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عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم يف انقبَىٌ االَكهُزٌ دساسخ يقبسَخ
ثبنقبَىٌ املذٍَ انعشاقٍ-)*(-

دَ .ىَس طالح انذٍَ عهٍ

أستبر انقبَىٌ اخلبص املسبعذ

كهُخ انقبَىٌ وانعالقبد انذونُخ وانذثهىيبسُخ /جبيعخ جُهبٌ اخلبطخ
املستخهض
٣ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ضٞٗ ١ػج ٖٓ
أٗٞثع ػوٞد ثُؼ٤جكز ثُٔؼشٝكز ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثٌِٞٗ٫عٌغ٤ٗٞز ػٔٓٞجٝ ،ثُوجٕٗٞ
ث٤ٌِٗ٫ض ١ػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞص ٞٛٝ ،ػوذ إؽجسُ ١ضوذ ْ٣ثُخذٓجس ثُخجطز
دجُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟصِذ٤ز ٓضطِذجصٜج٘٣ٝ .ؼوذ د ٖ٤ثُطشف ثُشثػ٢
ُِؼ٤جكز ،أ ٝثُؾٜز ثُٔ٘ظٔز ُِٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ ،أٓ ٝوذّ ثُخذٓزٝ ،ثُز ٞٛ ١ؽٜز
صٔضِي ٓ٘شآس ثُؼ٤جكز أ ٝصو ّٞدئدثسصٜجٝ ،د ٖ٤ؽٜز أٓ ٝؾٔٞػز ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظز
دئهجٓز ٗشجؽ ٓؼً ،ٖ٤جُؾجٓؼجس ٝثُٔؤعغجس ثُؼِٔ٤ز ٝثُغوجك٤ز ث٧خش ٟثُض ٢صوْ٤
ثُٔؤصٔشثس ٝصذػ ٞإُ ٠ثُٔشجسًز كٜ٤جٝ .ؽذ٣ش دجُزًش كئٕ ٛزث ثُؼوذ ث٫ؽجس١
ص٘ذغن ػ٘ٚ
ٓؾٔٞػز ثُؼوٞد ثُغجٗ٣ٞز ٖٓ أدشصٛج :ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد
ثُٔؾٔٞػزٝ ،ثُز٣ ١ؼذ ك ٢فو٤وض ٚػوذ فؾض أ ٝك٘ذهزٝ .ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ
ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ،ٟكؼ ٬ػٖ ػوذ ثُضشخ٤ض ٝثُؼوٞد ث٫دثس٣ز ،أٓج
ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢سهْ (ُ )44غ٘ز  1551كئٗ٘٣ ُْ ٚظْ ٛزث ثُؼوذ٫ ٚٗ٧ ،
٣ؼشف كٌشر ثُؼوذ ث٫ؽجس ١أط ،٬كؼ ٬ػٖ ػذّ ص٘ظُ ٚٔ٤ؼوذ ثُل٘ذهز ثُزٞٛ ١
أفذ ثُؼوٞد ثُٔضلشػز ػٖ ٛزث ثُؼوذ ػٖٔ ثُؼوٞد ثُٔغٔجر.
Abstract
The conference and event services contract is
considered as a type of hospitality contracts well-known in
the Anglo-saxon laws generally، and the English law in
particular. And it is also regarded as a framework contract
aimed at providing services for conferences and other
events، and satisfying their requirements. It is usually
concluded between the hospitality business sponsor، Known
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as the conference or event organizer، or service provider،
That is to say، the organ or the body owning the hospitality
facilities or administering them. and a specialized group
business، like universities and other scientific and cultural
institutions، concerned with holding conferences، and calling
for participation in them . It is worth-bearing in mind that a
lot of secondary contracts emanate from this framework
contract، the most prominent of which are: the Group
Lodging Contract، considered in reality as a booking
contract، the meeting and space contract، the franchise
contract، and some management contracts. Whereas the Iraqi
civil law No. (40) of 1951 does not regulate this contract،
because it does not know originally the idea of the
framework contract، as well as not regulating the booking
contract، which is considered as one of the contracts
ramified from framework contract، within the nominated
contracts.
املقذيـخ
٢ثُٔقجكَ كٝ ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس٣ : مدخل تعريفي تمىضىع الثحج:ًأوال
٢ٖ ثُطشف ثُشثػ٤ذشّ د٣ٝ ،جكز٤د ثُؼٞج ٖٓ ػو٣ ػوذث إؽجس١ض٤ٌِٗ٫ٕ ثٞٗثُوج
ٖ٤دٝ ،زٜ ٓوذّ ثُخذٓز ٖٓ ؽٝ أ،َ ثُٔقلٝز ثُٔ٘ظٔز ُِٔؤصٔش أٜ ثُؾٝ أ،جكز٤ثُؼ
،ٟز أخشٜٖ ٖٓ ؽ٤ز ٓضخظظز دئهجٓز ٗشجؽ ٓؼ٤ٜ٘ٓ ػزٞٔ ٓؾٝز أٜؽ
ز٤جػ٣صقجدثس ثُش٫ ػٖ ث٬ كؼ،ز٤ثُظ٘جػٝ ز٣ثُٔؤعغجس ثُضؾجسٝ ًجُؾجٓؼجس
ز٣ٞٗد ثُغجٞػز ثُؼوٞٔ ٓؾ١ؽجس٫زث ثُؼوذ ثٛ ٖصضلشع ػٝ .جٜثػٞٗف أ٬ ثخض٠ِػ
 ػوذٚوض٤ فو٢ؼذ ك٣ ١ثُزٝ ،ػزٞٔثء أكشثد ثُٔؾٞ٣ إٝ ػوذ إعٌجٕ أ:جٖٛٓ أدشص
ٖ ػ٬ كؼ،ٟخش٧ثُٔقجكَ ثٝ ؽضٔجػجس٫تز أٓجًٖ ث٤ٜػوذ صٝ . ك٘ذهزٝفؾض أ
ز ثُٔضخظظز٤ُٜ٘ٔػز ثٞٔج ثُٔؾٜٓ صذش٢ثُضٝ ،ز٣دثس٫د ثٞثُؼوٝ ض٤ػوذ ثُضشخ
ز ثُؼوذ٤جكز ُض٘ل٤ ُِؼ٢ ثُشثػٝ أ،جكز٤ز أػٔجٍ ثُؼ٤خش ثُِٔضضّ دض٘ل٥ٓغ ثُطشف ث
ٕٞٗ ثُوج٠ُ أٓج دجُ٘غذز ث.لز٤ز ثُٔغضؼٜش ٓغ ثُؾ٤خ٧ج ثٜٓذش٣ ٝ أ،ّ ثُؼج١ؽجس٩ث
ؼشف٣ ٫ ٚٗ٧ ،زث ثُؼوذٛ ْ٘ظ٣ ُْ ٚٗ كئ1551 ) ُغ٘ز44( ْ سه٢ ثُؼشثه٢ٗثُٔذ
دٞ ُؼوذ ثُل٘ذهز ػٖٔ ثُؼوٚٔ٤ ػٖ ػذّ ص٘ظ٬ كؼ،٬ أط١ؽجس٫كٌشر ثُؼوذ ث
٠ُ أهشح ثٚٗ أ٫ إ.زث ثُ٘وضٛ ثػذ ثُؼجٓز ُغذٞعضؼجٗز دجُو٫ز ث٤ٗ ٓغ إٌٓج.ثُٔغٔجر
ٝتج أ٤ظ٘غ ش٣ ٕ أ،ٍٝ ثُٔوجٞٛٝ ٖ٤ أفذ ثُطشكٙذ دٔوضؼجٜضؼ٣ ١ُز ثُزٝػوذ ثُٔوج
.َٔ سح ثُؼٞٛٝ ،خش٥ ثُطشف ثٚذ دٜضؼ٣  ُوجء أؽش٬ٔ ػ١ؤد٣
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حانياً :أسثاب اختيار مىضىع الثحج :إٕ ثُغذخ ثُشة٤ظ ك ٢ثخض٤جس ٓٞػٞع
ثُذقظ ٓ ٞٛقجُٝز ث٫عضلجدر ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع ثُؾذ٣ذ ٖٓ ثُؼوٞد ثُز ١ظٜش ك٢
ثُوٞثٗ ٖ٤ثٌِٞٗ٫عٌغ٤ٗٞز ػٔٓٞجٝ ،ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ض ١ػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞص.
ٝثُز٘٣ ُْ ١ظٔ ٚثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهًٔ ،٢ج ٞ٣ ٫ؽذ أ ١هجٗ ٕٞخجص طذس ك٢
ثُؼشثم ٗٝظْ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼوٞد أ ٝأشجس ثُ ،ٚ٤كؼ ٬ػٖ ػذّ ٝؽٞد ص٘ظْ٤
هجُٗ ٢ٗٞؾٔ٤غ ثُؼوٞد ثُلشػ٤ز ث٧خش ٟثُض٘٣ ٢ط ١ٞػِٜ٤ج ٛزث ثُؼوذ ث٫ؽجس١
ثُؼجّ.
حالخاً :أهمية الثحج :صٌٖٔ أ٤ٔٛز ثُذقظ ك ٢ثٛ٫ضٔجّ ثُٔضضث٣ذ ثُز٣ ١قظ ٠د ٚػوذ
خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟرُي دغذخ ثُظؼٞدجس ثٌُذ٤شر ثُض٢
صٞثؽ ٚص٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔشثس ،عٞثء أًجٗش دثخِ٤ز أّ د٤ُٝز .كؼ ٬ػٖ ثُٔقجكَ
ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜجًٔ .ج صذشص أ٤ٔٛز ٛزث ثُذقظ كٓ ٢قجُٝز ثهضشثؿ
ص٘ظ ْ٤هجُٜٗ ٢ٗٞزث ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُؼشثهٝ ،٢ػذّ ثً٫ضلجء دجُوٞثػذ
ثُؼجٓز ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٝ .٢رُي دغذخ ث٤ٔٛ٧ز ثُٔضضث٣ذر ثُض ٢صقظ ٠دٜج
ع٤جفز ثُٔؤصٔشثس ك ٢ثُٞهش ثُقجػشٓٝ ،ج صقوو ٖٓ ٚث٣شثدثسٔٓ .ج ٣غضِضّ
صٞك٤ش هجػجس ُقؼٞس ثُٔؤصٔشثسٝ ،صض٣ٝذٛج دٞعجةَ ثصظجٍ فذ٣غزٝ ،ص٤ٜتز
أعذجح ثُشثفز ٝثُضشكُِٔ ٚ٤شجسً ٖ٤كٜ٤ج.
راتعاً :مشكلة الثحج :صٌٖٔ ٓشٌِز ثُذقظ ك ٢ثُوظٞس ثُز ١ثػضشٞٓ ٟهق
ثُٔششع ثُؼشثه ٢دغذخ ػذّ ص٘ظُِ ٚٔ٤ؼوذ ث٩ؽجس ١ػٔٓٞجٝ ،ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞص .كؼ ٬ػٖ ػذّ ص٘ظْ٤
ٓؾٔٞػز ثُؼوٞد ثُٔ٘ذغوز أ ٝثُٔضلشػز ػٖ ٛزث ثُؼوذ ث٫ؽجسً ١ؼوذ إعٌجٕ أٝ
إٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػزٝ ،ثُز٣ ١ؼذ ك ٢فو٤وض ٚػوذث ُِل٘ذهز ،ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ٝؽٞد
دؼغ ث٫خض٬كجس ثُض ٢عٞف ٗضطشم ثُٜ٤جٝ ،ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس
ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ٟصض٣ٝذٛج دٌَ ثُٔضطِذجس ثُ٬صٓزٝ ،ػوذ ثُضشخ٤ض ثُز١
٣غٔـ دجٗ٫ضلجع ٖٓ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ثُ٘جشتز ػٖ ٝهجةغ ثُٔؤصٔشثس
ٝثٗ٧شطز ث٧خشٝ ٟث٩كجدر ٜٓ٘ج .كٜزث ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ثُؼجّ ٓٝؾٔٞػز ثُؼوٞد
ثُلشػ٤ز ثٌُٔٗٞز ُ ٚصضث٣ذس أ٤ٔٛضٜج ًغ٤شث كٓ ٢ؼظْ ثُذ ٍٝثُٔضوذٓز ػِٔ٤ج ،دغذخ
ٓج ٣ضٔخغ ػٖ ثُٔؤصٔشثس ثُؼِٔ٤ز ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج
ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٖٓ ٗضجؽجس ؽذ٣ذر ٖٓ عٔشر ثُلٌش ثٗ٩غجٗ ،٢كؼ ٬ػٖ أ٤ٔٛز
ثُؾجٗخ ث٩دثس ١كٗ ٢ؾجؿ ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ.
خامساً :منهجية الثحج :ثٗضٜؾش ثُذسثعز ٜٓ٘ؼ ثُذقظ ثُوجٗ ٢ٗٞثُضقِ٢ِ٤
ثُٔوجسٕ ،دئؽشثء صقِ َ٤هجُٗٞٔ ٢ٗٞػٞع ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ث٧خش ٟث٩ؽجس ١ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ضٓٝ ،١وجسٗض ٚدٔٞهق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ٢
ثُؼشثه ٖٓ ،٢ف٤ظ ٓلٝ ٜٚٓٞثٗؼوجدٝ ٙث٥عجس ثُوجٗ٤ٗٞز ثُٔضشصذز ػِ.ٚ٤
سادساً :خطة الثحج :ك ٢ػٞء ٓج صوذّ كوذ صٞصػش ٛز ٙثُذسثعز ػِ ٠ع٬عز
ٓذجفظ ًٔٝج ٣ؤص:٢
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ثُٔذقظ ثٓ :ٍٝ٧ل ّٜٞػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك ٢ثُوجٗ ٖ٤ٗٞث٤ٌِٗ٫ض١
ٝثُؼشثه٢
ثُٔذقظ ثُغجٗ :٢ثٗؼوجد ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك ٢ثُوجٗ ٖ٤ٗٞث٤ٌِٗ٫ض١
ٝثُؼشثه٢
ثُٔذقظ ثُغجُظ :ث٥عجس ثُٔضشصذز ػِ ٠ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك٢
ثُوجٗ ٖ٤ٗٞث٤ٌِٗ٫ضٝ ١ثُؼشثه٢

املجحث األول

يفهىو عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم يف انقبَىَني

االَكهُزٌ وانعشاقٍ
٣ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٖٓ ثُؼوٞد ثُض ٢ظٜشس ٝشجع
ثعضؼٔجُٜج ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثٌِٞٗ٧عٌغ٤ٗٞز ػٔٓٞجٝ ،ك ٢هجٗ ٕٞث٧فٌجّ ثُؼجّ
ث٤ٌِٗ٫ض ١ؿ٤ش ثٌُٔضٞح ،ر ١ث٧طَ ثُؼشكٝ ،٢ثُز ١ثعضوٓ ٠ذجدة ٖٓ ٚثُغٞثدن
ثُوؼجة٤ز ُِٔقجًْ ث٤ٌِٗ٫ض٣ز أ ٖٓٝ ،)1(٫ٝهٞثػذ ثُؼذثُز ٝثٗ٩ظجف( ،)1عْ ٖٓ

) (3د .حداف عبج الغشي الخطيب ،القانؽف العاـ ،مشذؽرات زيؼ الحقؽقية ،بيخكت ،لبشاف،
 ،1031ص.7
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ثُضشش٣ؼجس ثُظجدسر ٫فوج)ٝ ، (2رُي ػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞصٝ .إٕ دسثعز ٓلّٜٞ
ٛزث ثُؼوذ صغضِضّ ٓ٘ج ثُذقظ ك ٢صؼش٣لٝ ٚخظجةظٝ ٚؽذ٤ؼض ٚثُوجٗ٤ٗٞزٝ ،ثُؼوٞد
ثُضطذ٤و٤ز ثُض٣ ٢ضْ إدشثٜٓج ص٘ل٤زث ُٓٝ .ٚوجسٗز ٛز ٙثُٔغجةَ دٔٞهق ثُوجٗ ٕٞثُؼشثه٢
ًٔٝج ٣ؤص:٢
املطهت األول

تعشَف عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم
٣ؼشف ؽجٗخ ٖٓ ثُلو ٚث٤ٌِٗ٫ض )3(١ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ:
) (The Conference and Event Services Contractدؤٗ ٚرُي ث٫صلجم
ثُز٣ ١ضْ إدشثٓ ٚد ٖ٤ؽٜز أٓ ٝؾٔٞػز ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظز )(Group Business
ٝد ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز )ُ (Hospitality Business Sponsorـشع
ص٘ل٤ز ث٧ػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز أُٔٔ ٝجسعز ٜٓ٘ز ثُؼ٤جكز (Hospitality
)ٝ ،Businessرُي كٔ٤ج ٣ضؼِن دضوذ ْ٣ثُخذٓجس ُِٔؾٔٞػجس ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز
ٖٓ ٓذ٤ضٜج ٝإٞ٣ثةٜج ٝص٤ٜتز ثٓ٧جًٖ ثُ٬صٓز ُؼوذ ث٫ؽضٔجػجس ثُؼِٔ٤زٝ ،إهجٓز
ثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ،ثُغوجك٤ز أ ٝثُل٘٤ز أ ٝثُش٣جػ٤زٝ .ػشكٚ
ؽجٗخ آخش ٖٓ ثُلو )4(ٚدؤٗ ٚث٫صلجم ثُٔذشّ د ٖ٤ثُطشف ثُز٣ ١ؼطِغ دٜٔٔز
ثُؼ٤جكز ٝدٓ ٖ٤ؾٔٞػز ٓ٤ٜ٘ز ُـشع صوذ ْ٣ثُخذٓجس ُِٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ث٧خش٣ .ٟضذٛ ٖٓ ٖ٤ز ٖ٣ثُضؼش٣ل ٖ٤إٔ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ  ٞٛػوذ
إؽجس٣ ١ضؼٖٔ ك ٢ع٘ج٣جٓ ٙؾٔٞػز أخش ٖٓ ٟثُؼوٞد ثُٞثؽخ إدشثٜٓج ٫فوج ُض٘ل٤ز
ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضؼِوز دئهجٓز ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج،
ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُش٣جػ٤زٝ ،صوذ ْ٣ثُخذٓجس ثُ٬صٓز ُض٘ظٜٔ٤ج ٖٓ ػ٤جكز
)ٝ (Hospitalityإعٌجٕ ثُٔشجسً ٖ٤كٜ٤جٝ ،ص٤ٜتز هجػجس ث٫ؽضٔجع ٝطج٫س
ثُؼشع ٝثُٔ٬ػخ ثُش٣جػ٤ز ثُٔطِٞدز ٩هجٓضٜج ،إٕ صطِخ ثٓ٫ش ٝفغخ
صخظض ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ ٌٕٞ٣ٝ .أفذ ؽشكٛ ٢زث ثُؼوذ ؽٜز أٓ ٝؾٔٞػز
ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظز دئهجٓز ثُٔؤصٔشثس ثُؼِٔ٤ز ًجُؾجٓؼجس ٝثُٔؤعغجس ثُؼِٔ٤ز
(1) John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English
Law of Contract for the Civil Lawyer, Second Edition, Hart
Publishing Ltd, 2013, P.4.
)2( Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth Edition,
DELMAR, 2015. P.3
(3) Stephen Barth, David K. Hayes. Hospitality Law. Managing Legal
& Issues in the Hospitality Industry. Third Edition. John Wiley
Sons, Inc. 2009. P.136.
(4) Nelson F. Migdal. Hotel law Transactions, Management and
Franchising . First Edition. Routledge. 2015. P.21.
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ث٧خش ٟثُض ٢صغؼ ٠ثُ ٠إهجٓز ثُٔؤصٔشثس ثُؼِٔ٤ز ٝٝسػ ثُؼَٔ ثُضذس٣ذ٤ز
) .(Training workshopsأ ٝثُٔؤعغجس ثُغوجك٤ز ٝثُضؾجس٣ز ثُض ٢صشٓ ٢إُ٠
إهجٓز ثُٔقجكَ ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ثُٔؼجسع ثُضؾجس٣ز ).)1((Trade Shows
ٝث٫صقجدثس ثُش٣جػ٤ز ثُض ٢صو ْ٤ثُٔغجدوجس ثُش٣جػ٤ز .أٓج ثُطشف ث٥خش كٜٞ
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ،أٓ ٝوذّ ثُخذٓز )٣ٝ ،(Service Providerؼشف
أ٣ؼج دجُؾٜز ثُٔ٘ظٔز ُِٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَٝ ،ثُزٔ٣ ١ضِي ثُل٘جدم ٝهجػجس
ث٫ؽضٔجع ٝطج٫س ثُؼشع ٝثُٔ٬ػخ ثُش٣جػ٤ز ،أ٣ ٝو ّٞدئدثسصٜجٝ .رُي دؼذ
ٓٞثكوز ثُؾٜز ثُٔغضؼ٤لز ُِٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ٣ٝ .ذخَ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ػٖٔ ٗطجم ٗظجّ هجٗ ٢ٗٞخجص ٣ؼشف دوجٗ ٕٞثُؼ٤جكز (The
)ٝ ،Hospitality Lawثُز٘٣ ١ظْ كؼ ٬ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ،ػوٞد ثُقؾض أ ٝثُل٘ذهز )ٝ ،(Booking Contractثُؼوٞد ثُخجطز
دجُٔطجػْ(ً ،)2ؼوذ صوذ ْ٣خذٓجس ثُٔطجػْٝ ،ثُؼوٞد ثُٔذشٓز ٓغ ٓضؼٜذ ١ثُغلش
ٝثُغ٤جفز:
()3
)ًٔ . (Travel Agentsج ٣شصذؾ ٛزث ثُؼوذ د٘ظجٓ ٖ٤هجٗ ٖ٤٤ٗٞآخشٔٛ ٖ٣ج
هجٗ ٕٞثُؼوذ )ٝ ،(The law of Contractهجٗ ٕٞث٧خطجء ثُٔذٗ٤ز:
) .)4( (The Law of Tortsأٓج دجُ٘غذز إُ ٠ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢سهْ ()44
ُغ٘ز  1551كئٗ٘٣ ُْ ٚظْ ٓغَ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼوٞد ،ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ث٤ٔٛ٧ز
ثُٔضضث٣ذر ُِؾٞثٗخ ثُوجٗ٤ٗٞز ُض٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔشثس(ًٔ .)5ج أٗ٣ ٫ ٚؼشف كٌشر ثُؼوذ
ث٩ؽجس ١أطٝ ،٬ثُز٣ ١خؼغ ُِوٞثػذ ثُؼجٓز ُِؼوذ( .)6كؼ ٬ػٖ ػذّ ص٘ظٚٔ٤
(1) Stephen Barth, David K. Hayes. ibid . P.136.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. Alan Pannett. Principles of
hospitality Law. Second Edition. Continuum. Cassell. London.
2000. P.9.
(3) Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall and Karen L. Morris.
Hotel Restaurant and Travel Law: A preventive Approach, Fifth
Edition. Delmar Publisher. 1999. P.4.
(4) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. Markesinis
and Deakin’s
Tort law. Seventh Edition .Clarendon press. Oxford , 2013.P.3.
( )5زياد أنطؽاف أيؽب .السؤسدات كالسيؼ الدياحية في التذخيع كالفقو كاالجتياد ،دراسة
مقارنة نعخية كعسمية .الطبعة األكلى  .شخكة السؤسدة الحجيثة لمكتاب.1038 .

ص.37

( )6د .جعفخ الفزمي .عقج اإلطار دراسة تحميمية .بحث مشذؽر في مجمة الخافجيؼ لمحقؽؽ.

