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ملخ�ص البحث:

املراد بخدمة الن�سو�س التفاعلية املقروءة وامل�سموعة: وهي خدمة تتيح للمت�سل طرح 

ر�سائله عرب الربامج االإعالمية التفاعلية، اأو احل�سول على املعلومات املطلوبة يف عدة 

جماالت معلوماتية عن طريق رقم معلن، ويتحّمل املت�سل مقاباًل مالياً، توؤول ن�سبة منه 

مل�ضغل خدمات االت�ضاالت، وباقي الن�ضبة ملقدم املعلومات، ولهذه اخلدمات عدة اأمناط 

منها: اإر�سال ُجمل حتتوي على دعاء اأو حتية وغريها.

وتقنية  االت�ساالت  هيئة  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخلدمة  لهذه  املنظمة  اجلهة  اإّن 

الن�ضو�ض  تقدمي خدمة  عقد  اخلدمة، وخ�ضائ�ض  تلك  �ضوابط  البحث  وبنّي  املعلومات، 

امل�سموعة وخدمة الن�سو�س التفاعلية املقروءة للربامج االإعالمية. وتعّد �رشكات االت�ساالت 

املرخ�ضة من هيئة االت�ضاالت وتقنية املعلومات مالكة حلق تقدمي اخلدمة ملن يطلبها؛ وبالتايل 

�رشكات  من  اخلدمة  على  احل�سول  يف  يرغب  اخلدمة  طالب  اأن  ومبا  املوؤجر،  مبثابة  فهي 

االت�ضاالت فهو مبثابة امل�ضتاأجر؛ الأن العقد عبارة عن تقدمي خدمات الن�ضو�ض امل�ضموعة اأو 

لر�سائل الق�سرية التفاعلية ممن ميلك تقدميها، فلي�س املراد �رشاء اخلدمة بحيث تنتقل ملكيتها 

موؤبدة ملقدم اخلدمة، واإمنا املراد العقد على منفعتها املعلومة يف مدة معلومة بعو�س معلوم. 

وما  العقد  والقانون، و�سوابط  االإ�سالمي  الفقه  وتكيفه يف  العقد  البحث �سفات  وناق�س 

يرتتب عليه من التزامات وم�سوؤولية، وطرق حل اخلالفات بني اأطرافه.
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املقدمة:
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه ومن وااله، وبعد، 
اأفرز اأمناطاً م�ضتحدثة  فاإن التقّدم املت�ضارع يف تقنية املعلومات، وو�ضائل االت�ضاالت، 
ب�سوابط  ت�سبط  اأن  بد  ال  العقود  اأن هذه  اإال  قبل،  من  تكن موجودة  العقود، مل  من 
تعّرفنا معاملها؛ لي�ضهل علينا التعامل معها وما تنتجه من التزامات واآثاٍر؛ تنباً ملا تفرزه 

م�ساكل التعاقد.
ومن �ضمن تلك العقود، عقد خدمة تقدمي الن�ضو�ض امل�ضموعة، والر�ضائل التفاعلية 
- والتي ا�ضتخدمت يف اململكة العربية ال�ضعودية الرقم )٧00( كبداية لها تدل املت�ضل 
اإ�سافية عن االأرقام االأخرى-. ونظراً النت�سار هذا النوع من اخلدمة،  اأنها ذات كلفة 
كان من ال�رشوري وجود درا�سة �رشعية قانونية تقف على اأبعادها، وت�سهم يف اإي�ساح 
ال�سورة عنها؛ وذلك للحد من ا�ستخدامها كاأداة للتحايل والك�سب غري امل�رشوع. فمن 
هذا الباب اأحببت امل�ضاركة بهذه الدرا�ضة املخت�رشة والتي بعنوان )خدمة الن�ضو�ض 
ف�ضول   )٨( خالل  من  مقارنة-(  درا�ضة   - امل�ضموعة  والن�ضو�ض  املقروءة  التفاعلية 

تتناول تلك اخلدمة من الناحية ال�رشعية والقانونية باإيجاز.
طبيعة  تناولت  التي  العلمية  املادة  قلة  اأهمها  من  كان  عقبات  البحث  واجهت  وقد 
تطرقت  يوجد بحوث  البحث - ال  كتابة  اأعلمه حتى وقت  ما  هذه اخلدمة. فح�سب 
ملو�ضوع هذه الدرا�ضة، ولعل هذه الدرا�ضة تكون نواًة لبحوث قادمة، ت�ضيف وتعزز 
�سبط هذه النوعية من العقود. كما ال يفوتني اأن اأتقدم ل�رشكة االت�ساالت ال�سعودية 
بال�ضكر اجلزيل على تزويدها يل باالتفاقية التجارية املتعلقة بذلك، وكذلك باملعلومات 

الالزمة الإمتام هذه الدرا�ضة.
واأ�سال اهلل العظيم اأن يلهمني التوفيق وال�سداد، اإنه قريب جميب.
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الف�شل الأول
التعريف باخلدمة

الفرع الأول: املراد ب�خلدمة

لقد غلب ا�ضتخدام م�ضمى )اخلدمة ٧00()1) على اخلدمات التي تقدم عن طريق 

يدفع  مايل  مقابل  عرب  وذلك  معينة،  خدمة  ن�ضاط  لطلب  اجل��وال؛  اأو  الثابت  الهاتف 

عن طريق زيادة كلفة االت�ضال تعود ملقدم اخلدمة و�رشكات االت�ضاالت املقدمة لهذه 

اخلدمة، وذلك بن�ضبة متفق عليها بينهما، وجاءت ت�ضمية اخلدمة ب�)اخلدمة ٧00( نتيجة 

تخ�سي�س الرقم ٧00 كبداية لالأرقام التي تكون دلياًل على زيادة كلفة االت�ضال الفعلية، 

نظري تقدمي خدمة معينة، وهذا الرقم يتغري من دول الأخرى ح�ضب االأرقام املخ�ض�ضة 

لذلك، وهذه اخلدمة تنق�سم اإلى نوعني:

خدمة الن�سو�س امل�سموعة.   -1

خدمة الن�سو�س التفاعلية املقروءة.  -2

و�سنتناول اخلدمتني ب�سيء من التعريف كما يلي:

1- املراد بخدمة الن�سو�ص امل�سموعة:

خدمة الن�ضو�ض امل�ضموعة )االأوديو تك�ضت( )Text Audio( وهي خدمة يوفرها 

للمت�سل  تتيح  العامة،  االت�ساالت  �سبكات  طريق  عن  متخ�س�سون  خدمة  مقدموا 

اأو  العامة  كاملعلومات  معلوماتية  املطلوبة يف عدة جماالت  املعلومات  احل�سول على 
جرى ا�ستخدام الرقم )00)) يف اململكة العربية ال�سع�دية كدللة على هذه اخلدمة، وهذا الرقم يتغرّي من   (1(

دولة لأخرى؛ اإذ املق�س�د التعريف باخلدمة.
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رقم  وذلك عن طريق  والتعليمية،  الثقافية  والربامج  الطبية  واال�ست�سارات  املتخ�س�سة 

لقاء  االت�ساالت  خدمات  مل�سغل  منه  ن�سبة  توؤول  مالياً  مقاباًل  املت�سل  ويتحّمل  معلن، 

االت�ضال باخلدمة، ويوؤول ملقدمي اخلدمة باقي الن�ضبة مقابل تكاليف تقدمي اخلدمة))).

2- املراد بخدمة الن�سو�ص التف�علية املقروءة:

خدمة الن�سو�س التفاعلية املقروءة هي خدمة يوفرها مقدمو خدمة متخ�س�سون عن 

طريق �سبكة الهاتف اجلوال، تتيح للمت�سل طرح ر�سائله عرب الربامج االإعالمية التفاعلية 

اأو احل�ضول على املعلومات املطلوبة يف عدة جماالت   ،)Interactive Media SMS(

اأو الدخول يف م�سابقة، وذلك عن طريق رقم معلن، ويتحّمل املت�سل مقاباًل مالياً توؤول 

ن�سبة منه مل�سغل خدمات االت�ساالت لقاء االت�سال باخلدمة، ويوؤول ملقدمي اخلدمة باقي 

الن�ضبة مقابل تكاليف تقدمي اخلدمة)3).

الفرع الثاين: اأمناط تقدمي اخلدمة

ومن خالل ا�ضتقراء الأمناط تقدمي اخلدمة املقدمة يف و�ضائل االإعالم)4)، جند اأنها ال 

تخرج عن االأمناط التالية:

.)SMS aidem evitcaretnI( اأوًل: خدمة الن�سو�ص التف�علية املقروءة للربامج الإعلمية

القنوات  ال�ضغرية )SMS( من خالل  الر�ضائل  امل�ضاهدين عرب  ويقوم اجلمهور من 

اإر�ضال جمل  اأبرزها:  اأمور من  بعدة  للقناة،  ال�ضفلي  ال�رشيط  التلفزيونية يف  الف�ضائية 

املادة الأولى من ترخي�س تقدمي خدمة الن�س��س امل�سم�عة ال�سادر من هيئة الت�سالت وتقنية املعل�مات.  (((
انظر التفاقية التجارية لت�سغيل خدمة الر�سائل الق�سرية التفاعلية للربامج الإعالمية، بت�سرف.  (3(

ح�سب ا�ستقراء اأجراه الباحث اأثناء اإعداد هذه الدرا�سة يف عام 8)14هـ/ )00)م.  (4(
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اأو م�ساركة.  اأو ت�سويت  اأو حمادثات،  اإعالن  اأو  اأدعية  اأو  اأذكار �رشعية،  حتتوي على 

كما وير�ضل بع�ض م�ضتخدمي اخلدمة ر�ضائل �ضغرية )SMS( ملقدم خدمة ما، طلباً ملا مت 

االإعالن عنه، وذلك يتناول اأموراً عدة من اأبرزها: الدخول يف امل�ضابقات التي تعدها 

القنوات التلفزيونية، اأو االإذاعية، اأو غري ذلك، اأو ملعرفة نتائج االمتحانات واختبارات 

القبول، اأو لطلب خدمة هاتفية اإ�سافية، اأو لطلب و�سفة عالجية اأو جتميلية، اأو لطلب 

نغمة جوال اأو طلب تقدمي خدمة التزويد باالأخبار اأو املعلومات.

:)oiduA txeT( ث�نيً�: خدمة الن�سو�ص امل�سموعة

االت�ساالت  �سبكات  طريق  عن  متخ�س�سون  خدمة  مقدمو  يوفرها  خدمة  وهي 

العامة، تتيح للمت�ضل احل�ضول على املعلومات املطلوبة يف عدة جماالت من اأبرزها: 

الطبية  كاال�ست�سارات  وا�سعة  مهنية  جماالت  وت�سمل  املتخ�س�سة،  املهنية  اخلدمات 

للم�ساكل  وحلول  االأح��الم  وتف�سري  والفتاوى  وال�رشعية،  القانونية  واال�ست�سارات 

االجتماعية والرتبوية، واخلدمات املعلوماتية كاملعلومات العامة والثقافية والتعليمية، اأو 

اإجراء امل�ضابقات، واليان�ضيب، اأو الت�ضويت ونحو ذلك. ومن اأ�ضهر �ضور تقدمي خدمة 

الن�سو�س امل�سموعة عرب امل�سابقات م�سابقة »من �سريبح املليون«)5).

ثمانية  امل�سابقة  يف  وي�سرتك  اجل�ائز،  ل�سخاء  وذلــك  جماهريي؛  اإقبال  وعليها  علمية،  م�سابقة  وهي   (5(
اأ�سخا�س ويتم اختيارهم عن طريق اأ�سئلة ت�جه لهم وهم يف بالدهم، عن طريق ات�سالهم بالربنامج على 
الهاتف برقم خا�س ذي قيمة مرتفعة عن القيمة الفعلية، ثم ي�سافر املر�سح�ن اإلى مقر امل�سابقة ثم يدخل 
الأ�سخا�س الثمانية امل�سابقة وي�جه لهم ُي�سمى �س�ؤال ال�سرعة اإذا يختار الأ�سرع يف الإجابة ال�سحيحة ثم 
الذي يليه، اإلى اأن يتم تر�سيح اأربعة اأ�سخا�س من ه�ؤلء الثمانية، وي�جه لكل واحد من ه�ؤلء الأربعة خم�سة 

ع�سر �س�ؤًل.
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الف�شل الثاين
�شروط احل�ش�ل على اخلدمة

اخلدمة  تقدمي  لطالب  ينبغي  امل�ضموعة،  لن�ضو�ض  خدمة  تقدمي  بطلب  للتقدم 

من  ع�رشة  الثامنة  املادة  يف  جاء  ملا  طبقاً  املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت  لهيئة  التوجه 

نظام االت�ضاالت وفيه: »على كل من يرغب يف تقدمي خدمة ات�ضاالت - ممن تتوافر 

–اأن يتقدم للهيئة بطلب للح�سول على ترخي�س بذلك، وت�سدر الهيئة  فيه ال�رشوط 

الواردة  بال�رشوط  االلتزام  امل�ضغلني  وعلى  والئحته،  النظام  الأحكام  وفقاً  الرتخي�ض 

يتوجه طالب مقّدم  الرتخي�س  املمنوحة لهم«))). وبعد احل�سول على  الرتاخي�س  يف 

اخلدمة اإلى اإحدى �رشكات االت�ساالت املرخ�س لها القيام بذلك، وعليه اأي�ساً يف حال 

اأنه قبل اأن يتعاقد مع اأي قناة اإعالمية اأو برنامج  تقّدمه بطلب خدمة الر�سائل الق�سرية 

اإعالمي اأن يح�سل على موافقة �رشكات االت�ساالت، وعليه اأن يعر�س االإعالنات على 

ال�رشكة قبل عر�سها. 

نظام الت�سالت املادة 18.  (((
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الف�شل الثالث
خ�شائ�ص اخلدمة

الفرع الأول: خ�شائ�ض اأمناط تقدمي اخلدمة

من خالل اإجراء م�ضح على واقع تقدمي اخلدمة، ميكن ت�ضنيف اأمناط تقدمي اخلدمة 

على النحو االآتي:

والثمن: املدة  حتديد  حيث  •	من 

1- خدمات حمددة املدة والثمن.

اإنَّ حتديد عن�رش املدة والثمن يف اخلدمة مهم جداً ملا يرتتب عليه من رفع الغنب عن 

العقد والتو�ضل اإلى الر�ضا املطلوب يف التعاقد، لذلك فاإن بع�ض اأوجه اأمناط اخلدمة 

يعد مدد املدة ومدد الثمن بحيث ميكن معرفة زمن االت�ضال وكلفته، وبذلك يدخل 

العميل على بينٍة من اأمره.

2- خدمات غري حمددة املدة وغري حمددة الثمن.

وجند اأي�ضاً اأن من اأوجه ن�ضاط اخلدمة غري مدد املدة وغري مدد الثمن، فلي�ضت 

مدة االت�ضال معلومة، وبالتايل ال تعرف تكلفته، فيح�ضل الغنب واال�ضتغفال باملت�ضل 

توقعاته  تاوز  الفعلي  املبلغ  اأن  اإال  معيناً،  مبلغاً  �ضيكلفه  االت�ضال  اأن  يقدر  كان  حيث 

والتعريف  االت�سال  من  مراده  غري  اأمور  واإدخال  املكاملة  يف  للتمطيط  نتيجة  مبراحل؛ 

الزائد اإلى حد االإعالن مبقدم اخلدمة واأن�سطته واأرقام فروعه.
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3- خدمات غري حمددة املدة وحمددة الثمن.

