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 الشكر والتقدير

الواحد األحد، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور ياسر زبيدات لتفضمو بقبول بعد الشكر هلل 

رشاد إلتماميااإلشراف عمى رسالتي، ولما قد    . مو لي من نصح وا 

الممتحن الداخمي الدكتور الفاضل محمد خمف كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة 

وأخيرًا كل الشكر لتفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة، تور الفاضل عمي أبو مارية والممتحن الخارجي الدك

 ( عمى ما قدمت لي من تعاون.PalSatلممؤسسة الفمسطينية لألقمار الصناعية )

  



 ج
 

 الممخص
ناعية كالخدمات لؤلقمار الص   ز فضائي  ينصب مكضكع ىذه الدراسة حكؿ التنظيـ القانكني لعقد تأجير حي  

بيعة القانكنية ليذا في مقدمة كفصميف. كاليدؼ منيا بياف اإلطار التنظيمي كالط   تالمساندة لو، حيث جاء
 الفمسطينية حكؿ ىذا العقد بشكؿ   تجربةركيز عمى الالعقد، كبياف أحكامو كاآلثار المترتبة عميو. كقد تـ الت  

، حيث تـ اعتماد األسمكب اكغيرى بناني  كالم   كاألردني   المصرم  خاص، مع إبراز مكقؼ كؿ مف القانكف 
 المقارف.الكصفي حميمي الت  
 

ة كالخدمات لؤلقمار الصناعي   ز فضائي  نظيمي لعقد تأجير حي  يستعرض الفصؿ األكؿ مف الدراسة اإلطار الت  
ة العقد كمفيكمو كخصائصو، كيبحث في أطرافو المتمثمة في كؿ مف المؤسسة المساندة لو، فيتضمف ماىي  

، كأركاف العقد كتكييفو القانكني، - التمفزيكنية كاإلذاعية -ىيئات البث الفضائيمسطينية لؤلقمار الصناعية ك الف
جراءات العقد. ز الفضائي  تأجير الحي  كأخيران  فإنو يستعرض أحكاـ العقد محؿ  أما الفصؿ الثاني مف الباطف كا 

المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار مف راسة، فيبحث في آثاره مف حيث االلتزامات المترتبة في ذمة كؿ دال
، كما يتضمف المسؤكلية العقدية الناشئة عف اإلخبلؿ بالعقد، كطرؽ انحبلؿ ىيئات البث الفضائية ك الصناعي  

 كاالنفساخ بحكـ القانكف. كالفسخ القضائي   عاقدية المتمثمة باإلقالة كالفسخ االتفاقي  الرابطة الت  
 

لمعقد محؿ الدراسة ىك أنو عقد  كييؼ القانكني  الت   أف   ا الباحث أىمياإلييعدة نتائج تكصؿ تنتيي ىذه الدراسة ب
كاـ كؿ مف مركب يجمع بيف عدة خصائص كالتزامات لكؿ مف عقدم اإليجار كالمقاكلة، كبالتالي تطبؽ أح

كصيات فيي تكصية ا أىـ الت  أم   .لتطبيؽ القكاعد العامة طبيعتو، إضافةن ـ كيتناسب مع ءالعقديف عميو بما يتبل
 بوا لو مف أىمية كخصكصية، فغيالم راسةالعقد محؿ الد  المشرع الفمسطيني بتشريع قانكف خاص ينظـ أحكاـ 

 عميو.يؤدم إلى خمؽ حالة مف الغمكض كاإلرباؾ كالتشكيش حكؿ القكاعد القانكنية الكاجب تطبيقيا 
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The legal regulation of the lease contract for a broadcasting satellite space and 

supporting services 

" A comparative study " 

Prepared by: Razan Yahya Zakaria Adawi  

Supervised by: Dr. Yasser Zbeidat  

Abstract 

The focus of this study is the legal regulation of the lease contract for a broadcasting satellite 

space and supporting services, as stated in the introduction and the two chapters. The study aims 

to clarify the regulatory framework and legal nature of this contract, and indicates its provisions 

and implications. The Palestinian experience on this lease has been particularly inspected, while 

the Egyptian, Jordanian, Lebanese and other acts were highlighted, using the comparative 

analytical method. 

 

The first chapter of the study introduces the regulatory framework of the satellite space lease and 

supporting services. This includes the nature, concept and characteristics of the contract, and 

examines the parties represented by both the Palestinian Satellite Company (PalSat) and the 

satellite broadcasting companies, in addition to reviewing the elements of the contract, its legal 

characterization, sublease of satellite space, and contracting procedures. The second chapter 

reviews the provisions of the contract and examines its effects in terms of the obligations of 

PalSat and the satellite broadcasting companies, as well as the contractual liabilities of breaching 

contract, and the dissolution of the contractual bond represented through termination of contract, 

dissolution, judicial dissolution, and dissolution by the force of law. 

 

This study results with several conclusions, the most important of which is that the legal 

characterization of the contract under study is a complex contract that combines several 

characteristics and liabilities for both the lease and the contractual agreement. Thus, the 

provisions of both contracts shall be applied in a manner that is consistent with its nature, and 

with the application of public rules. As for the recommendations, the main recommendation was 

for the Palestinian legislator to legislate a special law regulating the provisions of the contract 

under study, in light of its importance and particularity, since the absence of such act creates a 

state of uncertainty and confusion over the legal rules that should apply to the contract. 
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 المقدمة

الممحة دكمان لممعرفة كاالبتكار، كسعيان ة كلحاجة اإلنساف قنية كالمعمكماتي  كرة الت  كنكلكجي كالث  طكر الت  نتيجة لمت  
كصؿ إلمكانية البث عبر األقمار الصناعية بشكؿ يتيح لمكاكبة المستجدات كالمتغيرات مف حكلو، قد تـ الت  

نقؿ اإلشارات اإلذاعية كالتمفزيكنية مف أماكف بثيا إلى المنازؿ مباشرة أينما كاف مكقع كجكدىا الجغرافي. 
أف يتابع ما يحدث في  اع األرضيمكف ألم شخص في أم بقعة مف بق ية صغيرةكبذلؾ أصبح العالـ قر 

 حظة.الجية المقابمة مف الكرة األرضية في ذات الم  

ف كاف فكير في إقامة شبكة اتصاالت عف طريؽ القمر الص  عكبة تحديد متى بدأ الت  إنو مف الص   ناعي، كا 
زم " آرثر كبلرؾ "، الذم نشر مقاالن لو في مجمة " عالـ البعض يرل أف ذلؾ التفكير يرجع إلى العالـ االنجمي

، أشار فيو إلى إمكانية استخداـ أقمار صناعية كمحطات مثبتة في الفضاء لنقؿ 1945سمكي " عاـ البل  
 .1االتصاالت إلى مسافات بعيدة

ـ   عندماتينات مف القرف العشريف، لكف لـ تتحقؽ ىذه الفكرة حتى مطمع الس   ناعية إلى األقمار الص  بلؽ إط ت
ألغراض االتصاالت الياتفية كنقؿ البث اإلذاعي كالتمفزيكني كالتمكس عف طريؽ التقاط إشارات البث  الفضاء

عادة بثيا إلى محطات أرضية قريبة مف أماكف استقباليا لتنقميا بدكرىا إلى  مف محطات أرضية محمية كا 
 .2المستقبميف

 لؾ في عاـذك (، TelStarالفضائية تـ إطبلقو في أمريكا، كىك قمر ) أكؿ قمر صناعي لبلتصاالت حيث أف
مميكف فرد في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا كفرنسا  200، حيث شاىد البث أكثر مف 1962

 . 3في نفس الكقت

لجنة مؤقتة ألقمار االتصاالت  عبارة عف بدايةفي الظيرت منظمة االنتمسات، ككانت  1964ثـ في عاـ 
( إلدارتيا مف الناحية ComSatجنة شركة )( دكلة، حيث عينت ىذه الم  12كنظاـ االنتمسات تشكمت باتفاؽ )

                                                           
 .1، ص1998، دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، المؤلفالبث اإلذاعي عبر التوابع الصناعية وحقوق حساـ لطفي،  1
 .53، ص2015، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، 1، طاإلعالم واليجرة إلى العصر الرقميد. حارث عبكد، د. مزىر العاني،  2
 226، ص2012دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ، 1، طمجتمع المعمومات ومجتمع الورق -االتصال الدولي والعربي د. ياس خضير البياتي،  3
 .227ص -
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، ثـ تطكرت ككاف ليذه الييئة الدكلية دكر ميـ في جعؿ ىذا االختراع تحت تصرؼ دكؿ العالـ 1قنيةالت  
 دة مف أقمار إنتمسات كأقمار جديدة تتبع لمختمؼ الدكؿ.، كتبع ىذه الخطكة إطبلؽ أجياؿ متعد2أجمع

أما في الكطف العربي فقد برزت فكرة استخداـ قمر صناعي عربي ألكؿ مرة في إطار مؤتمر كزراء اإلعبلـ 
نظـ اتحاد إذاعات الدكؿ العربية  1972، كفي سنة 1967قد في مدينة بنزرت في تكنس عاـ العرب الذم ع  

بادؿ اإلخبارم كالتمفزيكني العربي، كأعقب بدأ الت   1973ؿ االتصاؿ الفضائي، كفي سنة أكؿ مؤتمر عربي حك 
عاكف مع االتحاد الدكلي لممكاصبلت السمكية ذلؾ قياـ الجامعة العربية بإنشاء كحدة اتصاؿ فضائي بالت  

 . 3كالبلسمكية

تـ إنشاء المؤسسة العربية  في ىذا العاـ ، إذ1976ف نتائج مممكسة حتى عاـ لـ تسفر الجيكد السابقة ع
نظيمات كقيع عمى اتفاقية إنشاء العربسات كإحدل الت  (، حيث تـ الت  ArabSatلبلتصاالت الفضائية )

ة، بيدؼ تكفير كاستثمار قطاع فضائي عربي لمخدمات العامة كؿ العربي  ابعة لجامعة الد  ة الت  الحككمي  
، كتعتبر 4كؿ األعضاء في الجامعةة لجميع الد  سمكي  بلمكية كالصاالت الس  كالمتخصصة في مجاؿ االت  
ناعية في العالـ، كتقديـ خدماتيا لمعالـ ائدة في تشغيؿ األقمار الص  ركات الر  العربسات كاحدة مف أىـ الش  

 . 5العربي

                                                           
أقمار االتصاالت بيدؼ إنشاء نظاـ عالمي لبلتصاالت بتعاكف دكلي، ب عمى إنشاء ىيئة متخصصة 1962عاـ  عممت الكاليات المتحدة األمريكية في 1

عمى اتفاقية إلنشاء ما يسمى بالمجنة المؤقتة ألقمار االتصاالت، عندما كقعت عدة دكؿ  1964كنتيجة لمجيكد المبذكلة آنذاؾ كلد نظاـ انتمسات عاـ 
نشاء كتشغيؿ القطاع  خطكة كبيرة بإنشاء ىذه المنظمة. كبذلؾ قطع التعاكف الدكلي في مجاؿ االستخداـ السممي لمفضاء فاليدؼ منيا تصميـ كتطكير كا 

كبعد عدة مؤتمرات دكلية أنشأت المنظمة الدكلية لبلتصاالت الفضائية  1971ـ الفضائي في نظاـ عالمي تجارم التصاالت األقمار الصناعية. كفي عا
. أما األقمار التي استخدمتيا 1973) انتمسات (، لتحؿ محؿ المجنة المؤقتة ألقمار االتصاالت بانتمسات، كبدأت العمؿ كمنظمة دكلية رسمية في عاـ 

( كالذم أطمقتو ككالة ناسا عاـ EarlyBirdأكلى ىذه األقمار كعرؼ باسـ )الطائر المبكر  (IntelSat-1)المنظمة لتقديـ خدماتيا، فيعد القمر الصناعي 
اإلعالم الفضائي الدولي ( قناة لبلتصاالت الياتفية كقناتيف تمفزيكنيتيف. انظر: د. محمد أحمد فياض، 240فكؽ المحيط األطمسي كيحمؿ ) 1965

 .40، ص2005، دار الخميج لمنشر كالتكزيع، عماف، 1، طرالنشأة التطويرية وصناعة األخبا -والعربي 
 .99، ص2009، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 5، طتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعموماتد. حسف عماد مكاكم،  2
 .40، ص2010، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 2، طالتمفزيون الفضائي العربيد. ىبة شاىيف،  3
 .68، ص1991، دار الزىراء لمنشر، القاىرة، الجذور واآلفاق -القمر الصناعي العربي عربسات د. الصفافي أحمد المرسي،  4
جراء البحكث 5 نشاء المحطات األرضية، كا  كالدراسات  تقكـ العربسات بتقديـ العديد مف الخدمات منيا مساعدة الدكؿ العربية فنيان كماديان في تصميـ كا 

بعمكـ كتكنكلكجيا الفضاء، كذلؾ التشجيع عمى إنشاء الصناعات البلزمة لتجييزات القطاع الفضائي كالمحطات األرضية في الدكؿ العربية، الخاصة 
ككذلؾ  لعربية،إضافة إلى ذلؾ القياـ بعمؿ النقؿ التمفزيكني كاإلذاعي بيف اإلدارات كالييئات المختصة في الببلد العربية عف طريؽ الشبكة الفضائية ا

مرجع ال ة. انظر:كضع قكاعد استخداـ كاستعماؿ القنكات المخصصة لمتمفزيكف كاإلذاعة بما يتفؽ كيحقؽ االحتياجات المحمية كالجماعية لمدكؿ العربي
 .70سابؽ، صال
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كتعد ، 1مانرا مارككني( الفرنسية( مع شركة )NileSatقمر عربي جديد باسـ ) تـ إطبلؽ 1996في العاـ 
 صة في خدمات البث الفضائي  ائدة كالمتخص  اآلف شركة النايؿ سات مف الشركات العربية الفضائية الر  

 .كاإلذاعي   التمفزيكني  

ناعية كتقديـ خدماتيا، كظيرت بعدىا ة في مجاؿ تشغيؿ األقمار الص  لقد كانت ىذه ىي بداية التجربة العربي  
مفزيكنية كاإلذاعية أف الت   ييئات البث الفضائيتيح لة لذلؾ أ  عدة شركات متخصصة في ىذا المجاؿ، كنتيج

ي أضحت مف الشركات الرائدة كالمتخصصة عالميان في تقديـ خدمات البث ة الت  ركات العربي  تتعاقد مع ىذه الش  
سعات استئجار بمثؿ العربسات كالنايؿ سات كغيرىا، حيث تقكـ ىذه الييئات   كاإلذاعي   التمفزيكني   الفضائي  

ز فضائي لتبث عبرىا مكادىا كبرامجيا، حتى تصؿ إلى منازؿ المشاىديف كالمستمعيف في أماكف قمرية أك حي  
 ى بقاع األرض.التغطية في شت  

كؿ العربية ينظـ ىذه العقكد، كلكف تكجد العديد عدـ كجكد تنظيـ قانكني خاص في الد   يجدر اإلشارة إليومما 
بلقة بيا، كقكانيف االتصاالت كاإلعبلـ المسمكع كالمرئي كالقرارات كالكثائؽ مف النصكص التشريعية ذات الع

لتنظيـ البث التمفزيكني كاإلذاعي كالقانكف  1994( لسنة 382الدكلية كاإلقميمية. منيا القانكف المبناني رقـ )
( 26ألردني رقـ )لتنظيـ البث الفضائي، قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع ا 1996( لسنة 531المبناني رقـ )

عادة 2007( لسنة 61، كقانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي رقـ )2015لسنة  ، كنظاـ رخص البث كا 
، كقانكف االتصاالت 2004( لسنة 163البث اإلذاعي كالتمفزيكني كالرسكـ المستكفاة عنيا األردني رقـ )

 كغيرىا .  2003( لسنة 10المصرم رقـ )

تـ كضع مبادئ تنظيـ البث كاالستقباؿ الفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة  2008عاـ  شباط 13كفي 
العربية اتساقان مع ما يتكفر لدل أقاليـ العالـ األخرل، كمكاكبةن لتكجييا نحك تنظيـ البث كاالستقباؿ اإلذاعي 

 كالتمفزيكني عبر الفضاء، كقد كاف ذلؾ بجيكد مف جامعة الدكؿ العربية.

الصعيد الفمسطيني، فقد كانت فمسطيف كمثيبلتيا مف الدكؿ العربية تقكـ بالتعاقد مع الشركات العربية أما عمى 
البث إذ بدأ  1999سابقة الذكر حتى تبث مف خبلليا القنكات كاإلذاعات الفمسطينية، فكانت البداية في سنة 

                                                           
 .378، مرجع سابؽ، صمجتمع المعمومات ومجتمع الورق -التصال الدولي والعربي د. ياس خضير البياتي، ا 1



4 
 

-ArabSatالصناعي العربي ) كالقمر (NileSat-101)عمى القمر المصرم الرسمي لمفضائية الفمسطينية 
A3)1. 

كما أنو تـ افتتاح عدة فضائيات فمسطينية جديدة في السنكات القميمة الماضية كفضائية معان، كفضائية 
جديدة تشمؿ فضائية فمسطيف  رياضية كغيرىا، ثـ تـ إطبلؽ باقةفمسطيف مباشر، كفضائية فمسطيف ال

كذلؾ حيف افتتح سيادة الرئيس محمكد عباس المقر ، كفضائيات أخرل 48 اإلخبارية كفضائية فمسطيف
 .4/2/2015الجديدة لييئة اإلذاعة كالتمفزيكف في راـ اهلل بتاريخ 

بشأف إنشاء المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  2015( لسنة 1المرسـك الرئاسي رقـ ) عاصر ذلؾ صدكر
ة كشركة مساىمة خصكصية (، كبمكجب المادة األكلى منو تـ تسجيؿ ىذه المؤسسPalSatالصناعية )

، لتصرفات كاألنشطة لتحقيؽ أىدافيامتمتعة بالشخصية االعتبارية كاألىمية القانكنية لمباشرة جميع األعماؿ كا
تعمؿ عمى امتبلؾ أك استئجار ترددات أك حيز فضائي مستقؿ أك أكثر بيدؼ إعادة تأجيرىا أنيا حيث 

 لممشتركيف.

ية لؤلقمار الصناعية بشراء كاستئجار ترددات كحيز فضائي عف طريؽ قامت المؤسسة الفمسطين لتحقيؽ ذلؾ
التعاقد مع الشركات الرائدة المشغمة لؤلقمار الصناعية مثؿ عربسات كالجكلؼ سات، مما جعميا تكفر خدمة 

ؿ ذلؾ لفمسطيف نقمة نكعية في مجاؿ البث البث الفضائي لعدد كبير مف القنكات كاإلذاعات الفمسطينية كشك  
 الرقمي.فضائي كالبث ال

عمى الرغـ مف ذلؾ كمع أف العديد مف المؤسسات اإلعبلمية اإلذاعية كالتمفزيكنية الحككمية كالخاصة قد 
عقدت مع المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية اتفاقيات لتأجير الحيز الفضائي كالخدمات المساندة لو، 

 المحظة ال يكجد تنظيـ قانكني خاص ينظميا.إال أنو حتى ىذه  ،أىمية ىذه العقكدمما ينـ عف 

جدير بالذكر أف كجكد الدكلة كطرؼ في عقكد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية ال يعني إضفاء كال
ال تتعاقد فييا بصفتيا صاحبة سمطة ميا خاضعة لقكاعد القانكف العاـ، فيي الصفة اإلدارية عمييا كال يجع

نما تستخدـ أسمكب القانكف الخاص في ىذه العقكد.كال تتمتع بأم نكع مف كسيادة   االمتيازات فييا، كا 

                                                           
 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5134، مركز المعمكمات الفمسطيني كفا، ىيئة اإلذاعة والتمفزيوند. عبد اهلل تايو،  1
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 أسباب اختيار موضوع الدراسة

إف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات المساندة لو مف العقكد الحديثة العيد خاصة في 
تناكلو بدراسات قانكنية  ندرةعبلكة عمى  ي خاص بو،فمسطيف، بالرغـ مف ذلؾ ال يكجد تنظيـ قانكن

كاجبة التطبيؽ بالعقد، أك بالقكاعد القانكنية زالة أم غمكض قد يحيط إل ىذه الدراسةلذا جاءت متخصصة، 
 عميو.

كذلؾ مف خبلؿ بياف المقصكد بالعقد محؿ الدراسة كبياف خصائصو، كدراسة تنظيمو القانكني مف عدة  
جراءاتو، إضافة إلى تكضيح االلتزامات التي تقع عمى أطراؼ العقد،  جكانب، تشمؿ أركانو كتكييفو كا 

ناىيؾ عف بياف مكقؼ بعض  كالمسؤكلية العقدية الناشئة عف اإلخبلؿ بيا، ككيفية انحبلؿ الرابطة التعاقدية،
 كالمصرم كاألردني كالعراقي. ريعات العربية كالقانكف المبنانيالتش
 

 أىمية الدراسة من الناحية العممية
الفمسطينية  ىيئات البث الفضائيإف ىذا العقد حديث النشأة نسبيان في فمسطيف، فمنذ زمف ليس ببعيد بدأت 

تتعاقد مع الشركات العربية الرائدة كالمتخصصة في مجاؿ تشغيؿ األقمار الصناعية كتقديـ خدماتيا، كلكف 
( 1( بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ )PalSatأنشئت المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) 2015في عاـ 
عيا لتبث مكادىا كبرامجيا عبرىا، فيذه تعاقد متتجو لممما جعؿ العديد مف ىذه الييئات  ،2015لسنة 

المؤسسة تيدؼ إلى تكفير خدمات االتصاالت كتقديـ خدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقمار 
طبلقيا لتشغيؿ مباشر لمقمر الصناعي الخاص بيا، كحيازة أقمار صناعية  الصناعية، مف خبلؿ امتبلكيا كا 

عادة تأجيرىا لييئات البث  قائمة عف طريؽ امتبلؾ كاستئجار ترددات أك حيز فضائي مستقؿ أك أكثر كا 
 الفمسطينية.

 
التجربة الفمسطينية حديثة العيد، ففي ظؿ اتجاه العديد مف القنكات تتناكؿ كىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة، فيي 

تشريع ر الكالمحطات اإلذاعية الفمسطينية إلى التعاقد مع ىذه المؤسسة المتخصصة يظير قصك التمفزيكنية 
صكص القانكنية التي كضعت في زمف سابؽ عمى مكاكبة ىذه العقكد المتطكرة، نفي تنظيـ ذلؾ كعدـ قدرة ال
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 كىذا ماة الكاجب تطبيقيا، أطراؼ العقد حكؿ القكاعد القانكني  دل ل كالغمكضمما يخمؽ حالة مف اإلرباؾ 
كلذلؾ عظيـ األثر الذم ينعكس عمى الدكلة  ،المتعمؽ بتطبيؽ ىذه العقكد الكاقع العممي   ينعكس عمى

، لذا كالتكنكلكجية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالعممية ة لتعمؽ ىذا العقد بمختمؼ الجكانبالفمسطيني  
 المتعمقة بالعقد كتحاكؿ تنظيميا.  القانكنية سمط الضكء عمى كافة الجكانبجاءت ىذه الدراسة لت  

 
 ية النظرية أىمية الدراسة من الناح

ز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات المساندة لو مف العقكد الحديثة، سابقان أف عقد تأجير حي   ناكما ذكر 
فمف جية يعد ىذا العقد مف العقكد غير المسماة؛ أم أنو ال يكجد تنظيـ قانكني خاص بو. كمف جية أخرل  

، ةة البحثي  الساحمة بالعقد قميمة جدان في الص   أف األبحاث ذاتي الدراسات المتخصصة بو، حيث شح كبير ف
ف كجدت فيي  . لذا فإف منو ال القانكني   كالتقني   ة بحتة تتعمؽ بالجانب الفني  دراسات عممي  غالبان ما تككف كا 

 راسات المتخصصة في البحث في التنظيـ القانكني  ىذه الدراسة تكتسب أىميتيا إذ تسعى لتككف مف أكائؿ الد  
 اشئة بيف أطرافو.نة الجميع جكانبو القانكنية، خاصة في العبلقة القانكنيلمعقد في 

 
 منيجية الدراسة

لقد اتبعت في ىذه الدراسة المنيج التحميمي الكصفي المقارف، مف خبلؿ عرض كدراسة كتحميؿ كمقارنة 
 الفمسطينية كالعربية.مة بالعقد كتدعيميا بأحكاـ كقرارات المحاكـ شريعات ذات الص  نية كالت  النصكص القانك 

 
 إشكالية الدراسة

تكمف إشكالية الدراسة في غياب تنظيـ قانكني خاص بعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات 
المساندة لو، مما يخمؽ حالة مف الغمكض كاإلرباؾ حكؿ الطبيعة القانكنية لمعقد كتكييفو كالقكاعد العامة التي 

 تطبؽ عميو.
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 الفصل األول

 

 ة والخدمات المساندة لولألقمار الصناعي   ضائي  ز فار التنظيمي لعقد تأجير حي  اإلط

 

 تمييد كتقسيـ

 البحث في اإلطار التنظيمي ليذا العقد تستكجب منا ز الفضائي  ير الحي  راستنا لمتنظيـ القانكني لعقد تأجإف د
ستحدثة أم أنو يدخؿ ، خاصةن كأنو مف العقكد الم  لمكصكؿ لممعنى الشامؿ لكافة الجكانب القانكنية المتعمقة بو

فإننا سنعمؿ عمى  لذابتنظيـ أحكاميا.  مشرعتحت إطار العقكد غير المسماة، كىي تمؾ العقكد التي لـ يقـ ال
، الخاصة بو دئ القانكف العامة كتطبيقيا عمى ىذا العقد لمكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحةالمجكء لقكاعد كمبا

كأركاف العقد  بالعقكد مة التي تتعمؽة ال يخرج عف القكاعد العالؤلقمار الصناعي   ز فضائي  فعقد تأجير حي  
 .مثبل



8 
 

ز الفضائي، بحيث الحي   جيرة عقد تأفإف ىذا الفصؿ يتضمف مبحثيف: المبحث األكؿ يدكر حكؿ ماىي  عميو ك 
كالمتعمؽ بالطبيعة القانكنية المبحث الثاني ك  خصائصو كأطرافو.مفيكـ ىذا العقد مف حيث تعريفو،  نبحث في

جراءات التأجير مف الباطف، تكييفو القانكني، دركاف العقأكالذم يتضمف ز الفضائي، لعقد تأجير الحي    .العقد كا 

 المبحث األول

 لألقمار الصناعية والخدمات المساندة لو فضائيز ماىية عقد تأجير حي  

 

ة بالغة، ليس ألنو فقط ذلؾ العقد الذم ينظـ العبلقة ما بيف ز الفضائي أىمي  ة عقد تأجير الحي  تحديد ماىي  ل
نما ككن ،أطرافو د خاصان، لذا فإف حداثة ىذا العق تنظيمان  مشرعجد ليا الو مف العقكد المستحدثة التي لـ ي  كا 

باإلضافة لبياف أطرافو  التي تميزه عف غيره مف العقكد، كخصائصو (تعريفو)تستكجب منا البحث في مفيكمو 
، كذلؾ لمتكصؿ إلى إدراؾ سميـ ككاضح حكؿ ، مف حيث كيفية إنشاءىا ككيفية تنظيميا كعمميابشكؿ تفصيمي  

 العقد.