لمحقؽؽ .كمية الحقؽؽ جامعة السؽصل .العجد  .1006 .18ص .31يشعخ أيزاً صجاـ
فيرل كؽكد السحسجي .اتفاقات االطار .دراسة في آليات التعاقج السشعسة لمعالقات
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ُِؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُض٘٣ ٢ط ١ٞػِٜ٤ج ٛزث ثُؼوذ ٖٓٝ ،أدشصٛج ػوذ ثُل٘ذهز ثُزُْ ١
٘٣ظٔ ٚثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢ػٖٔ ثُؼوٞد ثُٔغٔجر( ،)1دجعضغ٘جء ثُٔجدص)572( ٖ٤
( )573( ٝ )572ثُِض ٖ٤أٝسدٔٛج دشؤٕ ثُٞد٣ؼز ثُل٘ذه٤ز .إ ٫أٗ٘ج ٗش ٟإٔ ٛزث
ثُؼوذ ث٫ؽجس ٞٛ ١أهشح ٓج  ٌٕٞ٣ك ٢ؽذ٤ؼض ٚإُ ٠ثُٔوجُٝز ثُض ٢ػشكضٜج ثُٔجدر
) ٖٓ (864ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢دؤٜٗج (ػوذ د٣ ٚضؼٜذ أفذ ثُطشك ٖ٤إٔ ٣ظ٘غ
ش٤تج أ٣ ٝؤد ١ػُٔ ٬وجء أؽش ٣ضؼٜذ د ٚثُطشف ث٥خش)٣ٝ .ضذٛ ٖٓ ٖ٤زث ثُ٘ض دؤٕ
ثُٔقَ ك ٢ػوذ ثُٔوجُٝز ٣شضَٔ ػِٝ ٠ؽٔٛ ٖ٤ٜج ثُؼَٔ ثُزِ٣ ١ضضّ ثُٔوجٍٝ
دؤدثة ،)2(ٚكٓ ٢وجدَ ثُضضثّ سح ثُؼَٔ دذكغ ث٧ؽش ُِٔوج .ٍٝكجُٔوجِ٣ ٍٝضضّ دؤٕ
٣ؤد ١ػٔ ٬أ٣ ٝظ٘غ ش٤تج ،كئرث صؼٜذ دضوذ ْ٣ثُؼَٔ ٝثُٔجدر كئٕ ثُؼوذ ٌٕٞ٣
ثعضظ٘جػج( .)3كطجُٔج إٔ ثُؼَٔ ٣ؼذ أفذ ٝؽٓ ٢ٜقَ ػوذ ثُٔوجُٝز ،كؼ ٬ػٖ
ثُٞؽ ٚث٥خش ثُٔضٔغَ دج٧ؽش .كئٕ رُي ٣ؼضص ه٘جػض٘ج دؤٕ ػوذ ثُٔوجُٝز  ٞٛأهشح
ٓج  ٌٕٞ٣ثُ ٠ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ض ١ثُز١
٣لشع ػِ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ثُو٤جّ دؼَٔ ُٔظِقز ثُطشف ث٥خش
ثُٔغضل٤ذ ٖٓ ثُؼوذٝ ،ثُٔضٔغَ دجُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظزٓٝ .ج
٣ؼضص أًغش ٖٓ ٛز ٙثُو٘جػز إٔ ثُلوشر ثُغجٗ٤ز ػششر ٖٓ ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ هجٕٗٞ
ثُضؾجسر ثُؼشثه ٢ثُ٘جكز سهْ (ُ )34غ٘ز  1594صؼٔ٘ش دؼغ ث٧ػٔجٍ ثُوش٣ذز
ٖٓ خذٓجس إهجٓز ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ٢ٛٝ ،أػٔجٍ
صؾجس٣ز ٗؼضوذ أٜٗج صذخَ ػٖٔ ٗطجم ثُٔوج٫ٝس ٕ٧ ،أفذ ٝؽ ٢ٜثُٔقَ ك ٢ػوذ
ثُٔوجُٝزًٔٝ ،ج أششٗج أػ ٞٛ ،ٙ٬ثُؼَٔ ثُزِ٣ ١ضضّ ثُٔوج ٍٝدؤدثةٝ ،ٚثُزٌٖٔ٣ ١
ثعضخ٬ط ٚػٔ٘٤ج ٖٓ ًِٔز (ٓضطِذجس) ثُض ٢صِضّ ثُٔضؼٜذ (أ ٝثُٔوج )ٍٝدضٞك٤ش
ؽٔ٤غ ثُٔٞثد ثُٔطِٞدز ٩هجٓز ثُقل٬س ٝثُٔ٘جعذجس ث٫ؽضٔجػ٤ز(ٝ ،)4صوذ ْ٣ؽٔ٤غ
القانؽنية السدتسخة .دراسة مقارنة في القانؽف الخاص .أطخكحة دكتؽراه مقجمة الى كمية

الحقؽؽ ،جامعة الشيخيؼ .1006 ،ص.7

( )3كججيخ بالحكخ أف مذخكع القانؽف السجني العخاقي لعاـ  3986الحي لػ يجج طخيقو إلى
حيد التشفيح نعػ عقج الفشجقة ،كعخفو في السادة ( )783مشو بأنو عقج يمتدـ بسقتزاه
صاحب الفشجؽ بأف يييء لمشديل الدكؼ كيقجـ لو الخجمات التي تؤمؼ راحتو أثشاء إقامتو
في الفشجؽ لقاء التداـ الشديل بجفع األجخة السقخرة أك الستفق عمييا بيؼ الطخفيؼ.
( )1د .عرست عبج السجيج بكخ .الؽجيد في العقؽد السجنية السدساة ،السقاكلة كالؽكالة.
مشذؽرات زيؼ الحقؽقية .بيخكت لبشاف .1035 .ص.309

( )1د .جعفخ الفزمي .الؽجيد في العقؽد السجنية .البيع اإليجار السقاكلة .السكتبة القانؽنية.
بغجاد .1007 .ص.180
( )4د .عرست عبج السجيج بكخ .الؽجيد .مرجر سابق .ص.16
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ثُخذٓجس ثُٔضؼِوز دٜج( .)1إر ٗظش ٛز ٙثُلوشر ػِ ٠أٗ( ٚصؼضذش ث٧ػٔجٍ ثُضجُ٤ز
أػٔج ٫صؾجس٣ز إرث ًجٗش دوظذ ثُشدـ ٣ٝلضشع ٛزث ثُوظذ ٓج ُْ ٣غذش
ثُؼٌظ.....عجٗ ٢ػشش :ثُضؼٜذ دضٞك٤ش ٓضطِذجس ثُقل٬س ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔ٘جعذجس
ث٫ؽضٔجػ٤ز) .كٜزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔوج٫ٝس ٣وضشح ٖٓ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ٧سدؼز أعذجح :ث ٞٛ ٍٝ٧ثُٔؼ٘ ٠ثُٞثعغ ٌُِٔز (ثُقل٬س) ثُٞثسدر ك٢
ثُ٘ضٝ ،ثُض ٢هذ صشضَٔ ػِ ٠ؽٔ٤غ أٗٞثع ثُقل٬س ٝثُٔ٘جعذجس ،دٔج ك ٢رُي
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ،)2(ٟكؼ ٬ػٖ صؼٖٔ ثُ٘ض ُؼذجسر (ثُٔ٘جعذجس
ث٫ؽضٔجػ٤ز) رثس ثُٔذُ ٍٞثُٞثعغٝ .ثُغجٗ ٞٛ ٢ثُٔؼ٘ ٠ثُٞثعغ ٌُِٔز (ٓضطِذجس)
ثُض ٢صشضَٔ ػِ ٠ؽٔ٤غ ثُٔٞثد ٝثُخذٓجس ثُض ٢صوذّ ك ٢ثُقل٬س ػِ ٠ثخض٬ف
أٗٞثػٜج( ،)3دٔج ك ٢رُي ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش .ٟك٤ذخَ ػٖٔ ٗطجم
ثُٔضطِذجس ص٤ٜتز هجػجس ث٫ؽضٔجػجس ٝطج٫س ثُؼشعٝ ،صض٣ٝذٛج دؤفذط أٗٞثع
ثُضو٘٤جس ثُ٬صٓز ،كؼ ٬ػٖ صٞك٤ش ثُٔؤًَ ٝثُٔششح ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔضطِذجس.
ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ إٔ ٛز ٙثُٔضطِذجس  ٫صشضَٔ ػِ ٠صٞك٤ش ثُٔذ٤ش أ ٝثُغٌٖ ثُز١
٣ؼذ ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس ثُشة٤غز ثُضِ٣ ٢ضضّ دٜج ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ك ٢ثُوجٕٗٞ
ث٤ٌِٗ٫ضٝ .١ثُغجُظ  ٞٛإٔ صٞك٤ش ٛز ٙثُٔضطِذجس ٣غضِضّ ٝؽٞد ؽٜجس ٓؼ٘٤ز صوّٞ
دٜجً ،جٌُٔجصخ ثُٔضخظظز دضوذ ْ٣ثُٔضطِذجس ٓٝضؼٜذ ١ثُقل٬س( ٕ٧ .)4ثُو٤جّ
دٔغَ ٛز ٙث٧ػٔجٍ ٣ ٫ضْ إ ٫ػِ ٠عذ َ٤ث٫فضشثف(ٛٝ ،)5ز ٙثُؾٜجس  ٢ٛأشذٓ ٚج
صٌ ٕٞدجُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز( (Hospitality Business Sponsor) )6ك ٢ػوذ
) (3د .أكخـ ياممكي .القانؽف التجاري .دراسة مقارنة في األعساؿ التجارية كالتاجخ كالعقؽد
التجارية كالعسميات السرخفية كالبيؽع الجكلية  .الطبعة األكلى  .دار إثخاء لمشذخ كالتؽزيع.
عساف  . 1031 .ص.54

) (1د .باسػ دمحم صالح .القانؽف التجاري .القدػ األكؿ ،الشعخية العامة-التاجخ-العقؽد
التجارية-العسميات السرخفية ،الطبعة الثانية .ك ازرة التعميػ العالي كالبحث العمسي.
جامعة بغجاد .3991 .ص.75
) (1د .أكخـ ياممكي .مرجر سابق .ص.54

) (4د .فاركؽ إبخاىيػ جاسػ .الؽجيد في القانؽف التجاري العخاقي .مقجمة عامة-األعساؿ
التجارية-التاجخ-العقؽد التجارية-عسميات السرارؼ .دار الديدباف لكتب القانؽف
كاإلدارة كاالقتراد .بغجاد . 1035 .ص.338

) (5د .باسػ دمحم صالح .مرجر سابق .ص.75
) (6كججيخ بالحكخ أف القخار رقػ ( )553في  3979 /4/18حجد الطخؼ الخاعي لمزيافة

في العخاؽ بالسشذأة العامة لذؤكف الزيافة ،التي تختبط بالسؤسدة العامة لمدياحة كتتستع
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00

9

خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٤ٌِٗ٫ضٝ .١ثُشثدغ  ٞٛإٔ ٓظطِـ (ثُضؼٜذ دضٞك٤ش
ٓضطِذجس ثُقل٬س ٝؿ٤شٛج) ٓ ٞٛظطِـ ٝثعغ ٓٝشٕ ٓٝضؾذد ٣غٔـ دئػجكز ًَ
ٓج ٣غضؾذ ٖٓ ٓضطِذجس(ُ ،)1ضِذ٤ز ٓغضِضٓجس ًَ أٗٞثع ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج( ،)2ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُضؾجس٣ز ٝثُش٣جػ٤ز.
املطهت انثبٍَ

خظبئض عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم
٣ضغْ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٩ض١
دجُخظجةض ث٥ص٤ز:
أوالً٣ :ضغْ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ دؤٗ٣ ٚؼغ إؽجسث ػجٓج ٧سدؼز أٗٞثع
ٖٓ ثُؼوٞد ثُ٬صّ إدشثٜٓج ُض٘ل٤ز ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز  :٢ٛٝػوذ إعٌجٕ
أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خشٟ
) (Group Lodging Contractثُز٣ ١ؼذ طٞسر ٖٓ طٞس ػوذ ثُقؾض أ ٝثُل٘ذهز ،أفذ
أدشص ػوٞد ثُؼ٤جكز(ٓ ،)3غ ٝؽٞد دؼغ ث٫خض٬كجس دٜٔ٘٤جٝ ،ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ
ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خش:ٟ
(Franchise
)ٝ ،(Meeting and Space Contractػوذ ثُضشخ٤ض
) ،Contractكؼ ٬ػٖ ػوٞد ث٩دثسر٣ٝ .ذشّ ٛزث ثُؼوذ ث٩ؽجس(Framework ١
) Contractد ٖ٤ؽٜز أٓ ٝؾٔٞػز ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظزً ،جُٔشجسً ٖ٤ك٢
ثُٔؤصٔشثس ثُؼِٔ٤ز ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ،ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز

بذخرية معشؽية كاستقالؿ مالي كإداري ،كتتؽلى إدارة قرؽر الزيافة في أنحاء العخاؽ
كافة ،كتأميؼ الخجمات لزيؽؼ الجكلة كالسشعسات السيشية.

) (3د .باسػ دمحم صالح .مرجر سابق .ص.76

) (1كججيخ بالحكخ أف كخاسة الذخكط الستعمقة بسعاييخ كإجخاءات استزافة السؤتسخات العمسية
الخاصة باتحاد السجربيؼ العخب أشارت في السادة األكلى مؼ متطمبات كشخكط
استزافة السؤتسخ العمسي إلى ضخكرة إبخاـ اتفاقية السؤتسخ بيؼ لجشة السؤتسخات في
اتحاد السجربيؼ العخب مع شخكات تشعيػ السؤتسخات بيجؼ إدارة السؤتسخ .كتعج اتفاقية
السؤتسخ عقجاً بيؼ الجية السشعسة كاتحاد السجربيؼ العخب ،كيؽقع مؼ قبل مسثل االتحاد

كالسسثل القانؽني لمجية السشعسة فؽر مؽافقة الجية السدتزيفة لمسؤتسخ .كسا يشبغي
الحرؽؿ عمى السؽافقة السدبقة مؼ لجشة السؤتسخات بذأف تشعيػ معارض مراحبة
لمسؤتسخ كالخعاية كالجيات الذخيكة في السؤتسخ.
(3) Michael Boella. op Cit. P.103.
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ٝثُش٣جػ٤ز ٖٓ ؽٜزٝ ،د ٖ٤سثػ ٢أٓ ٝضؼٜذ ثُؼ٤جكز ٖٓ ؽٜز أخشُ ،ٟض٘ل٤ز
خذٓجس ثُؼ٤جكز ٝإهجٓز ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج.
حانيا ً٣ٝ :ضغْ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ أ٣ؼج دطذ٤ؼض ٚثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔؼوذر
) (Sophisticated Professional Characterثُض ٢صٔ٤ض ٙػٖ ثُؼوٞد
ث٧خش.)1(ٟ
حالخا ً ٖٓٝ :ثُخظجةض ثُض٣ ٢ضغْ دٜج ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ك٢
ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٩ض ٢ٛ ١ط٤جؿز ٝع٤وز سة٤غز ) (Master Bill or Folioصضشصخ
ػِٜ٤ج أفٌجّ هجٗ٤ٗٞز ٜٓٔز ٖٓ أدشصٛج :صقذ٣ذ ثُؼوٞد ثُغجٗ٣ٞز أ ٝثُضطذ٤و٤ز
ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٝ ،١صٞف٤ذ ؽٔ٤غ
ثُقغجدجس ثُٔضؼِوز دجُ٘لوجس ٝثُٔظشٝكجس ثُخجطز دؾٔ٤غ أػؼجء ثُٔؾٔٞػز
ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز(.)2
راتعا ً٣ٝ :ضغْ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ دؤٕ أفذ ؽشك ٌٕٞ٣ ٚ٤ؽشكج
ٓشضشًج كٛ ٢زث ثُؼوذٝ ،ك ٢ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز أ ٝثُلشػ٤ز ثُض ٢صذشّ ص٘ل٤زث ُٞٛٝ .ٚ
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز أٓ ٝج ٣ؼشف دٔوذّ ثُخذٓز .ك٣ ٜٞذشّ ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٓغ ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ،عْ ٣ذشّ ػوذ
إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ ٓغ أفذ
أطقجح ثُل٘جدم أ ٝثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز(.)3
املطهت انثبنث

انطجُعخ انقبَىَُخ نعقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم
٣ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػوذث إؽجس٣ج (Framework
) ٖٓ Contractsػوٞد ثُؼ٤جكز ) ،)4((hospitality Contractsثُض٣ ٢ضْ
إدشثٜٓج ُض٘ل٤ز ث٧ػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز أُٔٔ ٝجسعز ٜٓ٘ز ثُؼ٤جكز
)٣ٝ .(Hospitality Businessؼْ د ٖ٤دكضٓ ٚ٤ؾٔٞػز ٖٓ ثُؼوٞد ثُض٘٣ ٢ذـ٢
إدشثٜٓج ٝص٘ل٤زٛج ُضقو٤ن ثُـشع ثُٜ٘جةُٜ ٢زث ثُؼوذ ث٩ؽجس ٞٛٝ ،١صغ َ٤ٜأٝ
ص٤غ٤ش إهجٓز ٝثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ٞٛٝ .ػوذ ٜٗجةٓٝ ٢ج
٣شصذؾ د ٖٓ ٚإدشثّ ُؼوٞد ثُضطذ٤ن ثُ٬فوز ثُض٘٣ ٢ذـ ٢إدشثٜٓج ُض٘ل٤ز ،ٙإٗٔج ٢ٛ
آعجس ُٜزث ثُؼوذ ث٩ؽجسًٔ .١ج إٔ ٛزث ثُؼوذ  ٖٓ ٞٛثُؼوٞد ثُذغ٤طز:
) (Simple Contractsك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ضٝ ،١ثُض٣ ٢وظذ دٜج ثُؼوٞد
ثُشػجة٤ز ثُض ٢ص٘ؼوذ دٔؾشد ثصلجم إسثدثس أؽشثكٜج٣ ٫ٝ ،قضجػ ثٗؼوجدٛج إُ٠

(1) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit. P.142.
(2) Stephen Barth, David K. Hayes.ibid. P.136.
(3) Stephen Barth, David K. Hayes. ibid . P.136.
(4) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.111.
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شٌِ٤ز ٓؼ٘٤ز( .)1خ٬كج ُِؼوٞد ثُشٌِ٤ز ) (Contract by Deedأٓ ٝج ٣ؼشف
دجُؼوذ ثُشعٔ:٢
( )Specialty Contractأ ٝثُٔظذم ( )Contract Under Sealثُز١
٣ضطِخ ثُشٌِ٤ز ًشًٖ ٗ٫ؼوجدٝ ،ٙثُض ٢دٔوضؼجٛج ٌ٣ضغخ ثُوٞر ثُِٔضٓز ٣ٝظ٤ش
ٗجكزث ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ ثكضوجس ٙأ ٝخِٓ ٖٓ ٙٞوجدَ ثُ٫ضضثّ(٣ٝ ،)2غضٔذ هٞصٖٓ ٚ
ثُشٌَ ثُز ١أكشؽ كٝ .)3(ٚ٤ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ إٔ ٝػغ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٞٓ ١ػغ ثُض٘ل٤ز ٣ ٫ضْ إ ٫ػٖ ؽش٣ن ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼوٞد ثُض٢
صذشّ ٫فوج ص٘ل٤زث ُ .ٚأٓج إرث صطِخ ٛزث ثُؼوذ ٝثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز إدشثّ ػوٞد
أخشٓ ٟغ ثُـ٤ش ث٧ؽ٘ذ ٢ػٜ٘جً ،ؼوذ ثُٔوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ (Sub-
)ًٔٝ ،Contractingج ع٘ض٘ج ٍٝدجُذقظ رُي ٫فوج .كئٕ ٓغَ ٛزث ثُؼوذ ث٧خ٤ش
٣ؼذ ٓغضو ٬ػٖ ثُؼوذ ث٩ؽجسٝ ١ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز أ ٝثُض٘ل٤ز٣ز ثُ٬فوز ػِٝ ،ٚ٤رُي
ػِ ٠أعجط ٓذذأ خظٞط٤ز ثُؼوذ ( The Principle of Privity of
 ،)4()Contractأٓ ٝج ٣ؼشف دٔذذأ ٗغذ٤ز أعش ثُؼوذ ٖٓ ف٤ظ ث٧شخجص(.)5
) (3ىشاؾ عجة ترشيفات لمعقؽد في القانؽف االنكميدي مؼ أبخزىا ترشيفيا الى عقؽد ممدمة
لمجانبيؼ ) (Bilateral Contractsكعقؽد ممدمة لجانب كاحج ).(Unilateral Contract

كىشاؾ ترشيف آخخ الى عقؽد بديطة ) (Simple Contractsكعقؽد شكمية
) .(Contract By Deedكيخى جانب مؼ الفقو االنكميدي بأف العقؽد البديطة إنسا

يقرج بيا العقؽد الخضائية ،كىي ليدت عكذ العقؽد السخكبة .كيتػ التعبيخ عؼ إرادة

الطخفيؼ في العقؽد البديطة شفاىاً ) (Orallyأك كتاب ًة ) (Writingأك عؼ طخيق
الدمؽؾ ) . (By Conductكالكتابة ىشا لإلثبات كليدت ركؼ انعقاد ،لسديج مؼ التفريل
يشعخ Robert Duxbury. Nutshell, Contract Law. Sweet and Maxwell. 2001. P.1.

كىؽ يعادؿ العقج الخضائي في القانؽف السجني العخاقي ،كالحي يشعقج باتحاد االيجاب
كالقبؽؿ ،فالخضا كحجه ركؼ العقج لسديج مؼ التفريل يشعخ د .حدؼ عمي الحنؽف .شخح

القانؽف السجني أصؽؿ االلتداـ .مطبعة السعارؼ بغجاد .3970 .ص.14
(2) Paul Richards. Law of Contract. Fourth Edition. Financial Times.
pitman publishing. 1999. p.46.
( )1د .عبج السجيج الحكيػ .االعتبار كخكؼ في العقج في القانؽف اإلنكمؽأمخيكي .بغجاد.
 .3993ص.363
(4) Edwin Peel and .G. H. Treitel. Treitel on The law of contract.
Twelfth Edition. Sweet & Maxwell. Thomson Reuters. 2010.
P.622.
(5)Ewan mckendrick, contract law, Sixth Edition, Palgrave Macmillan.
2005. P.137.
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٣ٝشصذؾ ٛزث ثُٔذذأ ثسصذجؽج ٝع٤وج دشًٖ ٓوجدَ ثُ٫ضضثّ )،)1((Consideration
ثُز٣ ١شضشؽ ٝؽٞد ٙك ٢ثُؼوذ ثُشػجة ٢ثُذغ٤ؾ ُضطذ٤ن ٓذذأ خظٞط٤ز ثُؼوذ
صطذ٤وج عِٔ٤ج٣ٝ .ضشصخ ػِٛ ٠زث ث٫سصذجؽ ػذّ صؤعش ثُـ٤ش ث٧ؽ٘ذ ٢ػٖ ثُؼوذ
دجُقوٞم ٝثُ٫ضضثٓجس ثُ٘جشتز ػً٘ ٚؤطَ ػجّٝ ،رُي ُؼذّ صوذُٔ ٚٔ٣وجدَ ثُ٫ضضثّ
ك ٢ػوذ ُْ  ٌٖ٣ؽشكج كٔٓ .)2(ٚ٤ج ٣ضشصخ ػِ ٚ٤ػذّ إٌٓجٗ٤ز ه٤جٓ ٚدض٘ل٤ز ثُٞػٞد
ٝثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِ ٠رُي ثُؼوذ .كوظٞس فٌْ ثُؼوذ ػِ ٠ػجهذ٣ ٚ٣ل٤ذ دؤٕ
أفذ ؽشك ٢ثُؼوذ هذّ ٓوجدُ٫ ٬ضضثّ ثُطشف ث٥خش دئدذثء ثُٞػذ ُ .)3(ٚأٓج دجُ٘غذز
إُٞٓ ٠هق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٛ ٖٓ ٢زث ثُؼوذ ،كوذ ثششٗج عجدوج ثُ ٠أٗ٘٣ ُْ ٚظْ
ػوذ ١ث٩ؽجس ٝثُل٘ذهز ،إ ٫أٗ ٌٖٔ٣ ٚثُو ٍٞدؤٕ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
 ٞٛأهشح ٓج  ٌٕٞ٣إُ ٠ػوذ ثُٔوجُٝز ُؼذر أعذجح ً٘ج هذ رًشٗجٛج أػًٔ .ٙ٬ج إٔ
ػوذ ثُٔوجُٝز ٘٣ظخ ػِ ٠ػَٔ أ ٝط٘غ ش٢ء ٓؼ ،ٖ٤ك ٌٕٞ٤ثُ٫ضضثّ ثُشة٤ظ كٚ٤
ثُو٤جّ دجُؼَٔ أ ٝدظ٘غ ثُش٢ء(ًٔ .)4ج  ٌٖٔ٣ثُو ٍٞدؤٕ ٛزث ثُؼوذ  ٞٛػوذ ٓشًخ،
صٔضضػ كٝ ٚ٤ك ٢ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُض ٢صذشّ ص٘ل٤زث ُ ٚػِ ٠ثٌُغ٤ش ٖٓ خظجةض
ػوذ ثُل٘ذهز ،كٓ ٌٕٞ٤ض٣ؾج ٖٓ ػوٞد ثخضِطش ؽٔ٤ؼج كظجسس ػوذث ٓشًذج(.)5
ك٤ضغْ دخظجةض ػوٞد ثُذ٤غ ٝث٣٫ؾجس ٝثُٞد٣ؼز ٝؿ٤شٛج(.)6
املطهت انشاثع

ً
انعقىد انتطجُقُخ انتٍ َتى إثشايهب تُفُزا نعقذ خذيبد
املؤمتشاد واحملبفم اإلطبسٌ

(1) Paul Richards. op. Cit. P.351.
(2) Robert Duxbury. op. Cit . P.88.
(3) Edwin Peel and .G. H. Treitel. op. Cit . P.622.
كيخى ىحا الجانب مؼ الفقو بأف الغخض مؼ السقابل في العقؽد الخضائية البديطة ىؽ

إلضفاء الرفة السمدمة عمييا كأف إثبات السجعي لؽجؽد السقابل يكؽف مددكجا ،فيشبغي عميو
أكال أف يثبت صجكر كعج إليو مؼ الؽاعج ثػ يثبت عمى مخحمة ثانية صجكر السقابل مشو أي
مقابل االلتداـ بالؽعج.
( )4د .عديد كاظػ جبخ الخفاجي .أحكاـ عقج البيع مقارنة بالفقو االسالمي ،الكتاب األكؿ
االنعقاد .مشذؽرات زيؼ الحقؽقية .بيخكت لبشاف . 1031 .ص.86

( )5د .غشػػي حدػػؽف طػػو .الػػؽجيد فػػي العقػػؽد السدػػساة  .الجػػدء األكؿ  .عقػػج البيػػع  .مطبعػػة
السعارؼ .بغجاد  . 3997 .ص.31
( )6د .جعفخ الفزمي .مرجر سابق .ص.31
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ؽشس ثُؼجدر ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثٌِٞٗ٧عٌغ٤ٗٞز ػٔٓٞجٝ ،ك ٢ثُوجٕٗٞ
ث٤ٌِٗ٫ض ١ػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞص إٔ ٣ضْ ٝػغ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ث٩ؽجسٞٓ ١ػغ ثُض٘ل٤ز ػٖ ؽش٣ن أسدؼز ػوٞد  :٢ٛػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش(Group ٟ
)ٝ ،Lodging Contractػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٟ
)ٝ ،(Meeting and Space Contractػوذ ثُضشخ٤ض (Franchise
)ٝ ،Contractػوٞد ث٩دثسر )ٝ .(Management Contractsعٞف ٗض٘جٍٝ
دجُذسثعز ٛز ٙثُؼوٞد ًٔٝج ٣ؤص:٢
انفشع األول

