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المسإولٌة المدنٌة المترتبة على
استخدام عقد الهاتؾ النقال
م.م .ندى حمزة صاحب الربٌعً
جامعة واسط /كلٌة القانون

ألملخص
عقد الهاتؾ النقال هو عقد خاص لالشتراك بشبكة الهواتفؾ النقالفة ٌبفرم بفٌن الفراؼبٌن افً الحصفول
على خدمات الهاتؾ النقال والشفركات التفً تقفدم خدمفة اإلشفتراك والقابفل للفداا المسفبن مفن ابفل المشفترك.
وٌتمٌز هذا العقد بخصابص عدٌدة منها انه عقد رضابً ،وعقد زمنً ،وعقد ملزم للجانبٌن ،وعقد معاوضة،
وهوأٌضا عقد ٌرد على المنقول.وبما إن عقد الهاتؾ النقال من عقود المعاوضة والملزمة للجانبٌن بإذ ٌصبح
كل من طراً العقد دابنا ً ومدٌنا ً اً الوات نفسه اإذا لم ٌقفم مقفدم الخدمفة بتنفٌفذ التزاماتفه ولفم ٌكفن باإلمكفان
إجبففارع علففى تنفٌففذع تففنهل المسففإولٌة العقدٌففة إذا تففواارت أركانهففا الخطففؤ والضففرر والعالاففة السففببٌة .
وٌحن للمشترك المطالبة بالتعوٌل والحالة نفسها لو اام المشفترك بعفدم تنفٌفذ التزاماتفه اٌحفن لمقفدم الخدمفة
المطالبة بالتعوٌل اً حالة عدم إجبار المشترك على تنفٌذع.وكذلك تنهل المسإولٌة بسبب األضفرار التفً
ٌلحقها الفنٌون الموظفون اٌؤثناء اٌامهم بؤعمالهم وهذع هً المسإولٌة التقصٌرٌة تنهل إذا تفواارت أركانهفا
الخطؤ والضرر والعالاة السببٌة .
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Abstract
Held mobile phone is a special contract to join a network of mobile phones
and which entered into between those wishing to obtain the services
of mobile phone companies that offer subscription service and payable
in advance by the Subscriber.
It is characterized by many of the characteristics of the contract he had
a consensual, and the holding time, and a binding contract for both
sides, and a netting, and also that it is held on the transferee.
Since the contract mobile phone contracts netting and binding for both
sides so that each of the parties to the contract creditor and debtor at the
same time, if does not have a service provider to the implementation of its
obligations could not be forced to implement
it promotes responsibility Streptococcus if there corners (error, injury
and causal link). And entitled to a claim for compensation in the same
situation if the customer not to carry out its obligations to the Service
Provider shall have the right to claim compensation in the absence of the
joint force to implement it.
As well as promote responsibility because of the damage they
inflict technicians and personnel, while performing their duties, and this is
the tort play if there is pillars (the error and injury and causal link).
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المقدمـة
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أاضل المرسلٌن محمد وعلى اله الطٌبٌن الطاهرٌن .إما بعد
...إن العقد بوصفه مصدرا من مصادر اإللتزام لم ٌستقر بمفهومه الحالً إال بعد مراحل طوٌلة من التطور
والتؽٌٌر ،إذ وإن القوانٌن القدٌمة لم تجز ورود العقود إال على األشٌاء المادٌة بمعنى إن األشٌاء المعنوٌة
والخدمات لم ٌكن بالمقدور التعااد علٌها ،و بتطور المجتمعات أصبح باستطاعة األشخاص إبرام عقود تكون
الخدمة هً الدااا األساس للتعااد ،ومن هذع العقود :عقد العمل ،وعقد تورٌد الكهرباء....... ،الخ.
تتسم عقود الهواتؾ النقالة بممٌزات خاصة تمٌزها عن العقود التجارٌة ؼٌر المسماة األخرى وألن طراً هذا
العقد مختلفان ،االطرؾ األول شركة اإلتصاالت مقدم الخدمة  ،والطرؾ الثانً المستهلك المشترك األول
وٌكون بمركز ااتصادي اوي وٌحتكر خدمة مهمة ،اً حٌن أن الطرؾ الثانً ال ٌملك سوى الموااقة على العقد
بشروطه أو تركه مما ٌإدي إلى ظهور صفة اإلذعان اً العقد.إن ؼٌاب تشرٌا اانونً خاص ٌنظم عمل هذع
الشركات ومباشرة أعمالها اً ظل ظروؾ الدولة العرااٌة الصعبة أدى إلى ظهور مشاكل ناجمة عن سوء توزٌا
األبراج والمرسالت التً ألحقت أضرارا بالمواطنٌن مما داا بالمواطن العرااً اللجوء إلى القضاء لواؾ أعمال
هذع األبراج داخل المناطن السكنٌة والتعوٌل عن األضرار ،وخٌر دلٌل على ذلك ما تشهدع المحاكم العرااٌة من
دعوى على أساس المسإولٌة التقصٌرٌة ناهٌك عن األضرار التً تصٌب البٌبة  .إن موضوع الهواتؾ النقالة
وبسبب حداثته اهو ٌثٌر العدٌد من التساإالت القانونٌة وال ٌستطٌا هذا البحث المتواضا اإللمام بجمٌعها.ولعل ما
ٌجب أن نخرج به من هذا العرل الموجز هو أن كل شًء البد أن ٌلحقه التؽٌٌر والتطور وبالنتٌجة اإن من شؤن
الباحث القانونً ،بل من واجبه أن ٌعمل على مالبمة القانون للواابا والظروؾ والتطور والتقدم .لهذا اقد حاولت
اً هذا البحث التطرن إلى تعرٌؾ مٌسر لعقد الهاتؾ النقال ما بٌان خصابص هذا العقد ثم البحث اً المسإولٌة
المدنٌة لهذع الشركات ،ولؽٌاب اانون خاص استعنت بالقوانٌن األخرى ذات الصلة كالقانون المدنً ،والقانون
التجاري ،واانون حماٌة البٌبة ،والتعلٌمات الصادرة بشؤن اإلشعاعات الصادرة من األبراج ،واانون حماٌة
المستهلك.
ولقد كان الدااا األساس الذي داعنً إلى اختٌار هذا الموضوع هو حداثته وإنه لم ٌعالج بشكل داٌن من ابل
رجال القانون المختصٌن اً العران اضالً عن عدم تشرٌا اانون خاص ٌنظم عمل هذع الشركات وٌحدد
مسإولٌتها تجاع المشترك على وان مبدأ العدالة والمساواة مما داا هذع الشركات مقدم الخدمة إلى استؽالل
المشتركٌن بؤسلٌب وطرن شتى ،وأهمها سوء الخدمات واألجور الباهظة لإلتصال هذا اضالً عن عدم اطالع
القانونٌٌن على القوانٌن ذات العالاة بموضوع اإلتصال ،ومنها اانون حماٌة المستهلك العرااً ،واانون حماٌة
وتحسٌن البٌبة وتحسٌنها تعلٌمات الوااٌة من اإلشعاعات الصادرة من األبراج التً حاولت التطرن إلٌها اً هذا
البحث.
(ومن هللا التوفيق)
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المبحث األول
تعرٌؾ عقد الهاتؾ النقال ما بٌان خصابصه
اً سبٌل تقدٌم خدمة الهاتؾ النقفال ،افإن مقفدمً الخدمفة وهفً افً الؽالفب شفركات اإلتصفاالت تقفوم بفإبرام
العدٌد من العقود سواء ما أصحاب األراضً بؽٌة اسفتبجارها أو مفا الشفركات لؽفرل تجهٌزهفا بالمعفدات
الفنٌة أو لؽرل صٌانة األجهزة وؼٌرها من العقود الالزمة لتواٌر الخدمة  ،والذي ٌهمنا اً هذا البحث هو
العقد المبرم بٌن مقدم الخدمة شركة اإلتصاالت وبفٌن المشفترك  ،وسفنحاول بٌفان ذلفك افً هفذا المبحفث
الذي نقسمه على مطلبٌن األول لتعرٌؾ العقد والثانً لبٌان خصابصه وكاآلتً:
المطلب األول
تعرٌؾ عقد الهاتؾ النقال
ٌعنً العقد لؽة ،اإلحكام والشدٌ ،قال عقد الحبل أي شدع ،اهو بمعنى الربط المحكم  . 1وعقدت الحبل :
إذا جمعت أجزاءع جمعا خاصا اهو ٌشمل الربط الحسً كالحبل والربط الحكمً كربط الكالم بٌن شخصفٌن
لذا ٌقال العقفد نقفٌل الحفل  ،عقفدع ٌعقفدع عقفداً وإنعقفاداً وعقفدع  2 .وابفل أن نعفرؾ عقفد اإلشفتراك بخدمفة
الهاتؾ النقال نبٌن المقصود بالعقد بصففة عامفة إذ أن العقفد هفو تطفابن إرادتفٌن أو أكثفر علفى ترتٌفب رثفار
اانونٌة سواء كانت هذع اآلثار اً إنشاء اإللتزام أو نقله أو تعدٌله أو إنهابه  3ولقد عرؾ المشرع العرااً
العقد اً القانون المدنً المرام  44لسنة  1551إذ نصت المفادة  33علفى أن العقفد هفو ارتبفاط اإلٌجفاب
الصادر من أحد العاادٌن بقبول اآلخر على وجه ٌثبت أثرع اً المعقود علٌه ولم ٌعرؾ المشرع المصري
العقد اً القانون المدنً المرام  131لسنة  1541اما المشرع الفرنسً عرؾ اقفد العقفد افً القفانون المفدنً
لسنة  1144واً المادة  1141منه هو اتفان ٌلتزم بمقتضاع شخص أو عفدة أشفخاص نحفو شفخص أو
عدة أشخاص رخرٌن بإعطفاء شفًء أو اإلمتنفاع مفن اعلفه .أما عفن تعرٌفؾ عقفد اإلشفتراك بخفدمات الهفاتؾ
النقال الذي ٌعد من عقود اإلشتراك الحدٌثة ،والتً ظهرت بسبب التطور والتقدم اً مجال اإلتصفاالت اإننفا
ال بد من القول بؤنه ال ٌوجد تعرٌؾ محدد لهذا العقد  ،لكن ٌوجد تعرٌففات لعقفد اإلشفتراك بشفبكة اإلنترنٌفت
الففذي ٌمثففل جففزء مففن خدمففة اإلتصففاالت إذ عففرؾ بؤنففه عقففد خففاص لإلشففتراك بشففبكة اإلنترنٌففت ٌبففرم بففٌن
الراؼبٌن اً استعمال الشفبكة ل لتفروٌج عفن بضفابعهم أو للحصفول علفى بٌانفات علمٌفة أو ثقااٌفة أو تراٌهٌفة
وبٌن الشركات التً تقدم خدمة اإلشتراك . 4ومنهم من عرؾ عقفد اإلشفتراك بخدمفة الهفاتؾ النقفال عقفد
خاص لإلشتراك بشبكة الهواتؾ النقالة الذي ٌبرم ما بٌن الراؼبٌن اً الحصول على خفدمات الهفاتؾ النقفال
والشركات التً تقدم خدمة لإلشفتراك مقابفل الفداا المسفبن مفن ابفل المشفترك . 5ممفا تقفدم نالحفظ بؤنفه ال
ٌوجففد تعرٌففؾ محففدد لعقففد الهواتففؾ النقالففة ،ومففن المعلففوم بففان الحصففول علففى خدمففة والففدخول إلففى الشففبكة
واإلتصففال ال ٌففتم إال بعففد إبففرام عقففد اإلتفففان مففا تلففك الشففركات التففً تقففدم هففذع الخففدمات والتففً ٌنشفؤ عنهففا
التزامات متبادلة بٌن الطراٌن ،وعلٌه ٌمكن أن نعرؾ عقد اإلشفتراك بخدمفة الهفاتؾ النقفال هانفه مفن العقفود
الخاصة ؼٌر المسماة تبرم بٌن مقدم هذع الخدمات شركات اإلتصاالت وبٌن الراؼب بالحصول على هذع
الخدمففة المشففترك ٌلتففزم بموجبفه الطففرؾ األول بتقففدٌم خدمففة اإلتصففال للطففرؾ الثففانً عففن طرٌففن تففؤمٌن
اتصاله بالشبكة خالل اترة زمنٌة محددة مقابل داا مادي معلوم من الثانً].
