امقااامهرة اام ااامو  ام  ااامئى
اا و امدكا  اد ئامر هاذم  امل ظام  د اراو م   ا  

دئااااو ام اااا  / أملااااف األ اااااااه را ااااع امااااوك ار

اةاااو اننااايا ام كااار امقااامنان  ئد مامااات 
  رمااي ا  ومااو طئم اات كااا داا  امقاااة امقاامهرة 
اام اامو  امد اام ث  ماا   ااوار األامااى  اااا 
اف  ممت  ن مذ ا م زام ئمندام  اوار امثمنمات  ااا 

مددكاا  امقماامم  كاارة أ  ا م اازام ا   كاام  داا  ا
   أ   ن ماذه دلااى امن اا اماااارو  ا  ام قااو . ئا 

 (5) .أعئ  درهقم ملدوم 
 

اداااع ذماااب نال اااظ أ  هاااذا امطااارا ةاااو 
 زداا  طاارا آ،اار م  لاا  ئمم ااو  ن فاا  امااذ  
م ر ف دلى  واثا   ر ماف آثامر امقااة امقامهرة 
أا ام مو  امطمرنه  مألدثلت ام قهمت ااألةضمت 

 وا  ةورمت د    اا ام دلمت  ندم ن  و  د  أ
امطئم ااات كمم مضااامنما اام ااعاااي ااماااز زا 

ماااذمب أطلااا  دلاااى هاااذه األ اااوا  . اامئاااراكم 
Acts of God  ه  هااذه األ ااوا  مدكاا  أ

  اااا وا  امنمةااا دااثال ا ن مااذ ام زاداا ه هااى 
أ ااوا  ماام مكاا  مفاا طمع  اة هاام اماام مكاا   اا  
افااا طمد   ورأهااام ادااا  ثااام  ااان   أدااامم  ممااات 

مقامهرة أا مل امو   فائدم ن او نداذ مت ملقاة ا
ام اااانثمر األ،ماااار دلااااى أوا  ا م اااازام امدناااااط 

 . ئممدوم 
 

                                                                        

 از  امثامن ه   مزمه امنظرمت ام مدات مالم ازامه ام
 111ه ص 1791دعمور ا م زامه 

ام ر ف دلى ذمب  مر  األثار  ذ أ  امقااة امقامهرة  (5)
 ؤوم  مى انقضم  ا م زام  ال م  دا امداوم   ئ ات 
 ن مذه أدمم ام و  امطامرن  اال مانقض ئا  ا م ازام 
ئااا مر ااو  مااى ام ااو امد قاااا  ااازع ام،فاامرة ئاام  

ئم دااا   ئ ااات امداااوم  ااماااوائ  ام  داااا امداااوم  نااام
ام مو ه را ع اماوك ار دئاو امارزا  امفانهارمه 

ه امداااااذكرة اإلمضااااام مت 519ه ص1امافااااامطه  
د داداااات األددااااما )ملقاااامنا  امدااااون  امدعاااارم 

 .281ه ص 1ه  (ام  ضمرمت
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مكااا  ام قمقااات أ  اماااذم اا ااا  ام اااممم  ااا   . 1
اآلاناات األ،ماارة ا اا  امرئااع األ،ماار داا  
ام مم امدنعارم   وماواس ا   كام  أنائ  دام 
مكا  ئ لب األ اوا  امقورمات    أ  آثامره 

زماازااه ام ودمرماات   ااا  كااا  مضاام  أا 
.   وادمم ااااا  نااااادلا أر ااااام  امد داااااارة

ا نهمااامراا ا ة عااامومت  ااا  كاااا دكااام ه 
ام،فااامئر ئممئلماناااماه األضااارار نااادلا 
اماااواا اامدؤففاااما اامناااركما اطمماااا 

أ  . األ ااراو أمضاام  ااى أداااامهم ااظاامئ هم
 اااااؤثر هاااااذه األ اااااوا  دلاااااى ام الةاااااما 

؟ أ   ااااااؤثر دلااااااى  امقمنانماااااات ام قوماااااات
. ا امد قمئلت امد ئمومت؟األوا اا اا م زادم

أ   اااؤثر هاااذه امد طماااما ام وماااوة دلاااى 
امقاااانم  ا ة عاامومت مل قاااو؟ أماامس ام قااو 
دنطقماااامس ادااااو سه منئياااا  أ  مظااااا ةمئداااامس 
ادلزدااامس  قاااطه طممدااام أ  امظاااراي ام اااى 

 عم ئا  ئراد  دم زاما ةمئدت؟
 

إجمااا   أ  تعااد األزمااة الماليااة العالميااة 
أو قوة قاهرة تدعونا إلاى  الراهنة حدثا  طارئا  

إعادة النظر في مبدأ العقد شاريعة المتعاقادين 
ليس إلغاء لهذا المبادأ وإنماا مان أجاب اءبقااء 

 عليه وتدعيمه؟ 
 

هااذا داام فاااي ن ااماا اإل مئاات دلماا  داا  
،اااااالا امئ ااااا  امدمثاااااا اذماااااب ئمفااااا  راض 
امنراط ااألاضمع ام ى    ق  ئهم  ممت امقاة 

نطئمةهاام دلااى األزداات امقاامهرةه ثاام ئماام  دااو  ا
امدمممت ام ممدمت امراهنت اامن امئج امد ر ئات دلاى 
ذمب دا  ،االا دام مدكا  أ  نطلا  دلما  امقااة 

 : امقمهرة ا ة عمومت
 

 .دمهمت امقاة امقمهرة: المبحث األوب
 

ة امقمهرة اأدراي ام  مرة امقا: المبحث الثاني
 Lex mercatoriaامواممت 

 
 . هرة ا ة عمومتامقاة امقم: المبحث الثالث

 
 

 المبحث األوب
 ماهية القوة القاهرة

 ــــ
 

 Laمطلاا  دعااطل  امقاااة امقاامهرة . 9
force Majeure   دلااى ام ااو  ا فاا ثنمئ

 امااااااااااااااااااااذ    مدكاااااااااااااااااااا  داا ه اااااااااااااااااااا 
est un èvènement exceptionnel 

auquel on ne peut faire face. 
 