عقذ إسكبٌ أو إَىاء أفشاد اجملًىعخ املهُُخ املشبسكخ

يف املؤمتش أو احملبفم األخشي
٣ؼذ ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔش
أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟطٞسر ٖٓ طٞس ػوذ ثُقؾض ) (Booking Contractsأٝ
ٓج ٣ؼشف دؼوٞد ثُل٘ذهز ،إ ٫إٔ ٛزث ثُؼوذ ٣ذشّ ػ٘ذٓج صشؿخ ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز
ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ك ٢فؾض ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُـشف ثُل٘ذه٤ز (Large Number
)ٞ٣٩ of Hotel Roomsثء أ٩ ٝعٌجٕ ٓؾٔٞػز ًذ٤شر ٖٓ ثُؼٞ٤ف أ ٝأكٞثػ
ٖٓ ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٞٛٝ .)1(ٟثُٔؼ٤جس ثُز٤ٔ٣ ١ض
ٝدٞػٞؿ دٛ ٖ٤زث ثُؼوذ ٝد ٖ٤ػوذ ثُل٘ذهز ثُؼجد ١ثُز٣ ١ذشٓٗ ٚض َ٣أٓ ٝؾٔٞػز
ٓقذٝدر ٖٓ ثُ٘ض٫ء ٓغ طجفخ ثُل٘ذم(٣ٝ .)2ش ٟؽجٗخ ٖٓ ثُلو )3(ٚإٔ ٛزث ثُؼوذ
ُ ٚصؤع٤ش إ٣ؾجد ٢ػِ ٠ث٫هضظجد ثُٞؽ٘ ،٢ك٣ ٜٞض٣ذ ًغ٤شث ٖٓ دخَ ثُل٘جدمٔٓ ،ج
٣غج ْٛك ٢ص٣جدر ٝسكغ ٓغض ٟٞإ٣شثدثس ثُذُٝز٣ ٢ٌُٝ .ضٌٖٔ ثُطشف ثُشثػ٢
ُِؼ٤جكز ثُزٔ٣ ١ضِي ثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز أ٣ ٝذ٣شٛج ٖٓ ث٩كجدر ٖٓ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ
ثُؼوٞدٝ ،صقو٤ن أهظ ٠هذس ٖٓ ث٧سدجؿ .كئٗ ٚؿجُذج ٓج ِ٣ؾؤ إُ ٠ص٣جدر ػذد ثُـشف
ثُؾٔجػ٤ز ) (Group Roomsك ٢ك٘جده ٚإُ ٠ثُقذ ث٧هظًٔ .٠ج  ٌٖٔ٣أ٣ؼج
ُِطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز صقو٤ن ثُـج٣ز ثُٔغُِٜ ٠زث ثُؼوذ ػٖ ؽش٣ن ثُض٘غ٤ن ٓغ
ششًجس ثُغلش ٝثُغ٤جفز ٝثُط٤شثٕٝ ،رُي ٖٓ أؽَ ص٤غ٤ش ٗوَ ػٞ٤ف
ثُٔؤصٔشثس ٝأكٞثػ ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ث٧خش٣ٝ .ٟؼذ ٛزث ثُؼوذ ٖٓ ثُؼوٞد
ثُضؾجس٣ز ) (Business Contractsدغذخ عٔز ثُقؾض ثُؾٔجػ:٢
) (Group Reservationثُزٔ٣ ١ضجص دُ .ٚزث كئٕ ٛزث ثُؼوذ ٣ؼشف أ٣ؼج دؼوذ
ثُـشف ثُؾٔجػ٤ز )ٝ ،(Group Room Contractثُز٣ ١خضِق أ٣ؼج ػٖ ػوذ
(1) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.114.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.103.
(3) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.114.
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ثُل٘ذهز ثُؼجد ١ثُز٣ ١ؼشف دؼوذ ثُـشف ثُلشد٣ز (Individual Room
) ٖٓ Contractف٤ظ إٔ ث ٞٛ ٍٝ٧أًغش ٓ٬ءٓز ُٔضطِذجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ٖٓ ثُغجٗ .٢كوذ ؽشس ثُؼجدر إٔ ٣ضْ فؾض ثُـشف دٔوضؼجٛج
هذَ ثٗؼوجد ثُٔؤصٔش دلضشر ؽِ٣ٞز هذ صظَ إُ ٠ع٘ز أ ٝع٘ض ٢ٛٝ .)1(ٖ٤ثُغٔز ثُض٢
 ٫صضٞكش ك ٢ػوٞد ثُل٘ذهز ثُؼجد٣ز ثُٔؼشٝكز دؼوٞد ثُـشف ثُلشد٣زٔٓ .ج ٣ض٤ـ
ثُلشطز ٝثُٞهش ثٌُجكُِ ٢طشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز )ُ (Sponsoring Partyضٞك٤ش
صِي ثُـشف ػ٘ذ دذث٣ز أػٔجٍ ثُٔؤصٔشٓ ٞٛٝ .ج ٣غضٞؽخ أ٣ؼج إٔ  ٌٕٞ٣ػوذ
ثُـشف ثُؾٔجػ٤ز ٌٓضٞدج٣ ٢ٌُ ،ؼٖٔ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز فوٞهٝ .ٚهذ ؽشٟ
ثُؼشف إٔ  ٌٕٞ٣ػوذ ثُـشف ثُؾٔجػ٤ز ٌٓضٞدج )ٝ ،(Written Contractإٕ
ًجٕ ثُغ٘ذ ثُوجُٜٗ ٢ٗٞز ٙثُٔغؤُز ٣شؽغ إُ ٠ثُؼشف ،إ ٫إٔ ٓؼظْ ثُل٘جدم صِضضّ دٜج
ُـشع ث٩عذجس .إر ٣شؽغ ثُغذخ ك ٢رُي إُ ٠شٞ٤ع ثُخظْ ) (Discountك٢
أعؼجس ثُـشف إرث ًجٗش ؽٔجػ٤ز ٓوجسٗز دجُـشف ثُلشد٣زٝ .ػِٛ ٠زث ث٧عجط كئٗٚ
٣ضْ ثُِؾٞء إًُ ٠ضجدز ػوذ ثُـشف ثُؾٔجػ٤زٝ ،رُي ٩عذجس ثُخظْ ك ٢ث٧عؼجس.
انفشع انثبٍَ

عقذ تهُئخ أيبكٍ االجتًبعبد واحملبفم األخشي
٣ؼذ ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٞٗ ٟػج آخش ٖٓ
أٗٞثع ػوٞد ثُضطذ٤ن ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ٣ٝ ،ذشّ دٖ٤
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ٝد ٖ٤إفذ ٟثُٔ٘شآس ثُض ٢صضٞكش كٜ٤ج ٓغضِضٓجس إهجٓز
ثُٔؤصٔشثسٝ .ؿجُذج ٓج ٣و ّٞثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دض٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس
ػٖٔ ٗطجم ٓ٘شآص ٚثُل٘ذه٤زٝ ،إرث ُْ ٣ضٌٖٔ كئٗ٣ ٚو ّٞدجُضؼجهذ ٓغ إفذ ٟثُٔ٘شآس
ثُض ٢صضٞكش كٜ٤ج ٓغضِضٓجس إهجٓز ثُٔؤصٔشثس( ،)2إرث ًجٕ صِي ثُٔ٘شآس صضٔغَ
دجُل٘جدم رثس ثُخذٓز ثُٔضٌجِٓز ) (Full-Service Hotelsثُض ٢صٞكش ؿشكج
ؽٔجػ٤ز ،كؼ ٬ػٖ ثُضغ٬٤ٜس ث٧خش ٟثُٔضٔغِز دوجػجس ث٫ؽضٔجػجس ٝطج٫س
ثُؼشع ٝؿ٤شٛج(ٓ ٞٛٝ .)3ج صضٔ٤ض د ٚثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز ثُؼخٔز ثُض ٢صضٞكش كٜ٤ج
ثٓ٧جًٖ ثُ٬صٓز ُؼوذ ثُٔؤصٔشثس ٝإدشثّ ث٫صلجه٤جس (Meeting and Convention
) .Spacesإ ٫إٔ صغ٬٤ٜس ثُؼ٤جكز )(Hospitality Industry facilities
ثُٔضؼِوز دئهجٓز ثُٔؤصٔشثس هذ  ٫صضٞكش ك ٢ثُل٘جدم ٫ٝ ،عٔ٤ج إرث ُْ صٌٖ ٖٓ ثُ٘ٞع
ر ١ثُخذٓز ثُٔضٌجِٓز ،ك٘٤ذـ ٢ػِ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز كٛ ٢ز ٙثُقجُز

(1) Stephen Barth, David K. Hayes.ibid. P.114.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.65.
(3) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.113.
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ثُذقظ ػٖ أٓجًٖ أخشً ٟجٗ٧ذ٣ز ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُش٣جػ٤زٝ ،صؤؽ٤ش صِي ثٓ٧جًٖ
ُض٘ل٤ز ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔؤصٔشثس.
انفشع انثبنث

عقذ انرتخُض
ًٔج ٣ؼذ ػوذ ثُضشخ٤ض )ٞٗ (Franchise Contractػج ٖٓ أٗٞثع
ػوٞد ثُضطذ٤ن ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس.١
٣ٝؼشف ؽجٗخ ٖٓ ثُلو ٚث٤ٌِٗ٫ضٛ )1(١زث ثُؼوذ دؤٗ ٚثصلجم د ٖ٤ثُٔشخض
ٝثُٔشخض ُ٣ ،ٚشخض دٔوضؼج ٙثُطشف ث ٍٝ٧ثُٔجُي ُؼٓ٬ز صؾجس٣ز أ ٝػٓ٬ز
ثُخذٓز ،أ ٝؿ٤شٛج ٖٓ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ثُطشف ثُغجٗ ٢دئعضؼٔجُٜجٝ ،كوج
ُششٝؽ ٓقذدر٣ٝ .ضٔغَ ثُٔشخض ) (Franchisorكٛ ٢زث ثُؼوذ ثُٔضلشع ػٖ
ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ١دجُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز.
أٓج ثُٔشخض ُ (Franchisee) ٚك ٜٞثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز .إر ٣شخض
ثُطشف ث ٍٝ٧ثُغجٗ ٢دج٩كجدر ٖٓ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز (Intellectual
) Propertyثُ٘جشتز ػٖ ٝهجةغ ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُٔؼجسع
ثُضؾجس٣زٝ ،رُي دئطذثس ثُضشثخ٤ض ) (Licensesثُ٬صٓز ُِٔغضل٤ذ ٖ٣دجعضؼٔجٍ
صِي ثُقوٞم ثُض ٢صضؼٖٔ شؼجسثس ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش، (Logos) ٟ
ٝثُؼٓ٬جس ثُضؾجس٣ز )ٝ ،(Trade Marksػٓ٬جس ثُخذٓز )(service Marks
ٝثُشعٝ (Models) ّٞثُ٘ٔجرػ ثُظ٘جػ٤ز )ٝ (Designsدشثٓؾ٤جس ثُقجعٞح
)ٝ (Computer Softwareهٞثػذ ثُذ٤جٗجس )ٝ .(Databasesفوٞم ثُضظ٣ٞش
)ٝ ،(Photography Rightsؿ٤شٛج ٖٓ فوٞم ثُٔؤُق ).(Copyrights
٘٣ٝظْ ٛزث ثُؼوذ فوٞم ٝثُضضثٓجس ثُطشك .)2(ٖ٤إر ٣قن ُِٔشخض ُ ٚث٩كجدر ٖٓ
ٛز ٙثُقوٞم ُوجء أؽش ٣ذكؼ ٚإُ ٠ثُٔشخض(ًٔ .)3ج ٣قن ُِٔشخض إٔ ٣شضشؽ
ػِ ٠ثُٔشخض ُ ٚثُضٔضغ دضِي ثُقوٞم ٝثعضؼٔجُٜج ػٖٔ ٗطجم ؽـشثكٓ ٢ؼ.ٖ٤
٣ٝضؼٖٔ ٛزث ثُؼوذ د٘ٞدث ص٘ظْ فٔج٣ز ٛز ٙثُقوٞم٣ٝ .قن ُِٔشخض إٜٗجء ػوذ
ثُضشخ٤ض إرث أخَ ثُٔشخض ُ ٚثُٔضٔغَ دجُطشف ثُوجةْ دئدثسر أػٔجٍ ثُؼ٤جكز
) (Hospitality Managerدذ٘ٞد ػوذ ثُضشخ٤ض(.)4
انفشع انشاثع

عقىد اإلداسح
(1) Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall and Karen L. Morris.
op. Cit . P.503.
(2) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.129.
(3) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.64.
(4) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.129.
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ًٔج صؼذ ػوٞد ث٩دثسر ) (Management Contractsأفذ أٗٞثع ثُؼوٞد
ثُٔ٘ذغوز أ ٝثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟث٩ؽجس،١
٣ٝذشّ ػوذ ث٫دثسر ػجدر إٓج د ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز أٓ ٝج ٣ؼشف دٔوذّ
ثُخذٓز أ ٝثُؾٜز ثُٔ٘ظٔزٝ ،ثُز ٞٛ ١أفذ ششًجس ص٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔشثسٝ ،د ٖ٤ثُؾٜز
أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظزٝ ،رُي ُضقو٤ن ثٛ٧ذثف ٝثُـج٣جس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز
ٝثُل٘٤ز ُِٔؤصٔشً ،جُٔذر ثُض٣ ٢غضـشهٜج ثُٔؤصٔش(ٝ ،)1ثُِـز ثُشعٔ٤ز ثُٔغضؼِٔز ك٢
ثُٔؤصٔشٝ ،ث٫ؽشثءثس ثُٞثؽخ إصذجػٜج ٩ؽجُز ٓذر ثُٔؤصٔش ،أٜٗ٩ ٝجة ٚهذَ
ثٝ٧ثٕٝ ،إدثسر ؽِغجس ثُٔؤصٔشٝ ،ثُغ٤طشر ػِٜ٤جٝ ،ص٘ظ ْ٤فلَ ث٫كضضجؿ ٝثُخضجّ.
أ ٝهذ ٣ذشّ د ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ٝد ٖ٤ثُؾٜز ثُٔغضؼ٤لز ُِٔؤصٔشٝ ،ثُض٢
ؿجُذج ٓج صضٔغَ دذُٝز ٓؼ٘٤زٝ ،رُي ُضقو٤ن ثٛ٧ذثف ٝثُـج٣جس ثُِٞؽغض٤ز
) ٖٓ (Logistic Endsأؽَ دٓٞٔ٣ز خذٓجس ثُٔؤصٔشً .ضٞك٤ش ث٣٫ذ ١ثُؼجِٓز
ثُض٣ ٢ؼٜذ ثُٜ٤ج صوذ ْ٣ثُخذٓجس ُِٔؤصٔش ،كؼ ٬ػٖ ص٤ٜتز ثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز
ٝثٓ٩ذثد دجُٔٞثد ثُـزثة٤ز ثُ٬صٓز(٣ٝ .)2خؼغ ًَ ػوذ ٖٓ ٛز ٖ٣ثُ٘ٞػٖٓ ٖ٤

(1) Stephen Barth, David K. Hayes.ibid. P.133.
) (1كججيخ بالحكخ أف كخاسة الذخكط الستعمقة بسعاييخ كإجخاءات استزافة السؤتسخات العمسية
الخاصة باتحاد السجربيؼ العخب أشارت في السادة الثانية مؼ متطمبات كشخكط استزافة
السؤتسخ العمسي إلى مجسؽعة مؼ الستطمبات االدارية لتشعيػ السؤتسخ كىي :أ -أف تتخاكح

مجة السؤتسخ بيؼ يؽميؼ كخسدة أياـ ب -المغة العخبية ىي المغة الخسسية لمسؤتسخ ج -أف
ال تقل ندبة مقجمي أكراؽ العسل مؼ الجكؿ غيخ الجكلة السشعسة عؼ  %60مؼ أجسالي
مقجمي اكراؽ العسل العمسية د -تخزع أكراؽ العسل العمسية لسؽافقة لجشة التحكيػ السذكمة

مؼ قبل رئيذ اتحاد العخب ،كيكؽف ألعزاء اتحاد السجربيؼ العخب االكلؽية في تقجيػ

أكراؽ العسل ق -تتحسل الجية السشعسة تكاليف سفخ كسكؼ كاتعاب مقجمي أكراؽ العسل،
عمى أف يكؽف الدكؼ في فشادؽ فئة  5نجؽـ مع الؽجبات الثالث كتحاكخ الدفخ عمى
الجرجة الدياحية .ك -تتحسل الجية السشعسة تكاليف سفخ كسكؼ مسثمي السجمذ التشفيحي

بسا ال يديج عؼ خسدة أعزاء ،عمى أف يكؽف الدكؼ في فشادؽ فئة  5نجؽـ مع الؽجبات
الثالث كلسجة خسدة اياـ كتحاكخ الدفخ عمى الجرجة الدياحية .ز -يذارؾ مسثمؽ االتحاد

كأعزاء لجشة السؤتسخات في تشعيػ كإدارة السؤتسخ كإدارة الجمدات .ح -يجب التخطيط

الحتفاؿ االفتتاح كاالختتاـ بالتعاكف التاـ مع لجشة السؤتسخات ،عمى أف- :تشفح في مكاف

انعقاد السؤتسخ -اف ال تتزسؼ عبارات أك تمسيح سياسي أك عشرخي- .تتؽافق مع
متطمبات الجيات الحكؽمية في الجكلة السدتزيفة- .تتزسؼ شعار كاسػ االتحاد في
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ػوٞد ث٫دثسر ُٔذذأ خظٞط٤ز ثُؼوذ )ٝ (Privity of Contractػذّ عش٣جٗ ٚك٢
فن ثُـ٤ش(ٝ ،)1ثُز٣ ١ؼشف دٔذذأ ٗغذ٤ز أعش ثُؼوذ ٖٓ ف٤ظ ث٧شخجص.
املجحث انثبٍَ

اَعقبد عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم يف انقبَىَني

االَكهُزٌ وانعشاقٍ
٘٣ؼوذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ دضٞكش ث٧سًجٕ ثُغ٬عز ثُض٢
٘٣ذـ ٢صٞكشٛج ٗ٫ؼوجد أ ١ػوذ سػجة ٢دغ٤ؾٛٝ ،ز ٙث٧سًجٕ  ٢ٛث٣٩ؾجح
ٝثُوذٝ ،ٍٞثُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ُُ٬ضضثّ ثُوجٗٓٝ ،٢ٗٞوجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذٝ .عٞف
ٗذقظ كٛ ٢ز ٙث٧سًجٕ ٓغ د٤جٕ ٓٞهق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢ثصثء ًَ ٝثفذ
ٜٓ٘ج ًٔٝج ٣ؤص:٢
انفشع األول

اإلجيبة وانقجىل
٣ظذس ث٣٫ؾجح ) (Offerػجدر ك ٢ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ػٖ ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز دئهجٓز ٓؤصٔش ٓؼ ،ٖ٤أٓ ٝقلَ أ ٝأٗ ١شجؽ
آخشٝ ،ثُض ٢صٔغَ ثُٔٞؽخ ) (Offerorكٛ ٢زث ثُؼوذ .أٓج ثُوذٍٞ
) (Acceptanceك٤ظذس ػٖ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٝ ،ثُزٔ٣ ١غَ ثُٔٞؽخ ُٚ
)٘٣ٝ .(Offereeذـ ٢إٔ صضٞكش ك ٢ث٣٫ؾجح ٝثُوذ ٍٞثُظلز ثُضذجدُ٤ز
) ،(Mutualityدجصلجم ث٧ؽشثف ػِ ًَ ٠د٘ٞد ثُؼوذ ٝششٝؽ٘٣ ٢ٌُ ،ٚؼوذ ثُؼوذ
ِٓ ٌٕٞ٣ٝضٓج هجٗٗٞج(ٓ ٞٛٝ .)2ج ٣ؼشف أ٣ؼج دج٫صلجم ثُز:٢٘ٛ
) ،(Meeting in Mindsأ ٝث٫صلجم ك ٢ث٫سثدثس(ٝ .)3هذ صغذن ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٫ٝ ،عٔ٤ج إرث ًجٕ ؿ٤ش ٓغذٞم دٔلجٝػجس ٓج هذَ ثُضؼجهذ:
) ،(Pre-Contractual Negotiationإػٗ٬جس ) ،(Advertisementsأٝ
دػٞثس ُِٔشجسًز أُِ ٝضوذّ دؼشٝع ،صؼذ كٓ ٢شصذز أهَ ٖٓ ث٣٫ؾجحًٔ .ج ٌٖٔ٣
ُٜز ٙث٫ػٗ٬جس إٔ صغذن ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ػِٛ ٠زث ثُؼوذ ث٫ؽجس ١أ٣ؼج.
جسيع المؽحات كالعخكض ككمسة مسثل االتحاد كمذاركة االتحاد في تدميػ الذيادات
كالجؽائد التقجيخية.
(1) Jill Poole, James Devenney & Adam Shaw-Mellors. Concentrate
Contract Law. Third Edition. Oxford University Press.2017., P.74.
(2) Janet O' Sullivan & Jonathan Hilliard. The Law Of Contract.
Seventh Edition. Oxford University Press.2016. P.23.
(3) Norman G. Cournoyer, Anthony G. Marshall and Karen L. Morris.
op. Cit . P.69.
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كؼوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔشثس أٝ
ثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟثُز٣ ١ؼذ ٖٓ ف٤ظ ؽذ٤ؼض ٚثُوجٗ٤ٗٞز ًؼوذ فؾض أ ٝك٘ذهز٫ ،
دذ إٔ صغذو ٚإػٗ٬جس صظذس ػٖ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز( ،)1أعٞر دؾٔ٤غ أٗٞثع
ػوٞد ثُل٘ذهز ثُض٣ ٢ؼِٖ كٜ٤ج طجفخ ثُل٘ذم )ٝ ،(Hotel-keeperثُٔضٔغَ
دشثػ ٢ثُؼ٤جكز ،كٛ ٢زث ثُؼوذ ػٖ ثُٔذ٤ش أ ٝثُغٌٖ
)ٝ(Accommodationثُٔؤًَ ٝثُٔششح )ٝ ،(Refreshmentثُخذٓجس
ثُل٘ذه٤ز ث٧خش ٟك ٢ثُظقق ٝثُٔؾ٬س ٞٓٝثهغ ثٗ٫ضشٗش(ٝ .)2هذ ثعضوش ثصؾجٙ
ثُٔقجًْ ث٤ٌِٗ٫ض٣ز ػِ ٠ػذّ صٌ٤٤ق ٓغَ ٛز ٙث٫ػٗ٬جس ًئ٣ؾجح(ً ٌُٖٝ ،)3ذػٞر
إُ ٠ثُضؼجهذ:
()4
)ٝ ، (Invitation to Treatثُض٣ ٢ذػ ٞػٖ ؽش٣وٜج أفذ ث٧شخجص شخظج
آخش ُضوذ ْ٣ث٣٩ؾجح كقغخ(٣ٝ ،)5ضٔضغ ث( ٍٝ٧أٞٓ ١ؽ ٚثُذػٞر) دجُقش٣ز ك٢
هذ ٍٞث٣٩ؾجح أ ٝسكؼ .ٚإ ٫أٗٝ ٚػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ رُي كئٕ ؽجٗذج ٖٓ ثُلوٚ
ث٤ٌِٗ٩ض٣ )6(١ش ٟدؤٕ صِي ث٩ػٗ٬جس  ٌٖٔ٣صٌ٤٤لٜج أ٣ؼج ًئ٣ؾجح ٖٓ ؽجٗخ
ٝثفذ أ ٝدج٩سثدر ثُٔ٘لشدر (ٗٝ .)7()Unilateral Offerقٖ ٗشؽـ دذٝسٗج ثُشأ١
ث ٍٝ٧ثُز ١ثػض٘وض ٚثُٔقجًْ ث٤ٌِٗ٩ض٣زٝ ،ثُز٣ ١زٛخ ثُ ٠صٌ٤٤ق ث٩ػٗ٬جس أٝ
دػٞثس ثُٔشجسًز أ ٝثُضوذّ دؼشٝع ًذػٞر ُِضؼجهذ ٤ُٝظ ث٣ؾجدجٝ ،رُي ٕ٫
ثُٔؾٔٞػز ثُٔضخظظز صٔضِي فش٣ز ثُوذ ٍٞأ ٝثُشكغ .أٓج ثُ٘ششثس ٝهٞثةْ
ث٧عؼجس ثُؾجس ١ثُضؼجَٓ دٜج ( )Price-Listsثُضٞ٣ ٢صػٜج ثُضؾجس ،ك ٢ٜػجدر ٓج
٣ؾش ١صٌ٤٤لٜج ًذػٞر إُ ٠ثُضؼجهذ(ًٔ .)9ج ص٘طذن ٗلظ ثُوجػذر ػِ ٠ث٫ػٗ٬جس ثُض٢
ثُض ٢صغذن ثٗؼوجد ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف
أٗٞثػٜج ،ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُضؾجس٣ز ٝثُش٣جػ٤ز.