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المطلب الثانً
خصابص عقد الهاتؾ النقال
إن عقد الهاتؾ النقال ٌتمٌز بخصابص عامة شؤنه شؤن ؼٌفرع مفن العقفود ولفه خصفابص خاصفة تمٌفزع عفن
سابر العقود ،وسنتكلم عن هذع الخصابص تباعا ً .
الفرع األول  /عقد رضابً
العقففد ا لرضففابً هففو العقففد الففذي ٌففتم أو الففذي ٌكفففً النعقففادع مجففرد التراضففً  6أي مجففرد ارتبففاط اإلٌجففاب
بالقبول وتوااقهما وتعد الرضابٌة القاعدة العامة اً العقود اً القانون العرااً إال ما استثنً بفنص  . 3علفى
ضوء ما تقدم ٌعد عقد الهاتؾ النقال من العقود الرضابٌة ألنفه ٌفتم بمجفرد ارتبفاط اإلٌجفاب لكفل مفن طرافً
العقد وهما شفركة اإلتصفاالت مقفدم الخدمفة والمشفترك وال ٌشفترط النعقفادع أي إجفراء شفكلً وإن هفذا
1
العقد ٌبرم حتى وإن كان شفهٌا ً وٌقودنا هذا األمر إلى معراة كٌفٌة تبادل التعبٌر عن اإلرادة بٌن الطراٌن
مقدم الخدمة والمشترك إذ ٌكون اإلٌجاب صادرر مفن مقفدم الخدمفة والقبفول مفن المشفترك  5وعنفد تالافً
اإلٌجاب ابوال مطابقا له ٌقوم العقد  14متى اسفتواى بفااً شفروطه القانونٌفة وؼالبفا مفا تكفون عقفود الهفاتؾ
النقال بخصوص اإلشتراك بشكل مكتوب بحسب إنموذج معد مسبقا ٌتضمن الشروط والعبارات التعاادٌة
وبالتففالً ٌجففب أن تكففون عباراتففه واضففحة وألفففاظ العقففد داٌقففة وهففذع الصففٌاؼة ال تخففل بكففون هففذا العقففد
رضابٌا  11لهذا نالحظ بان عقد الهاتؾ النقال عقد رضابً بصورة عامة.
الفرع الثانً  /عقد مستمر زمنً
العقد المستمر أو الزمنً أو عقفد المفدة هفو العقفد الفذي ٌكفون الفزمن عنصفرا جوهرٌفا اٌفه والفذي تحفدد اٌفه
اإللتزامات بقدر الزمن لتنفٌذها ،والذي ٌكون الؽرل منها إشباع حاجات مستمرة . 12علٌه ٌعد عقد الهفاتؾ
النقال من العقود الزمنٌة المستمرة التنفٌذ ،وٌكون الزمن عنصراً جوهرٌا اٌه وؼالبا ً ما تتحدد المدة بموجفب
العقد واد تكون هذع المدة اابلة للتجدٌد  ،والمشترك ٌحصل علفى خدمفة اإلتصفال خفالل تلفك المفدة والتزامفه
بففففففففففداا المقابففففففففففل المففففففففففالً ٌتحففففففففففدد بحسففففففففففب هففففففففففذع المفففففففففف دة وبخصففففففففففوص مقففففففففففدم الخدمففففففففففة
شركة اإلتصاالت ٌلتزم بتواٌر الخدمة للمشترك طوال مدة العقد اهو التفزام مسفتمر وال ٌنتهفً عنفد أول
تنفٌذ العقد واألمرنفسه ٌنطبن بخصوص حقفه المفالً وعلٌفه افؤن المنفعفة التفً ٌحصفل علٌهفا المشفترك هفً
منفعة مرتبطة بمدة زمنٌة طالمفا انفه متقٌفد ببنفود العقفد المبفرم  . 13وٌظهفر دور المفدة افً هفذا العقفد بشفكل
واضح من خالل مالحظة بعل النماذج من عقود اإلشتراك بخدمات اإلتصاالت افً العفران ومفا ٌفرد اٌهفا
من بنود إذ تنص بعل هذع البنود مثال ٌحن للشركة واؾ الخدمة اورا اً حالة عدم اٌام المشفترك بإعفادة
14
شففحن وزٌففادة الرصففٌد اففً المففدة المحففدودة ومففدة السففماح التففً تحففددها الشففركة لكففل ابففة مففن الكففروت
وبعضها تنص اً بنود تبدأ مدة سرٌان اإلشتراك من تارٌخ تفعٌل بطااة السٌم ولمدة عام وأحد اابل للتجدٌد
تلقابٌا ً وللمشترك إلؽاء تجدٌد العقد . 15واضال عن ذلك ٌعد عقد الهاتؾ النقال من عقود المدة ألن شفركات
16
اإلتصاالت مقدم الخدمة تعمل اً الؽالب بموجفب تفراخٌص أو تصفارٌح مفن جهفات مسفإولة ولمفدة
وبالتالً اإن حن المشترك مرتبط بهذع المدة أي بمدة الترخٌص .
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الفرع الثالث  /عقد ملزم للجانبٌن
العقد الملزم للجانبٌن هو العقد الذي ٌنشا التزامات متقابلة بٌن الطراٌن اكفل منهمفا ٌصفبح دابنفا ً ومفدٌنا ً افً
الوات نفسه وٌسمى كذلك بالعقفد التبفادلً أو المتبفادل  13وٌشفترط العتبفار العقفد ملزمفا ً للجفانبٌن تفوار عفدة
شروط ،هما أن تكون هناك التزامات مترتبة على كل عاتن كل من المتعاادٌن وإن ٌكفون العقفد هفو مصفدر
اإللتزامات وإن تكون هذع اإللتزامات مرتبطة ببعضها بالبعل االخرارتباطا سببٌا ً أي أن التزام كل منهمفا
هو سبب التزام اآلخر . 11علٌه اان عقد الهاتؾ النقفال اإلشفتراك هفو مفن العقفود الملزمفة للجفانبٌن إذ انفه
ٌلقى على عاتن كل طرؾ من أطرااه التزامفات متقابلفة ومتبادلفة وٌعفد كفل منهفا سفببا ً إللتفزام اآلخفر امقفدم
الخدمففة ٌلتففزم اففً المقففام األول بتففؤمٌن اتصففال المشففترك بالشففبكة وبتففواٌر الوسففابل الفنٌففة لففذلك اض فالً عففن
مجموعة من اإللتزامات األخرى والمشترك الطرؾ الثانً اً العقد ٌلتزم تجاع شفركة اإلتصفاالت بعفدد
من اإللتزامات وٌتم اإلتفان علٌها بموجب العقد .
الفرع الرابا  /عقد معاوضة.
مففن ناحٌففة أخففرى ٌتسففم عقففد الهواتففؾ النقالففة بكونففه مففن عقففود المعاوضففة النفعٌففة  ،إذ ٌتلقففى اٌففه كففل مففن
المتعاادٌن عوضا ً لما أعطاع  ،اتمكٌن المشترك من اإلنتفاع من خدمات الهاتؾ النقال هو العنصر الجوهري
األول والعول أو المقابل المادي هو العنصر الجوهري الثانً ؛ وهو بهذا الٌعد من عقود التبرع  ، 15إذ أن
األخٌرة التدخل اً نطان القانون التجاري  ،وذلك لكون اكرة التبرع منااٌة للعمل التجاري . 24
الفرع الخامس  /عقد يرد على المنقول
ٌرد عقد الهواتؾ النقالة على منقوالت ولٌست لعقارات والتً تتمثل بالتكنولوجٌا المنقولة وبحسب
التصور القانونً لها تمثل محل العقد  ، 21إذ أن العقارات اً اانون التجارة المصري مستبعدة اً األصل
من نطان العقود التجارٌة  . 22وٌعزى السبب الى وراء ذلك أن العقارات تنفر من روح السرعة والتبسٌط
التً تقوم علٌها األعمال التجارٌة وذلك لثباتها وخضوع تداولها القانونً إلجراءات عدٌدة ومعقدة التتفن ما
روح التجارة  . 23واً الوااا نحن النجد مبرراً من إستبعاد العقارات من نطان العقود واإلعمال التجارٌة ،
وهذا ما ٌتفن معه المشرع العرااً من خالل ما نصت علٌه الفقرة أوالً من المادة  5من اانون التجارة
العرااً النااذ .
الفرع السادس /عقد إذعان
لقد عرؾ الفقه القانونً عقفد اإلذعفان عفدة تعرٌففات ومنهفا انفه العقفد الفذي ٌسفلم اٌفه أحفد الطفراٌن
بشروط مقررع ٌضعها الطرؾ اآلخر وال ٌسمح بمنااشتها ،وذلك اٌما ٌتعلن بسلا أو مراان ضرورٌة تكون
محل احتكار اانونً أو اعلً  ،أو تكون المنااسة محدودة النطان بشؤنها  . 24ونفادراً مفا ٌوجفد تعرٌفؾ لعقفد
اإلذعان اً التشرٌا ألن التشرٌا كثٌراً ما ٌحجم عن تعرٌؾ الظواهر القانونٌة وبحسب مفا تفوار لفدٌنا مفن
المعلومات لم نجد نصوصا ً تحمل تعبٌر عقد اإلذعان إ ال اً القانون اللبنانً واً مشروع تنقفٌح القفانون
المدنً المصري . 25
إن لعقد اإلذعان مجموعة خصابص وشروط تمٌزها  26ومنها-:
احتكار هذع السلا أو المران احتكفاراً اانونٌفا ً أو اٌفام منااسفة محفدودة النطفان بشفؤنه وهفذع المٌفزة
-1
تجعل الموجب اً مركز ااتصادي اوي ومتؽلب لما ٌتمتا بة من احتكار اانونً او اعلً ٌجعل التفون
اإلاتصادي واضحا ولمدة طوٌلة وإن هذع الخاصٌة هً المٌزة الوحٌدة التً تحضً باتفان ٌكاد
6
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ٌكون عاما بٌن الشراح الذٌن عالجوا هذا الموضوع .