وهناك بع�س اخلدمات غري حمددة املدة اإال اأنها حمددة الثمن، بحيث يعرف املت�سل 

اأن ات�ساله �سيكلفه مبلغاً معيناً ولن يزيد على ذلك، واأن مدة املكاملة غري حمددة املدة 

�سواء كانت اأقل من قيمة املكاملة اأو اأكرث، وهذه ال�سورة يقل ا�ستخدامها، وقد ينح�رش 

يف نطاق تقدمي اخلدمات املتخ�ض�ضة املهنية.

الخت�س��ص: حيث  •	من 

على  احل�سول  للجمهور  تقدميها  مبا�رشة  يف  حتتاج  املقدمة  اخلدمات  بع�س  هناك 

والقانونية  الطبية  كاال�ضت�ضارات  تقدميه،  املراد  الن�ضاط  نوع  مبزاولة  خا�ض  ترخي�ض 

وال�رشعية، والفتاوى، وحلول للم�ساكل االجتماعية والرتبوية؛ مما يتعنّي معه احل�سول 

على ترخي�ض مبزاولة املهنة، ف�ضاًل عن تقدمي اخلدمة.

املراد  اخلدمة  ن�ضاط  مبزاولة  خا�ضة  ت�ضاريح  اإلى  حتتاج  اخلدمات  بع�ض  وهناك 

تقدميها كا�ضرتاط احل�ضول على موافقة اجلهة املخت�ضة يف حال تعلق الن�ضاط بجمع 

التربعات، وكا�ضرتاط احل�ضول على موافقة الغرفة التجارية يف املنطقة امل�ضجل بها 

حال ارتباط اخلدمة �ضواء ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بتقدمي جائزة اأو برتويج تاري، 

اأو كا�ضرتاط ح�ضول مقّدم اخلدمة على ت�رشيح من وزارة الثقافة واالإعالم وذلك يف 

اإحدى احلالتني التاليتني:

1. اإذا كان املحتوى �سيبث باأي �سكل من االأ�سكال عرب اأي و�سيلة اإعالمية.

2. اإذا كانت اخلدمة تناول ا�ستقبال اأو اإر�سال مواد اإعالمية �سمعية اأو �سمعية ب�رشية 
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لها  خدمات  من  م�ستقباًل  ي�ستجد  قد  ما  اإلى  اإ�سافة  ر�سومات  اأو  مكتوبة  ن�سو�س  اأو 

عالقة بحقوق امللكية الفكرية اأو بنظام املطبوعات والن�رش.

الغر�ص من تقدميه�: حيث  •	من 

الغر�ض من  تتنوع بح�ضب  اأنها  املتقدمة يت�ضح  اأمناط اخلدمة  ا�ضتعرا�ض  من خالل 

تقدميها، فنجد اأن من اخلدمات املتخ�س�سة كاال�ست�سارات الطبية والقانونية وال�رشعية 

وغري ذلك، وجند اأن منها جزء يعتمد على الرتفيه والت�سلية، والبع�س يهدف اإلى اإثراء 

الثقافة العامة، والبع�س يعتمد على نظام امل�سابقات واليان�سيب، والبع�س يهدف اإلى 

تقدم خدمة فيها اخت�سار للوقت واجلهد.

وعدمه�: امل�سروعية  حيث  •	من 

ال�رشعية؛  االأحكام  موافقتها  مت�ضاٍو يف  قدر  لي�ضت على  املقدمة  اخلدمة  اأمناط  فاإن 

ذلك اأن بع�ض اأوجه ن�ضاط اخلدمة ي�ضتمل على ماذير �رشعية، وي�ضتمل على اإ�ضكاالت 

�ضياأتي  ف�ضاده، كما  اأو  للعقد متتد الإبطاله  اآثار  ينتج عن ذلك من  العقد، وما  يف ذات 

تف�سيل ذلك.

الفرع الث�ين: خ�س�ئ�ص عقد تقدمي خدمة الن�سو�ص امل�سموعة وخدمة 

الن�سو�ص التف�علية املقروءة للربامج الإعلمية. 

فاإن  التكييف ال�سحيح للعقد، لذا  اإلى  اإنَّ معرفة خ�سائ�س العقد طريق للو�سول 

من خالل النظر اإلى اأمناط تقدمي اخلدمة، وبالنظر اإلى طبيعة التعاقد فيها، جند اأن العقد 

ي�ستمل على اخل�سائ�س االآتية:
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1- اأنه عقد مع�و�سة ر�س�ئي:

فالعقد عقد ر�ضائي ينعقد مبجرد توافق االإيجاب والقبول، وال ي�ضرتط له �ضكل معني، 

الرقم  الهاتف وطلبه  فيها ورفعه �سماعة  املت�سل لنوع اخلدمة وما يقدم  فبمجرد معرفة 

الذي يكفي النعقاده  العقد  الر�سائي))): هو  الطرفني، والعقد  العقد بني  انعقد  املعلن عنه 

جمرد ارتباط االإيجاب بالقبول على الوجه امل�رشوع، فالرتا�ضي وحده يكفى لتكوين العقد)8). 

واالأ�سل يف العقود كونها ر�سائية قال تعالى: ڍڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃڍ))).

والعقد من عقود املعاو�سات املالية، وعقد املعاو�سة)10): هو العقد الذي ياأخذ فيه كل 

من املتعاقدين مقاباًل ملا اأعطاه)11)، وهو بذلك يقابل عقد التربع الذي ال ياأخذ فيه اأحد 

العاقدين مقاباًل ملا يعطى وال يعطي املتعاقد االآخر مقاباًل ملا اأخذه كالهبة والعارية))1). 

وال ي�ضكل عليه اأن يرد يف بع�ض اأوجه اأمناط خدمته اأنه جلمع التربعات، ذلك اأن املق�ضود 

االأعظم من العقد هو املعاو�سة، فتح�سل املعاو�سة اأواًل، ثم التربع ثانياً.

2- العقد من العقود الزمنية:

فالزمن ي�سكل عن�رشاً جوهرياً يف تكوين العقد ونفاذه، فعماد العقد هي املدة التي 

حمل  اخلدمة  توؤدى  وفيه  العقد،  لهذا  االإجمالية  التكلفة  احت�ساب  اأ�سا�سها  على  يتم 

التعاقد، وفيه يتم الوفاء بااللتزامات.

ال�ايف/ �سليمان مرق�س: )/ 80-1.  (((
ال��سيط يف نظرية العقد/ عبد املجيد احلكيم: 1/ 1) طبع جامعة بغداد )138هـ.  (8(

)�س�رة الن�ساء من الآية ))).  (((
ال�ايف/ �سليمان مرق�س: )/ -100-1  (10(

ال��سيط يف نظرية العقد/ عبد املجيد احلكيم: 1/ 101-100.  (11(
وال�س�ؤون  الأوقــاف  وزارة  ن�سر  حمم�د،  اأحمد  فائق  تي�سري  حتقيق   ،404-403  /( الزرك�سي:  املنث�ر/   (1((

الإ�سالمية بالك�يت الطبعة الأولى، 1404هـ، و �س�ابط العق�د/ )31.
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العقد من عقود الإذع�ن:  -3

اأحد طرفيه  فيه  الذي ميلي  العقد  عقد االإذعان)Contract of Adhesion( :(13( هو 

�رشوطاً ويقبلها الطرف االآخر دون اأن يكون له حق مناق�ستها اأو تعديلها، ويقابله عقد 

امل�ساومة، وهو الذي يكون لطرفيه اأن يناق�سا �رشوطه بحرية قبل اإبرامه)14).

ي�ستطيع  للعميل يف مواجهة مقدم اخلدمة، فال  بالن�سبة  االإذعان  العقد من عقود  يعترب 

مناق�ضة �رشوط تقدمي اخلدمة اأو امل�ضاومة يف �ضعرها، فهو الطرف ال�ضعيف يف العقد، وبالتايل 

فاإنه يقف اأمام و�سع خا�س اإما اأن يتقبله اأو ال، ولي�س مرتوكاً له حرية امل�ساومة واملفاو�سة 

واملناق�سة، وكذلك احلال مع العقد الذي يربمه مقدم اخلدمة مع �رشكات االت�ساالت.

ف�سلطة  العقد،  اآثار  لتنظيم  القانون  تدخل  مدى  يف  التق�سيم)15)  هذا  اأهمية  وتبدو 

القانون قواعد  باأن يفر�س  اإما بطريقة مبا�رشة  اأو�سع مدى يف عقود االإذعان،  القانون 

اآمرة يتعنيَّ مراعاتها كالت�ضعري لبع�ض ال�ضلع ال�رشورية كالكهرباء والغاز واملياه والنقل، 

اأو بطريقة غري مبا�رشة باأن يخول القا�سي �سلطة تعديل وتف�سري عقود االإذعان))1).

4- العقد من العقود غري امل�سم�ة:

فالعقد املربم بني مقدم اخلدمة والعميل اأو العقد املربم بني مقدم اخلدمة و�رشكات 

االت�ساالت عقد غري م�سمى، مل يخ�سه املنظم بتنظيم خا�س به، �سحيٌح اأنه وارد على 

 contrat :ا�سطالح«عقد الإذعان« يف اأ�سل ن�ساأته يرجع اإلى الأ�ستاذ ال�سنه�ري فه� يقابل ال�سطالح الفرن�سي  (13(
d›adhesion اأي عقد الن�سمام اأو عقد الت�سليم، اعتبارًا باأن اأحد طريف العقد ين�سم اإلى اإرادة الطرف الآخر، 
اأو ي�شلم باإرادته، وال�شطلح العربي جاء موفقًا؛ لأنه يفيد اأن قبول اأحد الطرفني ل ياأتي عن م�شيئة كاملة، واإمنا 

نتيجة الر�س�خ والإذعان لإرادة الطرف الآخر انظر ال��سيط/ ال�سنه�ري 1/ 45) هام�س 1، الطبعة الثانية.
�س�ابط العق�د: 314.  (14(

نظرية العقد: 04) وما بعدها.  (15(
انظر ال�ايف/ �سليمان مرق�س: )/ -1/ ))118-1.  (1((
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مزيجاً من هذه  يعد  اأنه  اإال  وال�رشكة،  واجلعالة  باأجر  والوكالة  كاالإجارة  م�سماة  عقود 

العقود اأخذ �سورة معينة حتكمها االلتزامات امللقاة على عاتق املتعاقدين.

وتبدو اأهمية تق�سيم العقود اإلى م�سماة وغري م�سماة يف حتديد االأحكام القانونية 

يرجع  حيث  امل�سمى،  للعقد  م�سكلة  تثور  ال  حيث  العقد))1)،  على  التطبيق  واجبة 

القا�سي بخ�سو�سه اإلى االأحكام القانونية اخلا�سة به، فاإن مل يجد فعن طريق القيا�س 

على اأقرب العقود امل�سماة للعقد مو�سوع الن�زاع، اأما بخ�سو�س العقد غري امل�سمى 

القواعد  اإلى  الرجوع  اأواًل  عليه  يجب  حيث  �سعوبة،  اأكرث  القا�سي  مهمة  فتبدو 

اأو  اتفقا  هناك  يكن  ما مل  وذلك  القيا�س،  امل�سماة عن طريق  العقود  باأقرب  اخلا�سة 

عرف بطبيعة احلال.

5- العقد من العقود املركبة اأو املختلطة:

اأو املختلط هو الذي ينطوي على عدة عمليات قانونية ينه�س بكل  العقد املركب 

منها يف العادة عقد، فيكون بهذا مزيجاً من عدة عقود، وهذه العقود على وجهني:

كل  تخ�سع  اإذ  هنا،  �سعوبة  وال  اأغرا�س،  عدة  اإلى  املتعاقدان  يرمي  عندما  االأول: 

عملية الأحكام العقد اخلا�س بها. 

الثاين: عندما يرمي املتعاقدان اإلى غر�س واحد يراد حتقيقه من جمموع العمليات 

تنافر االأحكام اخلا�سة  التي ي�ستمل عليها العقد، وهنا تثور ال�سعوبة ب�سبب  القانونية 

بكل هذه العمليات، ولهذا يجب تغليب العقد الذي يعترب اأ�سا�سياً يف هذه العمليات 

بحيث يتفق مع الغر�س املن�سود منها، وجنري حكمه على التعاقد كله)18).

انظر م�سادر اللتزام/ عبد املنعم ال�سدة: )5، دار النه�سة العربية طبعة عام )8)1م.  (1((
انظر ال��سيط/ ال�سنه�ري: 1/ 5)1 بند 53 وما بعدها، م�سادر اللتزام/ ال�سدة: )).  (18(
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مركباً  مزيجاً  تاأخذ  االت�ساالت  و�رشكات  اخلدمة  مقدم  بني  العالقة  كانت  وحيث 

من العقود))1) كان عقد اخلدمة من العقود املركبة املختلطة، وكذلك العالقة بني مقدم 

اخلدمة والعميل حال تعدد ن�ضاط اخلدمة وتنوعه.

6- العقد عقد ثقة ملزم للجانبني:

يركن  حيث  اخلدمة،  ومقدم  العميل  بني  الثقة  من  كبري  قدر  توافر  العقد  ي�ستلزم 

العميل بقدر كبري اإلى دقة البيانات التي تقدم اإليه من قبل مقدم اخلدمة بو�سفه يبا�رش 

بع�س  تتولد يف  الثقة  اعتبارات  اأن  على  تاأ�سي�ساً  وذلك  االحرتاف،  ن�ساطه على وجه 

العقود من �ضفة اأو اعتبار يف اأحد طريف العقد، كاأن يكون اأحدهما مرتفاً، وبالتايل 

باأمور كثرية دون الطرف االآخر، وهو ما ي�سبغ على اعتبارات الثقة يف  ي�ستاأثر بالعلم 

مثل هذه العقود)0)).

والعقد من العقود امللزمة بني الطرفني، فالعقد الالزم:هو ما ال يكون الأحد العاقدين 

فيه حق الف�ضخ دون ر�ضا االآخر ومقابله العقد اجلائز اأو غري الالزم: وهو ما يكون الأحد 

العاقدين فيه حق الف�سخ)1)).

متبادلة على عاتق  التزامات  فهناك  ملا يعطي،  مقاباًل  العاقدين  ياأخذ كل من  حيث 

بتقدمي اخلدمة  ويلتزم مقدم اخلدمة  ات�ضاله،  املبلغ عرب  بدفع  املت�ضل  يلتزم  الطرفني، 

املعقود عليها.

كما �سرنى لحقًا.  (1((
انظر اللتزام قبل التعاقدي بالإدلء بالبيانات املتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بع�س اأن�اع العق�د – درا�سة   ((0(

فقهية مقارنة -/ نزيه حممد ال�سادق املهدي: )0) وما بعدها، دار النه�شة العربية ط )))1م.
املنث�ر/ الزرك�سي )/ 400.  ((1(
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الف�شل الرابع
التكييف ال�شرعي والقانوين للعقد

الفرع الأول: 

معي�ر تكييف العقد واأبع�ده ال�سرعية والق�نونية

العقد هو ارتباط اإيجاب بقبول على وجه م�رشوع يثبت اأثره يف مله))))، و�رشكات 

االت�ساالت تربم مع مقدم اخلدمة وكذا يربم مقدم اخلدمة واملت�سل عدة عقود، جتمعها 

اإرادة الطرفني التي وّلدت هذه العقود، ويف ظل هذا االأمر تتكون عقود اخلدمة )٧00(.

والنقطة املهمة يف املو�سوع: هي كيفية النظر يف هذه العقود، هل ينظر اإليها مبنظار 

فردي دون عالقة لها باالأخرى، ودون النظر يف الهدف والباعث الذي قامت من اأجله؟ 

تتابع  �سل�سة  واعتبارها  منها،  والهدف  الباعث  واحدة من خالل  لها كوحدة  ينظر  اأم 

لتنظم ِعْقَد االإرادة امل�سرتكة التي اأن�ساأت العقد؟)3)) 

واالختالف احلا�سل يف تكييف العقود يكمن ب�سورة اأ�سا�سية يف اأن كل فريق من 

الفقهاء قد اأخذ عن�رشاً من عنا�رش العالقة واعتمد عليه يف التكييف، وبذلك عزله عن 

اإلى تكييف مقنع يجمع  اإلى ف�سل التكييف يف الو�سول  اأدى  باقي العنا�رش االأخر مما 

�ستات هذه العالقة وياأتي غري متهاتر امل�سمون.