اةاااو رفااام ام قااا  اامقضااام  د اااممم هاااذا 
مقمنانمااات اأ رمهااام  اااى ام اااو  دااا  امنم مااات ا

دوم  اةع ام او ه داوم  دكمنمات : نراط ثال 
و   ه اأ،مراس أ  مكاا  هاذا ام او  أ نئمامس أم 

هااااذه امنااااراط .. ،مر اااامس داااا   راوة امدااااوم 
امااثال  ام قلموماات نااكلا دنااذ ةاار  داا  امزداام  

 .(6)امفدما امرئمفمت منظرمت امقاة امقمهرة
 
 
 

اةااو  نااماا ام قاا  ام ااوم  هااذه امنااراط 
امااثال  ئممئ اا  اام  لمااا دنااككمس  ااى د ماامرم 

                                                 
 : انظر (6)

Rene Denague, traitè des 
obligations in general, part II, Effets 
des obligations, tom. VI, Paris, 1931. 
librairie Arthur Rousseau, pp. 565 
ets. 



 89 

ام اةااع اامعاا ت األ نئماات دك  ماام ئناارط دااوم 
 دكمنمت و ع ام و  أا  اةى ن مئ   ااد ئار أ  
ام اة مااات اامعااا ت األ نئمااات د ااارو دؤناااراا 
دلااى ا اااو امقاااة امقاامهرة اممفااا ضاارارمت 

 .(7)م  قمقهم
 

ام قمقاااااات أ  ا ،اااااا الي  اااااا    ومااااااو 
مهرة ائمااام  دنمعااار أا امدقعااااو ئاااممقاة امقااا

نااراط  اا رهاام دقمرناات ئمم اامو  امطاامرن   
مقي دنو ام  ماا    ا   مهما ام قهمته ا ندم 
ن ااو هناامب أمضاام  ئممناامس  اا  هااذا امفاامم  ئاام  

 . األنظدت امقمنانمت امد، ل ت
 

  اااا   طاااامر امنظااااامم امقاااامنان  األن لاااااا  . 5
ـ   The Commonأدرمك  امد راي ئ

Law ا امقمنانمااااات  ، لاااااي ا عاااااال م
  ااا  . ا  ئااامم  د هااام امد ااامن  ااماااو  ا

اما مااااااما امد  ااااااوة األدرمكماااااات مناااااامر 
 مااااى ام اااام ا  frustrationدعااااطل  

ام ااى كااا   مهاام داا  امددكاا   ن مااذ ام قااو 
امكااا  هاااذا ام ن ماااذ أا  ن ااامز هاااذا ام قاااو 
 :أعااائ  د ااارواس دااا  امد ناااى أا امهاااوي

 
 it is possible to perform the 

contract but this 

                                                 
 : انظر (7)

Anton Mattei Paul Henri, 
Contribution à l'ètude de la force 
majeure, èd LGDJ., coll. 
Bibliothèque de droit privè, 1992, 
Lemaire Fabrice, 'la force majeure' 
un èvènement irresistible", in Revue 
du droit public et de la science 
politique en France et a l'ètrauque, 
N°6 nov-dec 1999, pp. 1723-1740. 

performance would be 
senseless (8) ه  ااااا   ااااام  أ  ذماااااب

م، لااااااااي داااااااا   اااااااام ا ا فاااااااا  ممت 
Impossibility  ام ى ن و  مهم أ   ن ماذ

ام قااو ن فاا  معااموي افاا  ممت دطلقاات أداام 
 frustration ا  ان ل ارا  ا   دعاطل  

ئد نى اإل ئمط  ق ض  و  ا  قاط دلاى 
 افاا  ممت   قماا  امهااوي امدر ااا اداا  ثاام
 (9) ،ااار  دنااا  د ااارو ا فااا دممت امدمومااات

ادلاااااى عااااا مو ثااااام  منااااامر دعاااااطل  
Hardship  اااى ام قااا  اإلن لمااازم  ماااى 

ذمب ام و  امطامرن اماذ    م  اا  ن ماذ 
ا م اازام دفاا  مالس امكاا  ددكاا  ام ن مااذ    
 أ   ن ماااذه ئممناااراط اماااااروة  ااا  ام قاااو 

 
مدثااا  رهمةاامس نااومواس ملدااوم  ام  قاا  ئاا  

                                                 
 ناامر ك مئااما ام قاا  األدرمكااى  مااى دثااما  قلمااوم  (8)

،ااامص ئنااا،ص افااا ن ر ناااقت  قاااط ممااار  دنهااام 
داكااف ام  ااامج ام،اامص ئممدلااب أواارو امفاامئع    

. رض امدلاابأناا   اام  ن مااا هااذه امدرافاام ئفاائف داا
هنم      ن مذ دقو اإلم امر ددكنامس امكا  داع ممامف 
امهااوي األفمفاا  داا  ام قااو أا ةااا امفاائف امئمداا  
دلى  ئراد  معئ   ئارام هاذا ام قاو ا ن ماذه ددكنام 

 : امك  ،مر  امهوي امدر اه انظر

JOSEPH M. PERILLO, Force 
majeur and hardship under 
UNIDROIT principles of international 
commercial contracts, see at, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cis/ 
biblio/prillo3.html,2-2-2009. 

