
 

 

 

 

 

 

التكييف القانوني لعقد تجهيز خدمة الهاتف النقال

The Adapted law for supplying contract for Mobil Phone 

services 
  (1) م. م محمد عبد الرزاق الشوك

Ass.lect.Mohummed Adbo-Al-Razak Al-Skouk 

 الخالصة 

أصبح علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد في اآلوناه األع ار  لا  ال لاود ال اائ ة فاي الح اا         للد 

ال مل ة، لذ أن الم شرك يسشط   ل  عالله أن يحصب على عدلة ضرو ية ال يمك  االسشغراء عرها، 

ه و تكم  ه ه األهم ة في الدو  ال ي يل به ه ا ال لد في أ باع حاجات المجشم ، فضاًل عما تلوم ب

 ركات الهاتف المحمود ل  عدلات في تس  ر األجراءات الضارو ية ل لاد الم االالت الضارو ية و     

الصاافلات الشجا يااة وغ رهااا لاا  ال اادلات الشااي تااؤدي بالرش جااة الااى تر اا ط الحركااة الشجا يااة و   

 االقشصادية في ه ا البلد.

انوني ل لاد تجه از   و ل  ذلك فإنه يمكررا اللود أن تسل ط الضاوء علاى لوضاوع الشك  اف اللا     

عدلة الهاتف الرلاد و الا ي ال يلاب أهم اة عا  ال لاود األعارى الشاي يشاداولها الراا  فاي ح ااتهم            

ال ول ة كالب   و اإليجا  و الملاولة يدف را للى الشسل م بأن ال القة ال لدية الشي تر أ ب   ال اركة  

للانون اة الرا ائة لا  ظهاو  علاد      المجهز  ل دلة الهاتف الرلاد والم شرك ت د ل  أهم الروابط ا

 تجه ز عدلة الهاتف الرلاد.

و يجد  اال ا   الى أن لوضوع الشك  ف اللانوني ل لد تجه ز عدلاة الهااتف الرلااد قاد أ اشمب      

على عد  لحاو  فلد قسمرا ه ا البح  الى لبحث   نشراود ف هما لفهوم علد تجه ز عدلاة الهااتف   

ائصه و لا  ثام ن ماد الاى ب اان الشك  اف ل لاد تجه از عدلاة          الرلاد ل  جانب ت ريفه و ب ان عص

 الهاتف الرلاد ل  اجب لعطاءه الوصف السل م ال اص به وتحديد اللواعد اللانون ة الشي تحكمه.

Abstract 

The contract of equipping the services of the cell phone became a necessary 

contract now days, also the individuals cannot left it up because of the role that the 
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cooperation of the cell phone playing in the society concerning with the 

commercial and economic relations. 

In order to the foregoing wards the contract of equipping the services of the cell 

phone is in the same important of any nominate contract like sale or hiring. 

In any way the relation which create by the contract of equipping the services 

of the cell phone can be consider as the most important legal relation in the 

present times. 

Whatever we can say that all that importance is an effect to the place of the 

contract of equipping the services of the cell phone. 

So we will study the subject of the fitting of the contract of equipping the 

services of the cell phone divided it in to two sections, the first is talking about the 

conception the contract of equipping the services of the cell phone by halving it 

into other two parts one is dealing with definition of the contract of equipping the 

services of the cell phone and the second is about the properties of the contract of 

equipping the services of the cell phone, and the second section is including with 

the equipping of the contract of equipping the services of the cell phone in order to 

reaching to the valid description for the contract of equipping the services of the 

cell phone..  

 المقدمة

أن وسائب االتصاد الحديثة ج لت ل  ال االم غرفاة صاغ ر  ولا س قرياة صاغ ر  السا ما عبار         

الشطو  الهائب والم هب في لجاد ال دلة الهاتف ة وقد اسهم انش ا   ركات الهاتف الرلاد بالشوس  

لاى ظهاو  انمااط جدياد  لا  ال القاات       في اساش دام ها ه ال دلاة وقاد ادى ها ا الشطاو  الساري  ا       

اللانون ة الشي لم تك  ل روفة لا  قباب، وادى الاى وجاود ل ااكب ونزاعاات عاصا ة تش لاق بها ه          

ال القات وتشمثب تلك الم اكب ب   الدولة سلطة االدا   وللدم عدلاة االتصااالت ) اركات الهااتف     

 والم شرك ل  جهة اعرى.الرلاد( ل  جهة وب   ال ركة المجهز  ل دلة الهاتف الرلاد 

انفشاحا  الال على دود ال الم االعرى، ول ب انشلاد تكرلوج اا   1007وقد  هد ال راق ب د عام 

االتصاالت الحديثة له ا البلد تمثب الصو   االبر  له ا االنفشاح،  فلبب ه ا الشاا يا كاان المساشهلك    

انت للشصر  على الهاتف اال ضي، ال راقي ي اني ل  ص وبة الحصود على عدلة االتصاد ألنها ك

ولك  ب د دعاود وساائب االتصااد الحديثاة واهمهاا الهااتف الرلااد تال ات ها ه الصا وبة واصابح            

بإلكانه الحصود على ه ه ال دلة بكب سهولة ول  عالد الش اقد ل   ركة المجهز  ل دلة الهاتف 

ل ي يمك  وصفه بالزه اد ق اساًا   الرلاد وهو الر ال يكلف سوى لبلغ  ه د ل  لبلغ بش بة الرص د ا

الى اهم ة ال دلات الشي تلدلها ه ه ال ركات للم شرك ول  ثم بإلكانه ل  عاللها انجاا  اعمالاه   

 ال  ص ة ول الالته لدن ة كانت ام تجا ية بسرعة وبغ ر ت ل دات.

 :اواًل / اهمية البحث
ل ادلات االتصااالت )الهااتف     تأتي اهم ة الموضوع للشزاياد الكب ار لا  ناح اة اساش دام االفاراد      

الرلاد( وفي جم   دود ال الم ل  مب اعدادا  كب ر  لا  الم اشرك   يصاب ت ادادهم الاى لل اا ات       
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اال  اص بح   اصبح الفارد ال يساشط   االساشغراء عا  ها ه ال ادلات والشاي لهاا اثار لبا ار فاي            

مثاب فاي ب اان اللواعاد     وللبح  اهم اة اعارى تش  .الحصود على ال دلات الضرو ية االعرى لإلنسان

اللانون ة الشي تحكم ه ا ال لد، اي ايضاح الشك ف اللانوني، لاه وذلاك بإعطائاه الوصاف اللاانوني      

السل م عصوصا في غ اب الش اري  اللاانوني وعادم وجاود ترظا م عااص لالتصااالت فاي ال اراق          

لة الهااتف الرلااد   يرظم ح ث ات ه ا الروع ل  ال لود ل  ناح ة ترظ م عمب ال ركات المجهز  ل د

 ك   ل  جهٍة أعرىل  جهه وحلوق الم شر

 :ثانيا / مشكلة البحث
لرها ع  لدى الكان ة عد ه ا ال لد ل  علود االذعاان او   ،تكم  ل كلة البح  في عد  نواحي

ها ا   ،ذلك ألن له ه المسالة دو ا هالا ل  ح   ال روط الش سف ة الشي يشضمرها ال لاد  ،المساولة

جانب  عر يبر  الشساؤد بصدد ألكان ة عد األعماد الشي تلوم بها  ركات االتصاالت  ل  جانب ول 

المجهز  ل دلة الهاتف الرلاد ل  األعماد الشجا ية في ضوء أحكاام قاانون الشجاا   ال راقاي الرافا       

كاون ها ا اللاانون قاد حصار األعمااد الشجا ياة فاي ت اداده لهاا فاي المااد               2986لسارة   70 قم 

األلار الا ي    ،لره ، فضال ع  ظهو  ص وبات كث ر  وعصوصا أنه ل  ال لود غ ر المسما ال السة 

أدى الى وجود أعشالك في اآل اء الفله ة به ا ال أن، والس ما أن ب ضهم يظا  بأناه لااهو أال علاد     

ب   في ح   يراه  عرون أناه علاد أيجاا  عدلاة والاب ض اآلعار يارى ف اه ضارب لا  ضاروب علاد             

 .الملاولة

 :ثالثا / منهجية البحث
نظرا لحداثة ه ا الموضوع وقلة الش ري ات المرظمة له و حة المصاد  ف ه فأنرا سر شمد على 

األقب الش ري ات المرظبمة له ا الروع ل  ال لود وأيضا عارض المباادا ال الاة لللاانون والمش للاة      

لاى ها ا الموضاوع وبالشاالي     بال لود وتحل لها ك لك تحل ب اآل اء الفله اة والشاي سالطت الضاوء ع    

 .سوك يكون لرهو البح  لرهجا تحل ل ا تطب ل ا

 :رابعا / هيكلية البحث
سرشراود في ه ا البح  علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  ناح اة الشك  اف اللاانوني لاه ح ا       

في  سرشراود في المبح  األود ب ان لفهوم علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  عالد لطلب   نب ب 

األود ت ريف ه ا ال لد وسوك نبح  في المطلب الثاني في عصاائي علاد تجه از عدلاة الهااتف      

الا في الثاني فرشراود الشك  ف اللانوني ل لد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  عالد تلس مه  .الرلاد

د المدن ة في األود نشكلم ع  لدى الكان ة اعشبا  ال لد لوضوع البح  ل  ال لو ،الى ثالثة لطالب

او الشجا ية وفي المطلب الثاني فسوك نبح  في  اعشبا ه ل  علود االذعان ام المساولة الا الثالا   

 .فسرشراود في لضمونه على اعشبا ه علد ب   او ايجا  او للاولة
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 وم عقد تجهيز خدمة الهاتف النقالمفهالمبحث االول: 

ل  علود ال دلات الشي تبرم ل  ال ركات سرشراود في ه ا المبح  الش ريف به ا ال لد بوصفه 

ال دلة وذلك ل  عالد تلس مه الى لطلب   نشراود في المطلب االود الش ريف ب لد  الملدلة لشلك

 :تجه ز عدلة الهاتف الرلاد الا المطلب الثاني فسوك نبح  ع  عصائي ه ا ال لد وكاالتي

 :تعريف عقد تجهيز خدمة الهاتف النقال :املطلب االول
بار  ال لاود الحديثاة والشاي ظهارت بسابب       أهام و أن علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ي اد لا    ا

تصاد با   الراا    صبح ل  عاللها االأتصاالت الحديثة والشي اال(1)الشطو  والشلدم ال لمي في لجاد 