وحتى ن�سل اإلى تكييف جامع للعالقة بني مقدم اخلدمة والعميل ال بد من جمع 

كل عنا�رشها واأخذها يف االعتبار وبدرجة مت�ساوية دون اإعطاء اأف�سلية لعن�رش عن 
املادة 103-104 من املجلة العدلية، وانظر حا�سية ابن عابدين: )/ 355.  ((((

انظر تف�سيل اأحكام ذلك يف: م�س�ؤولية وكالت ال�سفر وال�سياحة - دار�سة مقارنة/ بكر الهب�ب: 0).  ((3(
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العنا�رش االأخرى اأو الرتكيز عليه مع جتاهل الباقي)4)). فم�سداقية اأي تكييف اأو اأي 

حتليل - ب�سورة عامة- يعتمد بالدرجة االأولى على عدم اإهماله اأو اإغفاله لعن�رش من 

عنا�رش الواقع، فال حمل للت�سحية بعن�رش منها حتى ولو كان الغر�س هو ت�سهيل 

املقارنة بني الواقع والنظر)5)). ومبا اأن عقد تقدمي اخلدمة قد ارتبط بعدد من العقود 

امل�ضماة  العقود  من  اأيٍّ  �ضكل  اخلدمة  تقدمي  عقد  ياأخذ  اأن  ي�ضعب  والتي  امل�ضماة 

االلتزامات  اإلى جعله عقداً غري م�سمى، حتكمه  البع�س  توجه  فقد  ب�سورة كاملة، 

املتبادلة بني الطرفني.

وتوؤدي  القانون،  فقهاء  من  كثري  لدى  مقبولة  فكرة  هي  امل�سمى  غري  العقد  وفكرة 

اإلزام كٍل من طريف العقد مب�سمونه، اإال اأن فكرة العقد امل�سمى ما هي اإال و�سيلة  اإلى 

تاليف  اأو  تنب  اإلى  توؤدي  فكرة  فهي  تكييفه،  ي�ضعب  عقد  اأيِّ  تكييف  من  للهروب 

م�سكلة التكييف اأكرث من حلها)))).

التكييف  م�سكلة  ببقاء  لالإح�سا�س  امل�سمى  غري  العقد  لفكرة  االرتياح  عدم  ومع 

قائمة، فاإنني اأرى اأن هذا العقد له خ�سو�سية، باعتبار اأنه ال ي�سدق على اأي من العقود 

امل�سماة ب�سكل يلم كافة جوانبه، بل اإنه ينطبق على جمموعة من العقود امل�سماة، فياأخذ 

كل عن�رش من عنا�رشه االأحكام اخلا�سة به، وبهذا فاإن العقد ُيَكيَُّف بح�سب كل �سورة 

يقع عليها)))).

انظر امل�س�ؤولية املدنية للمحامي جتاه العميل/ حممد عبد الظاهر ح�سني: 1)، دار النه�سة العربية -3))1م.  ((4(
الدفاع املتعاون: اأحمد ماهر زغل�ل 34)، مكتبة �سيد عبد اهلل وهبه -)8)1م.  ((5(

انظر الدفاع املتعاون/ اأخمد ماهر زغل�ل 35).  ((((
انظر تف�سيل اأحكام ذلك يف: م�س�ؤولية وكالت ال�سفر وال�سياحة- دار�سة مقارنة/ بكر الهب�ب: 0) وما بعدها.  ((((
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الفرع الث�ين: 

تكييف العلقة بني مقدم اخلدمة و�سرك�ت الت�س�لت

تقدم اأن من خ�سائ�س عقد اخلدمة اأنه من العقود املركبة اأو املختلطة، وما ذلك اإال 

الأنه حوى مزيجاً خمتلطاً من العقود امل�سماة. فاأطراف العالقة متعددون، فعلى راأ�س 

العقد تاأتي هيئة االت�ضاالت وتقنية املعلومات التي متنح ترخي�ض تقدمي اخلدمة الأي 

�رشكة ات�ساالت تطلبها، ثم تاأتي �رشكات االت�ساالت التي ح�سلت على الرتخي�س، 

ثم تاأتي املن�ضاأة التي طلبت تزويدها باخلدمة، ثم ياأتي )العميل( الطالب لهذه اخلدمة 

من املزّود.

االت�ساالت  ل�رشكات  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  من  الرتخي�س  ومقت�سى 

مقيد  احلق  وهذا  معينة،  ل�رشوط  وفقاً  التقدمي  حق  االت�ضاالت  �رشكات  منح  يقت�ضي 

بني  العالقة  اأما  املعلومات(.  وتقنية  االت�ضاالت  )هيئة  املانح  اتاه  يف  معينة  ب�رشوط 

مقدم اخلدمة و�رشكات االت�ساالت، فخا�سعة للتف�سيل على النحو االآتي:

1- ا�ستم�ل العقد على الإج�رة.

هيئة  من  يطلبها  ملن  اخلدمة  بتقدمي  مرخ�ضة  كونها  بحكم  االت�ضاالت  ف�رشكات 

مبثابة  فهي  )امل���زّود(،  اخلدمة  تقدمي  حلق  مالكة  تعد  املعلومات،  وتقنية  االت�ضاالت 

املوؤجر، ومبا اأن )مقّدم اخلدمة للجمهور( يرغب يف احل�ضول على اخلدمة من �رشكات 

االت�ضاالت فهو مبثابة امل�ضتاأجر؛ الأن العقد عبارة عن تقدمي خدمات الن�ضو�ض امل�ضموعة 

املراد �رشاء اخلدمة بحيث  فلي�س  تقدميها،  التفاعلية ممن ميلك حق  الق�سرية  لر�سائل  اأو 

مدة  يف  املعلومة  منفعتها  على  العقُد  املراد  واإمنا  اخلدمة،  ملقدم  موؤبدًة  ملكيتها  تنتقل 
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معلومة بعو�س معلوم، وهذا حد االإجارة، ويرتتب على هذا التكييف اأن ياأخذ العقد 

اأحكام عقد االإجارة والتزاماته و�رشوطه. 

2- ا�ستم�ل العقد على الوك�لة.

ومن خالل ا�ستعرا�س االتفاقية التجارية بني مقدم اخلدمة و�رشكات االت�ساالت جند 

اأن �رشكات االت�ساالت تقوم بدور الوكيل وذلك من خالل قيامها باالأعمال التالية: فوترة 

امل�ضتفيدين،  العمالء  من  للخدمة  املايل  املقابل  حت�ضيل  احل�ضابات،  واإعداد  املكاملات، 

و�سداد الن�سبة املخ�س�سة ملقدم اخلدمة من املبالغ املفوترة فعلًيا من العمالء.

تتعاقد مع  نيابة عن مقدم اخلدمة بهذه االأعمال، فهي  ف�رشكات االت�ساالت تقوم 

الغري اأواًل با�سمها ال�سخ�سي، ثم تنقل ذلك با�سم مقدم اخلدمة، فعقد الوكالة بالعمولة 

املوكل  يق�ضده  فما  اأخرى،  عقود  اأو  لعقد  متهيدي  عقد  هو  بل  لذاته،  يق�ضد  ال  عقد 

اأ�سا�ساً هو قيام الوكيل بالعمولة باإبرام عملية اأو عمليات قانونية حل�سابه، ويرتتب على 

ذلك اأنه اإذا نفذ الوكيل بالعمولة التزامه بالقيام بعمليات قانونية حل�ساب موكله، فاإننا 

جند اأنف�سنا اأمام عالقات قانونية متعددة: فهناك العالقة بني الوكيل بالعمولة واملوكل، 

تقع على عاتق  )ال�ضم�ضار(، وااللتزامات  بالعمولة  الوكالة  وهي عالقة يحكمها عقد 

الوكيل  في�سابهه  الغري  مع  يربمه  الذي  التعاقد  اآثار  كافة  اإليه  ينقل  اأن  واأهمها  الوكيل 

املدين )الوكالة العادية(. وهناك العالقة بني الوكيل بالعمولة والغري الذي يتعامل معه، 

ويحكمها العقد الذي اأبرم بينهما، فيكون اأ�سياًل يف التعامل معه، وهناك العالقة بني 

املوكل وهذا الغري، رغم عدم وجود رابطة عقدية بينهما)8)).

وكالت ال�سفر وال�سياحة/ عبد الف�سيل حممد: )10 وما بعدها  ((8(
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وت�سمى هذه الوكالة يف القانون وكالة ت�سخري)))) )اال�ضم امل�ضتعار(: وهي عقد يلتزم 

الوكيل مبقت�ساه بالتعاقد مع الغري با�سمه ال�سخ�سي حل�ساب موكله)30)، والت�سخري)31) 

يف القانون املدين يقابله الوكالة بالعمولة يف القانون التجاري، فالوكالة بالعمولة هي: 

املوكل يف مقابل  قانوين حل�ساب  بت�رشف  با�سمه  يقوم  اأن  الوكيل  يلتزم مبوجبه  عقد 

اأو اأكرث من االأعمال  اأجر))3)، والوكيل بالعمولة يتخ�س�س عادة يف الو�ساطة يف نوع 

اآثار  وتن�رشف  معينة،  بو�سيلة  للنقل  اأو  معينة  ل�سلع  البيع  اأو  ال�رشاء  كالتخ�س�س يف 

الت�رشف بالعمولة اإلى الوكيل نف�سه)33).

فمعيار التفرقة بني الوكالة بالعمولة والوكالة العادية ي�ستند اإلى الطريقة التي يتعاقد 

بها الوكيل، فاإن كان يتعاقد با�سمه ال�سخ�سي اعتربت الوكالة بالعمولة، واإن كان يتعاقد 

با�سم املوكل اعتربت وكالة عادية)34)، ويرتتب على هذا التكييف اأن ياأخذ العقد فيما 

يخت�س بهذه الت�رشفات اأحكام عقد الوكالة. 

3- ا�ستم�ل العقد على ال�سراكة.

ومن خالل ا�ستعرا�س االتفاقية املوقعة بني �رشكات االت�ساالت ومقدم اخلدمة جند 

اأن �رشكات االت�ساالت تاأخذ ن�سبة على كل مكاملة يجري العميل باالت�سال على مقدم 

ْرُته يف العمل ا�ستعملته جمانًا، امل�سباح املنري/  الت�سخري يف اللغة: ا�ستعمال ال�سخ�س بغري اأجر، يقال �َسخَّ  ((((
الفي�مي: )10

انظر ال��سيط/ ال�سنه�ري: )-1/ )80 بت�سرف  (30(
ال�كيل امل�سخر، يف الفقه الإ�سالمي مبعنى: ال�كيل املن�س�ب من قبل احلاكم للمدعي عليه الذي مل يح�سر   (31(
للمحكمة خمتارًا، ومل ميكن اإح�ساره للمحكمة جربًا. ويطلق عليه »اخل�سم املت�اري«، املغرب/ املطرزي: 

388، ، درر احلكام/ علي حيدر: 4/ 4)) وما بعدها، امل�اد 1))1، 1834 من املجلة العدلية.
انظر املادة: 18 من نظام املحكمة التجارية، العق�د التجارية/ اجلرب: 83  (3((

عق�د ال�كالت التجارية/ �سميحة القلي�بي: )5) وما بعدها – القاهرة 80)1م.  (33(
القان�ن التجاري/ م�سطفى طه: بند )43  (34(
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اخلدمة، كان مقدراها يف ال�سابق 35% ثم زادت الن�ضبة لت�ضبح 50%. ولعل قائاًل يقول 

اإن ذلك نظري قيام �رشكات االت�ساالت باالأعمال التالية ل�سالح مقّدم اخلدمة: من فوترة 

املكاملات واإعداد احل�سابات، 2- حت�ضيل املقابل املايل للخدمة من العمالء امل�ضتفيدين، 

و�ضداد الن�ضبة املخ�ض�ضة ملقدم اخلدمة من املبالغ املفوترة فعلًيا من العمالء، وبالتايل 

فاإنها تكون وكياًل بالعمولة، اإال اأن هذا الطرح يجد اإ�سكاالت منها:

اأن �رشكات االت�ساالت تتلقى ر�سوماً ثابتة �سهرياً من مقدم اخلدمة وما ذلك اإال     -

لهذه االأعمال.

اأن املكاملات الهاتفية قد تقل، فال تغطي قيمة هذه االأعمال.    -

لو كانت الن�سبة املاأخوذة لقاء هذه االأعمال، فال �سفة الأخذ الر�سوم ال�سهرية     -

الثابتة املبلغ.

املقطوع،  الثابت  املبلغ  اأ�سا�س  اإمنا تقوم على  اإن خدمات �رشكات االت�ساالت     -

ولي�س على الن�سبة التي تتفاوت.

اإن التفاوت يف الن�سبة من ينا�سب االأرباح، اأكرث من منا�سبة االأجر الثابت لقاء     -

االأعمال املحددة.

وبالتايل فاإن العالقة بينهما تقرتب من مفهوم عقود ال�رشاكة كما و�ضفها الفقهاء باأنها 

�رشكة اأعمال اأو �رشكة اأبدان، الأن الن�سبة التي تاأخذها �رشكات االت�ساالت عبارة عن 

اقت�سام اأرباح بن�سبة متفق عليها بني الطرفني، قامت �رشكات االت�ساالت بعملها، وكذا 

مقدم اخلدمة، فيطبق عليها اأحكام �رشكة االأبدان فيما يخت�س بهذه العالقة. لكن يرد 

على هذا اأنها ال ت�سرتك يف اخل�سارة مع امل�سغل مما يجعلها ت�ساطره فقط يف االأرباح.
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الفرع الث�لث: 

تكييف العلقة بني املت�سل ومقّدم اخلدمة.

تقدم اأن من خ�ضائ�ض اأمناط اخلدمة اأن العقد يتنوع باعتبار الغر�ض املراد من تقدميه، 

اخلدمة  اأمناط  فاإن  واإجمااًل  القانوين،  التكييف  اخلدمة حتدد  ن�ضاط  طبيعة  فاإن  وبالتايل 

املقدمة ال تخرج عن ق�سمني رئي�سني:

1- تقدمي م�ضابقة اأو ما يف حكمها، �رشاحة اأو ت�ضمناً.

2- تقدمي خدمة املراد منها القيام باأعمال اأو تزويد مبعلومات.

وهذا االأمر يحتاج ل�سيء من التف�سيل على النحو االآتي:

اأوًل: تكييف العقد ب��ستم�له على امل�س�بقة اأو م� يف حكمه�:

اأنها جتتمع يف  اإال  املقدمة عن طريق اخلدمة كثرية ومتنّوعة)35)  امل�ضابقات  اأمناط  اإنَّ 

اأنها ت�ضتمل على عو�ض يدفعه املت�ضابق )املت�ضل(، وقد ُترى بني طرفني، واالأغلب اأنها 

جترى مع طرٍف واحد، وتعتمد غالبية هذه امل�سابقات على احلظ والتخمني، وت�ستخدم 

يف الغالب اأ�سلوب ال�سحب يف اختيار الفائز باجلائزة، وقد ُيطلب من املت�سابقني عمل، 

وقد ُيكتفى مبجرد االت�ضال دون اأيِّ عمٍل يذكر.