 مفيكـ عقد تأجير الحيز الفضائي مف حيث تعريفو كخصائصو في ية ىذا العقد فإننا سنبحثا ىكؿ لمكلمكص
المتمثمة في كؿ مف المؤسسة الفمسطينية  أطراؼ عقد تأجير الحيز الفضائيفي  كنبحث، في المطمب األكؿ

 في المطمب الثاني.التمفزيكنية كاإلذاعية  ىيئات البث الفضائي( ك PalSatلؤلقمار الصناعية )

 

 المطمب األول

 لألقمار الصناعية والخدمات المساندة لوضائي تأجير حيز فمفيوم عقد 
 

البد أف تتككف لدينا الفكرة السميمة كالكاممة حكؿ المقصكد بعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية 
، لوكالخدمات المساندة لو، كحقيقة األمر أنو ال تعريؼ كاضح ليذا العقد، بؿ أنو ال تسمية معتمدة أك مكحدة 
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في مختمؼ أرجاء العالـ، كىذا ما يخمؽ حالة مف  عميوالتي تطمؽ د أف ىناؾ اختبلؼ في المسميات حيث نج
 التشكيش كاإلرباؾ لدل جمكع الميتميف بالعقد، كمنيـ الباحثيف أك القانكنييف.

 
لتعريؼ ـ الكصكؿ كلمفيكـ العقد أك تعريفو أىمية كبيرة في الداللة عمى العقد أك مضمكنو، لذا فإنو مف المي

أف العقد محؿ الدراسة  نتيجةن لذلؾ تكصمنا بعد البحثعف مضمكف العقد بشكؿ سميـ.  جامع كشامؿ يعبر
 (PalSatيعر ؼ بأنو " عقد يتعيد بمكجبو الطرؼ المؤجر المتمثؿ بالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية )

ي ز فضائي لؤلقمار الصناعية لييئات بتكفير مجمكعة مف الترددات المتفؽ عمييا كالتي تشكؿ بمجمكعيا ح
البث الفضائي، كتمكينيا مف االنتفاع بيا مف خبلؿ بث مكادىا كبرامجيا اإلذاعية كالتمفزيكنية عبرىا لمجميكر 
العاـ في أماكف التغطية، باإلضافة لتقديـ الخدمات المساندة كالمكممة لعممية البث، كذلؾ لمدة معينة كلقاء 

 ا بيف الطرفيف".  أجر معيف متفؽ عمييم
في ىذا المطمب سنقكـ بتكضيح كيفية التكصؿ ليذا التعريؼ، مف خبلؿ طرح كعرض المصطمحات 

غيره مف زه عف ي  تعرؼ عمى الخصائص التي تمسن، ثـ كالمسميات ذات الصمة بالعقد محؿ الدراسة كتحميميا
عقد تأجير الحيز تعريؼ ؿ في الفرع األك  سنبحثفرعيف، حيث  يتضمفسكؼ فإف ىذا المطمب العقكد. لذا 

 :عقد تأجير الحيز الفضائي كاآلتي خصائص في الفرع الثاني سنبحثالفضائي، فيما 
 

 الفرع األول
 حيز فضائي لألقمار الصناعية والخدمات المساندة لوتعريف عقد تأجير 

  
العقكد المستحدثة التي ظيرت  ف عقد تأجير الحيز الفضائي ىك عقد غير مسمى، فيك مفإر سابقان كما ذك

كاصؿ بيف صاؿ كالت  االت  تسييؿ كباتت ضركرة ممحة في سبيؿ  لكتركني  كاإل كالتكنكلكجي   نتيجة لمتقدـ العممي  
أيضان باسـ  ينظـ ىذا العقد كلـ يخصولـ الفمسطيني أقطار العالـ، كبعد البحث فإنو قد تبيف أف المشرع 

كجكد اختبلؼ في المسميات كالمصطمحات المستخدمة لمتعبير  عد الدراسةقد تبيف بعبلكةن عمى ذلؾ ف، معيف
د يخمؽ حالة مف ، مما قعف ىذا العقد عمى الصعيد العربي كالدكلي، كعدـ كجكد اتفاؽ بشأف االسـ المبلئـ لو

 كغيرىـ. لفنييفاقانكنييف ك الألصحاب الشأف كالميتميف بالمكضكع مف خمط اإلرباؾ كال



10 
 

 
 بمسمى " عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات المساندة لو " فيك المسمى أما فيما يتعمؽ

كالتي  -المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية لمداللة عمى العقكد التي تبـر بيف  حاليان  الذم يطمؽ المعتمد
، كذلؾ بيدؼ الفمسطينية ىيئات البث الفضائيك  - 2015( لسنة 1رقـ ) الرئاسي تأسست بمكجب المرسكـ

تقديـ خدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقمار الصناعية كالبث األرضي كفقان لممادة الثالثة مف ذات 
 المرسكـ.

المختمفة قكانيف الفي  لمصطمح " عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية "كمحدد ال يكجد تعريؼ كاضح 
ـ المرئي كالمسمكع كالقكانيف الخاصة باإلذاعة كالتمفزيكف أك الفقو، لذا االتصاالت كقكانيف اإلعبلكقانكف 
مف خبلؿ تحميؿ ىذا المصطمح كالمصطمحات ذات  ىذا العقدلتعريؼ يتفؽ مع ماىية الكصكؿ سنحاكؿ 

 .الصمة
تمميؾ منفعة معمكمة بعكض  ":  بويقصد حيث المقصكد بعقد اإليجار بشكؿ عاـ،  البد لنا بدايةن أف نفيـ ما
عقد كيعرؼ أيضان بأنو: " ،1"المؤجر أف يمكف المستأجر مف االنتفاع بالمأجكر يمتـزمعمكـ لمدة معمكمة، كبو 

أما الحيز  .2"يمتـز المؤجر بمقتضاه أف يمكف المستأجر مف االنتفاع بشيء معيف مدة معينة لقاء أجر معمكـ
ما بيف : "بالفضاء يقصدفي حيف أنو ، 3"إلى بعض، أك المكافكؿ جمع منضـ بعضو ": لغةن  فيقصد بو

 .4"الككاكب كالنجـك مف مسافات ال يعمميا إال اهلل
( 1كلى مف المرسكـ الرئاسي رقـ )لمادة األاقد كرد في ك فيك الحزمة الفضائية،  أما المقصكد بالحيز الفضائي

مجمكع الترددات التي أنو :" ،( PalSat )ة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعي إنشاءبشأف  2015لسنة 
 ."يتممكيا المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية عمى القمر الصناع

أما المقصكد بالتردد فيك النطاقات الترددية، كقد عرفتيا المادة األكلى مف المرسكـ السابؽ الذكر بأنيا "نكاقؿ 
( 26األقمار الصناعية"، أما المادة الثانية مف قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع األردني رقـ )اإلشارات إلى 

                                                           
 .195، ص1997، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 2طالمقاولة (،  -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  1
، دار 1، المجمد 6، الجزء اإليجار والعارية -د الواردة عمى االنتفاع بالشيء العقو  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2

 .3إحياء التراث العربي، بيركت، ص
، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المكتبة 1األكؿ، ط، الجزء المعجم الوسيطإبراىيـ مصطفى، أحمد حسف الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،  3

 206، ص1960اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، استانبكؿ، 
 .694سابؽ، صالمرجع ال 4
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" رقـ يقع ضمف حيز معركؼ كمحدد في الطيؼ :د نصت عمى أف المقصكد بالتردد ىكفق 2015لسنة 
ادة البث، كىك الترددم يدؿ عمى مكقع المكجة اإلذاعية أك القناة التمفزيكنية الصادرة مف محطة البث أك إع

أداة التعريؼ بالمحطة ليتـ استقباليا مف قبؿ الجميكر ". كقد عرفتو مبادئ تنظيـ البث كاالستقباؿ الفضائي 
في البند الثالث بأنو  1اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة العربية الصادرة عف مجمس كزراء اإلعبلـ العرب

"مخصصات البث اإلذاعي كالتمفزيكني الفضائي مف الطيؼ الترددم كالمحدد كفقان إلصدارات االتحاد الدكلي 
 .2( "ITUلبلتصاالت )

ينية لتنظيـ بشأف الييئة الفمسط 2009( لسنة 15كقد عرؼ التردد في المادة األكلى مف القرار بقانكف رقـ )
المكجات الكيركمغناطيسية التي يمكف استخداميا لبلتصاالت البلسمكية طبقان " :قطاع االتصاالت بأنو

 .لكائح االتحاد الدكلي لبلتصاالت"إلصدارات ك 

( بتأجير ىذه الترددات لمؤسسات كىيئات البث  PalSatتقكـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) ف
المبـر بيف  تفؽ عمييما في العقدم -تسمى بمدة التشغيؿ  -مقابؿ قيمة ايجارية كلمدة زمنية المختمفة 
ذاعة، بحيث تقكـ ىذه المؤسسات بعمميات بث الطرفيف رساؿ كا  الحيز  المكاد كالبرامج عبركنقؿ األعماؿ ك  كا 

 ، باإلضافة لتقديـ كتكفير الخدمات المساندة لعمميات البث عبر ىذا الحيز.الفضائي محؿ العقد

 - Upالكصمة الصاعدة ) فإنيا تتضمف خدمة أما فيما يتعمؽ بالخدمات المساندة لعقد تأجير الحيز الفضائي 
Link   ،لقناة فضائية كاحدة عمى القمر، خدمة األلياؼ الضكئية الكاصمة إلى الكصمة الصاعدة لمقمر )

 متفؽ عميو لعدد المشاىديف في نفس المحظة. قصى أبث القناة عبر االنترنت كبحد خدمة ك 

قكانيف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع كقكانيف االتصاالت في ك  المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كبعد الرجكع إلى
 مضمكفالتي أجريت حكؿ القانكنية كاإلعبلمية كالفنية بعض الدكؿ كالبحث في الكتب كاألبحاث كالمقاالت 

                                                           
في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية، كيتألؼ مف كزراء اإلعبلـ في دكؿ الجامعة أك مف  1993مجمس كزراء اإلعبلـ العرب عبارة عف مجمس نشأ عاـ  1
 قـك مقاميـ.ي
مقر األمـ المتحدة. بالقرب مف يعد االتحاد الدكلي لبلتصاالت أحد الككاالت الخاصة التابعة لؤلمـ المتحدة، كيقع مركزه الرئيسي في جنيؼ بسكيسرا  2

ؿ المختمفة كذلؾ لمسماح التقييس، تقسيـ طيؼ الراديك كتنظيـ كصؿ المشتركيف بالشبكة العامة بيف الدك  ميمة ىذا االتحاد الرئيسية ىي تضميف
 بالمكالمات الياتفية الدكلية.
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جميعيا  لكنيا، ك المسمياتتبيف كجكد اختبلؼ شاسع في المصطمحات ك فقد  -ا بالرغـ مف شحي -العقد 
 تحمؿ ذات المعنى كالمضمكف.

: عقد تخصيص لجزء مف سعة القطاع الفضائي لمقمر الصناعي، البث المسمياتمف ىذه المصطمحات ك 
الفضائي، اإلرساؿ التمفزيكني المباشر، اإلرساؿ التمفزيكني الفضائي، البث المباشر عبر األقمار الصناعية، 

 ا.التمفزيكني عبر األقمار الصناعية، اإلرساؿ الفضائي المباشر عبر األقمار الصناعية كغيرىاإلذاعي ك البث 

ليذا العقد كلمكصكؿ لمفيـ الصحيح لمضمكنو البد لنا مف  شامؿ ككاضحكحتى نستطيع الكصكؿ لتعريؼ 
عبر األقمار ، كالبث الفضائي، البث اإلذاعي كالتمفزيكني المسمياتتحميؿ بعض ىذه المصطمحات ك 

 البث التمفزيكني المباشر.ك ، الصناعية

العديد مف القكانيف كاالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية التي قامت استخدـ البعض مصطمح البث الفضائي، فيناؾ 
، بحيث يحدد ىذا 1996( لسنة 531باستخدامو. فمثبلن استخدـ ىذا المصطمح في قانكف البث المبناني رقـ )

القانكف أصكؿ تأجير قنكات لبث كاستقباؿ الصكرة المرافقة لمصكت معان عبر السكاتؿ الصناعية بكاسطة 
 األرضية كالرسكـ كالبدالت المترتبة عمى ىذا التأجير.المحطات 

الستخداـ ىذا المصطمح في كثيقة مبادئ تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة  باإلضافة
كيعرؼ البث الفضائي في البند ، 1العربية كالتي أقرىا مجمس كزراء اإلعبلـ العرب في جامعة الدكؿ العربية

: " كؿ إذاعة أك إرساؿ أك إتاحة مشفرة أك غير مشفرة ألصكات أك لصكر أك لصكر عمى أنو ياالثاني من
كأصكات معان أك أم تمثيؿ آخر ليا أك إلشارات أك كتابات مف أم نكع كانت ال تتصؼ بطابع المراسبلت 

ئات مف أفراد الخاصة، كذلؾ عبر األقمار الصناعية بما يسمح بأف يستقبميا  أك يتفاعؿ معيا الجميكر أك ف
ألفراد مف الجميكر أف يختار الكاحد منيـ بنفس الكقت معينة منو بما في ذلؾ الحاالت التي يمكف فييا 

 اإلرساؿ كمكاف االستقباؿ ".

                                                           
ئنائي أقرت ىذه الكثيقة مف قبؿ مجمس كزراء اإلعبلـ العرب كىك أحد المجالس الكزارية المتخصصة في جامعة الدكؿ العربية، كذلؾ في اجتماع است 1

عادة البث الفضائي في المنطقة العربية، باإلضافة لكفالة ، تيدؼ ىذه الكثيقة إلى تنظيـ البث كا2008في مقر جامعة الدكؿ العربية عاـ  الستقباؿ كا 
بند، كقد القت ىذه الكثيقة معارضة مف  12احتراـ الحؽ في التعبير عف الرأم كانتشار الثقافة كتفعيؿ الحكار الثقافي مف خبلؿ البث الفضائي، كتقع في 

 يا. قبؿ بعض الدكؿ كمنيا قطر، ككانت فمسطيف أحد المؤيديف ل
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عمميات البث الصكرم كالصكتي المبرمج اليادؼ عبر األقمار بأنو: " يمكف تعريؼ البث الفضائيكما أنو 
مساحة الكرة األرضية، كالبث الفضائي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ الصناعية مف مكاف إلى آخر عمى 

تجاىمو أك منع األفراد مف مشاىدتو كالتعرؼ إلى برامجو كذلؾ الستخدامو تقنيات عالية، كيسمح لمجميكر 
 .1"العريض تمقي الصكر مباشرة عف طريؽ ىكائيات صغيرة كدكف إذف مف أحد

بشكؿ تسمية الفقد استخدمت ىذه  عبر األقمار الصناعية كالتمفزيكني البث اإلذاعي بمسمىأما فيما يتعمؽ 
كاسع في القكانيف المتعمقة بتنظيـ البث اإلذاعي كالتمفزيكني عمى الصعيد العربي كالدكلي. كمف قبيؿ ذلؾ 

كالتمفزيكف كقانكف اإلذاعة  1994( لسنة 382القانكف المبناني المتعمؽ بالبث اإلذاعي كالتمفزيكني رقـ )
( لسنة 406كالمرسـك الخاص بقانكف اإلذاعة كالتمفزيكف البمغارم رقـ ) 1998( لسنة 20االيرلندم رقـ )

عادة البث اإلذاعي كالت 2003( لسنة 163، كفي نظاـ رقـ )19982 مفزيكني األردني بشأف رخص البث كا 
 كالرسـك المستكفاة عنيا.

المؤسسة أف عمى  نصت كالتي 2015( لسنة 1ف المرسكـ رقـ )مادة الثالثة مأيضان في الكقد استخدمت 
كخدمات   خدمات االتصاؿ كاالتصاالت مخكلة بتقديـ خدمات منيا (PalSatالفمسطينية لؤلقمار الصناعية )

 ث األرضي.البث اإلذاعي كالتمفزيكني  عبر األقمار الصناعية الب

: " عقد يتعيد بمقتضاه مالؾ القمر األقمار الصناعية بأنوزيكني عبر عقد البث اإلذاعي كالتمف في حيف يعرؼ
الصناعي بتكفير كتحديد السعة القمرية لمؤسسة البث الستقباؿ إشارات البث اإلذاعي كالتمفزيكني مف المحطة 

فؽ األرضية التابعة ليذه المؤسسة كمف ثـ معالجتيا فنيان كبثيا ثانيةن إلى مناطؽ التغطية بالتردد كالترميز المت
عميو بيف الطرفيف، بقصد أف يستقبميا الجميكر العاـ أك جزء منو بكاسطة األجيزة المستقبمة الخاصة، 

 .3كبالشركط التي يرتضييا الطرفاف مقابؿ أجر"

قياـ األقمار الصناعية بالتقاط البث التمفزيكني  التمفزيكني المباشر، كالذم يعني: " األخرل البث المسمياتمف 
في بمد مف البمداف كبثو مباشرة إلى أماكف أخرل تبعد عف مكاف البث األصمي مسافات بعيدة، تحكؿ دكف 

                                                           
 .12، ص2009، دار الفارابي، بيركت، 1، طالتمفزيونات الفضائية العربيةثريا جعيبس،  1
 .110، ص2015، دار الكتب القانكنية، القاىرة، دراسة مقارنة -األقمار الصناعية عقد البث اإلذاعي والتمفزيوني عبر كامراف محمد قادر،  2
 .114المرجع السابؽ، ص 3
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مف اسـ القمر الصناعي، كالذم يقكـ بعممية استقباؿ  ه التسميةكقد أخذت ىذ ،1"التقاط البث دكف كسيط
المحطات األرضية كمف ثـ بثيا ثانية إلى األرض حتى يتيح إمكانية استقباليا  اإلشارات المرسمة إليو مف
 .2مباشرة مف قبؿ عامة الناس

( في كانكف األكؿ 92/37قد استخدـ ىذا المصطمح مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا المرقـ )ل
 .3الصناعية في اإلرساؿ التمفزم المباشر"بعنكاف " المبادئ المنظمة الستخداـ الدكؿ التكابع  1982

رية لؤلقمار جدير بالذكر أف العقد المبـر بيف كؿ مف ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية كالشركة المصكال
يسمى بعقد تخصيص لجزء مف سعة القطاع الفضائي لمقمر الصناعي، ككفقان لبنكد ( الصناعية )نايؿ سات

( تقكـ بتأجير حيز لبث قناة تمفزيكنية بالقطاع ية لؤلقمار الصناعية )نايؿ ساتر ىذا العقد فإف الشركة المص
الفضائي عمى أقمار نايؿ سات، حيث تقكـ الشركة بتخصيص السعات القمرية المؤجرة لمطرؼ المستأجر 

 محطة البث الرقمي كالكصمة الصاعدة.كتمكنو مف استخداـ سعة القطاع الفضائي كتكفر لو أجيزة كخدمات 

بعد التعرؼ عمى المفاىيـ ذات الصمة بالعقد محؿ الدراسة كالتعرؼ عمى المسميات المقابمة لو كمفيكميا 
عقد يتعيد بمكجبو الطرؼ المؤجر ": ائي لؤلقمار الصناعية عمى أنويمكننا تعريؼ عقد تأجير حيز فض

الترددات المتفؽ عمييا  بتكفير مجمكعة مف (PalSat) سسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةكالمتمثؿ بالمؤ 
كالتي تشكؿ بمجمكعيا حيز فضائي لؤلقمار الصناعية لييئات البث الفضائي، كتمكينيا مف االنتفاع بيا مف 
خبلؿ بث مكادىا كبرامجيا اإلذاعية كالتمفزيكنية عبرىا لمجميكر العاـ في أماكف التغطية، باإلضافة لتقديـ 

 ." ، كذلؾ لمدة معينة كمقابؿ أجر معيف متفؽ عمييما بيف الطرفيفالخدمات المساندة كالمكممة لعممية البث

ا يبالرغـ مف اختبلؼ المصطمحات كالمسميات الكاردة أعبله، إال أنو يتضح مدل تكافؽ مضمكنيا كمفيكم
اختبلفيا كعدـ الكصكؿ ليا، إذ أنيا جميعيا تحمؿ ذات المعنى، كلكف كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ك 
يخمؽ حالة مف اإلرباؾ كالتشكيش كالخمط كقد يثير الجدؿ بيف أكساط االتفاؽ عمى مسمى معيف ككاضح 

عتميف بمكضكع العقد مف قانكنييف ك المي  بلمييف كفنييف كغيرىـ.ا 

                                                           
 .13، ص1991، دار الكطف، الرياض، 1، طحقائق وأرقام -البث المباشر د. ناصر بف سميماف العمر،  1
 .108مرجع سابؽ، صعقد البث اإلذاعي والتمفزيوني عبر األقمار الصناعية، كامراف محمد قادر،  2
 .85، ص1979، دار الفكر العربي، القاىرة، اإلعالم اإلذاعي التمفزيونيإبراىيـ إماـ،  3
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األفضؿ بيف المسميات السابقة  تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعيةعقد  ننا نرل أف مسمىجدير بالذكر أكال
ط عمى جانب كاحد كىك بعض المسميات ركزت فق نجدفمف ناحية  كافة جكانب ىذا العقد كمحمو،يمـ بككنو 

المتمثمة في استقباؿ اإلشارات عبر األجيزة المستقبمة مف قبؿ الجميكر مستمعيف أك مشاىديف، عممية البث 
كمف ناحية أخرل فإف بعض المسميات تعمقت  ؤلقمار الصناعية،رساؿ اإلشارات لكأىممت الجانب المتعمؽ بإ

بعكس مسمى فقط في البث التمفزيكني دكف اإلذاعي أك العكس، عبلكةن عمى ذلؾ إىماليا لمبث عبر االنترنت 
أف ىذا المسمى يعبر بشكؿ أدؽ عف العممية الناتجة  ناىيؾ عفتأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية، 

د أال كىي تأجير الترددات المتفؽ عمييا عمى القمر الصناعي مف أجؿ البث عبرىا كالتي تمثؿ عف ىذا العق
معتمدة كبالتالي يككف المسمى المعتمد في فمسطيف دقيؽ كأفضؿ مف المسميات ال بمجمكعيا الحيز الفضائي،
 كافة الجكانب المتعمقة بمحؿ العقد. قد يشمؿ كيمـفي الدكؿ األخرل، ككنو 

البحث في مفيكـ عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية البد لنا مف استعراض خصائص ىذا كبعد 
، نو يتصؼ ببعض الخصائص التي تميزه عف غيره مف العقكدإمزيد مف التكضيح حكؿ ماىيتو، إذ العقد ل

 خاصة كأنو مف العقكد المستحدثة غير المسماة كما ذ كر آنفان.

 الفرع الثاني

 لألقمار الصناعية والخدمات المساندة لو تأجير الحيز الفضائي خصائص عقد

 

يزه عف غيره مف العقكد. كحقيقة األمر أف مت البد أف يتـ تحديد الخصائص التي لمتعرؼ عمى ماىية العقد
عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات المساندة لو يشترؾ مع غيره مف العقكد في بعض 

 حيف أنو يتميز عنيا بخصائص أخرل.الخصائص، في 

عقد مف عقكد الثقة  ، ىكشكمييز فضائي عقد غير مسمى، عقد : أف عقد تأجير حكىذه الخصائص ىي
المشركعة، عقد ممـز لمجانبيف، عقد إذعاف، عقد نمكذجي، عقد زمني، عقد معاكضة، عقد محدد، عقد 

  كما يمي: ةعمى حد يء مف التفصيؿ لمخصائص كؿمركب، كعقد تجارم. كسنأتي بش
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 غير مسمى  : عقدأوالً 

إف تقسيمات العقكد كفقان لمتقنيف المدني كثيرة، كمف ىذه التقسيمات تقسيميا إلى عقكد مسماة كعقكد غير 
ما خصيا القانكف باسـ معيف كتكلى تنظيمو لشيكعو بيف  مسماة. فالعقكد المسماة في القكانيف المدنية ىي

كقد قاـ المشرع بتنظيـ ىذه العقكد بشكؿ تفصيمي كدقيؽ لكثرة تداكليا في المجتمع كالحياة العممية  ،1الناس
فيي تمؾ العقكد التي ال تتداكؿ  أما العقكد غير المسماة ،2كاالقتصادية، كعقد البيع كعقد اإليجار كعقد اليبة

 باسـ معيف كلـ يتكؿ تنظيميا لمشرعيخصيا الـ  لذا كثيران في المجتمع، فيي أقؿ شيكعان مف العقكد المسماة،
بالتالي فيي تخضع لمقكاعد العامة المقررة لجميع العقكد فيما يتعمؽ بتنظيميا كما يترتب ، أك يفصؿ أحكاميا

 .3عمييا مف آثار

التي أكردىا بو ك  األحكاـ الخاصةسكاء مدني أـ تجارم، فإنو يتـ تطبيؽ كاف العقد مف العقكد المسماة  فإذا
 بلبدالمسماة ف ، أما إذا كاف مف العقكد غيرعامة العقكد ـ القكاعد العامة الكاردة في شأفالمشرع في شأنو؛ ث

القكاعد العامة؛ مع مبلحظة أنو إذا اقترب العقد غير المسمى اقترابان كبيران مف أحد العقكد أف نرجع إلى 
 . 4عقدإليو أحكاـ ىذا ال تنصرؼالمسماة فيمكف عف طريؽ القياس أف 

التي لـ يضع قد محؿ الدراسة يعد مف العقكد الحديثة التي ظيرت حصيمة التطكر العممي كالتكنكلكجي ك العإف 
يدخؿ ضمف قكاعد القانكف  ان بأحكاميا كلـ يخصيا باسـ معيف، أم أنو عقد غير مسمىالمشرع تنظيمان تفصيمي

الخاص، كمف ثـ يخضع لمقكاعد العامة الكاردة في التقنيف المدني، كقد يخضع لبعض الخصكصية التي 
 تحكمو.

                                                           
، مجمة العدالة كالقانكف، صادرة عف المركز الفمسطيني العقد ودعاوي الفسخ واإلبطال والبطالن في القانون المدني األردنيعصاـ لطفي الشريؼ،  1

 .248، ص2009، البيرة، 13الستقبلؿ المحاماة كالقضاء " مساكاة "، ع 
، 1995 ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،2، طالعقود المسماة -األردني شرح القانون المدني د. منذر الفضؿ، د. صاحب الفتبلكم،  2

 .15ص
، دار إحياء التراث العربي، 1، جمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، 3

 .155، ص1952بيركت، 
،   2002، عماف، 1، منشكرات الجامعة األردنية، طدراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي -مصادر االلتزام في القانون المدني األردني د. أنكر سمطاف،  4

 .19ص
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كنظران ألىمية عقد تأجير الحيز الفضائي كمف أجؿ مكاكبة التطكر كمستحدثات العصر فإنو يجدر بالمشرع 
سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية أف يضع تنظيمان خاصان بو، خاصةن لما ليذا العقد مف تأثير ذك أبعاد 

 عمى الدكلة الفمسطينية كمجتمعيا.