 -2أن ٌتعلن العقد بسلا أو مران ٌعد من الضرورٌات بالنسبة للمستهلك أو المنتفا على األال اً
. 23
حدود ما وصلت إلٌه العقود المدنٌة الحدٌثة
 -3أن ٌكون اإلٌجاب عاما ً وواضحاٌ ،وجه ألشخاص ؼٌر محدودٌن وٌحتفظ به لمدة ؼٌر محدودة
واد ٌكون لزمن معٌن.
ٌ -4صففدر اإلٌجففاب اففً االففب إنمففوذجً وٌعففرل ككففل ٌقبففل جملففة أو ٌففرال وٌؽلففب أن ٌكففون اففً
صٌؽة مطبوعة .هنالك مفن ٌفرى بفؤن عقفد الهفاتؾ عقفد اإلشفتراك هفو عقفد إذعفان  ، 21إذ إن جمهفور
المشتركٌن ٌتعرضون لإلستؽالل من شركات اإلتصاالت ،وٌذعن له العامة لحاجتهم إلفى خدمفة اإلتصفاالت
وإن هففذع الشففركات مارسففت وال تففزال تفففرل إرادتهففا علففى جمهففور المشففتركٌن الحتكارهففا اففً تقففدٌم هففذع
الخدمة الضرورٌة.
اقد ثبت أن هذع الخدمة ضرورٌة للمواطن من اجل التواصفل مفا اآلخفرٌن والسفٌما افً ظفل ظفروؾ
العران الحالٌة  25وبالتالً اإن هذع الشركات تحتكر هذع الخدمة لذا تتمٌز عقودها بسمة أإلذعان ،ولذا افؤن
عقد الهاتؾ النقال اإلشتراك اً الخدمة ٌعد من عقود اإلذعان  ، 34ذلك النطبان تعرٌفؾ اإلذعفان علفى
العقد ،وكذلك من إذ شفروطه التعسففٌة التفً اشفرنا إلٌهفا سفلفا افً العقفد ومفن إذ النظفر إلفى أطفراؾ العالافة
العقدٌة الطرؾ األول مقدم الخدمة شركة اإلتصاالت اوي ااتصادٌا وٌحتكر تقدٌم خدمة وإن الخدمة محل
المنااسة اٌها ضٌن وهذع الخدمة ضرورة من ضرورٌات الحٌاة العصرٌة وخاصة اً ظل ظفروؾ العفران
الراهنة وإن هذع الشركات العاملة اً العران تفرل إرادتها على المشتركٌن وإن لهفا دور كبٌفر افً دوابفر
الدولة ذات العالاة بحجة إنها تقدم خدمفة ذات نففا عفام وهنالفك العدٌفد مفن الكتفب التفً صفدرت مفن جهفات
حكومٌة تطلب اٌها تسهٌل عمل هذع الشركات  . 31وكفذلك ؼٌفاب افانون حفدي لإلتصفاالت وؼٌفاب الراٌفب
الحقٌقففً علففى عمففل هففذع الشففركات كففل ذلففك ٌجعففل صفففة اإلذعففان واضففحة اففً عقففود الهففاتؾ النقففال اففً
العران . 32
المبحث الثانً
المسإولٌة المدنٌة المترتبة على استخدام عقد الهاتؾ النقال
إن الحٌاة المدنٌة تنشا عالافات متقابلفة بفٌن أعضفاء المجتمفا وهفذع العالافات تتضفمن بطبٌعفة الحفال نشفوء
التزامففات وواجبففات علففى عففاتن هففإالء اإلاففراد وبالتففالً تففنهل مسففإولٌة أطففراؾ العالاففات تجففاع بعضففهم
البعل وكما إن الفرد اً المجتما اد ٌلحفن أ ضفرارا بفالؽٌر افً أثنفاء نشفاطه افً المجتمفا وبالتفالً تفنهل
مسففإولٌته تجففاع المضففرور وهات فان الصففورتان مففن المسففإولٌة بالمسففإولٌة المدنٌففة ،و تكففون علففى نففوعٌن:
مسإولٌة عقدٌة تظهر من إخالل ناشا عن عقد صحٌح ،و مسإولٌة تقصٌرٌة ناشبة
عن عمل ؼٌر مشروع ،وإن كال من هاتٌن المسإولٌتٌن تنهضان اً عقد الهاتؾ النقال وكذلك عند اٌام مقدم
الخدمة بتواٌر خدمة اإلتصال ....لذا سنتناولهما اً مطلبٌن :األول للمسإولٌة العقدٌة اً عقد الهاتؾ النقفال
و الثانً للمسإولٌة التقصٌرٌة الناجمة عن تواٌر خدمة اإلتصال .
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المطلب األول
المسإولٌة العقدٌة
المسإولٌة العقدٌة  ،هً المسإولٌة التً تنشؤ أو التً ٌرتبها القانون بسبب اإلخالل بتنفٌذ التزام أنشؤع
العقد  33اإذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ التزامه الذي أنشاع علٌه العقد ولٌس باإلستطاعة إجبارع على تنفٌذع وكذلك
إذا أصبح تنفٌذ اإللتزام مستحٌال بخطبه اؤنه ٌسؤل عن تعوٌل الدابن عن الضرر الذي ٌصٌبه نتٌجة ذلك
وكذا الحال عند تؤخر المدٌن بتنفٌذ التزامه وسبن إن وضحنا بان عقد الهاتؾ النقال هو عقد شانه شان سابر
العقود األخرى  ،وهو من عقود المعاوضة و الملزمة للجانبٌن ،بإذ ٌصبح كل من طراً العقد دابنا ومدٌنا
اً الوات نفسه  .اإذا لم ٌقم مقدم الخدمة بتنفٌذ التزاماته ولم ٌكن باإلمكان إجبارع على تنفٌذع أو أصبح
مستحٌال بخطبه تنهل المسإولٌة العقدٌة وٌحن للمشترك المطالبة بالتعوٌل والحالة نفسها لو اام المشترك
بعدم تنفٌذ التزاماته اٌحن والحالة هذع لمقدمالخدمة شركة اإلتصاالت المطالبة بتعوٌل اً حالة عدم
34
إمكان إجبار المشترك على تنفٌذع .وللمسإولٌة العقدٌة أركان ثالثة هً الخطؤ و الضرر والعالاة السببٌة
وإنه من الممكن التعدٌل وال تخفٌؾ واإلعفاء من المسإولٌة العقدٌة .علٌه نخصص الفرع األول من هذا
المطلب لبحث أركان المسإولٌة العقدٌة والفرع الثانً لبحث جواز تعدٌل المسإولٌة العقدٌة.
الفرع األول  /أركان المسؤولية العقدية
للمسإولٌة العقدٌة أركان ثالثة  :خطؤ ،وضرر ،وعالاة سببٌة.وسنتكلم عنها تباعا-:
أوال -:الخطؤ
بمجرد عدم اٌام المدٌن بتنفٌذ التزامه ٌعد خطؤ موجبا لمسإولٌته التعاادٌة وٌوجب علٌه تعوٌل الدابن عما
أصابه من ضررٌ .ستوي اً ذلك أن ٌكون عدم تنفٌذ اإللتزام ناشبا عن عمد أو إهمال أو تقصفٌر ،واعتبفار
المدٌن مخال بالتزامه ٌختلؾ حسب التزامه بتحقٌن ؼاٌة أو التزام ببذل عناٌة . 35
إن معظم التزامات مقدم لخدمة شركات اإلتصاالت تجاع المشترك هً التزامات بتحقٌن نتٌجة لذا تنهل
مسإولٌة مقدم الخدمة وٌعتبر مسإوال اً حالة عدم تحقٌقه النتٌجة والخطؤ اً هفذع الحالفة مفتفرل .وكفذلك
ٌعتبر مخطبا اً حالة تؤخرع اً تنفٌذ اإللتزامات الناشبة عن عقد الهفاتؾ النقفال أو تنفٌفذها بشفكل معٌفب أو
مخالؾ لما ٌفرضه علٌه العقد أو أصول المهنة.
ثانٌا -:الضرر
ٌعد الضرر الركن األهم اً المسإولٌة العقدٌة ومعه تدور المسإولٌة وجوداً وعفدما ً وشفدع وخففه ال تقفوم
المسإولٌة بدونه  ،اال مسإولٌة إذ ال ضرر وعبء إثبات الضرر ٌقا على عاتن الدابن ألنه هو الذي ٌدعٌه
وال ٌكفففً مجففرد إخففالل المففدٌن بتنفٌففذ التزامففه للقففول بواففوع الضففرر اقففد ال ٌترتففب علففى ذلففك أي ضففرر
للدابن  . 36وعرؾ الضرر بؤنه األذى الذي ٌصٌب الشخص اً حن من حقواه أو اً مصفلحه مشفروعة
له  33والضرر إما أن ٌكون مادٌا أو أدبٌا كمفا ٌمكفن أن ٌكفون مباشفراً أو ؼٌفر مباشفراً  ،ومتواعفا ً أو ؼٌفر
متواا
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والضرر المادي -:هو األذى الذي ٌصٌب الشخص بخسارة مالٌة كإتالؾ.