تف�ضيل  اأحيل  فاإين   )٧00( اخلدمة  عرب  املقدمة  امل�ضابقة  اأحكام  لت�ضعب  ونظراً 

ا�سطالح  يف  تُعرف  والتي  امل�سابقات  الأحكام  تعر�ست  التي  االأبحاث  اإلى  ذلك 

الت�سويقيني: هي املغالبات التي يقيمها اأ�سحاب ال�سلع واخلدمات جلذب امل�سرتين 

تن�سيط  اأو  معينة،  خدمات  اأو  ل�سلع  الرتويج  اأو  معينة،  متاجر  اأو  اأ�سواق  اإل��ى 

و�شياأتي تف�شيل اأمناط امل�شابقات املقدمة عرب اخلدمة )00)) يف الفرع الرابع.  (35(
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املبيعات))3)، واإلى ما ذكره الفقهاء يف عقد امل�سابقة. قال ابن القيم - رحمه اهلل-: 

هذه  �سائر  عن  بها  يتميز  اأحكام  له  بنف�سه  م�ستقل  عقد  العقد  هذا  اأن  »فال�سواب 

العقود فال توؤخذ اأحكامه منها«))3).

القانون  اأوردها  التي  التطبيقات  اأهم  من  املكافاأة هي  اأو  باجلائزة  الوعد  ونظرية 

املادة  يف  جاء  فقد  االلتزام،  م�سادر  من  م�سدر  اأنها  على  املنفردة  ل��الإرادة  املدين 

معني  بعمل  يقوم  ملن  يعطيه  بجعل  وعد  العراقي:«من  املدين  القانون  من   )1٨5(

وع��د«)38).  اإلى  نظر  دون  به  قام  لو  العمل حتى  بهذا  قام  ملن  اجلعل  باإعطاء  التزم 

ويف القانون املدين امل�رشي، ن�ست املادة 162 على اأن »من وجه للجمهور وعداً 

بجائزة يعطيها عن عمل معني لتزم باإعطاء اجلائزة ملن قام بهذا العمل، ولو قام به 

دون نظر اإلى الوعد باجلائزة«))3). ويبدو لنا اأن رجال القانون يعدون وجه االلتزام 

بالوعد باملكافاأة االإرادة املنفردة، اإذ ال ميكن حمل وتف�سري الوعد باملكافاأة على اأنه عقد 

�سمني، الأن املوعد ملزم للواعد باملكافاأة، اإذا اأجنز العمل وفق اإرادته)40). 

 :)007( اخلدمة  عرب  املقدمة  امل�شابقة  عقد  •	تخريج 
ل�سور  تخريجات  وللفقهاء  بها،  خا�سة  اأحكام  للم�سابقات  اإن  االأم��ر  حقيقة  يف 

وقوعها، اإال اأن االأمر امل�سكل هنا هو اأن هذه امل�سابقة عرب هذه اخلدمة جعلت املت�سابق 

انظر: اإدارة الت�س�يق/ حممد �سادق بازرعة: )/ 8)4-))، دار النه�سة العربية، الطبعة الثامنة 88)1م.  (3((
انظر الفرو�سية/ لبن القيم: 05)، حتقيق حممد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار الرتاث- املدينة املن�رة-   (3((

الطبعة الأولى 1410هـ.
انظر امل�جز يف �سرح القان�ن املدين/ عبد املجيد احلكيم: 1/ )35.  (38(
انظر تف�سيل ذلك يف نظرية العقد/ عبد الفتاح عبد الباقي: )8).  (3((

انظر: اجلعالة واأحكامها يف ال�سريعة الإ�سالمية والقان�ن نظرية ال�عد باملكافاأة/ خالد ر�سيد اجلميلي:   (40(
))1، بت�سرف، عامل الكتب )140هـ.
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االت�ضال  تكلفة  عرب  مالياً  مبلغاً  يدفع  امل�ضابقة-  دخول  نيته  اإلى  -اإ�ضافة  )املت�ضل( 

املرتفعة، وبذلك يدخل يف دائرة الرتدد بني الغنم والغرم، االأمر الذي قد ي�سار له على 

اأنه »عني القمار«. 

له  كان  من  اأن  على  فيها طرفان  يت�سابق  والتي  الفقهاء  عنها  تكلم  التي  فامل�سابقات 

ا اأن يكون غامناً اأو �ضاملاً  ال�ضبق اأخذ املبلغ من طرف ثالث )مّلل(، فاملت�ضابق مرتدد اإمَّ

وقد ي�ضمى غارماً من باب التجوز؛ الأنه خ�رش جهده وتغلب عليه خ�ضمه.

اأنها  يظهر  فالذي  اخلدمة  هذه  عرب  جترى  التي  امل�سابقات  هذه  حقيقة  اإلى  وبالنظر 

م�ضابقة ترى بعو�ض مدفوع مقدماً يكون �رشطاً لدخول املت�ضابق يف )حق اختياره من 

لي�ضت  امل�ضابقات  تلك  اأمناط  بع�ض  باأن  القول  ميكن  وبالتايل  اآخرين(.  مت�ضابقني  جملة 

بيان �رشوطها و�سوابطها؛ الأن  واأ�سهبوا يف  الفقهاء عنها  تكلم  التي  امل�سابقات  باب  من 

االأمناط  من هذه  كثرياً  والأن  املت�ضابقون،  فيه  يتبارى  تكون على عمل  اأن  بد  ال  امل�ضابقة 

اأن  فيها  والغالب  اجتيازه،  نوع حتٍد ال ميكن  بع�ضها  التخمني واحلظ، ويف  يعتمد على 

املت�سابقني غري معينني، فاأ�سبهت طاولة القمار، من ناحية دخول العدد الكبري واملبالغ املالية 

من كل م�سرتك، والداخل فيها اإما غارم اأو غامن، وال ميكن اإحلاقها كذلك بالهبة؛ الأن الهبة 

املح�سة املجردة غري م�رشوطة باالت�سال ودفع مبالغ عرب الكلفة املرتفعة لالت�سال)41).

ومن جهة اأخرى ميكن القول اأي�ساً بالتفرقة بني نوع امل�سابقة والغر�س منها. بحيث 

اأو  والفائدة،  الثقافة  ن�رش  ظاهراً(  )ولو  هدفها  يكون  التي  امل�ضابقات  بني  التفرقة  تتم 

يكون هدفها ريا�سياً لك�سب اللياقة والر�ساقة، وبني تلك التي يكون اإجراوؤها عبثاً ولهواً 

انظر احل�افز التجارية الت�س�يقية/ خالد امل�سلح: 145 وما بعدها، دار ابن اجل�زي))14هـ.  (41(
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لهما هدف  »الت�سلية واللهو«  اأن  يناق�س هذا  فائدة علمية. وقد  حم�ساً ال يرتتب عليه 

»فائدة«  ذات  اأهداف  وهي  والت�سلية،  املتعة  واإ�سفاء  النف�س،  عن  الرتويح  يف  يتمثَّل 

ولي�ضت جمرد عبث م�ض. ومن هنا يكون القول باأن »الهدف« ي�ضرتط اأن يكون ذا 

قيمة ميكن املعاو�سة عليه، كطلب املعلومة، وطلب الت�سلية، وطلب الر�ساقة واللياقة. 

وقد ي�ساف اإلى هذا غر�س القائمني على هذا النوع من امل�سابقة هل هو موافقة الهدف 

من طرحها، اأم اأنه ملجرد التجارة والتك�سب، اأم هما معا))4). 

وتقف الفتاوى املعا�رشة على مفرتق طرق �ستى، فالبع�س وقف موقفاً حا�سماً بحرمة اأي 

ْو اخُلفٍّ اأَْو احَلاِفٍر،  ٍل اأَ عو�س يدفع عن طريق االت�سال ا�ستناداً اإلى التقييد الوارد على الَن�سْ

فال توز امل�ضابقة بعو�ض اإال فيما ورد الن�ض با�ضتثنائه يف قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم:« ال 

�ضبق اإال يف خف اأو ن�ضل اأو حافر«. وفّرع على هذه امل�ضاألة عدم جواز اال�ضرتاك يف كل 

�سئل ال�سيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين عن طريقة جديدة لربنامج تلفزي�ن ال�سع�دية القناة الأولى،   (4((
م�سابقات القراآن الكرمي، وف�ازير الأطفال. وقد كانت هناك اأرقام مبا�سرة لالت�سال عليها للم�ساركة يف 
للم�سابقة  فقط  خم�س�سة  م�سبًقا  القيمة  مدف�ع  ات�سال  ت�سمى  بطاقات  بطرح  التلفزي�ن  وقام  امل�سابقة 
والأخرى  رياًل   15 بـ  للكبار  الأويل  ثمنها  ا�سرتداد  ميكن  ول  اآخر  ل�سيء  ا�ستعمالها  ميكن  ل  اأي  والف�ازير 
امل�ساركة عن  ا�ستطاع�ا  الختيار  عليهم  يقع  الذين  امل�سرتكني  للربنامج،  ومبتابعتنا  ريالت  بـ 10  لل�سغار 
طريق هذه البطاقات. فهل هذه البطاقات التي ت�ساعد يف الدخ�ل يف الف�ز مببلغ 15000 ريال من املي�سر 
كمثل �سراء بطاقات اليان�سيب اأم ل؟ فاأجاب ال�سيخ: اإذا كان ق�سُد القائمني، على اإلقاء تلك امل�سابقات يف 
القراآن الكرمي وف�ازير الأطفال َحثَّ املُت�سابقني على البحث والتعّلم واحلفظ لآيات القراآن، والن�سغال بذلك 
عن املالهي والأغاين، فال مانع من الدخ�ل يف تلك امل�سابقة، ول� كان ق�سد املت�سابقني احل�س�ل على تلك 
اجل�ائز التي يبذلها القائم�ن على ُم�سابقات الُقراآن الكرمي. اأما اإذا كان الق�سد من و�سع تلك امل�سابقات 
ه� احل�س�ل على الأم�ال التي يدفعها املت�سابق�ن ُمقابل �سراء تلك البطاقات، فاأرى عدم الدخ�ل يف هذه 
امل�سابقات، واأنها داخلة يف املي�سر والقمار و�سبيهة ببطاقات اليان�سيب؛ وذلك لأن القائمني على هذه القناة 
الأولى، بطرحهم بطاقات ُت�سمى ات�ساًل مدف�ع القيمة م�سبًقا، ول ميكن ا�سرتداد ثمنها، اأنهم ق�سدوا جمع 
الأم�ال قيمًة لهذه البطاقات، فقد يجمع�ن من ال�سغار والكبار ما يبلغ مئات الأل�ف، ول يدفع�ن اجل�ائز اإل 
ونه اإلى اأهله، فاإذا كان هذا ق�سدهم  جزًءا ي�سرًيا منها كالُع�ْسر اأو ُرُبع الُع�ْسِر، والبقية يخت�س�ن به، ول َيُردُّ

. )رقم الفت�ى ))14). دخل يف املي�سر الذي ه� اأكل للمال بغري حقٍّ
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م�ضابقة يبذل فيها املت�ضابق عو�ضاً )اإال فيما ا�ضتثناه الن�ض()43). وباملقابل فقد خرجت بع�س 

ذات  اأو  علمية  م�ضابقة  الدخول يف  ا�ضتحياء(  املعا�رشين تيز )على  بع�ض  الفتاوى من 

هدف م�رشوع، ولو كان لك بعو�س يدفع للدخول فيها، باعتبار اأن املت�سابق ال يخلو اإما 

اأن يكون غامناً للجائزة وللفائدة، اأو غامناً للفائدة. والبع�س اآثر و�سع �سوابط وترك تطبيق 

ال�رشوط للم�ضتفتي بناًء على كل حالة، فذكروا للم�ضتفتي باأنه يجب اأن يكون املت�ضابق عليه 

)م�رشوعاً(. وكان �ضندهم القيا�ض على الثالثة التي جاء بها حديث النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم الذي رواه عنه اأبو ُهَرْيَرَة ر�ضي اهلل عنه، حيث َقاَل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )ال �َضَبَق 

ٍل اأَْو ُخفٍّ اأَْو َحاِفٍر()44). قال ابن القيم - رحمه اهلل- »فمن جوز امل�ضابقة عليها  اإِال يِف نَ�ضْ

ّديق لكفار قري�ض على  بعو�ض فامل�ضابقة على العلم اأولى باجلواز، وهي �ضورة مراهنة ال�ضّ

�سحة ما اأخربهم به وثبوته، وقد تقدم اأنه مل يقم دليل �رشعي على ن�سخه، واأن ال�سديق 

اأخذ رهنهم بعد حترمي القمار، واأن الدين قيامه باحلجة واجلهاد، فاإذا جازت املراهنة على 

اآالت اجلهاد فهي يف العلم اأولى باجلواز، وهذا القول هو الراجح«)45).

ولكن يبقى اإ�ضكال على القائلني باجلواز، بتكييف املبلغ املدفوع والذي يجعل لك 

انظر د. �سعد بن تركي اخلثالن، حيث ذكر »... ومن ذلك جميع امل�سابقات عن طريق الرقم )00)) وقد   (43(
العلماء  بني  ما  بعد  الرقم )00))  امل�سابقات عن طريق  منعت  �سنعًا حينما  الت�سالت  �سركة  اأح�سنت 
حرمة ال�سرتاك يف هذه امل�سابقات ومن ذلك اأي�سا امل�سابقات عن طريق ر�سائل اجل�ال فاإن املت�سابق فيها 
يبذل ع��سًا وه� تكلفة الر�سالة، وهذا ع��س بذله املت�سابق وقد يربح معه وقد يخ�سر، وهذه هي قاعدة 
املي�سر: بذل الع��س مع الرتدد بني الربح واخل�سارة وقد يق�ل قائل: اإن تكلفة هذه الر�سائل قليلة بالن�سبة 
للفرد فنق�ل: هي واإن كانت قليلة بالن�سبة للفرد لكنها كثرية بالن�سبة ملجم�ع النا�س ولهذا فاإن ال�سركات 
وامل�ؤ�س�سات التي تطرح هذه امل�سابقات تربح من ورائها ماليني الريالت... ثم اإنه قبل هذا كله هي داخله 

يف عم�م النهي يف ق�له عليه ال�سالة وال�سالم ول �سبق اإل يف خف اأو ون�سل اأو حافر«.
روى اأب� داود )4)5)) والرتمذي )00)1) وابن ماجة )8)8))، و�سححه الألباين يف »�سحيح اأبي داود«.  (44(

الفرو�سية/ ابن القيم. �س 318، ينظر اأي�سًا الباب املفت�ح« ))5/ )))، »فتاوى اللجنة الدائمة« )15/   (45(
))1)، فتاوى ال�سيخ ابن جربين« )5)/ ))).
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حقاً باأن تختار من �ضمن املت�ضابقني. فمن جوز مطلقاً مل يلتفت اإلى هذا املبلغ، وجعل 

االأمر من�سب يف حالة لو مت اختياره. اإال اأن االإ�سكال لو مل يتم اختيار املت�سابق - وهم 

ال�رشيحة الكربى من املت�سلني- اأو لو كرر املت�سابق ات�ساله للح�سول على حق االختيار 

اأنه هل يحل ملقدم  امل�سابقة. عالوة على  قيمة  اأو تفوق  تقارب  املبالغ قد  وكانت تلك 

اأنها من  اأثبت الواقع  باإجراء هذا النوع من امل�سابقات التي  اخلدمة االجتار والتك�سب 

طرق التك�سب لتغطيتها نفقات ت�سغليها مرات م�ساعفة. 

فلو جعل االأمر من�سباً على املعاو�سة على »حق الدخول يف امل�سابقة« بغ�س النظر 

هل مت اختيار املت�سابق اأم ال، لتغرّيت النظرة اإلى املو�سوع واأ�سبحنا اأمام عقدين:

1- عقد امل�ضابقة ذاته )يف حال وقع االختيار على املت�ضابق(.

2- عقد حق الدخول يف امل�سابقة.