 .ي لكان في ال المأيس رًا وفي 

نما ألحدد له ه ال لود و فري ي تأنجد  را الأنولو دقلرا في اللوان   الم شصة في ه ا المجاد ف

لر ان اللوان   الم شصة به ا الروع لا  ال لاود لام     شراك وفي حل لة األهراك ت ريفات ل لود األ

تب   المفهوم الدق ق ل لد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد او علود اال شراك واالتصاالت بصافة عالاة   

ا )عباا   عا  اتفااق بموجباه يلشازم احاد       نها أوانما او دت ب ض الش اا يف فاي الفلاه فما  عرفهاا ب     

االطراك بشلديم عدلة او سل ة وعالد فشر   لر ة ل  رة وذلك للاء للابب نلدي ل لوم يلشازم باه   

للاى ت ريفهاا بأنهاا )تصارك قاانوني با   طرفاي ال القاة          عر، ف ما ذهب الب ض اآل(7)الطرك االعر

عدلة الهاتف الرلاد بصفة عاصاة   عالة او عدلة االتصاالت بصفة لوب دال لدية يكون لحله  ق ام 

  تمك   الم شرك االسشفاد  ل  ه ه ال دلات ول  عالد اتاحة الوساائب المش ادد  والشاي تمكبا     ل 

 .                                                                              (6)لرها(  سشفاد بها واأل نشفاع ع ر ل  األاأل

ت تشرتب على عاتق الطرف   لشزالالد عرها لجموعة ل  األنها )عالقة ت اقدية يشوبأا بول  عرفه

الملاباب    الم شرك بادف  لشزاما للاببل   الشوص ب الى  بكة االتصاالت أشيلشزم بملدم ال دلة ،ف

 .(5)المالي( 

                                                        
1 -  
لحمد سالي عبدالصادق، عدلة الم لولات الصوت ة وااللشزالاات الرا ائة عرهاا، د اساة ال لاد عدلاة الم لولاات          -7

، دا  الرهضااة ال رب ااة ، اللاااهر ،    1007( لساارة 20الصااوت ة فااي ضااوء قااانون ترظاا م االتصاااالت المصااري  قاام )       
 .59،ص1009
.  د.اسالةابوالحس  11، ص1004م ا ك، االسكرد ية، د.لحمد حس   لرصو ، المسؤول ة االلكشرون ة، لر ا  ال -6

 .55، ص1007لجاهد، عصوص ة الش اقد عبراالنشرنت، دا الرهضة ال رب ة ،اللاهر  ،
ن علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد )لوضوع بحثرا( ي شلف عا  علاد الهااتف الا ي تبارم كافاة ال لاود        أوجديربال كر ب

الفلهاء بانه )اتفاق ف ه االيجاب بب   ا  اء او تلديم عدلات وي بر عره ع  طريق االلكشرون ة ل  عالله فلد عرفه ب ض 
االذاعة المسموعة والمرئ ة او وسط  ابكة دول اة لالتصااالت عا  ب اد ويالق اه قباود عا  طرياق االنظماة الم لولات اة            

،دا  صااااد   بب ضاااها( انظااار فاااي هااا ا الصااادد  د.طاااوني ل  ااااد ع ساااى ، الشرظااا م اللاااانوني ل ااابكة االنشرنااات       
. ب ا  عالد المولري،ل كالت الش اقد عبر االنشرنت ،عاالم الكشاب الحادي ، اال دن، الطب اة     682،ص1002للر ر،ب روت،

 .258، ص1006االولى، 
س د جاد اهلل الح د  ،الرظام اللاانوني ل لاد االتصااالت الحديثاة )الهااتف الرلااد( ،دا  الكشاب اللانون اة ،اللااهر            -5

 .16،ص 1021،
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)ال لاد  ناه  أطلق على علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ب لد اال شراك ح   عرفاه ب أوهراك ل  

ع ار عدلاة الهواتاف المشرللاة     م ها ا األ المبرم لاب   الم شرك والمرعي لاه والا ي بموجباه يلادب    

 .(4) (ل    رللابب أجللم شرك 

. (3)اال شراك برظام البطاقة المدفوعاة للادلا    ع ر ب دلةاألويشحلق ذلك ل  عالد تجه ز ه ا 

على وجه يثبت اثره في  عرش اقدي  بلبود اآلا تباط االيجاب الصاد  ل  احد الم كان ال لد هو  واذا

ذ لناه  أاد الي ارج عا  ها ا المفهاوم اللاانوني      ن علد تجه ز عدلة الهااتف الرلبا  أ، ف(8)الم لود عل ه

 انحكام والرصوص الش اقدية ال الة وه ا ي ري ان ال لد لااهو اال توافاق ا ادتا   وهاتا    ي ض  لث

 انسالط  أثا  حسبما يلضي باه لباد    لد ل  لضمون ول  ا  لا يرطوي عل ه ه ا التتحدان  ااال ادت

طرف   له ا ال لد هماا ال اركة الشاي تلادم عادلات االتصااالت        اد  وبالشالي يشضح لرا ان هراك األ

غالباا لاايكون  ا ي عاادي و هاو       لشللاي ال دلاة وهاو    الالسلك ة المشرللة الا الطرك االعر وهو

 .(9)المسشهلك 

لشاازام تمكاا   الم ااشرك لاا  االسااشفاد  واالنشفاااع لاا  عدلااة   او يلاا  علااى  ااركة االتصاااالت  

وها ا الياشم اال ب اد ق اام      ،االتصاالت ل  عالد ته ئة وتوف ر الوسائب الشي تمكره ل  تحل ق ذلاك 

( SIMCARD، للاى جاناب ال اط )   (20)الرلااد ب اراء جهاا  الهااتف الرلااد       الم شرك ب دلة الهاتف

عبا   ع  بطاقة صغ ر  تشضم  وحد  ت زي  صغ ر  جدا ودق لة ووحد  ل الجة ت ازن  وال ي هو 

، وبالشاالي  تلشازم   (22)بها ب انات الم شرك كما انه يجب على الم شرك  اراء بطاقاة ت بئاة الرصا د     

                                                        
د.ناصر عل ب جالد واللاضي داديا  حم د سلمان ،الحماياة اللانون اة المدن اة لحلاوق لساشهلكي عدلاة الهواتاف         -4

المشرللة في نطاق ال لد وقوان   االتصاالت في بح  لر و  فاي لجلاة الحلاوق ،كل اة اللاانون ،الجال اة المسشرصارية        
 .86،ص 1020(، 9، 8،المجلد الثال  ،السرة ال السة ،ال دد)

سالم لر م ل  ب ،علد تجه زعدلة الهااتف الرلااد ،بحا  لر او  فاي لجلاة كل اة الحلاوق ، جال اة الرهاري  ،            -3
 .( ،بغداد، بدون ذكر سرة الر ر23( ،ال دد )9المجلد )
( لا  اللاانون اال دناي وناي     83( ل  اللانون المدني ال راقي و الشي يلابلها ني المااد   ) 37انظر ني الماد  ) -8
 ( ل  اللانون المدني المصري.89د  )الما

لصطفى عط ة ،اساء  اسش ماد السلطة االقشصادية ل ركات االتصاالت ل  لرظو  اقشصادي ، بح  لر او على   -9
 (.WWW.MOHAMOON.COM بكة االنشرنت على الرابط االلكشروني: )

يف الهاتف الرلاد وذلك في الفلر  ال السة ل  الماد  االولى ل  الش ل ماات  قام   ذهب الم رع ال راقي الى ت ر -20
وال اصة بالوقاية ل  اال  ة غ ر المؤذية الصاد   ل  لرظولات الهاتف الرلاد اذ تري علاى اناه )جهاا      1020( لسرة 2)

ات االساسا ة( للمزياد انظار : د.عاالر     صغ ر لشبادد اال ا ات الراديوية ل  لركز ال دلة في البدالاة المركزياة عبار المحطا    
عا و  عبداهلل ، ود.هالة صالح الحاديثي ،المساؤول ة الراجماة عا  اضارا  االباراج الرئ سا ة واللانون اة للهواتاف الرلالاة           

ود.لوساى لحماد لوساى    83،ص 1020( ،5،بح  لر و  في لجلة جال اة تكريات لل لاوم اللانون اة والس اسا ة ،ال ادد)      
. د.عماد الدي  علف الحسا ري ،عاالم   722،ص 1005لك ة ،لر و ات اللانون ة الفر ة ،طرابلس ،ل ب ا ،لالتصاالت الالسا،

. يرظاار : هاااتف الرلاااد ،لرشااديات  ياادات الش ل م ااة ،لر ااو  الموقاا  92،ص 1009االتصاااالت ،لكشبااة االساار  ،اللاااهر  ،
 .24( وللمزيد انظر اس د جاداهلل الح د  ، المصد  السابق ،صWWW.ZEIDANPHY.COMااللكشروني االتي )

،وهاي عباا   عا  لبلاغ لا  المااد يدف اه الم اشرك للادلا فاي            25اس د جاداهلل الح د ، المصد  الساابق ،ص  -22
بلغ الرلدي صو    راء بطاقة  ح  الدعاله ل  نظام الحساب ال اص بال ركة المسؤولة ع  نظام الش غ ب ويشحمب الم

بدو ه الى عدد ل  الوحدات الم د  لال ساد واالسشلباد وحسب الطريلة المشفاق عل هاا لا  لاو د ال دلاة ، انظار : اسا د        
 .23جاداهلل الح د  ، المصد  السابق ،ص

http://www.mohamoon.com/
http://www.zeidanphy.com/
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ال ركة بشمك   الم شرك ل  االنشفاع ب دلة االتصاالت المشرللة وعل ها يل  الشازام يشمثاب بجاود     

 .(21)وذلك للابب الشزام الم شرك بش بئة الرص د  نلاء الصوت ود ووضوح االتصا

ن لام يلام الم اشرك بش بئاة     ألشزالاه كا  أحاد اطاراك ال لاد ب   أعاب  اذا أ هنا أوتأس سا على ذلاك ف 

بطاقات )فئة ل  بطاقات الش بئة  الرص د في المدد المحدد  ولد  السماح الشي تحددها ال ركة لكب

وك لك الحاد  ،(27)ق في لثب ه ه الحالة الهاتف الرلاد سوك ي لب ب دلة ن عط الم شركأال ح ( ف

زالاتها المحدد  بال لد كما لو انهاا  بألش تعلبألا نها اذاأاالتصاالت ف لة ل دلةبالرسبة لل ركة الملدب

قط  االتصاد وايلاك ه ه ال دلة اوت ل لها  عالد ه ه ال دلة ل ب  الم شرك ل  االنشفاع لم تمكب