  شكميعقد ثانيًا: 

  إرادتيفالذم يكفي لتككينو مجرد تبادؿ التعبير عف " كالعقد الرضائي ىك كد ىك الرضائية، األصؿ في العق
"، أم ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقديف أم اقتراف اإليجاب بالقبكؿ، فالتراضي كحده ىك  متطابقتيف

شكميان معينان، يككف ركنان الزمان النعقاده، بدكنو  أما العقد الشكمي، فإنو يحتاج لنشكئو إجراءن  .1الذم يككف العقد
كىك ذلؾ العقد الذم يمـز النعقاده تسميـ العيف محؿ  ، كقد يككف العقد عينيان 2يككف العقد باطبلن بطبلنان مطمقان 

 .3التعاقد عبلكةن عمى التراضي

إال أنو ينقمب إلى عقد شكمي بإرادة الطرفيف، كأف يتفؽ المتعاقداف في  كيبلحظ أف العقد قد يككف رضائيان ىذا 
عقد البيع أف البيع ال ينعقد إال إذا تـ تحريره في سند كتابي خاص بو، لكف في حقيقة األمر أف ىذا الشرط 

 المتمثؿ بالشكمية يككف المقصكد بو مجرد الحصكؿ عمى دليؿ لئلثبات.

لئلثبات  ان ، فعندما تككف الكتابة شرطلئلثباتبيف الكتابة كركف لبلنعقاد كككسيمة  كعميو، فإنو البد مف التمييز
 أك اليميف. باإلقرار إثباتوفإف العقد غير المكتكب يعد عقدان صحيحان كينتج كافة آثاره، عبلكة عمى جكاز 

، ألطراؼ عمى شكميتوأك ما اتفؽ ا ككف األصؿ في العقكد الرضائية، إال ما اشترط القانكف شكمية معينة ليا
يث . حبيعة خاصة جعمت منو عقدان شكميان ذك طفإننا نرل أف عقد تأجير الحيز الفضائي ىك عقد رضائي 

االتفاؽ عمى ىذا العقد المكتكب إنما ك  الؾ القمر الصناعي أك نائبو، مف قبؿ م إعدادهنمكذج لمعقد تـ  يكجد

                                                           
 .248، مرجع سابؽ، صالعقد ودعاوي الفسخ واإلبطال والبطالن في القانون المدني األردنيعصاـ لطفي الشريؼ،  1
، منشأة المعارؼ، 1، طالعقد واإلرادة المنفردة في الفقو وقضاء النقض المصري والفرنسي -ة العامة لاللتزام النظري د. أحمد شكقي عبد الرحمف، 2

 .20، ص2005 اإلسكندرية،
، 1978، جامعة المنصكرة، مصر، العناصر المكونة لمعقد كمصدر لاللتزام في القانونين المصري واالنجميزي المقارند. فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل،  3

 .37ص
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( مف )الحيز الترددم 1كأما تسميـ السعة القمرية .الطرفيفع فيما بعد بيف فقط عند ظيكر النزا لئلثباتيككف 
 إجراءقبؿ مالؾ القمر الصناعي إلى مؤسسة البث فيك ليس ركنان لبلنعقاد بؿ ىك أثر مف آثاره فيك ينعقد قبؿ 

 مف الشكمية. ان بالتالي يككف ىذا العقد رضائيان باألصؿ كلكف طبيعتو الخاصة استكجبت نكع ،2عممية التسميـ

 لمجانبين  ممزم مشروعة ثقة عقد: ثالثاً 

التي تمقي عمى أطرافيا التزامات خاصة قد ىي تمؾ العقكد تكجد طائفة مف العقكد تقـك عمى اعتبارات الثقة ك 
ىنا ىي الثقة الشديدة التي تفكؽ اعتبارات مبدأ حسف النية كالثقة المقصكدة ال تتكافر في غيرىا مف العقكد، 

 ، كيمكف أف نعتبرىا أيضان أشد درجات مبدأ حسف النية.3العقكد، لما تتمتع بو مف خصكصيةالبلزمة في كؿ 

إما بسبب طبيعة العقد ذاتو كالعقكد القائمة عمى االعتبار الشخصي، أك بسبب يعتبر العقد مف عقكد الثقة 
في صفة محؿ الدراسة عقد تأجير الحيز الفضائي  في كيظير ذلؾ ،4تكافر صفة معينة في أحد المتعاقديف

المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية  -الطرؼ المؤجر لمحيز الفضائي جانب  االحتراؼ كالتخصص مف
(PalSat)- مما قد يعني كجكد اختبلؿ في المساكاة بينيا كبيف الطرؼ فيي صفة كاضحة كؿ الكضكح ،

ألدكات ذات قنية كالخبرة كالمعمكمات كافي المعرفة الت -الفضائي البث  ىيئة -المستأجر لمحيز الفضائي 
الصمة بالعقد كمكضكعو، فيي كحدىا تممكيا ميما بمغ المستكل التقني كالفني لييئة البث الفضائية، فمكضكع 

 العقد ليس مف اختصاصيا بعكس المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية.

عف كافة اإلفصاح بزاـ الطرؼ المؤجر ضركرة التلما سبؽ ذكره أعبله، نرل كجكب التشديد عمى  نتيجةن 
عمى تطبيؽ العقد أك  تؤثرالمعمكمات كالظركؼ كاالحتماالت المحيطة بالعقد طكاؿ مدتو، خاصة تمؾ التي قد 

 عمى مكقؼ الطرؼ المستأجر.

                                                           
نما يتـ تسميميا عف طريؽ عممية الكتركنية يتـ تشغيميا في المنظكمة االلكتركنية -فذلؾ غير ممكف  -إف تسميـ السعة القمرية ليس تسميمان ماديان  1 ، كا 

 لمقمر الصناعي لصالح مؤسسة البث اإلذاعي أك التمفزيكني.
 .117، مرجع سابؽ، صعبر األقمار الصناعيةعقد البث اإلذاعي والتمفزيوني كامراف محمد قادر،   2
 .62، ص2003، مطبعة كمية عمكـ بني سكيؼ، القاىرة، 2، طالعقد السياحيد. جماؿ عبد الرحمف محمد عمي،   3
دار النيضة العربية، ، االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد وتطبيقاتو عمى بعض أنواع العقودد. نزيو محمد الصادؽ الميدم،  4

 .185، ص1990مصر، 
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يرتبو مف التزامات في ذمة كبل  فإف العقد محؿ الدراسة يعد مف العقكد الممزمة لمجانبيف، لما مف جانب آخر
العقد الممـز لمجانبيف ىك ذلؾ العقد الذم ينشئ التزامات متقابمة في ذمة كؿ مف المتعاقديف، ف المتعاقديف.

يمتـز البائع فيو بنقؿ ممكية المبيع في مقابؿ أف يمتـز المشترم بدفع الثمف، كالظاىرة الجكىرية  مثبلن  لبيعفعقد ا
فمثبلن . 1ا بيف التزامات أحد الطرفيف كالتزامات الطرؼ اآلخرفي العقد الممـز لمجانبيف ىك ىذا التقابؿ القائـ م

ىيئة بينيا كبيف  بتكفير السعة القمرية المتفؽ عمييا في العقد سطينية لؤلقمار الصناعيةتمتـز المؤسسة الفم
 .ابالكفاء بااللتزامات المالية اتجاىي ةمتـز األخير ، في حيف تالفضائي البث

ر أف بعدـ التنفيذ إذا لـ يقـ أحد المتعاقديف بتنفيذ التزامو، أم أنو لممتعاقد اآلخيترتب عمى ذلؾ جكاز الدفع 
داـ األكؿ لـ يقـ بتنفيذ التزامو، كىذا الدفع ال يمكف تصكره في العقد الممـز لجانب كاحد،  يمتنع عف التنفيذ ما

 .2وكذلؾ يجكز لممتعاقد اآلخر أف يطمب فسخ العقد حتى يتحمؿ ىك مف التزام

 عقد إذعان : ابعاً ر 

فعقد اإلذعاف ىك العقد الذم يسمـ فيو  ،4كعقكد إذعاف 3تنقسـ العقكد مف حيث المفاكضات إلى عقكد مساكمة
القابؿ بشركط مقررة يضعيا المكجب كال يقبؿ مناقشتو فييا كذلؾ فيما يتعمؽ بسمعة أك مرفؽ ضركرم يككف 

 .5محؿ احتكار قانكني أك فعمي أك تككف المناقشة محدكدة النطاؽ في شأنو

اإلذعاف قد عفا عمييما الزمف كتجاكزىما، كأنو  كنرل أف شرط الضركرة كاالحتكار كفقان لممفيكـ التقميدم لعقد
يكفي لكجكد اإلذعاف في العقد كجكد قالب كنمكذج نمطي معيف ذك بنكد كشركط محددة مف قبؿ مقدـ الخدمة 

إما أف يقبميا كميا أك يرفضيا أك يناقش مناقشة أك المستخدـ كىك بدكره  أك المرفؽ تعرض عمى المستيمؾ
 الطرؼ األكؿ. ثر في مركزؤ محدكدة ال ت

                                                           
 .158مرجع سابؽ، ص، مصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
اإلسكندرية،  ،، مطبعة كرمكزيزي المقارنالعناصر المكونة لمعقد كمصدر لاللتزام في القانونين المصري واالنجمد. فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل،  2

 .22، ص1978
قبؿ إبراميا عمى قدـ كالتفاكض بشأنيا مناقشة شركطيا تمنح كؿ مف المتعاقديف حرية ، فيي تمؾ العقكد التي تعتبر عقكد المساكمة عقكدان تقميدية 3

 ركة.المساكاة، بحيث يككف كؿ منيما في نفس المركز، مثؿ عقكد البيع كاإليجار كالش
المراكز االقتصادية بيف العبلقات التعاقدية كالتبايف في في الحياة االقتصادية كالتقنية، ككجكد التفاكت  تطكر كالتقدـ المستمرظيرت ىذه العقكد نتيجة لم 4

معينة قانكنيان أك فعميان مما يجعؿ الطرؼ غير المتكافئة، كيتحقؽ ىذا النكع مف العقكد حيف يككف أحد أطراؼ العقد محتكران أك مستأثران لخدمة أك سمعة 
 اآلخر يذعف لشركطو، مثؿ عقكد الخدمات التي تطرحيا الشركات الكبرل: الكيرباء، الماء، الغاز كشركات التأميف كغيرىا.

 .37ص ،1998، ، دار النيضة العربية، مصردراسة فقيية مقارنة   -التوازن العقدي في نطاق عقود اإلذعان  سعيد سعد عبد السبلـ، 5
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كعدـ تكافر الكقت  تزايد أعداد المتعاقديف،ك  تطكرل برز ىذا النكع مف العقكد في المجتمعات الحديثة نتيجة فقد
مما دفع بأصحاب الشركات  ننا في عصر السرعةإذ إ عقد عمى حدة، ممساكمة كالمناقشة في كؿالكافي ل

بشأف الخدمة محؿ االعتبار أف التعاقد ف يريد ، كعمى مبشكؿ مسبؽ كعقكدىـ الكبرل إلى إعداد شركطيـ
كاممة دكف مناقشتيا، كذلؾ بالنظر لما تتكفر عميو ىذه الشركات مف قكة أك يرفضيا  يقبؿ تمؾ الشركط
 .1اقتصادية أك فنية

: " عقد حدد محتكاه التعاقدم كميان أك جزئيان بصيغة مجردة نوؼ جانب مف الفقو الغربي عقد اإلذعاف بأعر   لقد
كمع عف غير محترؼ، فقد يككف محترفان كال يشترط أف يككف الطرؼ اآلخر المذ. 2كعامة قبؿ فترة التعاقد "

عدـ المساكاة بينو كبيف الطرؼ اآلخر كذلؾ لتخصص األخير في مجاؿ معيف يختمؼ عف مجاؿ  تتحقؽذلؾ 
مركز الطرؼ القكم  تخصص الطرؼ المذعف مما يجعؿ مف يستأثر بالمعرفة كالخبرة في مجاؿ العقد في

 .3كالطرؼ اآلخر في مركز الضعيؼ

أف المؤسسة الفمسطينية عمى ما سبؽ أف عقد تأجير الحيز الفضائي ىك عقد إذعاف، حيث  نستنتج بناءن 
ىي تعمؿ عمى تكفير الكصبلت الصاعدة مثبلن ، ففي مجاؿ العقد لؤلقمار الصناعية متخصصة مينيان كتقنيان 

لمحيز الفضائي إلى األقمار الصناعية، كتكفير خدمات االتصاؿ لممشتركيف الفمسطينييف كغير الفمسطينييف 
كخدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقمار الصناعية كالبث األرضي كغيرىا مف األمكر التقنية البلزمة 

 صناعية.البث عبر األقمار اللعمميات 

ىيئات البث ناىيؾ عف ككنيا الجية الكحيدة في فمسطيف المتخصصة في ىذا المجاؿ، بحيث ال تجد 
أخرل قد تكفر ليا كؿ ىذه الخدمات، بمعنى أف المؤسسة الفمسطينية  كطنيةالفمسطينية أم جية  الفضائي

يمكنيا مف  ىذا ، كبالتاليشاطحتكارية في ىذا المجاؿ أك النلؤلقمار الصناعية أقرب ما تككف إلى مؤسسة ا
مف الخدمات التي تقدميا،  التي ترغب في التعاقد معيا كاالستفادةالفضائي البث  ىيئاتفرض شركطيا عمى 

 بحيث تذعف ليا ىذه المؤسسات كتقبؿ بالشركط المعركضة أك تناقشيا ضمف نطاؽ محدكد.

                                                           
 .262، ص2003، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، أساسيات القانوند. محمد حسف قاسـ، د. محمد السيد الفقي،  1
، 2011، جامعة الشرؽ األكسط، عماف، )منشكرة( ، رسالة ماجستيرسمطة القاضي في تعديل مضمون عقد اإلذعان عمي محمد صالح الحيصة، 2

 .23ص
 .93، ص1997، جامعة عيف شمس، القاىرة، )منشكرة( ، أطركحة دكتكراهعقد المشورة في مجال نظم المعموماتالعاؿ،  ميرفت ربيع عبد 3
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 عقد نموذجي : خامساً 

ستخدـ بشكؿ عاـ في ياغتو بكاسطة المينييف مسبقان، كيالذم يتـ ص: " العقد د النمكذجي بأنويعرؼ العق
ف أف كداللة قبكؿ دك  ب مف الطرؼ المقابؿ التكقيع عميو أك استبلمومكاجية جميع المستيمكيف، حيث ي طم

 .1" أك يككف لو الحؽ في تعديؿ مضمكنو، يتدخؿ ىذا األخير في صياغتو

رم كاالقتصادم ىك ما أدل إلى ظيكر العقكد النمكذجية كانتشارىا، في حقيقة األمر أف التقدـ كالتطكر التجا
في صياغة كتجييز بدالن مف استيبلكيما ف إلى تكفير الكقت كالمجيكد رغبة الشركات كالمتعاقديل كذلؾ نتيجةن 

صياغة إلى فإنيا تمجأ لذلؾ  ،أك المكاقؼ ليذه الشركات العقكد التي غالبان ما تحمؿ ذات البنكد أك الشركط
بنكد العقد بما يتفؽ مع الحاجة العممية ليا كبما ال يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب كاألنظمة القانكنية السائدة في 

 .2بمد ما

عقد يعتمد صيغة مطبكعة يقدمو : "د، فقد ذىب جانب منو إلى أنوبشأف التعريفات التي أكردىا الفقو ليذا العق
الفراغات المترككة فيو بالبيانات الخاصة كالتكقيع عميو، فيصير  ءمؿ طرفيف لآلخر، كيقتصر دكره عمىأحد ال

في  -الطرؼ القكم-يقكـ بو أحد المتعاقديف  ما: "نب آخر بأنوفيما عرفو جا، 3"ذا التكقيعالعقد مبرمان بي
 .4"رؼ اآلخر بقبكلو لياالعبلقة التعاقدية مف إعداد نماذج عقدية مكحدة في حدكد نشاطو، تنطبؽ عمى الط

إف ما كرد في التعريفات سابقة الذكر ينطبؽ عمى عقد تأجير الحيز الفضائي، بحيث تمثؿ المؤسسة 
في  متماثمةالفمسطينية لؤلقمار الصناعية الطرؼ القكم في العقد، فتقـك بإعداد كصياغة نماذج عقدية مكحدة 

يا، كتترؾ ممئ البيانات أك المعمكمات البنكد كالمكاد لتقدميا لمؤسسات كىيئات البث التي ترغب في التعاقد مع
 .5كفقان الحتياجاتيا أك غاياتيا الخاصة بكؿ مؤسسة أك ىيئة بث لمتفاكض كاالتفاؽ

 
                                                           

شكاالت التطبيق  -التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فمسطين دعاء محمد المصرم،  1 ، رسالة دراسة تحميمية مقارنة -بين قصور النظرية وا 
 .27، ص2015فمسطيف، ، جامعة بيرزيت، )غير منشكرة( ماجستير

 .15، ص2005، دار النيضة العربية، القاىرة، العقود النموذجيةد. أيمف سعد سميـ،  2
 .94، ص2001، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 1، طالسعي إلى التعاقد في القانون المقارند. مصطفى محمد الجماؿ،  3
 .21، ص2013، جامعة بابؿ، العراؽ، )منشكرة( ، رسالة ماجستيرالقانوني لعقد خدمات الياتف المحمولالمفيوم كاظـ فخرم الخفاجي،  4
( كعدد مف الفضائيات كمنيا قناة PalSatتبيف ذلؾ لمباحثة بعد االطبلع عمى عدة عقكد تـ إبراميا فيما بيف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) 5

 ف الفضائية، قناة فمسطيف اإلخبارية الفضائية كقناة فمسطيف مباشر الفضائية.الفضائية، قناة فمسطيمساكاة 
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 زمنيعقد  :سادساً 

يمعب الزمف دكران جكىريان في العقكد المستمرة أك العقكد الزمنية، حيث تتحدد االلتزامات في ىذه العقكد بقدر 
، بعبارة أخرل فإف عقكد المدة 1خبلليا، كيككف الغرض منيا ىك إشباع حاجات مستمرةالمدة التي تـ التنفيذ 

التي يمكف  2تحتاج بطبيعتيا إلى زمف يمضي بعد إبراميا لغرض تنفيذىا كىذا ما ال نجده في العقكد الفكرية
 .3ع مثبلن أف تنفذ االلتزامات المترتبة عمييا في الحاؿ دكف أف تحتاج إلى مضي زمف معيف كعقد البي

فالعقد الزمني ىك ما يعد الزمف عنصران جكىريان فيو، كيعد المقياس الذم يتـ تحديد محؿ العقد بو، فبعض 
ال حيث العقكد ال يمكف تصكرىا دكف أف تككف مقترنة بالزمف، كعقكد اإليجار التي تعد المنفعة محبلن ليا؛ 

. 4مدة مف الزمف، فيذا الزمف ىك ما يحدد مقدارىايمكف أف يتـ الحصكؿ عمى ىذه المنفعة إال إذا اقترنت ب
كعقد اإليجار كعقد العمؿ لمدة معينة، كعقد ذم تنفيذ  5كمف ثـ ينقسـ العقد الزمني إلى عقد ذم تنفيذ مستمر

 .6دكرم كعقد التكريد كعقد اإليراد المؤبد أك اإليراد مدل الحياة

، فعمميان كفنيان ال يمكف القياـ ان مستمر  ان زمني ان أف عقد تأجير الحيز الفضائي يعد عقد نجد أعبله تطبيقان لما ذكر
سة إذ أف التزامات المؤسكالعقد ال ينتيي بمجرد أكؿ تنفيذ لو، ، 7بعممية البث دكف كجكد إطار زمني

في العقد المبـر مع ( مستمرة في كؿ لحظة خبلؿ المدة المتفؽ عمييا PalSat)الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 
في ، فمثبلن ىي ممزمة بتمكيف كصكؿ البث إلى كامؿ مناطؽ التغطية المتفؽ عمييا الفضائي ىيئات البث

                                                           
 .6، ص1988، دار الكتب لمطباعة كالنشر، المكصؿ، دور المدة في العقود المستمرة د. حسف عمي الذنكف، 1
أك قد يتراخى لمدة زمنية  فكرمبشكؿ جكىريان فيو، فيككف تنفيذه ىي تمؾ العقكد التي ال ضركرة ألف تقترف بالزمف، فيك ال يعد عنصران العقكد الفكرية إف  2

لمبيع كالثمف يسمـ في فبيع شيء يسمـ في الحاؿ بثمف يدفع في الحاؿ عقد فكرم؛ ألف عنصر الزمف ىنا معدكـ، إذ أف كبلن مف اقصيرة أك آجاؿ متتابعة، 
مع ذلؾ فكريان، ذلؾ ألف الزمف إذا كاف قد تدخؿ ىنا فيك عنصر عرضي ال دخؿ لو  عقد فكرم التنفيذ. كقد يككف البيع بثمف مؤجؿ كيبقى الحاؿ، فيك

د بو مقدار الثمف. في تحديد الثمف، فالبيع بثمف مؤجؿ عندما يحيف كقت تنفيذه يككف فكرم التنفيذ، كليس لؤلجؿ إال مكعدان يتحدد بو كقت التنفيذ كال يتحد
ف ارتبط بالزمف فيك يعد مف، كالعقد الفكرم يتحدد محمو مستقبلن عف الز  عنصران عرضيان ال جكىريان لتحديد كقت التنفيذ ال لتحديد المحؿ المعقكد عمييا. كا 

 .165مرجع سابؽ، ص، مصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدانظر: د. عبد الرزاؽ السنيكرم، 
 .69، ص1981، الكتاب األكؿ، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ة العامة لاللتزامالنظريد. جميؿ الشرقاكم،  3
 .166، مرجع سابؽ، صااللتزاممصادر  -نظرية االلتزام بوجو عام  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
مدة اإليجار، طكاؿ  المؤجرة يبقى مستمران  بالعيفحيث أف االنتفاع كعقد اإليجار زاـ بو بشكؿ أداءات مستمرة، ىك ما يتـ تنفيذ االلتعقد التنفيذ المستمر  5

تزام في القانون المدني االل مصادرأنكر سمطاف،  :. انظركعقد التكريدمدة مف الزمف االلتزاـ باداءات دكرية  فإنو يتـ تنفيذكرم دأما عقد التنفيذ ال
 .17سابؽ، ص، مرجع األردني

 .167مرجع سابؽ، ص، االلتزام مصادر -لتزام بوجو عام نظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  6
 .122، مرجع سابؽ، صاألقمار الصناعية عقد البث اإلذاعي والتمفزيوني عبركامراف محمد قادر،  7
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، عبلكةن عمى التزاميا المستمر بتمكيف تمؾ المؤسسات العقد دكف أم تشكيش أك تداخؿ أك انقطاع لئلشارات
 مدة العقد دكف أم انقطاع. كالييئات مف استخداـ الحيز الفضائي المخصص ليا خبلؿ

 يترتب عمى اعتبار عقد تأجير الحيز الفضائي عقد زمني مستمر العديد مف النتائج تتمثؿ في:

 فمثبلن تستحؽ 1في حالة فسخ العقد ال ينسحب أثره عمى الماضي، ألف ما نفذ منو ال يمكف إعادتو ،
عف الفترة التي  المتفؽ عمييا اإليجاري ةلقيمة ( اPalSatالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية )

لبث لمناطؽ كصكؿ االتزمت فييا بالنتفاع بالحيز الفضائي ك مف ا الفضائي البث خبلليا ىيئةمك نت 
عف تمؾ الفترات  االيجاريةالتغطية المتفؽ عمييا، فبل يحؽ لمؤسسة البث أف تقتطع مبمغ مف القيمة 

فسخ ، بالتالي فإف آثار بما يتكافؽ مع العقد المبـر بينيما ككنو يقابؿ ما تـ تقديمو ليا مف خدمات
 العقد تقتصر فقط عمى المستقبؿ.

 أف تقكـ بإعذار  الفضائي البث ىيئةفإنو عمى  إعادثولمدة ثـ  يرل البعض أنو في حاؿ تكقؼ البث
المؤسسة أف تقكـ بإعذار ليا ال يمـز  ىذه الحالةكلكننا نرل أنو في ، 2مالؾ القمر الصناعي

( حتى تستحؽ التعكيض عف تمؾ الفترة، ككنو ال جدكل مف PalSatالفمسطينية لؤلقمار الصناعية )
العقكد الزمنية ال يمـز اإلعذار فييا الستحقاؽ تأجير الحيز الفضائي ىك عقد زمني، ك اإلعذار فعقد 

 يمكف تداركو لفكات التعكيض بسبب التأخير في تنفيذ االلتزاـ، ألف ما تأخر المديف في تنفيذه ال
 ، فالضرر كقع كانتيى كلـ يصبح باإلمكاف تداركو.3الزمف، فبل تككف ىناؾ جدكل مف اإلعذار

 المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئة البث الفضائي يؤثر في التزامات تكقؼ تنفيذ العقد  فإ
، العقد خبلليا المدة التي كقؼ تنفيذ عفآثاره  زكؿمف حيث الكـ فينقص كيزكؿ جزء منو، إذ تكذلؾ 

ذا كانت مدة الكقؼ تعادؿ مدة العقد أك تزيد عنيا فإف ، 4ضتعك أف ال يمكف بعد فكاتيا يذه المدة ف كا 
( باستقطاع PalSatبحيث تمتـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) .5ذلؾ يؤدم إلى انقضائو

                                                           
 .167، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام - لتزام بوجو عامنظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
 .123، مرجع سابؽ، صتمفزيوني عبر األقمار الصناعية عقد البث اإلذاعي والكامراف محمد قادر،  2
 .85، ص1971ر االلتزاـ، مطبعة المعارؼ، بغداد، ، الكتاب األكؿ، مصادالوجيز في النظرية العامة لاللتزامد. غني حسكف طو،  3
 .167، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -لتزام بوجو عام نظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
 .40مرجع سابؽ،  صواالنجميزي المقارن،  العناصر المكونة لمعقد كمصدر لاللتزام في القانونين المصريد. فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل،  5



24 
 

 انقطاعفي فترات  كالخدمات المساندة لو محيز الفضائييجارية لالمتناسبة مف القيمة اإلالمبالغ 
 التغطية.