 : انظر (9)

BARRY NICHOLAS, Force Majeure 
and Frustration, In The American 
Journal of Comparative Law, Vol. 
27, No. 213. 
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ئااااامم ااز  ا ة عاااااموم   ،اااااال س  فااااامدمس 
 .(10)مل قو
 

ام، لي األدر  ذا دم دئرنم ئ ر امندما 
 مااا  م دفاااب ام قااا  ام رنفااا  ئ ئااامرة امقااااة 
امقاامهرة ملو ماات دلااى أ  هناامب افاا  ممت م ن مااذ 
ا م اازام دلااى امن ااا اماااارو  اا  ام قااوه ا اا  
اماةااااا ن فاااا  ماااار ض هااااذا ام قاااا  دعااااطل  

Hardship  د ما دقااو امقطامع ام،امص   
كداااام مفاااا ئوم   اااا  د ااااما امقضاااام  اإلوارم 
ئااااااااااممظري امطاااااااااامرن أا دااااااااااوم ام اةااااااااااع 

Imprevision  
 

اذمااب  مداام م  لاا  ئ ن مااذ ام قاااو امدئرداات 
 .(11)دع أن،مص امقمنا  ام مم

 

                                                 
 : انظر (10)

M. FONTAIN, La Clause De 
Hardship, DPCI, 1976 Tom. II, No. 1, 
p.7 

 : انظر أمضم

DCITTICH MASKOW, Hardship and 
Force Majeure, The American 
Journal of Comparative Law, vol. 40, 
No. 3, 1992, pp. 657: 669. 

 : انظر (11)

JOSEPH M. PERILLO, Hardship 
and its Impact on Contractual 
Obligations, A Comparative 
Analysis (Rome 1996). 

 : انظر أمضمس 

ANTOIN MATTEI, Ouragan sur la 
Force Majeure, Jurissclasseur 
periodique. G. 1, 2004. 

اةاااو ان كاااس هاااذا ام،اااالي ام قهااا  ئااام   . 1
األنظدت امقمنانمات اماظم مات دلاى امدئامون 
ام ااااى أرفاااامهم امد هااااو امااااوام  م ا مااااو 

ائارزا  UNIDROITا  ام،مص امقمن
 .  مدم م ري ئدئمون دقاو ام  مرة امواممت

 
هااذه امدئاامون أور ااا امقاااة امقاامهرة  اا  
امدئ   ام،مص ئ وم  ن مذ ام قو  ا   ام  أنهام 

 اااا  امدئ اااا   Hardshipأاروا دعااااطل  
ادنطاا  هااذا ام قفاامم ااضاا  . ام،اامص ئمم ن مااذ

 àذماب ألنا     ن ماذ  ذا كام  ام ن ماذ دفا  مالس 
l'impossible nul n' est tenu   فااا

كاام  دااوم ام ن مااذ د فاامد مس  ماا  أا كاام  أفمفاامس 
ك كم دمم  ئمم  امض أا ئمما م  ئدقمئااه   ا  

 non دمع ام م ا ن   أدمم  ممت دوم  ن مذ 
performance  ه أدم  ذا كم  ام ن ماذ درهقامس

 .  ذمب ئممطئع م  م،ر   د  كان  ددكنمس 
 

دقاااااو ام  اااامرة  اةااااو  ضاااادنا دئاااامون
امواممت  نظمدمس د نوواس ملقااة امقامهرة  اال ما او 
ئوما مالف  ممت ام مدت مكا  م او ام او  دئارراس 
م ااوم ام ن مااذه اأ  مكااا  فاائف هااذه ا فاا  ممت 
،اامر  امنطاام  اإلراوم ملدااوم ه ا ناا  ماام مكاا  
 اا  افاا طمدت األ،ماار أ  م اةااع  ااوا  ذمااب 

 .(12)م ظت  ئرام ام قو

                                                 
  ااا  ةضااامت طر اااا دلاااى امقضااام  األدرمكااا   (12)

وارا أ ااواثهم  ئاام  األزداات ا ة عاامومت ام ممدماات 
ناركت )األامى  اا   مةو ناركت ونئار األدرمكمات 

دااع امنااركت امعاانمدمت  middleman)افاامطت 
امكنومااات ملك ااااا دلاااى ةمااامم األاماااى ئداااو امثمنمااات 
ئ اااااام  دلمااااا  انعااااي داااا  ام ممانااااما داااا  
امدا س امدكرر إلو،مم     عنمدت امفاكره اةاو 
أ، قا امنركت األامى  ا   ن ماذ ام زادم هام دئاررة 
ذمب ئنن  كم  د  ةئما ا ف  ممت ام،مر ت  راو هام 

اهاااا دااا  اميمااار  ااا  )قااامدس د داااا ام كرمااار م 
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ذا كم  ام امئ  وا   ن ماذ امك  دم ام ا  
 ؟  ام قو در    أفئمف دمممت

 
   ام قمقات أنا  ئاممنظر  ماى ناص امداموة 

دااا  دئااامون دقااااو ام  ااامرة اموامماااته  1/1/1
كذمب ئممنظر مل  لمقاما اماااروة دلمهامه   ن او 

 Theأونى  نمرة  مى هذا امناع دا  ام اائا  
Impediments  . 

 
مكاا  ا ذا داام طمم ناام داةااي ام قاا  األدر

 Theاميممااااف ن ااااو أ  ام اائاااا  امدممماااات 
Financial Impediments  او داذراس    

م ااوم ام ن مااذ  ماا  منظاار  ممهاام ئمد ئمرهاام داا  
 Subjective ااام ا ا فااا  ممت امن،عااامت 

ه اةو Objectiveأكثر د  كانهم داضادمت 
افااااا قر امقضااااام  األدرمكااااا  دلاااااى أ  هاااااذه 

داوم ا ف  ممت امن،عمت    دثاا داذراس مئارر 
 ن مااذ امدااوم   م زاداا    ااى امااا كمنااا هااذه 
اإلدمةاات امدمممااات كمناااا مظااراي ،مر ااات دااا  

 .(13) راوة امدوم 
اداام مفاا اةي امئم اا   اا  دئاامون دقاااو  . 8

ام  مرة امواممت امدنمر  ممهم ،معمس ئاممقاة 

                                                                        

هااذا امااو مع ماام . داا   ارمااو هااذه امكدماات( امقضاامت
معاااموي ةئاااا  دااا  ا هااات نظااار امد كدااات  ذ أ  
امنركت امئمئ ت أ، قا     ثئما دم ئذم   دا   هاو 
ئضاادم   عااامهم دلااى امدناا ج امد  مةااو دلماا  داا  

 . د دا ام كرمر    اماةا امد    دلم     ام قو

 : انظر

Canadian industrial Alcohol Co v. 
Dunbar molasses, G 258 N.Y. 
194, 179. N.E. 283 (1932). 