ن ذلك ي د ت سفا ل  قبب ال ركة الملدلة ل دلاة  أ  ل  الزل  بدون سبب قانوني ل روع فلفشر

ن أن ال ركة في لثب ها ه الحااالت يجاب    أاالتصاالت المشرللة اتجاه الم شرك به ه ال دلة ك لك ف

 .(26)عالداأل تشحمب المسؤول ة المشرتبة على ه ا

                                                                          :قالخصاهص عقد تجهيز خدمة الهاتف الن:املطلب الثاني
يلشلي علد تجه ز عدلات الهاتف الرلاد ل  سائر ال لود االعرى في عصائي عالة تشمثب فاي  

ل  ال لاود الرضاائ ة    هفضال ع  كونه ل  علود الم اوضة الى جانب عد،كونه علد للزم لجانب  

 :وعصائي اعرى سوك ن كرها ل  عالد تلس م ه ا المبح  الى عمسة افرع وكاالتي

 الفرع االود:لنه علد للزم للجانب  .
نه ير أ الشزالات لشلابلة ل  ال لود الملزلة للجانب   أل داد ي لن علد تجه ز عدلة الهاتف الرلب

صااد والم اشرك وب باا   اعارى ي اد كاب لا  طرفاي         لة ل دلة االتفي ذلة كب ل  ال ركة الملدب

وي اد ها ا     لم اشرك لفال ركة للزلة بشجه ز وتوفر ال دلاة   ،(25)ال لود دائرا ولديرا للطرك االعر

، وفي الملابب يلشزم الم شرك اتجاه ال ركة (24)االلشزام ل  اهم االلشزالات المفروضة على ال ركة

، ويشم عاد  دف  الملابب (23) ر حصوله على ال دلة ظلابب نلشزالات عديد  اهمها الشزام بدف  المأب

ل  عالد ق ام الم شرك ب راء لاي رك بكا ت الرص د او بطاقة الش بئاة او كاا ت ال اح  اذ تلاوم     

صادا ه لغارض ب  اه للم اشرك   لاديها كملاباب للحصاود علاى ال ادلات          أ ركات الهاتف الرلاد ب

                                                        
د.هالة صالح  الحديثي ، الرظاام اللاانوني ل لاود الهواتاف الرلالاة ، بحا  لر او في لجلاة اللادسا ة لللاانون            -21

 .98،ص 1009ل لوم الس اس ة ، كل ة اللانون ،جال ة اللادس ة ،المجلدالثاني ،ال دد االود ،وا
، دا الرهضااة ال رب ااة، اللاااهر ،  2د.ساام رحالدعبدال زيزالجماد، الش اقااد عبرتلر ااات االتصاااالت الحديثااة، ط    -27
لديم بارالو الم لولات اة ، دا الرهضاة    .  وك لك د.لحمد لدحت عبد ال اد  ، االلشزالات الرا ئة ع  علود ت14، ص1004

 .44،ص 1002ال رب ة ،اللاهر  ،
ندى لحمود ذنون  ،علود اال شراك ب دلة االتصاالت ،د اسة للا نة ، ساالة لاجساش ر ،كل اةا الحلاوق ،جال اة       -26

 .83 – 84الموصب ،ص 
 1004 اا ك ،االساكرد ية ،  د.احمد  وقي لحمد عبادالرحم  ،الد اساات البحث اة فاي نظرياة ال لاد ،لر اا  الم        -25

 .72،ص 1006،دا  الثلافة ،عمان ،اال دن ، 2،وك لك د.عبد اللاد  الفا  ،لصاد  االلشزام ،ج 17،ص
،لحمد حسام لحمود لطفي ،علود عدلات الم لولاات ،د اساة فاي     84ندى لحمود ذنون ، المصد  السابق ،ص -24

 .277جاداهلل الح د  ، المصد  السابق ،ص،س د  30،ص 2996اللانون المصري والفرنسي ، اللاهر  ،
،د.فااا وق االباصاا ري ،علااد اال ااشراك فااي قواعااد الم لولااات   270ناادى لحمااود ذنااون ، المصااد  السااابق ،ص -23

 .247،ص 1007االلكشرون ة ، دا  الرهضة ال رب ة ،اللاهر  ،
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د كود سري وتشم ت بئة الرصا د لا  عاالد ادعااد ا قاام      را ل  عالوعاد  لايكون ه ا الكا ت ل فب

 .(28)الكود في الهاتف

 طرك كب على تبيربأذ أنه  للجانب   ال لودالملزلة ل  االتصاالت علود ت د تلدم لا ضوءفي و

الشسااند   أو وه ا الشلاباب ر ،عاآل شزاماألل سبب لرها كب وي د ولشبادلة لشلابلة لشزالاتأ اطرافها ل 

ضح سبب انفراد الموجود ب   الشزالات كب ل  المش اقدي  في ال لود الملزلة للجانب   هو ال ي يوب

ترف ا  احاد المش اقادي  االلشزالاات      يظهر اثرها في حالاة عادم   عاصةه ا الروع ل  ال لود بلواعد 

 .(29)ال اصة به

 لنه علد ل اوضة  :الفرع الثاني

اي هاو   ،(10)ع  ف ها المش اقاد للاابال لماا ي طاي     أال لد ال ي ي ويلصد ب لد الم اوضة هو ذلك

ن ه ا الوصف يرطبق على أف ،(12)االداء ال ي س لوم به للابب غرلا لال ا )وهو االداء ال ي س شللاه( 

علود االتصاالت ح   نجد دائما فاي علاود االتصااالت او ال ادلات الشاي تلادلها  اركة االتصااالت         

اد نرى وفي علود تجه ز عدلة الهاتف الرلبالشي تلدبلها ، ل دلة  لع  للابالبأنها تأ )للدم ال دلة( 

عا  الملاباب الماادي كبادد     أفال اركة ت  ، عار يا  يكاون كاب لرهماا للاابال ل      ءنها تحشوي على اداأب

اسااش دام الرسااائب وع اار يحصااب علااى عاادلات االتصاااد ، وهاا ا األ(11)لل دلااة الملدلااة للم ااشرك

ن تمك   الم شرك ل  االنشفاع ل  عدلة االتصاد أ، وبالشالي ف(17)لات الهاتف الرلادوغ رها ل  عد

 .هو ال رصر الجوهري االود وال وض اوالملابب المادي هو ال رصر الجوهري الثاني

 الفرع الثال : علد  ضائي
ال لاد  نه يشم اعداد ه ا أي الشطب ق ال ملي ولدى ابرام علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد نرى بف

ب كب لكشوب وذلك عا  طرياق للائ اساشما ات ل اد  لسابلا لا  قباب ال اركة المجهاز  ل دلاة            

الهاتف الرلاد وحسب الرموذج الم د سلفا ل  قبلها ويشم ل  عالد ه ه الص غة ابرام ال لاد، ح ا    

تلوم ال ركة الملدلة ل ركة االتصاالت ولا  اجاب تساه ب ال ماب بوضا  علاود نموذج اة وهاي         

او اق ل د  لسبلا في او اق ت لو ل  اسماء االطراك ول  الثم  والشوق ا   كاب لاسابق     عبا   ع 

                                                        
،سا د جااداهلل    270الساابق ،ص ،نادى لحماود ذناون ، المصاد       46د.فا وق االباص ري ،  المصد  السابق ،ص -28

 .261الح د  ، المصد  السابق ،ص
. د.انو سالطان  29،ص 1003د.لحمد حسام لحمود لطفي  ،الرظرية ال الة لاللشزام ، لكشبة اللصر ،اللااهر  ،  -29

الرهضاة  ،لصااد االلشزام ، دا    2. د.لحماود عباد الارحم  لحماد ،الرظرياة ال الاة لاللشزالاات ،ج       23، المصد  السابق ،ص
 72ال رب ة ،بدون سرة طب  ،ص

 
،لصاد  االلشزام اال ادياة   2د.عبدالحي حجا ي ،الرظرية ال الة لاللشزام وفلا لللانون الكويشي ،د اسة للا نة ،ج -10

 .688،ص 2981)ال لد واال اد  المرفرد ( ،المجلد االود ،لطب ة ذات السالسب ،الكويت ،
 .87سابق ،صس د جاداهلل الح د  ، المصد  ال -12
،سا د جااداهلل    247،ساالم لار م ل ا ب ، المصاد  الساابق ،ص      97ندى لحمود ذنون ، المصاد  الساابق ،ص   -11

 .87الح د  ، المصد  السابق،ص
،  2،طااوني ل  اااد ع سااى ،الشرظاا م اللااانوني ل اابكةاالنشرنت ، ط   36جاااد اهلل ساا د الح ااد  ، لصد سااابق ،ص 

 .92،ص 1002دا صاد   لبران ،
 .208ة صالح الحديثي ،لصد  سابق ،صد.هال -17
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 ،هاو لا  ال لاود ال اكل ة     –لوضاوع بحثراا    –ب ان ك ف ة ابرام ال لد يج لرا ن شلد ان ه ا ال لد 

نهاا اساشثراء لا     أول  ناح ة اعرى ان الرضائ ة هي اللاعد  ال الة في ابرام ال لود الا ال اكل ة ف 

اي ان جم   ال لود تر لاد بمجارد توافاق ا اد  اطاراك ال لاد اال لاا اساشثراه اللاانون          ، ه اللاعد ه

بري عاص وهو لايوحي لرا ان علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد الي رج ع  ه ا االصب فهاو علاد   

لاة   ضائي يبرم بشوافق وتطابق وا تباط ا اد  الم شرك في ال دلة ل  ا اد  ال ركة المجهز  ل د

ل لاد  انماوذج   اتف الرلاد ودون الحاجة الى اي اجراء اعار. ألاا ف ماا يش لاق بالصا غة الكشاب اة او      هال

المكشوب ب   الم شرك ل  جهة و ركة تزويد عدلة الهاتف الرلاد ل  جهة اعرى والم اد  لسابلًا   

 ،ل ادا لالثباات  مبدأ  ضائ ة ال لد لكاون الرماوذج   بب  نه في ه ه الحالة اليأع ر  فل  قبب ه ه األ

ثبات فاي حالاة   فشرظ م ال لد به ه الصو   جاء لغرض تسه ب عمل ة ابرام ال لد  كما انه لف د لث

االثبات و ل س  هي ل  أجبالمطلوبة   الكشابة ى كل ة أو باألحرذلك ان ال ،ظهو نزاع ب   االطراك

فااي وجااود ال لااد    اثباتااه فمااادام يكفااي   يلااةلالن لاااد، اذ يجااب الشم  اازب   وجااود ال لااد وطر    