الضرر األدبً -:اهو األذى الفذي ٌصفٌب الشفخص افً شفراه أو شخصفه أو مكانتفه اإلجتماعٌفة أو عاطفتفه
وشعورع والضرر المباشر بحسب القانون المدنً العرااً هو ما كان نتٌجة طبٌعٌة لعدم الوااء بفاإللتزام أو
التؤخر اٌه .وإذ إن مسإولٌة مقدم الخدمة هً مسإولٌة عقدٌة  ،اهوال ٌسؤل عن الضرر المباشر المتواا أال
اً حالفة ارتكابفه ؼشفا أو خطفؤ جسفٌما وعنفدها ٌسفؤل عفن الضفرر المباشفر بنوعٌفه المتوافا وؼٌفر المتوافا
وتكون المسإولٌة بهذع الحالة كما هو الحال اً المسإولٌة التقصٌرٌة وهً تشمل الخسارة الالحقفة والكسفب
الفابفت . 31وكمففا ٌجفب إن ٌكففون الضففرر محققفا أي مإكففد سففواء كفان حففاال أم تراخففى واوعفه إلففى المسففتقبل
وٌعتبر اوات الفرصة حسب ما استقر علٌه الفقه والقضاء ضررا محققا كما ٌجب إن ٌكون متواعا عند إبرام
العقد  .وإن معٌار تواا هذا الضرر هو معٌار الشخص المعتاد إذا وجد اً نفس ظفروؾ المتعاافد  . 35وال
ٌمكن حصر صفور الضفرر الواافا سفواء مفن مقفدم الخدمفة شفركة اإلتصفاالت أو المشفترك .وافد أعففى
القانون الدابن من إثبات الضرر إذا كان محل اإللتزام داا مبلػ من النقود افً هذع الحالفة ٌلفزم المفدٌن بفداا
الفوابد التؤخٌرٌة . 44
ثالثا -:العالقة السببية
العالاة السببٌة هً الصلة بٌن الخطؤ والضرر إذ ٌجب أن ٌكون الضفرر نتٌجفة طبٌعٌفة لخطفؤ المفدٌن بعفدم
الوااء بالتزامه  ،واً حالة انعدامها تنتففً المسفإولٌة وأن العالافة السفببٌة مفترضفة بفدون حاجفة للفدابن افً
إثباتها إال انه ارل اابل إلثبات العكس ، 41وٌقا عبء إثبات انقطاع العالاة السببٌة على عاتن المدٌن وهو
ال ٌستطٌا ذلك إال بإثبات السبب األجنبً  ،والسبب األجنبً هو كفل مفا ٌمكفن ان ٌفإدي إلفى وافوع الضفرر
ولكنه ال ٌرجا إلى اعل أو خطؤ المفدٌن والسفبب األجنبفً أمفا أن ٌكفون افوة افاهرة أو حادثفا اجابٌفا ً أو خطفؤ
المدٌن أو المتضرر أو اعل الؽٌر.
وعلٌه النعدام المسإولٌة العقدٌة اً عقد الهاتؾ النقال ٌجفب أن تتفوار افوة افاهرة أو حفادث اجفابً أو خطفؤ
المشترك أو اعل الؽٌر وبعكسه اان المسإولٌة العقدٌة تنهل وٌلزم التعوٌل.
الفرع الثانً  /تعدٌل أحكام المسإولٌة العقدٌة
ٌمكن تعدٌل إحكام المسإولٌة العقدٌة سواء بالتشدٌد أو التخفٌؾ أو باإلعفاء إذ أن العقد شرٌعة المتعاادٌن
مادام ذلك اإلتفان اً حدود النظام واآلداب العامة وأن تعدٌل أحكام المسإولٌة العقدٌة هو تطبٌن للقواعد
العامة اً العقد .لذا ٌجب البحث عن مدى إمكانٌة إعمال مثل هذا اإلتفان اً مجال عقد الهاتؾ النقال.
أوال -:اإلتفان على تشدٌد مسإولٌة مقدم الخدمة
ٌجوز اإلتفان على تشدٌد مسإولٌة مقدم الخدمة تطبٌقا للقواعد العامة واستنادا الى إن العقد شرٌعة
المتعاادٌن أما عن صحة مثل هذا اإلتفان اً عقد الهاتؾ النقال اقد اتجه جانب من الفقه  42اً مجال عقد
المشورة المعلوماتٌة والذي سنعتمدع اً القٌاس على عقد اإلشتراك إلى القول بؤنه توجد عدة مظاهر
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يمكن من خاللها اعتمادها في قبول هذا اإلتفاق كاألتي -:
أ -التزام مقدم الخدمة التزام بنتٌجة إن التزام مقدم الخدمة بتقدٌم خدمات اإلتصاالت وخاصة اٌما ٌتعلن
بتؤمٌن اإلتصال بالشبكة هو التزام بنتٌجة إذ أن المشترك ٌهدؾ من عقد الهاتؾ النقال الحصول على هذع
النتٌجة وهً إمكانٌة اإلتصال بالشبكة لٌتمكن بعدها من الحصول على بقٌة الخدمات.
ب – توسٌا التزام مقدم الخدمة-:
إن مقدم الخدمة اً هذع الحالة ال ٌسؤل عن تحقٌن النتٌجة اقط وإنما ٌسؤل حتى اً حالة عدم تحقٌن
هذع النتٌجة ولوجود سبب أجنبً متمثل بقوة ااهرة أو حادث اجابً وكقاعدة عامة ٌجوز إن ٌتم مثل
هذا اإلتفان بٌن المشترك ومقدم الخدمة . 43
جـ  -التعوٌل عن األضرار ؼٌر المتواعة -:
ال ٌسؤل المتعااد اً المسإولٌة العقدٌة إال عن األضرار المتواعة إال إذا ارتكب ؼشا أو خطؤ جسٌما ، 44
اعندها ٌسؤل عن األضرار المتواعة وؼٌر المتواعة  ،وٌجوز بحسب القواعد العامة لإلتفان على إن ٌكون
مقدم الخدمة مسإوال عن تعوٌل األضرار المتواعة وؼٌر المتواعة وات إبرام العقد .
أما عن وجود مثل هذع اإلتفاا ٌات انقول إن هذع القواعد العامة عملٌا ؼٌر معمول بها اً عقد الهاتؾ النقال
إذ إن مقدم الخدمة ٌنفرد بوضا الشروط وهو الطرؾ القوي ااتصادٌا اً العقد.وخالصة القول انه نظرٌا
ٌمكن إن ٌوجد مثل هذع اإلتفااٌات وإنه صحٌح ومواان للقانون أال أنه عملٌا ال وجود لها.
ثانيا -:إعفاء مقدم الخدمة من المسؤولية
تعمد الشركات التً تقدم خدمة اإلتصاالت بشكل عام إلى أن ٌتضمن عقد الهاتؾ النقال شروطا لإلعفاء
من المسإولٌة أو للتخفٌؾ منها وتعمد بذلك إلى تحوٌل التزاماتها من التزام بنتٌجة إلى اإللتزام بوسٌلة حتى
ال تقوم مسإولٌتها إال إذا اثبت المشترك خطؤ مقدم الخدمة وتقصٌرع اً بذل العناٌة الالزمة  ، 45وإن هذع
الشركات عادة ما تضمن عقودها شروطا تنص اٌها على أنها تلتزم بتقدٌم أاضل الخدمات الممكنة ،وإنها
ؼٌر ملزمة بتقدٌم الخدمات اً جمٌا أنحاء البالد وإنها ؼٌر مسإولة عن أٌة مشكلة أو تؤخٌر أو تواؾ ٌمكن
إن ٌحدث للشبكة اً أي وات ومهما كان نوع الخدمة المستعملة أو عن أي إضرار تلحن بالمشترك ناشبة
عن خدمة اإلتصال  ، 46وهذا ٌعنً ان شركة اإلتصاالت تحاول تحوٌل التزاماتها إلى التزام ببذل عناٌة
وأحٌانا تهدؾ إلى اإلعفاء من المسإولٌة بشكل كامل وإن مثل هذع الشروط تدرج صراحة اً العقد ،اما
43
مدى صحة وابول عقد الهاتؾ النقال لتلك الشروط ؟ٌ .رى جانب من الفقه إن مثل هذا الشرط صحٌح
وٌمكن إدراجه اً العقد ذلك إن العقد شرٌعة المتعاادٌن ولكن ٌجب عدم إعمال هذا الشرط اً حالة إذ تنااى
ما جوهر العقد وأساسه  .أي أن مثل هذع اإلتفااٌات لم تلن الترحٌب أو القبول من جانب بعل الفقهاء
اً عدد من العقود كعقد المشورة المعلوماتٌة مثال باعتبار إن التوسا اً إعمال مثل هذع الشروط ٌإدي إلى
التقلٌل من جوهر العقد و أساسة  . 41أما اً القوانٌن اال ٌوجد ما ٌمنا من وجود مثل هذع اإلتفااٌات
وصحتها اً أي عقد للتخفٌؾ أو لإلعفاء من المسإولٌة العقدٌة كقاعدة عامة من إذ المبدأ أال ما ٌنشا عن
الؽش والخطؤ الجسٌم ،
وٌجوز أٌضا حسب القواعد العامة إن ٌشترط المدٌن عدم مسإولٌته عن الؽش والخطؤ الجسٌم الصادر من
األشخاص الذٌن ٌستخدمهم اً تنفٌذ العقد  . 45أي انه من الناحٌة التشرٌعٌة اان وجود مثل هذع اإلتفااٌات
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اً عقد الهاتؾ النقال صحٌحة اً مواجهة المشترك وإن مقدم الخدمة ٌستطٌا اً جمٌا األحوال التخلص
من المسإولٌة الناشبة من اعله ما لم ٌرتكب خطؤ جسٌما أو ؼشا وإن مقدم الخدمة ٌستطٌا التخفٌؾ من
مسإولٌته بان ٌجعل التزامه التزام ببذل عناٌة ولٌس بتحقٌن ؼاٌة وبذلك ٌقلب عبء اإلثبات على المشترك
الذي علٌه إثبات خطؤ و تقصٌر مقدم الخدمة ،وكما ٌستطٌا مقدم الخدمة اإلعفاء من المسإولٌة الناشبة عن
الؽش والخطؤ الجسٌم الصادر من األشخاص الذٌن ٌستخدمهم اً تنفٌذ التزامه.وخالصة القول انحن نمٌل
إلى الرأي الفقهً الؽالب اً مجال عقد المشورة المعلوماتٌة ونقول إن شروط اإلعفاء أو التخفٌؾ من
المسإولٌة العقدٌة اً مجال عقد الهاتؾ النقال هً شروط ؼٌر صحٌحة ألنها تنال من جوهر وأساسه العقد
وتإدي إلى إعفاء مقدم الخدمة من المسإولٌة وتعطٌه سلطة واوة اكبر اً مواجهة المشترك اضال عن كونه
الطرؾ األاوى اً العالاة العقدٌة والذي ٌتمتا بالخبرة الفنٌة والعملٌة  ،لذا نرى ضرورة إبطال مثل هذع
الشروط اً عقد الهاتؾ النقال واً ؼٌرع من عقود اإلذعان بشكل عام لكونها أساسا تتسم بعدم التكااإ بٌن
إطرااه وكونها ال تتالءم ما طبٌعة أداء مثل هذع الخدمات وإنها من الشروط التعسفٌة . 54
المطلب الثانً
المسإولٌة التقصٌرٌة
اً سبٌل تواٌر خدمة اإلتصال للمشفتركٌن افً عقفد الهفاتؾ النقفال افان مقفدم الخدمفة شفركة اإلتصفاالت
تقوم بإبرام العدٌد مفن العقفود المختلففة وكفذلك تقفوم بنصفب األبفراج والمعفدات التكنولوجٌفة الالزمفة لتفؤمٌن
خدمففة اإلتصففال ومنهففا الهوابٌففات والمرسففالت وكففذلك تقففوم بنصففب المولففدات الكهربابٌففة لتففؤمٌن الكهربففاء
واستبجار األراضً لنصب تلفك المعفدات وتوظٌفؾ العدٌفد مفن المفوظفٌن الفنٌفون واإلختصاصفٌٌن افً هفذا
المجال وهً كما تقوم بذلك وكنتٌجة طبٌعٌة لنشاطها اإنها اد تلحن أضرارا باآلخرٌن وهذع اإلضرار لٌست
لها صورة وأحدة بفل متعفددة ومختلففة وهفذع األضفرار افد تلحفن نتٌجفة األمفواج واإلشفعاعات الصفادرة مفن
األبففراج أو بسففبب المولففدات الكهربابٌففة وكففذلك تففنهل المسففإولٌة بسففبب األضففرار التففً ٌلحقهففا الفنٌففون
الموظفون اٌؤثناء اٌامهم بؤعمالهم وهذع المسإولٌة هفً مسفإولٌة تقصفٌرٌة  51تفنهل أذا تفوارت أركانهفا ،
وٌطلن علٌها تسفمٌات متعفددة منهفا المسفإولٌة الفعلٌفة والمسفإولٌة عفن الفعفل الضفار وإنهفا تعفرؾ التفزام
الشففخص بتعففوٌل الضففرر الناشففا عففن اعلففه الشخصففً أو عففن اعففل مففن هففم تحففت رعاٌتففه أو راابتففه مففن
األشففخاص أو ا تبففاع أو تحففت سففٌطرته الفعلٌففة مففن الحٌففوان أو البنففاء أو األشففٌاء ؼٌففر الحسففٌة األخففرى اففً
الحدود التً ٌرسمها القانون  . 52سنحاول التكلم اً هذا المطلب على أركان هذع المسإولٌة ومدى تحققها
بالنسبة لمقدم الخدمة شركة اإلتصاالت اً الفرع األول ،وأما الفرع الثانً نتكلم عن حكم تحققها وجواز
تعدٌل حكمها بالنسبة لمقدم الخدمة.