 : انظر  ى داةي ام ق  اامقضم  األدرمك  (13)

Calamari, John. V Perrilo, Joseph. 
M, "The Low of Contract", 13-15 
(3rd ed. 1987). 

أ  مكاا  ام او ه "امقمهرة دئمرة د موهام 
امذ   ر ف دلما  افا  ممت  ن ماذ ا م ازامه 

امددكاااا   اة اااا  اةااااا  ئاااارام  داااا  مماااار
 .(14)"ام قو
 

هاااذا اإلمضاااما مل اااو  اماااذ  أو   ماااى 
اف  ممت  ن مذ ا م زام مئرر دفنمت وةمقات    لا  

  اا  .  Forseeabilityئاامم اةع أا ام ئعاارة 
 طااامر امئ ااا  امدمثاااا دااا  كااام  م عاااار هاااذا 
ا نهممر امدئمما ألفاا  امدما ادم أدقئ  دا  

رم    اااااالس اضااااااممع رؤاس أداااااااا ا فاااااا
 اددما  امدالمم  د  ةا  ام دا د  داظ م  

 ؟
 

رئداااام مقاااااا ةمئااااا أ   رهمعااااما هااااذا 
ا نهماااامر كمنااااا ئموماااات مل ماااام ه امكاااا  م ااااف 
اإلفااراع ئااممرو ئاان  هااذه ام ئعاارة أا ام اة ماات 
كمنااا مااو  امقاامئض دلااى د اام م  امفااا  داا  
ئناااب ادؤففااما دممماات اممفااا دااع امد  مدااا 

 .(15)دع هذا امفا 
                                                 

(14) Could not reasonably de 
expected to have take the 
impediment into account at the 
time of the conclusion of the 
contract.  

اهذه األزدما امدمممت  ، لاي دا  ام اراف  ذ   (15)
أ  هااذه األ،ماارة مهاام دقااودما  ف ناا رهم   ااى 
امنااا اف ماااذمب كااام  طئم مااامس أ  م ،اااذ امقضااام  
األدرمكااا  هاااذا امداةاااي امد ناااوو دااا  دفااانمت 

ةع  قو ا  ها امد مكم األدرمكمات ام ئعرة اام ا
 مااى ضاارارة ا  ااراض  اةااع ام اام ر األدرمكاا  
مل ااارف داااع امممئااام  ئاااممرمم دااا  أ  امه اااام 
امممئااامن  دلاااى األفاااطاا األدرمكااا   ااا  ئمااارا 
همرئر كني د  أ  األ هزة امد، ل ات  ا  هاذا 
األفااطاا ماام  كاا   اا   مماات افاا  واوه كداام أ  

اأ  ماو،ا  ام م ر األدرمك  كم  دلم  أ  م اةع
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   امقاااانم  اماطنماات ا، لااي  اا  امااةااع 
 نمامهم مدفانمت األ اوا  ام ا   اودا  ماى  ةمدات 

 Pacta Suntام ااااااز  ئاااام  دئااااوأ  
Servanda  هRobus Sic Stantibus 

 ممنظااامم ام رنفااا  م  اااو  دااا  امقااااة امقااامهرة 
اام ااو  امطاامرن ا اا   ن ل اارا م نااماا ام قاا  
ام،طاااان امد ئااااموا ااإل ئاااامط ا اااا  اما مااااما 

رمكمااات م  اااوثا  دااا  ا فااا  ممت امد  اااوة األد
Impossibility  ه اإل ئاااامطFrustration 

ه ا اا  ام قاا  األمداامن  م نااماما   اانثمر ام ااو  
امطااامرن  ااا   طااامر دااام م اااري ئااامم يمر  ااا  

 Wegfall der Geschaftsامظااراي 
grundleg (16)  هذا ام نماا امد، لي   مقي

                                                                        

 ااا   فااائمن  ا  دااام ا  ماااال  ةنااامة امفاااامس 
 : ه انظر1751ه 1795دمدى 

Lioyed v. Murphy, 25 co/.2d 48, 
153p. 2947 (1944) Trans a tlantic 
Tinancuig corp v. United states, 124. 
U.S. App: Dc. 183, 363 F. 2d 312 
(1966) American Trading and 
Production corp. v. shell int'l marin 
Ltd, 453 F. 2d 939 (2d cir-1972). 

امال اااظ أنااا  ئاااممرمم دااا   دفاااب امقااامنا    (16)
امدون  األمدمن     نعاعا ه ائطرمقات عارم ت 
ئ كرة ا ف  ممت مك  نا و أدامم  ممات دا   ام ا 

   أ  ةضم   hardshipامد منمة ام   م اا ر ئهم 
اطاانة هااذه امد كداات ام لماام األمدمنماات ةااو ، ااي داا  

ام كرة أا ذمب امد ممر ااها م أفمفامس ئ ا  امداوم ه 
 : انظر

Dawson. John, Judicial Revision of 
frustrated contracts: Germany, 63B. 
B.U.L. Rev. 1983, p. 1039. 

 : انظر أمضم

HAY PETER, Frustration and its 
Solution In German Low Am. J. 
Comp. 1, 1961, p.345. 