ان الكشابة اذ كانت ال لة  هو الشم  ز  ضاالمش اقدي  فال لد يكون  ضائ ا والفائد  ال مل ة ل  ه ا

ن الكشابة في ا.وتأس سا على ذلك ف(16)ال م  قرا  او اثباته باأل و جال لد غ رالمكشوب ي أنلالثبات ف

، (15)صاب فاي ال لاود الرضاائ ة    ن األد ألن لاا ثباات ال لث علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد هي ت د لث

برام ه ا ال لد اي  كل ة ت كر ويدعم  أيرا ه ا لاجااء فاي احادى نصاوص     رض ألففاللانون لم ي

ن اللانون في حالة فرض  كل ة ل  ره لل لاد فاان ها ا ال لاد الير لاد      أب اقياللانون المدني ال ر

وبالشاالي ان ال اكل ة فاي علاد تجه از      ، (14)االبأسش فاء ه  ال كل ة لاالم يوجاد ناي ي االف ذلاك      

ن لااد الغاياة لرهاا هاي حماياة حلاوق الم اشرك عاصاة وان         بات ال لثلثثهاتف الرلاد هي العدلة 

ال ادية في اللواعاد ال الاة غ ار كاف اة لحماياة حلاوق الم اشرك اذا انهاا الت اشرط           األثباتوسائب 

ف مك  اثباتهاا بكاب    وقائ  المادية األعرىالكشابة اال اذا كانت ق مة الحق يزيد على لبلغ ل    الا ال

 .(13)وسائب االثبات

                                                        
،  1005د. اسالةاحمد بد ، حماية المسشهلك في الش اقد االلكشروني د اساة للا ناة ، الجال اة الجدياد  للر ار،       -16

 .228ص
 .67، ص2986د. انو  سلطان، قواعد االثبات في المواد المدن ة الشجا ية، الدا  الجال  ة للر ر، ب روت،  -15
ل  اللانون المدني ال راق ح   تلوم اذا فرض اللانون  كااًل ل  راا لل لاد   190االولى ل  الماد  نصت الفلر   -14

 ك ذلك. السش فاء ه ا ال كب لم يوجد ني بألاال ير لد االب
بات الشصرفات اللانون ة الشي تزيد ق مشها على عمسة االك ديراا  ف ماا با      ثاذا ت رط اللواعد ال الة الكشابة ال -13
اقدي  الللاء الحجة عل ها في لواجهة الغ ر اي كان لحب ال لد لالم يري اللاانون او يشفاق المش اقادان علاى عاالك      المش 

 1006لسارة   64الم ادد باللاانون  قام     2939لسارة   203لا  قاانون الثباات ال راقاي  قام       33ذلك انظر ناي المااد    
 م.72/3/1000في  7873لر و  في جريد  الوقائ  ال راق ة بال دد 
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 لنه علد ل  علود المد   :الفرع الراب 

صارا جوهرياا   رد الزلري هو ذلك ال لد ال ي ي اد الازل  ع  يلصد ب لد المد  او لا يسمى بال ل

ولرها علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد لا  ال لاود    ، وعلى ه ا االسا  ت د ال لود المماثلة(18)ف ه 

ن أي ،أ لا  ها ه ال دلاة اليمكا  توق هاا بادون لاد            ة المشوعارفالزلر ة المسشمر  الشرف   فالم

ل دلاة لا  دون الماد  فهاي الشاي تحادد للادا  المرف اة الم لاود          الم شرك اليمك  ان يرشف  لا  ا 

وقد تكون ه ه المد   قابلة للشجدياد والم اشرك يحصاب علاى ال ادلات ال اصاة بالهااتف        ،(19)عل ها

وعل اه فالمرف اة الشاي     ،(70)الرلاد عالد ه ه المد  وتحدد الشزالاته بدف  الملابب حسب ها ه الماد   

، ويظهر دو  (72)بمد   لر ة طالما انه لشل د ببرود ال لد المبرميحصب عل ه الم شرك هي لرتبطة 

 كب واضح في ال لود المبرلة ب   الم شرك و اركة االتصااالت ح ا  نالحاظ فاي ب اض       بالمد  

الرماذج ل  ال لد الشي تبرم لاب   ال ركة والم شرك الكث ار لا  براود ال لاد تش لاق بالماد  الشاي        

عاد  ال ح  و ياد  الرص د فاي  أًا في حالة عدم ق ام الم شرك بل ركة لوقف ال دلة فو اتحددها 

، وبالشاالي اذا لام   (71)المد  المحدود  لدو   السماح الشي تحددها ال ركة لكب فئة ل  كروت ال اح  

يلم الم شرك بش بئة الرص د في المد  المحدد  للسماح الشي تحددها ال ركة لكب فئة  ل  بطاقة 

 دلة الهاتف الرلااد ساوك ي لاق فاي لثاب ها ه الحالاة وكا لك الحااد          لم شرك لا ن عطأال ح  ف

بال لد كماا    ها المحدداتشزالألبت علا أالملدلة ل دلة االتصاالت المشرللة فأنها اذ بالرسبة لل ركة

ايلااك ال دلاة   أي   الم شرك ل  االنشفاع به ه ال دلة لثال في حالة قط  االتصااد  انها لم تمكب لو

ل  قبب ال ركة المجهز  ت سبفا  ن ذلك ي دأي سبب قانوني ل روع ف  ل  الزل  ألاوت ل لها لفشر

كما تري في ب ض برود ال لد االعرى  ،(77)ل دلة االتصاالت المشرللة اتجاه الم شرك به ه ال دلة 

( ال اريحة االلكشرون اة و   Sim- card) الد  سريان اال اشراك لا  تاا يا تف  اب بطاقةالا     ال  تبدأ لث

علاد   لا لك ي اد   ةضااف ، باأل(76) قابلة للشجديد تللائ ا و للم شرك الغاء تجدياد ال لاد   ام واحدلمد  ع

لي ها ه ال ادلات ) اركة االتصااد(     ن للادب اد لا  علاود الماد  وذلاك أل    عدلاة الهااتف الرلبا    تجه ز

وتكون ه ه الشراع ي لرتبطة بمد  ،  ل  الجهات الم شصة  (تراع ي) وبموجب تصا يح وني مل

ن حق الم شرك لرتبط به ه المد  واذا انشهت لاد  الشارع ي الممروحاة ل اركة     أول  ثم فلحدد  

 .(75)نشهاء تلك المد أاالتصاد فان ال لد المبرم ب   ال ركة والم شرك يرشهي ب

                                                        
د.حساا  علااي ذنااون ، دو   المااد  فااي ال لااود المسااشمر  لطبلااة دا  لكشااب للطباعااة والر اار جال ااة الموصااب   -18
د. احمد  وقي لحمد عبدالرحم  الرظرية ال الة لاللشزام ال لد اال اد  المرفرد  لر ا  الم اا ك االساكرد ية    4ص2988
 .7ص 1006
 .13ندى لحمود ذنون، المصد  السابق،  ص وايضًا انظر : ، 246سالم عبدالمر م ل  ب، المصد  السابق ص -19
 .80س د جاد اهلل الح د ، المصد  السابق، ص -70
 80س د اهلل جاداهلل الح د  لصد  سابق ص 245سالم عبدالمر م ل  ب لصد  سابق ص -72
 .234، ص 2998جال ةالكويت،   د. لحمد س  د   دي،  الش الالت ل  وسائب االتصاالت الحديثة، لطبوعات -71
، 1008احمد ال   الروحي ، الشرظ م اللانوني لالتصاالت في لصر والدود ال رب ة، دا الكشب اللانون اة، لصار،    -77

 .24ص
 .82س د جاد اهلل الح د  ، المصد السابق ، ص -76
المصاد    . و أيضاًا أنظار: سا د جااد اهلل الح اد ،      246ا ا  ال ه: سالم عبدالمر م  ا ب، المصاد  الساابق،  ص    -75

 .82السابق،  ص
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 لنه علد ل  ال لود غ ر المسما . :الفرع ال الس

 فلم يرظم ذلاك ال  ،هلوضوع علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد بشرظ م قانوني عاص ب ظلم يح

في قوان   االتصاالت ول  ثم فاأن علاد تجه از عدلاة االتصااد لا س لا          في اللانون المدني وال

سم ل    ووض  لها ترظ ما قانون ا أه ه ال لود هي الشي عصها الم رع ب ألنا  ذلك مال لود المس

مساما   اللاا ال لاود غ ار    ، أ(74)نش ا ه ب   الرا  فاي ل االالتهم  ل  را في اللانون المدني وذلك أل

ف لصد بها تلك ال لود الشي لم ي صها الم رع بشرظ م قانوني ل    ولم ي طها اسامًا عاصاًا بهاا    

، (78)حكام ال الة في ال لود الوا د  في اللانون المدني ، ول  ثم انها ت ض  لث(73)او تك  فًا ل  رًا 

المساما  اذا اليمكا  حصار جم ا  ال لاود      غ ار  كوبنها  لا  ال لاود   صب في ال لود الشي ت كر ان األ

فلاد كاان لش ا ب    ، اساشحداث لات ااء لا  ال لاود     و   اد  حر  في ابرام وترظ مها في اللانون فاأل

 .(79)الح ا  االقشصادية والشجا ية االثر البالغ في ان يطفو على السطح انواع جديد  ل  ال لود

د المساما   ون ال لا ال لاود المساما  ذلاك أل    ل ا فان علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد الي شبر ل 

بب هو ل  ال لود غ ر المسما  فلم ي صه اللانون بالشرظ م ولام تارد   ، هي الشي يرظمها اللانون 

 .احكام عاصة ب أنه في اي اللوان   الشي ترظم ه ا الروع ل  ال لود

 :التكييف القانوني لعقد تجهيز خدمة الهاتف النقال:المبحث الثاني

يضااح  أ  اللواعد اللانون ة الشي تحكم ه ا ال لاد لوضاوع بحثراا اي    في ه ا المبح  سوك نب ب     

،  عطائه الوصف اللانوني السل م على اعشبا ه اناه علاد غ ار لسامى     أ ف اللانوني له وذلك ب الشك

لر الساهب فاي   فشظهر ص وبات جمة في ه ا الصدد ل ا فان عمب اللاضي او الفل ه لا  يكاون بااأل   

ول  عالد لاتلدم ساوك نلسام ها ا المبحا  الاى       ، ايجاد اللواعد اللانون ة الشي تحكم ه ا ال لد

االود سوك نبح  ف ما اذا كان علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  ال لود الشجا ياة  ،  ثالثة لطالب 