(1) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.105.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. Principles of hospitality Law.
Second Edition. Continuum. Cassell. London. 2000. P.105.
(3) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright. Anson's Law
of Contract. Thirtieth Edition. Oxford University Press. 2016, P.35.
(4) Robert Duxbury. op. Cit . P.4.
(5) Jill Poole. Casebook on Contract Law. Thirteenth Edition. Oxford
University Press.2016. P.21.
(6) Paul Richards, op. cit , P.18.
) (7االيجاب السمدـ لجانب كاحج ( )Unilateral Offerىؽ تعبيخ عؼ االرادة مؽجو إلى
العالػ بأسخه أك الى الجسيؽر ،كليذ إلى شخص محجد .كيدتمدـ مؼ السؽجب لو
( )Offereeالقياـ بعسل فيشعقج العقج ،إذا ما أنجد العسل السطمؽب.
(8) Michael Furmston, Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract,
Contract, Fifteenth edition, Oxford University Press, 2007, P. 43.
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أٓج دجُ٘غذز ثُ ٠ثُوذ ٍٞك ٢ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش،ٟ
ٝثُز٣ ١ظذس ػٖ ثُطشف ث٥خش ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ك٘٤ذـ ٢إٔ صضٞكش ك ٚ٤ؽٔ٤غ
ثُششٝؽ ثُض٣ ٢ضطِذٜج هجٗ ٕٞث٧فٌجّ ثُؼجّ ) :٢ٛٝ (Common Lawػشٝسر
إٔ  ٌٕٞ٣ثُوذ ٍٞؿ٤ش ٓششٝؽٝ ،رُي دؤٕ ٣وذَ ثُٔٞؽخ ُٗ ٚلظ ثُذ٘ٞد ثُض٢
ٝػؼٜج أ ٝثهضشفٜج ثُٔٞؽخ د ٕٝه٤ذ أ ٝششؽ(ٛٝ .)1زث ٣ؼ٘ ٢ػذّ ه٤جٓ ٚدئدسثػ
أ٣ز د٘ٞد ؽذ٣ذر ُْ ٣ؼؼٜج ثُٔٞؽخ(ٝ .)2إٔ ٣ظذس ٝث٣٫ؾجح ٣ ٫ضثٍ هجةٔجٝ .إٔ
٣ضْ صٞط ِٚ٤ثُ ٠ثُٔٞؽخ ٓذجششر  ،أ ١أٗ٘٣ ٚذـ ٢إٔ ٣ضظَ دؼِْ ثُٔٞؽخ .كجُؼوذ
٘٣ ٫ؼوذ دٔوضؼٛ ٠زث ثُششؽ ث٧خ٤ش ،إ ٖٓ ٫ثُٞهش ثُز٣ ١ظَ ك ٚ٤ثُوذ ٍٞإُ٠
ثُٔٞؽخ(ٝ ،)3ثُز٣ ١ؼذ صؾغ٤ذث ُ٘ظش٣ز ٝط ٍٞثُوذٝ .ٍٞرُي خ٬كج ُٔٞهق
ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٝ ،٢ثُز ُْ ١صٌضق ثُٔجدر ( ٚ٘ٓ )97دٞط ٍٞثُوذ ٍٞدَ
صضطِخ ثُؼِْ د ،ٚإر ٗظش ػِ ٠أٗ٣.1( ٚؼضذش ثُضؼجهذ ٓج د ٖ٤ثُـجةذ ٖ٤هذ صْ ك٢
ثٌُٔجٕ ٝثُضٓجٕ ثُِز٣ ٖ٣ؼِْ كٜٔ٤ج ثُٔٞؽخ دجُوذٓ ،ٍٞج ُْ ٞ٣ؽذ ثصلجم طش٣ـ أٝ
ػٔ٘ ٢أٗ ٝض هجٗ٣ ٢ٗٞوؼ ٢دـ٤ش رُيٓ ٌٕٞ٣ٝ.2 .لشٝػج إٔ ثُٔٞؽخ هذ ػِْ
دجُوذ ٍٞك ٢ثٌُٔجٕ ٝثُضٓجٕ ثُِزٝ ٖ٣طَ إُ ٚ٤كٜٔ٤ج) .إر صذ٘ش ٛز ٙثُٔجدر ٗظش٣ز
ثُؼِْ دجُوذ ٍٞثُض٣ ٢ؼذ ثُؼوذ دٔوضؼجٛج ٓ٘ؼوذث ك ٢ثُضٓجٕ ٝثٌُٔجٕ ثُِز٣ ٖ٣ؼِْ
كٜٔ٤ج ثُٔٞؽخ دجُوذ ٢ٛٝ .ٍٞص٘غؾْ ٓغ ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُض٢
صوؼ ٢دؤٕ ثُضؼذ٤ش ػٖ ث٩سثدر ٘٣ ٫ضؼ أعش ٙإ ٖٓ ٫ثُٞهش ثُز٣ ١ضظَ ك ٚ٤دؼِْ
ٖٓ ٝؽ ٚإُ ٞٛٝ ٚ٤ثُٔٞؽخ ثُز٘٣ ١ذـ ٢إٔ ٣ؼِْ دجُوذٝ .ٍٞهذ أخزس ثُٔقٌٔز
ث٤ٌِٗ٫ض٣ز د٘ظش٣ز ٝط ٍٞثُوذ ٍٞك ٢فٌٜٔج ثُظجدس ك ٢هؼ٤ز:
(٣ٝ .)Entores V. Miles Far East Corp. CA 1955ؼشف ٛزث ثُششؽ
دوجػذر ث٫صظجٍ ثُلٞس )Instantaneous Communication( ١ثُض٣ ٢ضْ
دٔوضؼجٛج ٗوَ ثُوذ ٍٞدٞعِ٤ز كٞس٣ز ٖٓ ٝعجةَ ث٫صظجٍ ًجُضٌِظ أ ٝثُلجًظ أٝ
ثُذش٣ذ ثٌُ٫ضش:٢ٗٝ
(Acceptance Made By Such Instantaneous Mode Communication
)as Telex، Fax or E-Mail

ٝثُض ٢صؾذ ٓؾجٝ ٫ثعؼج ُضطذ٤وٜج ،إرث ٓج ثٗؼوذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ
ث٫ؽجس ،١أ ٝثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ُ ٚػٖ ؽش٣ن ػوذ ثُذش٣ذ ثٌُ٫ضش(E- ٢ٗٝ
) .Mail Contractخ٬كج ُِوجػذر ثُذش٣ذ٣ز ثُؼجد٣ز ( )Postal Ruleثُض٣ ٢ضشصخ
دٔوضؼجٛج ث٧عش ثُوجُِٗ ٢ٗٞوذ ٍٞدٔؾشد إسعجٍ سعجُز ثُوذ ٍٞػٖ ؽش٣ن ثُذش٣ذ،
(1) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, . Atiyah's Introduction to the
Law of Contract. Sixth Edition. Clarendon Press. Oxford. 2005 .
P.50.
(2) Edwin Peel and .G. H. Treitel , op. cit, P.20.
) (1لسديج مؼ التفريل يشعخ السؽقع اإللكتخكني:
www.swarb.co.uk/entores-ltd-v-miles-far-east-corporation-ca-1955
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ٝثُض ٢صؼذ صؾغ٤ذث ُ٘ظش٣ز صظذ٣ش ثُوذ ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ .ٍٞثُظؼٞدز صطذ٤وٜج ػِ٠
ثٗؼوجد ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٫ؽجس ،١أ ٝثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز
ُُ .)1(ٚزث كئٗ٘٣ ٚذـ ٢ػِ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٝ ،صطذ٤وج ُوجػذر ث٫صظجٍ
ثُلٞس ١ثُض ٢صشٌَ ث٧عجط ُِضؼجهذ ػٖ ؽش٣ن ثُذش٣ذ ثٌُ٫ضش(Electronic ٢ٗٝ
) Mailإٔ ٣قضلع دغؾ٬س ده٤وز صقض ١ٞػِ ٠ثُٔشثع٬س ثُض ٢صشعَ دجُذش٣ذ
ثٌُ٫ضش.(Accurate Records of Correspondence Sent By E-Mail) ٢ٗٝ
٣ٝش ٟأفذ ثُلوٜجء( )2دؤٕ ثُضطٞس ثُز ١ؽشأ ػِٗ ٠وَ ٝصٞط َ٤ثُوذٝ ٍٞثصظجُٚ
دؼِْ ثُٔٞؽخٗ ،ض٤ؾز ثعضؼٔجٍ ثُقٞثع٤خ ثٌُ٫ضش٤ٗٝز ) (Computersك٢
ث٫صظجٍ ثُلٞس ١دذ ٫ػٖ أؽٜضر ثُلجًظ ) (Facsimile Machineعج ْٛك٢
صضث٣ذ ثُضؼو٤ذثس ثُض ٢صٌض٘ق صطذ٤ن هجػذر ث٫صظجٍ ثُلٞسٛٝ ،١ؾش ثُوجػذر
ثُذش٣ذ٣ز ثُوذٔ٣ز صٔجٓج .أٓج إرث أسعِش ثُشعجُز خجسػ عجػجس ثُؼَٔ ثٌُٔضذ٢
( ،)Out of Office Hoursكلٛ ٢ز ٙثُقجُز كئٜٗج  ٫صؼذ سعجُز كٞس٣زٓ ٞٛٝ ،ج
أًذ ػِ ٚ٤ثُوجػ ٢ثُِٞسد ) (Wilberforceك ٢فٌْ ٓؾِظ ثُِٞسدثس ثُظجدس
ك ٢هؼ٤ز:
(Brinkiban Ltd v. stahag Stahl Und Stahlwarenhandelsgesellschaft
)GmbH 1983.2AC34HL

ٝرُي دخظٞص ثُضؼجهذ ػٖ ؽش٣ن ثُضٌِظ( ،)3إ ٫أٗ٣ ٫ ٚضثٍ عجس٣ج ػِ ٠ثُضؼجهذ
ػٖ ؽش٣ن ثُذش٣ذ ثٌُ٫ضش ،٢ٗٝكوذ أشجس ثُ ٠إٔ ثُشعجةَ ثُض ٢صظَ خجسػ
عجػجس ثُؼَٔ ثٌُٔضذ ،٢كئٌٗ٘٘ٔ٣ ٚج إٔ ٗلضشع ثصؾج٤ٗ ٙز ٓشعِٜج ثُ ٠ه٤جّ ثُطشف
ث٥خش دوشثءصٜج ك ّٞ٣ ٢ثُؼَٔ ثُضجُ .٢أٓج ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢كوذ أهجّ ثُؼوذ
ػِ ٠ع٬عز أسًجٕ  ٢ٛثُضشثػٝ ٢ثُٔقَ ٝثُغذخ(ٝ .)4رُي ٝكوج ُِلوشر ثٖٓ ٠ُٝ٧
ثُٔجدر ( ٚ٘ٓ )133ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠إٔ (ثُؼوذ ثُظق٤ـ  ٞٛثُؼوذ ثُٔششٝع رثصج
ٝٝطلج دؤٕ  ٌٕٞ٣طجدسث ٖٓ أٓ ِٚٛؼجكج ثُٓ ٠قَ هجدَ ُقٌٔ ُٚٝ ٚعذخ
ٓششٝع ٝأٝطجك ٚعجُٔز ٖٓ ثُخَِ)ٝ .ثُضشثػ ٞٛ ٢ثصلجم أ ٝثصقجد إسثدص ٖ٤ػِ٠
إفذثط أعش هجٗ .٢ٗٞكجُؼوذ  ٞٛإسثدصجٕ ٓضقذصجٕ ٓٝشصذطضجٕ  ٫إسثدر ٝثفذر(،)5
ٛٝزث ٣ؼ٘ ٢دؤٕ ث٩سثدر  ٢ٛؽٛٞش ثُؼوذ ٝهٞثّ ثُضظشف ثُوجٗ ٢ٗٞػِٝ ٠ؽٚ
ثُؼٔ .ّٞكجُؼوذ  ٞٛثُضشثػٞٓٝ ،٢ػٞع ثُضشثػ٘٣ ٢ظخ ػِ ٠ثُضضثّ ٓضٌجَٓ

(1) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.106.
(2) Michael Boella, Alan Pannett.ibid. P.109.
(3) Michael Furmston. op Cit . P.66.
( )4د .عبج السجيج الحكيػ .الؽسيط في نعخية العقج مع السقارنة كالسؽازنة بيؼ نعخيات الفقو
الغخبي كما يقابميا في الفقو اإلسالمي كالقانؽف السجني العخاقي .شخكة الطبع كالشذخ
األىمية .بغجاد .3967 .ص.331

( )5د .حدؼ عمي الحنؽف .أصؽؿ االلتداـ .مطبعة السعارؼ .بغجاد .3970 .ص 13ك.14
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ث٧سًجٕ ،ك٣ ٜٞشَٔ ثُٔقَ ٝثُغذخ كؼ ٬ػٖ ثُضشثػٗ ٢لغًٔ ،)1(ٚج إٔ ث٩سثدر
 ٢ٛثُض ٢صضؾ ٚإُ ٠إفذثط أعش هجٜٗٗ٧ ،٢ٗٞج ص٘ط ١ٞػِ٤ٗ ٠ز ثُ٫ضضثّ ،أ ١إٗشجء
ثُضضثٓجس صؼجهذ٣ز.
انفشع انثبٍَ

انُُخ انتعبقذَخ نالنتزاو انقبَىٍَ
صؼذ ثُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ُُ٬ضضثّ ثُوجٗ ٢ٗٞسً٘ج آخش ٖٓ أسًجٕ ثُؼوذ ثُشػجة٢
ثُذغ٤ؾ( ،)2كؼ ٬ػٖ ثُضشثػٓٝ ٢وجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ(ٝ .)3صؼ٘ ٢ثُوظذ ثُز١
٣شٓ ٢إُ ٚ٤ثُطشكجٕ ثُٔضؼجهذثٕ ُخِن ثُضضثٓجس صؼجهذ٣ز(٣ٝ .)4ش ٟؿجُذ٤ز ثُلوٚ
ث٤ٌِٗ٩ض )5(١دؤٕ ثُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ُخِن ثُؼ٬هجس ثُوجٗ٤ٗٞز ٝصشص٤خ ثُ٫ضضثٓجس
ثُضؼجهذ٣ز صؼذ سً٘ج ٓغضو ٖٓ ٬أسًجٕ ثُؼوذ ثُشػجة ٢ثُذغ٤ؾ(ٝ ،)6إٔ ٓؾشد ٝؽٞد
ٝؽٞد ثُضشثػٓٝ ٢وجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ ٣ ٫ـ٘٤جٕ ػٖ ٝؽٞد ثُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ٩دشثّ
ػوٞد ِٓضٓز هجٗٗٞج(ُ .)7زث كئٕ ٝؽٞد ثُ٘٤ز ٗ٩شجء ثُ٫ضضثٓجس ثُضؼجهذ٣ز ٣ؼذ أٓشث ٫
 ٫دذ ٓ٘٩ ٚخشثػ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٖٓ ٓؾجٍ ثُٔؾجٓ٬س
( )3د .حدؼ عمي الحنؽف .الشعخية العامة لاللتدامات .الجدء األكؿ .مرادر االلتداـ .دار
الحخية لمطباعة .بغجاد .3976 .ص.44

) (1يسكؼ إيزاح فكخة استقاللية الشية التعاقجية عؼ االيجاب كالقبؽؿ في القانؽف االنكميدي
الحي يعج الشية التعاقجية ركشاً مدتقالً مؼ أركاف العقج البديط ،عمى الخغػ مؼ أف كالً مؼ
االيجاب كالقبؽؿ يتزسؼ ىحه الشية .إذ أف كالً مشيسا يجب أف يرجر عؼ إرادة يعتج بيا

قانؽناً ،كىحه االرادة ىي الشية .إال أف القانؽف االنكميدي عج الشية التعاقجية ركشاً مدتقالً
لدبب بديط ىؽ لتسييد العقؽد السمدمة قانؽناً ) (Legally binding contractsعؼ

مجخد السجامالت ،لسديج مؼ التفريل يشعخ:
Robert Duxbury. op. Cit . P.14-16.
(3) Mindy-chen Wishart, contract law, Fourth Edition. Oxford
=University Press, 2012, P.103, see also Pamela Tepper, the law of
=contract and the uniform commercial code,DELMAR, Cengag
learning, 2012, P.12
(4) Atiyah .P.S. and Stephen A. Smith, op. cit , P.99.
(5) Michael Furmston, op. cit, P.143, see also Paul Richards, op. cit ,
P.70 also Edwin Peel and .G. H. Treitel . op. cit .P.176, Robert
Duxbury, op. cit , P.14 also Allan Farnsworth. Contracts. Fourth
Edition. Aspen publishers. 2004. P.45.
(6) Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge
University Press, 2015, P.169.
(7) Michael Furmston. op Cit . P.142.

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

عقج خجمات السؤتسخات كالسحافل في القانؽف اإلنكميدي دراسة مقارنة بالقانؽف السجني العخاقي

22

ث٫ؽضٔجػ٤زٝ ،إدخجُ ٚكٓ ٢ؾجٍ ثُؼوذ ثُشػجة ٢ثُذغ٤ؾ ثُِٔضّ هجٗٗٞجٝ .صذشص
أ٤ٔٛز سًٖ ٓوجدَ ثُ٫ضضثّ ك ٢ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش٫ ٚٗ٧ ،ٟ
ٔ٣غَ ٓؾشد إصلجم ػِ ٠ثُضلجٝع ٣ ٫ضٔضغ دوٞر هجٗ٤ٗٞز ِٓضٓز ٗض٤ؾز ٓج ٣شٞدٖٓ ٚ
ػذّ ثُ٤و ٌُٚ٘ٝ .ٖ٤ػوذ طق٤ـ ٌٓضَٔ ث٧سًجٕٝ ،إٕ ًجٕ ٣ ٫ظَ إُٓ ٠شصذز
ثُؼوذ ثُٜ٘جة٨ُ ٢عذجح ثُض ٢رًشٗجٛج عجدوج .أٓج ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢كئٕ
ثٓ٧ش ٓخضِق ػٖ ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ض ،١كجُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ثُٔضٔغِز دج٩سثدر ثُضؼجهذ٣ز ٫
صؼذ سً٘ج ٓغضو ٖٓ ٬أسًجٕ ثُؼوذٜٗ٧ ،ج صذخَ ػٖٔ سًٖ ثُضشثػ ،٢ثُزٞٛ ١
ثصلجم إسثدص ٖ٤ػِ ٠إفذثط أعش هجٗٝ .٢ٗٞث٩سثدر ثُضؼجهذ٣زًٔٝ ،ج أششٗج عجدوج٢ٛ ،
ؽٛٞش ثُؼوذ أ ٝهٞثٓ٣ٝ .ٚضٌ ٕٞثُضشثػ ٖٓ ٢ثصقجد إسثدص ،ٖ٤كج٩سثدر  ٢ٛأفذ
سً٘ ٢ثُضشثػ ٢ٛٝ ،)1(٢ث٧عجط ثُز٣ ١و ّٞػِ ٚ٤ثُضشثػٝ ،٢دجُضجُ ٢ثُؼوذ
ثُشػجة ،٢إرث ثصؾٜش إُ ٠إفذثط أعش هجٗ ٕ٧ .٢ٗٞثُؼوذ ٣و ّٞػِ ٠ثصلجم إسثدصٖ٤
أ ٝأًغش ،أٓج ث٩سثدر ثُٞثفذر ك ٬ص٘شب ػوذث ،دَ ٣وضظش دٝسٛج ػِ ٠إٗشجء ثُضضثّ
ٓظذس ٙث٩سثدر ثُٔ٘لشدر  ٫ثُؼوذ٣ٝ .ؼشف ؽجٗخ ٖٓ كو ٚثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ٢
ثُؼشثه )2(٢ث٩سثدر ثُضؼجهذ٣ز دؤٜٗج (أٓش ٗلغ٘٣ ٢ؼوذ د ٚثُؼضّ ػِ ٠أٓش ٓؼ،)ٖ٤
ٝصؼشف أ٣ؼج دؤٜٗج (ثٗؼوجد ثُؼضّ ػِ ٠إؽشثء ثُؼِٔ٤ز ثُوجٗ٤ٗٞز ٓقَ ثُضؼجهذ)(.)3
ٝث٩سثدر ثُضؼجهذ٣ز دٜزث ثُٔؼ٘٘٣ ٠ذـ ٢إٔ صضؾ ٚإُ ٠إفذثط أعش هجٗ ،٢ٗٞإ ٫إٔ
ث٩سثدر دقذ رثصٜج ٓضٔغِز دجٓ٧ش ثُ٘لغ ٫ ٢صٌلُ ٢قذٝط ثُضشثػٝ ٢ثٗؼوجد ثُؼوذ،
ٝصشص٤خ ث٧عش ثُوجُٗ ٢ٗٞزُي ثُؼوذٓ ،ج ُْ صظٜش إُ ٠ثُؼجُْ ثُخجسؽٝ ٢صضظَ دؼِْ
ٖٓ ٝؽٜش إُٝ .ٚ٤دطذ٤ؼز ثُقجٍ كئٜٗج  ٫صضظَ دؼِْ ٖٓ ٝؽٜش إُ ،ٚ٤ؽجُٔج دو٤ش
ًجٓ٘ز ك ٢أػٔجٍ ثُ٘لظ ٣ ُْٝضْ ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دئفذٝ ٟعجةَ ثُضؼذ٤ش ػٖ ث٩سثدر.
كج٩سثدر ثُضؼجهذ٣ز ثُض ٢صشصخ أعشث هجٗ٤ٗٞج  ٢ٛث٩سثدر ثُض ٢صظطذؾ دٔظٜش
ثؽضٔجػ٣ٝ ٢قلَ دٜج ثُؼجُْ ثُخجسؽ ٫ٝ ،٢صذو ٠فذ٤غز ثُ٘لظ ثُذشش٣ز ،كجُوجٕٗٞ
٣ؼضذ دجُضؼذ٤ش ػٖ ث٩سثدر٤ُٝ ،ظ ث٩سثدر كٓ ٢ظٜشٛج ثُ٘لغٓ ٞٛٝ ،٢ج ٣ضلن ٓغ
ٗظش٣ز ث٩سثدر ثُظجٛشرٝ .هذ أخز ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢دٜزث ث٫صؾج ٙػ٘ذٓج
ػشف ثُؼوذ ك ٢ثُٔجدر ( ٚ٘ٓ )73دؤٗ( ٚثسصذجؽ ث٣٩ؾجح ثُظجدس ٖٓ أفذ ثُؼجهذٖ٣
دوذ ٍٞث٥خش ػِٝ ٠ؽ٣ ٚغذش أعش ٙك ٢ثُٔؼوٞد ػِ .)ٚ٤كذٔوضؼ ٠ثُٔزٛخ
ثُٔٞػٞػ ٢ك ٢ثُؼوذ ،كئٕ ثُؼذشر دج٩سثدر ثُظجٛشر ثُض٣ ٢ؼذش ػٜ٘ج ثُٔضؼجهذثٕ

( )3د .دمحم صجيق دمحم عبج هللا ،مؽضؽعية اإلرادة التعاقجية .دراسة تحميمية مقارنة .دار
الكتب القانؽنية .1031 .ص.311

( )1د .عبج السجيج الحكيػ .مرجر سابق .ص.314

( )1د .حسجي عبج الخحسؼ .الحقؽؽ كالسخاكد القانؽنية .دار الفكخ العخبي.3976 .
ص.311
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دجٌُضجدز أ ٝدجُِلع(ٓٝ ،)1ج ث٣٩ؾجح ٝثُوذ ٍٞدٔوضؼٗ ٠ض ثُٔجدر ( )73إ٫
صؼذ٤شثٕ ػٖ ث٩سثدر ثُذجؽ٘ز أ ٝثٌُجٓ٘ز ك ٢أػٔجم ثُ٘لظًٔ .ج إٔ ٓقض ٟٞث٩سثدر
ثُضؼجهذ٣ز ٣ضٌ ٖٓ ٕٞع٬عز ػ٘جطش ،إر ٣ضؼٖٔ ثُٔقَ ٝثُغذخ كؼ ٬ػٖ
ثُضشثػٝ ٢ثُز٣ ١ضقَِ إُ ٠إسثدصٓ ٖ٤ضلوض ٖ٤ػِ ٠إفذثط أعش هجٗ.)2(٢ٗٞ

انفشع انثبنث

يقبثم االنتزاو ثبنىعذ
ًٔج ٣ؼذ ٓوجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ( )3ثُشًٖ ثُغجُظ ٖٓ أسًجٕ ثُؼوذ ثُشػجة٢
ثُذغ٤ؾ ػٔٓٞجٝ ،ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِٝ ٠ؽٚ
( )3د .مشحر الفزل .الؽسيط في شخح القانؽف السجني .مشذؽرات آراس .1005 .ص.89
( )1د .دمحم صجيق دمحم عبج هللا .السرجر الدابق .ص 310ك.346

( )1يحسل مرطمح الؽعج ) (Promiseفي القانؽف االنكميدي مجلؽالً قانؽنياً يختمف عؼ
مجلؽلو في القانؽف السجني العخاقي ،فالؽعج ال يقرج بو الؽعج بالتعاقج الحي يعج أحج
العقؽد التسييجية التي تبخـ تسييجاً إلبخاـ العقج الشيائي .فالقانؽف االنكميدي ال يعخؼ فكخة

العقؽد التسييجية كمؼ أبخزىا الؽعج بالتعاقج ،فزالً عؼ عقج التفاكض .ألف مثل ىحه
العقؽد تكؽف مذؽبة بعجـ اليقيؼ ) .(Uncertaintyكغالباً ما يدتعسل مرطمح الؽعج

في القانؽف االنكميدي ضسؼ نطاؽ فكخة مقابل االلتداـ .فالعقج ال يشعقج صحيحاً نافحاً

كمختباً آلثاره القانؽنية ،إال إذا كانت الؽعؽد السشذئة لو مجعسة بالسقابل:

) .(Promises Supported by Considerationلحا فإف الؽعج السجخد أك
السجاني أك التبخعي ( )Bare or Gratuitous Promiseال يتستع بالقؽة السمدمة ،كال

يكؽف بالتالي قابال لمتشفيح ،ألنو غيخ مجعػ بالسقابل .كال سبيل لتشفيحه إال إذا تػ دعسو
بالذكمية السالئسة .كبسقتزى ىحه الذكمية يكتدب العقج الذكمي أك الخسسي
( )Specialty Contractأك ما يعخؼ باالتفاؽ السرجؽ ()agreement under seal

القؽة السمدمة كيريخ نافحاً عمى الخغػ مؼ افتقاره أك خمؽه مؼ مقابل االلتداـ ،كيدتسج قؽتو
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ثُخظٞص ٕ٧ .ثُٞػذ ثُظجدس ػٖ أفذ ثُطشك ٖ٤ثُٔضؼجهذ٣ ٫ ٖ٣ظ٤ش ٗجكزث ٫ٝ
٣ظِـ ٗ٫ؼوجد ثُؼوذ ثُظق٤ـ ثُِٔضّ هجٗٗٞجٓ ،ج ُْ ٣ضْ إكشثؿ ٚك ٢شٌَ ٓؼ،)1(ٖ٤
أ ٝدػٔ ٚدٔوجدَ ثُ٫ضضثّ( ،)2ك ٢فجُز ػذّ إكشثؿ ٚك ٢شٌَ ٓؼ .ٖ٤كٔوجدَ ثُ٫ضضثّ
دجُٞػذ  ٞٛفن أٓ ٝظِقز أ٘ٓ ٝلؼز أ ٝكجةذر صؤ ٍٝإُ ٠أفذ ثُطشك ٖ٤ثُٔضؼجهذٖ٣
كٓ ٢وجدَ ثٓض٘جع ػٖ ػَٔ أ ٝخغجسر أٓ ٝغؤ٤ُٝز أ ٝأر٣ ٟضقِٔ ٚثُطشف
ث٥خش(ٝ .)3ؿجُذج ٓج صؤ ٍٝثُٔ٘لؼز إُ ٠ثُٞثػذ كٓ ٢وجدَ صقَٔ ثُٔٞػٞد ُٚ
ثُخغجسر( .)4أ ٞٛ ٝثُغٖٔ ثُز٣ ١شضش ١د ٚأفذ ثُطشك ٖ٤ثُٔضؼجهذ ٞٛٝ ٖ٣ثُٔٞػٞد
ُ ٚثُٞػذ ثُظجدس ػٖ ثُطشف ث٥خش  ٞٛٝثُٞثػذ(٣ٝ .)5ش ٟؽجٗخ ٖٓ ثُلوٚ
ث٤ٌِٗ٫ض )6(١دؤٕ ثُٔ٘لؼز )ٝ (Benefitثُخغجسر )ٔٛ (Detrimentج ٝؽٜجٕ
ُؼِٔز ٝثفذرٛٝ .زث ٣ؼ٘ ٢أٗٝ ٚك ٢ثُؼوٞد ثُِٔضٓز ُِؾجٗذً ٖ٤ؼوذ ثُذ٤غ٬ً ٌٕٞ٣ ،
ثُطشكٝ ٖ٤ثػذث ٞٓٝػٞدث ُ( ٚأ ١دثة٘ج ٓٝذ٘٣ج) كٗ ٢لظ ثُٞهشٝ ،إٔ ًِٜٔ٤ج
٣قظَ ػِ ٠ثُٔ٘لؼز ٣ٝضقَٔ ثُخغجسر كٗ ٢لظ ثُٞهش أ٣ؼج .كو٤جّ ثُٔشضش ١دذكغ
ثُغٖٔ كٓ ٢وجدَ ثُٞػذ ثُظجدس ػٖ ثُذجةغ دضغِ ٚٔ٤ثُٔذ٤غ٣ ،ؼذ خغجسر ُِٔشضش١
٘ٓٝلؼز ُِذجةغٝ .دجُٔوجدَ كئٕ ه٤جّ ثُذجةغ دضغِ ْ٤ثُٔذ٤غ كٓ ٢وجدَ ثُٞػذ ثُظجدس
ػٖ ثُٔشضش ١دذكغ ثُغٖٔ٣ ،ؼذ خغجسر ُِذجةغ ٘ٓٝلؼز ُِٔشضشٝ .١صطذ٤وج ُزُي كئٕ
ٓوجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ ًشًٖ ٓغضوَ ٖٓ أسًجٕ ثُؼوذ ٣ظذس ك ٢ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػٖ ؽشك ٢ثُؼوذ دٞطلٜٔج ٝثػذث ٞٓٝػٞدث ُ( ٚأ ١دثة٘ج
ٓٝذ٘٣ج) كٗ ٢لظ ثُٞهش .كجُٔذ (Debtor) ٖ٣ثُز ٞٛ ١ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز
ثُٔضخظظز دئهجٓز ٓؤصٔش ٓؼ ،ٖ٤أٓ ٝقلَ أ ٝأٗ ١شجؽ آخشٞٓ ٌٕٞ٣ ،ػٞدث ُٚ
)ِ٣ٝ (Promiseeضضّ دذكغ ث٧ؽش ثُ٘وذ ،١كٓ ٢وجدَ ثُٞػذ ثُظجدس ػٖ ثُٞثػذ
مؼ الذكل الحي أفخغ فيو .كأف السقرؽد بالؽاعج ) (Promisorكالسؽعؽد لو
) (Promiseeفي ىحا الذأف كل مؼ الجائؼ كالسجيؼ .كألف مقابل االلتداـ يكؽف في