دناااو  اااو افااا ،وام ا عاااطال ما أا األم ااامظ 
 مااااى امدضاااادا  ائماااام  نااااراط ا نداااام مد ااااو 

ام طئماا  اداا  ثاام  ئاارز اا ااوة داا  أهاام دثممااف 
 طئم  امقااانم  اماطنمات ام ا  اضا ا ئ فاف 
األعا مداا هت دنمكا    ل  ئ الةما اطنمت 

 . د ضت دلى دالةما واممت ،معت
 

   نئا  ام  مرة امواممت أعائ ا  دثاا 
دممدمس ،معمس م  د  امف ت ام اى   ضام ا د هام 

هااذه ام  اامرة اموامماات . مرة امد لمااتناائا  ام  اا
ئ م ت  مى أ   اوار ا انظم ئقااداو داضاادمت 
واممااات    ، لاااي دااا  دنمزدااات  ماااى أ،ااار ه 
ةاادااااو عااااميا  اااا   طاااامر دق ضاااامما هااااذه 

هااااذه . ام  اااامرة اموامماااات اافاااا  مئت مااااواادمهم
امقاادو هى ام   م  م  ام  اما دلمهم    ئمام  

ت دلااى  اام ا امقاااة امقاامهرة ااآلثاامر امد ر ئاا
 .   ق    واثهم

 
ا ذا كناام ةااو أناارنم داا  ةئااا  مااى اه داامم 

امااذم )امد هااو امااوام  م ا مااو امقاامنا  ام،اامص 
 UNIDROIT)مطلااااااا  دلمااااااا  ا، عااااااامراس 

 ا اااااااارص دلااااااااى  ورا  امقاااااااااة امقاااااااامهرة
 
 

Force majeure  ه اكاااذمب  ورا   ممااات
ضاااد  ام ااام ا ام اااى  Hardshipامد منااامة 

ه    أ  (17) ما  مكا   مهم دوم ام ن مذ د فمد مس 
هااذا ماامس هااا امدعااور اما مااو امااذ  مدكاا  أ  
نفاا ق  دناا   لااب امقاادااو امداضااادمت اموامماات 
 هناامب أمضاام ا   مةماات  منماام ام،معاات ئااممئماع 

                                                                        

هاااذا امقضااام  ن اااوه أمضااام  ااا  فامفاااراه األر ن ااام  
: اامئرازماااا ئاااا ان اااو عاااواه  ااا   نااارم ما داااوة

 . هامنوا.. اممانم ..  مطمممم
 .1انظر دم  قوم ئنو  (17)
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 Convention onاموامماااات ملئضاااامئع 
contracts for International Sale 

of Goods  ام اا  مطلاا  دلمهاامCISG 
داو ااأل كامم ه كذمب هنمب ئ ض امقاا 1980

امدفااا قمة دااا  م نااات األدااام امد  اااوة ام،معااات 
كاااا  UNCITRALئقااامنا  ام  ااامرة امواممااات 

هذه امنعاص ئمإلضم ت  مى دم اف قرا دلما  
همئاااااما ام  كااااامم أا دااااام مفااااادى ئممفااااااائ  
ام  كمدمت منكا  ممممس دم مدكا  أ  نطلا  دلما  

Lex Mercatoria . 
 
 

 المبحث الثاني 
 د واألعراف الموحدة القوة القاهرة والقواع

Lex Mercatoria 
 ـــــ

 
مبااااااادا مسااااااتقاة ماااااان سااااااواب  :  أو . 9

 :تحكيمية
 

نفااا  رض ئاااوا ة اا اااوة دااا  األةضااامت 
امدهداات ام اا  نظر هاام د كداات ام  كاامم ام مئ اات 

ه ا ر ع  ICCمير ت ام  مرة امواممت ئئمرمس 
أهدم هم   عممهم ئانكثر دا  نئاع ةامنان  واماى 

 .(18)دراي امواممتمن د  ملقاادو ااأل
 

ا ر ااع ااة ااما هااذه امقضاامت  مااى  ئاارام 
 اااا  ظااااا )دعاااار  امامافااااال ى ام نفاااامت 

دقواس دق ضمه ةممم األ،مار ( مامافال مم امفمئقت
 .  مى األاا(  اف)ئمع كدمت د  ام ومو 

 

                                                 
 كاام د كداات ام  كاامم ام مئ اات مير اات : انظاار (18)

 ااا   25/7/1787ام  اامرة امواممااات ئئاامرمس  ااا  
 .5281امقضمت رةم 

 ااو  أ  أداارف امدناا ر  داا  رمئ اا  
 اا  ناارا   عاات  ضاام مت داا  ام ومااو ئااممثد  

ةامم امنازاع ئمنهدام  .اامنراط امااروة    ام قو
ر ض امئمئع  فلمم امدن ر  ام عت اإلضام مت 
دلى أفمس أ  امف ر ةو ار  اع ئناكا دل ااظ 
األدر امذ  م  ز د    ارمو هذه امكدمت  ذ أن  
م عا دلمهام دا  داارو آ،ار ا  مفا طمع أ  
م  دااا  ثئمااا فاا ره دااع امدفاا ارو امدعاار  

 . ام  دل   مر  امف ر د  امدارو األعل 
 

ا د كدااات ام  كااامم  ماااى أ  ا  مةمااات ذهئااا
   نطئاا   اا  هااذه ام مماات دلااى  CISG ممناام 

أفمس أ  ام قو ةو أئرم ةئاا أ   او،ا ا   مةمات 
 مز ام ن مذ ئممنفائت  ماى  رنفام ئمد ئمرهام دقار 

ائعري امنظر د  كاا  هاذه اماواا . ام  كمم
عمرا أطرا مس    ا   مةمت اةا عاوار  كام 

ت  ماااى  طئمااا  داااكاةاااو ،لعاااا امد . ام  كااامم
ام،اامص  اا  امااواا امد نماااته  امااوام امقاامنا  

د  ا  مةمت  هم   1/1ئمإلضم ت م طئم  امدموة 
 ام،معاااااااات ئممقاااااااامنا  ( 1799مانمااااااااا  19)
 

اماا ف ام طئم  دلاى امئمااع امواممات ملئضامئع 
 ماا  ،لعاااا امد كدااات  مااى ا ااااف  طئمااا  
امقاامنا  اممامافااال   ئمد ئاامره ةاامنا  امواماات 

امدركز امرئمف  ملئمئع اهى    ن اس ام ى ئهم 
اماةااا امواماات ام ااى  اام  مهاام ملئمااع اأن ااز  مهاام 

اةاو (. فامي  م  أ  ام قو  ااف امامس)ام قو 
دقااااااوا امد كداااااات دقمرناااااات ئاااااام  امقاااااامنا  