  علاود  لا  _ع البحا   ولوضا  _ام المدن ة وفي المطلب الثاني سوك نشكلم ف ما اذا كان ه ا ال لاد  

  فساوك نشرااود ف اه ها ا ال لاد هاب هاو ب ا  ام ايجاا  ام          اللا المطلب الثأو المساولة  ، أ ذعاناأل

 ام علد لركب؟ ةللاول

 :عقد تجهيز خدمة الهاتف النقال بوصفه من العقود املدنية ام التجارية:املطلب االول
مدن ة ام هو ل  ال لود الشجا ية لنَّ للكان ة اعشبا  علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  ال لود ال

لة ل دلة الهاتف الرلاد والكان ة اد اج اعماد ه ه ضوء على عمب ال ركة الملدبالالبد ل  تسل ط 

 يال ركات تحت طائلة االحكام الوا د  فاي الفلار  الثان اة لا  المااد  ال الساة لا  قاانون الشجاا          

                                                        
 .15ص 1007د.  لضان ابو ال ود لصاد  االلشزام دا  الجال ة الجديد  االسكرد ية  -74
 ، ص . 1د. سل مان لرض الوافي في  رح اللانون المدني في االلشزالات المجلد االود ج -73
ري علاى ال لاود المساما  اللواعاد ال الاة الشاي       تسا ( ل  اللانون المدني ال راقي على اناه  2-34نصت الماد  )  -78

ي شمب عل ها ه ا الفصب وهو لاي ري ان ال لود عراد المساما  ت ضا  لالحكاام ال اام الشاي توضا  لهاا ال لاود المساما            
 لشرظ م اللانوني ال ي ي صها للا نة بال لود المسما .لالوا د  في اللانون المدني ولكرها تفشلر 

،  1003، دا  الرهضااة ال رب ااة، اللاااهر ، 2لاارحم ، لصاااد  االلشاازام د اسااة للا نااة، ط د. لحمااد حساا  عبااد ا -79
 .61ص
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 ااة اعمااال تجا يااة اذا كاناات بلصااد الااربح  ت شباار االعماااد الشال)تي أال راقاي والشااي تااري علااى لايا  

، صاح ح ان  (60)(تو ياد البضاائ  وال ادلات    -:ثان اا  -:شرض ف ها ه ا اللصد لاالم يثبات ال كاس   يفو

د  ل دلة الهاتف الرلاد اال انه اليمك  قرب لايكون ل  اعماد ال ركات المزوبأحكم ه ه الفلر  هو 

الش ريف ب لد الشو يد ول  ثم تحل له وعرادها    ئحسم ه ا االلر به ه السهولة فالبد وقبب كب  

لا  علاود الشو ياد فالشو ياد علاد  يلشازم        كون تزويد عدلة الهااتف الرلااد علاد    بيشم حسم االلر 

بموجبه   ي بشجه ز عر بب ض االلواد المرلولة علاى  اكب دف اات لششال اة عاالد لاد  ل  راه        

 .(62)بحسب لا اذا كان تسل م االلواد على سب ب الب   او اإلجا   اجر  لشفق عل هأاو  م وللاء ث
، فها ا  (61)ف لد الشو يد ي د ل  الشجا ية ح   يشصاف بالشكرا ألناه يلا  ب اكب دو ي ولراشظم     

ال لد هو ل  علود المد  الشي ي د ف هاا الازل  لا  ال راصارالجوهرية لل لاد وها ه الرلطاة هاي         

لد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد فكالهما ل  ال لود الماد  ولكا    اسا  الش ابه ب   علد الشو يد وع

عار يطلاق عل هاا ال لاود     علود المد  ترلسم الى قسم   احادهما يلااد لهاا ال لاود المساشمر  واآل     

داءات لساشمر  وال يمكا    أالمسشمرالشرف   هوذلك ال لد ال ي يشكاون لا     فال لد ، الدو ية الشرف  

رادها تكاون   وعيجاب أن تحادث فاي غضاون ا لاان لش اقباة لشكار           ، والشي(67)تصو ها بغ رالمد 

 .(66)له ه االداءات علدًا دو ي الشرف   ئاالداءات دو ية ويصبح ال لد المر 

ولو أل را الرظر في علد الشو يد لرأيرا انه لا  ال لاود الدو ياة الشرف ا  وذلاك ان االداءات الشاي       

المش اقدي  يشفلان على تكرا ها وترف  ها بصاو    صب فو ية الشرف   لك  تشكون لرها هي في األ

دلة الهااتف الرلااد فهاول  ال لاود المساشمر  الشرف ا  ذلاك ان ال اركة         عالا علد تزويد  ، لش اقبة

المزود  له ه ال دلة تلشزم بشمك   الم شرك في االنشفاع ب دلاة الهااتف الرلااد بصاو   لساشمر       

 .(65)الحاد في ال لود الدو ية الشرف  وط لة لد  ال لد ول س ب كب لشكر  كما هو

وعل ه فان علد عدلات الهاتف الرلاد ي د ل  ال لود الزلر ة المسشمر  الشرف ا ، فمجارد ترف ا     

هي للشزام ال ركة بالشرف   وانما تلشزم ال اركة المازود  ل دلاة الهااتف الرلااد بشجه از       شال لد الير

                                                        
ان تو ي  البضائ  وال دلات الوا ده في الماد  ال السة الفلار  الثان اة تادعب فاي عاناة االعمااد الشجا ياة الشاي          -60

با رها ال  ي بصو   لشكار   ول شااد    تما   بص غة ل روع اي االعماد الشجا ية المحشرفة وهي تلك االعماد الشي ي
الشرظ م والشه ئة والمسبلة للشفص ب: أنظار لصاطفى كمااد طاه اصاود اللاانون الشجاا ي الادا           دويسشوجب ه ه االعما

 .53، ص55ص 2997الجال  ة ب روت 
، 2981داد، د. باسم لحمد صالح و د. أكرام ياللكي، اللانون الشجا ي اللسام االود، لطب اة جال اة بغاداد، بغا       -62

. أحمد  ايد وحا م  بحي عواد واحمد يح ى جراده ونطمي  كي،  لبادا اللانون الشجا ي،  دا المر او ات ال لم اة ،   59ص
 .63ص 1004ب روت، 
، دا الثلافة، عماان،   2990لسرة  55عادد علي للداد، اللانون الشجا ي وفلا الحكام قانون الشجا   ال ماني  قم  -61
 .65، ص 1003
، 2988د. حس   علي ذنون،  دو  المد  فاي ال لاود المساشمر  ، دا الكشاب للطباعاة والر ار، جال اة الموصاب،          -67

 .4ص
فاي لصااد  االلشازام     2عبد الحم د حجا ي، الرظرية ال الة لاللشازام وفلاا لللاانون الكاويشي د اساة للا ناة، ج        -66

 .699، ص2981ت السالسب، الكويت االدا ية ال لد اال اد  المرفرد ، المجلد االود، لطب ة ذا
.    د. لحمااادال   الروحاااي ، الش اقاااد االلكشروناااي   82، ص 80سااا د جااااداهلل الح اااد ، المصد الساااابق، ص   -65

. وأنظرأيضًا:  د. سالم لر م ل  ب،المصاد   215، ص 1006، دا المطبوعات الجال  ة، االسكرد ية،  2عبراالنشرن ت، ط
 .246السابق، ص
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ان الم شرك لسشمرا بشرف   برود ال لد المبارم  عدلة االتصاالت للم شرك بصو   لسشمر  طالما ك

                           ب رهما ولرها الشزاله بدف  الملابب الرلدي.                                                    

ول  هرا نصب الى نش جة لفادها ان علد تجه ز عدلة الهااتف الرلااد اليمكا  ان يرطاوي بااي      

اد تحت طائلة علود تو يد ال دلات المرصوص عل ها في الفلر  الثان ة ل  المااد    كب ل  اال ك

ن اعمااد تجه از عدلاة الهااتف     أاللاانون   حكاام ها ا  ال السة ل  قانون الشجا   الراف ، فانه وفلا أل

د  ل ادلات  ن  اركات االتصااالت المازوب   أها ل  االعماد الشجا ية وعلى الرغم ل  الرلاد اليمك  عدب

و  ،ون  ؤو  الواد طائلةنهم يما سونه  كب لحشرك ويس ربأاد يلولون به ا ال مب فالهاتف الرلب

لاا  ا ااكاد ال ااركات  م  ااكال نجا هاا ا ال مااب فضااالع  ات اااذه أل فرون كاااد ا لدا يااًا ضاا ماً يااوب

 اركة   المرصوص عل ها في قانون ال ركات والشي غالبا لا تكون الا  ركة لحدود  المساؤول ة او 

 .(64)همة لسا

نلشاارح علااى الم اارع ان ي اادد عاا  لوقفااه لاا  االعماااد الشجا يااة     مجااادو نحاا  فااي هاا ا ال 

ن يج ب ل  ال لود الوا د  ف ها على سب ب المثاد ال الحصر أالمرصوص عل ها في الماد  ال السة ب

 قام   .وجدير بال كر ان قانون الشجاا   المصاري  (63) رع ات الشجا ية الم اصر  شكما ف لت غالب ة ال

علاى وجاه األحشاراك     مت لما ساشه تم قد ا ا  الى ان تو يد البضائ  وال دلات اذا 2992لسرة  23

 اة تجا ياة اذا كانات    تت اد االعمااد اآل  ) /أ( لراه علاى اناه   5) فأنه ي د عمال تجا ياا ، أذ تاري المااد    

فلر  )ح( ل  وذكرالم رع المصري في ال (  وال دلاتئاو تو يد البضا ،تما   على وجه االحشراك 

ت اد  )االحشراك  على انه  ه ه الماد السابلة ال كر بوصفها عمال تجا يا ب رط ان تما   على وجه

 :كاذا كانت تما   على وجه االحشرا ت ة تجا يةاالعماد اآل
اعماااد الاادو  والمكاتااب وغ رهااا والشرجمااة واالذاعااة والشلفزيااون والصااحافة ونلااب االعبااا    -ح

 .والبريد واالتصاالت

الما كو    الاى الش اداد   عمااد الشجا ياة  ضاافة ب اض األ  أوبالشالي نلشارح علاى الم ارع ال راقاي     

ذلك لا    عدلات االتصاالت وغ ر وعصوصا تلك المش للة لرها بشلديم عدلات الهاتف الرلاد وبل ة

ال الساة /   الم ارع المصاري فاي المااد      هالمسشجدات على ساحة االعماد الشجا ية ولثلما ساا عل  

،اذ 2990لسرة  55لر  )ح( ل  قانون الشجا   المصري الراف  وك لك قانون الشجا   ال ماني  قم الف