وعقد »حق الدخول يف امل�سابقة« عقد معاو�سة وارد على منفعة، فاإن قيل هذا العقد 

يعد قاعدة للمي�رش الذي هو بذل العو�س مع الرتدد بني الربح واخل�سارة، وقاعدة للغرر 

وهو تردد ال�سيء بني الوجود والعدم، فقد يجاب اأن املنفعة متحققة وموجودة ولي�ست 

�ضيقع عليهم  الدخول �ضمن من  املت�ضابق )املت�ضل( على حق  معدومة وهي ح�ضول 

االختيار ليكون مت�ضابقاً، وهذا احلق ح�رشي ملن ا�ضتحقه فال ي�ضتحقه من مل يدفع )اأي 

اأما قاعدة املي�رش فال تتحقق الأن الربح واخل�ضارة واردة  يت�ضل(؛ فانتفت قاعدة الغرر. 

اأو  امل�سابقة« الذي ال ي�سمن ربحاً  امل�سابقة ولي�ست على عقد »حق الدخول يف  على 

خ�سارة بقدر ما مينح �ساحبة حق الدخول يف الربح واخل�سارة. 

وبناء على هذا الطرح ميكن القول باأن االت�سال من اأجل الدخول للم�سابقة يت�سمن 
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عقدين: عقد امل�ضابقة ذاته، )ويرد عليه ما يرد على اأحكام امل�ضابقات التي حتدث عنها 

الفقهاء(، وعقد حق الدخول يف امل�ضابقة، وهو عقد جديد املعامل ن�ضبياً يحتاج ملزيد 

ا�ضرتط  اجلواز  اإلى  توجه  من  باأن  امل�ضابقة  عقد  تلخي�ض  وميكن  والتاأمل.  البحث  من 

امل�رشوعية يف الهدف من امل�سابقة، وامل�رشوعية من الطرح. 

ثانيًا: تكييف العقد با�شتماله على تقدمي خدمة املراد منها القيام باأعمال اأو تزويد 

مبعلوم�ت.

تقدم اأن اأمناط تقدمي اخلدمة تنق�ضم اإلى ق�ضمني، حتدثنا عن الق�ضم االأول، و�ضنتحدث 

تزويد  اأو  باأعمال،  القيام  اخلدمة،  تقدمي  اأمناط  اأن من  اإلى  وبالنظر  الثاين،  الق�ضم  عن 

مبعلومات، فتاأخذ اخلدمة هنا �ضورة من �ضور العقود امل�ضماة، وبيان ذلك كالتايل: 

3-العقد عقد اإجارة.

ونحو  وال�رشعية  والقانونية  الطبية  اال�ضت�ضارات  تقدمي  اخلدمة،  تقدمي  اأمناط  من  اإن 

ويرى  م�سرتكاً))4).  اأج��رياً  العمل  بهذا  يقوم  من  ال�رشيعة  فقهاء  �سمى  وقد  ذل��ك، 

اأ�سا�س الوقت فالعقد عقد  اإذا حددت على  اأن العالقة بني املهني والعميل  القانونيون 

عمل))4)، وهذا يقت�سي اأن ياأخذ العقد �سفات عقد العمل مع خا�سيته الوحيدة وهي 

اأ�سا�س جزايف  املهني والعميل على  العالقة بني  باأمر ذهني، واإذا حددت  العمل  تعلق 

طبقاً الأهمية العمل املوؤدى كانت مقاولة، مبعنى اأن عمل اأ�سحاب املهن باعتباره عماًل 

عقلياً ال يختلف عن االأعمال اليدوية �سواء �سكلت مو�سوعاً لعقد عمل اأو عقد مقاولة، 
الأجري امل�سرتك: ه� الذي يقع العقد معه على عمل معني، اأو عمل مدة معينة ل ي�ستحق جميع نفعه فيها،   (4((

انظر: رو�سة الطالبني: 5/ 8))، حا�سية الد�س�قي: 4/ 4، ك�ساف القناع: 4/ ))، املغني: )/ 105-)10
وقد عرفت املادة 4)) من القان�ن املدين امل�سري عقد العمل باأنه »ه� الذي يتعهد فيه اأحد املتعاقدين باأن   (4((

يعمل يف خدمة املتعاقد الآخر وحتت اإدارته واإ�سرافه مقابل اأجر يتعهد به املتعاقد الآخر.
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اأخرى عن عقد  العمل وتارة  تارة عن عقد  ما تكلمت  الق�سائية كثرياً  اأن االأحكام  كما 

مقاولة دون حتديد وا�سح لالختالفات بينهما)48). 

-العقد عقد وكالة.

من اأمناط تقدمي اخلدمة القيام بحجز رحالت طريان اأو نحو من ذلك مما يقوم فيه 

مقدم اخلدمة بالتعاقد مع اجلهة التي يود املت�سل التعاقد معها. فاإذا تعاقد مقدم اخلدمة 

مع العميل با�سمه ال�سخ�سي، فحجز له الفنادق والتذاكر، فاآثار العقد راجعة للعميل، 

وال تتعلق مبقدم اخلدمة، اإال فيما يتعلق بغ�سه اأو خطئه اجل�سيم، وخطاأ متبوعيه يف تنفيذ 

الوكالة. اأما اإذا تعاقد مقدم اخلدم مع العميل با�سمه ول�سالح العميل، ثم اأ�ساف هذا 

الوكالة  بخالف  وهذا  املوكل،  اإلى  الوكيل  من  العقد  اآثار  انتقلت  للعميل،  الت�رشف 

اإذ احلقوق وااللتزامات التي يعقدها الوكيل  املك�سوفة التي ال حتتاج ملثل هذا النقل؛ 

ت�ساف ابتداء اإلى املوكل، وقد يتخذ انتقال احلقوق وااللتزامات �سورة اأن ُيحل الوكيل 

املوكل حمله يف العقد الذي اأبرمه مع الغري، وي�سرتك الغري يف هذا االإحالل في�سبح 

املوكل هو الدائن باحلقوق واملدين له بالتزامات))4). 

اإجراء امل�ضابقات عن طريق خدمة الرقم )٧00( �ضواء عن طريق خدمة الن�ضو�ض 

امل�سموعة، اأو عن طريق الر�سائل التفاعلية الق�سرية: يخ�سع مقدم اخلدمة على �رشورة 

احل�ضول على موافقة الغرفة التجارية يف املنطقة امل�ضجل بها حال ارتباط اخلدمة �ضواء 

ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بتقدمي جائزة اأو برتويج تاري.

واالأ�سل اأن تنظر الغرفة التجارية يف العر�س املقدم من مقدم اخلدمة ومدى مطابقته 
انظر امل�س�ؤولية املدنية للمحامي جتاه العميل/ حممد عبد الظاهر ح�سني: 4).  (48(

ال��سيط/ ال�سنه�ري: )-1/ 41) بند 1)3  (4((
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لالئحة امل�ضابقات التجارية، وبالنظر اإلى اأحكام هذه الالئحة واأمناط امل�ضابقات املقدمة 

عرب اخلدمة )٧00( نالحظ االآتي:

1- جاء يف املادة ال�سابعة من الئحة امل�سابقات التجارية:« يجب اأال تت�سمن امل�سابقة 

ال�ضعر لل�ضلعة  اأ�ضا�ضي لال�ضرتاك فيها، ويجب عدم زيادة  �رشاء كمية مددة ك�رشط 

دخول  مرات  حتديد  عدم  ويجب  انتهائها،  وحلني  بها،  الت�رشيح  بعد  امل�سابقة  حمل 

االت�ضال  �ضعر  يف  زيادة  تت�ضمن  فاإنها  امل�ضابقات  هذه  اأمناط  اإلى  وبالنظر  امل�ضابقة«، 

والذي ميثل العو�ض الذي يدخل به امل�ضابقة، فهو يحل مل ال�ضلعة التجارية، وبالتايل 

فاإنها تت�سمن خمالفة لهذا املادة.

ت�ضتهدف  اأن ال  التجارية:«ي�ضرتط  امل�ضابقات  التا�ضعة من الئحة  املادة  2- جاء يف 

احل�سول  الحتمال  ال�سلعة  �رشاء  اإلى  دفعه  اأو  امل�ستهلك  اإغ��راء  واجلوائز  امل�سابقات 

امل�ساحبة  التجارية  االإعالنات  واقع  اإلى  وبالنظر  عنها«،  املعلن  اجلوائز  اإحدى  على 

االإعالن  االأحالم، ويتكرر  الكبري وحتقيق  بالربح  املت�سلني  تغري  فاإنها  امل�سابقات  لهذا 

يف ال�سحف والقنوات الف�سائية ب�سكل يغري فئات وا�سعة من املجتمع و�سط دغدغة 

م�ساعر الب�سطاء والفقراء وال�سفهاء لتمتد يدهم باالت�سال، ومن العجيب ما مت ن�رشه 

عن اأحد الفائزين بهذه اجلوائز التي تنظم عرب هذه اخلدمة، حيث اأفاد اأنه ات�سل اأكرث 

من األفني مرة، وتربو تكلفة االت�سال الواحد خم�سة وع�رشين ريااًل! 

3- جاء يف املادة العا�رشة من الئحة امل�ضابقات التجارية:«ال يجوز اأن تكون طريقة 

امل�سابقة خملة باملبادئ ال�رشعية، اأو التقاليد املرعية باململكة اأو االآداب اأو النظام اأو اأن 

تعتمد على التخمني، وال يجوز ا�ضتخدام اأ�ضلوب ال�ضحب واليان�ضيب والكوبونات 
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باالأرقام يف اإجراء امل�ضابقات«، وبالنظر اإلى اأمناط هذه امل�ضابقة، فاإنها تخالف املبادئ 

ال�رشعية، وتخالف االآداب العامة، ويعتمد الكثري منها على التخمني، ويقوم معظمها 

على اأ�سلوب ال�سحب واليان�سيب.

بع�ض  قيام  عن  عبارة  واليان�ضيب  اليان�ضيب،  اأحكام  امل�ضابقة  اأمناط  بع�ض  تاأخذ 

ت�سمى  املالية،  االأوراق  ت�سبه  اأوراق �سغرية  باإ�سدار  املتخ�س�سة  البنوك  اأو  اجلمعيات 

بها، ثم تعر�س يف  اليان�سيب، وكل ورقة من هذه االأوراق حتمل رقماً خا�ساً  اأوراق 

ال�ضواق فيقبل النا�ض على �رشائها بثمن زهيد، ثم تتخذ قطع �ضغرية من املعدن ينق�ض 

على كل واحدة منهما رقم من اأرقم االأوراق املباعة، ثم تو�سع يف وعاء كروي ال�سكل 

الرابحة،  االأرق��ام  من  رقماً  حتمل  معدنية  قطعة  منه  خرجت  مرة  اأدير  كلما  ثقب،  فيه 

بعد اأن يتم بيع هذه االأوراق، يخ�ض�ض جزء من املال لتوزيعه عن طريق القرعة بني 

الذي  فالرقم  املقرر ربحها،  الوعاء بعدد االأرقام  اأن يدار  امل�سرتكني، وكيفية ذلك هو 

يخرج اأواًل يعطى �ساحبه الن�سيب االأكرب من الربح، وما خرج منها ثانياً يعطى �ساحبه 

الن�سيب الذي يلي االأول، حتى اإذا ما انتهى عدد االأرقام الرابحة وقف ال�سحب عنده 

وكان الباقي خا�رشاً)50). 

بالرقم  االت�ضال  يحل  اإذ  امل�ضابقات،  هذه  بع�ض  اأمناط  مع  يتقارب  التعريف  وهذا 

)٧00( مقام ورقة اليان�ضيب، وهذا ظاهر من خالل اإجراء اأب�ضط مقارنة، واليان�ضيب 

ينق�سم اإلى نوعني:

الإ�سالم  الثانية 1350هـــ، حترمي  الطبعة  املنار  ر�سيد ر�سا )/ ))3 مطبعة  املنار/ حممد  تف�سري  انظر   (50(
للمي�سر من وج�ه اإعجاز الت�سريع القت�سادي/ لأمني منت�سر ))، معهد البح�ث الإ�سالمية واإحياء الرتاث 

الإ�سالمي طبعة 1414هـ.
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هذا  من  ل  يتح�سّ وما  معينة،  موؤ�س�سة  عليه  ت�رشف  الذي  وهو  جتاري  يان�سيب   -

اليان�سيب من اأرباح فهو خال�س لهم.

- يان�سيب خريي، وهو الذي تتولى االإ�رشاف عليه اجلمعيات اخلريية يف الدولة وما 

يتح�سل من اأرباح تنفق على اأعمال الرب من اإعانة الفقراء وبناء امل�ست�سفيات واملالجئ 

اإلى غري ذلك من وجوه اخلري.

واليان�سيب بكال ق�سميه حمرم على قول عدد من اأهل العلم، ال�ستماله على القمار 

للربح  انتظاراً  اليان�سيب  لورقة  ثمناً  مبلغاً �سغرياً  يدفع  امل�سرتك  الأن  وذلك  ؛  املحرم 

والغرم  الغنم  بني  يرتددون  اإذن  امل�سرتكني  فكل  دفعه  ما  خ�رش  يربح  مل  فاإذا  ال�سخم، 

وهذا هو حد القمار املحّرم، وحترمي املي�رش والقمار اأ�ضل من اأ�ضول ال�رشيعة يف باب 

يف  هو  اخلريي  اليان�سيب  اإن  قطعياً)51).  اإجماعاً  العلم  اأهل  عليه  واأجمع  املعامالت، 

احلقيقة �سورة من �سور القمار وي�سابه اليان�سيب التجاري من حيث املبادئ والطريقة 

اإال اأن الفرق اأن عوائد بقية االأموال تذهب للجهات اخلريية، وهذا االأمر لي�س مق�سداً 

حقيقياً واأ�سا�سياً للمت�سابق؛ والأن الغر�س من اليان�سيب اخلريي هو نف�س الغر�س من 

كانوا  العرب  فاإن  املي�رش  نفع  )واأما  قتيبة:  ابن  يقول  اجلاهلية،  العرب يف  عند  املي�رش 

وامل�ضكنة  ال�رشُّ  اأهل  على  االأقوات  وتعّذر  الزمان  الربد وجدب  �ضدة  عند  ال�ضتاء  يف 

فاإذا  والفقراء،  منهم  احلاجة  لذوي  يجعلون حلومها  ثم  االإبل  على  بالقداح  يتقامرون 

فعلوا ذلك اعتدلت اأحوال النا�ض، واأخ�ضبوا وعا�ضوا وا�ضرتا�ضوا())5). ومع ذلك فقد 

انظر جمم�ع الفتاوى/ ابن تيمية )3/ 0)).  (51(
القاهرة   - ال�سلفية  املطبعة  اخلطيب  الدين  حمب  عليه  وعلق  �سححه   43 قتيبة:  لبن  ولقداح/  املي�سر   (5((

)134هـ
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جاء ال�رشع بتحرميه، ويف ذلك يفيد م�ضطفى الزرقا - رحمه اهلل-: )اإن هذه الفكرة 

غري مقبولة يف النظر االإ�سالمي، فاإن فيها �سلوك الوا�سطة احلرام للو�سول اإلى الهدف 

اإن الغاية تربر الو�سيلة، فاإن هذا املبداأ الذي  امل�رشوع، واإن االإ�سالم ال ُيقبل فيه مبداأ 

يعتمده اليهود وال�سيوعيون يفتح اأبواباً من الو�سائط االإجرامية ال حدود لها، فيجب يف 

االإ�ضالم اأن تكون الغاية والوا�ضطة كلتاهما م�رشوعتني()53). 