داااا  امقاااامنا   11/1اممامافااااال ى اامدااااموة 
امدا اااو ملئماااع اماااوامى ملئضااامئعه اكاااذا امداااموة 

ئضامئع  ما  د  ا  مةمت امئماع امواممت مل 117
،لعا  مى أ  ر اض امئامئع ملكدمات اإلضام مت 
ئثد  ام قو     امئمئع مكاا  ةاو أ،اا ئمم زادم ا  
اأناا    مفاا طمع أ  م  لااا داا  ام زاداا  ئ فاالمم 
هذه امكدمت ئاذمب اماثد   ذا كام  ام قاو د ضادنمس 
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 Price adjustmentمنرط درا  ت امثد  
clause  أا  اااااااى  ممااااااات  اااااااوا    ئااااااامط

Frustration   ن مذ ام قو اهاى  ممات دا    
 م ا امقاة امقمهرة اميمر د اا رة    امقضمت 

ا ااااى  قااااومر د كداااات ام  كاااامم . امد راضاااات
مل  ااااامض اماا ااااف ملدناااا رمه ةمرنااااا ئاااام  

دا   19امقمنا  اموا،ل  اممامافاال   ئممداموة 
دا   89اامدموة  CISGا  مةمت امئماع امواممت 
ى اان هاااااا  مااااا  ULIS(19)امقااااامنا  امدا اااااو 

اف  قم  امدن ر  م مر  ئم  امثد  اماارو    
ام قو ااماثد  ام امم  اماذ  مدكا  ئا  ام عااا 

 .(20)دلى ام عت اإلضم مت
ا   رافمم  قوم نا،ص أمدامن  ام نفامت  . 7

 مى د كدت ام  كمم امرافامت داودممس دلاى 
ناا،ص رافاا  ام نفاامت ئنناا  ةااو اناا ر  
دناااا  ئ ااااض امدمكمنااااما اةاااامم امدااااودى 

قاات ملدااعاا ما    أناا  ماام ئ فاالمدهم دطمئ
اةاو اد اري امدنا ر  ئ لقما  . م ل  امثد 

ملدئمع    أن  أ مو ئان  داوم امفاواو مر اع 
 مى دعر   امذ  أ،       اا مر ام دلات 
األ نئماااات امالزداااات م دلماااات   ااااى مدكاااا  

 .  داما ثد  امدئمع  مى امئمئع    أمدمنمم
 

اداااا  ا هاااات نظاااار هااااذا امدناااا ر  أ  
هااذا امن ااا م ااف أ  منظاار  ، اام  امئنااب دلااى 

                                                 
(19) The Uniform Law on the 

International Sale of Goods 
(ULIS).  

 : را ع    هذا ام كم  (20)

KAI KRUGER, Financial force 
Majeure, Stockholm, 1999, see at, 
http://cisgw3law.pac.edu/cisg/biblio/k
ruger2.htmlp12,1-2-2009. 

 ممااا  ئمد ئااامره ئدثمئااات ةااااة ةااامهرة    مااا  دااا  
 . امدفئاممت د   ن مذ ام زادم   ام  مةومت

 
   أ  د كداات ام  كاامم ماام  رضاا  هااذا 
ام  لاامم دلااى أفاامس أ  ام قااو ةااو  ااا   اام ا 
 عاارمت مبفاائمف ام ااى   ااو داا  ةئمااا امقاااة 
امقمهرة ام ى مامس دا  ئمنهام ام  از دا   اا مر 

 ضم ت  مى دام  قاوم   نا  طئقام . ام دلت األ نئمت
 اا   امدناا ر   CISGداا  ا  مةماات  91ملدااموة 

مقااع دلماا  ام اازام ئااو ع امااثد  اأ  م ،ااذ كم اات 
ام وائمر امد طلئت مفواو هذا امثد ه     ام  أ  
امثمئا    امقضمت أ  امدن ر  اك  اى ئ رفاما 

م اا   مااى امئنااب د ااوواس ماا  امدئلاا  اماا ااف   لمد
ام  اما دلى ةاة هذا ام قو امكنا  مام م ،اذ أ  

اةاو ،لعاا .   را  مضدم  أ  ام  اما ةو  م
امد كداات  مااى أ  هااذا ام  لمااا من هاا  معاامم  
امئاامئع اأناا  م  اام  دلااى امدناا ر  و ااع كمدااا 

 .(21)امثد  ام،مص ئممكدمما ام ى  م  ارموهم
 

مد كدات ام  كامم ام مئ ات  ا    كم  وم . 11
ه (22)مير ااااات ام  ااااامرة امواممااااات ئئااااامرمس

 عااالا امد كدااات  ااا  وداااا  د عااال هم 
ا ااااو دقاااو أئااارم ئااام  ناااركت  رنفااامت 
انااركت مانمنماات  نمزمااا األامااى ئدا ئاا  

 licence deدااا  ئااارا ة ا، اااراع 
brevet  ملناااركت امثمنمااات    أ  امناااركت

ام رنفامت م اانا ملد كدات دلااى أفاامس أ  
ممانمنمااات مااام  قااام ئفاااواو امدئااامم  امناااركت ا

                                                 
ه امدر ااع امفاامئ ه  KAI KRUGERانظاار  (21)

دات ام  كامم  كم ام  كمم عمور د  د ك) 11ص 
   11/1/1779.) 