 تو يا  المااء والكهربااء والغاا  واجاراء     ،  المرافاق ال الاة   لش اا  أ)تجا ياة   نصت على انه ت د اعمااال 

الكاويشي  قام    شجاا   وايضا لا جاء به قانون ال ، (68)(االتصاالت البريدية والبرق ة والهاتف ة ولا ال ها

 ( لراه علاى اناه ت شبار لا  االعمااد الشجا ياة       5( ل  الماد  )22ح   نصت الفلر  )2980لسرة  48

 .(تو ي  الماء و الكهرباء والغا  واجراء الم ابرات البريدية و البرق ة)

                                                        
لاجساش ر،   للا ناة،  ساالة   ال فاجي، الرظام اللانوني ل لد عادلات الهااتف المحماود د اساة     كاظم ف ري علي -64

 .2، ص 1027كل ة اللانون، جال ة بابب، 
م وقااانون 2980لساارة  48م قااانون الشجااا   الكااويشي  قاام  2990لساارة  55ماااني  قاام  اللااانون الشجااا ي ال -63

 .م2997لسرة  28الم الالت الشجا ية لدولة االلا ات المشحد   قم 
 .  2990لسرة  55( ل  قانون الشجا   ال ماني  قم  25( / الفلر  )  9ا لاجاء في الماد  ) وه  -68
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اد هو علد قائم ولسشلب بحد ذاته وهو ي د ل  ويمك  اللود ان علد تجه زعدلة الهاتف الرلب 

 حكام المبادا ال الة والوا د  في اللانون المدني ال راقي.ل لود المدن ة وت ض  ألا

 :بوصفه من عقود االذعان او املساومة عقد تجهيز خدمة الهاتف النقال:املطلب الثاني
لن ل رفااة لااا اذا كااان علااد تجه ااز عدلااة الهاااتف الرلاااد والمباارم لاااب   الم ااشرك  و ااركة    

ان او المساولة البد ل  توضا ح الملصاود   عة الهاتف الرلاد ل  علود االذاالتصاالت المجهز  ل دل

ها  ضينه علد يسلم ف ه اللابب ب روط للر   أك علد االذعان بف  رب ، ب لود االذعان والمساولة

كاا  قاانوني او   شسل ة او لرفق ضارو ي لحاب اح  لش للا بيكون  ، و الموجب واليلبب ف ها المراق ة

ن لا  ايجااب   ، ف لد االذعاان هاو كبل اة ال لاود لشكاوب     (69)لوض  لرافسة لحدود  الرطاق  ف لي او

ان لام  ونه واحدا بالرسبة لجم ا  الراا  ويكاون للزلاا للمش اقاد اللاباب       ز بكوبيجاب يشم بألاوقبود ف

، (50)  ل  االطاالع عل هاا لكونهاا لطبوعاة فاي لشرااود الجم ا         نه يشمكبأيطل  على  روط ال لد ف

 اد  المحشكار لسال ة او عدلاة ل  راة ي رضاها      ا ألعن ف ه  ضوأيشسم ب نود في علود االذعافاللب

المحشكر على الكافة ولمد  غ ر لحدد  وب روط لوحد  عاد  لاتكون لطبوعة  و اليلبب المراق اة  

ض الطرك الض  ف للضغط ل  جانب الطارك االود بسابب ت لاق    ، ول رى ذلك سوك يش رب(52)ف ها

او عدلة ح وية تل  تحت س طر  الطرك االقوى بسابب عضاوعها الحشكاا  قاانوني او      ال لد بسل ة

، ألاعلود المساولة فهي تلك ال لود الشي تكون ا اد  االطراك حره في لراق ة (51)هف لي ل  جانب

ات الباتة فغالبا لايسبق ابرام ه ا الروع ل  ال لود وصدو  اال اد ، ضة ب أنهاو روط ال لد والم ا

والسالسة ذلك ان اطراك ال لد ة ل  الشفاوض الشي تشسم بروع ل  المرون لرحلة يجاب واللبودباأل

رها هي علاود لسااولة   ثيكونون لشساوي  اويكادوا أن يكونوا لشساوي  وه ا الروع في الغالب واك
ي علاى اساا  الشراضا   قائماا  اد ، ويثا  الشساؤد ع  لدى اعشبا  علد الشجه ز عدلة الهااتف الرلبا  (57)

 ب علود االذعان ؟ سلطان اال اد  ام انه ل  قب أدلبطراك والحل لي لث

                                                        
( لا  اللاانون المادني ال راقاي علاى اناه اللباود فاي علاود االذعاان           243وقد نصت الفلر  االولى ل  المااد  )   -69
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ناه يشرا عهاا   أعلاود االذعاان نارى ب    لا  ولدى البح  في كون علد تجه ز عدلاة الهااتف الرلااد    

ن علاد تجه از عدلاة االتصااالت للهااتف الرلااد ي اد لا          أ، الى (56)ودي األأيان ل شلفان يشجه الرأ 

في ذلك ان الم شرك اليملك حق الشفاوض على برود ه ا ال لد فل س الاله علود االذعان وحجشه 

 ، جهه للكافة دون الشم از با   اي  ا ي   وكون  روط ال لد هي لوب ، اال ان يبرم ال لد او يرفضه

ق بشلديم عدلة ل  رة بالرسبة للمسشهلك   ذلك انها ل  ضرو يات ن لوضوع ال لد يش لبأوك لك ف

اد تبلاى هاي   فال ركة الشي يش اقد ل ها الم شرك ب دلة الهااتف الرلبا  (55)حاضرالح ا  في الوقت ال

لة ل دلة االتصاالت ول  ح   تلوم ال ركة الملدب، الطرك االقوى و الظاهر في لواجهة الم شرك 

 ت لاو لا  اساماء    واجب تسه ب ال مب بوض  علود نموذج اة وهاي عباا  ع  او اق ل اد  لسابلا      

، (54)شوق   وب د للئها والشوق   عل ها ل  قبب الم شرك تصبح علود للزال ة االطراك ول  الثم  وال

ل  لالحظة ان  روط ال لد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد تفرض ل  عالد ه ه الرماذج  كال قط  ا 

اليلبب المراق ة ول  ثم تلوم ب رضها على الجمهو  بح   ان الم شرك في ه ه الحالة اليكون له 

لا ان يلبب ال لد كما هو دون ان يكون له حق المراق ة او ت ديب برود ه ا ال لد او ع ا  ثال  فهوا

ي الثااني الاى ان الموجاب اي  اركة االتصااالت الشاي تلاوم بشزوياد         أ، ف ماا ذهاب الار   (53)ان يرفضه

ال طوط الهاتف ة الثابشة للب وت و المكاتب واالدا ات والمصان  اذا كان لوحده لحشكرا لها ه ال دلاة   

 .(58)علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد ل  ه ه ال ركة قبوال ل لداالذعان سوك يكون ابرامف

الا في حالة وجود اكثر ل  لوجب اي اكثرل   ركة تلدم ال دلة نفسها وتشرافس ف ماا ب رهاا   

لشلااديم عدلااة االتصاااد للجمهااو  فلاا س لاا  الم لااود ان تكااون لاا  علااود االذعااان وذلااك ل اادم 

كانت  ركة االتصاالت والمزود  ل دلة الهاتف الرلااد لشرفا      ، و بالشالي اذا(59)توفرعرصراالحشكا 

اال شراك ف ها فتسشط   فرض  روطها على الجمهو  في علود نموذج ة  في السوق ولحشكر  لها

في ح   اذا وجدت عد   ركات تلوم بشلديم نفس ال دلة وتشراافس ف ماا    ،يج ب ال لد اذعان لها

اد اليضا ها فاي طائفاة علاود     برام علد تجه ز عدلة الهااتف الرلبا  أب رها ل  ح   تلديم ال دلة ف

                                                        
 www.mohamoon.natللالة لشاحة على الموق  االتي ،االتصاالت وعلود االذعان  ، انظر لصطفى ال هراني -56

دا  الجال ااة الجديااد   ، ال رب ااة واالجرب ااة ي ات اارشالشجااا   االلكشرون ااة فااي ال ،وكاا لك انظاار د.عصااام عباادالفشاح لطاار
 .235-231ص ، لصد  سابق ، سالم لر م ل  ب .141ص ،1009االسكرد ية ،

فاي علاود    لش ساف ة الحماية المدن ة للمساشهلك لا  ال اروط ا   ، حماية المسشهلك  ، د. عاطف عبدالحم د حس  -55
 .43ص ،2994، رب ة دا  الرهضة ال ، االذعان
عبدالمج اد   . عصامت 237،.ساالم لار م ل ا ب ،لصد ساابق ،ص     86س دجاد اهلل الح د  ، لصد سابق ، ص -54

 .14، ص 1003،اثرالشلدم ال لمي في ال لد ،د اسة للا نة ، لكشبة السرهو ي ،بغداد ،
. وانظااار : 83، ص 1009د.عمااااد الااادي  علاااف الحسااا ري ، عاااالم االتصااااالت، لكشباااة االسااار  ،اللااااهر  ،       -53

د.عبدالحم ااداعري ،نزاعات علااد اال ااشراك فااي الهاااتف الرلاااد ،ل ااا ال ه فااي لجلااة جال ااة االنبااا  لل لااوم اللانون ااة و  
 3( ، ص16. نزيه كماد حماد، علود االذعان في الفله االساللي ،لجلةال دد ، ال ادد ) 219الس اس ة ،المصد السابق،ص
 ( www.moj.gav.snي االتي: ) ، لشاح على ال روان االل كشرون

حس   عبد الباسط جم  ي ، اثرعدم الشكافؤ ب   المش اقدي  على  روط ال لاد، دا الرهضاة ال رب اة، اللااهر       -58
 .206، ص2994،

د. عمااد الادي    ، 231. سالم لر م ل  ب ، لصاد  ساابق ، ص  38س د جاد عبد اهلل الح د ، لصد  سابق ، ص -59
 .89ق ، صعلف الحسري ، لصد  ساب
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، و في ه ا الس اق البد ل  ان يجري البح  فاي كاب قاانون    (40)االذعان وذلك النشفاء صفة االحشكا 

اذ قاديكون اال اشراك فاي عدلاة الهواتاف الرلالاة فاي         ه ،في الدود على حاد ل  قوان   االتصاالت 

حشكا ها ه ال دلاة لا  قباب     أن قاانون ها ه الدولاة يسامح ب    قانون االتصاالت لدولة ل  رة اذعانًا أل

ن لر ل شلفا لما عل ها الحاد في قانون االتصاالت لدولاة اعارى أل  يكون األ  ركة واحد  في ح   قد

حشكا  ه ه ال دلة ل  قبب  ركة ل  رة دون سواها اي لن قانون ه ه بأة اليسمح قانون ه ه الدول

 الدولة يج ز المرافسات ب   ال ركات لشجه ز ال مالء والم شرك   ب دلة الهاتف الرلاد.