الفرع األول  /أركان المسؤولية التقصيرية
لتحقن المسإولٌة التقصٌرٌة لمقدم خدمة اإلتصال شركة اإلتصاالت البد من تواار أركانها وهفً الخطفؤ
و الضرر والعالاة السببٌة بٌنهما حٌنذاك ٌتحقن حكم المسفإولٌة علفى مقفدم الخدمفة وسفنتناول هفذع األركفان
الثالثة تباعا .
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اوال -:الخطؤ
ركن ضروري من أركان المسإولٌة التقصٌرٌة وٌعرؾ الخطؤ بؤنه إخالل بالتزام اانونً سابن ٌصدر
عن إدراك وهذا اإللتزام القانونً هو التزام باحترام حقون الناس الكااة وعدم اإلضرار بهم وهو التزام ببذل
عناٌةوالخطؤ ألتقصٌري ٌقوم على عنصرٌن هما التعدي أو اإلخالل وهو العنصر الموضوعً واإلدراك أو
التمٌٌز وهو العنصر الشخصً  . 53واً مجال خدمة اإلتصال اان على مقدم الخدمة المالك للمنظومة أن
ٌتقٌد بالتعلٌمات الخاصة بنصب األبراج والهوابٌات وعدد المرسالت اً كل برج وكذلك المسااات المطلوبة
وكما إن هناك أجهزة واآلالت تستخدم لتؤمٌن اإلتصال وهذع ورالت تتطلب عناٌة خاصة والسٌما اٌما ٌتعلن
بقٌاس اإلشعاعات الصادرة منها اعلى مقدم الخدمة متابعة اإلشعاعات الصادرة واٌاسها ألن اً عدم مراعاة
التعلٌمات وزٌادة نسبة اإلشعاعات الصادرة من األبراج ٌإدي إلى اٌام مسإولٌة مقدم الخدمة اً حالة إلحان
أضرار باآلخرٌن علما بان اٌم التعرل لإلشعاعات الصادرة من األبراج والمحطات الربٌسٌة والثانوٌة هً
4،35ملً وأحد /سم 2بالنسبة للتردد  144-544مٌكاهرتز  4،1ملً واط /سم 2للتردد 2444-1144
مٌكاهرتز حسب المادة الثالث عشر من تعلٌمات الوااٌة من األشعة ؼٌر المإٌنة .
ثانٌا -:الضرر
ٌعرؾ الضرر بؤنه األذى الذي ٌصٌب الشخص اً حن أو مصلحة مشروعة وهو ركن أساسً ألن
المسإولٌة تعنً التعوٌل والتعوٌل ٌقدر بحجم الضرر وبانتقابه تنتفً المسإولٌة وال ٌبقى محل
للتعوٌل  54االمسإولٌة التقصٌرٌة تدور وجودا وعدما ما الضرر  ،واً سٌان التكلم عن الضرر البد
من اإلشارة إلى انه اد ٌلحن ضرر البٌبة ناجم عن اإلشعاعات الصادرة من األبراج والهوابٌات والضوضاء
من المولدات والقفانون أعطفى الحفن لمراافب البٌبفة بإزالفة الضفرر والمطالبفة بفالتعوٌل علفى وافن أحكفام
اانون حماٌة البٌبة وتحسٌنها رام  23لسنة  2445وبالتالً اهً تخرج من نطان بحثنا . 55
واد اسم الفقهاء الضرر إلى نوعٌن هما الضرر المادي واألدبً وهنالك شروط اً الضفرر أن ٌكفون محققفا
. 56
ومباشرا وإن ٌصٌب حقا أو مصلحة مالٌة مشروعة
واً نطان تقفدٌم خدمفة الهفاتؾ النقفال اؤننفا ٌمكفن إن نفورد بعفل صفور الضفرر الناجمفة عفن تقفدٌم خدمفة
اإلتصال.
أ -األضرار التً تلحن بسبب اإلشعاعات ؼٌر المإٌنة الصادرة من األبراج والهوابٌات -:
لقد أثار هذا النوع من األضرار جدال واسعا اً مختلؾ أنحاء العالم واام الباحثون والناشطون اً
مجال الصحة البٌبٌة بإجراء البحوث إلثبات الضرر على اإلنسان وإن محطات الهاتؾ النقال تعمل
على موجات الماٌكرووٌؾ الرادٌوٌة وبنطان ترددات  1144 -544مٌكاهرتز وتتفن كل الهٌبات
المختصة بهذا الموضوع على ضرورة الوااٌة من التعرل لهذع الموجات لمدة طوٌلة ألنها تسبب
أضراراً وتلفا ً اً خالٌا المخ والدماغ وٌإدي إلى ارتفاع حرارة الجسم . 53
وٌبدو أن محكمة التمٌٌز اإلتحادٌة الموارة لم تؤخذ بنظر االعتبار هذع اإلضرار المختلففة وافً ارارهفا
المرام  /462الهٌبة المدنٌة منقول  2445/لم ٌعد وجود األبراج والهوابٌفات والمرسفالت بفالقرب مفن الفدار
المدعً ضررا إذ ورد ذلك الن الثابت من الكتب المبرزة اً الدعوى بان شركة رسٌا سٌل افد استحصفلت
الموااقات األصولٌة لتقدٌم خدمات اإلتصاالت  /الهاتؾ النقال اً إنحاء العران وكما وجد إن كتفاب مدٌرٌفة
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البٌبة اً محااظة دٌالى المرام  354اً  2445/3/12تضمن عدم ممفانعتهم مفن ناحٌفة المحفدودات البٌبٌفة
لنصب المعدات اً مكانها الحالً .مما تكون دعوى المفد عٌن ااافدة لسفندها القفانونً وموجبفة للفرد .....الفخ
واً ارار رخر لمحكمة التمٌٌز اإلتحادٌة الموارة  ] 51إذ إن محكمة الموضوع اد أجرت التحقٌقات الوااٌة
اً الدعوى واد تؤٌد من خاللها ومن تقارٌر الخبفراء القضفابٌٌن عفدم وجفود ضفرر حفال أو محتمفل ٌصفٌب
الممٌز اً جزء من األجهزة ومولدات الكهرباء ،مما تكون دعوى المدعً موجبة للفرد  ...الفخ [ بفالرؼم إن
محكمة التمٌٌز اد اسفتندت افً اراراتهفا إلفى تقفارٌر الخبفراء القضفابٌٌن وكتفب رسفمٌة صفادرة مفن مدٌرٌفة
البٌبة أال إننا نقول بهذا الصدد بان مدٌرٌات البٌبة اً كااة إنحاء العران لٌست لها الخبرة الوااٌة بهذا الصدد
وإن أمانففة مجلففس الففوزراء طلففب مففن الففدوابر ذات العالاففة بخدمففة اإلتصففال بتسففهٌل مهمففة هففذع الشففركات
بالفضالً عن إن أجهزة اٌاس اإلشعاعات الصادرة من األبراج الموجفودة افً مفدٌرٌات البٌبٌفة مفزودة أصفال
من ابل هذع الشركات مما ٌكون تقرٌرها محل نظر هذا من جهفة ومفن جهفة أخفرى أن أثفار أضفرار هفذع
اإلشفعاعات الصففادرة مففن األبففراج لٌسففت اورٌففة وإنمففا تحتففاج للواففت ومففدة لكففً تظهففر وٌثبففت بشففكل اففاطا
وجازم اكان على المحكمة إن تؤخذ بنظر االعتبار هذع األمور .
ب -اإلضرار الناجمة عن نصب المولدات الكهربابٌة من ابل مقدم الخدمة .
لؽرل تواٌر خدمة اإلتصال بشكل مستمر اإن مقدم الخدمة ٌقوم بنصب المولدات الالزمة ما
األبراج لتواٌر الكهرباء لألبراج على مدار الساعة لدٌمومة عمل هذع األجهزة ومما الشك اٌه إن هذع
المولدات تصدر منها ضوضاء وتحتاج إلى صٌانة دابمة بالرؼم من أن شركات اإلتصاالت تقوم
بتواٌر مولدات كاتمة للصوت وال تحدث ضوضاء ولكن نعتقد بان نصب هذع المولدات على أسطح
المنازل ٌلحن ضررا مباشرا ومحقن بؤصحاب الدور المجاورة .
وعلى األافل مفن ناحٌفة إدامفة هفذع المولفدات التفً تحتفاج إلفى احصفها مفن الفنٌفون ممفا ٌجعفل المنفاطن
السكنٌة عبارة عن مناطن تجارٌفة وصفناعٌة وبالتفالً ٌفقفد أصفحاب – الفدور المجفاورة الراحفة والطمؤنٌنفة
المنشودة من المسكن والبد للقضاء العرااً إن ٌقول كلمته بهذا الصدد علمفا إن هنالفك العدٌفد مفن القفرارات
الصادرة من محكمة التمٌٌز بهذا الخصوص ومنها ارار المرام 2441/432اً  2441/3/5الذي جاء اٌه
لقد ثبت من تقارٌر الخبراء القضابٌٌن الضرر الحاصل للمدعً من ناحٌتٌن األولى المتمثلة بتدهور حالتفه
الصحٌة كونه مصاب بداء الربو والثانٌة عن تشؽٌل المولدات جوارع  ...علٌه تقرر تصدٌن القفرار الخفاص
براا المولد .ونالحظ إن مواؾ القضاء العرااً إزاء المولدات ٌعتمد على القواعد العامة اً نطان التعسؾ
اً استعمال الحن  ، 55لذا اإننفا نفرى بفان الضفرر وارد مفن جفراء نصفب األبفراج والمولفدات علفى أسفطح
المنازل والسفٌما إن تعلٌمفات الوااٌفة مفن األشفعة ؼٌفر المإٌنفة رافم  1لسفنة  2443اشفترطت مواصففات
خاصة بهذع األسطح وذلك اً المادة الحادٌة عشرة التً نصفت علفى إن تؽلفن األسفطح المشفؽولة بفاألبراج
بسففور ؼٌففر معففدنً بمسففااة  6أمتففار مففن جمٌففا االتجاهففات وال اعتقففد أن هنالففك أسففطح بهففذع المسففااات
الواسعة .