فتاوى م�سطفى الزرقا ))5دار القلم الطبعة الأولى 0)14هـ اعتنى بها جمد اأحمد مكي.  (53(
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الف�شل اخلام�ض
اللتزامات املت�لدة عن العقد

يوّلد عقد اخلدمة )٧00( عدداً من االلتزامات املتقابلة على الطرفني، وهي نا�ضئة 

تناول هذه  ال�رشوري  لذا كان من  التي حتدد نوع االلتزام و�سفته،  العقد  من طبيعة 

االلتزامات ب�سيء من التف�سيل، ملعرفة الواجبات امللقاة على عاتق كل طرف.

يف  اخلدمة  مقدم  يلتزم  وكذلك  اخلدمة،  مقدم  جتاه  االت�ساالت  �رشكات  تلتزم 

من  بالعديد  )املت�ضل(  العميل  مواجهة  يف  وكذلك  االت�ضاالت  �رشكات  مواجهة 

وميكن  معه،  املربم  العقد  طبيعة  باختالف  االلتزام  طبيعة هذه  وتختلف  االلتزامات، 

اإلى  تنق�سم  واإمنا هي  تندرج جميعاً حتت طبيعة واحدة  االلتزامات ال  باأن هذه  القول 

طائفتني حتتوى كل منها على عدة التزامات:

•	االأولى: االلتزام بتحقيق نتيجة.
•	الثانية: االلتزام ببذل عناية.

وتاأتي اأهمية حتديد طبيعة االلتزام يف عبء اإثبات االإخالل بتنفيذ العقد، اإذ يختلف 

احلالة  ففي  نتيجة،  بتحقيق  التزاماً  اأو  عناية  ببذل  التزاماً  االلتزام  كان  اإذا  ما  بح�سب 

حيث  الدائن-   - العميل  على  االإثبات  عبء  يقع  عناية  ببذل  االلتزام  وهي  االأولى 

يجب عليه اأن يثبت خطاأ املدين يف عدم اأو �سوء تنفيذ التزاماته. 

اأما يف االلتزام بتحقيق نتيجة، فيقع عبء االإثبات على املدين فيلتزم باإثبات حتقق 

النتيجة املحددة حمل االلتزام.
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وعبء االإثبات يتوزع بني املدعي واملدعى عليه، واأ�ضا�ض ذلك التفريق بني يد املدين 

اإذا كانت يد اأمانة اأو يد �سمان، فيقع عليه اإثبات اأنه قام بالتزامه وهو التزام بتحقيق 

غاية وبني ما اإذا كانت يده يد اأمانة، فيقع على الدائن عبء اإثبات اأن املدين -الذي 

التزامه ببذل عناية- مل يبذل العناية الواجبة)54).

�سوابط تقدمي اخلدمة

ف�سهولة  الت�رشف،  جائز  مع  يكون  اأن  بد  ال  التعاقد  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر  اأواًل: 

التعاقد بالهاتف)55) جعلت غري جائزي الت�رشف يتعاقدون مع مقدم اخلدمة، اإ�سافة اإلى 

اأن مقدم اخلدمة يخاطب بربامج خا�سة �سغار ال�سن، و يطلب منهم االت�سال اإما مل�سابقة 

التعاقد، والتي  اأ�ضا�ضي يف  االأهلية �رشط  اأن  اإذ  اأو م�ضاركة ونحو ذلك. وهذا م�ضكل 

الت�رشفات  ومبا�رشة  االلتزامات  وحتمل  احلقوق  لك�سب  ال�سخ�س  �سالحية  بها  يراد 

ال�رشعية والقانونية التي يكون من �ساأنها اأن تك�سبه حقاً اأو اأن حتّمله التزاماً على وجه 

يعتد به قانوناً))5) وقد ذكر الفقهاء اأن من �رشوط البيع: اأن يكون العاقد من بائع وم�ضرت 

جائز الت�رشف وهو احلر البالغ الر�سيد، فال ي�سح من �سغري وجمنون و�سكران ونائم 

ومرب�سم و�سفيه; الأنه قول يعترب له الر�سا فلم ي�سح من غري ر�سيد كاالإقرار اإال ال�سغري 

م�سطفى  حممد  الإ�سالمية/  ال�سريعة  يف  الإثبات  و�سائل  وانظر   ،15(  /( ال�سنه�ري:  احلق/  م�سادر   (54(
الزحيلي: )))مكتبة دار البيان دم�سق )140هـ.

يذكر اأن التعاقد بالهاتف جائز ويقا�س على التعاقد باملرا�سلة ويعترب بني حا�سرين يف اآن معًا، فه� تعاقد   (55(
اإلى الآخر ف�ر �سدورها، انظر املادة  بني غائبني لبعد امل�سافة، وبني حا�سرين ل��س�ل عبارة كل منهما 

)4)/ 1) من التقنني املدين امل�سري، ونظرية العقد/ عبد الفتاح عبد الباقي: 1)1-))1.
نظرية العقد/ عبد الفتاح عبد الباقي: 44).  (5((
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املميز وال�سفيه في�سح ، ت�رشفهما باإذن وليهما ولو يف الكثري))5). لذلك ولكي يقع العقد 

�ضحيحاً نافًذا ال يتوقف على اإجازة اأو انتظار بلوغ، ال بد اأن يقع من جائز الت�رشف، فال 

ميكن غري جائز الت�رشف من االت�سال، واأال ي�سمح ملقدم اخلدمة باأن يقدم برامج تعتمد 

على االت�ضال تخاطب غري جائزي الت�رشف، واأن ينبه على هذا قبل تقدمي اخلدمة.

ثانياً: �سالمة العقد من الغرر، فالغرر لغة: اخلطر، ما له ظاهر حمبوب، وباطن مكروه)58)، 

و  الوجود،  اأي  طرفاه،  ي�ستوي  الذي  اخلطر  هو  اأو  العاقبة  م�ستور  يكون  ما  وا�سطالحاً: 

العدم))5). وقيل الغرر: ما تردد بني مت�سادين اأغلبهما اأخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته)0)). 

ويبقى ال�سوؤال هل يعد حتديد الدقيقة بخم�سة رياالت مثاًل كاٍف يف معلومية االأجرة؟

فاملت�ضل  اخلدمة،  تقدمي هذه  واقع  معرفة  علينا  ينبغي  ال�ضوؤال  للجواب على هذا 

اخلدمة  تقدمي  وقت  �ضي�ضتغرق  كم  يجهل  لكنه  معني،  مبلغ  الدقيقة  �ضعر  اأن  يعرف 

خ�ضو�ضاً واأن كثرياً من مقدمي اخلدمة ميدون يف مدة تقدمي الربنامج ور�ضائله ال�ضوتية 

طمعاً يف ك�سب اأكرب وقت ممكن من االت�سال، ويتفنن بع�سهم اإما ب�رشعة اإلقاء الر�سالة 

ال�سوتية وطرح اخليار للمت�سل باال�ستماع اإليها جمدداً، اأو الدخول يف اأمور ال دخل 

لها يف الن�ضاط املطلوب اأو قراءة جميع اخليارات والتي حتوي اأموراً كثرية غري مطلوبة 

وجعل اخلدمة املطلوبة يف اآخر الر�ضالة، اأو متطيط مدة قراءة الر�ضالة ال�ضوتية اأو اأخذ 

مدة كبرية يف التعريف مبقدم اخلدمة وموؤ�س�ساته وفروعه واأرقامه.

انظر ك�ساف القناع/ البه�تي: 3/ 151.  (5((
امل�سباح املنري/ الفي�مي: 445، الفروق/ القرايف: 3/ 5)) الفرق: 3)1 دار املعرفة مع تهذيب الفروق   (58(

–بدون تاريخ-
بدائع ال�سنائع/ الكا�ساين: 5/ 3))، املب�شوط/ ال�شرخ�شي: 3/ 4)1  (5((

الغرر البهية يف �سرح البهجة ال�ردية/ الأن�ساري: )/ )40-املطبعة امليمنية.  ((0(
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كل ذلك يجعلنا جنهل اأجرة املكاملة، لدرجة اأن املت�سل لو علم قبل ات�ساله اأن ات�ساله 

وثمن  جمهولة  االت�سال  مدة  كانت  فاإذا  االت�سال،  على  يقدم  مل  املبلغ  هذا  �سيكلفه 

االت�سال معلوم كان العقد جعالة اأو اإجارة على الراجح. واإن مل يكن االأمر كذلك باأن 

كانت مدة االت�سال جمهولة وثمن االت�سال جمهول ح�سل اخللل يف العقد.

بيد اأن هذا الطرح قد يلقى معار�سة، باأن يقال اإن كلفة االت�سال معلومة وذلك بناًء 

على اأن املت�سل يعلم املدة ومن خاللها يعلم كلفة االت�سال يف نهاية املطاف، قيا�ساً على 

عقد اإجارة االأماكن، فلو قيل اإن اأجرة الغرفة يف ال�ساعة ع�رشة رياالت، َعرف امل�ستاأجر 

كلفة العقد، ومن ثم فهو من يحدد كلفة العقد، على اعتبار اأن االأجرة تو�سف بو�سف 

ي�سبطها)1)) وخ�سو�ساً اأن احلنفية يرون اأن املعقود عليه يف االإجارة يوجد اآنا فاآناً؛ الأن 

املنفعة وقت العقد معدومة وهي حتدث �ضيئاً ف�ضيئاً، وبالتايل يكون العقد عقد اإجارة 

معلوم املدة واالأجل.

بيد اأن هذا الطرح حمل نقا�س؛ فاالأ�سل اأن يعلم املت�سل بثمن اخلدمة مقدماً ال يف 

نهاية العقد، وهناك عوامل توؤثِّر على حريته يف اختيار املت�ضل يف حتديد املدة منها عدم 

التمطيط  ت�ضتغرق مدة االت�ضال الإجناز ما طلب االت�ضال الأجله، ولوجود  معرفته كم 

يف الر�سالة ال�سوتية، والأن املت�سل ال يتمكن من قطع املكاملة اإال بعدم اأن تتم الر�سالة 

ال�سوتية حديثها اأو ال�سخ�س املت�سل عليه، واإذا قطع املت�سل االت�سال قبل ذلك يكون 

قد خ�رش املبلغ الذي دفعه من بداية املكاملة اإلى حني قطعها دون فائدة، اأما قيا�س اأجرة 

الغرفة يف ال�ساعة على هذا العقد قيا�س مع الفارق؛ الأن م�ستاأجر الغرفة ينتفع بها طيلة 

انظر: اأ�سنى املطالب �سرح رو�س الطالب/ زكريا الأن�ساري: )/ 404.  ((1(
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ال�ضاعة اأو اأجزائها، وهو من يحدد متى يريد املغادرة وبالتايل يعرف م�ضبقاً ما �ضيدفعه 

للموؤجر، فلو قيل له اإن مدة اجللو�س يف الغرفة الدقيقة بخم�سة رياالت لقام باحت�ساب 

ال�ساعة واليوم بناًء على ذلك،الأنه �سينتفع من املدة و�سيعرف كم املقدار الذي يكفيه 

لالإقامة وعلى �سوء ذلك تتحدد له كلفة العقد.

وخال�ضة القول اإن معرفة زمن االنتفاع طريق ملعرفة الكلفة، واإذا جهل زمن االنتفاع 

جهلت كلفة االت�سال، والذي اأراه اأن ياأخذ العقد اأحد االأ�سكال التالية:

1- اأن يكون حمدد الكلفة م�سبقاً مفتوح املدة بحيث يكون املعقود عليه هو معيار 

حتديد املدة فاإن كانت اال�ست�سارة الطبية اأو نحو ذلك قد انق�ست يف اأربعة دقائق اأو ثمان 

مل يوؤثر ذلك على القيمة.

2- اأن تكون املدة حمددة والثمن حمدد، كما يف خدمة اإر�سال النغمات وال�سعارات 

وبرامج واألعاب اجلوال، اأو اال�ستماع خلدمة معينة، اأو طلب معرفة ا�ستبيان اأو ت�سويت 

اأو نحو ذلك.

3- اأن يعلم املت�سل يف بداية االت�سال اأن مدة اخلدمة هي كذا تقريباً تزيد اأو تنق�س 

قلياًل، واأن �سعر الدقيقة كذا ليكون املت�سل على بينة من اأمره، الأن واقع احلال ي�سهد 

اأن كثرياً من املت�سلني يقول لو كنت اأعلم اأن االت�سال باخلدمة �سيكلفني كذا ما اأقدمت 

على ذلك. 

ثالثا: ا�سرتجاع املبلغ حال عدم تنفيذ اخلدمة، وهذا االأمر جدير باالهتمام، الأن تنفيذ 

اخلدمة يعرت�سه كثري من العوائق منها انقطاع خط االت�سال قبل ا�ستيفاء املنفعة، اأو كون 

املت�ضل عليه )مقدم اخلدمة( ال يعرف اجلواب على اال�ضت�ضارة املطلوبة اأو وجود خطاأ 
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ا�ستيفاء  اإما  املت�سل اجلواب، وغري ذلك مما يوجب  نتج عنه عدم �سماع  يف االت�سال 

تنفيذ اخلدمة مال بال مقابل  املاأخوذ بدون  املال  للمت�سل؛ الأن  القيمة  اإعادة  اأو  املنفعة، 

فيكون من باب اأكل اأموال النا�ض بالباطل، وبالتايل ال يحل اأخذ هذا املال.

اأن يكون م�رشوعاً،  التعاقد ال بد  اأن حمل  التعاقد من املقرر  رابعاً م�رشوعية حمل 

من  وتعد  تافهة  واأم��ور  �رشعاً،  حتل  ال  اأم��ور  اخلدمة  تقدمي  اأمن��اط  من  اأن  واملالحظ 

اال�ستخفاف، وبع�سها يكون ال فائدة منه يف حقيقة االأمر مما يدخله يف دائرة اإ�ساعة املال 

املنهي عنه �رشعاً، ويقع على اجلهات املرخ�سة لهذه اخلدمة العبء االأكرب يف حتديد 

مدى �رشعية تقدمي هذا الن�ضاط من عدمه. 
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الف�شل ال�شاد�ض
امل�ش�ؤولية النا�شئة من العقد

امل�سوؤولية مبعناها العام قد تكون م�سوؤولية قانونية اأو نظامية لها جزاء قانوين، وقد 

تكون اأخالقية اأو اأديبة، لي�س لها جزاء مادي ملمو�س، واإمنا لها جزاء اأخالقي فقط 

يتمّثل يف لوم النف�س وهو عظيم االأثر رغم اأنه ذاتي))))، وامل�سوؤولية القانونية تتنوع 

باالإ�سافة اإلى امل�سوؤولية االإدارية وما اإليها اإلى م�سوؤولية جنائية وم�سوؤولية مدنية)3)). 

مقدم  بني  املربم  العقد  وكذا  اخلدمة،  ومقدم  املت�سل  مع  املربم  العقد  عن  وين�ساأ 

اخلدمة و �رشكات االت�ضاالت، م�ضوؤولية تتنوع بح�ضب ما تقع عليه كالتايل:

اأوًل: امل�سوؤولية املدنية.

فاإن الذي  اأ�رش ب�ضخ�ض معني، لذا  امل�ضوؤولية املدنية )Civil liability( فهي جزاء 

يطالب بالتعوي�س كجزاء للم�سوؤولية املدنية هو ال�سخ�س امل�رشور ولي�س ممثل املجتمع 

الذي يطالب بعقوبة موؤملة كجزاء للم�سوؤولية اجلنائية.

وامل�سوؤولية املدنية كجزاء فعل اأ�رش ب�سخ�س معني تنق�سم اإلى ق�سمني اأ�سا�سني:

.)Contractual Obligation( 1- م�ضوؤولية عقدية وهي جزاء االإخالل بالتزام عقدي

العام  بالواجب  االإخالل  جزاء  وهي   )Neglect liability( تق�ضريية  م�ضوؤولية   -2

الذي يلزم االأفراد بعدم االإ�رشار بالغري وب�سورة عامة، فاإن امل�سوؤولية املدنية اإذن هي 

الرتاث  اإحياء  دار   -505 بند   (44-(43  /1 ال�سنه�ري  الــرزاق  عبد  املدين/  القان�ن  �سرح  يف  ال��سيط   ((((
العربي- بريوت 4))1م.