 ا ال يساشوجب لربا   ن ها ا ال لاد لوضاوع بحثراا هوعلاد اذعاان ام      أواسشرادا الى لاسبق اللاود با  

نه هراك أاد في ال راق ولدى االطالع على لايبدو تجه ز عدلة الهاتف الرلب تحل له بالرظر الى سوق

لها بشلديم ه ه ال دلة الى جم   انحااء ال اراق فها ا      ،(42)في الوقت الحاضرعد   ركات لرعصة 

ي  له ه ال دلة يه ئ جوا ل  المرافساة با   ال اركات المجهاز  ل دلاة الهااتف       الش دد في المجهزب

حدى  اروط  أف دي بدو ه الى عدم وجود احشكا  في سوق تجه ز عدلة الهاتف الرلباد،لما يؤ ادالرلب

قبب الموجب ال ي وض  ال روط  عشبا ال لد ل  علود االذعان هو وجود احشكا  قانوني وف لي ل أ

ف لد االذعاان   ، (41)في ال لد او في االقب اسشحوذ على س طر  في السوق ل  المرافسة المحدود  

له جدوى ذلك ان الم شرك يسشط     يكون  يوجد ف ظب المرافسة الحر  وحشى وان وجد فال ناد ا لا

ان يحصب على لا قد يحشاجه ل    ي اعر لسش د لشلاديم نفاس ال دلاة وب اروط افضاب لا ا       

االذعان اال في ظب احشكا  قانوني كان ام ف لي و ه ا لا النجاده فاي    نشصو  وجود علد   اناليمك

 .ة الهاتف الرلادعدل سوق تجه ز

 مركب. عقد تجهيز خدمة الهاتف النقال بوصفه عقد: المبحث الثالث

تجاه الغالب في الفله للد اعشلف الفلهاء في تحديد الشك  ف اللانوني له ه ال لود فلد ذهب األ
نه علد لركب يدو  ب   علد الملاولة وعلد االيجا  ولك  عرصر علد الملاولة هاو الباا     أ، الى (47)

ن لا  االيجاا  و   ناه علاد لركاب لكاوب    أ ه ونح  نشفق ل هم في ذلك و لكررا ن الف الرأي اللائاب ب ف

                                                        
لصطفى ال هراني ، لصد  سابق . د. أحماد ألا   الرولاي ، الشرظا م اللاانوني لثتصااالت فاي لصار والادود           -40

 .24، ص 1008ال رب ة ، دا  الكشب اللانون ة، لصر، 
تري قوان   األتصاالت الم شلفة للدود علاى أناه اليمكا  ألي كاان لما ساة أعمااد تجه زعدلاة األتصااالت لال          -42
اليجو أن ااء أو ت اغ ب  ابكات    )      ل  قانون األتصاالت المصري بأنهاا تلاود  ( 12) ي، فالمالحظ أن ني الماد بشرع 

األتصاااالت او تلااديم عاادلات األتصاااالت للغ اار أوتمريرالمكالمااات الشل فون ااة الدول ااة،أواألعالن عاا   اا ئ لاا  ذلااك دون  
وعلى نفس المرواد جرت ني (  اللانون واللرا ات المرفب   لهالحصود على ترع ي ل  الجهة الم ر ة وفلا ألحكام ه ا 

اليجاو  أن ااء  ابكات أتصااالت عالاة أوت اغ لها أو أدا تهاا أو        )  ل  قانون االتصاالت األ دني برصهاعلى أناه ( 10) الماد 
يش لاق باألر سالطة    وف ماا  (  تلديم عدلة االتصاالت ال الة اال ب د الحصود على ترع ي ب لك وفلا ألحكام ه ا اللانون

ال اص بشرع ي عدلات ول دبات االتصاالت السلك ة والالسلك ة ،فلد نصات فاي    1007  لسرة 82 األئشالك ال راقي  قم
لا  ل اروع   ( 25) اللسم الثاني لره وال اص بسلطة الشرع ي على ضرو   الحصود على ترع ي، ك لك نصت المااد  

و  أن ااء  ابكات االتصاااالت ال الاة أوت اغ لها أو أدا تهااا أو تلاديم عدلااة      اليجاا)  األعاالم واالتصااالت ال راقااي علاى أناه    
 االتصاالت ال الة أال ب د الحصود على ترع ي ب لك وفلا ألحكام ه ا اللانون

د.عبد الر اق السرهو ي ، الوسا ط فاي  ارح اللاانون المادني ، نظرياة األلشازام بوجاه عاام ، لصااد  األلشازام،             -41
 .165،ص 1004ع لكشبة المحالي ،لصر ،المجلد األود، ل رو

 .163صمصد  سابق ،الد. عبد الر اق السرهو ي ،  -47



 

 الرلاد الهاتف عدلة تجه ز ل لد اللانوني الشك  ف 
 

672 

والسبب فاي ذلاك هاو ان  اركة االتصااالت المازود  ل دلاة         ، (46)االع ر ف ه ال مب وتغل ب ال رصر

الهاتف الرلاد عرد تلديم عدلاتها الت مب تحت ا راك وتوج ه الم شرك بب ت مب بصو   لسشللة 

( ل  اللانون المادني ال راقاي   900، وفي ه ا الصدد تري الماد  )(45) ادته وتوج هاتهالت ض  ألو

ن ي صي عمله ل دلة الطرك االعر ويكون أعلد ال مب علد يش هد به احد طرف ه ب – 2على انه )

 _1 .جر يش هد به الطارك االعار ويكاون ال الاب اج ارا عاصاا      أفي ادائه تحت توج هه وا ادته للابب 

ن االود دون الثاني حق الرب ال مب فاي ادا   جهاود ال الاب    أب،د الملاولة لع ع  ويشم زعلد ال مب

عر الى افشراض كون علاد   ي أ، وي هب  (وتوج هها اثراء ق اله بال مب او على االقب اال راك عل ه

 ةال لد يشم نلب للك  ا ه د ابرامرنه عأاد علد ب   وُيبر  ه ا االفشراض بتجه ز عدلة الهاتف الرلب

انشلااد للك اة ال اريحة الاى      ، ب باا   اعارى انب  ال ريحة ل  قبب  ركة االتصاالت الاى الم اشرك.  

                                                                                  .(44)اال ااشراك فااي عدلااة الهواتااف المشرللااة علااد ب اا   الساابب االسااا  و اء اعشبااا  الم ااشرك هااو

الا نح  فر الف لاذهب ال ه هؤالء فهم ي لطون لاب   للك ة ال اريحة والارقم الا ي يبلاى للكاا      

و يمكا  ان نساشدد فاي ها ا      ،ل ركة االتصاالت دون ال ريحة الشي ترشلب للك شهاا الاى الم اشرك   

ان علاد   ، وعلى الرغم ل  عدم الكان اة اللاود  (43)ال صوص بما جاء في قانون االتصاالت اللطري

نرا نالحظ في ه ه ال لود لحب بحثرا ان الب   عرصر ل  ال راصر أتجه ز عدلة الهاتف الرلاد ب   ف

نه له عصوصا ف ما يش لق برلب للك ة ال ريحة وب با   اعرى انه على الرغم ل  كون الب ا   المكوب

للك اة اال ا اء    ن الب ا  يارد علاى نلاب    عرصرا في ه ا ال لاد االاناه اليمكا  وصافه باالب   ذلاك أل      

( }الب   لبادلة لاد 504والحلوق المال ة فرالحظ ان اللانون المدني ال راقي عرك الب   في الماد  )

نه]علاد يلشازم باه الباائ  ان يرلاب      أ( لا  اللاانون المادني المصاري ب    632بماد{ كماعرفت الماد  )

 وحق لال ا اعر للابب ثم  نلدي[.  ئللم شري للك ة  
ء نلب للك ة ال ريحة في ح   نرى ال رصرالغالب في ها ه ال لاود   اال لد سو فال نجد في ه ا

 لل لود الوا د على ال مب .  ههو تلديم ال دلة والشي ت كب الروا  الرئ س

ي ي هب الى ان علد تجه ز عدلة الهاتف الرلاد لا هو اال علد ايجا  ذلك ان ه ا ال لاد  أوثمة  

، و هو لايا هب ال اه اللاانون    (48)على تمل ك لرف ة  يرد وانمال س ب   فهو اليرد على نلب للك ة 

                                                        
أنظر : ج فر الفضلي ، الوج ز فاي ال لاود المدن اة ) الب ا  ، األيجاا  ، الملاولاة ( ، الطب اة الثان اة ، دا  الثلافاة           -46

، بغاداد ،   2فاي  ارح أحكاام علاد الملاولاة ، ج     . د. كماد قاسم ثاروت ، الاوج ز   732، ص 2993للر ر والشو ي  ، عمان ، 
 بواساطة  باالب    ابواله جاء ، الش اقاد  ابراه م .لحمد258ل  ب ،المصد السابق ،ص لر م .انظر : سالم23، ص 2934

 .23، ص 1001االنشرنت، عمان ، 
 .258سالم لر م ل  ب ، لصد  سابق ،ص -45
 .240المصد  السابق. ص  -44
قانون األتصاالت اللطري في  لها األود والشي جاء ف ها : ) ال يكسب تو ي  وت ص ي  ( ل  75نصت الفلر  )  -43

األ قام أي حلوق للك ة أو حلوق عاصة غ ر حق أسش ماد للادم ال دلاة أو عمالئاه ، ساواء أكاان الشو يا  أو الش صا ي        
 بملابب أو بغ ر للابب (.