 كذلؾ ألف الظركؼ التي بدأ فييا العقد قد تتغير  1في ىذه العقكد يتـ تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة
ألسباب خارجة عف إرادة المؤسسة الفمسطينية البث  أك تكقؼ أم أنو في حاؿ انقطع ،2أثناء مدتو

كأصبح االستمرار في البث أك استعادتو ييددىا بخسارة فادحة، فإنو  PalSat)لؤلقمار الصناعية )
إلى الحد المعقكؿ الذم ال  االلتزاـأف ترد مف المتعاقديف  بعد المكازنة بيف مصمحة كؿجاز لممحكمة 
لـ يكف ك  أف ىذه األسباب خارجة عف إرادتوخسارة فادحة في حاؿ أثبتت بيا  محؽيرىقيا أك ي
 .تكقع ىذه األسباب عند إبراـ العقد باستطاعتيا

البث سببو قكة عف تكقؼ ال يثبت أف يرل البعض أنو في حاؿ استطاع مالؾ القمر الصناعي أفك 
االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ إف  رد، جاز لممحكمة بعد المكازنة بيف مصمحة الطرفيف أيضان  قاىرة

 .3اقتضت العدالة ذلؾ
يس مرىقان فقط، فالقكة القاىرة القكة القاىرة تجعؿ مف تنفيذ االلتزاـ مستحيبلن كلنخالفيـ الرأم، حيث أف 

نظرية  بعكس، كبالتالي ينفسخ العقد بقكة القانكفحادث طارئ يجعؿ مف تنفيذ االلتزاـ مستحيبلن  يى
نما مرىقان ييدد الممتـز بخسارةتنفيذ االلتزاـ تجعؿ مف ال التي الظركؼ الطارئة  فادحة  مستحيبلن كا 

 خارجة عف المألكؼ.
عند كجكد الظركؼ الطارئة،  ال ينقضيبالتالي فإف التزاـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 

ؽ، كلكف ألنو مرىكما انو ال يبقى كما المتفؽ عميو في العقد قاىرة، القكة ال كلكنو ينقضي إف كجدت
، أك يأمر بكقؼ تنفيذ العقد تنفيذ االلتزاـ ممكنان م يجعؿ مف االلتزاـ إلى الحد المعقكؿ الذيرد القاضي 

 لحيف زكاؿ الظرؼ الطارئ.

                                                           
ف لـ يصبح تعني نظرية الظركؼ الطارئة أف تطرأ حكادث استثنائية عامة لـ يكف في الكسع تكقعيا، كترتب عمى حدكثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم، ك  1 ا 

اللتزاـ المرىؽ كؼ كبعد المكازنة بيف مصمحة الطرفيف أف يرد امستحيبلن، صار مرىقان لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة، كىنا يجكز لمقاضي تبعان لمظر 
نظرية االلتزام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اكيقع باطبلن كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ. انظر: عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  ،إلى الحد المعقكؿ

 .629، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام  -بوجو عام 
، مكتبة زيف 2، طدراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقو اإلسالمي -مصادر االلتزام د. أحمد سمماف شييب السعداكم، د. جكاد كاظـ جكاد سميسـ،  2

 .38، ص2017الحقكقية كاألدبية، بيركت، 
 .123، مرجع سابؽ، صالتمفزيوني عبر األقمار الصناعيةعقد البث اإلذاعي و كامراف محمد قادر،  3
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 عقد معاوضة ومحدد : سابعاً 
ىك العقد الذم يأخذ فيو كؿ مف المتعاقديف مقاببلن لما أعطاه، فالبيع عقد معاكضة بالنسبة " عقد المعاكضة 

إلى المشترم ألنو يأخذ المبيع في مقابؿ إعطاء  إلى البائع ألنو يأخذ الثمف في مقابؿ إعطاء المديف، كبالنسبة
 .1"الثمف
نجدىا في عقد تأجير الحيز الفضائي، بحيث أف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية خاصية ىذه الإف 
(PalSat تأخذ مقابؿ نقدم ) ييئة البثلا كالخدمات التي تقكـ بتقديمي الذم تقكـ بتأجيرهلقاء الحيز الفضائي 

تستأجر الحيز الفضائي مقابؿ األجر النقدم الذم تقكـ بدفعو  ىيئة البث الفضائيكفي المقابؿ فإف  ،الفضائي
 .(PalSat)لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 

ىك العقد الذم " كما أف العقد محؿ الدراسة يعد مف العقكد المحددة ال مف العقكد االحتمالية، كالعقد المحدد 
بذلؾ يككف العقد محددان في حاؿ ، 2" االنعقاد مقدار األداء الذم يبذلو كؿ مف المتعاقديفيتحدد فيو كقت 

كانت قيمة األداء معينة كمحددة منذ بدايتو، بحيث يعمـ كؿ مف المتعاقديف مقدار النفع الذم يعكد عميو 
 .3كمقدار المقابؿ أك التضحية التي رضي بيا

معقد، كما يتـ تحديد الخدمات المؤجرة منذ البداية عمى كجو ثابت مثؿ فمثبلن يتـ تحديد القيمة االيجارية ل
 باإلضافةتحديد سعة الحيز الفضائي، كالحد األقصى لممشاىديف لنفس المحظة عمى بث القناة عبر االنترنت، 

 لتحديد مدة التشغيؿ كمكاصفات الباقة المخصصة.
 

 عقد مركب : ثامناً 
العقكد المركبة، كالعقد المركب ىك ما كاف مزيجان مف عقكد متعددة يعد عقد تأجير الحيز الفضائي مف 
بحيث يتـ تطبيؽ ما يتبلئـ معو مف أحكاـ العقكد التي يشمميا أك  ،4اختمطت جميعان فأصبحت عقدان كاحدان 

يككف مفيد في بعض األحياف أف يؤخذ العقد المختمط ككحدة قائمة بذاتيا، كذلؾ إذا ، عمى أنو قد تككنو

                                                           
 .162، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -لتزام بوجو عام نظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
 .17، مرجع سابؽ، صقانون المدني األردنيمصادر االلتزام في الد. أنكر سمطاف،  2
 .53، ص2008، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 1، طااللتزاممصادر وأحكام د. تكفيؽ حسف فرج، د. مصطفى جماؿ،  3
بالنسبة إلى مثاؿ العقكد المركبة العقد المبـر بيف صاحب الفندؽ كالنازؿ فيو، بحيث يعد مزيج مف العقكد، فيك عقد إيجار بالنسبة إلى المسكف كبيع  4

 الطعاـ، كعمؿ بالنسبة إلى الخدمة، ككديعة بالنسبة لؤلمتعة.
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كىك يدكر بيف  الياتؼكما في عقد  ،تنافرت األحكاـ التي تطبؽ عمى كؿ عقد مف العقكد التي يتككف منيا
 .1عقد العمؿ كعقد اإليجار

كتطبيقان لمسابؽ ذكره، فإف عقد تأجير الحيز الفضائي يعد عقد إيجار فيما يتعمؽ بالحيز الفضائي كالترددات 
  (PalSat)سسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةمات التي تقـك المؤ المؤجرة، كعقد مقاكلة فيما يتعمؽ بالخد

بتكفيرىا كتقديميا كخدمات نقؿ المعمكمات كالخدمات المساندة ليا عبر األقمار الصناعية، كخدمات االتصاؿ 
نشاءكاالتصاالت،  جراءات الصيانة كتقديـ المعدات  قنكات التجميع كا  كالتكزيع لشبكات االتصاالت، كا 

 تقنيات المستخدمة في عمميات البث، كخدمة الكصمة الصاعدة كخدمة البث عبر االنترنت.كال

 يمكف اعتبار عقد تأجير الحيز الفضائي كالخدمات المساندة لو مف قبيؿ العقكد التجارية؟ كلكف ىؿ

ؾ تكريسان األصؿ في العقكد أنيا مدنية، لكف نتيجة لمتطكر كحاجات التجارة ظيرت العقكد التجارية كذلإف 
، خاصةن أنو يتصكر أف تمتمؾ الدكلة شركات مدنية أك تجارية، تطبؽ عمييا أحكاـ لمبادئ السرعة كاالئتماف

 القانكف الخاص ككنيا تمارس ىذه األعماؿ كفرد عادم كليست باعتبارىا صاحبة سمطة كسيادة.

في المادة السادسة منو كالمطبؽ في فمسطيف  1966( لسنة 12قانكف التجارة األردني رقـ ) يذكرلـ لكف 
تعد مف قبيؿ  كالتي حددت األعماؿ التجارية ما إذا كانت أعماؿ البث الفضائي أك اإلذاعي كالتمفزيكني

يؤخذ عمى ىذا القانكف أنو ال يراعي مستحدثات كمستجدات العصر كالتطكر األعماؿ التجارية، حيث 
تقني المتعمؽ باألعماؿ التجارية، كذلؾ بعد مراجعة أحكاـ قانكف التجارة كال كالفني التكنكلكجي كااللكتركني

 تبيف أنو لـ يأِت عمى ذكر أعماؿ البث الفضائي.   1984( لسنة 30العراقي رقـ )

اعتبر أعماؿ اإلذاعة كالتمفزيكف مف  1993( لسنة 18رقـ ) اإلماراتيفي حيف أف قانكف المعامبلت التجارية 
( 17، كيعد مكقؼ قانكف التجارة المصرم رقـ )3في المادة الخامسة منو 2بحكـ ماىيتيا جاريةقبيؿ األعماؿ الت

                                                           
 .157مرجع سابؽ، ص ،مصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، ع 1
ر كسكاء يقصد باألعماؿ التجارية بحكـ ماىيتيا: األعماؿ التي تعد أعماالن تجارية بغض النظر عف صفة القائـ بيا، أم سكاء كاف تاجر أـ غير تاج 2

 قاـ بيا مرة كاحدة أـ تكرر ذلؾ.
 شراء السمع كغيرىا مف -1: " لية أعماالن تجارية بحكـ ماىيتيا: تعد األعماؿ التااتي عمى أنوتنص المادة الخامسة مف قانكف المعامبلت التجارية اإلمار  3

أعماؿ اإلذاعة كالتمفزيكف كاستكديكىات  -15أك صنعيا ... بقصد بيعيا بربح سكاء أبيعت بحالتيا أك بعد تحكيميا  المنقكالت المادية كغير المادية
 التسجيؿ كالتصكير.. ".
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منو عمى اعتبار البث  1المكقؼ األكضح كاألفضؿ بحيث نص صراحة في المادة الخامسة 1999لسنة 
 .2إذا كانت مزاكلتيا عمى كجو االحتراؼالفضائي عبر األقمار الصناعية أحد األعماؿ التجارية 

ارة المصرم، بحيث ينص صراحةن في ذات مكقؼ قانكف التجاتخذ مشركع قانكف التجارة الفمسطيني  كما أف
كانت المادة الخامسة منو عمى اعتبار البث الفضائي عبر األقمار الصناعية مف قبيؿ األعماؿ التجارية إذا 

تجارية إذا كانت مزاكلتيا عمى  : " تعد األعماؿ التاليةعمى أنو نصتمزاكلتيا عمى كجو االحتراؼ، بحيث 
أعماؿ دكر كمكاتب  -8النقؿ البرم ...  -3الصناعة  -2تكريد البضائع كالخدمات  -1كجو االحتراؼ: 

الكاتبة كغيرىا كالترجمة كالصحافة كالبث اإلذاعي كالتمفزيكني  اآلالتالنشر كالطباعة كالتصكير كالكتابة عمى 
االستغبلؿ التجارم لبرامج الحاسكب كالبث الفضائي  -9ت االنترنت الت كاإلعبلف كشركاكالبريد كاالتصا

 . "عبر األقمار الصناعية

 عقد البث الفضائي عبر األقمار الصناعية، كىك ذاتو عمى السابؽ ذكره، فإف عقد تأجير الحيز الفضائي بناءن 
 كما تـ دراستو في المطمب السابؽ، يعد عمبلن تجاريان فيو عنصر المضاربة الذم ييدؼ لتحقيؽ الربح.

اآلخر الذم ال يعد القياـ و قد يككف العقد تجاريان بالنسبة ألحد األطراؼ، كمدنيان بالنسبة إلى أنكتجدر اإلشارة 
حككمية ال  فضائي تكجد ىيئات بث فمثبل .3المختمطةبو عمبلن تجاريا، تطبيقان لنظرية األعماؿ التجارية 

ىيئات بث باإلضافة لكجكد  يتصكر تجاريتيا، كتمؾ التي تسعى إلى إيصاؿ أيديكلكجية الدكلة إلى المكاطنيف،
نما قد يككف ىدفيا خيرم أك تربكم فضائي   أك الدينية، التعميميةأك كالييئات ال تيدؼ لتحقيؽ الربح المادم كا 

 لحالة يعد العقد مختمطان.ففي ىذه ا

جدير بالذكر أف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية تعد مف األشخاص المعنكية الخاصة، حيث أف 
األفراد أك الدكلة باعتبارىا شخصان تصدر مف  عماؿبأ أك تقكـ األشخاص المعنكية الخاصة ىي التي تضطمع

                                                           
: " تعد األعماؿ اآلتية تجارية إذا كانت مزاكلتيا عمى كجو االحتراؼ: عمى أنو 1999( لسنة 17مصرم رقـ )تنص المادة الخامسة مف قانكف التجارة ال 1

 . )ط( االستغبلؿ التجارم لبرامج الحاسب اآللي كالبث الفضائي عبر األقمار الصناعية.."." )أ( تكريد البضائع كالخدمات )ب( الصناعة ..
يقصد باألعماؿ التجارية التي تزاكؿ عمى كجو االحتراؼ: تمؾ األعماؿ التي تمارس عمى كجو االعتياد كالتكرار، الصادرة مف شخص متخصص  2

 محترؼ، كبقصد المضاربة كتحقيؽ الربح.
 .32، ص2005، جامعة بكمرداس، الجزائر، )منشكرة( ، رسالة ماجستيرالنظام القانوني لعقد السياحة واألسفار في التشريع الجزائريز، رابح بمعزك  3
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، بالتالي فالعقد يخضع ألحكاـ القانكف الخاص ال 1كصاحبة سيادة عاديان ال باعتبارىا صاحبة سمطة عامة
 .القانكف اإلدارم

 

 المطمب الثاني

 والخدمات المساندة لو ةيأطراف عقد تأجير حيز فضائي لألقمار الصناع

 

لو أطراؼ، كطرفا ىذا إف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية مثؿ سائر العقكد كالعبلقات القانكنية 
، أما الطرؼ (PalSat)المؤجر كالمتمثؿ في المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية األكؿ الطرؼ  العقد ىما

في كؿ طرؼ عمى حدة كفقان ، كسكؼ نبحث الفضائي البث لطرؼ المستأجر كالمتمثؿ في ىيئاتالثاني فيك ا
 : يمي لما

 الفرع األول

 (PalSatالمؤسسة الفمسطينية لألقمار الصناعية )

ف النظاـ فإ كتعديبلتو 2003لعاـ ( مف القانكف األساسي المعدؿ 21كفقان لمفقرة األكلى كالثانية مف المادة )
لمسمطة التنفيذية حؽ إنشاء شركات عامة ك االقتصادم في فمسطيف يقكـ عمى أساس مبادئ االقتصاد الحر، 

 تنظـ بقانكف.

( لسنة 1رقـ )الرئاسي ( بمكجب المرسكـ PalSatنشأت المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) عميو  بناءن 
كقد سجمت ىذه المؤسسة كشركة مساىمة خصكصية برأس ماؿ قيمتو خمسة كعشريف مميكف دكالر ، 2015

 سكـ. ص المادة الثانية مف ذات المر أمريكي لدل الجيات المختصة كفقان لمقانكف كذلؾ امتثاالن لن

                                                           
الدار ، النظرية العامة لمحق -المدخل إلى القانون وبخاصة المصري والمبناني  -الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني د. رمضاف أبك السعكد،  1

 .327بيركت، صامعية لمطباعة كالنشر، الج
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تتمتع المؤسسة بالشخصية االعتبارية كاألىمية القانكنية لمباشرة جميع األعماؿ كالتصرفات كاألنشطة لتحقيؽ 
تابعة لمنظمة التحرير  كما أنيا مؤسسة. ألمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلةأىدافيا، بما في ذلؾ تممؾ الحقكؽ كا

، كبناءن عميو يتكلى مجمس إدارة الييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف استكماؿ إجراءات تسجيميا 1الفمسطينية
الرئيسي  المؤسسةكيقع مركز كشركة مممككة لمنظمة التحرير الفمسطينية لدل الجيات المختصة كفقان لمقانكف. 

و مف المفترض أف يككف المركز المرسكـ فإن، كلكنو كفقان لذات المادة مف حاليان كبشكؿ مؤقت في راـ اهلل
 .2الرئيسي لممؤسسة في مدينة القدس

 كتقنية الرئيسي كاألقكل في ىذه العبلقة التعاقدية، نظران لما تمتمؾ مف قكة فنية الطرؼ المؤسسةتعد 
كنيا مف فرض سيطرتيا أك شركطيا كرغباتيا لتحقيؽ كتكنكلكجية كاقتصادية كما تمتمكو مف خدمات تم

 .أىدافيا

 :لتحقيؽ عدة أىداؼ حددتيا المادة الثالثة مف المرسـك سابؽ الذكر، كتتمثؿ في المؤسسةتسعى 

 الفمسطينييف  تكفير خدمات االتصاؿ كاالتصاالت عبر األقمار الصناعية لممشتركيف عمى حد سكاء
 كغير الفمسطينييف. 

 رضي كيعد ىذا اليدؼ ىك تقديـ خدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقمار الصناعي كالبث األ
د تأجير الحيز الخدمة الرئيسية المرجك الحصكؿ عمييا مف قبؿ ىيئات البث نتيجة لعقاليدؼ ك 
 .الفضائي 

  إنشاء قنكات التجميع كالتكزيع لشبكات االتصاالت كخدمات البيانات المتنقمة عمى النطاؽ العريض
العريض مثؿ خدمات الشبكات كاإلنترنت كخدمة الصكت كالبيانات المتنقمة كالنطاؽ الترددم 

طبلقيا لتشغيؿ مباشر لقمرىا الصناعي الخاص بيا كحيازة يا كاالتصاالت، كذلؾ مف خبلؿ امتبلك كا 
 . 3أقمار صناعية قائمة

                                                           
 بشأف إنشاء المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية. 2015( لسنة 1المادة الثانية مف المرسكـ رقـ ) 1
مقرات . يككف المركز الرئيس الدائـ لممؤسسة في مدينة القدس، كليا أف تتخذ 3عمى أنو: "  2015( لسنة 1ية مف المرسـك رقـ )تنص المادة الثان 2

نشاء فركع كمكاتب ليا داخؿ فمسطيف كخارجيا ".  مؤقتة في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كا 
 .2015( لسنة 1المادة الثالثة مف المرسـك رقـ ) 3
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في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ تمارس الباؿ سات عدة أنشطة كمياـ، فيي تعمؿ عمى بناء كتجييز كتطكير 
ك استخداـ األلياؼ الضكئية لنقؿ اإلشارات التمفزيكنية المحمكلة عمى الحيز المستقؿ محطات البث األرضية أ

إلى األقمار الصناعية، كما تعمؿ عمى تعزيز مكاردىا المالية كتنميتيا مف خبلؿ تقديـ كتسكيؽ خدماتيا 
ائد أخرل مف أجكر أك عك  ةلممشتركيف، باإلضافة إلى أنيا تقكـ باستيفاء بدؿ الخدمات كاالشتراكات كأي

 .1المشتركيف

بشكؿ رئيسي تعمؿ عمى امتبلؾ أك استئجار ترددات أك حيز فضائي مستقؿ أك أكثر عبلكةن عمى ذلؾ، فإنيا 
. فقد قامت الييئة كىذا ما يتمثؿ في صكرة عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية بيدؼ إعادة تأجيرىا

اتفاقية  تكقيعب المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةالعامة لئلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية كالتي تتبع ليا 
، تزامنان مع انطبلؽ 2015كذلؾ في مطمع عاـ  2الككيتية مع شركة الجكلؼ سات لبلتصاالتتعاكف 

 بث الفضائي إضافة لخدمات أخرل. بمكجب ىذه االتفاقية عمى باقة لم حصمت كقد المؤسسة،

 8تزكيد مساحة كباقة فضائية خاصة بالتمفزيكف الفمسطيني كتبث عمى مدار  تتضمفف ىذه االتفاقية إحيث 
الشرؽ األكسط في درجات مجاكر لمدار النايؿ سات، مما يتيح تزكيد كافة القنكات التمفزيكنية كاإلذاعية لمبث 

فضائية، منيا الحككمية كاألىمية  20كعدد القنكات الفضائية الفمسطينية المستفيدة ما يقارب ، 3كشماؿ إفريقيا
كالجامعية كاإلعبلمية، كليذه الباقة مزايا فنية كتقنية عديدة مف بينيا أف ترددىا آمف خارج عف نطاؽ 

 التشكيش. 

كدة الخدمات التي قدمتيا الجكلؼ ، كنتيجة لج2016تـ تجديد اتفاقية التعاكف في الجزء األخير مف العاـ 
قد تمكنت األخيرة مف ضـ معظـ الفضائيات الفمسطينية كتكفير  لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةسات 

قناة فضائية فمسطينية خبلؿ فترة التعاكف، باإلضافة لضميا مجمكعة  ةخدمات البث الفضائي إلحدل عشر 
                                                           

 .2015( لسنة 1المادة الرابعة مف المرسـك رقـ ) 1
باالشتراؾ مع كزارة االتصاالت الككيتية كشركة أنظمة  1995إف شركة الجكلؼ سات ىي عبارة عف شركة اتصاالت فضائية ككيتية، تأسست عاـ  2

تقديـ ىيكز، كتعتبر ىذه الشركة ثالث أكبر شركة مشغمة لؤلقمار الصناعية عمى مستكل المنطقة، باإلضافة لككنيا مف أبرز الشركات المتخصصة في 
عادة البث. تستخدـ الجكلؼ سات أحدث التقنيات في مجاؿ  البث الفضائي كاالتصاالت، مما يكفر ليا القدرة عمى تكصيؿ خدمات البث التمفزيكني كا 

 البث كالمحتكيات المرئية أك المسمكعة أك البيانات مف نقطة لنقطة كبجكدة عالية، كبثيا عف طريؽ المحطات األرضية التي تمتمكيا.
منشكر عمى المكقع الرسمي لحركة فتح في لبناف، مفكضية  ،() فمسطيف تكقع اتفاقية شراء حيز فضائي لمبث بالشراكة مع مؤسسة ككيتيةخبر بعنكاف  3

 https://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=51271، 19/1/2015اإلعبلـ كالثقافة، بتاريخ 
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 سطينية، بحيث باتت جميعيا تبث عمى مجمكعة باؿ سات التيمف اإلذاعات عبر تردد مكحد لمباقة الفم
 .بدكرىا تبث عمى مجمكعة جكلؼ سات

الفمسطيني، فإنو يتـ عبر األلياؼ الضكئية مف مدينة راـ اهلل إلى محطة التجمع بث يما يتعمؽ بنقؿ الأما ف
ليا، كمف ثـ إلى محطة رامبكييو التابعة لشركة جكلؼ سات التي تتخذ مف العاصمة البريطانية " لندف " مقران 
درجات المجاكر لمنايؿ  8ك  7في باريس إلعادة بثيا إلى منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا عمى مدار 

 .1سات

العربية لبلتصاالت  ةمع المؤسساتفاقية تعاكف أخرل  المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةكقعت  كما
كتتضمف ىذه االتفاقية تأجير باقة متكاممة لكافة قنكات ، 2016في مطمع عاـ  2الفضائية " عربسات "

عمى أكثر مف قمر، كبمكجب ىذه االتفاقية فإف كافة التمفزيكف الفمسطيني بما يمكنيا مف تكسيع نطاؽ البث 
كانت  القنكات المحمكلة عمى الباؿ سات تستطيع أف تستفيد منيا سكاء فمسطينية أك غير فمسطينية، كسكاء

 .أصبحت تمر مف باؿ سات لعرب سات نياإحيث أك أىمية أك إعبلمية مستأجرة لدييا قنكات جامعية 

فإنو يتشكؿ كيحدد عدد أعضائو بمكجب  المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةمجمس إدارة  يخصأما فيما 
كتككف مدة  ،لممادة الخامسة مف ذات المرسـك سابؽ الذكر كذلؾ كفقا قرار مف سيادة رئيس دكلة فمسطيف

بشأف تشكيؿ  2015( لسنة 10رقـ )رئاسي المجمس أربع سنكات قابمة لمتجديد. كبناء عميو صدر قرار 
، 3مجمس إدارة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كبمغ عدد أعضاء مجمس اإلدارة آنذاؾ خمسة أعضاء

بحيث أصبح يتشكؿ مف مجمس اإلدارة بشأف إعادة تشكيؿ  2016( لسنة 43ـ )رقرئاسي ثـ صدر قرار 

                                                           
مكقع صحيفة األنباء الككيتية، بتاريخ جمؼ سات لبلتصاالت كباؿ سات تجدداف اتفاقي تعاكف لمبث التمفزيكني(، منشكر عمى خبر بعنكاف ) 1
3/11/2016 ،http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/696023/03-11-2016 
 3426 تـ إنشاء المؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية "عرب سات" بعد مكافقة مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى االتفاقية المؤسسة في القرار رقـ 2

، في حيف باشرت المؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية " عرب سات " عمميا  12/3/1976انعقاده الخامس كالستيف كذلؾ بتاريخ كالصادر في دكر 
، كما كتعتبر عرب سات كاحدة مف الشركات الرائدة في تشغيؿ األقمار الصناعية في العالـ كفي تقديـ خدمات األقمار الصناعية في 1/7/1978بتاريخ 

ربي، بحيث تقدـ مجمكعة مف خدمات البث الفضائي كاإلذاعي، كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية كخدمات النطاؽ العريض كغيرىا، كتعد مدينة العالـ الع
 الرياض في المممكة العربية السعكدية المقر الدائـ ليا، كتكجد فركع في الدكؿ األعضاء.

يشكؿ مجمس اإلدارة  (Pal-Sat)ف تشكيؿ مجمس إدارة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بشأ 2015( لسنة 10( مف القرار رقـ )1كفقا لممادة ) 3
مد عضكان، عمى النحك اآلتي: السيد رياض خالد عبد الحميـ الحسف رئيسان، السيد محمكد سمير محمكد عمرك نائبان لمرئيس، السيد مازف محمكد ناجي أح

 كالسيدة ىنادم محمد شحادة الخطيب عضكان كالسيد لؤم أحمد حسف عبلكم عضكان.
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عامان لمييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف  ، كذلؾ بعد تعييف السيد أحمد عساؼ مشرفان 1رئيس كستة أعضاء
 الفمسطينية كبالتالي رئيسان لمجمس إدارة الباؿ سات.