العقؽد السمدمة لمجانبيؼ ،فيكؽف كل مؼ الطخفيؼ كاعجاً كمؽعؽداً لو ،أي دائشاً كمجيشاً في

نفذ الؽقت  .لسديج مؼ التفريل يشعخ:

Paul Richards, op. cit , P.46.
(1) Robert Duxbury. op. cit. P.17.
( )1د .طمبة كىبة خطاب .مقابل االلتداـ بالؽعج في القانؽف االنجمؽ أمخيكي .دار الفكخ
العخبي .3979 .ص.19
(3) Robert Duxbury. op. Cit. p.17.
(4)Neil Andrews. Contract Law. Second Edition. Cambridge
University Press. 2015. P.109.
(5) Paul Richards. Law of Contract. Fourth Edition. Financial Times.
Pitman Publishing. 1999. p.47.
(6) Edwin Peel and .G. H. Treitel. op. cit . P.75.
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) ٞٛٝ (promisorثُذثةٖ )ٝ ،(Creditorثُٔضٔغَ دجُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز
دضؼٔ ٖ٤ثُؼوذ ث٩ؽجس ١دجُذ٘ٞد ثُضؼجهذ٣ز ) (Contractual Termsثُض ٢صقذد
ثُخذٓجس ثُض٣ ٢وذٜٓج ُِٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز .كئٕ رُي ٣ؼذ خغجسر ُِٔذ٘ٓٝ ٖ٣لؼز
ُِذثةٖ ثُز٣ ١غضِْ ٓذِـج ٗوذ٣ج ) (Receipt of Moneyكٓ ٢وجدَ ثُٞػذ ثُظجدس
ػ٘ٝ .)1(ٚدجُٔوجدَ  ٌٕٞ٣ثُذثةٖ (ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز) ٓٞػٞدث ُِ٣ٝ ٚضضّ
دضوذ ْ٣ثُخذٓجس ثُٔقذدر ك ٢د٘ٞد ثُؼوذ ث٩ؽجس ،١كٓ ٢وجدَ ثُٞػذ ثُظجدس ػٖ
ثُٔذ( ٖ٣ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز) دذكغ ث٧ؽش ثُ٘وذ .١ك٤ؼذ رُي خغجسر ُِذثةٖ ٘ٓٝلؼز
ُِٔذ ٖ٣ثُز٣ ١قظَ ػِ ٠ثُخذٓجس ثُٔوشسر ك ٢د٘ٞد ثُؼوذ٣ٝ .شضشؽ كٓ ٢وجدَ
ثُ٫ضضثّٝ ،كوج ُٔذجدا هجٗ ٕٞث٧فٌجّ ثُؼجّ ) (Common Lawإٔ ً ٌٕٞ٣جك٤ج
)٤ُٝ (Sufficient Considerationظ ٓؼجدٝ .)2(٫ػِٛ ٠زث ث٧عجط كئٕ ػوذ
خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٝثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ػِ ٌٖٔ٣ ٚ٤إٔ ٘٣ؼوذ ،إرث
هذّ ثُٔٞػٞد ُٓ ٚوجدٌ٣ ٬لُ ٢ظذٝس ثُٞػذ ػٖ ثُٞثػذ أ ٝثُٔذٝ ،ٖ٣ثُز٣ ١ضؼٖٔ
ثُو٤جّ دؼَٔ ٓؼُٔ ٖ٤ظِقز ثُٔٞػٞد ُ .ٚػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ إٔ ؽجٗذج آخش ٖٓ ثُلوٚ
ث٤ٌِٗ٩ض٣ )3(١ش ٟدؤٕ ششؽ ًلج٣ز ثُٔوجدَ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ضقون ،فضٝ ٠إٕ ًجٕ
ثُٔوجدَ صجكٜجٓ ،جُْ ٤ٔٛٝ ٌٖ٣ج أ ٖٓ ٝد ٕٝأ٣ز هٔ٤ز ٓجُ٤ز أٓ ٝؾشد ٓشجػش إٗغجٗ٤ز
(ٝ .)human feelingsرُي ٝكوج ُِٔل ّٜٞثُٞثعغ ٌُلج٣ز ثُٔوجدَ ثُز٣ ١ش ٟدؤٕ
ث٧ش٤جء رثس ثُؤ٤ز ثُضجكٜز:
( ٌٖٔ٣ )Trifling valueإٔ صؼذ ٓوجد ٬طق٤قج كٗ ٢ظش ثُوجٗ ،ٕٞؽجُٔج إٔ
ثُٔوجدَ ثُظجدس ػٖ ثُٔٞػٞد ُ٣ ٫ ٚشضشؽ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼجد ٫ك ٢هٔ٤ضُٔ ٚج ٣وذٓٚ
ثُٞثػذ ػٖ ؽش٣ن ٝػذ .)4(ٙأٓج دجُ٘غذز ثُ ٠ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢كوذ أخز دلٌشر
دلٌشر عذخ ثُ٫ضضثّ ًشًٖ ٖٓ أسًجٕ ثُؼوذٝ ،ثُز٣ ١شذٝ ،ٚإُ ٠فذ ًذ٤شٓ ،وجدَ
ثُ٫ضضثّ ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ض ٖٓ ،١ف٤ظ إٔ ًِٜٔ٤ج ٣ؼذ ش٤تج ٓجد٣ج ٣ذخَ ك٢
صٌ ٖ٣ٞثُؼوذ ٝسً٘ج ٖٓ أسًجٗ .ٚكؼ ٬ػٖ ًٜٔٗٞج ش٤تج دثخِ٤ج ٞ٣ؽذ دثخَ ٗطجم
ثُؼوذ٣ٝ ،شصذؾ ثسصذجؽج ٝع٤وج دٔقَ ثُؼوذٝ .إٔ ًِٜٔ٤ج ٣شٌَ ثُـج٣ز ثُوش٣ذز أٝ

(1) Michael Boella, Alan Pannett . op. cit. P.112.
( )1د .مجيج حسيج العشبكي ،مبادئ العقج في القانؽف اإلنكميدي ،جامعة الشيخيؼ،1003 ،
ص.17
(3) Robert Duxbury, op. cit , p.20.
(4) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. cit , p.92 see also Richard stone.
stone. The modern law of contract. Ninth Edition. Routledge.
Taylor&Francis group. 2011 . p.97.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

عقج خجمات السؤتسخات كالسحافل في القانؽف اإلنكميدي دراسة مقارنة بالقانؽف السجني العخاقي

26

ثُـشع ثُٔذجشش ثُز٣ ١غؼ ٠ثُِٔضضّ ثُٞط ٍٞإُٝ ٖٓ ٚ٤سثء ثُضضثٓٝ ،)1(ٚثُز١
٣خضِق ػٖ ثُذجػظ ثُذثكغ إُ ٠ثُضؼجهذ ثُز٣ ١ؼذ أٓشث ٗلغ٤ج ٣غضخِض ٖٓ ٗ٤ز
ثُٔضؼجهذٔ٣ٝ ،ٖ٣غَ ثُـج٣ز ثُذؼ٤ذر ثُض٣ ٢غؼٓ ًَ ٠ضؼجهذ إُ ٠ثُٞط ٍٞإُٜ٤ج ٖٓ
ٝسثء ثُضؼجهذ .كغذخ ثُضضثّ أفذ ثُطشك ٖ٤ثُٔضؼجهذ ٖ٣ك ٢ثُؼوٞد ثُِٔضٓز ُِؾجٗذٖ٤
 ٞٛثُضضثّ ثُطشف ث٥خش(ٝ .)2هذ أخز ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢دلٌشر عذخ ثُ٫ضضثّ
ك ٢ثُلوشر ث ٖٓ ٠ُٝ٧ثُٔجدر (ٝ ،ٚ٘ٓ )132ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠إٔ ( ٌٕٞ٣ثُؼوذ
دجؽ ٬إرث ثُضضّ ثُٔضؼجهذ د ٕٝعذخ أُ ٝغذخ ٓٔ٘ٞع هجٗٗٞج أٓ ٝخجُلج ُِ٘ظجّ ثُؼجّ
أ٦ُ ٝدثح)٣ٝ .ش ٟؿجُذ٤ز كو ٚثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه )3(٢دؤٕ ثُٔششع ثُؼشثه٢
أخز دجُ٘ظش٣ض ٖ٤ثُضوِ٤ذ٣ز ٝثُقذ٣غز ٝؽٔغ دٜٔ٘٤ج ك ٢ثُٔجدر ثُغجُلز ثُزًش ،إ ٫أٗٚ
ًشط ثُلوشر ثٜ٘ٓ ٠ُٝ٧جٝ ،ػِٓ ٠ج ٣ذذُِ٘ ،ٝظش٣ز ثُضوِ٤ذ٣ز ُِغذخ ،أٗ ١ظش٣ز
عذخ ثُ٫ضضثّ٣ٝ ،غضذٍ ػِ ٠رُي ٖٓ ػذجسر (إرث ثُضضّ ثُٔضؼجهذ د ٕٝعذخ)
ثُٞثسدر ك ٢ثُلوشر ث ٠ُٝ٧ثُغجُلز ثُزًش ،كٌِٔز (ثُغذخ)  ٌٖٔ٣ ٫صلغ٤شٛج ػِ٠
أٜٗج صؼ٘( ٢ثُذجػظ ثُذثكغ إُ ٠ثُضؼجهذ) ٕ٧ ،ثُذجػظ ٓغؤُز ٗلغ٤ز ًجٓ٘ز ك ٢أػٔجم
ٗلظ ثُٔضؼجهذ ٞٛٝ ،أٓش خجسػ ػٖ ٗطجم ثُؼوذ.
املجحث انثبنث

اِثبس املرتتجخ عهً عقذ خذيبد املؤمتشاد واحملبفم

يف انقبَىَني االَكهُزٌ وانعشاقٍ
صضشصخ ػِ ٠ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٝ ١ثُؼوٞد
ثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز ػ٘ٓ ٚؾٔٞػز ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس ػِ ٠ػجصن ؽشكٔٛٝ ،ٚ٤ج ثُؾٜز
أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ٖٓ ؽٜزٝ ،سثػ ٢ثُؼ٤جكز ٖٓ ؽٜز ،أٓ ٝج
٣ؼشف دٔوذّ ثُخذٓز ) ٖٓ (Service Providerؽٜز أخشٝ .ٟعٞف ٗذقظ ك٢
ثُضضثٓجس ٛز ٖ٣ثُطشكًٔٝ ٖ٤ج ٣ؤص:٢
املطهت األول
( )3د .عبج الخزاؽ الدشيؽري ،الؽسيط في شخح القانؽف السجني ،السجمج األكؿ ،نعخية االلتداـ
بؽجو عاـ ،مرادر االلتداـ ،مشذؽ ارت الحمبي الحقؽقية ،بيخكت ،1000 ،ص.478
( )1د .عبج السجيج الحكيػ ،مرجر سابق ،ص.396
( )1د .عبج السجيج الحكيػ ،الؽسيط في نعخية العقج ،الجدء األكؿ في انعقاد العقج ،شخكة
الطبع كالشذخ األىمية ،بغجاد ،3967 ،ص 464يشعخ كحلغ د .حدؼ عمي الحنؽف،

د.دمحم سعيج الخحؽ ،مرجر سابق ،ص ،345يشعخ كحلغ د .مشحر الفزل ،الؽسيط في
شخح القانؽف السجني ،مرادر االلتدامات كأحكاميا ،دار الثقافة لمشذخ كالتؽزيع،1031 ،

ص.369
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انتزايبد اجملًىعخ املهُُخ املتخظظخ
إٕ ٖٓ أدشص ثُ٫ضضثٓجس ثُض٣ ٢شصذٜج ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ١ػِ ٠ػجصن ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز  ٞٛثُ٫ضضثّ
دظ٤جؿز ثُٞع٤وز ثُشة٤غز:
) (Master Bill or Folioثُض ٢صقذد ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ثُض ٢صذشّ دٜ٘٤ج
ٝد ٖ٤ثُطشف ثٌُِٔق دض٘ل٤ز أػٔجٍ ثُؼ٤جكز أ ٝسثػ ٢ثُؼ٤جكزٝ ،ثُ٫ضضثّ
دجُضشخ٤ض ،كؼ ٬ػٖ ثُ٫ضضثّ دذكغ ث٧ؽش ثُ٘وذٝ ١صٞك٤ش ثُٔٞثسد ثُٔجُ٤ز ثُض٢
صضقذد ك ٢ػٞء صِي ثُٞع٤وز ٕ٧ٝ .ثُ٫ضضثّ دظ٤جؿز ثُٞع٤وز ثُشة٤غز  ٞٛثُضضثّ
ٓشضشى د ٖ٤ؽشك ٢ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ،كئٗ٘ج عٞف ٗوضظش ػِ٠
دسثعض ٚػٖٔ ثُضضثٓجس ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ،كؼ ٬ػٖ ثُ٫ضضثّ دذكغ
ث٧ؽش ثُ٘وذًٔٝ ١ج ٣ؤص:٢
أوالً :ثُضضثّ ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز دظ٤جؿز ثُٞع٤وز ثُشة٤غز ُض٘ظْ٤
ثُؼ٬هز ثُضؼجهذ٣ز دٜ٘٤ج ٝد ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٝ :صضؼٖٔ ٛز ٙثُٞع٤وز
صضؼٖٔ ٓغؤُضٜٔٓ ٖ٤ض :ٖ٤ث ٢ٛ ٠ُٝ٧ثُؼوٞد ثُغجٗ٣ٞز أ ٝثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز ػٖ
ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ٖٓٝ ،١أدشصٛج ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء
أكشثد ثُٔؾٔٞػزٝ ،ثُز٣ ١ؼذ ك ٢فو٤وض ٚػوذ فؾض أ ٝك٘ذهزٝ .ػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ
ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟثُِز ٖ٣صذشٜٓج ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز
ثُٔضخظظز ٓغ ثُطشف ث٥خش ثُِٔضضّ دض٘ل٤ز أػٔجٍ ثُؼ٤جكز ،أ ٝثُشثػ٢
ُِؼ٤جكز ُض٘ل٤ز ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ثُؼجّٝ ،ػوذ ثُضشخ٤ضًٝ .زُي ٝػغ ثُخطٞؽ
ثُؼش٣ؼز )ُ٬ُ (Guidelinesضضثٓجس ثُض٣ ٢شصذٜج ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ثُؼجّ ػِ٠
ػجصن ؽشكٝ ،ٚ٤ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِ ٠ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٘جشتز ػ٘ٝ .ٚثُغجٗ٤ز
 ٞٛأٗ٣ ٚضْ ٝدٔوضؼٛ ٠ز ٙثُٞع٤وز صٞف٤ذ ؽٔ٤غ ثُقغجدجس ثُٔضؼِوز دجُ٘لوجس
ٝثُٔظشٝكجس ثُخجطز دؾٔ٤غ أػؼجء ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ،ؽِ٤ز ٓذر ثُٔؤصٔش أٝ
أٗ ١شجؽ آخش عوجك ٢أ ٝك٘ ٢أ ٝصؾجس ١أ ٝس٣جػً٘ .٢لوجس ث٩هجٓز ك ٢ثُل٘جدم.
ٝأؽشر هجػجس ٝطج٫س ث٫ؽضٔجػجس )ٓٝ (Meeting Roomsشثًض ثُٔؤصٔش
)ٝ ،(Conference Centersثُٔ٬ػخ ٝثُظج٫س ثُش٣جػ٤ز ،كؼ ٬ػٖ
طج٫س ثُؼشع ) (Exibit Hallsك ٢ثُٔؼجسع ثُل٘٤ز ٝثُضؾجس٣ز(ٝ ،)1رُي كٔ٤ج
٣ضؼِن دض٘ل٤ز ػوذ ص٘ظٝ ْ٤خذٓجس ثُٔقجكَ ثُش٣جػ٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُضؾجس٣ز.
حانيا ً :ثُضضثّ ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز دجُضشخ٤ض٣ :ؼذ ثُ٫ضضثّ دجُضشخ٤ض ٖٓ
ثُ٫ضضثٓجس ثُذجسصر ثُض ٢صِضضّ دٜج ثُٔؾٔٞػز أ ٝثُؾٜز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز.
ٝػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ إٔ ػوذ ثُضشخ٤ض  ٖٓ ٞٛثُؼوٞد ثُغجٗ٣ٞز أ ٝثُضطذ٤و٤ز ثُض ٢ص٘شؤ
ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ،إ ٫إٔ ثُضشخ٤ض ٔ٣غَ كٗ ٢لظ ثُٞهش
ثُضضثٓج ٣وغ ػِ ٠ػجصن ثُؾٜز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز .إر صِضضّ ثُؾٜز ثُٔضخظظز
(1) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.136.
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دجُضؼجٓ ٕٝغ سثػ ٢ثُؼ٤جكز٪ُ ،كجدر ٖٓ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ثُٔضشصذز ػِ٠
ٝهجةغ ٝأػٔجٍ ثُٔؤصٔشٝ .ثُ٫ضضثّ دجُضؼج ٌٖٔ٣ ٕٝإٔ ٣ضؼٖٔ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثٝ٧ؽ،ٚ
ٜ٘ٓٝج ثُضٌٔ ٖٓ ٖ٤ثعضؼٔجٍ ثُؼٓ٬جس ثُؼجةذر ُٜج.
حالخا ً :ثُضضثّ ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز دذكغ ث٧ؽش ثُ٘وذ ١كٓ ٢وجدَ ث٩كجدر
ٖٓ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش :ٟإٕ ٖٓ أ ْٛثُضضثٓجس ثُٔؾٔٞػز
ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز  ٞٛثُ٫ضضثّ دذكغ ث٧ؽش ثُ٘وذُِ ١طشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ،ك٢
ٓوجدَ ه٤جّ ث٧خ٤ش دض٘ل٤ز ثُضضثٓجص ٚدجُو٤جّ دؼَٔ ٝثُٔضٔغِز دضٞك٤ش ؽٔ٤غ ثُٔضطِذجس
ثُض ٢صقذدٛج ثُٞع٤وز ثُشة٤غز:
) (Master Bill or Folioثُض ٢صضْ ط٤جؿضٜج ك ٢ػٞء ثُؼوذ ث٫ؽجس ١ثُؼجّ.
أٓج ثُطش٣وز ثُٔضذؼز ك ٢دكغ ثُٔوجدَ كضضٔغَ دذكغ ث٧ؽش ٗوذث ).(Cash Payment
أٓج ثُِؾٞء ثُ ٠ثُٔوجدَ ؿ٤ش ثُ٘وذ ١كِ٤ظ شجةغ ث٫عضؼٔجٍ كٛ ٢زث ثُ٘ٞع ٖٓ
ثُؼوٞد( .)1أٓج دجُ٘غذز ثُٞٓ ٠ػذ ثعضقوجم دكغ ثُٔوجدَ ثُ٘وذ ١كئٗ ٚؿجُذج ٓج ٌٕٞ٣
دؼذ ثٗ٫ضٜجء ٖٓ ص٘ل٤ز ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٝ ١ثُؼوٞد
ثُلشػ٤ز أ ٝثُضطذ٤و٤ز ثُٔ٘ذغوز ػ٘ٝ ،ٚرُي ُلغـ ثُٔؾجٍ ُشثػ ٢ثُؼ٤جكز ٩دسثػ
ؽٔ٤غ ثُٔلشدثس أ ٝثُلوشثس ) (All Entriesثُٔضؼِوز دض٘ل٤ز ؽٔ٤غ صِي ثُؼوٞد،
ٝثُض ٢هذ  ٌٕٞ٣ ٫دجٌٓ٩جٕ صقذ٣ذ ٓج ٣وجدِٜج ٖٓ أؽش ٗوذ ١ػ٘ذ إدشثّ ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٫ٝ ،عٔ٤ج كٔ٤ج ٣ضؼِن دئ٣ظج٫س أ ٝكٞثص٤ش أؽٞس ثعضؼٔجٍ
هجػجس ث٫ؽضٔجػجس ٝثُضغ٬٤ٜس ث٧خش:ٟ
)ٝ ،(Invoice for Meeting Halls and Spacesكٞثص٤ش ٝؽذجس ثُطؼجّ
)ٝ ،)2((Invoice for Mealsثُـشف ثُل٘ذه٤ز ) . (Hotel Roomsػِ ٠ثُشؿْ
ٖٓ ًغشر ثُ٫ضضثٓجس ثُٔجُ٤ز ثُض ٢صوغ ػِ ٠ػجصن سثػ ٢ثُؼ٤جكزٝ ،ثُض٘٣ ٢ذـ٢
ػِ ٚ٤إٔ ٣غذدٛج ك ٢عذ َ٤ص٘ل٤زُ٫ ٙضضثٓجص ٚثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُؼوذ ث٫ؽجس .١أ ٝهذ
٣ظجس ثُ ٠صوِ َ٤أ ٝص٣جدر ٓذر ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَٔٓ ،ج ٣ؤد ١ثُ ٠صـ٤٤ش ٓذر
ثُقؾض )ٝ ، (Reservation Dateدجُضجُ ٢صـ٤٤ش ٓوذثس ث٧ؽٞس ثُٔغضقوز(.)3

املطهت انثبٍَ

) (3لسديج مؼ التفريل يشعخ السؽقع اإللكتخكني:
https://www.hospitality-school.com/what-guest-folio-hotel/
(2) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.136.
(3) Stephen Barth, David K. Hayes.ibid . P.141.
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انتزايبد انطشف انشاعٍ نهضُبفخ
أٓج دجُ٘غذز إُ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز (Hospitality Business
)ٝ Sponsorثُز٣ ١ؼشف أ٣ؼج دٔوذّ ثُخذٓز )ٝ ،(service Providerثٌُِٔق
دض٘ل٤ز ث٧ػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز )ُٔ (Hospitality Businessظِقز
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ،كئِٗ٣ ٚضضّ دجُ٫ضضثٓجس ث٥ص٤ز ثُٔضشصذز ػِ ٠ػوذ
خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٝ ١ثُؼوٞد ثُلشػ٤ز ثُض ٢صذشّ ص٘ل٤زث ُ:ٚ
أوالً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئدشثّ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُؼوذ
ث٩ؽجس ١ثُؼجّ٣ :ؼذ ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئدشثّ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز
ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٖٓ أدشص ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز
ػِٛ ٠زث ثُؼوذ ث٫ؽجس ١ثُؼجًّٔ .ج ٘٣ذـ ٢ػِ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز أ٣ؼج إٔ
ِ٣ضضّ دجُذ٘ٞد ثُٞثسدر ك ٢صِي ثُؼوٞد ثُلشػ٤ز ٓٝج ٣ضشصخ ػِٜ٤ج ٖٓ ثُضضثٓجس ُض٘ل٤ز
ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ.
حانيا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دضٞك٤ش ٝص٤ٜتز ثُٔٞثسد ثُٔجُ٤ز ثُ٬صٓز ُضِذ٤ز
ثُٔضطِذجس ثُض ٢صقذدٛج ثُٞع٤وز ثُشة٤غز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُؼوذ ث٫ؽجس٣ٝ :١ؼذ ٛزث
ثُ٫ضضثّ ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس ثُٜٔٔز ثُض ٢صضشصخ ػِ ٠ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ،إر ٘٣ذـ ٢ػِ ٠ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ص٤ٜتز ثُٔٞثسد ثُٔجُ٤ز ثُ٬صٓز
ُضِذ٤ز ٓضطِذجس إهجٓز ٝص٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،)1(ٟرُي ٝكوج
ُِضوذ٣شثس ثُض٣ ٢ضْ صقذ٣ذٛج ك ٢ثُٞع٤وز ثُشة٤غز ثُغجُلز ثُزًش ٌٖٔ٣ٝ .ثُو ٍٞدؤٕ
ٛزث ثُ٫ضضثّ ٣شصذؾ دجُضضثّ ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز دذكغ ثُٔوجدَ ثُ٘وذٝ ،١رُي
ُضٌٔ ٖ٤سثػ ٢ثُؼ٤جكز ٖٓ ثُٞكجء دجُ٫ضضثٓجس ثٌُغ٤شر ثُض ٢صوغ ػِ ٠ػجصو.ٚ
حالخا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دٔذ٤ش أ ٝعٌٖ ثُؼٞ٤ف ٝثُٔشجسً:ٖ٤
 ٞٛٝثُضضثّ ٗجشب ػٖ إدشثّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز ُؼوذ ثُقؾض أٓ ٝج ٣ؼشف دؼوذ ثُل٘ذهز
ٓغ ك٘ذم ٓؼ ٖ٤أٓ ٝؾٔٞػز ٖٓ ثُل٘جدم .إر صِضضّ ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز
ثُٔضخظظز دئدشثّ ٛزث ثُؼوذ ُضؤٓ ٖ٤ثُٔذ٤ش أ ٝثُغٌٖ )(Accommodation
ُؼٞ٤ف ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜجٝ .صِضضّ ثُٔؾٔٞػز
ثُٔ٤ٜ٘ز دذكغ أؽشر ثُٔذ٤ش أ ٝثُغٌٖ ك ٢أؽ٘قز ثُل٘ذم ٝؿشكٓ ٚوذٓج هذَ
ثعضؼٔجُٜج ٖٓ ثُؼٞ٤ف:
()2
)٣ٝ . (In Advance of the Use of the Accommodationضْ ص٘ل٤ز ٛزث
ٛزث ثُ٫ضضثّ دضٞك٤ش ثُقؾض )ُ (Bookingؾٔ٤غ ثُٔشجسً ٖ٤ثُز ٖ٣صغضؼ٤لْٜ

(1) Stephen Barth, David K. Hayes .ibid . P.136.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. Principles of hospitality Law.
Second Edition. Continuum. Cassell. London. 2000. P.151.
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ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز( .)1أٓج دجُ٘غذز إُ ٠ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢كئٗٚ
 ٌٖٔ٣ثُو ٍٞدؤٕ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ك ٢ثُؼشثمٝ ،ثُٔضٔغَ دجُٔ٘شؤر ثُؼجٓز
ُشؤ ٕٝثُؼ٤جكز ،ثُض ٢صشصذؾ دجُٔؤعغز ثُؼجٓز ُِغ٤جفز ،دٔوضؼ ٠ثُوشثس سهْ
( )551كِ٣ 1575 /4/29 ٢ضضّ ٝدٔوضؼ ٠ثُوٞثػذ ثُؼجٓز ك ٢ػوذ ثُٔوجُٝز
ثُضضثٓج دضقو٤ن ٗض٤ؾز دئدشثّ ػوذ ثُل٘ذهز ٓغ ك٘ذم ٓؼ ٖ٤أٓ ٝؾٔٞػز ك٘جدم،
٩ػذثد ٌٓجٕ ثُٔذ٤ش ثُٔ٬ةْ ٩عٌجٕ ٝإٞ٣ثء ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔؤصٔش أ ٝأٓ ١قلَ
آخش .كِ٤ضضّ دئٗؾجص ٛزث ثُؼَٔ ًٔج ٓ ٞٛطِٞح ،كئرث أخَ دجُضضثٓ ٚكئٕ ٓغؤ٤ُٝضٚ
ثُؼوذ٣ز عٞف صٜ٘غ صذؼج ُزُي( .)2إر  ٌٕٞ٣ ٫هذ أٝك ٠دجُضضثٓ ٚإ ٫إرث صقووش
ثُ٘ض٤ؾز ٖٓ ثُؼَٔ ثُٔطِٞح(ٝ ،)3دخ٬ف رُي كئٕ ػذّ صقو٤ن ثُ٘ض٤ؾز أ ٝثُـج٣ز
ثُٔطِٞدز ٣ؼذ خطؤ ػوذ٣ج ٣ؤد ١إُٜٞٗ ٠ع ٓغؤ٤ُٝض ٌٕٞ٣ ٫ٝ ،)4(ٚدئٌٓجٗٗ ٚلٜ٤ج
إ ٫دئعذجس ثُغذخ ث٧ؽ٘ذ٣ٝ .)5(٢ؾذ ٛزث ثُ٫ضضثّ أعجع ٚك ٢ثُلوشر ثٖٓ ٠ُٝ٧
ثُٔجدر ( ٖٓ )154ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠أٗ٣( ٚؾخ ص٘ل٤ز ثُؼوذ
ؽذوج ُٔج ث شضَٔ ػِٝ ٚ٤دطش٣وز صضلن ٓغ ٓج ٞ٣ؽذ ٚفغٖ ثُ٘٤ز) .كقغٖ ثُ٘٤ز ٞٛ
ٓذذأ ػجّ ٣ؤعظ ُض٘ل٤ز ؽٔ٤غ أٗٞثع ثُؼوٞد ٝكوج ُٔج ثصلن ػِ ٚ٤ثُطشكجٕ(.)6

) (3تعميسات البشؽد كالذخكط القياسية لتقجيػ خجمات السؤتسخات التي تقيسيا الجامعات
البخيطانية:

(Standard Terms and Conditions for the Provision of Conference Services).