 الصااوت ة الم لولااات عدلااة الصااادق، عبااد سااالي ، د.لحمااد 241سااابق ،صال مصااد الل  ب، لاار م سااالم -48
 .45 ،ص 1005ال رب ة ،اللاهر  ، الرهضة عرها ، دا  الرا ئة وااللشزالات
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اد تش هاد    ل دلاة الهااتف الرلبا   وفلاا لماا سابق ان  اركة االتصااالت المجهازب      و ، (49)المدني ال راقي

بشوف ر ال دلة للطرك الملابب في ال لد اي الم شرك و ذلك لالنشفاع ل  ال دلة ل  غ ارأن ياؤدي   

ع ر يحصاب لا  جاراء ابرالاه علاد تجه از       نهائ ة للم شرك، فه ا األ ذلك الى نلب للك شها بصو  

عدلة االتصاد على المرف ة ل  ال ريحة لمد  ل  رة واذا انلضت المد  ت ود للك شها للى ال اركة  

 .(30)بوصفها لؤجرا له 

ويمكررا سوق جملة لا  المالحظاات علاى ها ا الارأي لرهاا اناه ي لاط با   }ال دلاة الملدلاة            

ع ر  وهاي ال ا   الماؤجر  ويجهاب ان ال دلاة      ن ه ه األأريحة{ و }ال ريحة{ ف رى ببواسطة ال 

لة ل  قبب ال ركة بواسطة الكان اتها الض مة هي ال رصر االسا  في علد تجه از عدلاة   الملدب

لماا لساشطاع الم اشرك     لوالهاا    الهاتف الرلاد، ولا ال ريحة للبا وس لة لشلديم ه ه ال دلاة، لذ اناه  

ولرها ايضاا ان ها ا الارأي يا هب     ،لى ال دلة، ذلك انه اليسشط   االتصاد اال بواسطشها الحصود ع

و الا ي يمثاب ال اركة(، وها ا     )الى انه ب د انشهاء ال لد ت ود للك ة ال ريحة الى لالكها اي المؤجر

 ناه أجر كاي نساشط   اللاود ب   أجو  الى المساش أغ ر للبود،  ف لد االيجا  اليرد على نلب للك ة الم

 نلضاء ال لد ت ود الملك ة للمؤجر.أوب

وثمة لالحظة ثالثة على ه ا الرأي اذ ُيالحظ لن األع ر قد اصر على ان للك ة ال اريحة تبلاى    

لل ركة وقد سبق وان اوضحرا اسشرادا الى نصاوص قاوان   االتصااالت ان الا ي يبلاى فاي للك اة        

لم اشرك فلاو فرضارا ان ال لاد قاد      ال ركة هوالرقم و لا س ال اريحة فملك اة ال اريحة ترشلاب ل     

االتصاالت  تبلى ال ريحة لملوكة للم شرك وال يجبر على اعادتها ل ركة انلضى ففي ه ه الحالة 

انراا النشفاق    :اللود بسبب قط  ال دلةعرها. وعالصةى المجهز  لل دلة و لك  تبلى عديمة الجدو

د ايجا  وان كرا قد اسشرشجرا ف ما لضى ل  ه ا الرأي اللائب في كون تجه ز عدلة الهاتف الرلاد عل

بان ه ا ال لد لوضوع البح  هو ل  علود المد  وذلك ان المد  ل  ال راصارالجوهرية لل لاد كماا    

لشاأت لا     يجاا  ألعدلاة الهااتف الرلااد و هاو اي ا     ن االيجا  هو لوجود فاي علاد تجه از   أانرا نرى ب

لال  ،ال لاد     االنشفاع به ط لاة لاد   ت ص ي  ركة االتصاالت ل ط ل  عطوط الم شرك و يسشط

ن علد تجه از عدلاة الهااتف الرلااد ي اد لا  علاود        ألن هراك  أٌي  عرفي الفله ي هب الى اللود ب

 المادني  اللانون فيصراحة  لاو د وه ا ال مب على الوا د  ال لود ل  الملاولة ، ف لد(32)الملاولة 

 او  ا ئا   صار ي ان الطارف    حدأ بها يش هد علد الملاولة)( بلولها846الماد  ) لري ووفلا ال راقي

 .االعر( الطرك به يش هد اجر عمال للاء يؤدي

                                                        
( ل  اللانون المدني ال راقي ) األيجا  تمل ك لرف ة ل لولاة ب اوض ل لاوم لماد  ل لولاة      311نصت الماد  )  -49

 بالمأجو  (.وبه يلشزم المؤجر أن يمك  المسشأجر ل  األنشفاع  
، د. سا دون   44، د. لحمد سالي عبد الصادق ، لصاد  ساابق ، ص   241سالم لر م ل  ب ، لصد  سابق. ص-30

 .4، ص 2936، بغداد ،  7، الب   واأليجا  ، ط 2ال الري. الوج ز في  رح ال لود المسما  ، ج
 .18،ص1004ية،الم ا ك، االسكرد   أ،لر  االل كشرون ة لرصو ،المسؤول ة حس   د.لحمد -32
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االتصااالت   عدلاة  بشزوياد  المشمثلاة  ال دلاة  باأداء  تلوم االتصاالت و هرا يمك  اللود لنب  ركة

 لا ا  تسشوفى ان يجب الشي اللانون ة االعماد ل  عر  عدد يوجد ذلك جانب انه للى اال ادللهاتف الرلب

 .الرلاد الهاتف عدلة تجه ز ل لد نةال راصرالمكوب ل  عرصر هو الملاولة نأب نرى

 لا   المركبة ال لود ل  هو الرلاد الهاتف عدلة تجه ز علد ان لفاده اسشرشاج الى نصب وهك ا

 والب  . وااليجا  الملاولة

 الخاتمة

 ظهارت  الشاي  الحديثة ال لود ت شبرل  الرلاد الهاتف تجه زعدلة علد ولرها علوداالتصاالت ان

 لل لاود  ت ريفاا  يضا وا  لام  الم ارع    وان تلك ال دلات لجاد في حدث ال ي الشطو الهائب بسبب

 وتفصا ب   ارح   اد بو بصافةعالة  اال اشراك  ل لاد  ت ريفاات  هرالاك  وانماا  الرلااد  بالهاتف ال اصة

 الرشاائو  اهم نسجب ان المطاك نهاية في لرا فالبد جزئ اته تحل ب ولحاولة البح  لوضوع لمفردات

 : تياآل الرحو على و ذلك والشوص ات

 :النتاهج :اوال
 فاي  الشكرلوج اة  الشطاو ات  الشي افر تها  ال لود ل  ي د الرلاد الهاتف عدلة تجه ز علد ان -2

 بشزوياد  ال اركة  بموجباه  تلشازم  والم اشرك  االتصااالت   اركة  ب   لا يبرم وال ي االتصاالت لجاد

 ل لوم. نلدي للابب للاء ل  رة  لر ة لد  وعالد الرلاد الهاتف عدلة الثاني

 واناه  لسامى  غ ار  انه واهمها عصائي ب د  يشصف نهأف ال لد ه ا ل صائي بالرسبة الا -1

 ال لد اطراك على ولشبادلة لشلابلة الشزالات ترتب الشي للجانب   الملزلة ال لود ول   ضائي علد

 فضاال  ي ط اه  لماا  للاابال  طارك  كاب  يأع  ح   الم اوضة علود ل  نهأب ال لد ه ا يشصف وك لك

باالضافة الاى    ،ف ه جوهريارا عرص الزل  ي د والشي الشرف   المسشمر  الزلر ة ال لود ل  انه على

 توق ا   عاالد  لا   يبارم  البحا   لوضاوع  _ال لاد ها ا   نأ لا  على الرغم  ،عده ل  ال لود الرضائ ة

 ها ه  ان اال لرلااد ا الهااتف  ل دلاة  المازود   قبب  ركة االتصااالت  ل  ل د  اسشما   على الم شرك

 .االثبات هو لرها الغرض الكشابة

لما كانت االعماد الشجا ية المرصوص عل هاا فاي قاانون الشجاا   وا د  علاى ساب ب الحصار         -7

لا ا ان اعمااد  اركات    ها اوعدم الكان ة انطوائها على تجه ز عدلة الهاتف الرلاد تحت طائلاة احاد  

 االتصاالت المجهز  ل دلةالهاتف الرلاد ال ت د ل  االعماد الشجا ية و انما ت د ل  االعماد المدن ة.

على الرغم ل  الجدد و االعشالك في لوضوع اعشبا  عدلات الهاتف الرلاد ل  علود االذعان  -6

عدلة الهاتف الرلاد ي د ل  علاود  او ل  علود المساولة توصلرا الى نش جة لفادها ان علد تجه ز 

فبموجاب ها ا   ، ع  بم  ا  السوق و للكان ة عاد ال دلاة لحشكار  ام ال    المساولة وذلك ل  عالد األ

الم  ا  تب   ان عدلات اتصاالت الهاتف الرلاد ال ت د لحشكر  في سوق االتصاالت ال راقاي لوجاود   

 .ع ا ات لش دد  للم شرك

ف الرلاد ي د ل  ال لود المركبة و الشي تضم عراصر ب ضال لود لن علد تجه ز عدلة الهات -5

 المسما  كااليجا  والملاولة والب  .
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 ثانيًا: التوصيات:
نلشرح على الم رع اعاد  الرظرفي لوقفه ل  االعماد  الشجا ية و الشاي عاددها فاي المااد       -2

د ه ا البح  الى ليراد تلك ال السة ل  قانون الشجا   ال راقي على سب ب الحصر، وندعوه ل  عال

 االعماد على سب ب المثاد ال على سب ب الحصر.

 ،نلفت انشباه الم رع الى ضرو   االسراع في اقرا  ل روع قانون االتصااالت و الم لولات اة   -1

لرها عدلة الهاتف الرلاد و ال ي اصبح ل  ال ادلات المرش ار     ،م عدلات لهمة و ضرو يةألنه يرظب

لا ا الباد لا  سا  ت اري  بها ا        ، ط المجشما  لكثار  اساش مالها فاي الواقا  ال ملاي      في كافاة اوساا  

 ال صوص لم الجة الم اكب اللانون ة الشي تثو  به ا الصدد.

ن يراعي ب ض الجوانب عرد اصدا ه للانون عاص باالتصااالت و  أكما نشمرى على الم رع ب -7

 :الم لولات ة و اهم تلك الجوانب

 ،ات المش صصة في ه ا المجاد و لرها اله ئة ال راق اة لالعاالم و االتصااالت   االسش انة بالجه -أ

 لضافة الى الم شص   ل   جاد اللانون واالقشصاد.

للانون الملا ن و اللضاء في الادود االعارى الشاي عرفات     ااالسش انة بما توصب ال ه الفله و -ب

 .ه ه الش الالت لالسش انة ب برتها و تجا بها في ه ا المجاد

ال مب على ج ب الش اري  الصااد  للزلاًا لل اركات المازود  ل دلاة الهااتف الرلااد بشزوياد           -ج

الجهات الرسم ة و األلر ة بالم لولات ال اصة ب مالئه وب اناتهم و الشاي تساهب ل رفاة لصاد  أي     

و اعشداء او تجاو  على حلوق الغ ر، ه ا ب د لسشحصاد الموافلات الضارو ية لا  الجهاات الم ر اة     

 الشي ل  ب رها قرا ات الجهة اللضائ ة.

 