 اا   1779انظاار ام كاام امعاامور  اا  داامم  (22)
 clanet 1996, 1034: 1917امقضامت رةام 

ets 
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امنقومااااات ام اااااى  دثلهااااام األوا اا امدمممااااات 
و  ااا امنااركت امدااودى . ام قوماات اماا ئاات

دلمهم ئن  ذمب در  ا  ةااة ةامهرة  دثلاا 
   عوار ةااانم  مانمنمات  وماوة ،معات 

 .ئممرةمئت دلى امعري
 

اةو ان ها امد كدات  ماى أنا   مدام م  لا  
اا را نااراطهم  اا  ئاممقاة امقاامهرة   نهاام ةااو  اا

هذه امقضمت اأ  ذمب م ارر امناركت ام رنفامت 
 Resداا  ام زادم هاام امدقمئلاات ئدق ضااى دئااوأ 

Perit Dèbitori  ه    أ  امد كداات أكااوا
هناام دلااى أ  امقاااة امقاامهرة  اا  هااذه امقضاامت 

 Un obstacleدئاامرة داا  داامئ  اة اا  
momentè  اأ  امنركت اممانمنمات      ارر 

 
 

 دم هااام امدمممااات امكنهااام  عااائ  كلمااات دااا  ام زا
د لقااات  ماااى أ  م اةاااي د  ااااا هاااذا ام اااو  

 . امدؤثر
 

 اا  امااةااع    امااز،م امهمئااا داا  أ كاامم  .12
ام  كاااامم امعاااامورة  اااا  د ااااما ام  اااامرة 
امواممت ددادمسه ا   د اما امقااة امقامهرة 
ئعاا ت ،معاات فاا  و دعااوراس دهداام  اا  
امدف قئا    دفمهدم هم    عنع امقاادو 

مت امواممات ام ا  ن ا   ا  أداس امداضاد
ام م اااااات  ممهاااااام    أ  هااااااذه امفاااااااائ  
ام  كمدمااات ئاااممنظر  ماااى فااارم هم أ ممنااام 
اا د ناامع داا  نناارهم داام زامااا  قااع  اا  
امدر ئااات امثمنمااات ئ اااو نعااااص ا   مةاااما 
امد نمات اامدئاامون امقمنانماات امعاامورة داا  
امد هااو امااوام  م ا مااو امقاامنا  ام،اامص 

 ناات امقمنانماات اكااذمب داام معااور داا  امل
ام مئ اات مبداام امد  ااوة اام،معاات ئقاامنا  
ام  ااااامرة اموامماااااته اهاااااى  اااااو،ا  ااااا  

د دادهاااام  مداااام مطلاااا  دلماااا  امقاادااااو 
 Lexااألداااااااااراي امدا اااااااااوة 

Mercatoria . 
 

ا ذا كنم ن و مزادمس دلمنم أ  ن رض مهاذه 
امقااداااو امداضاااادمت امواممااات  ااا  ،عااااص 

ا اا  د مم اات امقاااة امقاامهرة   نناام ن ااو داا  األ
اف  راضهم     طامر األزدات امدمممات امراهناته 
  اااى م فااانى منااام اإل مئااات دلاااى فاااؤاا دلااا  

هاب هنااب باللعاب ماا تعارف ادزوا  دق ضامه 
بالقوة القاهرة المالياة وا قتصاادية فاي إطاار 

األثااار المترتااا  علاااى ؟ ادااام هاااا هاااذأل األزماااة
 .؟توافرها

 
 

 المبحث الثالث
 القوة القاهرة ا قتصادية 

 ـــــ
 
   امااو ع ئ اااا ر  مماات داا   اام ا امقاااة . 11

امقاامهرة داا  امااو اع اموار اات  اا  د ااما 
ام  امرة ااألددااماه   لاى أثاار أم أ ااوا  
 رهمئمت  فمرع امدنناتا امفامم مت ئطلاف 
 ن ما دومانمم هم مو  امئنااب أا  د ام هم 

ئاا  نا    . دلى األةاا دا   اائاو ام ان،مر
 م اةاااي األدااار دناااو امدنناااتا امفااامم مت
ادالكهااام  قاااط ئاااا ةاااو مد اااو األدااار  ماااى 
نااركما اإلوارة امقمئداات دلااى  وارة هااذه 
امدننتاه  قو ور اا دقااو اإلوارة دلاى 
 ضاادمنهم ناارطمس دق ضاامه دااوم افاا  قمةهم 
دداماات اإلوارة  ذا ماام معااا امدااو،اا أا 
األرئااااما  ااااواس د مناااامس   فاااامرع نااااركما 
اإلوارة ئممو ع ئاممقاة امقامهرة دلاى أفامس 

عاا اإلمراو مل و امد    دلما  أ  دوم ا
ماااام مكاااا  ئفاااائف  قعاااامر دنهاااام ا نداااام 
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امظااااراي ام،مر ماااات هااااى ام ااااى أدلااااا 
 .(23)ذمب
 

  ناااب أ  األزدااات امدمممااات امراهنااات مااا  
 طاااا ةطاامع امفاامم ت   فااف ا نداام فاا ل   
ئكم ااات امقطمداااما ئفااائف  قلاااص امطلاااف دلاااى 
امفاالع أا ام،وداات اهااا داام فاااي م ر ااف دلماا  

ا نكدام  اامكفامو أ    او دا ما د  مممت د  
هااذه األ ااوا  ئدثمئاات ةاااة ةاامهرة  اا  أاضاا  

 . عارهم
 
ةو مكا  د  امدنمفف أ  نقي    امئ ا  . 11

امدمثاااا دلاااى ن ااامئج هاااذه األزدااات امدمممااات 
ام ممدمت وا  أ  ن  نام دنام  امئ ا   ا  
أفئمئهمه  ذ أننم ن و دا  امدالئام أ  ن ارب 
ام نقماااف اام  اااري دلاااى هاااذه األفااائمف 

دالئنااااام األ اااااال  دااااا  أفااااام ذة دلااااام مز
امكااا  ةاااو مكاااا  دااا  امدالئااام . ا ة عااامو

أمضم اإلنمرة  مى دااداا ا  ا  امئام ثا  
دلااى  اااذرم هم  ااا  أ ااوا  هاااذه األزدااات 

ام افااع ام ناااائ   اا  اإلةااراضه : دنهاام
  رمااار أفااااا  امداااما دااا  كاااا ةمااااو أا 
رةمئاااااااته فاااااااا  اإلةاااااااراض ام قااااااامرم 

 ه  فاااقمط دنعااار ام اااوارة(24)األدرمكااا 

                                                 
 : انظر (23)

ANDREW MACGEOCH, Terrorism: 
who's liable? – The Legal Status of 
Hotel Owners and Management 
Companies, see at, 
http://www.hospitalitynet.org/ 
news/4017500.search?query=who%
e2%80%99s+liable%3f+%2b+the+le
gal+status, 2-2-2009. 