امل�س�ؤولية املدنية يف �س�ء الفقه والق�ساء/ عز الدين الدنا�س�ري وعبد احلميد ال�س�اربي)38 القاهرة 88)1م.  ((3(



328

خدمة الن�سو�ص التفاعلية املقروءة والن�سو�ص امل�سموعة »درا�سة مقارنة«

جملة الق�ضائية - العدد العا�ضر - رم�ضان  1435هـ

االأولني  الفر�سني  �سار ويف  فعل  اأو  منفردة،  اإرادة  اأو  عقد،  ناجم عن  بالتزام  اإخالل 

املدنية  امل�سوؤولية  و�سف  عليها  ي�سبغ  بينما  العقدية  بامل�سوؤولية  امل�سوؤولية  هذه  تعرف 

اأي�ساً، اإذا كانت اإخالاًل بالنظام العام اأو االآداب االإ�سالمية)4)).

االلتزام  اإّما  االإ�سالمي  الفقه  العقدية يف  امل�سوؤولية  باأن  القول  وب�سورة عامة ميكن 

املرتتب  اجلزاء  واإّما  للعقد،  اأثر  االلتزام هو  اأن هذا  باعتبار  امللتزم  كاهل  يثقل  الذي 

عن االإخالل بهذا االلتزام باعتبار اأن هذا االإخالل هو اجلزاء املرتتب على عدم ترتيب 

اأثر العقد، وعلى هذا فاإن مفهوم امل�سوؤولية العقدية يف ال�رشيعة االإ�سالمية اأعم منه يف 

القوانني الو�سعية، اإذ ي�سمل االلتزام،واأثر عدم تنفيذ االلتزام.

هو  ال�رشر  بكون  االإ�سالمي  الفقه  يف  التق�سريية  امل�سوؤولية  معامل  حتديد  وميكن 

الغري  �سمان  فكرة  يقر  االإ�سالمي  الفقه  واأن  التق�سريية  امل�سوؤولية  اأو  ال�سمان  اأ�سا�س 

وفعل ال�سيء واحليوان)5)).

فم�سوؤولية مقدم اخلدمة تهدف اإلى احلكم ل�سالح العميل بتعوي�س ال�رشر النا�سئ 

عن عدم وفاء مقدم اخلدمة بالتزامه، فال يكفي لقيامها وجود عقد بني العميل ومقدم 

مل�سوؤولية  واملوجب  به  حلق  الذي  ال�رشر  اأن  العميل  يثبت  اأن  اأي�سا  يلزم  بل  اخلدمة، 

مقدم اخلدمة نا�سئ من اإخالل مقدم اخلدمة باأي من التزاماته التعاقدية، وذلك بتوافر 

اأركان امل�سوؤولية العقدية: اخلطاأ، ال�رشر، العالقة ال�سببية بينهما)))).

تعريف امل�س�ؤولية املدنية ب��سفها جانبًا من ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي/ حممد بن حممد �ستا اأب� ال�سعد،   ((4(
بحث من�س�ر يف جملة جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية العدد: )، لعام: 1413هـ.

تعريف امل�س�ؤولية/ 13)  ((5(
انظر م�سادر احلق يف الفقه الإ�سالمي/ عبد الرزاق ال�سنه�ري: )/ 111، م�س�ؤولية املدنية واجلنائية يف   ((((

العمل امل�سريف يف الدول العربية/ عبد الفتاح �سليمان: 35.
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ا امل�ضوؤولية التق�ضريية فال ي�ضرتط لقيامها وجود عقد بني العميل ومقدم اخلدمة،  اأمَّ

حيث اإنه تقوم حينما يحدث مقدم اخلدم بخطئه �رشر للغري، فهي تهدف اإلى اإلزام 

مقدم اخلدمة بتعوي�س ال�رشر النا�سئ عن خطئه، و�رشطها الوحيد اأن يقع خطاأ من 

جانب مقدم اخلدمة، واأن يحدث هذا اخلطاأ �رشراً للغري حتى لو كان اخلطاأ ي�سرياً، 

اأنها قد تن�ساأ  ولذا فاإن جمال هذه امل�سوؤولية غالباً مع غري عمالء مقدم اخلدمة، اإال 

اأحياناً مع العمالء)))). 

ث�نيً�: امل�سوؤولية اجلن�ئية

وامل�ضوؤولية اجلنائية )liability Criminal( هي جزاء فعل اأ�رش باملجتمع، ووقوع 

تقدمي  اخلدمة،  تقدمي  اأمناط  من  اأن  ذلك  مت�ضور،  اخلدمة  مقدم  من  اجلنائي  الفعل 

ا  عمَّ امل�ضوؤولية  اأي�ضاً  ومنها  القانونية،  اال�ضت�ضارات  وتقدمي  الطبية،  اال�ضت�ضارات 

يعر�ض على �ضا�ضة التلفاز من ر�ضائل خملة لالآداب، حيث اإن مقدم اخلدمة ي�ضاأل عن 

لتقدمي تلك الر�ضائل، كما لو ن�رشها يف ال�ضحف، الأن التلفاز  ذلك باعتباره و�ضيطاً 

اأركان  توافر  من  بد  ال  اجلنائية  اخلدمة  مقدم  م�سوؤولية  االإعالم.ولقيام  و�سائط  من 

امل�سوؤولية اجلنائية، وهي اخلطاأ وال�رشر والعالقة ال�سببية بينهما مع توافر الركن املادي 

واملعنوي للجرمية)8)).

انظر اأ�س�ل امل�س�ؤولية التق�سريية يف قان�ن املعامالت املدنية الإ�سالمي ال�س�داين/ حممد اأب� ال�سعد 43   ((((
مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الأولى 1404هـ.

انظر تف�سيل اأحكام ذلك يف امل�س�ؤولية اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي/ اأحمد فتحي بهن�سي )15 وما بعدها،   ((8(
م�ؤ�س�سة احللبي الطبعة الثاين )138هـ.
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الف�شل ال�شابع
ف�شخ العقد وانتهائه

الفرع الأول: 

�سور الف�سخ:

هناك ات�سال بني الف�سخ وامل�سوؤولية العقدية، فكالهما جزاء لعدم قيام املدين بتنفيذ 

التزامه العقدي، فاإذا كان العقد ملزما للجانبني، واأخل اأحد املتعاقدين بالتزامه، جاز 

بالتعوي�ض جزاء االإخالل  اأن يطالب  له  العقد، وجاز  اأن يطلب ف�ضخ  للمتعاقد االآخر 

بااللتزام وهذه هي امل�سوؤولية العقدية.

وللف�سخ �سور ثالث، فهو اإما اأن يكون بحكم القا�سي وهذا هو االأ�سل وقد يكون 

باتفاق املتعاقدين، ويكون يف بع�س االأحوال بحكم القانون، وي�سمى انف�ساخاً، ويكون 

بعدم تنفيذ العقد.

والعقود امللزمة هي وحدها التي يرد عليها الف�سخ بجميع اأنواعه الق�سائي واالتفاقي 

الف�سخ  اأن كاًل من  التنفيذ؛ ذلك  بعدم  الدفع  يرد عليها  التي  والقانوين وهي وحدها 

باأنواعه الثالثة والدفع بعدم التنفيذ مبني على فكرة االرتباط ما بني االلتزامات املتقابلة، 

وجنمل اأحكام �سور الف�سخ يف االآتي:

1- الف�سخ بحكم الق�ساء:

يجب توافر ثالثة �رشوط حتى يثبت للدائن حق املطالبة بف�ضخ العقد:

1- اأن يكون العقد ملزماً للجانبني. 
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2- اأال يقوم اأحد املتعاقدين بتنفيذ التزامه.

بالتزامه من جهة  للقيام  الف�سخ م�ستعداً  الذي يطلب  االآخر  املتعاقد  اأن يكون   -3

وقادراً على اإعادة احلال اإلى اأ�سلها اإذا حكم بالف�سخ من جهة اأخرى)))).

2- الف�سخ بحكم االتفاق: 

هذا  مت  فاإذا  بالتزامه  املتعاقدين  اأحد  اإخالل  عند  الف�سخ  على  املتعاقدان  يتفق  قد 

االتفاق بعد اأن يخل املتعاقد بالتزامه فعاًل، وقد اأظهر العمل اأن املتعاقدين يتدرجان يف 

ا�ضرتاط الف�ضخ عند اإن�ضاء العقد.

اإنَّ االتفاق على الف�سخ التلقائي للعقد مبجرد االإخالل بااللتزامات النا�سئة عنه يطلق 

عليه الف�ضخ االتفاقي اأو ال�رشط ال�رشيح الف�ضخ)0)) 

وتت�ضمن االتفاقية املربمة بني مقدم اخلدمة و�رشكات االت�ضاالت �رشطاً ي�ضمى )�رشط 

االإلغاء( اأو ال�رشط الفا�ضخ: وهو ال�رشط الذي يتوقف على حتققه زوال االلتزام، فاإذا 

كان زوال االلتزام متوقفاً على �رشط بحيث اإذا حتقق عند ال�رشط زال االلتزام، واإذا 

تخلف مل يزل، �ضمي هذا ال�رشط �رشطاً فا�ضخاً، اأو �رشط اإلغاء؛ الأنه يتوقف عليه زوال 

الفا�ضخ  يت�ضمن وجود �رشط واقف)1))، وال�رشط  الفا�ضخ  واإلغاوؤه، وال�رشط  االلتزام 

منه ما هو �رشيح، ومنه ما هو �سمني. 

فاالأول: هو �رشط باملعنى احلقيقي.

م�سادر احلق يف الفقه الإ�سالمي: ال�سنه�ري )/ 5)1، ف�سخ العقد يف �س�ء الق�ساء والفقه/ عبد احلميد   ((((
ال�س�اربي: 8)، من�ساأة املعرف بالإ�سكندرية

انظر تف�شيل اأحكام ذلك يف: ال�شرط ال�شريح الفا�شخ/ حممد ح�شني من�شور: 15، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر.  ((0(
ال�شرط  اأتى  ثم  اأوًل  الروماين  القانون  عرفه  الذي  هو  الواقف  ال�شرط  اأن  اإلى  ال�شنهوري  الدكتور  ينبه   ((1(

الفا�شخ بعد ال�شرط الواقف. الو�شيط: 3/ 30
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امللزم  العقد  يف  وج��وده  يفرت�س  وال��ذي  �رشطاً،  حقيقته  يف  لي�س  وهو  والثاين: 

للجانبني، فاإذا مل يقم اأحد العاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد االآخر اأن يطلب الف�ضخ، 

الفا�ضخ  ال�رشط  ��ا  اأمَّ القا�ضي،  لتقدير  يخ�ضع  واإمن��ا  حتماً،  الف�ضخ  ي�ضتوجب  ال  فهو 

ال�رشيح فهو موجب للف�سخ حتماً، فال ميلك القا�سي اأن ميهل املدين وال ي�ستطيع املدين 

اأن يتفادى الف�سخ بعد اإقامة دعوى الف�سخ عليه)))). 

و ال�رشط الفا�ضخ جزء من نظرية الف�ضخ يف الفقه الغربي)3))، التي تقوم على التنفيذ 

املتعا�رش، وعلى االلتزامات املتقابلة بني الطرفني.

ومنهج الفقه االإ�سالمي يختلف عن الفقه الغربي يف ت�سوره لفكرة العقد، فالعقد 

ينعقد مبجرد تالقي االإيجاب والقبول على وجه م�رشوع دون حاجة الأمر اآخر، الأن 

ال�سهولة نق�س ما مت االتفاق عليه بعدم  الفقه فلي�س من  للعقد مكانة كبرية يحرتمها 

تنفيذ االلتزام.

وموقف الفقه االإ�ضالمي من ال�رشط الفا�ضخ يختلف باختالف نوع ال�رشط، فاإن 

اأو ال ي�رش �رشراً  ال�ضلعة  اإلى حتجر  اأو ال يوؤدي  العقد،  ملقت�ضى  كان ال�رشط موؤكداً 

بالغاً بامل�ضرتط عليه، فاإن ال�رشط ي�ضح عند الفقهاء، كا�ضتثناء من القاعدة اإذا ترتب 

على ال�رشط الوفاء مبوجبات العقد، وهو يف االأ�ضا�ض نوع من خيار ال�رشط خا�ض 

بالف�سخ)4)).

فاأدنى مراتب هذا ال�رشط هو االتفاق على اأن يكون العقد مف�ضوخاً اإذا مل يقم اأحد 

انظر: ال��سيط/ ال�سنه�ري: 1/ 4)) بت�سرف  ((((
انظر النظرية العامة لاللتزامات/ حمم�د جمال الدين: 855، ال�ايف يف اللتزامات/ �سليمان مرق�س: 4/ 515.  ((3(

انظر تف�سيل ذلك يف: م�س�ؤولية وكالت ال�سفر وال�سياحة –دار�سة مقارنة-/ بكر الهب�ب )18  ((4(
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يكون  اأن  على  يتفقا  باأن  ال�رشط  هذا  قوة  يف  يزيدان  وقد  التزامه،  بتنفيذ  املتعاقدين 

العقد مف�سوخا حتما من تلقاء نف�سه، بل قد يتدرجان يف القوة اإلى حد االتفاق على 

اأن يكون العقد مف�سوخاً حتماً من تلقاء نف�سه دون حاجة اإلى حكم ثم قد ي�سالن اإلى 

الذروة فيتفقان على اأن يكون العقد مف�سوخاً حتماً من تلقاء نف�سه دون حاجة اإلى حكم 

اأو اإنذار اأو دون حاجة اإلى اإنذار)5)).

وبالنظر اإلى االتفاقية التجارية املوقعة بني مقدم اخلدمة و�رشكات االت�ساالت، جند 

اأن االتفاقية ت�سمنت بنوداً اأعطت �رشكات االت�ساالت احلق يف ف�سخ العقد يف حاالت 

معينة وهي:

يف حالة رفع دعوى اإ�سهار اإفال�س �سد مقدم اخلدمة.    -1

يف حالة اإ�سدار قانون اأو قرار من الدولة ملزم الإنهاء مو�سوع العقد.   -2

قيام الطرف الثاين برفع دعوى ت�سوية واقية من االإفال�س مع دائنيه.    -3

. يف حالة �سدور قرار من جهة ق�سائية بو�سع مقدم اخلدمة حتت الت�سفية وتعيني م�سفٍّ   -4

اإذا خالف مقدم اخلدمة الالئحة التنفيذية لنظام االت�ساالت ال�سادرة مبوجب قرار    -5

وزير الربق والربيد والهاتف رقم 11 وتاريخ 1423/5/1٧ه� اأثناء �رشيان االتفاقية.

قيام مقدم اخلدمة باأي عمل يرتكب خمالفة ملا جاء يف نظام االت�ساالت؛ طبقاً    -6

للفقرة الرابعة ع�رش من املادة ال�سابعة والثالثون من نظام االت�ساالت.

اإ�سعار كتابي قبل مدة ال تقل  اأن ي�سبق ذلك  اإنهاء االتفاقية على  يحق لل�رشكة    -٧

ثالثة اأ�سهر قبل االإنهاء.

ف�سخ العقد: ال�س�اربي: )4 وما بعدها، م�سادر احلق/ ال�سنه�ري )/ )0)  ((5(
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)هيئة  الرتخي�ض  منحته  التي  اجلهات  تاه  بالتزاماته  اخلدمة  مقدم  اأخل  اإذا    -٨

االت�ضاالت وتقنية املعلومات، وزارة االإعالم، الغرف التجارية( بعد منحه مهلة 

ملعاجلة اخللل خالل ثالثني يوماً من طلب �رشكات االت�ساالت.