في سبيؿ تحقيؽ بعدة صبلحيات محددة بمكجب المادة السادسة مف ذات المرسكـ ة دار اإليتمتع مجمس 
 : 2أىداؼ المؤسسة، كتتمثؿ في التالي

  الخاصة بيا، كالمصادقة عمى  اإلستراتيجيةإدارة شؤكف المؤسسة كرسـ السياسات العامة، ككضع
 البرامج كالخطط البلزمة لسير عمميا.

 .تعييف مدير تنفيذم لممؤسسة 
 لممصادقة عميو.سيادة رئيس دكلة فمسطيف الييكؿ اإلدارم كالتنظيمي كرفعو ل إعداد 
 .إعداد نظاـ إدارم كمالي خاص بالمؤسسة كمكظفييا كرفعو لمرئيس لممصادقة عميو 
 .كضع األسس كالمعايير الخاصة بتقييـ األداء في المؤسسة 
 .تقديـ التقرير اإلدارم كالمالي السنكم لمرئيس 
 مؿ المؤسسة.إقرار برنامج ع 
  تجديد مقدار االشتراكات كاألجكر كبدؿ الخدمات كالعمكالت التي تتقاضاىا المؤسسة عف تقديـ

 خدماتيا، ككضع المعايير الخاصة لئلعفاء مف ىذه االشتراكات كاألجكر كبدؿ الخدمات.
 .التعاقد مع مدقؽ حسابات قانكني أك أكثر كتحديد أتعابو 
 ناسبة لتمكينو مف أداء ميامو.تشكيؿ أم لجاف يراىا المجمس م 
 .إعداد نظاـ داخمي إلدارة جمساتو 

 
 

                                                           
يككف "(Pal-Sat) بشأف إعادة تشكيؿ مجمس إدارة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية  2016( لسنة 43رقـ )بمكجب المادة األكؿ مف القرار  1

كد ناجي مجمس اإلدارة برئاسة السيد أحمد نجيب محمد عساؼ المشرؼ العاـ عمى الييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف، كعضكية كؿ مف: السيد مازف محم
بلن عف الييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف، السيد محمكد سمير محمكد عمرك عضكان ممثبلن عف الييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف، حمارشة نائبان لمرئيس ممث

 عف ديكاف السيدة ىنادم محمد شحادة الخطيب عضكان ممثبلن عف الييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف، السيد محمكد زىدم عبد الرحمف سبلمة عضكان ممثبلن 
 ."ةالرئاسة، السيد عماد سيؼ ديف زكي النحاس عضكان ممثبلن عف الصندكؽ القكمي كالسيد أحمد سعيد يكسؼ صباح عضكان ممثبلن عف كزارة المالي

 .2015( لسنة 1قـ )المادة السادسة مف المرسـك ر  2
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 : 1، فقد حددتيا المادة السابعة مف المرسـك كما يمياإلدارةأما فيما يتعمؽ بصبلحيات كمياـ رئيس مجمس 
  .تمثيؿ المؤسسة أماـ الجيات الرسمية كغير الرسمية 
 .متابعة تنفيذ قرارات المجمس 
  لبلنعقاد في المكاعيد المحددة.دعكة المجمس 
 .إدارة جمسات المجمس 
  .أم مياـ أخرل يكمؼ بيا مف قبؿ الرئيس 

حقؽ كاحدة مف ستة حاالت تتمثؿ في حاؿ تكفقان لممادة الثامنة مف المرسـك تنتيي عضكية أعضاء المجمس 
األىمية، أك الحكـ عمى العضك بجناية : التقاعد، الكفاة، االستقالة أك اإلقالة، فقداف الصفة الكظيفية، فقداف في

 أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة.

د مالية متعددة، حددت بمكجب المادة التاسعة مف لممؤسسة مكار  في أم مؤسسة أك شركة فإفكما الحاؿ 
 المرسكـ كتتمثؿ في: 

  2رأس ماؿ المؤسسة المسجؿ لدل الجيات المختصة كفقان لمقانكف. 
 كاليبات كالمنح كالكصايا غير المشركطة. المساعدات كالتبرعات 
 .اإليرادات المتحققة عف ممارسة أنشطتيا 

كبمكجب المادة العاشرة مف المرسكـ تدخؿ جميع اإليرادات المالية في حساب الصندكؽ القكمي بمنظمة 
مشاريع  ب%( لحسا50بشرط أال تقؿ عف ه اإليرادات )التحرير الفمسطينية، كيتـ تخصيص نسبة مف ىذ

تتبع لمنظمة التحرير الفمسطينية كفقان لممادة الثانية مف المرسكـ فإنيا  كككنيا، المؤسسةالتطكير كالمكافآت في 
 .3بالتالي تخضع لمرقابة كفؽ أنظمة الرقابة المالية كاإلدارية النافذة في المنظمة

                                                           
 .2015( لسنة 1قـ )المادة السابعة مف المرسكـ ر  1
"  تنشأ بمقتضى أحكاـ ىذا المرسكـ ما يمي: عمى قيمة رأس الماؿ كفقا لفي الفقرة األكلى منيا  2015( لسنة 1قـ )ر نصت المادة الثانية مف المرسـك  2

، كتسجؿ كشركة مساىمة خصكصية برأس ماؿ قيمتو خمسة كعشريف مميكف دكالر Pal-Satمؤسسة تسمى المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 
 لمقانكف ". أمريكي لدل الجيات المختصة كفقان 

عمى أنو: " تخضع المؤسسة لمرقابة كفؽ أنظمة الرقابة المالية كاإلدارية النافذة  2015( لسنة 1تنص الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف المرسـك رقـ ) 3
 في منظمة التحرير الفمسطينية".
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أمكاالن عامة، كبناءن عميو تعفى ر تعتب المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةأمكاؿ جدير بالذكر أف كال
المكجكدات كاألجيزة كالمعدات الخاصة بيا مف كافة الضرائب كالرسكـ كالجمارؾ، كما أنيا تتمتع بكافة 

 اإلعفاءات كالتسييبلت ذاتيا التي تمنح لمكزارات كالييئات كالمؤسسات العامة.

 

 رع الثانيالف

 الفضائي ىيئات البث

الطرؼ الثاني في عقكد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعي، فما المقصكد  ىيئات البث الفضائيتعد 
 .بيذه الييئات كما ىي إجراءات إنشائيا كتنظيميا

مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، فيك يعني اإلرساؿ كتكزيع ب يقترفمصطمح البث جعؿ اإلذاعة كالتمفزيكف  إف ظيكر
، كىيئات البث ىي تمؾ المؤسسات 1استقباليا مف طرؼ الجميكراإلشارات الحاممة لؤلصكات كالصكر بغرض 

، ىيئات نيا ىيئات البث اإلذاعيصكر م كزيع اإلشارات. كليذه الييئات عدةالتي تقكـ بعمميات اإلرساؿ كت
 . -االنترنت -االلكتركنية  كىيئات البث عبر الشبكة -السمعي البصرم  -البث التمفزيكني 

مختمفة التي تطمؽ عمييا ال المسمياتكشامؿ ليذه الييئات يجب أف نتعرؼ عمى  حتى نصؿ إلى تعريؼ دقيؽ
 ، كمنيا ما يمي:ا قد تعددتحيث أني

 ( لسنة 23في القانكف األردني رقـ ) المسمى استخدـ ىذا، اإلذاعة كالتمفزيكف أك ىيئات مؤسسات
، كتعرؼ في المادة الثالثة مف ىذا 1992( لسنة 22المعدؿ لقانكف حماية حؽ المؤلؼ رقـ ) 2014

القانكف بأنيا الجيات التي تتكلى بث األصكات أك الصكر كاألصكات إلى الجميكر بالكسائؿ 
( لسنة 36التكنسي رقـ ) دبية كالفنيةألأيضان في قانكف الممكية ا لرقمية. كاستخدـالبلسمكية أك ا

                                                           
، 2007، جامعة بف يكسؼ بف خدة، الجزائر، )منشكرة( رسالة ماجستير، الحقوق الفكرية لييئات البث اإلذاعي وحمايتيا القانونيةجدم النجاة،  1

 .3ص
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كالذم  1994( كالصادر سنة 382إضافة لقانكف البث التمفزيكني كاإلذاعي المبناني رقـ )، 19941
في المادة الثانية منو بأنيا " الشخص المعنكم الذم ينظـ كيبث برنامجان  ةعرؼ المؤسسة التمفزيكني

تمفزيكنيان لمجميكر، أك الذم ينقمو كمو ببل تغيير إلى فريؽ ثالث "، كما عرؼ المؤسسة اإلذاعية في 
 مو كمو ببلذات المادة بأنيا " الشخص المعنكم الذم ينظـ كيبث برنامجان إذاعيان لمجميكر، أك الذم ينق

تغيير إلى فريؽ ثالث". عبلكةن عمى أف المشرع المبناني استخدـ مسمى شركات كمؤسسات البث 
( 35في المادة ) 1999( لسنة 75التمفزيكني كاإلذاعي في قانكف حماية الممكية األدبية كالفنية رقـ )

 .2منو
 

  ،قانكف الممكية في المشرع الفرنسي  الذم تبناه المسمى ىكمؤسسات االتصاؿ السمعي البصرم
صيغة أشمؿ مف الصيغ التي  ىك المسمى كيرل الفقيو كمكد ككلكمبي أف ىذا ،1992الفكرية لسنة 

 .3تستخدميا التشريعات الكطنية األخرل
 

 عدة تشريعات منيا المشرع  المسمى السمعي كالسمعي البصرم، تبنت ىذا ىيئات البث اإلذاعي
، بحيث كالمتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة 2003لسنة  )05-03)الجزائرم في األمر 

( بأنيا " الكياف الذم يبث بأم أسمكب مف أساليب النقؿ البلسمكي إلشارات 117عرفتيا المادة )
تحمؿ أصكات أك صكر كأصكات أك يكزعيا بكاسطة سمؾ أك ليؼ بصرم أك أم كبؿ آخر بغرض 

 استقباؿ برامج مبثة إلى الجميكر". 
 

                                                           
: " إف الترخيص في كالتي تنص عمى التالي 1994لسنة  (36( مف قانكف الممكية األدبية كالفنية التكنسي رقـ )26جاء ذكر ىذه التسمية في المادة ) 1

ؤسسة إذاعية كتمفزية عاممة بالببلد التكنسية مف حصص إذاعية أك تمفزية في ىذا الصدد بث المصنؼ بكاسطة المذياع أك التمفزة يشمؿ عمكـ ما تقرره م
دارة المؤسسة بما يخالؼ ذلؾ".  بكسائميا الخاصة تحت مسؤكليتيا، إال إذا جاء العقد المبـر بيف المؤلؼ كا 

: " يعتبر أصحابان لمحقكؽ المجاكرة منتجك عمى أنو1999ة ( لسن75ناني رقـ )( مف قانكف حماية الممكية األدبية كالفنية المب35تنص المادة ) 2
لجكقات التسجيبلت السمعية كشركات كمؤسسات البث التمفزيكني كاإلذاعي كدكر النشر كالفنانكف المؤدكف كالممثميف كالعازفيف كالمطربيف كأعضاء ا

 المكسيقية كالراقصيف كفناني مسرح الدمى المتحركة كفناني السيرؾ".
 .7، مرجع سابؽ، صالحقوق الفكرية لييئات البث اإلذاعي وحمايتيا القانونيةاة، جدم نج 3
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 2كاتفاقية بيرف 1ركما منيا اتفاؽ العديد مف االتفاقيات الدكلية،عة، كقد تبنت ىذا المسمى اىيئات اإلذ 
الككيت في قانكف حقكؽ ، كبعض الدكؿ ك4كاالتفاقية العربية لحماية حقكؽ المؤلؼ 3كاتفاقية تريبس

بأنيا  يا المادة األكلى منو، بحيث عرفت2016( لسنة 22المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة الككيتي رقـ )
كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم أك جية منكط بيا أك مسؤكلة عف البث اإلذاعي البلسمكي السمعي "

أك المرئي أك السمعي المرئي". كما تبنى مشركع قانكف حؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة الفمسطيني 
بالبث اإلذاعي  ذاتيا، كعرؼ ىيئات اإلذاعة في المادة الثانية منو بأنيا " الجيات التي تقكـ المسمى

 ".البلسمكي السمعي أك السمعي البصرم
  

  كثيقة مبادئ تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي في  الذم تـ اعتماده المسمى الفضائي، كىكىيئة البث
كالتمفزيكني في المنطقة العربية، كحددت المقصكد بيا في البند الثاني منيا، بحيث نصت عمى أنو :  

يقصد بيا كؿ شخص طبيعي أك معنكم أك أم جية يناط بيا أك يطمؽ عمييا أيضان ىيئة اإلذاعة، ك  "
تككف مسئكلة عف أم عمؿ مف أعماؿ البث الفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني، كالذم يستكفي شركط 

عمؿ مف تككينو طبقان ليذه المبادئ كطبقان لقانكف إنشائو، كالذم يتـ بمبادرة منو كعمى مسئكليتو أم 
أعماؿ البث الفضائي أك ما يسبقيا مف أعماؿ بقصد البث. كيدخؿ في ىذا المفيـك األعماؿ السابقة 

                                                           
المية لمممكية اتفاؽ ركما أك االتفاقية الدكلية بشأف حماية فناني األداء كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة، كافؽ عمييا أعضاء المنظمة الع 1

ة "ىيئات اإلذاعة"، فمثبلن استخدمتيا في المادة السادسة منيا كالتي تنص عمى أنو: " يجب منح نفس ، كقد استخدمت تسمي1961سنة  (WIPO)الفكرية 
مف محطة بث يقع  حؽ المعاممة الكطنية لييئات اإلذاعة إذا كانت مقراتيا الرئيسية في دكلة طرؼ أخرل )مبدأ الجنسية( أك أف المادة اإلذاعية قد تـ بثيا

كيجكز لمدكؿ األطراؼ أف  ،ىا في دكلة طرؼ )مبدأ اإلقميمية(بغض النظر عما إذا كانت ىيئة اإلذاعة األساسية يقع مقر مقرىا في دكلة طرؼ أخرل 
 تعمف أنيا سكؼ تحمي المكاد اإلذاعية فقط إذا تـ استيفاء شرطي الجنسية كاإلقميمية فيما يتعمؽ بالدكلة الطرؼ ذاتيا".

مف قبؿ المنظمة  1886ة كالفنية، ىي اتفاقية عالمية تعنى بحماية الحقكؽ الفكرية لممؤلفيف تـ اعتمادىا سنة اتفاقية بيرف لحماية المصنفات األدبي 2
. كقد استخدمت اتفاقية بيرف تسمية "ىيئة اإلذاعية" في المادة 1979، كآخر نسخة تـ اعتمادىا منيا في باريس سنة (WIPO)العالمية لمممكية الفكرية 

خاصة ( منيا كالتي تنص عمى أنو: " ... إف تشريعات دكؿ اإلتحاد تختص بتحديد نظاـ التسجيبلت المؤقتة التي تجرييا ىيئة إذاعية بكسائميا ال11)
 اتيا الخاصة. كيجكز ليذه التشريعات أف تصرح بحفظ ىذه التسجيبلت في محفكظات رسمية بالنظر لطابعيا االستثنائي ككثائؽ". الستخداميا في إذاع

(، كتيدؼ ىذه االتفاقية WTOاتفاقية تريبس أك االتفاقية حكؿ الجكانب التجارية لحقكؽ الممكية الفكرية ىي اتفاؽ دكلي تديره منظمة التجارة العالمية ) 3
ىذه االتفاقية لحماية كتنفيذ قكانيف حقكؽ الممكية الفكرية كتتعمؽ بالشركط الكاجب تكافرىا في قكانيف الدكؿ فيما يتعمؽ بحقكؽ المؤلؼ. كقد استخدمت 

 ( منيا كالمتعمقة بحماية المؤديف كمنتجي التسجيبلت الصكتية كىيئات اإلذاعة.14تسمية "ىيئات اإلذاعة" في المادة )
المؤتمر تفاقية العربية لحماية حقكؽ المؤلؼ مف قبؿ المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك التابعة لجامعة الدكؿ العربية، كقد أقرت في أعدت اال 4

يا كالتي ( من14ادة ). كقد استخدمت االتفاقية مسمى " ىيئات اإلذاعة "، كيتضح ذلؾ في نص الم1981الثالث لكزراء الثقافة العرب في بغداد عاـ 
: " يجكز لمييئات اإلذاعية أف تعد لبرامجيا كبكسائميا الخاصة تسجيبلن غير دائـ ألم مصنؼ يرخص ليا بأف تذيعو كيجب إتبلؼ جميع تنص عمى أنو

 النسخ خبلؿ مدة ال تتجاكز سنة ميبلدية ...، كيستثنى مف ىذا الحؽ التسجيبلت ذات الصفة الكثائقية كبحدكد نسخة كاحدة". 
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لمبث مف تجميع أك إنتاج أك شراء أك تخزيف أك جدكلة مكاد البث أك أم مكاد تقع عمييا الحقكؽ محؿ 
 ."الحماية بمكجب التشريعات المنظمة لمممكية الفكرية كالحقكؽ المتصمة بيا

 
 األكثر دقة وشمولية؟لمسميات السابقة ىو والسؤال ىنا؛ أي من ا

أف مسمى ىيئات البث اإلذاعي السمعي كالسمعي البصرم ىك المسمى الشامؿ الدقيؽ، كأف  1يرل البعض
شمؿ خدمات البث السمعي، ي استخدميا المشرع الفرنسي " ال يمسمى ىيئات االتصاؿ السمعي البصرم " الت

ىك المسمى الدقيؽ عمى اعتبار البث اإلذاعية كالتمفزيكنية  شركات كمؤسساتأف مسمى  2آخركفكما كيرل 
أنو يحيط بكؿ المؤسسات التي تقكـ بالبث سكاء كانت تابعة لمقطاع العاـ أك الخاص كسكاء كانت ىيئات بث 

كد امتياز أك سمعي أك سمعي بصرم عمى حد سكاء، كاشترطكا في ذلؾ أف تككف ىذه المؤسسات لدييا عق
 تراخيص البث أك االستقباؿ الفضائي.

في كثيقة مبادئ تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي  الفضائي كالمعتمدمف جيتنا نرل أف مسمى ىيئات البث 
، ككنيا كفقان لمتعريؼ الكارد في البند سابقة الذكر أعبلهكأشمؿ المسميات  كالتمفزيكني في المنطقة العربية أدؽ

 ليس فقط عممية البث بحد ذاتيا د شممت كؿ شخص مسئكؿ عف أم عمؿ مف أعماؿ البثالثاني منيا ق
عمى  تكاعتمد سكاء كاف شخص طبيعي أـ معنكم كلـ تقصرىا عمى الشخص االعتبارم كباقي المسميات،ك 

أم سمعية أك  -كانت أعماؿ البث ىذه إذاعية أك تمفزيكنية  عما إذا كبغض النظر كاالستقباؿنكع اإلرساؿ 
بحيث شممتيا عمى حد سكاء، عبلكةن عمى تأكيدىا عمى تحقؽ الشركط كالمبادئ الكاردة في  -سمعية بصرية

التي تحكـ ىذه الييئات كيشمؿ  الكطنية الكثيقة كالممزمة لؤلطراؼ المكقعة عمييا، ناىيؾ عف إحالتيا لمقكانيف
لعقكد أك رسكـ أك ضرائب كغير ذلؾ، كعميو فإننا نرل أف المسميات السابقة يتعمؽ بالتراخيص أك ا ذلؾ ما

لة حكؿ كالكاردة في القكانيف المختمفة يعترييا القصكر، كتقؼ عاجزة عف تحقيؽ المعنى الشمكلي كالنافي لمجيا
ير الخمط  لدل ثقد ي كآخربصرية، ية دكف الحقيقة كطبيعة ىذه الييئات، فبعضيا اقتصر عمى الييئات السمع

البعض فيعتقدكف بأنيا تقتصر عمى نكع معيف مف الييئات كمسمى " ىيئات اإلذاعة " كفي الحقيقة لك 

                                                           
، مكتبة كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، الجزائر، (غير منشكرة) ، رسالة ماجستيرالحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايتيا القانونيةلعيد شنكؼ، ا 1

 .6، مرجع سابؽ، صالحقوق الفكرية لييئات البث اإلذاعي وحمايتيا القانونية. مشار إليو لدل: جدم نجاة، 68، ص2003
 .7سابؽ، صالرجع الم 2
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استعرضنا تعريؼ اإلذاعة في العديد مف القكانيف لكجدنا أنيا تقتصر عمى الييئات السمعية دكف السمعية 
 شخاص االعتبارية دكف الطبيعية.البصرية، كما أف العديد منيا اقتصر عمى األ

نو إمكية ىذه الييئات في فمسطيف، إذ في معرض حديثنا عف ىيئات البث الفضائي يجدر بنا الحديث عف م
خاصة كعامة. فالخاصة منيا إما تككف ممكيتيا شخصية أك عائمية أك لشركات  د ىيئات بث فضائيتكج

تجارية أك لمؤسسات أكاديمية مثؿ إذاعة جامعة النجاح كتمفزيكف القدس التربكم التابع لجامعة القدس )أبك 
ما تككف عامة تتبع لب ديس( أك لمنظمات المجتمع المدني أك مممككة لحزب أك تنظيـ سياسي معيف. اقة كا 

، 2010( لسنة 2رقـ )الرئاسي ذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية كالتي تـ إنشائيا بمكجب المرسكـ العامة لئلييئة ال
كىي ىيئة عامة تتبع لسيادة الرئيس الفمسطيني كتتمتع بالشخصية االعتبارية كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم 

: قناة فمسطيف الفضائية، قناة فمسطيف مباشر منيا عدة فضائيات اقةكاألىمية القانكنية، كتشمؿ ىذه الب
 الفضائية، قناة مساكاة الفضائية، قناة فمسطيف اإلخبارية الفضائية كغيرىا.

 ىذا اإلذف كيتمثؿ ،فيما يتعمؽ بإنشاء ىذه الييئات فإنو ال بد أف تحصؿ عمى اإلذف إلنشائيا كتشغيميا
بشأف  2009( لسنة 6. حيث أنو كفقان لقرار مجمس الكزراء رقـ )1بالتراخيص الصادرة عف الجيات المختصة

، 2004( لسنة 182نظاـ معدؿ لنظاـ ترخيص المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية كالفضائية كالبلسمكية رقـ )
كىي كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، كزارة  ىيئات البث الفضائيتختص ثبلثة كزارات بترخيص 

 رة الداخمية.اإلعبلـ ككزا

سابؽ الذكر، فإف اختصاص كزارة  2009( لسنة 6بمكجب المادة الرابعة مف قرار مجمس الكزراء رقـ )
كتنظيميا كمتابعتيا، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تمتمؾ العديد مف الصبلحيات  ييئاتاإلعبلـ يتمثؿ في ترخيص ال

إلنشاء ، كتحديد الضركرات التنمكية التي تتمحكر حكؿ تنظيـ عمؿ كسائؿ اإلعبلـ كالعمؿ عمى تطكيرىا
كطبيعتيا، كالمحتكل اإلعبلمي كمؤىبلت كخبرات العامميف فييا، باإلضافة إلصدار رخصة البث  الييئات

 .2لممرخص لو

                                                           
بشأف نظاـ ترخيص المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية كالفضائية كالبلسمكية  2004( لسنة 182عرفت المادة األكلى مف قرار مجمس الكزراء رقـ ) 1

 ." الرخصة بأنيا: " التصريح أك اإلذف لتشغيؿ المحطة اإلذاعية أك التمفزيكنية أك الفضائية
المرخص لو بأنو: " كؿ مف حصؿ عمى رخصة إلنشاء أك تشغيؿ محطة إذاعية  2004( لسنة 182رقـ ) الكزراء عرفت المادة األكلى مف قرار مجمس 2

 ." ةأك تمفزيكنية أك فضائية سكاء كاف فردان أـ مجمكعة، شركة محدكدة أك مساىمة، حزبان أك منظمة أىمية أك نقابية أك مؤسسة حككمية أك خاص
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أما فيما يتعمؽ بدكر كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، فإنيا كفقان لممادة الرابعة مف القرار المذككر 
المختصة بإدارة كتنظيـ كترخيص استخداـ الترددات، كتجديد رخصيا بالتنسيؽ مع كزارة  أعبله تعد الجية

اإلعبلـ، عبلكةن عمى منح الرخص البلزمة الستيراد األجيزة كالمعدات الفنية كفقان لمقكانيف ذات العبلقة. في 
منية، كتقكـ أيضان كالجكانب األ ييئاتحيف أنو تختص كزارة الداخمية بالرقابة عمى مصادر رأس ماؿ ال

 .1بالفحص األمني كالجنائي لطالب الترخيص

 -كؿ في مجاؿ اختصاصيا  -أما فيما يتعمؽ بآلية الترخيص، فإنو تقكـ كؿ كزارة مف الكزارات الثبلث 
نشاء ك بإعداد النماذج الخاصة بيا  ثـ يتـ تقديـ طمب الحصكؿ عمى  ،2ىيئة البثالمتعمقة بطمب الترخيص كا 

ترخيص لئلدارة العامة لممطبكعات كشؤكف كسائؿ اإلعبلـ في كزارة اإلعبلـ، كفقان لمنماذج المعدة ليذا 
( لسنة 6راء رقـ )الغرض، كيتـ إرفاؽ عدة أكراؽ بيذا الطمب كفقان لممادة الخامسة مف قرار مجمس الكز 

 : كتتمثؿ في 2009

  الطمب.بيانات كافية عف مقدـ 
 .بياف برأس ماؿ مقدـ الطمب معتمد مف مصرؼ مرخص 
 .البيانات كالمستندات التي تكضح كفاءة مقدـ الطمب 
 .طبيعة الخدمات التي سيقدميا مقدـ الطمب، كالمنطقة الجغرافية التي سيغطييا 
 .أية كثائؽ أخرل تطمبيا الكزارة ألغراض الترخيص 

عات كشؤكف اإلعبلـ بإرساؿ طمب الترخيص إلى كزارة االتصاالت ثـ يقكـ مدير عاـ اإلدارة العامة لممطبك 
كتكنكلكجيا المعمكمات ككزارة الداخمية خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ استبلـ الطمب، ثـ تقكـ كزارة االتصاالت 

كتبمغ كزارة اإلعبلـ بمكافقتيا المبدئية عمى منح  بدراسة طمب الترخيص المحاؿ إلييا كتكنكلكجيا المعمكمات
الرخصة أك رفضيا، كذلؾ خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ إحالة الطمب إلييا. كما كتقكـ كزارة الداخمية بالتأكد مف 

 السبلمة األمنية، كتبمغ كزارة اإلعبلـ برأييا خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ إحالة الطمب إلييا.ك سبلمة رأس الماؿ 

                                                           
، 9/4/2006ساىر سقؼ الحيط، محطات اإلذاعة كالتمفزة الخاصة في فمسطيف، مقالة منشكرة عمى مكقع دنيا الكطف، تاريخ النشر  1

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/41919.html 
 . 2004( لسنة 182س الكزراء رقـ )المادة الثالثة مف قرار مجم 2
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اإلعبلـ تكصيتو إلى كزير اإلعبلـ بعد مراجعة الطمب ثـ يرفع المدير العاـ لئلدارة العامة لممطبكعات كشؤكف 
لكجيا المعمكمات ككزارة الداخمية. كيصدر المستكفي لمشركط، مرفقان بو رأم كؿ مف كزارة االتصاالت كتكنك 

الكزير قراره في الطمب المستكفي لشركط الترخيص بالقبكؿ أك الرفض خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديـ 
لقبكؿ تصدر كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات رخصة استخداـ الترددات، كمف ثـ الطمب، كفي حالة ا

تصدر كزارة اإلعبلـ رخصة البث كذلؾ بعد الحصكؿ عمى المكافقة البيئية الصادرة عف سمطة جكدة البيئة 
يككف القرار أما في حالة الرفض فيجب أف  ،2009( لسنة 6رقـ ) ( مف قرار مجمس الكزراء10كفقان لممادة )

 مسببان، كيحؽ لمقدـ الطمب الطعف في القرار كفقان لمقانكف.