  مفااااانا امطاااااري دااااا   ن ماااااذ أ  دااااا   "  (24)
ام زادم اا   ذا ثئااا أ  دااوم ام ن مااذ در  اا  داامئ  

ا ئ دمنمت دنو دن  امقراضه ام افاع  ا  
 financialامدن قما ام   مطلا  دلمهام 

derivatives  ه ا فااااااا ،وام امد ااااااارط
ن م ت  securitizationم دلمت ام ارم  

م ضااااا،م د  ظااااات امرهاااااا  ام قمرماااااته 
 فمفمت أفااا  امداما مدؤناراا امئطممات 
اان، مض ام دلاته فاقاط ناركما  اندم  

 . امخ..ائناب ددالةت
 

ا ااا   طااامر امن ااامئج امد ر ئااات دلاااى هاااذه . 19
األزدت امدمممت ام ممدمت  هنمب ام اةي دا  
فواو امقراضه ادوم امقورة دلاى  ارماو 
امئضاامئع امد  اا  دلمهاام  داام ئفاائف  اةااي 
ئ ااض ،طاااط اإلن اام  أا ئفاائف ار  اامع 
 كل  همه انكدام  امفاا  ام قامرمه نقاص 

. اماخ..امفمامته هئااط دؤنار امئارعاما
أل اااوا  ام فااامم أ   اااو،ا ضاااد  هاااذه ا

 ؟  د هام امقاة امقمهرة  فئدم ئمنم
 

 1780أنااارنم دااا  ةئاااا أ  ا  ااام   ممنااام 
ام،معت ئ قاو امئمع اموام  ملئضمئع ةو  نماما 
داضاااع امقاااة امقاامهرة ئطرمقاات مماار دئمناارة 
 اااا   طاااامر درضااااهم أل كاااامم اإلد اااام  داااا  

 :امدفئاممت دنو دوم ام ن مذ
  

"A party is not liable for 
failure to perform any of his 
obligations if he proves that 
failure was due to an 
impediment beyond his control 
and that he could reasonably 

                                                                        

،اامر  داا   راو اا  ا ناا  ماام مكاا  داا  امد اةااع أ  
من،ذ هذا ام مئ     اد ئامره م ظات  ئارام ام قاو أا 

 ". ئ دكمن  أ  م  نف ن مئ   أ  مكا 
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be expected to have taken the 
impediment into account at the 
time of the conclusion of the 
contract or to have avoided or 
overcome its consequences".  

 
 
 
 
 
 
 

د  ا هات نظرنام  –األهم د  هذا امنص 
 The international لب امفدت امواممت  –

character  ام ااى أ عاا  دنهاام نااص امدااموة
 ذ أا ااف هااذا  (CISG)امفامئقت داا  ا   مةمات 

امنص أ  م م   فمر امد مهوة د  دنظار وام  
 . ن اممس د  دنظار اط

 
امك  ن او انقرر أننم أدامم أزدات دممدمات . 15

   اااام  ما اااااو د اااامممر دممدماااات أمضاااام 
مل  ااري دلااى امقاااة امقاامهرة ،معاات اأ  
امقااداااو امداضاااادمت امواممااات امد ااااا رة 
دلااااى امفاااام ت    ك اااا  مد مم اااات هااااذا 

امااذمب ةااو مكااا  داا  . امداضاااع امدهاام
األا   أ  ملقاى هاذا ملاو ع امدهام اه دمدام 

ظداااات ام  اااامرة ام ممدمااااته  ا ااااوة داااا  دن
امد اامممر   ااو عاادمم أداام  أداامم ام  اامرة 

 . امواممت م  ماز دم معمو هم د  أزدما
 

اد  نم مت أ،ر  ةو مكا  د مواس منائا  
هذه ام  امرة اامد  امدلم   ا  نطمةهام أ   ضاع 
امدنظدما امواممت امد نمت ندمذ  أكثار عارادت 
منااااارط امقااااااة   ااااااا أا  ، اااااي دااااا  ةمااااامم 

 ؟  نمزدما    ننن  دف قئالس امد
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 خـاتمــة
 ـــ
 
 
هااااذا امئ اااا  امد  لاااا  ئااااممقاة امقاااامهرة 
اافاا ،وادهم  اا  ظااا األزداات امدممماات ام ممدماات 
مرنااا  مااى  م اامو نقطاات  ااااز  ئاام  دئااوأ ام قااو 

 Pacta Suntنااااارم ت امد  مةاااااوم  
Servanda  ه ائاام  نظرماات  يماار امظااراي

Rabus Sic Stautibus  اا   طاامر داام 
ري ئااممقاة امقاامهرة اأثرهاام دلااى ام الةااما م اا

 . ام  مةومت
 

 قااو  نااماا امئ اا    ومااواس مدمهماات امقاااة 
امقمهرةه ائممنامس م انثمر أداراي ام  امرة امواممات 
دلااى رفاام د ممدهاام ا  ومااو نااراط  اا رهاام 
 اعا س  مى ام  ري دلى دم مطل  دلما  امقااة 

 امقاامهرة ا ة عاامومت ام اا    ااو األزداات امدممماات 
 . امراهنت نداذ مس مهم

هااذا امئ اا  مؤكااو دلااى أهدماات امقاادااو 
امداضااادمت اموامماات  اا  هااذا امناان  ا   دثااا 
هذه امدفنمت ام،طمرة ام   م ر ف دلمهم ام  لا 
داااا  ا م زادااااما    منئياااا  أ    اااارب  مااااى 

 . امد مهمم اماطنمت
 

اأ،مااراس   نناام ناار  أ  هناامب واراس دهداامس 
مرة ام ممدمات مامس دلقى دلى دم   دنظدت ام  ا

مداا هت األزدت ام ممدمات   فاف ا ندام م اا مر 
ام اةااع ااألداام  ملد اامدالا ام  مرماات امواممااات 

 .ئع ت وائدت
  

 