اإذا مل يتم ت�سغيل اخلدمة خالل ال�ستة االأ�سهر االأولى من توقيع االتفاقية.    -9

10- االمتناع عن تنفيذ قرار �سادر بحقه من هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات طبقاً 

للفقرة الثالثة من املادة ال�سابعة والثالثني من نظام االت�ساالت.

املعلومات؛  وتقنية  االت�ضاالت  لهيئة  م�ضللة  معلومات  اأو  كاذبة  بيانات  تقدمي   -11

طبقاً للفقرة الثامنة من املادة ال�سابعة والثالثني من نظام االت�ساالت.

اإحلاق ال�رشر ب�سبكات االت�ساالت  اإ�ساءة ا�ستخدام خدمات االت�ساالت مثل   -12

طابع  له  اأو  العامة،  االآداب  قواعد  يخالف  ات�سال  اإج��راء  تعمد  اأو  العامة، 

للفقرة احلادية ع�رشة من  اإزعاج؛ طبقاً  اأو  اإلى اإحداث فزع  اأو يوؤدي  متهيدي، 

املادة ال�سابعة والثالثني من نظام االت�ساالت.

13- ل�رشكات االت�ساالت ا�ستنادا الأ�سباب تتعلق بامل�سلحة العامة اإنهاء العقد واإيقاف 

مقدم اخلدمة عن ت�سغيل اخلدمة ويف هذه احلالة يبلغ مقدم اخلدمة كتابياً وذلك 

مع منحه املهلة التي حتددها �رشكات االت�ساالت مع اجلهات املخت�سة يف الدولة.

14- ويف حالة اإطالع مقدم اخلدمة اأي طرف اآخر عن املعلومات وقاعدة البيانات اخلا�سة 

باخلدمة اأو م�ستخدميها باأي �سكل من االأ�سكال خالل فرتة �رشيان العقد اأو بعد انتهاء 

بالتعوي�ضات  فرتة العقد، وبالتايل يحق ل�رشكات االت�ضاالت الرجوع عليه ق�ضائًيا 

عن االأ�رشار املادية واملعنوية اأو ف�سخ العقد اإن حدث ذلك خالل �رشيانه.
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احلق  اخلدمة  ومقدم  االت�ساالت  �رشكات  بني  املوقعة  التجارية  االتفاقية  جعلت  كما 

ل�رشكات االت�ساالت يف اإنهاء هذا العقد دون اإخطار �سابق للطرف الثاين يف احلاالت التالية:

�رشكات  وبني  ملحقاته  اأو  االتفاقية  بنود  من  بند  باأي  اخلدمة  مقدم  اأخل  اإذا    .1

االت�ساالت.

اإذا اأخل مقدم اخلدمة بقوانني الدولة املنظمة لتقدمي اخلدمة اأو قوانني دولة اأخرى    .2

ت�سل اإليها اخلدمة.

اإذا اأخفق مقدم اخلدمة يف اإ�ضالح اأي خلل يتعلق بتقدمي اخلدمة خالل خم�ضة    .3

ع�رش يوماً من طلب الطرف االأول.

اإذا مل حتقق اخلدمة احلد االأدنى من االإيرادات املالية املتوقعة وفقاً للتقارير املقدمة    .4

من قبل الطرف الثاين لفرتة ثالث اأ�سهر متتالية.

3- ف�سخ العقد بحكم القانون:

ينق�سي االلتزام ب�سبب ا�ستحالة تنفيذه ب�سبب اأجنبي، اإذ يف العقد امللزم للجانبني، 

انق�ست  اأجنبي،  ب�سبب  تنفيذه  ا�ستحالة  ب�سبب  فيه  املتقابلة  االلتزامات  اأحد  انق�سى  اإذا 

اإذا ا�ستحال تنفيذ االلتزام  االلتزامات املتقابلة وانف�سخ العقد، فالعقد اإذن ال ينف�سخ اإال 

ب�سب اأجنبي؛ فقد انق�سى التزام املدين ال�ستحالة تنفيذه �سبب اأجنبي، فلم يعد ثمة حمل 

اأن اال�ستحالة ال  لو  الف�سخ كم كان يفعل  بينهما وبني  الدائن  ليختار  العقدية  للم�سوؤولية 

ترجع اإلى �سبب اأجنبي، فلم يبق اإال ف�سخ العقد، فالعقد اإذن ينف�سخ من تلقاء نف�سه.

واإذا انف�سخ العقد بحكم القانون ترتب على انف�ساخه من االأثر اأن يعود املتعاقدان 

انق�سى  املدين قد  للتعوي�س، الأن  العقد وال حمل هنا  التي كانا عليها قبل  اإلى احلالة 
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التزامه بالقوة القاهرة)))).

هذا ويحق ملقدم اخلدمة اإنهاء العقد لالأ�سباب القاهرة، واالإخالل اجل�سيم من قبل 

�رشكات االت�ساالت بحق مقدم اخلدمة.

4- الدفع بعدم التنفيذ: 

تقوم هذا القاعدة اإذا كان للدائن يف العقد امللزم للجانبني اأن يطلب ف�سخ العقد اإذا 

مل يقم املدين بتنفيذ التزامه فيتحلل بذلك من تنفيذ ما ترتب يف ذمته من التزام، فله 

من باب اأولى بداًل من اأن يتحلل من تنفيذ التزامه اأن يقت�رش على وقف تنفيذه حتى 

ينفذ املدين التزامه، والفكرة التي بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هي عني الفكرة التي 

بني عليها ف�ضخ العقد: االرتباط فيما بني االلتزامات املتقابلة يف العقد امللزم للجانبني 

مما يجعل التنفيذ من جهة مقابال للتنفيذ من جهة اأخرى)))).

الفرع الث�ين: 

اآث�ر الف�سخ

تاأثري على  اأ�سباب نظامية غري انق�ساء املدة لن يكون له  اإنهاء العقد الأية  ويف حالة 

احلقوق املقررة الأي من الطرفني يف العقد املربم بينهما.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن االتفاقية املوقعة بني مقدم اخلدمة و�رشكات االت�ساالت ت�سمنت 

�رشوطاً تعطي ال�رشكة احلق يف ف�سخ العقد، وتعليق اأو اإلغاء االأرقام املخالفة وم�سادرة 

كامل االإيرادات املحققة عليها دون حق مقدم اخلدمة يف طلب ا�سرتدادها،وذلك من 
ف�سخ العقد ال�س�اربي 55 وما بعدها، م�سادر احلق/ ال�سنه�ري: )/ 05) وما بعدها.  ((((

ف�سخ العقد/ ال�س�اربي:4))، م�سادر احلق/ ال�سنه�ري )/08).  ((((
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باب العقوبة وذلك يف احلاالت التالية:

1. تغيري حمتوى الربامج.

2. اإر�سال ر�سائل دعائية ق�سرية للعمالء.

3. عدم اإظهار �سعر الدقيقة يف االإعالنات. 

4. اختال�ض املكاملات اأو متريرها بطريقة اآلية.

ونظام  االت�ساالت  ونظام  الهيئة  ترخي�س  يف  املو�سحة  ال�سوابط  خمالفة   .5

ال�رشيعة  اأحكام  وخمالفة  وغريها  املوؤلف  حقوق  وحماية  والن�رش  املطبوعات 

االإ�سالمية واالآداب العامة اأو العرف اأو الذوق العام.
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الف�شل الثامن
املخالفات والعقوبات واإجراءات التقا�شي 

الفرع الأول: 

املخ�لف�ت الواردة على ت�سغيل اخلدمة 

املوجبة  املخالفات  بح�رش  االت�ساالت  نظام  من  والثالثني  ال�سابعة  امل��ادة  جاءت 

للعقوبة النظامية، ويهدف املنظم من خالل ا�ستعرا�س جلملة من املخالفات التن�سي�س 

على االأمور التي ت�سبب اإحلاق ال�رشر باملجتمع، ويكون فيها تعٍد على م�سالح االآخرين، 

ومل يحر�س املنظم التطرق لل�رشر ال�سخ�سي ب�سكل مف�سل، واإمنا اكتفى باإ�سارات عامة 

ت�ضمن حفظ �رشية معلومات االآخرين، ومراعاة خ�ضو�ضية حياتهم، وبالتايل فاإن ذلك 

العقوبات  اإن  ملحوظ، حيث  ب�سكل  العام  احلق  اخلا�س عن  احلق  انف�سال  اإلى  ي�سري 

املفرو�سة يف املادة الثامنة والثالثني من نظام االت�ساالت خا�سة باملخالفات املن�سو�س 

عليها، مع غ�س النظر عن احلق اخلا�س، حيث جعل للطرف امل�رشور اللجوء اإلى الهيئة 

وفقاً ملا بينته يف املادة العا�رشة من نظام االت�ساالت، والتي ن�ست على اأن: »تتولى الهيئة 

توفري احلماية للم�ستخدمني وامل�سغلني، وحتدد الالئحة اإجراءات ت�سوية اخلالفات بني 

امل�سغلني اأنف�سهم، اأو ما بينهم وبني امل�ستخدمني، مبا يف ذلك اعرتا�س امل�ستخدمني على 

املبالغ الواردة يف الفواتري اأو على م�ستوى اخلدمة«.
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الفرع الث�ين: 

العقوب�ت

ن�ست املادة الثامنة والثالثون من نظام االت�ساالت على العقوبة الواردة على خمالفة 

اأحكام تقدمي اخلدمة عرب الرتخي�ض. وتدر االإ�ضارة اإلى اأن االتفاقية املوقَّعة بني مقدم 

العقد،  ف�سخ  يف  احلق  ال�رشكة  تعطي  �رشوطاً  ت�سمنت  االت�ساالت  و�رشكات  اخلدمة 

وتعليق اأو اإلغاء االأرقام املخالفة وم�سادرة كامل االإيرادات املحققة عليها دون حق مقدم 

التالية: تغيري  اخلدمة يف طلب ا�سرتدادها، وذلك من باب العقوبة وذلك يف احلاالت 

الدقيقة يف  اإظهار �سعر  اإر�سال ر�سائل دعائية ق�سرية للعمالء، عدم  حمتوى الربامج، 

االإعالنات، اختال�ض املكاملات اأو متريرها بطريقة اآلية، خمالفة ال�ضوابط املو�ضحة يف 

املوؤلف  حقوق  وحماية  والن�رش  املطبوعات  ونظام  االت�ساالت  ونظام  الهيئة  ترخي�س 

وغريها وخمالفة اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية واالآداب العامة اأو العرف اأو الذوق العام، 

وحر�ساً على التزام مقدم اخلدمة بالعقد، فقد اأعطت االتفاقية املوقعة بني مقدم اخلدمة 

باب  من  وذلك  اخلدمة  نفاذ  تعليق  االت�ساالت  ل�رشكات  احلق  االت�ساالت  و�رشكات 

العقوبة يف حال قيام مقدم اخلدمة باالأعمال التالية:

اإذا اأخل مقدم اخلدمة باأي بند من بنود هذا العقد.   .1

اإذا تعار�ست اخلدمة مع ال�سالح العام اأو اأدت اإلى خمالفة النظام وخد�س احلياء    .2

ت�رشيعات  اأو خالفت  املجتمع  ال�سائدة يف  االأعراف  مع  الت�سارب  اإلى  واأدت 

وقوانني الدولة. 
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اإذا ورد ل�رشكات االت�ساالت �سكاوى مربرة ومقنعة مردها عدم ممار�سة مقدم    .3

اخلدمة الأعماله املتفق عليها.

توؤثِّر  التي  الدرجة  اإلى  وذلك  املعطى  التقدير  املكاملات  تاوز حجم حركة  اإذا    .4

�سلباً على خدمات االت�ساالت االأخرى بناًء على ما تقّدره ال�رشكة، فاإن على 

مقدم اخلدمة احلد من الرتويج دعائيا لرقم اخلدمة حمل املالحظة ول�رشكة احلق 

يف تعليق النفاذ اإذا راأت يف ذلك م�سلحة حلماية �سبكة االت�ساالت من ال�رشر 

الذي ينتج عن ارتفاع حجم احلركة.

للحق  املنظم حماية  االت�ساالت، جعلها  نظام  عليها يف  املن�سو�س  والعقوبات 

العقد  على  املرتتب  االلتزامات  باأحد  االإخالل  كان  فاإن  اخلا�س،  احلق  اأما  العام، 

من اأيَّ طرف، وت�سبب هذا االإخالل ب�رشر على الطرف االآخر كان للم�رشور حق 

لقواعد  وفقاً  اأ�سابه  الذي  ال�رشر  التعوي�س عن  م�سوؤولية، وطلب  بدعوى  التقدم 

امل�سوؤولية العقدية.

الفرع الث�لث: 

اإجراءات التق��سي اخل��سة بهذا العقد

يف حال الن�زاعات واخلالفات فيما يتعلق بهذا العقد بني طرفا العقد اأو بني العميل 

ر ذلك فاإن هيئة االت�ساالت  ومقدم اخلدمة، يتم ت�سويتها ودياً بني الطرفني، وعند تعذَّ

من  العا�رشة  املادة  مبوجب  النزاع،  يف  والق�ساء  الف�سل  جهة  هي  املعلومات  وتقنية 

للم�ستخدمني  احلماية  توفري  الهيئة  »تتولى  اأن:  على  ن�ست  والتي  االت�ساالت،  نظام 
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وامل�سغلني، وحتدد الالئحة اإجراءات ت�سوية اخلالفات بني امل�سغلني اأنف�سهم، اأو ما بينهم 

وبني امل�ستخدمني، مبا يف ذلك اعرتا�س امل�ستخدمني على املبالغ الواردة يف الفواتري اأو 

على م�ستوى اخلدمة«.

وجاء يف الفقرة الثانية من املادة الثامنة والثالثني من نظام االت�ساالت ت�سكيل اأع�ساء 

النظر يف هذه النزاعات، ودرجات التقا�سي يف هذه اللجنة على ثالث درجات؛ كما 

جاء تف�سيل ذلك يف الفقرة الثانية من املادة الثامنة والثالثني من نظام االت�ساالت، وذلك 

اأع�ضائها، وت�ضدر  بيان ت�ضكيل  كالتايل: الدرجة االأولى: اللجنة االبتدائية والتي �ضبق 

اللجنة قراراها وفقاً للقواعد واالإجراءات التي حتددها الالئحة. الدرجة الثانية:- هي 

درجة اال�ضتئناف كما جاء يف املادة التا�ضعة والثالثني من نظام االت�ضاالت:« يجوز ملن 

املادة  اأو�ضحتها  الثالثة:  الدرجة  الوزير«.  اإلى  منه  التظلم  الهيئة  من  قرار  ب�ضاأنه  �ضدر 

الهيئة  ملوقف  الوزير  تاأييد  حالة  ويف   ...« االت�ضاالت:  نظام  من  والثالثون  التا�ضعة 

يكون ل�ساحب ال�ساأن احلق يف التظّلم منه اأمام ديوان املظامل وفقاً لنظامه«.
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اخلامتــة:
تقدمي  اأحكام  املخت�ضة يف  الدرا�ضات  اإجراء  التعّمق يف  من  ملزيد  احلاجة  تظهر 

�ساأنها �سبط عقودها  التي من  املتخ�س�سة  باالأبحاث  العدلية  املكتبة  واإثراء  اخلدمة، 

�سواء يف �سياغتها اأو االلتزامات املرتتبة عليه، واأحكام الق�ساء. 

من جهة اأخرى فاإن هذا البحث �سلط ال�سوء على جوانب من �ساأنها اأن تلفت 

اإلى ما من �ساأنه و�سع �سوابط ت�سمن حقوق امل�ستهلك من جهة،  اجلهات الرقابية 

وحتقق قانونية التعاقد و�سالمته من جهة اأخرى.