مشذؽرة عمى السؽقع االلكتخكني
https://www.google.iq/search?source=hp&ei=agx4XLn0IZ-Gk74PtL2ZA8&q=STANDARD+TERMS+AND+CONDITIONS+FOR+THE+PROVIS
ION+OF+CONFERENCE+SERVICES&btnK

( )1د .عرست عبج السجيج بكخ .الؽجيد ،مرجر سابق .ص.311
) )1د .عرست عبج السجيج بكخ .نعخية العقج في القؽانيؼ السجنية العخبية .دار الكتب
العمسية .بيخكت .1035 .ص.600

) (4د .مشحر الفزل .الؽسيط في شخح القانؽف السجني .دراسة مقارنة بيؼ الفقو اإلسالمي
كالقؽانيؼ السجنية العخبية كاألجشبية معدزة بآراء الفقو كأحكاـ القزاء .مشذؽرات آراس.
أربيل .1006 .ص.115
( )5د .جعفخ الفزمي .مرجر سابق .ص.186

) (6د .عبج الخزاؽ أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽف السجني .الجدء األكؿ .نعخية
االلتداـ بؽجو عاـ .مرادر االلتداـ .العقج-العسل غيخ السذخكع-االثخاء بال سبب-
القانؽف .مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية .1004.ص  .531يشعخ أيزاً د .عبج السجيج
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راتعا ً :ثُضضثّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز دٔؤًَ ٓٝششح ثُؼٞ٤ف ٝثُٔشجسً٘٣ٝ :ٖ٤شؤ
ثُ٫ضضثّ دضوذ ْ٣ثُٔؤًَ ٝثُٔششح ) (Refreshmentثُز ١صِضضّ د ٚثُؾٜز أٝ
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ػٖ ػوذ ثُل٘ذهز ثُٔذشّ دٜ٘٤ج ٝد ٖ٤ك٘ذم ٓؼ ٖ٤أٓ ٝؾٔٞػز ٖٓ
ثُل٘جدم٣ٝ ،ؼذ ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس ثُضؼجهذ٣ز ثُض ٢صضوشس أط ٬دٔوضؼ ٠هجٗ ٕٞث٧فٌجّ
ثُؼجّ )٣ ٞٛٝ ،(Common Lawخشػ دزُي ػٖ ٗطجم صشش٣غ ٓجٌُ ٢ثُل٘جدم
ث٤ٌِٗ٫ضُ ١ؼجّ :1556
()1
)ٝ . (Hotel Proprietors Act 1956ػِٛ ٠زث ث٧عجط كئٕ ثُٔغؤ٤ُٝز
ثُٔذٗ٤ز ثُ٘جؽٔز ػٖ ث٫خ ٍ٬دٜزث ثُ٫ضضثّ ٓ ٢ٛغؤ٤ُٝز ػوذ٣ز ٤ُٝغش صوظ٤ش٣ز
ٗجشتز ػٖ ثُخطؤ ثُٔذٗٝ .(Tort) ٢صِضضّ ثُؾٜز أ ٝثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ٝدٔوضؼ٠
ػوذ ثُل٘ذهز ثُٔذشّ دٜ٘٤ج ٝد ٖ٤أطقجح ثُل٘جدم دضوذ ْ٣هذس ٖٓ ثُٔؤًَ ٝثُٔششح
٣ؼشف دجُٔؤًَ ٝثُٔششح ثُٔؼو (Reasonable Refreshment) ٍٞخٍ٬
أٝهجس ثُطؼجّ ُ ٬٤أٜٗ ٝجسث .أٓج دجُ٘غذز إُٞٓ ٠هق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٖٓ ٢
ٛزث ثُ٫ضضثّ كئُِٗ ٌٖٔ٣ ٚؾٜز ثُشثػ٤ز ُِٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَ إٔ صو ّٞدض٘ل٤ز ٛزث
ثُ٫ضضثّ ػِ ٠ػجصوٜجٝ ،كوج ُِوٞثػذ ثُؼجٓز ك ٢ػوذ ثُٔوجُٝز  ٌٕٞ٣ٝثُضضثٜٓج ثُضضثٓج
دضقو٤ن ٗض٤ؾز ،أ ٝإٔ صؼٜذ د ٚإُٓ ٠وج ٖٓ ٖ٤ُٝثُذجؽٖ ًؤطقجح ثُٔطجػْ
ٝثُل٘جدم(.)2
خامسا ً :ثُضضثّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز دؼٔجٕ عٓ٬ز ثُؼٞ٤ف ٝثُٔشجسً٢ٌُٝ :ٖ٤
ٗضٌٖٔ ٖٓ صغِ٤ؾ ثُؼٞء ػِٛ ٠زث ثُ٫ضضثّ ٝصقذ٣ذ ٗطجه ،ٚكئٗ٘٣ ٚذـ ٢ػِ٘٤ج إٔ
ٗٔ٤ض د ٖ٤ثُضضثّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز ) (Hospitality Business Sponsorدؼٔجٕ
عٓ٬ز ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَٝ ،د ٖ٤ثُضضثّ طجفخ ثُل٘ذم ثُز١
٣ضؼجهذ ٓؼ ٚسثػ ٢ثُؼ٤جكز ،إرث ُْ  ٌٖ٣ث٧خ٤ش ٔ٣ضِي ثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤زٝ ،رُي
٫خض٬ف ٗطجم ثُضضثّ ًَ ٜٓ٘ٔج ثٌُٔجٗ ٢ػٖ ث٫خش .كج٧طَ إٔ سثػ ٢ثُؼ٤جكز
ِ٣ ٫ضضّ دؼٔجٕ عٓ٬ز ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ػٔٓٞج ،كٜٞ
ِ٣ ٫ضضّ دؼٔجٕ عٓ٬ض ْٜأع٘جء صٞثؽذ ْٛك ٢ثُل٘ذمٛ ٕ٧ .زث ثُ٫ضضثّ  ٖٓ ٞٛأْٛ
ثُ٫ضضثٓجس ثُِٔوجر ػِ ٠ػجصن طجفخ ثُل٘ذم:
) (Hotelier Innkeeper or Hotelkeeperصؾج ٙثُ٘ض (Guest) َ٣ػِ٠
ٝؽ ٚثُؼٔٝ ،ّٞػٞ٤ف ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ػِٝ ٠ؽٚ
ثُخظٞص .ك ٢فجُز فذٝط ثُقجدط أع٘جء ث٩هجٓز ثُل٘ذه٤ز أ ٝكِٓ ٢قوجس ثُل٘ذم.
ًٔج ِ٣ ٫ضضّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز دؼٔجٕ عٓ٬ز ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔشجسً ٖ٤ك٢
الحكيػ .السؽجد في شخح القانؽف السجني .الجدء األكؿ في مرادر االلتداـ .مع السقارنة
بالفقو اإلسالمي .شخكة الطبع كالشذخ األىمية .بغجاد .3961 .ص.115
(1) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.149.
( )1د .ضحى دمحم سعيج الشعساف .السدئؽلية السجنية لستعيجي الدفخ كالدياحة .دار الكتب
القانؽنية .مرخ السحمة الكبخى .1034 .ص.71
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ثُٔقجكَ ث٧خش ُٞ ،ٟفذط ثُقجدط خجسػ ٛزث ثُ٘طجم ًؤطَ ػجًّ .ؤٕ  ٌٕٞ٣هذ
فظَ أع٘جء صؾٞثٍ ثُؼٞ٤ف ك ٢ث٫عٞثم .إ ٫إٔ ثُضضثٓ ٚدؼٔجٕ عٓ٬ضْٜ
ٜ٘٣غ كٓ ٢غَ ٛز ٙثُقجُز ثعضغ٘جء ،إرث ٓج عذش إٔ صؼشػُِ ْٜقجدط ًجٕ ٗض٤ؾز
إٔٛجُ (Negligence) ٚأ ٝصوظ٤ش ٓ٘ .)1(ٚك٤ذو ٠ثُ٫ضضثّ ثُشة٤ظ دؼٔجٕ
ثُغٓ٬ز  ٞٛثُضضثّ طجفخ ثُل٘ذم ثُز٣ ١ضؼجهذ ٓؼ ٚسثػ ٢ثُؼ٤جكز .إر ِ٣ضضّ
طجفخ ثُل٘ذم دؼٔجٕ عٓ٬ز ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ػِ٠
ثخض٬ف أٗٞثػٜج٘٣ٝ .شؤ ثُضضثٓٛ ٚزث ػٖ ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز
ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش(Group Lodging ٟ
) Contractثُضطذ٤و ٢ثُٔذشّ دٝ ٚ٘٤د ٖ٤سثػ ٢ثُؼ٤جكزٝ ،ثُز٣ ١ضغْ د٘لظ
خظجةض ػوذ ثُقؾض أ ٝثُل٘ذهز )٣ٝ .(Booking Contractsضشصخ ػِ٠
ث٫خ ٍ٬دٜزث ثُ٫ضضثّ ٜٗٞع ثُٔغؤ٤ُٝز ثُؼوذ٣ز )(Contractual Liability
ُظجفخ ثُل٘ذم دٔوضؼ ٠هجٗ ٕٞث٧فٌجّ ثُؼجّ(ٝ .)2رُي ػِ ٠أعجط إخُٚ٬
دجُضضثٓ ٚدؼٔجٕ عٓ٬ز ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش صؾج ٙثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٌٖٔ٣ٝ .
ٛزث ثُ٫ضضثّ ك ٢د٘ذ ػٔ٘ ٢صغضخِظ ٚثُٔقٌٔز ،أ ٝصلضشػ ٚك ٢ػوذ ثُل٘ذهز
)ٝ ،(Implied Term of Contractثُٔضٔغَ ٘ٛج دؼوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ٝػٞ٤ف ثُٔؤصٔشٓ ،ضٓ ٠ج سأس رُي ػشٝس٣ج( .)3كضشًٖ
ٝثُٔؼو٤ُٞز
)(Necessity
ثُؼشٝسر
ٓؼ٤جس١
ثُ٠
ثُٔقٌٔز
()4
) (Reasonablenessػ٘ذ ثكضشثػٜج ُٔغَ ٛز ٙثُذ٘ٞد ٝ ٕ٧ .ظ٤لز ثُٔقٌٔز ٫
صضٔغَ دئٗشجء ثُؼوذ د ٖ٤ثُطشكٌُٜ٘ٝ ،ٖ٤ج صضٔغَ دجعضشلجف أ ٝثعضخ٬ص د٘ٞد
ػٔ٘٤ز ٖٓ ثُؼوذ ثُوجةْ دٜٔ٘٤ج ٝكوج ُظشٝف ًَ هؼ٤ز(ِ٣ٝ .)5ضضّ دٔوضؼجٙ
طجفخ ثُل٘ذم دذزٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُٔؼوُٞز ك ٢ثُٔقجكظز ػِ ٠عٓ٬ز
) (Reasonable care for Safetyث٧شخجص ثُز٣ ٖ٣ذخِ ٕٞثُ ٠ثُٔ٘شؤر

) (3لسديج مؼ التفريل يشعخ السؽقع اإللكتخكني:
https://generalcounsel.ncsu.edu/files/2015/06/HousingAgreement_001.pdf

UNIVERSITY
HOUSING
NORTH
CAROLINA
STATE
UNIVERSITY, STATE OF NORTH CAROLINA COUNTY OF
WAKE. CONFERENCE SERVICES CONTRACT.
(2) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.82.
(3) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright. Anson's Law
of Contract. Thirtieth Edition. Oxford University Press. 2016,
P.162.
(4)Ewan McKendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials.
Eighth Edition .Oxford University Press. 2018. P.347.
(5)Ewan McKendrick. Contract law. Eleventh Edition. Palgrave
Macmillan, 2015. P.167.
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ثُل٘ذه٤ز دٔوضؼ ٠ثُؼوذ(٣ٝ .)1ؼذ ٛزث ثُ٫ضضثّ ؽضءث ٖٓ ثُ٫ضضثّ دؼٔجٕ عٓ٬ز
ث٧شخجص ثُز ٖ٣هذ ٣ضؼشػ٪ُ ٕٞطجدز أع٘جء صٞثؽذ ْٛك ٢ثُٔذجٗ ٢ػٔٓٞج:
(Reasonable care for The Safety of People Who may be
)Injured in The Premises
ٝثُز ٖٓ ٞٛ ١ثُٞثؽذجس ثُض ٢كشػٜج هجٗ ٕٞث٫فٌجّ ثُؼجّ (Duty at Common
)ٝ .Lawصو ّٞثُٔقٌٔز أ ٝدجعضخ٬ص ٛزث ثُذ٘ذ أ ٝثكضشثػ ٚػٔ٘٤ج:
)(2
)ٝ ٖٓ (Terms Implied by the Courtهجةغ ثُوؼ٤ز ثُٔ٘ظٞسر  .أٓج
دجُ٘غذز إُٞٓ ٠هق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٛ ٖٓ ٢زث ثُ٫ضضثّ كئٗ٣ ٚؼذ ثُضضثٓج دذزٍ
ػ٘ج٣ز٣ٝ ،ؾذ أعجع ٚثُوجٗ ٢ٗٞك ٢ثُلوشر ث ٖٓ ٠ُٝ٧ثُٔجدر ( ٖٓ )154ثُوجٕٗٞ
ثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢دلوشصٜ٤جٝ ،ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠أٗ٣( ٚؾخ ص٘ل٤ز ثُؼوذ ؽذوج ُٔج ثشضَٔ
ػِٝ ٚ٤دطش٣وز صضلن ٓغ ٓج ٞ٣ؽذ ٚفغٖ ثُ٘٤ز) ،إر ٘٣ذـ ٢ػِ ٠ثُٔضؼجهذ إٔ ٌٕٞ٣
فغٖ ثُ٘٤زٝ ،إٔ ٣ضقِ ٠دجُ٤وظز ٝثُضذظش ك ٢دزٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُٔطِٞدز ٓ٘ ٚهجٗٗٞج(.)3
٣ٝؤ٣ذ ؽجٗخ ٖٓ كو ٚثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٛ (4)٢زث ث٫صؾج٣ٝ ٙش ٟدؤٕ ثُضضثّ
طجفخ ثُل٘ذم دؼٔجٕ عٓ٬ز ثُ٘ض ٞٛ َ٣ثُضضثّ دٞعِ٤ز ٤ُٝظ ثُضضثٓج د٘ض٤ؾز،
كِ٣ ٜٞضضّ دذزٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُٔطِٞدز ُؼٔجٕ عٓ٬ز ثُ٘ض َ٣كقغخ ٖٓ ،د ٕٝإٔ ِ٣ضضّ
دؼٔجٕ عٓ٬ض ٚصٔجٓج دؼذ ص٘ل٤ز ثُؼوذ٣ ٞٛٝ ،ذزٍ ك ٢رُي ثُؼ٘ج٣ز ثُض٣ ٢ذزُٜج
ثُشخض ثُٔؼضجد( .)5كئرث ٓج أطجح ثُ٘ض َ٣ػشس كئٗ٣ ٚوغ ػِ ٚ٤ػخء إعذجس
إٔٛجٍ طجفخ ثُل٘ذم ك ٢دزٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُ٬صٓز( .)6كؾٛٞش ثُ٫ضضثّ دؼٔجٕ

(1) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.81.
( )1د .مرطفى سمساف حبيب .السرطمحات القانؽنية في العقؽد اإلنكميدية .دار الثقافة
لمشذخ كالتؽزيع .1009 .ص.335

( )1د .عرست عبج السجيج بكخ .الشعخية العامة لاللتدامات .الجدء األكؿ .الطبعة األكلى.
مشذؽرات جامعة جيياف الخاصة .أربيل .1033 .ص.438

( )4د .حدؼ عمي الحنؽف ،السبدؽط السدؤكلية السجنية .الجدء األكؿ الزخر .شخكة التايسذ
لمطبع كالشذخ السداىسة .3993 .ص.338
) (5د .درع حساد ،الشعخية العامة لاللتدامات ،القدػ األكؿ ،مرادر االلتداـ ،مكتبة
الدشيؽري ،بيخكت ، 1036 ،ص.159.

( )6د .أسامة أحسج بجر .االلتداـ ببحؿ عشاية كااللتداـ بتحقيق نتيجة بيؼ السدئؽليتيؼ
الذخرية كالسؽضؽعية .دراسة تحميمية قزائية في القانؽنيؼ الفخندي كالسرخي .دار
الجامعة الججيجة .1033 .ص.18
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ثُغٓ٬ز  ٞٛدزٍ ثُؼ٘ج٣ز ك ٢ثصخجر إؽشثءثس ثُغٓ٬ز ك ٢ثُل٘ذم)ٓ ٞٛٝ .(1ج ثصؾٚ
ثُ ٚ٤ثُوؼجء ثُؼشثه ٢أ٣ؼج ،إر ؽجء ك ٢أفذ أفٌجٓ ٚدؤٕ (ثُغجدش ٖٓ ٝهجةغ ثُضقو٤ن
ثُوؼجة ٢إٔ ثُٞكجر ًجٗش دغذخ ثُـشم ك ٢فٞع ثُغذجفز ثُز ٞٛ ١صقش سهجدز
ٝإششثف صجدؼ ٢ثُٔذػ ٠ػِٝ ،ٚ٤هذ أدجٕ صوش٣ش ثُخذشثء إٔ إدثسر ثُٔغذـ ُْ
صغضٌَٔ ششٝؽ ثٓ٧جٕ ُِغجدق ٖ٤ك ٖٓٝ ،ٚ٤رُي ٝؽٞد ٓشثهخ ٗ٩وجر ٖٓ ٌٕٞ٣
دخطش ثُـشم .إ ٫أٗٝ ٚؽذ إٔ ثُـش٣ن ًجٕ دقجُز عٌش كٌجٕ ػِ ٠ثُٔقٌٔز إٔ
صغضٌَٔ صقو٤وجصٜج ُ٬عض٤ؼجؿ ٖٓ ثُخذ٤ش ػٔج إرث ًجٗش فجُز ثُغٌش هذ شجسًش
ك ٢إفذثط ثُ٘ض٤ؾزٓٝ ،ذٓ ٟشجسًضٜج ه٤جعج ػِ ٠خطؤ ثُٔذػ ٠ػِ ٚ٤ك ٢ػذّ
ٝػغ أعظ ثٓ٧جٕ ُِغجدقٝ .ٖ٤أخز ٛز ٙثُ٘ض٤ؾز د٘ظش ث٫ػضذجس ػ٘ذ صوذ٣ش هٔ٤ز
ثُؼشس ثُٔوذس ٖٓ هذَ ثُخذ٤ش)(ٝ .)2ؽذ٣ش دجُزًش كئٕ ٝهجةغ ٛز ٙثُوؼ٤ز صش٤ش
إُ ٠ؿشم ثُ٘ض َ٣كٓ ٢غذـ ثُل٘ذم ثُز٣ ١و ْ٤ك ،ٚ٤كؤهجّ ٝسعض ٚثُذػ ٟٞػِ٠
طجفخ ثُل٘ذم ُِٔطجُذز دقو ْٜك ٢ثُضؼ٣ٞغ .كؤطذسس ٓقٌٔز ثُذذثءر فٌٜٔج
دئُضثّ ثُٔذػ ٠ػِ( ٚ٤طجفخ ثُل٘ذم) دذكغ ٓذِؾ ثُضؼ٣ٞغ إُٝ ٠سعز ثُٔضٞك.٠
ُٝؼذّ ه٘جػز ثُٔذػ ٠ػِ ٚ٤دجُقٌْ ث٫دضذثة ،٢كوذ ؽؼٖ د ٚأٓجّ ٓقٌٔز ثعضت٘جف
دـذثد دظلضٜج ثُضٔ٤٤ض٣زٝ .ؽذ٣ش دجُزًش كئٗ٣ ٚشضشؽ ُو٤جّ ثُ٫ضضثّ دؼٔجٕ ثُغٓ٬ز
ك ٢ثُؼوٞد ػِٝ ٠ؽ ٚثُؼٔ ّٞصٞكش ع٬عز ششٝؽ ٣ؾخ صٞثكشٛج ٝ :٢ٛٝؽٞد خطش
ٜ٣ذد أفذ أؽشثف ثُؼوذ ك ٢ؽغذٝ ٙصغِ ْ٤أفذ ثُؼجهذٗ ٖ٣لغ٨ُ ٚخش(ٝ ،)3إٔ ٌٕٞ٣
ثُٔذ ٖ٣دجُ٫ضضثّ دؼٔجٕ ثُغٓ٬ز  ٞٛك ٢أؿِخ ث٧فٞثٍ شخظج ٓقضشكج(.)4
سادسا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دجُٔقجكظز ػِ ٠أٓٞثٍ ٝأٓضؼز أكشثد
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز٘ٛٝ :ج أ٣ؼج ٘٣ذـ ٢ػِ٘٤ج إٔ ٗٔ٤ض د ٖ٤ثُضضثّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز:
) (Hospitality Business Sponsorدجُٔقجكظز ػِ ٠أٓٞثٍ ٝأٓضؼز أكشثد
ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَٝ ،د ٖ٤ثُضضثّ طجفخ
ثُل٘ذم ثُز٣ ١ضؼجهذ ٓؼ ٚسثػ ٢ثُؼ٤جكز دزُي .كذجُ٘غذز إُ ٠سثػ ٢ثُؼ٤جكز كئٗ٫ ٚ
( )3حديؼ عبيج شعؽاط الحسجاكي .الشعاـ القانؽني لعقج اإلقامة في الفشجؽ دراسة مقارنة.
رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانؽف جامعة بابل . 1031 .ص.83

( )1حكػ ػػػ محكسػ ػػة اسػ ػػتئشاؼ بغػ ػػجاد برػ ػػفتيا التسييدي ػ ػػة ذي الػ ػػخقػ  /1044كالع ػ ػػجد /1719
حقؽقيػػة 3990/فػػي  .3993/31/19نق ػالً عػػؼ عمػػي دمحم الكخباسػػي .السؽسػػؽعة العجليػػة.
العجد الثالث .بغجاد .3991 .ص.9