 قرارإداري أم عقد ، ىل ىي الممنوحة لييئات البث ما ىي الطبيعة القانونية لمتراخيص السؤال الذي يطرح
 إداري؟

بداية ن يجدر اإلشارة إلى اختبلؼ مكقؼ التشريعات مف الطبيعة القانكنية لمتراخيص، فبعضيا اعتبر 
قانكف اإلعبلـ  نصت المادة الثانية مففمف جية الترخيص عقدان إداريان كالبعض اآلخر اعتبرىا قراران إداريان. 

ترخيص ىي العقد المكقع بيف الييئة : "اتفاقية العمى أف 2015( لسنة 26رقـ ) األردني المرئي كالمسمكع
( /ىػ 8المادة )كما كقد نصت  ، 1تنظـ العبلقة بينيما كتحدد حقكؽ كالتزامات كؿ منيما"كالمرخص لو التي 
: " يككف المدير مسؤكالن عف سير أعماؿ كفقان لما يميعمى اعتبار الترخيص عقدان إداريان  مف ذات القانكف

 إبراـ العقكد مع الغير بما في ذلؾ اتفاقيات الترخيص".  -جبات التالية : ... ىػ الييئة كتناط بو المياـ كالكا
: " يتـ تنظيـ اتفاقية الترخيص بيف الييئة كالمرخص لو عمى أنو نصتفإنيا ( مف ذات القانكف 20المادة ) أما

المشرع األردني قد جمس الكزراء عمى منح رخصة البث "، كطبقا ليذه المادة فإنو يتضح أف بعد مكافقة م
 جعؿ رخصة البث عمى مرحمتيف: األكلى ىي صدكر القرار اإلدارم بالمكافقة عمى منح الترخيص مف قبؿ

أما الثانية فيي تنظيـ اتفاقية الترخيص بيف ىيئة اإلعبلـ المرئي كالمسمكع األردني  ،األردنيمجمس الكزراء 
 قراران إداريان.الترخيص عقد يسبقو كىيئات البث، كىذا ما يجعؿ مف 

                                                           
، بحيث نشأت ىذه الييئة 2015( لسنة 26( مف قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع األردني رقـ )2ـ األردني كذلؾ كفقان لممادة )يقصد بالييئة ىيئة اإلعبل 1

دارم كترتبط برئيس الكزراء أك مف يفكضو مف الكزراء.  بمكجب القانكف المذككر كتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقبلؿ مالي كا 
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منيا قانكف البث التمفزيكني كاإلذاعي ، ىناؾ مف القكانيف ما يعتبر الترخيص قراران إداريان مف جية أخرل إف 
ىك سمطة إدارية  1كالمسمكع لممرئيالمجمس األعمى عمى أف  نص صراحةن ، حيث 1989الفرنسي لعاـ 

، كيستطيع ىذا 2لممؤسسات اإلذاعية كالتمفزيكنيةمستقمة كأناط بو صبلحيات كاسعة أىميا صبلحية الترخيص 
كعميو  كفرض العقكبات في حاؿ مخالفة شركط التراخيص، المجمس بالتأكيد استعادة أك إيقاؼ التراخيص،

 .3فإف صبلحيات ىذا المجمس تعد تقريرية في شأف الترخيص

( منو 16بحيث نصت المادة )  1994( لسنة 382المبناني رقـ ) قانكف البث التمفزيكني كاإلذاعي فضبلن عف
: " يمنح الترخيص لممؤسسة التمفزيكنية أك المؤسسة اإلذاعية بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بعد عمى أنو

 استشارة المجمس الكطني لئلعبلـ المرئي كالمسمكع".

( منو 5المادة )يث نص في ، بح2007( لسنة 61باإلضافة لقانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي رقـ )
: " يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص لمشركط المحددة في ىذا القانكف كاإلجراءات عمى أنو

المقررة بالبلئحة التنفيذية كعمى األخص تحديد كزارة المكاصبلت الحيز الفضائي كمجاؿ التردد البلسمكي أك 
 الرقمي أك أقنية الكيبؿ التي سيتـ البث بكاسطتيا ".

بشأف نظاـ معدؿ لنظاـ ترخيص  2009( لسنة 6( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )4كبناءن عمى نص المادة )
فإف الترخيص يعد قراران إداريان، بحيث  ،2004المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية كالفضائية كالبلسمكية لسنة 

زارة االتصاالت كتكنكلكجيا أسندت ىذه المادة سمطة إصدار كمنح التراخيص لكؿ مف كزارة اإلعبلـ، ك 
 .المعمكمات ككزارة الداخمية

قد أناط سمطة إصدار التراخيص ف 2009تنظيـ المرئي كالمسمكع الفمسطيني لسنة قانكف مشركع أما بالنسبة ل
: " ال يجكز ممارسة البث أك أم عمؿ مف ( منو، بحيث نصت عمى أنو4ممادة )عبلـ كذلؾ كفقان لبكزارة اإل

                                                           
سمطة إدارية مستقمة تيتـ  1989بمكجب قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الفرنسي لعاـ  (C.S.A)المسمكع الفرنسي يعد المجمس األعمى لممرئي ك  1

س بعدة بصكرة عامة بضماف ممارسة اإلعبلـ المرئي كالمسمكع، كعمى جكدة كتنكع البرامج كالدفاع عف المغة كالثقافة الفرنسية. كيتمتع ىذا المجم
 طة اإلعبلـ كالمناظرة كالترخيص.صبلحيات كسمطات منيا سم

 .125، ص2003، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 1، طالبث التمفزيوني واإلذاعي والبث الفضائيأنطكاف الناشؼ،  2
 .114سابؽ، صالمرجع ال 3



42 
 

إال بمكجب ترخيص صادر عف الكزارة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف"، كعميو فإف الطبيعة القانكنية أعماؿ البث 
 .قراران إداريان  أيضان تعد لمتراخيص كفقان لممشركع

 عند منح التراخيص:  التي يجب أف تراعييا كزارة اإلعبلـالشركط أما مف حيث 

 :1الفضائيىيئة البث : الشركط الكاجب تكافرىا في مالؾ أكالن 
  ذا لـ يكف مقيمان أك أجنبيان فعميو الحصكؿ عمى أف يككف فمسطينيان كمقيمان في فمسطيف، كا 

 المكافقة مف الجيات المختصة كفقان لقانكف تشجيع االستثمار كالقكانيف األخرل المعمكؿ بيا.
 .أال يككف محككمان عميو بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة 

 :2الفضائيىيئة البث : الشركط الكاجب تكافرىا في مدير ثانيان 
 .أف يككف فمسطينيان كمقيمان في فمسطيف 
 .أف يككف صحفيان أك إعبلميان 
 .أال يككف محككمان عميو بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة 
  أف يككف حاصبلن عمى الشيادة الجامعية األكلى كخبرة عممية مناسبة ال تقؿ عف خمس

 سنكات، كفي حالة عدـ كجكدىا يجب أال تقؿ خبرتو المينية عف عشر سنكات في محطة.
 :3ثالثا: الشركط الكاجب تكافرىا في العامميف في بالمحطة

 ( أشخاص، كفي الييئة 6أف ال يقؿ عدد الصحفييف العامميف في الييئة اإلذاعية عف )
 ( أشخاص.8التمفزيكنية عف )

 دات العممية المبلئمة كالخبرة المناسبة.أف يككف لدل كؿ منيـ الشيا 
 :4الفضائيىيئة البث : الشركط الكاجب تكافرىا فيما تنتجو كتبثو رابعان 

  مف 40االلتزاـ بإنتاج خاص بالمحطة أك بث إنتاج محمي، كأال تقؿ مدة ىذا اإلنتاج عف %
 حجـ اإلنتاج العاـ لمبث.

                                                           
 كالتمفزيكنية كالفضائية كالبلسمكية.بشأف نظاـ ترخيص المحطات اإلذاعية  2004( لسنة 182( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )12/1المادة ) 1
 .2004( لسنة 182س الكزراء رقـ )( مف قرار مجم12/2المادة ) 2
 .2004( لسنة 182مس الكزراء رقـ )( مف قرار مج12/3المادة ) 3
 .2004( لسنة 182س الكزراء رقـ )( مف قرار مجم12/4المادة ) 4
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  ( دقائؽ لكؿ ساعة بث، مع االلتزاـ 8)تحديد نسبة اإلعبلف خبلؿ البث بحيث ال تزيد عف
ا في ماإلعبلف المعمكؿ بيا في فمسطيف ببالجكدة اإلعبلمية كالتقيد بالتشريعات ذات العبلقة 

 ذلؾ كضع إشارة تعمف بدء اإلعبلف، كتفصؿ بيف البرامج اإلعبلمية كاإلعبلنات.
 ( لسنة 9التقيد بالقانكف رقـ )بشأف المطبكعات كالنشر. 1995 
 بتشريعات حماية الممكية الفكرية بما في ذلؾ الحصكؿ عمى إذف خاص مف أم محطة  التقيد

 أخرل بيدؼ السماح ببث أك إعادة بث برامجيا في فمسطيف.
  أف ال تتضمف المكاد التي تـ بثيا بأنكاعيا ) المكجية لؤلطفاؿ كالمراىقيف ( أم صكر أك

 لعنؼ لدييـ.قصص أك أخبار تؤدم إلى اإلضرار بيـ أك تنمي نزعات ا
 إلعبلمية كآدابيا مف خبلؿ ما يميالتقيد التاـ بأخبلؽ المينة ا : 

 احتراـ حقكؽ األفراد كحرياتيـ كعدـ المساس بحياتيـ الخاصة. .1
 تقديـ المادة اإلعبلمية بصكرة مكضكعية كمتكاممة. .2
 تكخي الدقة كالنزاىة المكضكعية في التعميؽ عمى األحداث كاألخبار كالقضايا. .3
االمتناع عف كؿ ما مف شأنو أف يزكي التعصب كالبغضاء كيدعك لمعنصرية  .4

 كالطائفية أك يؤدم إلى القذؼ كالتشيير باألفراد.
تصحيح أية مادة أك معمكمات سبؽ كركدىا أك أصدرت خطأ في برامجيا عمى أف  .5

يككف التصحيح بنفس الحجـ كالكقت الذم بث فيو الخبر أك المكضكع الذم احتكل 
 . الخطأ

 :1كما أنو يراعى عند ترخيص ىيئات البث الفضائي ما يمي

  اإلمكانيات كالمكاصفات التقنية كالفنية ألجيزة البث بكاسطة القنكات كالمكجات المخصصة
 ليا.

  تكافر الكادر البشرم المتخصص كتحقؽ شركط العمؿ مف برامج كتجييزات كاستكديكىات
 كمحطات.

                                                           
 .2004نة ( لس182)( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 13المادة ) 1
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  اإلنسانية كحرية كحقكؽ الغير كالطابع التعددم لمتعبير عف األفكار االلتزاـ باحتراـ الشخصية
كاآلراء كمكضكعية بث األخبار كالمحافظة عمى القرار العاـ كحاجات األمف الكطني 

 كمقتضيات المصمحة العامة.
 .اإلسياـ في ترسيخ كتعميؽ السياسة الكطنية 
 لعرقية أك االثنية أك الجنس أك عدـ بث أية أفكار أك آراء عنصرية سكاء أكانت مرتبطة با

 الديف أك المكف أك خبلفو.
كجكب  رع الفمسطيني بالنص عمىاكتفى المشفيما يتعمؽ باإلمكانيات كالمكاصفات التقنية كالفنية فقد أما 

كفات ات تقديـ مستندات ككشريعتطمبت عدة تشرم المتخصص لمعمؿ، في حيف مراعاتيا كتكفير الكادر البش
تفصيمية عف إمكانياتيا كقدراتيا الفنية كاإلدارية، كمنيا قانكف البث الفضائي المبناني رقـ تتضمف بيانات 

: " .. يجب أف يرفؽ بالطمب المستندات في المادة الثالثة منو عمى أنو نص كالذم 1996( لسنة 531)
 كالفضائيةكمراحؿ نقمو األرضية  ككسائؿاألساسي لمبث  المنشأدراسة فنية مفصمة تحدد  -3: ...  اآلتية

 ..".المحطة األرضية  بيكائيكتكضح المكاصفات الفنية لمتجييزات المراد ربطيا  النيائيحتى البث 
ي المادة الثالثة منو ، بحيث نص ف2007( لسنة 61كذلؾ قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي رقـ )

كيشترط في  ،بث إلى الكزارة كفقان لمنمكذج المعد لذلؾ: " يقدـ طمب الحصكؿ عمى ترخيص العمى ما يمي
أف يككف مستكفيان جميع الشركط اإلدارية كالمالية كالفنية الكاردة في النمكذج  -2طالب الترخيص ما يمي: ... 

 المرفؽ بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة ".

عادة البث اإلذاعي ك كتـ التأكيد عمى  فاة عنيا األردني التمفزيكني كالرسكـ المستك ذلؾ في نظاـ رخص البث كا 
عمى كجكب تقديـ كشؼ تفصيمي  نصت، كذلؾ في المادة الرابعة منو كالتي 2003 ( لسنة163رقـ )

سيقكـ طالب الترخيص باستخداميا. كبحسب قانكف االتصاالت المصرم رقـ  بالتقنيات كاألجيزة الفنية التي
فإنو يتكجب عمى مقدـ طمب الترخيص إرفاؽ البيانات كالمستندات التي تثبت المقدرة  2003( لسنة 10)

 ( منو.23الفنية كالمالية لطالب الترخيص، كذلؾ كفقان لممادة )

سطيني أف يحذك حذك التشريعات األخرل كينص عمى كجكب إرفاؽ فإننا نرل أنو كاف األجدر بالمشرع الفم لذا
مكانياتو الفنية كاإلدارية التي تثبت كتكضح حالة كالكشكفات المفصمة المستندات  طالب الترخيص كمقدراتو كا 
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ييئة البث ل كفاالت ةأك أي لـ يأِت عمى ذكر النكاحي المالية أيضان  كالمالية، حيث أف المشرع الفمسطيني
 طالبة الترخيص كذلؾ عمى عكس العديد مف التشريعات. ئيةالفضا

تقديـ كفالة  فقد اشترط أيضان ، 1مف ىذه التشريعات قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي كما ذ كر سابقان 
: " يجب عمى المرخص لو بالبث أف يقدـ إلى لمادة السابعة منو كفقان لما يميمالية أك ضمانان مصرفيان في ا

الكزارة خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ إخطاره بالمكافقة ما يفيد إيداعو خزانة الكزارة كفالة مالية مقدارىا مائة ألؼ 
دينار ككيتي، كيجكز أف يقدـ بدالن مف الكفالة المالية ضمانان مصرفيان مكجيان إلى الكزارة مطمقان مف أم قيد، 

لمكفاء بما يمـز بو المرخص لو أك مدير القناة مف التزامات كلمكزارة الحؽ في صرؼ الكفالة أك قيمة الضماف 
 أك غرامات مالية مستحقة بناء عمى ىذا القانكف ".

عمى  نصت/ح( منو كالتي 4( عمى ذلؾ أيضان في المادة )531قد أكد قانكف البث الفضائي المبناني رقـ )ل
كغير مشركطة بقيمة مائتي مميكف ليرة لبنانية : " عمى المؤسسة إيداع كزارة اإلعبلـ كفالة مصرفية مستمرة أنو

تقتطع منيا عند االقتضاء المبالغ التي قد تترتب قانكنان عف أية مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف كألحكاـ القكانيف 
(، كعند اقتطاع أم مبمغ مف قيمة الكفالة، يتكجب 382/94كاألنظمة المرعية اإلجراء ال سيما القانكف رقـ )

خبلؿ ميمة أسبكع درة إلى إيداع الكزارة المذككرة كفالة مصرفية جديدة أك استكماؿ الكفالة المكجكدة عمييا المبا
 عمى األكثر مف تاريخ إببلغيا قرار االقتطاع تحت طائمة سقكط حقيا حكمان بالتأجير".

عادة البث اإلذاعي كالتمفزيكني األردني في المادة الرابعة منو عمى كجكب تقديـ  كما أكد نظاـ رخص البث كا 
كثائؽ تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية عمى تغطية مصاريؼ التأسيس كبصكرة خاصة نفقات السنة 

 األكلى عمى األقؿ مع بياف مصادر تمكيمو.

طالب الترخيص المكافقة فإنو ىناؾ العديد مف الشركط القانكنية التي عمى أما فيما يتعمؽ بالشركط القانكنية، 
بالنص عمى التزاـ  اكتفىبعضيا ك  حددىذه الشركط تفصيبلن كمنيا ما ذكرعمييا كااللتزاـ بيا، كمف القكانيف ما 

                                                           
: " يقدـ طمب الحصكؿ عمى ترخيص البث إلى الكزارة كفقان لمنمكذج 2007( لسنة 61( مف قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي رقـ )3المادة ) 1

النمكذج المرفؽ بالترخيص  أف يككف مستكفيان جميع الشركط اإلدارية كالمالية كالفنية الكاردة في -2المعد لذلؾ، كيشترط في طالب الترخيص ما يمي: .. 
 مع كافة المستندات المؤيدة".
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ريعات مف ناحية ألزمت التشف، 1عف الجيات المختصةكانيف كقرارات كتعميمات المرخص لو بما يصدر مف ق
 ىيئات البث أف تحتـر النظاـ العاـ، اآلداب العامة ككافة األحكاـ القانكنية ذات الصمة. 

اشترطت العديد مف التشريعات أف يككف مقدـ الطمب شخصان اعتباريان عمى شكؿ مؤسسة أك مف ناحية أخرل 
كالمسمكع الككيتي كالذم اشترط قانكف اإلعبلـ المرئي شركة مسجمة في السجؿ التجارم كفقان لمقانكف، كمنيا 

في المادة الثالثة منو أف يككف مقدـ الترخيص شركة أك مؤسسة فردية ككيتية كأف يدخؿ ضمف أغراضيا 
إنشاء كتشغيؿ القنكات الفضائية المرئية كالمسمكعة أك العمؿ في مجاالت الدعاية كاإلعبلف كاإلنتاج الفني أك 

 اإلعبلـ بصفة عامة.

عمى اقتصار حؽ  2015( لسنة 26اإلعبلـ المرئي كالمسمكع األردني رقـ )( مف قانكف 16كأكدت المادة )
تقديـ طمب الحصكؿ عمى رخصة البث عمى الشخص االعتبارم فقط، مع إرفاؽ البيانات كالكثائؽ التي 

 تكضح أسماء المساىميف لمشركة مع بياف حصة كؿ منيـ في رأسماليا، كاسـ المفكض بالتكقيع عنيا.

( منو عمى أنو تنشأ المؤسسة التمفزيكنية أك 12في المادة )( 531رقـ ) كأكد قانكف البث الفضائي المبناني كما
، كال يحؽ ليا أف تمتمؾ أكثر مف مؤسسة تمفزيكنية كاحدة 2المؤسسة اإلذاعية عمى شكؿ شركة مغفمة لبنانية

 كمؤسسة إذاعية كاحدة. 

عمى أف المرخص  2004( لسنة 182نص قرار مجمس الكزراء رقـ )أما فيما يتعمؽ بالحالة الفمسطينية فقد 
لو كؿ مف حصؿ عمى رخصة إلنشاء أك تشغيؿ محطة إذاعية أك تمفزيكنية أك فضائية سكاء كاف فرد أـ 
مجمكعة، شركة محدكدة أك مساىمة، حزبان أك منظمة أىمية أك نقابية أك مؤسسة حككمية أك خاصة. كقد 

ركع تنظيـ اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الفمسطيني عمى أنو لمشخص الطبيعي أك ( مف مش11نصت المادة )
 االعتبارم حؽ الحصكؿ عمى رخصة البث أك إعادة البث.

                                                           
 .180، مرجع سابؽ، صالتمفزيوني عبر األقمار الصناعيةعقد البث اإلذاعي و كامراف محمد قادر،  1
نقدية أك عينية مف قبؿ الشركة المغفمة ىي شركة أمكاؿ ) مساىمة ( يساىـ فييا ثبلثة أشخاص أك أكثر، يتككف الرأسماؿ المشترؾ لمشركة مف تقديمات  2

مـ باسـ الشركة. األشخاص الذيف يؤلفكف الشركة، فيي تتألؼ مف مساىميف قد ال يعرؼ بالضركرة بعضيـ بعضان كال يحؽ ألم منيـ التصرؼ أك التك
عف التزامات لية المساىـ صاحبو، كتنحصر مسؤك  إلى أسيـ فيممؾ كؿ عضك فييا سيـ أك أكثر قابؿ لمتفرغ عنو كالتصرؼ بو مف قبؿيقسـ رأسماليا 

ة مغفمة الشركة في حدكد قيمة األسيـ التي يمتمكيا. كترمز األحرؼ " ش.ـ.ؿ " التي تمي االسـ التجارم لشركة مساىمة إلى األحرؼ األكلى مف "شرك
الشركات التجارية في ره نادر، لبنانية" لمداللة عمى كجكد شركة مغفمة أم شركة عارية مف العنكاف يظير فيو أحيانان اسـ الشركاء أك أحدىـ. انظر : اند

 .13، غرفة التجارة كالصناعة كالزراعة في بيركت كجبؿ لبناف، لبناف، صلبنان
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عدـ جكاز التنازؿ عف الترخيص، شخصية رخصة البث ك كمف الشركط القانكنية األخرل التي تـ النص عمييا 
عمى ذلؾ، كقد  2كالمسمكع األردني المرئيقانكف اإلعبلـ ك  1كالمسمكع الككيتي المرئيفقد نص كؿ مف قانكف 

( عمى أف الترخيص لممحطات 18في المادة ) 2004( لسنة 182رقـ )أكد قرار مجمس الكزراء الفمسطيني 
مغير إال بتصريح خطي أمر حصرم كمباشر لؤلشخاص كالمجمكعات الممنكح ليا، كال يجكز التنازؿ عنو ل

 تطرؽ القرار ألمر بيع أك تأجير الترخيص.، في حيف لـ يمف الكزارات

ذلؾ، حيث أكد في المادة  مشركع قانكف تنظيـ اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الفمسطيني في حيف لـ يغفؿ
كال يجكز التنازؿ عنيا أك بيعيا أك تأجيرىا بأم حاؿ مف األحكاؿ  شخصية: " رخصة البث ( عمى أف24/1)

إال بمكافقة الكزارة كبمكجب أحكاـ ىذا القانكف ". كما نص في الفقرة الثانية مف المادة ذاتيا عمى كجكب تكافر 
كاإلجراءات في المتنازؿ لو ذات الشركط التي يتطمبيا القانكف في المرخص لو، كأف يتـ التنازؿ كفقان لمشركط 

 التي تحددىا كزارة اإلعبلـ.

ىذه الييئات، فإف كزارة اإلعبلـ ككزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات  أما فيما يتعمؽ بالرقابة عمى
ة تمتـز بشكؿ تكاممي بمتابعة ىيئات البث الفضائي كمراقبتيا كالتفتيش عمييا، كذلؾ يباإلضافة لكزارة الداخم
التزاميا بالمكاصفات البلزمة لشركط ترخيص ىيئات البث الفضائي كفؽ التشريعات لمعرفة مدل تطبيقيا ك 

س الكزراء رقـ ( مف قرار مجم14ذات العبلقة، سكاء أكانت مكاصفات فنية أـ تنظيمية كذلؾ كفقان لممادة )
 .2004( لسنة 182)

 إذاعيةمحطة  18ر بإغبلؽ أصدرت قرا 2010جدير بالذكر أف كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات عاـ 
 إذاعيةبدعكل أنيا غير حاصمة عمى التراخيص البلزمة لمبث، كأنيا تتسبب في التشكيش عمى محطات 

                                                           
عمى أنو: " يقع باطبلن كؿ إيجار لترخيص البث، كيبطؿ كؿ بيع  2007( لسنة 61( مف قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع الككيتي رقـ )9نصت المادة ) 1

 لـ تكافؽ عميو الكزارة ". أك تنازؿ عف الترخيص ما
عمى أنو: " تعتبر رخصة البث شخصية كال يجكز لممرخص  2005( لسنة 26/ج( مف قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع األردني رقـ )18نصت المادة ) 2

 لو التنازؿ عنيا أك عف أم جزء منيا إال بمكافقة مجمس الكزراء كبناء عمى تنسيب مف الكزير ".
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أخرل، قد قررت الحككمة الفمسطينية آنذاؾ منح ىذه المحطات ميمة لتصكيب أكضاعيا القانكنية دكف المجكء 
 .1إلى إغبلقيا

تعاقد مع المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  بعضيا الذمكفي ختاـ حديثنا عف ىيئات البث يجدر بنا ذكر 
بـر العقد عاـ كقد أ   -أطمقتيا جامعة القدس المفتكحة  -القدس التعميمية  فضائية، فمنيا (PalSatالصناعية )

، شبكة معان اإلعبلمية 2016عاـ  بـر العقدكأ   -أطمقتيا جامعة النجاح الكطنية  -، فضائية النجاح 2015
أيضان، ككؿ مف قناة مساكاة الفضائية كقناة فمسطيف الفضائية كقناة  2016كتعاقدت مع الباؿ سات عاـ 

 . اكغيرى 2017خبارية الفضائية عاـ فمسطيف مباشر الفضائية كقناة فمسطيف اإل

 

 

 المبحث الثاني

 والخدمات المساندة لو لألقمار الصناعيةعقد تأجير حيز فضائي ل الطبيعة القانونية

 

البحث في اإلطار التنظيمي لعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية يستكجب منا أف نقكـ بالبحث في إف 
 ولذلؾ سنقكـ بدراسة أركان صائص غير كاؼ  لمتعرؼ عمى العقد،فعرض الخ طبيعة القانكنية لو أيضان،ال

ال يقكـ إال بكجكد ، فيك كغيره مف العقكد المتمثمة في الرضا كالمحؿ كالسبب في المطمب األكؿ مف جية
 أركانو مكتممة.