ثالثا-:العالاة السببٌة
لكً تثبت المسإولٌة التقصٌرٌة على مقدم الخدمة ال ٌكففً الضفرر والخطفؤ بفل البفد مفن تفواار الرابطفة
السببٌة بٌن الخطؤ والضرر وهو ركن ضروري ومهم اٌجب تواار الرابطة السببٌة بٌن خطؤ مقدم
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الخدمة والضرر الذي لحن باآلخرٌن واً حالة عدم تواار العالاة أو الرابطة ال تنهل المسإولٌة
واثبات العالاة بٌن الخطؤ والضرر ٌقا على عاتن المتضرر ،وبحسب القواعد العامة اً اإلثبات ،اال بد
. 64
من إثبات إن خطؤ مقدم الخدمة هو الذي كان السبب اً الضرر الذي أصابه
الفرع الثانً  /حكم تحقن المسإولٌة ومدى جواز تعدٌل أحكامها سنتناول اً هذا الفرع حكم تحقن
المسإولٌة التقصٌرٌة بالنسبة لمقدم الخدمة ،ومدى جواز تعدٌل إحكام المسإولٌة التقصٌرٌة بالنسبة لمقدم
الخدمة .وكما ٌؤتً-:
أوال -:حكم تحقن المسإولٌة التقصٌرٌة إذا تحققت أركان المسإولٌة التقصٌرٌة من الخطؤ والضرر
والعالاة السببٌة تنهل مسإولٌة مقدمالخدمة وحكم المسإولٌة هو التعوٌل وتقام هذع الدعوى عن العمل
ؼٌر المشروع من المتضرر أو من ٌنوب عنه اانونا ،والتعوٌل هو وسٌلة القضاء لجبر الضرر محوا أو
تخفٌفا والتعوٌل ٌدور ما الضرر وجودا وعدما والتاثٌر لجسامة الخطر اٌه ،والتعوٌل النقدي هو الشابا
واد ٌكون التعوٌل إزالة الضرر واد تطرات المادة  / 243مدنً عرااً على عناصر التعوٌل وهً
مالحن المتضررمن ضرر وما ااته من كسب وال ٌتطلب دعوى المسإولٌة التقصٌرٌة توجٌه أعذار إلى
مقدم الخدمة
لكً تحكم المحكمة بالتعوٌل  ،ولقد استقر القضاء على إن ٌحكم بالتعوٌل وات صدور الحكم . 61
ثانٌففا -:مففدى جففواز تعففدٌل أحكففام المسففإولٌة التقصففٌرٌة بالنسففبة لمقففدم الخدمففة ٌعففد أكثففر أحكففام المسففإولٌة
التقصٌرٌة من النظام العام وال ٌجوز اإلتفان على ما ٌخالفها اال ٌستطٌا األشخاص تعدٌل إحكام دعواها من
إذ اإلثبات والتقادم ولكن ٌجفوز تعفدٌل حكفم تحقٌفن المسفإولٌة التقصفٌرٌة اٌمفا ٌتعلفن بتشفدٌد المسفإولٌة إمفا
اإلعفاء من المسإولٌة اهذا ال ٌجوز وٌقا بفاطال اسفتناداألحكام المفادة  / 255مفدنً عراافً إذ نصفت علفى
األتً :وٌقا باطال كل شرط ٌقضً باإلعفاءمن المسإولٌة المترتبفة علفى العمفل ؼٌفر المشفروع  ، 62لفذا
اان مقدم الخدمة شركة اإلتصاالت ٌكون مسفإوالً عفن األضفرار التفً تلحفن بالمتضفررٌن عنفد ممارسفة
نشاطه وال ٌتصور أن هذع الشركات تستطٌا التخلص من المسإولٌة استنادا إلى إحكام المادة  / 255مدنً
عرااً .
المبحث الثالث
دور التشرٌا اً تنظٌم عقد الهاتؾ النقال
وكان النتشار خدمة اإلتصال عبر الهاتؾ النقال اً جمٌا إنحاء العالم دور مهم اً حث الدول على إصدار
التشرٌعات الخاصة بها لتنظٌم أعمالها وبٌان أحكامها ،واد أصدرت بعل الدول اوانٌن تنظٌم ذلفك وهنالفك
دول اً طور اإلصدار لتلك القوانٌن ومنها العران  .لذا سنتكلم اً هفذا المبحفث عفن دور التشفرٌا المقفارن
اً المطلب األول واً المطلب الثانً عن دور التشرٌا اً تنظٌم اإلتصال اً العران.
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المطلب األول
دور التشرٌا المقارن
لقد أحدثت خدمة الهاتؾ النقال ثورة تكنولوجٌة عالمٌة وساهمت بشكل كبٌر اً أحداث التواصل بٌن
أاراد وسكان األرل وبكل سهولة وبالرؼم من اوابدها الجمة إال إن اٌها بعل المساوئ لذلك اتجهت
معظم الدول إلى إصدار اوانٌن وتعلٌمات بخصوص عمل هذع الخدمة وتحدٌدا أماكن نصب األبراج
وارتفاعها وعدد الهوابٌات اً كل برج ...واد بذلت جهود دولٌة لمواجهة مشاكل التقنٌات العلمٌة الحدٌثة
ومنها الهواتؾ النقالة إذ أصدرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ارارها برام  d-30 3314بتارٌخ
 1535/14/14والذي سمً باإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمً والتكنولوجً لصالح اسالمة وخٌر
البشرٌة هذا بالفضالً عن انه تم إنشاء االتحاد الدولً لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة  ،إذ ٌختص بتنظٌم
الحصول على الموااا المدارٌة وتفادي حصول التشوٌش الضار  63ولقد أصدرت العدٌد من الدول اوانٌن
تنظم عمل اإلتصال اً أراضٌها اقد أصدرت ألمانٌا اانون خدمات اإلتصاالت والمعلومات عام
1553وأصدرت ارنسا العدٌد من القوانٌن بهذا الخصوص  64ومنها القانون الخاص بحرٌة اإلتصاالت
الرام  1436اً 1516/5/34رام  646اً ٌ /14ولٌو  1551 /واانون تنظٌم اإلتصاالت رام  66الصادر
اً ٌ /ولٌو  1556 /وصدرت عدة تعلٌمات تنفٌذا له  .وكما صدر اانون رام  315لسنة 2444المعدل
لقانون سرٌة اإلتصاالت رام .1436واد أصدرت الدول العربٌة مجموعة اوانٌن متعلقة باإلتصاالت اقد
أصدر المشرع المصري اانون اإلتصاالت رام  14اً  /2ابراٌر  2442/وكذلك أصدر اانون حماٌة
المستهلك رام  63اً  ، 2446/54/24وكذلك أصدر المشرع القطري اانون رام  43لسنة 2446
والخاص باإلتصاالت وكذلك أصدر اانون حماٌة المستهلك رام  1اً . 65 2441/5/15وكما أصدر
المشرع اللبنانً اانون حماٌة المستهلك اللبنانً رام  655اً  ،2442/2/4اد أصدر المشرع العمانً
اانوناإلتصاالت رام  /12مارس 2442 /واانون حماٌة المستهلك العمانً رام  11اً  2442/1/21وكما
إن هنالك دول عربٌة أخرى اد أصدرت اوانٌن مماثلة ومن خالل عرضنا للتشرٌعات المقارنة نالحظ بؤن
معظم الدول والهٌبات الدولٌة تولً خدمات اإلتصال اهتماما بالؽا كونها روح العصر وإنها دخلت اً الحٌاة
العامة للمجتما اكان من الضروري تنظٌمها على وان اواعد القانون .
المطلب الثانً
دور التشرٌا اً العران
مما الشك اٌه أن العران اد تؤخر اً إصدار تشرٌعات تنظم وتحكم عمل خدمة اإلتصاالت الحدٌثة اً
العران لتؤخر هفذع الخدمفة إلفى العفران بسفبب الحصفار اإلاتصفادي الفذي كفان مفروضفا ً علفى العفران وبعفد
أحداث عام  2443أصبح العران ساحة مفتوحة ال ٌوجد اٌها اانون واد عملت بعل الشفركات ومنهفا رسفٌا
سٌل وعراانا لتقفدٌم خفدماتها وبصفورة اورٌفة بعفد أحفداث  . 2443وافد أصفدر سفلطة االبفتالؾ المإاتفة
أوامر بخصوص هذع الخدمات ومنها األمر رام  65القسم  5 -6والمنشفور افً الوافابا العرااٌفة بالعفدد
 3512اً  2444/3/24التفً أعطفت المفوضفٌة العرااٌفة لإلتصفاالت واإلعفالم افرل العقوبفات المناسفبة
على عمل الشركات المرخصة لها بالعمل اً العران افً مجفال اإلتصفاالت السفلكٌة والالسفلكٌة  .افً حالفة
إخاللها بالتزامها  . 66ولها صالحٌة سحب الرخص الممنوحة لها .