( )1د .عمي سيج حدؼ .االلتداـ بالدالمة في عقج البيع  .دار الشيزة العخبية – مطبعة
جامعة القاىخة  .3990 .ص. 66
( )4إيساف دمحم طاىخ عبج هللا العبيجي .االلتداـ بزساف الدالمة في عقج البيع دراسة تحميمية
مقارنة .رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية الحقؽؽ جامعة السؽصل .1001 .ص. 16
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٣وغ ػِ ٠ػجصو ٚأ ١ثُضضثّ دجُٔقجكظز ػِ ٠ثٞٓ٧ثٍ ٝثٓ٧ضؼز ٫ٝ ،صٜ٘غ
ٓغؤ٤ُٝض ٚك ٢فجُز ًٜ٬ٛج أ ٝكوذٛج (Liability for Loss or Damage of
) .any Personal Propertyإر ٣وغ ٛزث ثُ٫ضضثّ ػِ ٠ػجصن طجفخ ثُل٘ذم
صٔجٓجٝ ،رُي ٗ ٕ٧طجه٘٣ ٚقظش دجُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز كقغخ(ٝ .)1دٔج إٔ ٛزث
ثُ٫ضضثّ ٣وغ ػِ ٠ػجصن طجفخ ثُل٘ذم ثُز٣ ١ضؼجهذ ٓؼ ٚسثػ ٢ثُؼ٤جكز ،كئٗٚ
ِ٣ضضّ دجُٔقجكظز ػِ ٠أٓٞثٍ ٝأٓضؼز أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز كٓ ٢ؤصٔش
ػِٔ ٢أٓ ٝقلَ آخش ٖٓ ثُٔقجكَ ثُغوجك٤ز أ ٝثُل٘٤ز أ ٝثُضؾجس٣ز أ ٝثُش٣جػ٤ز،
 ٌٕٞ٣ٝثُضضثٓج أٝ ٝثؽذج ٓشذدث )٣ ،(Strict Dutyضشصخ ػِ ٠ث٩خ ٍ٬دٚ
ٓغؤ٤ُٝض ٚثُٔٞػٞػ٤ز ) (Strict Liabilityثُض ٫ ٢صو ّٞػِ ٠أعجط إعذجس
سًٖ ثُخطؤ ثُٔضٔغَ دجٔٛ٩جٍ ) ٖٓ (Negligenceؽجٗذ ٌُٖٝ ،ٚػِ ٠أعجط
إعذجس سًٖ ثُؼشس ٝفذٝ .)2(ٙرُي  ٕ٧طجفخ ثُل٘ذم )(Hotel Keeper
ِ٣ؼخ دٝس ثُٔؤٖٓ ػِ ٠أٓٞثٍ أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز (Hotelkeeper is the
) Insurer of the Property of the Guestك ٢ص٘ل٤ز ٛزث ثُ٫ضضثّٝ ،رُي ك٢
فجُز كوذٛج أ ٝػ٤جػٜج أ ٝعشهضٜج ٖٓ ثُقشص ث (Hospitium) ٖ٤ٓ٧ثُز٘٣ ١ذـ٢
ػِ ٠سثػ ٢ثُؼ٤جكز ص٤ٜتض٣ ٫ٝ .ٚوضظش ٓل ّٜٞثُقشص ث ٖ٤ٓ٧ػِ ٠أٓجًٖ ث٩هجٓز،
ًجُل٘ذم ٗلغٔ٣ ٌُٚ٘ٝ ،ٚضذ ُ٤شَٔ ث٧ؽضثء ث٧خش ٟثُِٔقوز دً ٚجُٔشثةخ (ثٓ٧جًٖ
ثُٔخظظز ُٞهٞف ثُغ٤جسثس)ٝ ،أفٞثع ثُغذجفز ٝفذثةو .)3(ٚأٓج دجُ٘غذز إُ٠
ٓٞهق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢كئٕ ٗلظ ٛزث ثُ٫ضضثّ  ٌٖٔ٣إٔ ٜ٘٣غ ػِ ٠ػجصن
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دٔوضؼ ٠ثُٔجدر ( ٚ٘ٓ )572ثُضٗ ٢ظٔش أفٌجّ ثُٞد٣ؼز
ثُل٘ذه٤زٝ ،ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠إٔ (أطقجح ثُل٘جدم ٝثُخجٗجس ٝثُٔتج( ١ٝثُذ٘غٗٞ٤جس
) كٔ٤ج ٣ؾخ ػِ ٖٓ ْٜ٤ػ٘ج٣ز دقلع ث٧ش٤جء ثُض٣ ٢ؤص ٢دٜج ثُ٘ض٫ء ٓغؤ ُٕٞٝػٖ
كؼَ ًَ سثةـ أ ٝؿجد ك ٢ثُل٘ذم أ ٝثُخجٕ أ ٝثُٔت ،١ٞؿ٤ش إٌٔٗٞٗٞ٣ ٫ ْٜ
ٓغؤ ٖ٤ُٝكٔ٤ج ٣ضؼِن دجُ٘وٞد ٝثٝ٧سثم ثُٔجُ٤ز ٝث٧ش٤جء ثُغٔ٘٤ز ػٖ صؼ٣ٞغ
٣ؾجٝص ثُخٔغ ٖ٤د٘٣جسثٓ ،ج ُْ ٌٞٗٞ٣ث هذ أخزٝث ػِ ٠ػجصو ْٜفلع ٛز ٙث٧ش٤جء ْٛٝ
٣ؼشك ٕٞهٔ٤ضٜج أٌٞٗٞ٣ ٝث هذ سكؼٞث دٓ ٕٝغٞؽ إٔ ٣غضِٔٛٞج ػٜذر ك ٢رٓض ْٜأٝ
ٌٞٗٞ٣ث هذ صغذذٞث كٝ ٢هٞع ثُؼشس دخطؤ ٓ٘ ْٜأ ٖٓ ٝأفذ صجدؼ .)ْٜ٤كوذ ػذ
ثُٔششع ثُؼشثه ٢ثُضضثّ طجفخ ثُل٘ذم دقلع أش٤جء ثُ٘ض٫ء ثُضضثٓج دذزٍ ػ٘ج٣ز،
ٝصٞعغ كٗ ٢طجم ٓغؤ٤ُٝضٝ ٚشذدٛج ،كؼذٓ ٙغؤ ٫ٝػٖ أكؼجٍ ؽٔ٤غ أُٝتي ثُزٖ٣
) (3لسديج مؼ التفريل يشعخ السؽقع اإللكتخكني:
https://generalcounsel.ncsu.edu/files/2015/06/HousingAgreement_001.pdf
UNIVERSITY HOUSING NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY,
STATE OF NORTH CAROLINA COUNTY OF WAKE. CONFERENCE
SERVICES CONTRACT.

(2) John Wilman. Brown: GCSE Law. Ninth Edition. Thomson Sweet
& Maxwell, 2005. P.208.
(3) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.159.
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٣ضشدد ٕٝػِ ٠ثُل٘ذم ،كؼ ٬ػٖ ٓغؤ٤ُٝض ٚػٖ ث٧خطجء ثُظجدسر ػٖ ػٔجُٚ
ٓٝغضخذٓ .)1(ٚ٤كل ٢ؽٔ٤غ ٛز ٙث٧فٞثٍ صٜ٘غ ٓغؤ٤ُٝض ٚثُضؼجهذ٣ز ػٖ ث٧ػشثس
ثُض ٢صِقن دجُ٘ض ،)2(َ٣كجُٞد٣ؼز ثُل٘ذه٤ز كٛ ٢ز ٙثُقجُز ٝ ٢ٛد٣ؼز دؤؽش ،صؼغ
صذؼز ثُ٬ٜى ػِ ٠ثُٔذ ٖ٣دجُ٫ضضثّ دجُقلعٜٗ٧ ،ج ػوذ ِٓضّ ُِؾجٗذًٔ .)3(ٖ٤ج ٣ظٜش
ثُضشذ٣ذ ٖٓ ٓغض ٟٞثُٔغؤ٤ُٝز ٝؽغجٓضٜج ػٖ ؽش٣ن ثُضٞعغ كٓ ٢ؼ٘ ٠ثُٞد٣ؼز
أ٣ؼج ،كؤ ١ش٢ء ٣ؤص ٢دٗ ٚض َ٣ثُل٘ذم ٣ؼذ ٓٞدػج ػٖ طجفخ ثُل٘ذم ،فضٝ ٠إٕ
ُْ  ٌٖ٣هذ عِْ إُ ٚ٤شخظ٤ج(.)4
ساتعا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دض٤ٜتز أٓجًٖ ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ أٝ
ثٗ٧شطز ث٧خش٣ٝ :ٟضٔغَ ٛزث ثُ٫ضضثّ دض٤ٜتز طج٫س ٝؿشف ث٫ؽضٔجػجس
)ٝ (Meeting Roomsطج٫س ثُؼشع )ٓٝ ،(Exibit Hallsج صقضجؽٖٓ ٚ
ٓؼذثس ٝصغ٬٤ٜس ٓخضِلزً ،ؤؽٜضر ثُؼشع )ٝ (Data Showثُقٞثع٤خ ًٝجكز
ثُضو٘٤جس ث٧خش .ٟأٓج دجُ٘غذز إُٞٓ ٠هق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٛ ٖٓ ٢زث ثُ٘ٞع
ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس كئٗ ٌٖٔ٣ ٚإٔ ٘٣شؤ أط ٬ػٖ ػوذ ثُٔوجُٝز دٔوضؼ ٠ثُٔجدر )(864
ٓ٘ٝ ،ٚثُض ٢كشػش ػِ ٠ثُٔوج ٍٝثُضضثٓج دجُو٤جّ دؼَٔٝ .ك ٢فجُز ػذّ صٌٖٔ
سثػ ٢ثُٔؤصٔش ٖٓ ص٤ٜتز ًجكز ٓضطِذجس إهجٓز ثُٔؤصٔش ٖٓ طج٫س ٝهجػجس
ٝأؽٜضر صو٘٤ز ٝصغ٬٤ٜس أخش ،ٟكئٕ دئٌٓجٗ ٚصٞك٤شٛج ػٖ ؽش٣ن ػوذ ث٣٫ؾجس ٓغ
أؽشثف أخش ٕ٧ .ٟث٣٫ؾجس ٣شد ػِ٘ٓ ٠لؼز ثُش٢ء ُوجء أؽش ٓؼ .)5(ٖ٤ػِ٠
ثُشؿْ ٖٓ إٔ ؽجٗذج ٖٓ ثُلو٣ ٚش ٟدؤٕ ه٤جّ شخض ٓج دقؾض ٌٓجٕ ٓؼ٪ُ ٖ٤كجدر
ٖٓ ثُضغ٬٤ٜس ثُض٣ ٢وذٜٓج ،كئٕ رُي ثُؼوذ  ٌٕٞ٣أهشح إُ ٠ثُٔوجُٝز ٓ٘ ٚإُ٠

( )3د .ضحى دمحم سعيج الشعساف .مرجر سابق .ص.383

( )1زيشب رزاؽ حديؼ .عقج الفشجقة دراسة مقارنة .رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى كمية القانؽف
جامعة كخبالء .1031 .ص.51

( )1د .حدؼ عمي الحنؽف كد.دمحم سعيج الخحؽ .الؽجيد في الشعخية العامة لاللتداـ .الجدء
األكؿ ،مرادر االلتداـ .دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي كالسقارف .الطبعة األكلى .دار

كائل لمشذخ .عساف .1001 .ص.14

) (4د .عبج الخزاؽ أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽف السجني .الجدء الدابع .السجمج
األكؿ ،العقؽد الؽاردة عمى العسل السقاكلة كالؽكالة كالؽديعة كالحخاسة .مشذأة السعارؼ
باإلسكشجرية .1004 .ص.714
( )5د .جعفخ الفزمي .مرجر سابق .ص.419
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ث٣٫ؾجسٝ .رُي  ٕ٧ثُؼ٘ظش ثُـجُخ كٓ ٞٛ ٚ٤ج ٣وذّ ٖٓ صغ٬٤ٜس ك ٢رُي ثٌُٔجٕ،
ٝثُض ٢ص٘ذسػ ػٖٔ ٗطجم ثُو٤جّ دؼَٔ٤ُٝ ،ظ إ٣ؾجس ثٌُٔجٕ ٗلغ.)1(ٚ
حامنا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئطذثس ثُضشثخ٤ض ) (Licensesثُ٬صٓز
ُِٔغضل٤ذ ٖ٣دجعضؼٔجٍ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ) (Intellectual Propertyثُ٘جشتز
ػٖ ٝهجةغ ثُٔؤصٔشثس ٝثٗ٧شطز ثُغوجك٤ز أ ٝثُل٘٤ز ث٧خشٝ ،ٟثُض ٢ٛ ٢ثطٖٓ ٬
فن ثُؾٜز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز ثُض ٢صوضشؿ ص٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔشٝٝ ،ػغ ٓقجٝس،ٙ
ٝدػٞر ثُذجفغٝ ٖ٤ثُٔشجسًٝ ٖ٤ثُؼٞ٤ف ثُ .ٚ٤عْ صو ّٞدئدشثّ ػوذ ثُضشخ٤ض ٓغ
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ،دئػطجة ٚثُقن ك ٢إطذثس صشثخ٤ض أخشُِٔ ٟغضل٤ذٖ٣
ٖٓ ٛز ٙثُقوٞم(٣ٝ .)2ضٔضغ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دغِطز صوذ٣ش٣ز
) (Discretionدجُضشخ٤ض ك ٢ثعضؼٔجٍ صِي ثُقوٞم٘٣ٝ .شؤ ٛزث ثُ٫ضضثّ ػٖ
ػوذ ثُضشخ٤ض ) (Franchise Contractثُٔذشّ د ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز
ًٔشخض ُٝ (Franchisee) ٚد ٖ٤ثُٔشخض ) (Franchisorثُٔضٔغَ
دجُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز(ًٔ .)3ج ِ٣ضضّ سثػ ٢ثُؼ٤جكز ،كؼ ٬ػٖ ثُضضثٓٚ
دئطذثس ثُضشثخ٤ض ،دجعضقظجٍ ثُٔٞثكوجس ثُشعٔ٤ز ُذخ ٍٞػٞ٤ف ثُٔؤصٔش
ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ث٧خش ٟثُ ٠ثُذِذ ثُٔغضؼ٤ق.
تاسعا ً :ثُضضثّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئدشثّ ػوٞد ٓوجُٝز ٖٓ ثُذجؽًٖٔ :ج ِ٣ضضّ
ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئدشثّ ػوٞد ٓوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ )(Sub-Contracting
ٓغ ثُـ٤ش ُض٘ل٤ز دؼغ ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِ ٠ثُؼوٞد ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ،١إرث ٓج ثهضؼش ثُؼشٝسر ُزُيً .ؤٕ صٌٕٞ
ثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز ثُضٔ٣ ٢ضٌِٜج أ٣ ٝذ٣شٛج ٓ٬ةٔز ٧ؿشثع ثُغٌٖ أ ٝثُٔذ٤ش
كقغخ٤ُٝ ،ظ ٧ؿشثع إهجٓز ثُٔؤصٔشثس ٝػوذ ث٫ؽضٔجػجس ،ك٤ؼٔذ إُ ٠إدشثّ
ػوٞد ٓوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ ٓغ ث٧ؿ٤جس )ُ (Third Partiesض٤ٜتز طج٫س
ثُٔؤصٔشثس ٝهجػجس ث٫ؽضٔجػجس ك ٢أٓجًٖ أخش .ٟأ ٝك ٢فجُز ػذّ صٞكش ثُٔؤًَ
ٝثُٔششح ثٌُجك ٢ك٘ٓ ٢شؤص ٚثُل٘ذه٤ز ،ك٤ذشّ ػوٞدث (Contracts for the Sale
)ٓ of Food and Drinkغ أطقجح ثُٔطجػْ )ُ (Restaurateursض٤ٜتز
) (3د .عبج الخزاؽ أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽف السجني .الجدء الدادس.
االيجار كالعارية .مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية .1004 .ص.31
(2) Stephen Barth, David K. Hayes. op. Cit . P.123.
) (1كججيخ بالحكخ أف كخاسة الذخكط الستعمقة بسعاييخ كإجخاءات استزافة السؤتسخات العمسية
الخاصة باتحاد السجربيؼ العخب أشارت الى أنو تكؽف مؼ حق اتحاد السجربيؼ العخب

حقؽؽ السمكية الفكخية لجسيع الؽثائق السطبؽعة كالسدسؽعة كالسخئية السدتخجمة في

السؤتسخ ،كيجب عمى الجية السشعسة إخطار الستحجثيؼ كمقجمي أكراؽ العسل بحلغ،
كعمييػ تقجيػ السؽافقة الخطية عمى ذلغ.
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ثُٔؤًَ ٝثُٔششح(ًٔ .)1ج هذ ٣ذشّ ػوٞدث ُِٔوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ ٓغ ششًجس ثُغلش
ٝثُغ٤جفز ٝثُط٤شثٕ ُ٘وَ ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ث٧خش .ٟأٓج
دجُ٘غذز إُٞٓ ٠هق ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثهٛ ٖٓ ٢زث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُ٫ضضثٓجس ،كئٗٚ
 ٌٖٔ٣ص٘ل٤ز ٛزث ثُ٫ضضثّ ٝكوج ُِلوشر ث ٖٓ ٠ُٝ٧ثُٔجدر ( ٚ٘ٓ )992ثُٔضؼِوز
دجُٔوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖٝ ،ثُضٗ ٢ظش ػِ ٠أٗ٣( ٚؾٞص ُِٔوج ٍٝإٔ  ًَٞ٣ص٘ل٤ز ثُؼَٔ
ك ٢ؽِٔض ٚأ ٝك ٢ؽضء ٓ٘ ٚإُٓ ٠وج ٍٝآخش إرث ُْ ٘ٔ٣ؼ ٖٓ ٚرُي ششؽ ك ٢ثُؼوذ أٝ
ُْ صٌٖ ؽذ٤ؼز ثُؼَٔ ٓٔج ٣لضشع ٓؼ ٚهظذ ثُشً ٕٞإًُ ٠لج٣ض ٚثُشخظ٤ز).
كجُٔوجُٝز ػوذ ٓجُ٣ ٫ ٢و ٖٓ ّٞف٤ظ ث٧طَ ػِ ٠ث٫ػضذجس ثُشخظ ،٢إ ٫إرث
ًجٗش ؽذ٤ؼز ثُؼَٔ ثُز٣ ١ؼٜذ ثُ ٠ثُٔوج ٍٝص٘ل٤ز ٙهذ أهجٓش رُي ثُؼوذ ػِ٠
ث٫ػضذجس ثُشخظ ٌٖٔ٣ٝ .)2(٢ثُِؾٞء ثُ ٠ثُٔوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ ػ٘ذٓج ٣ضطِخ ص٘ل٤ز
ػوذ ثُٔوجُٝز إٌٓجٗ٤جس ًذ٤شر  ٫صضٞكش ُذٓ ٟوجٝ ٍٝثفذ( ،)3ك٤ؾٞص ُ ٚإٔ ٣ؼٜذ
دض٘ل٤ز ًَ ث٧ػٔجٍ ثُٔطِٞدز ٓ٘ ٚأ ٝدؼؼٜج ػِ ٠ث٧هَ إُٓ ٠وج ٖ٤ُٝعجٖٗٓ ٖ٤٣ٞ
ثُذجؽٖ ،إرث ُْ ٘ٔ٣ؼ ٚػوذ ثُٔوجُٝز ٖٓ رُي( .)4إ ٫إٔ ثُلوشر ثُغجٗ٤ز ٖٓ ثُٔجدر
ثُغجُلز ثُزًش أدوضٓ ٚغؤ ٫ٝصؾج ٙسح ثُؼَٔ ػٖ ثُٔوج ٖٓ ٍٝثُذجؽٖ(ٝ .)5صطذ٤وج
ُزُي كئُِٗ ٌٖٔ٣ ٚؾٜجس ثُٔ٘ظٔز ُِٔؤصٔشثس أ ٝثُشثػ٤ز ُٜج إٔ صؼٜذ دض٘ل٤ز دؼغ
ث٧ػٔجٍ إُ ٠ؽٜجس ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظز ًٔضؼٜذ ١ثُغلش ٝثُغ٤جفز ُ٘وَ ػٞ٤ف
ثُٔؤصٔش ٝثُٔشجسً ٖ٤ك ،ٚ٤كؼ ٬ػٖ أطقجح ثُل٘جدم ٝثُٔطجػْ ثُز٣ ٖ٣ؼذٕٝ
ًٔوج ٖٓ ٖ٤ُٝثُذجؽٖ(٫ٝ .)6دذ ٖٓ ث٫شجسر ثُ ٠ثُذٝس ثُزِ٣ ١ؼذٓ ٚضؼٜذ ٝثُغلش
ٝثُغ٤جفز ك ٢خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خشًٔ ٟوج ٖٓ ٖ٤ُٝثُذجؽٖ ،إر
٣ذشص دٝس ْٛك ٢ثُقؾض ك ٢ثُٜٔشؽجٗجس ٝث٫فضلج٫س ،دٔج ك ٢رُي ثُٔؤصٔشثس.
ٝثُض٘٤غن ٓغ ثُٔ٘شآس ثُل٘ذه٤ز ٝثُٔؾٔؼجس ثُغ٤جف٤ز ُضٞك٤ش ثُـشف ٝأٓجًٖ
ث٫هجٓز(ُ .)7زث كئٕ صؼجهذ ثُٔوج ٍٝث٧طِ ٢ثُٔضٔغَ دشثػ ٢ثُٔؤصٔش (ٓوذّ ثُخذٓز)

(1) Michael Boella, Alan Pannett. op Cit . P.171.
( )1د .جعفخ الفزمي .مرجر سابق .ص.419
( )1د .عرست عبج السجيج بكخ .الؽجيد ،مرجر سابق .ص.149
( )4د .دمحم لبيب ششب .شخح أحكاـ عقج السقاكلة في ضؽء الفقو كالقزاء .مشذأة السعارؼ
باإلسكشجرية .1038 .ص.305

( )5نرت الفقخة الثانية مؼ السادة ( )881مؼ القانؽف السجني العخاقي عمى ما يأتي (كلكشو
يبقى في ىحه الحالة مدؤكالً نحؽ رب العسل عؼ السقاكؿ الثاني).

( )6د .ضحى دمحم سعيج الشعساف .مرجر سابق .ص.71

( )7د .ضحى دمحم سعيج الشعساف .السرجر نفدو .ص.11
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ٓؼًٔ ْٜوج ٖٓ ٖ٤ُٝثُذجؽٖ ٣ؼذ أٓشث ػشٝس٣ج٫ٝ ،عٔ٤ج إٔ ثُٔشجسً ٖ٤ك٢
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش٣ ٟشٌِ ٕٞأكٞثؽج ٖٓ ث٧شخجص(.)1
اخلبمتـخ
دؼذ ثٗ٫ضٜجء ٖٓ دسثعز ٓٞػٞع ثُذقظ كٓ ٢ضٖ ٛز ٙثُذسثعز كوذ
خظظ٘ج ثُخجصٔز ُذ٤جٕ أ ْٛثُ٘ضجةؼ ثُض ٢صٞطِ٘ج إُٜ٤ج كؼ ٬ػٖ دؼغ ثُضٞط٤جس
ثُضٗ ٢شثٛج ػشٝس٣ز ًٔٝج ٣ؤص:٢
أوالً :النتائذٝ :هذ صٞطِش ثُذسثعز إُ ٠ثُ٘ضجةؼ ث٥ص٤ز:
 -1إٕ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ  ٞٛثصلجم ٣ضْ إدشثٓ ٚد ٖ٤ؽٜز أٝ
ٓؾٔٞػز ٓ٤ٜ٘ز ٓضخظظز ٝد ٖ٤ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٝ ،ثُز٣ ١ؼشف
دٔوذّ ثُخذٓز ُـشع ص٘ل٤ز ث٧ػٔجٍ ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز أُٔٔ ٝجسعز ٜٓ٘ز
ثُؼ٤جكزٝ ،رُي كٔ٤ج ٣ضؼِن دضوذ ْ٣ثُخذٓجس ُِٔؾٔٞػجس ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظز
ٖٓ ٓذ٤ضٜج ٝإٞ٣ثةٜج ٝص٤ٜتز ثٓ٧جًٖ ثُ٬صٓز ُؼوذ ث٫ؽضٔجػجس ثُؼِٔ٤زٝ ،إهجٓز
ثُٔقجكَ ث٧خش ٟػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج ،ثُغوجك٤ز أ ٝثُل٘٤ز أ ٝثُش٣جػ٤ز.
٣ -2ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػوذث ثؽجس٣ج ٖٓ ػوٞد ثُؼ٤جكزٝ ،ثُز١
٣ؼغ إؽجسث ػجٓج ٧سدؼز أٗٞثع ٖٓ ثُؼوٞد ثُ٬صّ إدشثٜٓٔج ُض٘ل٤ز ثُ٫ضضثٓجس
ثُٔضؼِوز دجُؼ٤جكز  :٢ٛٝػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز
ثُٔشجسًز ك ٢ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟػوذ ص٤ٜتز أٓجًٖ
ث٫ؽضٔجػجس ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟػوذ ثُضشخ٤ض ٝػوٞد ث٫دثسر.
٘٣ -3ؼوذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ دضٞكش ث٧سًجٕ ثُغ٬عز ثُض٘٣ ٢ذـ٢
صٞكشٛج ٗ٫ؼوجد أ ١ػوذ سػجة ٢دغ٤ؾٛٝ ،ز ٙث٧سًجٕ  ٢ٛث٣٩ؾجح ٝثُوذ،ٍٞ
ٝثُ٘٤ز ثُضؼجهذ٣ز ُُ٬ضضثّ ثُوجٗٓٝ ،٢ٗٞوجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ.
٣ ٫ -4ؼذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ثصلجهج صلجٝػ٤جٛ ٕ٧ ،زث ث٫صلجم ٣ؼذ
ٖٓ ث٫صلجهجس ؿ٤ش ثٌُٔضِٔز ثُض ٫ ٢صضٔضغ دوٞر هجٗ٤ٗٞز ِٓضٓز ،دغذخ ٓج
( )3كججيخ بالحكخ أف السادة الثانية عذخة مؼ قانؽف السشذآت الدياحية رقػ ( )350لدشة
 3967مشعت الفشادؽ مؼ تأييج الحجد ألفؽاج سياحية أجشبية ،إال بؽاسطة شخكات أك
ككاالت سياحية مخخرة .إذ نرت عمى أنو ( يحعخ عمى الفشادؽ قبؽؿ تأييج حجد
ألفؽاج سياحية أجشبية قادمة مؼ غيخ طخيق شخكات أك ككاالت سياحية مخخرة).