المطمب الثاني لدراسة التكييؼ القانكني لعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية  أخرل نخصص مف جية
مف الباطف، حيث أف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  دراسة حالة تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعيةك 

الصناعية قد تككف مستأجرة لمحيز الفضائي مف أحد الشركات الرائدة في مجاؿ تشغيؿ األقمار الصناعية 

                                                           
، مركز تطكير اإلعالم في فمسطين استنادًا إلى مؤشرات تطور اإلعالم الخاصة بمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة "اليونسكو"تقييم تطور  1

 .63، ص2014اإلعبلـ في جامعة بيرزيت، شركة ديؿ لئلعبلف كتنظيـ الحدث، فمسطيف، 
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كتقديـ خدماتيا، ثـ تقكـ بعد ذلؾ بتأجير الحيز مف الباطف لييئات البث الفضائية التي تتعاقد معيا، كىذا ما 
 ث في ىذه الحالة، كأخيران يتضمف ىذا المطمب إجراءات العقد.يستكجب منا البح

 

 المطمب األول

 والخدمات المساندة لو الحيز الفضائي لألقمار الصناعيةأركان عقد تأجير 

 

عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية كغيره مف العقكد لو ثبلثة أركاف ىي الرضا، المحؿ كالسبب. 
بصكرة صحيحة كينتج آثاره القانكنية يجب أف تتكافر ىذه األركاف جميعيا، فإذا انعدـ  كحتى يكك ف ىذا العقد

 مطمقان.  أحدىا فإنو يككف باطبلن بطبلنان 

صص الفرع األكؿ لركف الرضا، الفرع الثاني لركف ، بحيث خ  سـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركعق  لتكضيح ذلؾ 
 المحؿ كالفرع الثالث لركف السبب. 

 األولالفرع 

 الرضا

قمار الصناعية كغيره مف كعقد تأجير حيز فضائي لؤل ،1رضا العاقديفأىـ ركف مف أركاف العقد ىك إف 
. كالتراضي ىك تكافؽ إرادتي د التراضي ركنان أساسيان فيو ال كجكد لمعقد بغيرهالعقكد ي ع ، فبل عقد دكف تراض 

دؿ التعبير عف إرادتيف مف العقد، كيتحقؽ ىذا التكافؽ قانكنان بتبا رجكالمتعاقديف عمى إحداث األثر القانكني الم
مف قبؿ ر صدأف ير، ك آلخ مكجيان  لعرضتضمف الميجاب اإل أف يصدر عف شخصكيككف ذلؾ ب ،متطابقتيف

                                                           
 132، دار النيضة العربية، القاىرة، صزامات ونظرية العقدالوافي في شرح القانون المدني في االلتميماف مرقس، د. س 1
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يقترف القبكؿ باإليجاب كيحصؿ التراضي كبالتالي يتـ ، بالتالي لئليجاب ان مطابق قبكالن مف كجو لو العرض 
 .1العقد

أم كجكد ىاتيف اإلرادتيف يكفي لكجكد العقد، فيؿ يعني ذلؾ أف العقد يككف لكف إذا كاف كجكد ىذا التراضي 
حتى يككف العقد  كف اإلرادتاف المتكافقتاف صحيحتافتكحيث أنو البد أف ؟ اإلجابة ىي ال،  ان أيضان صحيح

كبسبلمة اإلرادة مف أم عيب قد قديف صحيحان بصدكره عف ذم أىمية، يككف رضا كؿ مف المتعاك صحيحان، 
 يعترييا.

بداىةن أف اإلرادة ال يمكف أف تصدر مف شخص معدـك  ترتب عمى اتجاه اإلرادة إلحداث أثر قانكنيحيث ي
مرض كمف انعدمت إرادتو الذاتية تحت تأثير اإليحاء لاإلرادة، كالطفؿ غير المميز كالمجنكف كمف فقد الكعي 

كفي التبرع  ة التي لـ تتجو إلحداث أثر قانكني، كما في المجامبلت االجتماعيةال عبرة باإلرادكنحك ذلؾ، ك 
كال اإلرادة المعمقة عمى محض المشيئة، فإف اإلرادة  كذلؾ ال يعتد باإلرادة الصكرية ،بتقديـ خدمات مجانية

 .2ىنا لـ تتجو اتجاىان جديان إلحداث أثر قانكني

 كيف يكون التعبير عن اإلرادة ؟ 

لمعالـ  كانت كاضحةبالتالي فإنو ال يعتد بيا إال إذا  ،نفسي أم داخميغير مادم  اإلرادة أمر باطنيإف 
تعبيران ضمنيان.  أكتعبيران صريحان فقد يككف مظاىر التعبير،  كمادية كيككف ذلؾ مف خبلؿ استخداـالخارجي 

 مظيرأك أم شكؿ أك  ،3إشارةن أك نحك ذلؾعف اإلرادة صريحان إذا كاف كبلمان أك كتابةن أك  يككف التعبيرك 
 مىع كؿ ما يدؿأما التعبير الضمني فيك ، 4لمكشؼ عف ىذه اإلرادة متعارؼ بيف جمكع الناس أنو مخصص

                                                           
،  1972، دار القمـ، بيركت،  2، ط1، المجمد مصادر االلتزامات -ن االلتزامات والعقود المغربي نظرية االلتزامات في ضوء قانو د. مأمكف الكزبرم، 1

 .49ص
 .172، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -ديدالوسيط في شرح القانون المدني الجعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
( مف 70( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أنو: " كما يككف اإليجاب كالقبكؿ بالمشافية يككف بالمكاتبة أيضان "، كما نصت المادة )173نصت المادة ) 3

بالمساف"، كيتضح مف ذلؾ أف مجمة األحكاـ العدلية قد أجازت استخداـ اإلشارة لؤلخرس فقط كلـ المجمة عمى أف: " اإلشارات المعيكدة لؤلخرس كالبياف 
( منو: " كباإلشارة المعيكدة عرفان 93تجزىا لغيره ممف تبيف أنو قادر عمى النطؽ أك الكتابة، كذلؾ بعكس القانكف المدني األردني الذم نص في المادة )

( مف مشركع القانكف المدني 76/1( منو كالمشرع الفمسطيني في المادة )90خذ بو كؿ مف المشرع المصرم في المادة )كلك مف غير األخرس"، كىذا ما أ
الحاؿ شكان في الفمسطيني كالتي تنص عمى: " التعبير عف اإلرادة يككف بالمفظ، أك بالكتابة، أك باإلشارة المعيكد عرفان أك باتخاذ مكقؼ ال تدع ظركؼ 

 يقة المقصكد ".داللتو عمى حق
 .176، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -لتزام بوجو عام نظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
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اإلرادة كفقان لمظركؼ  عف طريقيا ستشؼ أك تكتشؼاإلرادة بطريقة غير مباشرة، أم بكسيمة يمكف أف ت
 .1المحيطة أك المقترنة بكؿ حالة

متعبير عف اإلرادة، مع ل عد كافيان ي ضمنيان أك  ان صريحسكاء كاف لي فإف أم مظير مف مظاىر التعبير بالتا
، كمع مراعاة ان معين شكبلن أك مظيران خاصان فييا  ذ التعبير عف اإلرادةقكد شكمية تستمـز أف يتخع كجكدمراعاة 
ال تعد ، كلكف الكتابة في ىذه الحالة األخيرة مف األحيافقكاعد لئلثبات تستكجب الكتابة في كثير  كجكد

نما تعد لمتعبير عف اإلرادةمظيران   .2طريقان إلثبات كجكدىا كا 

لكف  شكبلن معينان النعقاده عقد غير مسمى كلـ يشترط القانكف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعيةإف 
مف الشكمية تتمثؿ في الكتابة عف طريؽ العقد  ان في حقيقة األمر أف الطبيعة الخاصة ليذا العقد فرضت نكع

عقد مركب مككف مف عناصر كؿ مف كحيث أننا تكصمنا إلى أف العقد محؿ الدراسة ىك أك طمب التجديد. 
عقدم اإليجار كالمقاكلة، فإف انعقاده يتكقؼ عمى تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ لكؿ مف المتعاقديف حكؿ عناصره، 

األجر مدتو ك ك كالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية عمى ماىية العقد  يىيئة البث الفضائأم تراضي 
 كماىية العمؿ المؤدل مف قبؿ األخيرة.

إرادة ميجا بت/ ثانية في حيف أف  5استئجار حيز فضائي بسعة  ىيئة البث الفضائيأرادت فمثبلن إذا 
ميجا بت/ ثانية، فإف  4فضائي بسعة انصرفت إلى تأجير الحيز ال المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية

 العقد ال ينعقد كذلؾ لعدـ تطابؽ اإليجاب كالقبكؿ.

 ىل ينتج األثر القانوني لمتعبير عن اإلرادة بمجرد صدوره عن صاحبو ؟ لكن

 الكجكد الفعمي لمتعبير عف اإلرادة، كىك ال يعنيإف اإلجابة ىي ال، فإف ىذا يعني تحقؽ الكجكد المادم أم 
ى عمـ مف فإف الكجكد القانكني ال يككف إال إذا كصؿ التعبير عف اإلرادة إل ،بالضركرة تكافر الكجكد القانكني

 .3كجو إليو

                                                           
 .51، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامات -نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي د. مأمكف الكزبرم،  1
 .178، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -جديدالوسيط في شرح القانون المدني الد الرزاؽ أحمد السنيكرم، عب 2
( مف القانكف المدني المصرم عمى أنو: " ينتج التعبير عف اإلرادة أثره في الكقت الذم يتصؿ فيو بعمـ مف كجو إليو، كيعتبر كصكؿ 91تنص المادة ) 3

 التعبير قرينة عمى العمـ ما لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ".
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اآلثار القانكنية لمتعبير، كىذا ىك المعنى  عميو رتبو يتتعبير تككف بكجكده القانكني، ألنإذان فإف العبرة في ال
 عمـ بوكاف التعبير عف اإلرادة إيجابان مثبلن فإنو ال ينتج أثره إال إذا  المقصكد مف إنتاج التعبير ألثره. فإذا

ذ ،المتعاقد اآلخر  .1إال مف كقت عمـ المكجب بو فإنو كذلؾ ال ينتج أثره ا كاف التعبير عف اإلرادة قبكالن كا 

حتى يعتبر العقد صحيحان يجب أف يككف التراضي صحيحان، كالتراضي ال يككف صحيحان إال بصدكره مف ذم 
رادة سميمة غير مشكبة بعيب كالغمط أك اإلكراه   مثبلن.أىمية كا 

كأىمية أداء، كالتي تعنينا ىنا ىي أىمية األداء كالتي يقصد بيا صبلحية  2: أىمية كجكباألىمية نكعافك 
. 3إبراـ العقكدك، التي تكسبو حؽ أك تحممو التزاـ ت القانكنيةالتصرفاألف يقـك بنفسو بالشخص لمباشرة 

ألىمية، . فمف كاف كامؿ التمييز كاف كامؿ ا4كاألىمية مناطيا التمييز، ألف اإلرادة ال تصدر إال عف تمييز
ثماني عشرة يعد كؿ مف بمغ بحيث ، 5ناقصة، كمف انعدـ تمييزه انعدمت أىميتو كمف نقص تمييزه كانت أىميتو

 كبالتالي ذك أىمية كاممة. سف الرشدسنة شمسية كاممة متمتعان بقكاه العقمية قد استكمؿ 

اعتبارية،  ان الصناعية أشخاصجدير بالذكر أنو غالبان ما يككف أطراؼ عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار 
ذا ما ينطبؽ تككف شركات تتمتع بالشخصية المعنكية االعتبارية كاألىمية المستقمة، كى الفضائي ييئات البثف

األىمية القانكنية البلزمة فإنو  الييئات. كحتى يككف ليذه المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةأيضان عمى 
ف تحصؿ عمى التراخيص البلزمة إلنشائيا كلمزاكلة أعماؿ البث اإلذاعي أك يجب أف تسجؿ كفقان لمقانكف، كأ
 بشكؿ مفصؿ في المبحث السابؽ.التمفزيكني، كقد تـ التطرؽ لذلؾ 

                                                           
 .183، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -في شرح القانون المدني الجديدالوسيط عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
ي في يعرؼ عمماء أصكؿ الفقو اإلسبلمي أىمية الكجكب بأنيا صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشركعة لو كعميو، كأىمية الكجكب بيذا التعريؼ ى 2

مف ناحية أنو  الكاقع الشخص ذاتو منظكران إليو مف الناحية القانكنية. فالشخص سكاء كاف شخصان طبيعيان أك شخصان اعتباريان، إنما ينظر إليو القانكف
و، بؿ صالح ألف تككف لو حقكؽ كعميو كاجبات، كتثبت ىذه الصبلحية مف كقت ميبلده بؿ كقبؿ ذلؾ مف بعض الكجكه عندما يككف جنينان، إلى كقت مكت

االعتبارية ليست في كبعد ذلؾ إلى حيف تصفية تركتو كسداد ديكنو، ككذلؾ الشخص االعتبارم شخص قانكني تتكافر فيو أىمية الكجكب، ألف الشخصية 
 . 266سابؽ، صالمرجع الانظر: الكاقع إال القابمية المتبلؾ الحقكؽ كتحمؿ الكاجبات، فإذا انعدمت أىمية الكجكب انعدمت الشخصية معيا. 

أنكر سمطاف، د. : ه. انظراألثر القانكني الذم ينشدككفقان لتعريؼ الدكتكر أنكر سمطاف فيي صبلحية الشخص إلعماؿ إرادتو إعماالن مف شأنو ترتيب  3
 .35، مرجع سابؽ، صيمصادر االلتزام في القانون المدني األردن

ذا كانت ناقصة كاف التصرؼ قاب 4 بلن إف أىمية األداء قد تككف كاممة أك ناقصة أك معدكمة، فإذا كانت كاممة صمح التصرؼ الذم يجريو الشخص، كا 
ذا كانت معدكمة كاف التصرؼ مطمؽ ا لبطبلف. كمناط أىمية األداء ىك التمييز، كالتمييز يتأثر بالسف كما يتأثر بعكارض أخرل قد تصيب لئلبطاؿ، كا 

سابؽ، المرجع ال لتدبير كىي السفو كالغفمة. انظر:الشخص بعد بمكغو سف الرشد كالجنكف كالعتو، كىي عكارض تصيب العقؿ؛ أك يتأثر بعكارض تفسد ا
 .37ص -35ص

 .268مرجع سابؽ، ص، مصادر االلتزام -وجو عام نظرية االلتزام ب -في شرح القانون المدني الجديدالوسيط عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  5
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استنادان إلى نص المادة  أنو ،كما سبؽ بيانوفكذلؾ األمر بالنسبة لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 
ىذه المادة عمى أنو:  نصتتسجؿ كشركة مساىمة، بحيث  يافإن 2015( لسنة 1الثانية مف المرسكـ رقـ )

، (PalSatالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ) ضى أحكاـ ىذا المرسكـ مؤسسة تسمى. تنشأ بمقت1"
كتسجؿ كشركة مساىمة خصكصية برأس ماؿ قيمتو خمسة كعشريف مميكف دكالر أمريكي لدل الجيات 

جميع األعماؿ . تتمتع المؤسسة بالشخصية االعتبارية كاألىمية القانكنية لمباشرة 2المختصة كفقان لمقانكف 
لة، كتككف كلة كغير المنقك كالتصرفات كاألنشطة لتحقيؽ أىدافيا، بما في ذلؾ تممؾ الحقكؽ كاألمكاؿ المنق

أف المؤسسة الفمسطينية تعد شركة مساىمة خاصة مسجمة كفقان  ىذه المادةيتضح مف ، تابعة لمنظمة التحرير"
 .ة االعتبارية كاألىمية القانكنيةلمقانكف كمتمتعة بالشخصي

كؿ شركة  بأف 1964( لسنة 12المادة الخامسة مف قانكف الشركات رقـ ) عبلكةن عمى ذلؾ، فقد نصت
كيككف لمشركة صبلحية اكتساب  .1مسجمة كفقان لمقانكف تعد شخصان اعتباريان أيا كاف الشكؿ الذم تتخذه

، حيث يترتب عمى ذلؾ كجكدىا في مركز الشخصية االعتباريةالحقكؽ كتحمؿ االلتزامات عندما تثبت ليا 
 .2الشركة طكاؿ حياتيا أك كجكدىا، كىذه الشخصية تتمتع بيا شبيو بمركز الشخص الطبيعيقانكني 

يمكننا تعريؼ أىمية الشركة بأنيا تعني تحديد مجاؿ النشاط اإلرادم المعترؼ بو ليا لتحقيؽ غرضيا، دكف 
تطمب اإلرادة عندىا ألنيا بحكـ طبيعتيا ال يتصكر ليا إرادة، اكتفاءن بكجكد إرادة مسخرة لخدمتيا ىي إرادة 

عيف عف طريؽ سند إنشائيا أك كفقان ي   كفقان لمغرض الذم تككنت مف أجمو، كالتي تحدد ، فأىمية الشركة3ممثمييا
 .لما يقرره القانكف

كالشراء، كالبيع،  مجاؿ تحقيؽ غرضياجميع أنكاع التصرفات الداخمة في ب تقكـ كبناءن عمى ذلؾ يجكز ليا أف
تتصرؼ في أمكاليا القائمة، كأف تكتسب أمكاالن جديدة، كأف تتعامؿ مع  يجكز أفكاالستئجار، كالتأجير. كما 

تطبيقان لكف ممثميا القانكني،  مف خبلؿ ، كؿ ذلؾأك مدينة، كتساىـ في شركات أخرل الغير فتصبح دائنة

                                                           
: " تعتبر كؿ شركة سجمت بمقتضى ىذا القانكف شخصان اعتباريان يتمتع بجميع عمى أنو 1964( لسنة 12ركات رقـ )( مف قانكف الش5نصت المادة ) 1

 كؽ كذلؾ في الحدكد التي يقررىا القانكف".الحق
، مكتبة دار الفكر، أبك ديس، 4، ط2، جالشركات التجارية -الوجيز في شرح القانون التجاري د. عثماف التكركرم، د. عبد الرؤكؼ السناكم،  2

 .68ص
 .319، ص1987إلسكندرية، ، دار المطبكعات الجامعية، االقانون التجاريد. عمي الباركدم، د. محمد فريد العريني،  3
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أك القانكف، كبالغرض الذم  ىابالحدكد التي يعينيا عقدالشركة  تقيديشترط  لقاعدة تخصص الشخص الحكمي
 .1مف أجمو شأتأن

فالشركة كشخص اعتبارم ال يمكنيا أف تمارس أم حؽ مف حقكقيا أك تنفذ أم التزاـ مف االلتزامات بنفسيا، 
نما يفترض أف يقكـ بذلؾ نيابة عنيا شخص طبيعي يمثميا في التعبير عف إرادتيا، كىذا الشخص ىك  كا 

نائبو قانكف، بحيث قد يككف رئيس مجمس اإلدارة أك الممثؿ القانكني المحدد كفقان لمنظاـ الداخمي لمشركة أك ال
فإف ممثميا القانكني ىك نائب رئيس مجمس  بالنسبة لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةك أك المدير العاـ، 

 اإلدارة كمديرىا التنفيذم.

نماال تمزمو شخصيان  يا فإنياالتي تتـ باسم ممثؿ الشركة تصرفاتفيما يتعمؽ ب ، إلى الشركة ذاتيارؼ تنص كا 
الذم يقع أثناء تأدية  أ ممثمياعف خط ةمسؤكلالشركة تعد  كنتيجة لذلؾ فإف، فما ممثميا إال نائبان عنيا

الحدكد سمطاتو، ب يككف الممثؿ قد التـزأف شريطة ، 2اميعممي فإف الشركة ال تعد ممزمة بأعمالو كتصرفاتو  كا 
 .3شخصيان كيمـز بيا ىك 

 صحة صدكر اإلرادة عف الممثؿ القانكني بالتالي:يمكننا إجماؿ شركط 
 .العقد محؿ الدراسةبراـ حمكؿ إرادة الممثؿ القانكني محؿ إرادة األصيؿ في إ -
 أف تككف تصرفات الممثؿ القانكني ضمف نطاؽ سمطاتو كالحدكد المسمكح بيا. -
 .4يجب أف يتـ التكقيع باسـ األصيؿ كليس باسـ الممثؿ -
ذمة األصيؿ كليس الممثؿ القانكني، فبل يككف ليا أثر بالنسبة لمممثؿ إال في حاؿ خرج في  العقدتنتج آثار  -

 عف حدكد سمطاتو.
حتى ، إذ أنو لعقكد يخضع لنظرية عيكب اإلرادةعقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية كغيره مف اإف 

 نما يجب أف يصدر عف إرادة غير معيبة.يككف التراضي صحيحان فإنو ال يكفي صدكره عف ذم أىمية، كا  

                                                           
 .73، مرجع سابؽ، صالشركات التجارية -الوجيز في شرح القانون التجاري د. عثماف التكركرم، د. عبد الرؤكؼ السناكم،  1
مجمة  المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في، منير مزاكم، 1980سنة  892( صفحة 304/79انظر: تمييز حقكؽ ) 2

 .305مطبعة التكفيؽ، عماف، ص ،4جنقابة المحاميف األردنييف،  ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -نقابة المحامين 
 .76، مرجع سابؽ، صالشركات التجارية -الوجيز في شرح القانون التجاري عثماف التكركرم، د. عبد الرؤكؼ السناكم،  د. 3
 .163، ص2006، منشكرات الحمبي، بيركت، 1، طدراسة في القانون المقارن  -الفرنشايز نعيـ مغبغب،  4
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صدرت مف شخص غير حر في إرادتو أك بمعنى أنيا  ،1كاإلرادة المعيبة ىي إرادة مكجكدة لكنيا غير سميمة
عمى غير بينة مف أمره؛ فإرادتو تعمقت بمحميا تعمقان حقيقيان كمف ثـ فيي مكجكدة، كلكنيا ما كانت تتعمؽ بو 

، أم أنيا باألصؿ صادرة مف شخص لديو 2كانت مختارة كمف ثـ فيي معيبةلك أنيا كانت عمى ىدل أك 
 .3أىمية األداء، كمع ذلؾ فقد لحؽ بإرادتو عيب يضعؼ أثرىا كيجعؿ العقد باطبلن بطبلنان نسبيان 

 
 الفرع الثاني

 المحل

أف يككف ىذا ضاؼ إليو التزامات المتعاقديف، كيجكز ييشترط النعقاد أم عقد مف العقكد أف يككف لو محؿ 
. كعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار أك امتناع عف عمؿ المحؿ عبارة عف ماؿ أك حؽ أك منفعة أك عمؿ

 محؿ يعد مف أركاف العقد األساسية. الصناعية ال يخرج عف ىذه القاعدة، فكجكد ال

أم ، 4تحقيقيا منو جكالمر لعقد ىك العممية القانكنية يفرؽ فقياء القانكف بيف محؿ العقد كمحؿ االلتزاـ، فمحؿ ا
كىك  ،5كع العقد بيعان أك ككالةن كأف يككف مكض اتحقيقيا أك إنشائيعمى متعاقداف العممية القانكنية التي يتفؽ ال

في  بلىمالعقكد غير التبادلية أك عمى كفي ا فقطأحد المتعاقديف عاتؽ إنشاء التزاـ أك أكثر يقع عمى  دائمان 
 االلتزاـأما محؿ  ىا العقد.ؤ مف االلتزامات التي ينشمجمكعة ، بمعنى أنو يتحقؽ مف خبلؿ 6العقكد التبادلية

 .7القياـ بو، كيككف إما نقؿ حؽ عيني أك عمؿ أك االمتناع عف عمؿبفيك الشيء الذم يمتـز المديف 

يككف مف الممكف أف محؿ االلتزاـ فلتمؾ التي يخضع ليا محؿ االلتزاـ،  خالفةيخضع محؿ العقد ألحكاـ م
 ،قانكفلم ليا مخالفة ييدؼالعقد باطبلن، ألف العممية القانكنية التي  بالرغـ مف ذلؾ يككفصحيحان في ذاتو ك 

                                                           
 .50، ص2009، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية، 1، طمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  1
 .288، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
 .50، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  3
، دار 1، طدراسة مقارنة -االلتزامات  -مصادر الحقوق الشخصية  -شرح القانون المدني  د. عدناف إبراىيـ السرحاف، د. نكرم حمد خاطر، 4

 .162ص، 2005الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، 
 .164، ص1997، ، مطبعة الكفاء، تكنس2، طالعقد -النظرية العامة لاللتزامات محمد الزيف،  5
 .151، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامات -ون االلتزامات والعقود المغربي نظرية االلتزامات في ضوء قان د. مأمكف الكزبرم، 6
 .375مرجع سابؽ، ص ،مصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدلمدني االوسيط في شرح القانون اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  7
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ىنا ىك محؿ االلتزاـ  كما ييـ ،1نظاـ العاـ كاآلدابال ةمخالف عدـأم  المشركعية فقطمحؿ العقد يشترط في ك 
 ال محؿ العقد.

 دمات المساندة لوتكفير الحيز الفضائي كالخ تتمثؿ في: العنصر األكؿ كىكيتضمف المحؿ ثبلث عناصر 
كىك اإلشراؼ عمى عممية البث مف الناحية الفنية طكاؿ  ، العنصر الثاني2كاستخداميا كتمكينو مف االنتفاع بيا

 .الفضائي بثكىذاف العنصراف تمتـز بيما المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية اتجاه ىيئات ال مدة العقد،
، كككف عقد تأجير الحيز الفضائي مف عقكد أما العنصر الثالث فيك المقابؿ المادم المتمثؿ باألجرة

 تمتـز بأدائو لمطرؼ اآلخر. الفضائي المعاكضة فإف ىيئات البث 

البد أف نشير أنو في حاؿ كانت المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية مستأجرة حيز فضائي مف العربسات 
أم  الشيء المؤجر ليس ىك العيف المؤجرة ذاتيامثبلن، ثـ قامت بتأجيره لييئات البث الفضائي مف الباطف فإف 

، فإذا ييئة البث الفضائيل اؤجر حقيت ييعمى ىذه العيف. فالمؤسسة الفمسطينية  ، كلكنو حؽالحيز الفضائي
، كالممكية كما ىك معركؼ تستغرؽ الشيء كمو كتكاد لمحيز الفضائي كاف الحؽ المؤجر ىك حؽ الممكية

حؽ  المؤجر الحيز الفضائيعمى  ياكقد يككف ل. 3وذاتأصبح الشيء المؤجر ىك الحيز الفضائي تختمط بو، 
حؽ االنتفاع ال حؽ الممكية  بالتاليؤجر تحقان عينيان كحؽ االنتفاع، فككف دكف حؽ الممكية، كىذا الحؽ قد ي

 .4ممؾ االنتفاع دكف الممكيةت األني

لممحؿ في عقد تأجير الحيز الفضائي شركط، كىي نفسيا الشركط التي تقتضييا القكاعد العامة، حيث ك 
لمتعييف، كما يجب أف يككف قاببلن  كأف يككف معينان أك قاببلن  ؿ أف يككف مكجكدان أك ممكنان يشترط في المح

 .كسكؼ نتناكؿ ىذه الشركط تباعان  ،لمتعامؿ فيو أم مشركعان 

 

 

                                                           
 .93، مرجع سابؽ، صلتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  1
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف : " المعقكد عميو في اإلجارة ىي المنفعة " .420نصت المادة ) 2
 .70، ص2008، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 2، طعقد اإليجارد. سمير عبد السيد تناغك،  3
 .202مرجع سابؽ، ص، العقود المسماة -شرح القانون المدني األردني  ،د. منذر الفضؿ، د. صاحب الفتبلكم 4
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 أن يكون المحل موجودًا أو ممكناً : الشرط األول

كفقان لقصد إف كاف عمبلن أك امتناعان عف عمؿ  أك ممكنان أك قاببلن لمكجكد، يجب أف يككف المحؿ مكجكدان 
فقد يقصد المتعاقداف التعامؿ بشيء ، فعقد تأجير الحيز الفضائي شأنو في ذلؾ شأف سائر العقكد. المتعاقديف

الكجكد مستقببلن فيذا جائز أيضان كينعقد العقد مكجكد كقت التعاقد، كقد يقصدا التعامؿ بشيء محتمؿ 
 صحيحان.