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وبعد انتشار خدمفة النقفال افً العفران  ،وتوسفا عمفل الشفركات المقدمفة  ،ونصفبها العدٌفد مفن األبفراج
والمرسالت والهوابٌات داخل المدن وبطرن عشوابٌة وجد المشرع العرااً البد من إصدار تعلٌمات لتنظٌم
توزٌا األبراج والهوابٌات والمرسالت بشكل ٌقلل من اآلثار السلبٌة للموجات والترددات واإلشعاعات الؽٌر
المإٌنففة الصففادرة مففن هففذع األبففراج اصففدرت تعلٌمففات الوااٌففة مففن اإلشففعاعات ؼٌففر المإٌنففة الصففادرة عففن
األبففراج الربٌسففٌة والثانوٌففة للهواتففؾ النقالففة را فم  1لسففنة  2443والمنشففور اففً الواففابا العرااٌففة بالعففدد
 4455اً/16كانون الثانً 63 2443 /وإن صدور مثل هذع التعلٌمات أمر ضروري لضمان حماٌة البٌبفة
وعناصرها اإلنسان والحٌوان والنبات من التؤثٌرات الباٌلوجٌة لإلشعاع ؼٌر المإٌن ،
وتضمت هذع التعلٌمات مجموعة تعلٌمات والمسااات الالزمة تواارها لنصب األبراج وضفرورة استحصفال
موااقة وزارة البٌبة ابل نصب األبراج داخل المدن بالرؼم من أهمٌفة هفذع الخطفوة إال إن التعلٌمفات ٌشفوبها
بعل الؽمول ومنها عدم منعها نصب األبراج داخل المناطن السكنٌة  .هفذا اضفالً عفن أن تفواٌر أجهفزة
لقٌاس مستو ى اإلشعاع الصادر من األبراج ٌتم من ابل الشركات العاملة األمر الذي ٌكفون محفل شفك حفول
مواصفات هذع األجهزة وجودتها اً اٌاس اإلشعاعات الصادرة مفن األبفراج  ،كمفا إن المشفرع العراافً افد
أصدر عدد من القوانٌن ذات العالاة بخدمة اإلتصال الهاتؾ النقال اقد صدر اانون حماٌة وتحسٌن البٌبفة
رام  23لسنة  2445المنشور اً الواابا العرااٌة بالعدد  4142اً /25كانون الثانً ، 2441/واد اعتبر
القففانون واففً المففادة  2الفقففرة  6الهففواء مففن عناصففر البٌبففة والواجبففة حماٌتهففا مففن التلففوث والحففد مففن
الضوضاء واد اعتبر المفادة  15الفقفرة  5منفه ممارسفة النشفاطات الباعثفة لألشفعة الكهرومؽناطٌسفٌة
ؼٌففر المإٌنففة والمنبعثففة مففن محطففات الربٌسففٌة و أالبففراج والهوابٌففات .....إذا تجففاوزت حففدها مففن ملوثففات
الهواء  61وكما تضمن القانون أحكاما ً عقابٌة اً المواد  ، 35- 33وكذلك من القوانٌن ذات العالاة بخدمفة
الهاتؾ النقال اانون حماٌة المستهلك رام  1لسنة  2414والمنشور اً الواابا العرااٌة بالعفدد  4143افً
 1شباط  2414 /وهو من القوانٌن المهمة وذات الصلة المباشرة بتقدٌم خدمة الهاتؾ النقال . 65
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الخاتمـة
اً ختام البحث اً موضوع عقد الهاتؾ النقال البد لنا بٌان أهم المقترحات والتوصٌات التً تم التوصل إلٌها
أوال -:ضرورة معالجة الؽٌاب التشرٌعً اٌما ٌخص تنظٌم عقد الهاتؾ النقال وخدمة اإلتصال.
ثانٌا -:النص اً اانون اإلعالم واإلتصال على ضرورة إبطال الشروط التعسفٌة اً العقد.
ثالثا -:النص اً اانون اإلعالم واإلتصال على عدم تعدٌل وتؽٌٌفر األسفعار إال بعفد اإلتففان مفا المسفتهلكٌن خاصفة وان افانون
حماٌة المستهلك العرااً رام  1لسنة  2414اجاز تشكٌل
مجلس حماٌة المستهلكٌن وٌتمتا بالشخصٌة المعنوٌة.
رابعا -:استبدال لفظ المستفٌد الوارد اً مسودة اانون اإلعالم واإلتصال بلفظ المشترك الن االستفادة تكون بعد اإلشتراك.
خامسففا -:ضففرورة إنشففاء شففركة وطنٌففة لإلتصففاالت لتقففدٌم خدمففة الهففاتؾ النقففال والسفٌما إن العففران لدٌففه اإلمكانٌففات البشففرٌة
والمالٌة مما ٌقلل من احتكار هذع الشركات علما ً أن هناك دراسة سابقة بهذا الخصوص.
سادسففا -:إن تعلٌمففات الوااٌففة مففن اإلشففعاعات ؼٌففر المإٌنففة الصففادرة عففن األبففراج الربٌسففٌة والثانوٌففة للهففاتؾ النقففال  1لسففنة
 2443رؼم كونها خطوة مهمة لتنظٌم األبراج والوااٌة منها إال إن اٌها
بعل النوااص األتٌة-:
أ -ضرورة النص على منا نصب األبراج والهوابٌات داخل المناطن السكنٌة لتالاً اإلضرار المستقبلٌة.
ب -ضرورة معالجة األبراج والهوابٌات التً نصبت ابل صدور تعلٌمات الوااٌة من اإلشعاعات.
ت -هناك تنااضات وردت اً التعلٌمات السٌمآ ما ٌتعلن بالمسااة بٌن األبراج ورٌال األطفال والمفدارس العادٌفة التفً
نصت إن تكون 14م اً حٌن نصت على ابتعاد األبفراج عفن الفدور والشفبابٌك المجفاورة مسفااة 12م ونقفول إال
ٌوجد اً الدور والمساكن أطفال أٌضا ٌستحقون حماٌة؟!!!
سابعا -:إلزام شركات اإلتصاالت بتفعٌل خدمة تحدٌد مواا المتصل لما له من أهمٌة ودور مهم
اً جرابم االختطاؾ والتهدٌد للكشؾ عن موااعهم .

(تم بعون اهلل)
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المصــــادر

:

( )1اٌمبِٛط اٌّذ١ظ  ،فؼً اٌؼ. ٓ١
(ِ )2خزبس اٌظذبح  :اثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشاص ، ٞطجؼخ ث١شٚد  ،ص 168
( )3د .ػجذ اٌّج١ذ اٌذى ، ُ١د .ػجذ اٌجبل ٟاٌجىش ، ٞدِ .ذّذ طٗ اٌجش١ش ،اٌٛج١ض فٔ ٟظش٠خ اإلٌزضاَ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال،ٟ
ِظبدس اإلٌزضاَ  ،ج ، 1داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش  ،اٌّٛطً  ، 1981،ص3
( )4د .ػظّذ ػجذ اٌّج١ذ ثىش  ،اثش اٌزمذَ اٌؼٍّ ٟف ٟاٌؼمذ  ،إٌبشش طجبح طبدق جؼفش االٔجبس ، ٞثغذاد  ، 2117 ،ص. 31
(٘)5بٌخ طالح أٌذذ٠ث ،ٟإٌظبَ اٌمبٌٔ ٟٔٛؼمٛد اٌٛٙارف إٌمبٌخ ،جبِؼخ وشوٛن ،ثذث ِٕشٛس ،ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔ١ذ،ص6
()6اٌزشاض ٛ٘ -: ٟرٛافك اإلسادر ٓ١إر الّ٠ىٓ رظٛس ل١بَ سٚاثظ رؼبلذ٠خ ث ٓ١اٌطشف ٓ١إرا ٌُ رزالق إسادرّٙب إلرّبَ اٌؼمذ
٠ٚؼزجش اٌزشاض ٟأُ٘ سوٓ ٌٍؼمذ ٚاٌؼٕظش اٌج٘ٛشٌّ .ٞض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أظش ،د.عٍّ١بْ ِشلض ،اٌٛاف ٟف ٟششح
اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟف ٟاإلٌزضاِبد ،اٌّجٍذ األٚئ-ظش٠خ اٌؼمذ ٚاإلسادح إٌّفشدح ،ج ،1ط،1، 1987ص،132
( )7اعزٕبداً ٌٍّبدح( ) 91اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال ٟسلٌُ 41غٕخ 1951اٌزٔ ٟظذ ( إرا فشع اٌمبٔ ْٛشىال ِؼٕ١ب ٌٍؼمذ فال ٠ؼمذ
إال ثبعز١فبء ٘زا اٌشىً ِبٌُ ٛ٠جذ ٔض ثخالف رٌه )
(ٌٍّ )8ض٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١أظش  .د٠.بعِ ٓ١ذّذ اٌججٛس ،ٞاٌّجغٛط ف ٟششح اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ،ٟجِ ،1ظبدس اٌذمٛق اٌشخظ١خ ،
اٌّجٍذ األٚي – ٔظش٠خ اٌؼمذ،اٌمغُ األٚي ،أؼمبد اٌؼمذ ،دساعخ ِمبسٔخ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاألسدٔٚ ٟاٌفمٗ اإلعالِٟ
ٚاإلشبسح إٌ ٝاٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشالٚ ٟاٌّظشٚ ٞاٌفشٔغ ، ٟداس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ  ،ػّبْ ،2112،صِٚ 173ب
ثؼذ٘ب .
( )9اٌّبدح ( ِٓ)77اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشالٔ ٟظذ ػٍ ٝاْ ( اإل٠جبة ٚاٌمجٛي وً ٌفظِ ٓ١غزؼٍّ ٓ١ػشفب إلٔشبء اٌؼمذ ٚأٌ ٞفظ
طذس أٚال ف ٛٙإ٠جبة ٚاٌثبٔ ٟلجٛي).
( )11اعزٕبدا ٌٍّبدح ( ِٓ )73اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال.ٟ
( )11د .ادّذ اٌغؼ١ذ اٌضلشد ٔ ،ذٔ ٛظش٠خ ػبِخ ٌظ١بغخ اٌؼمٛد  ،دساعخ ِمبسٔٗ فِ ٟذ ٜاٌمٛح اٌٍّضِخ ٌّغزٕذاد اٌزؼبلذ ِ،جٍخ
اٌذمٛق،اٌؼذد اٌثبٌث ،اٌغٕخ اٌخبِغخ ٚاٌؼشش ،2111 ،ْٚص.178
(ٌٍّ )12ض٠دددددذ ِدددددٓ اٌزفظددددد ً١ػدددددٓ ٘دددددزٖ اٌؼمدددددٛدٕ٠ ،ظدددددش د.دغدددددٓ ػٍددددد ٟرٔددددد ،ْٛدٚس اٌّدددددذح فددددد ٟاٌؼمدددددٛد اٌّغدددددزّشح،
ِطجؼخ داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،جبِؼخ اٌّٛطً،1988،صِٚ ،6ب ثؼذ٘ب.
( )13د .عدددالَ ِدددٕؼُ ِشدددؼً  ،ػمدددٛد رج١ٙدددض دددذِبد اٌٙدددبرف إٌمدددبيِ ،جٍدددخ وٍ١دددخ اٌذمدددٛق  ،جبِؼدددخ إٌٙدددش ،ٓ٠اٌّجٍدددذ ،9
اٌؼذد ، 17وبٔ ْٛاألٚي  ، 2116،ص()166-164
( )14أظش فمشح ( ِٓ )2( ِٓ )7إّٔٛرج ػمذ اٚساعى َٛر١ٍ١ىٌٍٙ َٛبرف إٌمبي
( )15أظش فمشح ( ِٓ )5الئذخ اٌششٚط ٌخذِبد اع١بعٌٍٙ ً١برف إٌمبي  ٟ٘ٚجضء ٍِذك ٌالشزشان ثبٌخذِخ ( جضء ِٓ اٌؼمذ )
( )16اٌجٙخ اٌّغؤٌٚخ ػٓ ِٕخ رشا ١ض اٌؼًّ ف ٟاٌؼشاق ٘١٘ ( ٟئخ اإلػالَ ٚاإلرظبالد ) .