كعمى الخغػ مؼ اختالؼ الغاية التي تدعى الييا األفؽاج الدياحية عؼ الغاية التي تدعى
الييا أفؽاج السذاركيؼ في السؤتسخات كالسحافل األخخى ذات الطابع الثقافي أك الفشي أك

الخياضي ،إال أف التشديق بيؼ راعي الزيافة كمتعيجي الدفخ كالدياحة يعج أم اًخ ميساً

لشجاح السؤتسخات كالسحافل األخخى.
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٣شٞدٜج ٖٓ ػذّ ثُ٤ؤً .ٖ٤ج أٗ٣ ٫ ٚؼذ ك ٢ثُٞهش ٗلغ ٚػوذث ٜٗجة٤جٚٗ٧ ،
٣ضٞهق ػِٓ ٠ؾٔٞػز ٖٓ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ٌُٚ٘ٝ .ػوذ ًجَٓ ٣قضَ
ٓشصذز ٝعؾ د ٖ٤ثصلجم ثُضلجٝع ٝثُؼوذ ثُٜ٘جة.٢
 -5ػِ ٠ثُشؿْ ٖٓ إٔ ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔشجسًز ك٢
ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقجكَ ث٧خش ٟثُز ٞٛ ١أفذ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز ػٖ
ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ٣ؼذ طٞسر ٖٓ طٞس ػوذ ثُقؾض أٝ
ثُل٘ذهز ،إ ٫أٗ٣ ٚخضِق ػٖ ػوذ ثُل٘ذهز ثُؼجدٓٝ .١ؼ٤جس ثُضٔ٤٤ض د ٖ٤ثُؼوذٖ٣
ٓ ٞٛؼ٤جس ثُقؾض ثُؾٔجػٝ ،٢ػِٛ ٠زث ث٧عجط كئٗ٣ ٚطِن ػِ ٠ػوذ إعٌجٕ
أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ٓظطِـ ػوذ ثُـشف ثُؾٔجػ٤ز .ك ٢ثُٞهش
ثُز٣ ١طِن ك ٚ٤ػِ ٠ػوذ ثُل٘ذهز ثُؼجد ١ػوذ ثُـشف ثُلشد٣ز.
٘٣ -6ذـ ٢ثٕ  ٌٕٞ٣ػوذ إعٌجٕ أ ٝإٞ٣ثء أكشثد ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ٌٓضٞدجٝ ،ثُـج٣ز
ٖٓ ثٌُضجدز ٪ُ ٢ٛعذجس ٤ُٝغش ًشًٖ ُٗ٬ؼوجدٝ .رُي دغذخ شٞ٤ع ثُخظْ
ك ٢أعؼجس ثُـشف إرث ًجٗش ؽٔجػ٤ز ٓوجسٗز دجُـشف ثُلشد٣ز.
 -7صؼذ ثُٞع٤وز ثُشة٤غز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس١
ٖٓ أ ْٛثُٞعجةن ثُٔضشصذز ػِٛ ٠زث ثُؼوذٜٗ٧ ،ج صضؼٖٔ ؽٔ٤غ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز
ثُٔضلشػز ػٖ ثُؼوذ ث٩ؽجس .١كؼٝ ٬ػغ ثُخطٞؽ ثُؼش٣ؼز ُُ٬ضضثٓجس
ثُض٣ ٢شصذٜج ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ثُؼجّ ػِ ٠ػجصن ؽشكٝ ،ٚ٤ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز
ػِ ٠ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٘جشتز ػ٘ٝ .ٚصٞف٤ذ ؽٔ٤غ ثُقغجدجس ثُٔضؼِوز دجُ٘لوجس
ٝثُٔظشٝكجس ثُخجطز دؾٔ٤غ أػؼجء ثُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ؽِ٤ز ٓذر ثُٔؤصٔش
أ ٝأٗ ١شجؽ آخش عوجك ٢أ ٝك٘ ٢أ ٝصؾجس ١أ ٝس٣جػ.٢
ًٔ -9ج ٣ؼذ ػوذ ثُضشخ٤ض ٗٞػج ٖٓ أٗٞثع ػوٞد ثُضطذ٤ن ثُٔضلشػز ػٖ ػوذ
خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ١ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٫ض٣ٝ .١ذشّ ٛزث
ثُؼوذ د ٖ٤ثُٔشخض ثُٔضٔغَ دجُٔؾٔٞػز ثُٔ٤ٜ٘ز ثُٔضخظظزٝ ،دٖ٤
ثُٔشخض ُ ٞٛٝ ٚثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزٝ ،ثُز ١دٔوضؼج٣ ٙشخض
ثُطشف ثُِ ٍٝ٧غجٗ ٢ث٩كجدر ٖٓ فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ثُ٘جشتز ػٖ ٝهجةغ
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ثُغوجك٤ز ٝثُل٘٤ز ٝثُٔؼجسع ثُضؾجس٣زٝ ،رُي دئطذثس
ثُضشثخ٤ض ثُ٬صٓز ُِٔغضل٤ذ ٖ٣دجعضؼٔجٍ صِي ثُقوٞم.
 ٌٖٔ٣ -5إدشثّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ػوٞد ثُٔوجُٝز ٖٓ ثُذجؽٖ ك ٢ػٞء ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس ،١إرث ُْ ٣ضٌٖٔ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز ٖٓ
ص٘ل٤ز ؽٔ٤غ ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِٛ ٠زث ثُؼوذ ٝثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز
ػ٘ .ٚأ ٝصٞك٤ش ؽٔ٤غ ٓضطِذجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش.ٟ
٘٣ ُْ -14ظْ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢ثُؼشثه ٢ثُؼوذ ث٩ؽجس ١ػٔٓٞج ،كؼ ٬ػٖ ػوذ
ثُل٘ذهز ،إ ٫أٗ ٌٖٔ٣ ٚصطذ٤ن ثُوٞثػذ ثُؼجٓز كٛ ٢زث ثُوجٗٝ ،ٕٞثُٔضؼِوز دؼوذ
ثُٔوجُٝز ُغذ ثُ٘وض ثُ٘جصؼ ػٖ ػذّ ص٘ظ ْ٤ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
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ٝثُٔقجكَٝ ،ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز ػ٘ ٕ٧ .ٚػوذ ثُٔوجُٝز  ٞٛث٧هشح ك٢
ؽذ٤ؼض ٚإُٛ ٠زث ثُؼوذًٔ .ج إٔ ثُلوشر ثُغجٗ٤ز ػششر ٖٓ ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ
هجٗ ٕٞثُضؾجسر ثُؼشثه ٢ثُ٘جكز سهْ (ُ )34غ٘ز  1594صؼٔ٘ش دؼغ ث٧ػٔجٍ
ثُوش٣ذز ٖٓ خذٓجس إهجٓز ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ػِ ٠ثخض٬ف أٗٞثػٜج٢ٛٝ ،
أػٔجٍ صؾجس٣ز صذخَ ػٖٔ ٗطجم ثُٔوج٫ٝس.
حانياً :التىصيات :دؼذ ثٗ٫ضٜجء ٖٓ ػشع ثُ٘ضجةؼ ثُض ٢صٞطِش إُٜ٤ج ثُذسثعز ،كؤٗ٘ج
ٗوضشؿ ثُضٞط٤جس ث٥ص٤ز:
ٗ -1وضشؿ ػِ ٠ثُٔششع ثُؼشثه ٢إٔ  ٢ُٞ٣ثٛضٔجٓج دؼوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس
ٝثُٔقجكَ ٤ٔٛ٧ضٝ ،ٚطؼٞدز ثً٫ضلجء دجُوٞثػذ ثُؼجٓز ك ٢ص٘ظٝ ،ٚٔ٤صؼذد
ثُؼوٞد ثُض٘٣ ٢ط ١ٞػِٜ٤ج ٛزث ثُؼوذ ث٩ؽجس ،١فضٝ ٠إٕ ُْ ٣ضطِخ ثٓ٧ش إٔ
٣قجؽ دض٘ظ ْ٤هجٗٓ ٢ٗٞضٌجَٓ٤ٔٛ٧ ،ض ٚك ٢صط٣ٞش ٓج ٣ؼشف دغ٤جفز
ثُٔؤصٔشثس .دق٤ظ  ٖٓ ٌٕٞ٣ثُظؼٞدز ػِ ٠ثُؾٜز ثُض ٢صغؼ ٠ثُ ٠ص٘ظْ٤
ٓؤصٔش أ ٝإهجٓز ٓقلَ أٗ ٝشجؽ عوجك ٢أ ٝك٘ ٢أ ٝصؾجس ١أ ٝس٣جػ ٢إٔ ص٘ؾـ
ك ٢ثُض٘ظ ٖٓ ،ْ٤د ٕٝث٫صلجم ٓغ ؽشف آخش دٞطل ٚسثع ُِؼ٤جكز ،أٓ ٝوذّ
ُِخذٓجس ٝثُضغ٬٤ٜس ثُض٣ ٢ؼضٔذ ػِٜ٤ج ٗؾجؿ ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ٫ٝ ،
عٔ٤ج إرث ًجٗش رثس عٔز د٤ُٝزٞٗٝ .ط ٢ثُٔششع ثُؼشثه ٢إٔ ٞ٣سد ٗظٞطج
صذ ٖ٤ثٗؼوجد ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼوٞد ٝأؽشثكٝ ،ٚثُؼوٞد ثُٔ٘ذغوز ػ٘ٝ ٚثُ٫ضضثٓجس
ثُٔضشصذز ػِ ٚ٤أ ،٫ٝعْ ػِ ٠ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔضلشػز ػ٘ٝ .ٚػِ ٚ٤كئٗ٘ج ٗوضشؿ
ثُ٘ض ث٥صُ ٢ذ٤جٕ ثٗؼوجد٘٣( :ٙؼوذ ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ د ٖ٤ؽشف
ٓٓ ٢ٜ٘ضخظض دئهجٓز ٓؤصٔش أٓ ٝقلَ آخشٝ ،د ٖ٤ؽشف آخش سثع ُِؼ٤جكز
ِ٣ضضّ دض٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلَٝ ،دضوذ ْ٣ؽٔ٤غ ثُخذٓجس ثُ٬صٓز ،دئدشثّ ػوٞد
٫فوز ُض٘ل٤ز صِي ثُ٫ضضثٓجس).
ٗٝ -2وضشؿ ػِ ٠ثُٔششع ثُؼشثه ٢صقذ٣ذ ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِ ٠ػوذ خذٓجس
ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجسٝ ،١ثُض ٢ص٘شؤ ػِ ٠ػجصن ؽشكُ .ٚ٤زث كئٗ٘ج
ٗوضشؿ ثُ٘ض ث٥صِ٣ ( :٢ضضّ ثُطشف ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكز دئدشثّ ؽٔ٤غ ثُؼوٞد
ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ٓغ ثُطشف ثُٔ ٢ٜ٘ثُٔضخظضُ ،ضوذ ْ٣ؽٔ٤غ ثُخذٓجس
ثُ٬صٓز ُض٘ظ ْ٤ثُٔؤصٔش أ ٝثُٔقلًَٔ ،ج ِ٣ضضّ دض٤ٜتز ثُٔٞثسد ثُٔجُ٤ز ثُ٬صٓز
ُضِذ٤ز ٓضطِذجس ثُض٘ظ .ْ٤كٓ ٢وجدَ ثُضضثّ ثُطشف ثُٔ ٢ٜ٘ثُٔضخظض دذكغ
ث٧ؽش ثُز٣ ١ضؼٜذ دُِ ٚطشف ث٥خش).
ًٔ -3ج ٗوضشؿ ػِ ٠ثُٔششع ثُؼشثه ٢أ٣ؼج إٔ ٣ؼغ ص٘ظٔ٤ج هجٗ٤ٗٞج ُٔؾٔٞػز ٖٓ
ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوزُ ،ض٘ل٤ز ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٩ؽجس،١
ٝٝػغ ثُ٫ضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِٞٓ ٚ٤ػغ ثُض٘ل٤زٝ .ػِ ٚ٤كئٗ٘ج ٗوضشؿ ثُ٘ض
ث٥صِ٣( :٢ضضّ ثُطشف ثُشثػُِٔ ٢ؤصٔش أ ٝثُٔقلَ دئدشثّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼوٞد
ثُضطذ٤و٤ز ثُ٬فوز ػِ ٠ػوذ خذٓجس ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ٓغ ثُطشف
ثُٔ ٢ٜ٘ثُٔضخظضٝ ،رُي ٩عٌجٕ ػٞ٤ف ثُٔؤصٔش ٝإٞ٣ثء أكٞثػ
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ثُٔشجسً ٖ٤ك ٢ثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟص٤ٜتز أٓجًٖ ثُ٬صٓز ٩هجٓز ث٫ؽضٔجػجس
ٝص٘ظ ْ٤ثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟصؾ٤ٜضٛج دؾٔ٤غ ثُٔغضِضٓجس ثُٔطِٞدز).
ٗٝ -4ظشث ٤ٔٛ٧ز ػوذ ثُضشخ٤ض ،دٞطل ٚأفذ ثُؼوٞد ثُضطذ٤و٤ز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ػوذ
خذٓجس ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ،ك ٢ص٘ظ٤ً ْ٤ل٤ز ثعضؼٔجٍ فوٞم ثٌُِٔ٤ز
ثُلٌش٣ز ثُ٘جشتز ػٖ ٝهجةغ ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَ ث٧خشٝ ،ٟثٗ٫ضلجع دٜج ٖٓ
ثُٔغضل٤ذُ .ٖ٣زث كئٗ٘ج ٗوضشؿ ثُ٘ض ث٥صِ٣ ( :٢ضضّ ثُطشف ثُٔ ٢ٜ٘ثُٔضخظض
دج٫صلجم ٓغ ثُطشف ث٥خش ثُشثػُِ ٢ؼ٤جكزُ ،ضشخ٤ض ث٧خ٤ش ث٩كجدر ٖٓ
فوٞم ثٌُِٔ٤ز ثُلٌش٣ز ثُ٘جشتز ػٖ ٝهجةغ ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔقجكَ ث٧خش،ٟ
ٝرُي دئطذثس ثُضشثخ٤ض ثُ٬صٓز ُِٔغضل٤ذ ٖ٣دجعضؼٔجٍ صِي ثُقوٞم
ًشؼجسثس ثُٔؤصٔشثس أ ٝثُٔقجكَٝ ،ثُؼٓ٬جس ثُضؾجس٣زٝ ،ثُشعٝ ّٞثُ٘ٔجرػ
ثُظ٘جػ٤زٝ ،دشثٓؾ٤جس ثُقجعٞحٝ ،هٞثػذ ثُذ٤جٗجسٝ ،فوٞم ثُضظ٣ٞش .ك٢
ٓوجدَ أؽش ٣ضؼٜذ دذكؼ ٚثُ ٠ث.)ٍٝ٧
املظـبدس
أ .الكتة القانىنية.
 .1د .أعجٓز أفٔذ دذس .ثُ٫ضضثّ دذزٍ ػ٘ج٣ز ٝثُ٫ضضثّ دضقو٤ن ٗض٤ؾز دٖ٤
ثُٔغت٤ُٞض ٖ٤ثُشخظ٤ز ٝثُٔٞػٞػ٤ز .دسثعز صقِ٤ِ٤ز هؼجة٤ز ك ٢ثُوجٖٗ٤ٗٞ
ثُلشٗغٝ ٢ثُٔظش .١دثس ثُؾجٓؼز ثُؾذ٣ذر.2411 .
 .2د .أًشّ ٣جٌِٓ .٢ثُوجٗ ٕٞثُضؾجس ،١دسثعز ٓوجسٗز ك ٢ث٧ػٔجٍ ثُضؾجس٣ز
ٝثُضجؽش ٝثُؼوٞد ثُضؾجس٣ز ٝثُؼِٔ٤جس ثُٔظشك٤ز ٝثُذٞ٤ع ثُذ٤ُٝز  .ثُطذؼز
ث . ٠ُٝ٧دثس إعشثء ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ .ػٔجٕ. 2412 .
 .3د .دجعْ دمحم طجُـ .ثُوجٗ ٕٞثُضؾجس ، ١ثُوغْ ث ،ٍٝ٧ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز-ثُضجؽش-
ثُؼوٞد ثُضؾجس٣ز-ثُؼِٔ٤جس ثُٔظشك٤ز ،ثُطذؼز ثُغجٗ٤زٝ ،صثسر ثُضؼِ ْ٤ثُؼجُ٢
ٝثُذقظ ثُؼِٔ ،٢ؽجٓؼز دـذثد،1552 ،
 .4د .ؽؼلش ثُلؼِ .٢ثُٞؽ٤ض ك ٢ثُؼوٞد ثُٔذٗ٤ز ،ثُذ٤غ ث٣٩ؾجس ثُٔوجُٝز .ثٌُٔضذز
ثُوجٗ٤ٗٞز .دـذثد.2447 .
 .5د .فغجٕ ػذذ ثُـ٘ ٢ثُخط٤خ ،ثُوجٗ ٕٞثُؼجّ٘ٓ ،شٞسثس ص ٖ٣ثُقوٞه٤ز،
د٤شٝسُ ،ذ٘جٕ.2412 ،
 .6د .فغٖ ػِ ٢ثُزٗ .ٕٞششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ٢أط ٍٞثُ٫ضضثّٓ .طذؼز
ثُٔؼجسف دـذثد.1574 .
 .7د .فغٖ ػِ ٢ثُزٗٝ ٕٞد .دمحم عؼ٤ذ ثُشف .ٞثُٞؽ٤ض ك ٢ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز
ُُ٬ضضثّ .ثُؾضء ثٓ ،ٍٝ٧ظجدس ثُ٫ضضثّ .دسثعز ٓوجسٗز دجُلو ٚث٩ع٢ٓ٬
ٝثُٔوجسٕ .ثُطذؼز ث .٠ُٝ٧دثس ٝثةَ ُِ٘شش .ػٔجٕ.2442 .
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د .فغٖ ػِ ٢ثُزٗ .ٕٞثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز ُُ٬ضضثٓجس .ثُؾضء ثٓ .ٍٝ٧ظجدس
ثُ٫ضضثّ .دثس ثُقش٣ز ُِطذجػز .دـذثد.1576 .
د .فٔذ ١ػذذ ثُشفٖٔ .ثُقوٞم ٝثُٔشثًض ثُوجٗ٤ٗٞز .دثس ثُلٌش ثُؼشد.٢
.1576
د .دسع فٔجد .ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز ُُ٬ضضثٓجس ،ثُوغْ ثٓ ،ٍٝ٧ظجدس ثُ٫ضضثّ،
ٌٓضذز ثُغٜ٘ٞس ،١د٤شٝس.2416 ،
ص٣جد أٗطٞثٕ أٞ٣ح .ثُٔؤعغجس ٝثُٔ ٖٜثُغ٤جف٤ز ك ٢ثُضشش٣غ ٝثُلوٚ
ٝث٫ؽضٜجد ،دسثعز ٓوجسٗز ٗظش٣ز ٝػِٔ٤ز .ثُطذؼز ث . ٠ُٝ٧ششًز ثُٔؤعغز
ثُقذ٣غز ٌُِضجح.2419 .
د .ؽِذز ٛٝذز خطجحٓ .وجدَ ثُ٫ضضثّ دجُٞػذ ك ٢ثُوجٗ ٕٞثٗ٫ؾِ ٞأٓش.٢ٌ٣
دثس ثُلٌش ثُؼشد.1575 .٢
د .ػق ٠دمحم عؼ٤ذ ثُ٘ؼٔجٕ .ثُٔغت٤ُٞز ثُٔذٗ٤ز ُٔضؼٜذ ١ثُغلش ٝثُغ٤جفز.
دثس ثٌُضخ ثُوجٗ٤ٗٞزٓ .ظش ثُٔقِز ثٌُذش.2414 .ٟ
د .ػذذ ثُشصثم أفٔذ ثُغٜ٘ٞس .١ثُٞع٤ؾ ك ٢ششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ .٢ثُؾضء
ثٗ .ٍٝ٧ظش٣ز ثُ٫ضضثّ دٞؽ ٚػجّٓ .ظجدس ثُ٫ضضثّ .ثُؼوذ-ثُؼَٔ ؿ٤ش
ثُٔششٝع-ث٫عشثء د ٬عذخ-ثُوجٗ٘ٓ .ٕٞشؤر ثُٔؼجسف دج٩عٌ٘ذس٣ز.2444.
د .ػذذ ثُشصثم أفٔذ ثُغٜ٘ٞس .١ثُٞع٤ؾ ك ٢ششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ .٢ثُؾضء
ثُغجدط .ث٣٫ؾجس ٝثُؼجس٣ز٘ٓ .شؤر ثُٔؼجسف دج٩عٌ٘ذس٣ز.2444 .
د .ػذذ ثُشصثم أفٔذ ثُغٜ٘ٞس .١ثُٞع٤ؾ ك ٢ششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ .٢ثُؾضء
ثُغجدغ .ثُٔؾِذ ث ،ٍٝ٧ثُؼوٞد ثُٞثسدر ػِ ٠ثُؼَٔ ثُٔوجُٝز ٝثًُٞجُز
ٝثُٞد٣ؼز ٝثُقشثعز٘ٓ .شؤر ثُٔؼجسف دج٩عٌ٘ذس٣ز.2444 .
د .ػذذ ثُٔؾ٤ذ ثُقٌ .ْ٤ثُٞع٤ؾ كٗ ٢ظش٣ز ثُؼوذ ٓغ ثُٔوجسٗز ٝثُٔٞثصٗز دٖ٤
ٗظش٣جس ثُلو ٚثُـشدٓٝ ٢ج ٣وجدِٜج ك ٢ثُلو ٚث٩عٝ ٢ٓ٬ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ٢
ثُؼشثه .٢ششًز ثُطذغ ٝثُ٘شش ث٤ِٛ٧ز .دـذثد.1567 .
د .ػذذ ثُٔؾ٤ذ ثُقٌ ،ْ٤ثُٔٞؽض ك ٢ششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ،٢ثُؾضء ث ٍٝ٧ك٢
ٓظجدس ثُ٫ضضثّ ٓغ ثُٔوجسٗز دجُلو ٚث٩ع ،٢ٓ٬ششًز ثُطذغ ٝثُ٘شش
ث٤ِٛ٧ز ،دـذثد.1563 ،
د .ػذذ ثُٔؾ٤ذ ثُقٌ .ْ٤ث٫ػضذجس ًشًٖ ك ٢ثُؼوذ ك ٢ثُوجٗ ٕٞثٌِٞٗ٩أٓش.٢ٌ٣
دـذثد.1551 .
د .ػض٣ض ًجظْ ؽذش ثُخلجؽ .٢أفٌجّ ػوذ ثُذ٤غ ٓوجسٗز دجُلو ٚث٫ع،٢ٓ٬
ثٌُضجح ث ٍٝ٧ثٗ٫ؼوجد٘ٓ .شٞسثس ص ٖ٣ثُقوٞه٤ز .د٤شٝس ُذ٘جٕ. 2413 .
د .ػظٔش ػذذ ثُٔؾ٤ذ دٌش .ثُ٘ظش٣ز ثُؼجٓز ُُ٬ضضثٓجس .ثُؾضء ث.ٍٝ٫
ٓظجدس ثُ٫ضضثّ .ثُطذؼز ث .٠ُٝ٫ثُزثًشر ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ .دـذثد.2411 .
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 .22د .ػظٔش ػذذ ثُٔؾ٤ذ دٌش .ثُٞؽ٤ض ك ٢ثُؼوٞد ثُٔذٗ٤ز ثُٔغٔجر ،ثُٔوجُٝز
ٝثًُٞجُز٘ٓ .شٞسثس ص ٖ٣ثُقوٞه٤ز .د٤شٝس ُذ٘جٕ.2415 .
 .23د .ػظٔش ػذذ ثُٔؾ٤ذ دٌشٗ .ظش٣ز ثُؼوذ ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُٔذٗ٤ز ثُؼشد٤ز .دثس
ثٌُضخ ثُؼِٔ٤ز .د٤شٝس.2415 .
 .24د .ػِ ٢ع٤ذ فغٖ .ثُ٫ضضثّ دجُغٓ٬ز ك ٢ػوذ ثُذ٤غ  .دثس ثُٜ٘ؼز ثُؼشد٤ز –
ٓطذؼز ؽجٓؼز ثُوجٛشر .1554 .
 .25د .ؿ٘ ٢فغ ٕٞؽ .ٚثُٞؽ٤ض ك ٢ثُؼوٞد ثُٔغٔجر  .ثُؾضء ث . ٍٝ٧ػوذ ثُذ٤غ .
ٓطذؼز ثُٔؼجسف .دـذثد . 1557 .
 .26د .كجسٝم إدشث ْ٤ٛؽجعْ  .ثُٞؽ٤ض ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُضؾجس ١ثُؼشثهٓ .٢وذٓز
ػجٓز-ث٧ػٔجٍ ثُضؾجس٣ز-ثُضجؽش-ثُؼوٞد ثُضؾجس٣ز-ػِٔ٤جس ثُٔظجسف .دثس
ثُغ٤غذجٕ ٌُضخ ثُوجٗٝ ٕٞث٩دثسر ٝث٫هضظجد .دـذثد2415 .
 .27دٓ .ؾ٤ذ فٔ٤ذ ثُؼ٘ذٌٓ ،٢ذجدا ثُؼوذ ك ٢ثُوجٗ ٕٞث٤ٌِٗ٩ض٘ٓ ،١شٞسثس
ؽجٓؼز ثُٜ٘ش.2441 ،ٖ٣
 .29د .دمحم طذ٣ن دمحم ػذذ هللاٞٓ ،ػٞػ٤ز ث٩سثدر ثُضؼجهذ٣ز .دسثعز صقِ٤ِ٤ز
ٓوجسٗز .دثس ثٌُضخ ثُوجٗ٤ٗٞز.2412 .
 .25د .دمحم ُذ٤خ ش٘خ .ششؿ أفٌجّ ػوذ ثُٔوجُٝز ك ٢ػٞء ثُلوٝ ٚثُوؼجء.
ٓ٘شؤر ثُٔؼجسف دج٩عٌ٘ذس٣ز.2419 .
 .34دٓ .ظطل ٠عِٔجٕ فذ٤خ ،ثُٔظطِقجس ثُوجٗ٤ٗٞز ك ٢ثُؼوٞد ث٤ٌِٗ٩ض٣ز،
دثس ثُغوجكز ُِ٘شش ٝثُضٞص٣غ.2445 ،
 .31د٘ٓ .زس ثُلؼَ .ثُٞع٤ؾ ك ٢ششؿ ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗ ،٢دسثعز ٓوجسٗز د ٖ٤ثُلوٚ
ث٩عٝ ٢ٓ٬ثُوٞثٗ ٖ٤ثُٔذٗ٤ز ثُؼشد٤ز ٝث٧ؽ٘ذ٤ز ٓؼضصر دآسثء ثُلوٜجء ٝأفٌجّ
ثُوؼجء٘ٓ .شٞسثس آسثط .أسد.2446 .َ٤
ب -الثحىث.
 -1د.ؽؼلش ثُلؼِ .٢ػوذ ث٩ؽجس دسثعز صقِ٤ِ٤ز .دقظ ٓ٘شٞس كٓ ٢ؾِز
ثُشثكذُِ ٖ٣قوٞم٤ًِ .ز ثُقوٞم ؽجٓؼز ثُٔٞطَ .ثُؼذد.2446 .29
د-الرسائل واألطاريح الجامعية.
 -1إٔ٣جٕ دمحم ؽجٛش ػذذ هللا ثُؼذ٤ذ .١ثُ٫ضضثّ دؼٔجٕ ثُغٓ٬ز ك ٢ػوذ ثُذ٤غ
دسثعز صقِ٤ِ٤ز ٓوجسٗز .سعجُز ٓجؽغض٤ش ٓوذٓز إُ٤ًِ ٠ز ثُقوٞم ؽجٓؼز
ثُٔٞطَ.2443 .
 -2طذثّ ك٤ظَ ًًٞض ثُٔقٔذ .١ثصلجهجس ث٫ؽجس .دسثعز ك ٢آُ٤جس ثُضؼجهذ
ثُٔ٘ظٔز ُِؼ٬هجس ثُوجٗ٤ٗٞز ثُٔغضٔشر .دسثعز ٓوجسٗز ك ٢ثُوجٗ ٕٞثُخجص.
أؽشٝفز دًضٞسثٓ ٙوذٓز ثُ٤ًِ ٠ز ثُقوٞم ،ؽجٓؼز ثُٜ٘ش.2446 ،ٖ٣
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. مجمىعات أحكام القضاء.د
.1552 . دـذثد. ثُؼذد ثُغجُظ.ز٤ُػز ثُؼذٞعُٞٔ ث.٢ دمحم ثٌُشدجع٢ِ ػ-1
. القىانين-د
.1551 ) ُغ٘ز44( ْ سه٢ ثُؼشثه٢ٕٗ ثُٔذٞٗ ثُوج.1
1594 ) ُغ٘ز34( ْ سه٢ٕ ثُضؾجسر ثُؼشثهٞٗ هج.2
1567 ) ُغ٘ز154( ْز سه٤جف٤ٕ ثُٔ٘شآس ثُغٞٗ هج.3
.1596 ّ ُؼج٢ ثُؼشثه٢ٕٗ ثُٔذٞٗع ثُوجٝ ٓشش.4
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