( )17د .دغٓ ػٍ ٟرٔ ، ْٛششح اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ، ٟأطٛي اإلٌزضاَ ِ ،طجؼخ اٌّؼبسف ،ثغذاد ،1971،ص.25
( )18دِ .ذّذ ٚد١ذ اٌذ ٓ٠عٛاس  ،ششح اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ، ٟإٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ ِ ،ظبدس اإلٌزضاَ ِ18،ذ٠ش٠خ اٌىزت
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ٚاٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ  ،دِ ْٚىبْ ٌٍطجغ (،)1991-1989،ص.42
( )19د .ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١آ ش ، ْٚاٌٛج١ض فٔ ٟظش٠خ اإلٌزضاَ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال، ٟج ،1981 ،1ص.25
( )21دِ .ظطف ٝوّبي طٗ ٚد .ػٍ ٟاٌجبسٚد ، ٞاٌمبٔ ْٛاٌزجبسِٕ ، ٞشٛساد اٌذٍج ٟاٌذمٛل١خ  ،ث١شٚد  ،2111 ،ص.476
( )12نداء كاظم محمد المولى  ،اآلثار القانونية لعقود نقل التنكنولوجيا  ،دار وائل لمنشر والتوزيع  ،عمان  ،1002 ،ص .40
( )22نقالً عن  :د .مصطفى كمال طه  ،مصدر سابق  ،ص.365د .محمد فريد العريني  ،مبادىء القانون التجاري _دراسة
في األدوات القانونية  ،منشأة المعارف  ،االسكندرية  ،ص.78

( )23د .محمد فريد العريني ،ود .جالل وفاء البدري ود .محمد السيد الفقي . ،مبادىء القانون التجاري دراسة في اآلدوات
القانونية  ،منشأة المعارف  ،األسكندرية  ،ص.78
( )24د .ػجذ إٌّؼُ فشج اٌظذح  ،ف ٟػمٛد أالرػبْ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّظش ٞدساعخ فم١ٙخ ٚلضبئ١خ  .سعبٌخ دوزٛساٖ،اٌمب٘شح ،
ِطجؼخ جبِؼخ اٌفؤاد أألٚي ،1946،ص.77
( )25د .ػجذ إٌّؼُ فشج اٌظذح  ،اٌّظذس ٔفغٗ ،ص.74
( )36اٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١ػٓ ششٚط  ٚظبئض االرػبْ ٕ٠ظش  :د .ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس ،ٞاٌّظذس اٌغبثك ،ص.251-244
( )27شّ١بء ِظطف ٝادّذ اٌش١خٍ ،ٟػمذ االرػبْ – دساعخ ِمبسٔخ – سعبٌخ ِبجغز١ش ،لذِذ اٌِ ٝجٍظ وٍ١خ طذاَ ٌٍذمٛق –
جبِؼخ طذاَ ،ثغذاد،2111،ص.56
( )28د .عالَ ِٕؼُ ِشؼً ،اٌّظذس اٌغبثك  ،ص.175
( )29د٘ .بٌخ طالح اٌذذ٠ث ،ٟاٌّظذس اٌغبثك  ،ص8
(٠ )31ذِ ٝ١ذّذ اٌشٛٙأ ،ٟششوخ اإلرظبالد ٚ ...ػمذ االرػبِْ ،مبٌخ ِزبدخ ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔ١ذ ػٍ ٝاٌّٛلغ
www.oroblaw.org
( )31وزبة ٘١ئخاالػالَ ٚاإلرظبالد ثبٌؼذد  1199فٚ 2119\6\17 ٟوزبة االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّجٍظ اٌٛصساء ثبٌؼذد 6451
ف2119\3\8 ٟ
( )32ػٕذِب لبِذ ششوبد اإلرظبالد ف ٟاٌؼشاق ثزذ ً٠ٛرؼجئخ اٌشط١ذ ِٓ اٌذٚالس االِش٠ى ٟاٌ ٝاٌذٕ٠بس اٌؼشاال ٟاػزّذد فٟ
عؼش اٌظشف ٌٍذٚالس االِش٠ىِ ٟمبثً اٌذٕ٠بس اٌؼشال ٟثـ  121دٕ٠بس ف ٟد ٓ١عؼش اٌظشف ف ٟاٌجٕه اٌّشوضٞ
117دٕ٠بس االعٛاق 118دٕ٠بس فأ ٓ٠اٌشلبثخ ؟
( )33د .دغٓ ػٍ ٟرٔ. ، ْٛدِ .ذّذ عؼ١ذ اٌشد ، ٛاٌٛج١ض ف ٟإٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَِ ،ظبدس اإلٌزضاَ ،دساعخ ِمبسٔٗ ثبٌفمٗ
اإلعالِٚ ٟاٌمبٔ،ْٛج،1داس ٚائً ٌٍٕشش  ،ػّبْ ،األسدْ ، 2112،ص215
( )34د .ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١آ ش . ْٚاٌّظذس اٌغبثك ،ص164
( )35د  .ػجذ اٌّج١ذ اٌذى ٚ ُ١آ ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك165،
( )36ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص167
( )37د .دغٓ ػٍ ٟرٔ ، ْٛدِ .ذّذ عؼ١ذ اٌشد ، ٛاٌّظذس اٌغبثك  ،ص218
( )38اعزٕبدا ٌٍفمشح ( ِٓ )3،2اٌّبدح  ِٓ 169اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال.ٟ
( )39د  .ػجذ اٌشصاق اٌغٕٛٙس ، ٞاٌّظذس اٌغبثك  ،ص(.)991-969
( )41د  .ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص .867
( )41د  .ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص.165
( )42ادّذ ِذّٛد عؼذ ٔ ،ذ ٛاسعبء ٔظبَ لبٌٔ ٟٔٛؼمذ اٌّشٛسح اٌّؼٍِٛبر١خ ،داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شح، 1995 ،
ص(.)459-457
( )43اٌّبدح (ٌٍ )259فمشح ( ِٓ )1اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال..ٟ
( )44اٌّبدح (ٌٍ )169فمشح ( ِٓ )3اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال.ٟ
( )45د ِ .ذّذ دغِٕ ٓ١ظٛس  ،اٌّغؤ١ٌٚخ االٌىزش١ٔٚخِٕ ،شبح اٌّؼبسف ،االعىٕذس٠خ ،2116،ص(.) 91-91
(ٕ٠ )46ظش اٌفمشح ( ِٓ )1الئذخ اع١ب عٚ ،ً١اٌفمشح( ِٓ )2ششٚط ششوخ وٛسن اٚساعى َٛر١ٍ١ى ،َٛاٌفمشح ( ِٓ )1ثبٔ١خ ِٓ
رذشص اٌ ٝػمذ وٛسن ر١ٍ١ى. َٛ
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( )47د .ادّذ ِذّٛد عؼذ  ،اٌّظذس اٌغبثك ،ص.463
( )48د .ادّذ ِذّٛد عؼذ  ،اٌّظذس اٌغبثك ،ص(.)465-462
( )49اٌفمشح( ِٓ )2اٌّبدح( ِ) 259ذٔ ٟػشال. ٟ
( )51شّ١بء ِظطف ٝادّذ اٌش١خٍ ، ٟاٌّظذس اٌغبثك  ،ص.136
( )51رىٍُ اٌّششع اٌؼشال ٟػٓ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ف ٟاٌّٛاد(  ِٓ )232-186اٌمبٔ ْٛاٌّذٔ. ٟ
( )52ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص. 198
()53د  .ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك .215 ،
( )54ػجذ اٌذّ١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ،ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص .212
(ٌٍّ )55ض٠ذ دٛي دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ االضشاس أظش  :د.ادّذ ِذّذ دش١ش – اٌّف َٛٙاٌمبٌٍٔ ٟٔٛج١ئخ ف ٟضٛء اعٍّخ اٌمبْٔٛ
اٌّؼبطش  ،داس اٌىزت اٌمبٔ١ٔٛخ ِ ،طجؼخ شزبد ِ ،ظش .2118 ،
( )56ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ،ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،صِٚ 212ب ثؼذ٘ب .
( )57اٌغ١ذ ِذّذ طب٘ش لبعُ االٚجبس – اٌّغؤ١ٌٚخ الضشاس اثشاج ِٚذطبد اٌٙبرف اٌجٛاي ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚطذخ االٔغبْ  ،ثذث
ِٕشٛس ف ٟاٌّؤرّش اٌغٕ ٞٛاٌثبٌٍٔ ٟذّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍج١ئخ(اٌٛالغ ٚاالفبق ) جبِؼخ اٌّٛطً – وٍ١خ اٌمبٔ ، ْٛاٌجضء االٚي،
صِٚ 337بثؼذ٘ب
( )58لشاس ِذىّخ اٌزّ١١ض ثبٌؼذد  /865اٌ١ٙئخ اٌّذٔ١خ  ، 2117 /غ١ش ِٕشٛس ف2117/7/16 ٟ
(ٌٍّ )59ض٠ذ  :أظش دبصَ عٍٚ ُ١عذش د١بي غبُٔ  ،االثبس اٌمبٔ١ٔٛخ الٌ١خ رشغ ً١اٌٌّٛذاد اٌىٙشثبئ١خ اٌخبطخ  ،ثذث ِٕشٛس
ف ٟاٌّؤرّش اٌغٕ ٞٛاٌثبٌٍٔ ٟذّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍج١ئخ (اٌؼشاق ٚاالفبق ) ،صِٚ 261بثؼذ٘ب .
( )61د  .ػجذ اٌّج١ذ ٚا ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص.239
(ٌٍّ )61ض٠ذ دٛي اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ  ،أظش ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١ا ش ْٚاٌّظذس اٌغبثك ،صِٚ 198ب ثؼذ٘ب .
( )62ػجذ اٌّج١ذ اٌذىٚ ُ١آ ش ، ْٚاٌّظذس اٌغبثك  ،ص. 251
( )63د٘ .بٌخ طالح اٌذذ٠ث ، ٟاٌّظذس اٌغبثك ،ص5
( )64أظش دٚ .ائً أٛس ثٕذق ِٛ ،عٛػخ اٌمبٔ ْٛاالٌىزشٚ ٟٔٚرىٌٕٛٛج١ب اإلرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد  ،ط ،1داس اٌّطجٛػبد
اٌجبِؼ١خ  ،اإلعىٕذس٠خ 2117
( )65د٘ .بٌخ طالح اٌذذ٠ث ، ٟاٌّظذس اٌغبثك  ،ص5
( )66د٘ .بٌخ طالح اٌذذ٠ث ، ٟاٌّظذس اٌغبثك  ،ص14
(ٌٍّ )67ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أظش رؼٍّ١بد سلُ (ٌ )1غٕخ 2117
(ٌٍّ )68ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أظش لبٔ ْٛدّب٠خ ٚرذغ ٓ١اٌ١ٙئخ سلُ ٌ 27غٕخ 2119
(ٌٍّ )69ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أظش لبٔ ْٛدّب٠خ اٌّغزٍٙه سلُ ٌ 1غٕخ 2111
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