أك في الحقيقة الشيء غير مكجكد  بشيء مكجكد فعبلن كقت التعاقد ثـ تبيف أف طرفاف أف يتعامبلفمك قصد ال
. أما إذا كاف المحؿ كجكده بالمستقبؿكاف باإلمكاف ، حتى لك العقد يقع باطبلن  فراـ العقد فإقد ىمؾ قبؿ إب وأن

مستحيبلن فينفسخ العقد كيمتـز المديف  صبحفإف العقد ينعقد، كلكف تنفيذه ي مكجكدان كقت العقد ثـ ىمؾ بعد ذلؾ
 .1ليبلؾ راجعان إلى تقصيرهبالتعكيض إذا كاف ا

فيجب أف يتكفر الحيز  ف يككف المحؿ مكجكدان أك ممكنان،يمـز في عقد تأجير الحيز الفضائي أ أم أنو
لو كالمقدمة مف قبؿ المؤسسة عاقداف إضافةن لمخدمات المساندة الفضائي بالسعة المتفؽ عمييا مف قبؿ المت

 أف تككف األعماؿ المتعمقة بالبثعبلكةن عمى ، كأف يككف االنتفاع بيما ممكنان  الفمسطينية لؤلقمار الصناعية
عبر األقمار الصناعية كالبث األرضي ممكنة، فعدـ تحقؽ ذلؾ يستمـز عدـ  اإلذاعي كالتمفزيكني كاالتصاؿ

كف فعبلن كقت انعقاد العقد النعداـ المحؿ ككف إرادة المتعاقديف اتجيت أف يقع االلتزاـ عمى شيء مكجكد كمم
أما كجكد المحؿ عند التعاقد، ثـ ىبلكو لسبب أجنبي فإنو في ىذه الحالة يقكـ العقد ثـ ينفسخ بعد  التعاقد.

ذلؾ، كأف يسقط  القمر الصناعي خارج مداره أك أف يتعطؿ ألسباب فنية خارجة عف اإلرادة، أك كقكع انقطاع 
 ألسباب خارجة عف اإلرادة. ماتأك فشؿ في تشغيؿ الخد في الخدمات أك نقص التغطية

االنتفاع بالحيز الفضائي مستقببلن كبسعة  محؿ مستقبمي، مثؿقصد المتعاقداف أف يتـ التعاقد عمى  في حاؿ
( مف 130)معينة، فإف العقد يككف صحيحان. فقد نصت عدة تشريعات عمى جكاز ذلؾ، فقد نصت المادة 

المستقبمية يجكز أف تككف محبلن لمتعاقدات، كقد نصت المادة عمى أف األشياء القانكف المدني الفرنسي 
عمى جكاز أف يككف محؿ االلتزاـ شيئان  1948( لسنة 133رقـ ) ( مف القانكف المدني المصرم131/1)

                                                           
 .69، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام د. سمير عبد السيد تناغك، 1
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التي نصت عمى جكاز أف يككف  1976( لسنة 43( مف القانكف المدني األردني رقـ )160كالمادة )مستقببلن، 
 .1المالية الشيء المستقبمي في حاؿ انتفى الغرر، كيككف ذلؾ بتعيينو تعيينان نافيان لمجيالةمحبلن لممفاكضات 

ال بد مف كجكدىا. فبل يتصكر أف ينعقد عقد تأجير  فإنو ،ة كعنصر مف عناصر المحؿأما فيما يتعمؽ باألجر 
ينية لؤلقمار الصناعية الحيز الفضائي دكف األجرة ككنو مف عقكد المعاكضة، حيث تستكفي المؤسسة الفمسط

النتفاعيا بالحيز المؤجر كالخدمات المساندة لو. فاألجرة تنفي نية التبرع مف  ان نظير الفضائي مف ىيئات البث 
قبميا، حيث أف عدـ كجكد األجر يجعؿ مف العقد تبرعان، كىذا ما يتنافى مع طبيعة العقد محؿ الدراسة لتحقؽ  

 عناصر كؿ مف عقد اإليجار كعقد المقاكلة، كالتي تتضمف األجرة.

األجرة التافية كىي األجرة  كذلؾالعقد باطبلن،  األجرة تجعؿ مفصكرية ، فجديةك  قيةحقي األجرة تككف البد أف
، أم التي ال تتناسب مع المنفعة 2مع منفعة العيف المؤجرة بتاتان  بشكؿ غير متناسبر المقداالبخسة الضئيمة 

كالعمؿ المقدماف مف قبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، فيذه األجرة البخسة بمثابة العدـ أم أنيا 
 ىذا العقد.غير كافية النعقاد 

 ال؟جدير بالذكر أن االلتزامات مصيرىا الحتمي آيل إلى التنفيذ، ولكن ما الحكم في حالة كان التنفيذ مستحي

، 4، فإنيا تحكؿ دكف قياـ االلتزاـ سكاء كانت استحالة طبيعية أـ استحالة قانكنية3إذا كانت االستحالة مطمقة
كأف يككف القمر الصناعي الذم تـ تكفير الحيز الفضائي عميو مخصص لمراقبة األرض كدراسة األحكاؿ 

سة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بالتعكيض ، كتمـز المؤس5في ىذه الحالة يككف العقد باطبلن الجكية كالطقس، 
عمى عمـ بيذه االستحالة أك يفترض عمميا  ىيئة البث الفضائيفي حاؿ كانت عمى عمـ بذلؾ، أما إذا كانت 

نما يجعؿ مف تنفيذ ذلؾ ال نسبية، فإف فإف ذلؾ ينفي كجكب التعكيض. أما إذا كانت االستحالة  يبطؿ العقد كا 
                                                           

عدـ كجكد المكضكع يستمـز انتفاء كجكد العقد. كمع ذلؾ يجكز أف يككف عمى: " 1932ي لعاـ ف قانكف المكجبات كالعقكد المبنان( م188نصت المادة ) 1
 عمى أنو: " يجكز أف يرد العقد في شأف مستقبؿ، 1980( لسنة 67( مف القانكف المدني الككيتي رقـ )168المكضكع شيئان مستقببلن ". كما نصت المادة )

( مف ذات القانكف عمى أنو: " يمـز أف يككف محؿ االلتزاـ معينان تعيينان نافيان 171يكف كجكد ىذا الشيء رىنان بمحض الصدفة "، كما نصت المادة )ما لـ 
ال كقع العقد باطبلن".  لمجيالة الفاحشة، كا 

 .216سابؽ، مرجع ، المقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  2
حؿ، في حيف أف أم أف يككف االلتزاـ مستحيبلن في ذاتو كال يستطيع أحد القياـ بو، كاالستحالة الطبيعية ىي االستحالة المادية كالتي ترجع لطبيعة الم 3

 .178، مرجع سابؽ، صالعقد - النظرية العامة لاللتزاماتاالستحالة القانكنية ىي االستحالة التي ترجع لسبب في القانكف. انظر : محمد الزيف، 
 .162، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامات  -نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي  د. مأمكف الكزبرم، 4
 ( مف القانكف المدني المصرم عمى أنو : " إذا كاف محؿ االلتزاـ مستحيبلن في ذاتو كاف العقد باطبلن ".132نصت المادة ) 5
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إلى  ا، فيتحكؿ التزامياممكنان لغيرىفقط ك  مؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةبالنسبة لمااللتزاـ مستحيبلن 
التزاـ بالتعكيض. أما كجكد المحؿ عند التعاقد، ثـ ىبلكو لسبب أجنبي فإنو في ىذه الحالة يقكـ العقد ثـ 

 خارجة عف اإلرادة.ينفسخ بعد ذلؾ، كأف يسقط  القمر الصناعي خارج مداره أك أف يتعطؿ ألسباب فنية 

 الشرط الثاني : أن يكون المحل معينًا أو قاباًل لمتعيين 

ال ، 1كصؼ كصفان مانعان لمجيالةتعيينان كافيان في   معينان أك قاببلن لمتعييف يجب أف يككف المحؿ فإف العقد يككف كا 
،باطبلن  كعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كغيره مف  في حاؿ لـ يتـ ذلؾ، فيك يعد في حكـ المعدـك
 تعييف المحؿ عند التعاقد أك أف يككف قاببلن لمتعييف فيما بعد. التي تكجبالعقكد 

كما كنصت ، ( مف مجمة األحكاـ العدلية أف تككف المنفعة معمكمة بكجو مانع لمنزاع451المادة ) اشترطتقد ل
"، كما صنعة ببياف العمؿئجار أىؿ التككف المنفعة معمكمة في است : "( مف المجمة عمى أنو455المادة )

يشترط في عقكد المعاكضات المالية أف  -1: " القانكف المدني األردني عمى أنو ( مف161/1نصت المادة )
العقد يككف المحؿ معينان تعيينان نافيان لمجيالة الفاحشة باإلشارة إليو أك إلى مكانو الخاص إف كاف مكجكدان كقت 

أك ببياف األكصاؼ المميزة لو مع ذكر مقداره إف كاف مف المقدرات أك بنحك ذلؾ مما تنتفي بو الجيالة 
ذا كاف المحؿ معمكمان لممتعاقديف فبل حاجة إلى كصفو كتعريفو بكجو آخر  -2الفاحشة  فإذا لـ يعيف  -3كا 

 .2المحؿ عمى النحك المتقدـ كاف العقد باطبلن"

تحديد الحيز الفضائي ا دكف كجكد لبس أك غمكض في ذلؾ. فيتـ مكالعمؿ، يجب تعيينيفمف حيث المنفعة 
المتعمقة بو تعيينان نافيان لمجيالة، فيتـ تعييف سعة الحزمة  األمكركافة ك لفنية كالتقنية ا مكاصفاتوكتعييف 

، كساعات البث تقنيةالفضائية كنطاقيا الترددم كأماكف تغطيتيا، كمكاصفات الباقة المخصصة كالمكاصفات ال
 .كاألعماؿ المطمكبة كالخدمات كغير ذلؾ مف األمكر المتعمقة بأكصاؼ البث

                                                           
 .214ص ، مرجع سابؽ،المقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  1
ال كاف  -1( مف القانكف المدني المصرم عمى أنو: " 133نصت المادة ) 2 إذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينان بذاتو، كجب أف يككف معينان بنكعو كمقداره كا 

 ككف المحؿ معينان بنكعو فقط إذا تضمف العقد ما يستطاع بو تعييف مقداره ..".كيكفي أف ي -2العقد باطبلن 
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فقد  .1مف قبؿ المتعاقداف معينة بنكعيا كمقدارىاىي أيضان نو يجب أف تككف األصؿ أأما فيما يتعمؽ باألجرة، 
مقداره إف كاف : " بدؿ اإلجارة يككف معمكمان بتعييف عمى أفمف مجمة األحكاـ العدلية ( 464) نصت المادة

: " إذا كاف محؿ التصرؼ أك انكف المدني األردني عمى أنو( مف الق162"، كما نصت كؿ مف المادة )نقدان 
ككف الرتفاع قيمة ىذه النقكد أك النخفاضيا تمقابمو نقكدان لـز بياف قدر عددىا المذككر في التصرؼ دكف أف 

: " يشترط أف يككف بدؿ اإليجار معمكمان كذلؾ ( منو عمى أنو663ما نصت المادة )، ك2أم أثر"كقت الكفاء 
 بتعييف نكعو كمقداره إف كاف مف النقكد ".

 بمعنى ،االتي يتـ تقديرىا بمكجبي بشرط تحديد األسس كالمعاييراألجرة،  متعاقداف عمى مقدارال يجكز أال يتفؽ
يضعا أسس أك لـ ك لـ يتفقا عمى المقدار أما إذا  .3أك مداىا أك طبيعتيا ىافي تحديد مقدار  ال تتدخؿاإلرادة  أف

 كانو كانعدامو.كذلؾ الختبلفيما بشأف ركف مف أر  4، يككف العقد باطبلن معايير لتحديدىا

 ؟ ىنا يثور التساؤل حول مصير األجرة في حال سكت األطراف عنيا ولم يحددا األسس التي تقدر بموجبيا

( مف القانكف المدني األردني عمى أنو : " إذا كاف بدؿ اإليجار مجيكالن جاز فسخ 664/2قد نصت المادة )ل
: "  إذا لـ ( منو عمى أنو796ما نصت المادة )كثؿ عف المدة الماضية قبؿ الفسخ"، لـز أجر المك اإلجارة 

ما قدمو مف المكاد التي تطمبيا العمؿ ". يعيف في العقد أجر عمى العمؿ استحؽ المقاكؿ أجر المثؿ مع قيمة 
: " فساد اإلجارة ينشأ بعضو عف ككف عمى أفمنيا  (462المادة )في نصت  أما مجمة األحكاـ العدلية فقد

؛ ففي الصكرة األكلى يمـز أجر المثؿ بالغان ما بمغ اآلخرالبدؿ مجيكالن، كبعضو عف فقداف شرائط الصحة 
 لقانكف المدني األردني كمجمة األحكاـ العدلية قد أخذا بالمعيار المكضكعي، بحيثيككف ا كاستنادان لذلؾ، ..."

                                                           
 .389، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
كاف محؿ االلتزاـ دفع مبمغ مف النقكد، التـز المديف بقدر عددىا المحدد في العقد، دكف ( مف القانكف المدني الككيتي عمى أنو: " إذا 173نص المادة ) 2

: " إذا كاف محؿ االلتزاـ ف القانكف المدني المصرم عمى أنو( م134أف يككف لمتغيير في قيمتيا أثر، كلك اتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ"، كما كنصت المادة )
في العقد دكف أف يككف الرتفاع قيمة ىذه النقكد أك النخفاضيا كقت الكفاء أم أثر". كيعني ذلؾ أنو إذا تغيرت نقكدان، التـز المديف بقدر عددىا المذككر 

ف الكفاء بالمقدار قيمة النقكد في الفترة ما بيف نشكء االلتزاـ كالكفاء بو فبل يككف ليذا التغيير أم أثر عمى مقدار محؿ االلتزاـ؛ بمعنى أف عمى المدي
: د. أنكر سمطاف، قد كلك انخفضت قيمة النقكد. انظرلعقد كلك ارتفعت قيمة النقكد، كأنو ليس لمدائف المطالبة بأكثر مف المقدار المبيف في العالمعيف في ا
 .105، مرجع سابؽ، صلتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال 

 .211مرجع سابؽ، ص، العقود المسماة -شرح القانون المدني األردني د. منذر الفضؿ، د. صاحب الفتبلكم،  3
 .217، مرجع سابؽ، ص(المقاولة -اإليجار  -ية ) البيع الوجيز في العقود المدند. جعفر الفضمي،  4
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تككف األجرة ىي أجرة المثؿ في حاؿ أف المتعاقديف قد أغفبل االتفاؽ عمييا أك عمى بياف أساس لتقديرىا، أك 
 .1اتفقا عمييا كلكف تعذر إثبات ما اتفقا عميو

فقد أخذا بالمعيار الشخصي  كالقانكف المدني العراقي يخالؼ ذلؾلكف رأم كؿ مف القانكف المدني المصرم 
: " إذا لـ يحدد األجر عمى أنو ( مف القانكف المدني المصرم659المادة ) نصت، حيث في تحديد األجرة

مف القانكف المدني  (880/1المادة ) نصت، ك إلى قيمة العمؿ كنفقات المقاكؿ "سمفان كجب الرجكع في تحديده 
إذا لـ تحدد األجرة سمفان أك حددت عمى كجو تقريبي، كجب  عمى أنو: " 1951( لسنة 40رقـ ) العراقي

 الرجكع في تحديدىا إلى قيمة العمؿ كنفقات المقاكؿ ".

قيمة األجرة الخاصة بكؿ عمؿ أك خدمة  ديتحد، بؿ ك البد مف تحديد قيمة األجرة الدراسة في العقد محؿلكف 
، كبما أف ىذا العقد مف عقكد اإلذعاف فإف الجية عمى حدة بشكؿ تفصيمي، ثـ يتـ حساب القيمة اإلجمالية

. كىذا ما تقتضيو طبيعة ىذا العقد كطبيعة الخدمات كاألعماؿ التقنية المؤجرة تحدد القيمة بشكؿ ثابت
لعالية كالمعقدة المستخدمة كالتي تمكنيا مف إتماـ عمميات البث كاالتصاالت كاألجيزة الحديثة ذات التقنيات ا

فمف المؤكد أف كؿ ذلؾ يحتاج لنفقات كتكاليؼ باىظة البد مف  ؛كفقان لممطمكب بشكؿ تقني سميـ كاحترافي
  رؼ اآلخر عمييا بشكؿ تفصيمي كدقيؽ.اطبلع الط

 الشرط الثالث : مشروعية المحل 

فإف -2ف المحؿ قاببلن لحكـ العقد : " يشترط أف يكك القانكف المدني األردني عمى أنو مف (163نصت المادة )
منع الشارع التعامؿ في شيء أك كاف مخالفان لمنظاـ العاـ أك لآلداب كاف العقد باطبلن ..."، كما نصت المادة 

آلداب كاف العقد ـ العاـ كا: " إذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفان لمنظا( مف القانكف المدني المصرم أنو135)
 .2"باطبلن 

                                                           
 .217سابؽ، ص مرجع، (المقاولة -اإليجار  -ية ) البيع الوجيز في العقود المدند. جعفر الفضمي،  1
( منو عمى أنو: " إذا كاف محؿ االلتزاـ مخالفان لمقانكف أك لمنظاـ العاـ أك لحسف اآلداب، كقع العقد 172)نص القانكف المدني الككيتي في المادة  2

: " يمـز أف يككف محؿ االلتزاـ غير ممنكع قانكنان كال مخالفان لمنظاـ العاـ أك ( منو عمى أنو130اقي في المادة )باطبلن"، كما نص القانكف المدني العر 
ال كا  ف العقد باطبلن ".اآلداب كا 
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، 1استثني منيا قانكنان  في جميع األشياء كالحقكؽ إال ما مف نتائج الحرية التعاقدية، مشركعية التعامؿ
ال كاف العقد باطبل ك  م ي ضح ذلؾ بشكؿ جيتكالمشركعية شرط جكىرم كأساسي يجب تكافره في محؿ العقد، كا 

كقد يككف الشيء غير قابؿ لمتعامؿ فيو حينما يخرج عف دائرة التعامؿ  .مف النصكص القانكنية السابقة
 .أك كاف التعامؿ فيو غير مشركعان  بطبيعتو أك بمقتضى القانكف

األشياء التي ال يككف قاببلن لمتعامؿ فييا بطبيعتيا ىي تمؾ األشياء التي ال يستطيع أحد أف يستأثر إف 
لمتعاقد، كالشمس كاليكاء كالبحر، كيرجع عدـ القابمية لمتعامؿ إلى  ، فيي ال تصمح أف تككف محبلن 2بحيازتيا

، عند ذلؾ تصبح حاالت محددة؛ مثؿ أف يؤخذ مف ماء البحركيصبح التعامؿ بيا ممكنان في استحالة المحؿ. 
 .3أف تككف محبلن لبللتزاـ يصمح، بالتالي لمتعامؿ األشياء محبلن قاببلن  ىذه

أصبحت الترددات قابمة لمتعامؿ فييا نتيجة لمتطكر التكنكلكجي كالتقدـ العممي المذاف في العقد محؿ الدراسة 
مكنا اإلنساف مف استغبلليا كالسيطرة عمييا، كتكظيفيا لخدمة الحياة البشرية العصرية، كقد أبرمت العديد مف 

 االتفاقيات الدكلية التي تنظـ استغبلؿ كتكزيعيا كفؽ القانكف.

بحكـ القانكف، فيي التي ال يجيز القانكف أف تككف محبلن لمحقكؽ  تعد غير قابمة لمتعامؿياء أش بالمقابؿ ىناؾ
، فمثبلن الممؾ العاـ ال يصح بيعو 4بالنسبة لبعض التصرفات دكف غيرىا نسبي يقع ذلؾ بشكؿالمالية، كلكف 

يو، لكنو يصمح كال التصرؼ فيو ألنو مخصص لمنفعة عامة، كتخصيصو ىذا يتنافى مع جكاز التصرؼ ف
 محبلن لئليجار.

أما فيما يتعمؽ بعدـ المشركعية فإف ذلؾ يرجع إما إلى نص في القانكف أك إلى مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب، 
كذلؾ قرر المشرع في نصكص خاصة عدـ جكاز التعامؿ في بعض األشياء تحت إطار فكرة النظاـ العاـ 

 عارة كعدـ نشر المكاد اإلباحية كغيرىا.كاآلداب، كالمخدرات كالمسكرات كبيكت الد

                                                           
 .156ص، مرجع سابؽ، العقد -النظرية العامة لاللتزامات محمد الزيف،  1
 .74، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  2
 .397سابؽ، ص، مرجع اللتزاممصادر ا -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  3
 .73، مرجع سابؽ، صعقد اإليجارد. سمير عبد السيد تناغك،  4



63 
 

إذان البد مف االلتزاـ بالنظاـ العاـ كاآلداب، عف طريؽ بث ما ال يخرج عف نطاقيما، بحيث ال يتـ التعاقد عمى 
بث البرامج التي تحث الناس عمى ارتكاب الجرائـ أك اإلساءة لمذات اإلليية أك أم مف األدياف السماكية أك 

ال كاف العقد باطبلن. أك المخدرات أكالتركيج لمكحكؿ  جدير بالذكر أف ىذه المسألة قد تختمؼ مف  غير ذلؾ كا 
دكلة ألخرل الختبلؼ النظاـ العاـ كاآلداب، مما قد يجعؿ ما ىك مشركع في دكلة ما غير مشركع في أخرل 

 كالعكس صحيح.

 حاًل لمعقد؟يثور السؤال ىل يجوز أن تكون الحقوق الواردة عمى األشياء المادية م

ما تككف شخصية كاإليجار . فالمالؾ 1إف الحقكؽ التي يجكز تأجيرىا إما أف تككف عينية كالممكية كاالنتفاع، كا 
يؤجر حقو في الممكية، كالشيء المؤجر يككف حؽ المالؾ كليس الشيء الذم يرد عميو ىذا الحؽ، كمف 

مممنتفع أف يؤجر بعض حقو فقط كاستعمالو دكف الحقكؽ العينية األخرل التي تقبؿ التأجير حؽ االنتفاع، ف
استغبللو بإعادة تأجيره مف الباطف. أما حؽ االستعماؿ كحؽ السكنى فيي حقكؽ ال تقبؿ التأجير، ألنيا 
بحسب الغرض المخصصة لو قاصرة عمى الكفاء بحاجة صاحب الحؽ كأسرتو. أما الحقكؽ الشخصية فيجكز 

 .2فإذا أجر حقو كاف ىذا تأجيران مف الباطف أجر،تأجيرىا، مثاؿ ذلؾ تأجير حؽ المست

أما فيما يتعمؽ باألجرة، فإنو يجب أف ال تخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب كأف تككف قابمة لمتعامؿ فييا بطبيعتيا 
ف خالفت أك بحكـ القانكف أيضان، تككف عمى شكؿ  ، أك أفتككف أمكاؿ مزكرةكأف  يككف العقد باطبلن؛ ذلؾ كا 

 برامج إباحية أك تسيء لمذات اإلليية تنتج لصالح الجية المؤجرة . 

 

 

 

 

 
                                                           

 .77مرجع سابؽ، ص، عقد اإليجار. سمير عبد السيد تناغك، د 1
 .78سابؽ، صالمرجع ال 2
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 الفرع الثالث

 السبب

كالفرؽ بينو كبيف المحؿ ىك أف المحؿ جكاب مف يسأؿ بماذا التـز ، الركف الثالث مف أركاف العقد يعد السبب
كالسبب يختمؼ أيضان عف اإلرادة، كلكف الركنيف . 1ماذا التـز المديفيف، أما السبب فجكاب مف يسأؿ لالمد

 .2متبلزميف، ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر

الذم يقصد الممتـز الكصكؿ إليو  المباشرالغرض كىك يميز الفقو بيف نكعيف مف السبب، كىما سبب االلتزاـ 
إلى التعاقد كالدافع الدافع  العقد فيك الباعث أما سبب ،كىذا ما أخذت بو النظرية التقميدية مف كراء التزامو

، كىك ذاتي خارج عف العقد كمتغير مف عقد آلخر  .3لمممتـز في أف يمتـز

ينبغي التفرقة بيف  إذ فقط ال يتغير أبدان، الطائفة الكاحدة مف العقكد التقميدية فإف السبب في لمنظريةطبقان 
 أف يككف السبب مكجكدان  ، أكليا5لصحة العقدعدة شركط  تشترط النظرية. كىذه 4األنكاع المختمفة مف العقكد

بمعنى أف يككف السبب صحيحان  تشترط. كما التنفيذإبراـ العقد حتى كقت  ذمكجكدان منأف يككف  يشترطبحيث 
، بحيث ال يتعارض السبب مشركعان أف يككف ، عبلكةن عمى ذلؾ تشترط أيضان أال يككف صكريان أك مجرد كىـ

                                                           
 .413ع سابؽ، ص، مرجمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
رض إف السبب كعنصر في االلتزاـ العقدم دكف غيره إنما يتصؿ أكثؽ االتصاؿ باإلرادة، كالحؽ أف السبب ليس ىك اإلرادة ذاتيا، كلكنو ىك الغ 2

ما كانت اإلرادة البشرية ال المباشر الذم اتجيت إليو اإلرادة. فيك ليس عنصران مف عناصر اإلرادة يتكحد معيا، بؿ ىك عنصر متميز عف اإلرادة، كلكف ل
ف تميز عف اإلرادة متصبلن بيا أكثؽ ات صاؿ، يمكف أف تتحرؾ دكف أف تتجو إلى سبب، أم دكف أف ترمي إلى غرض تيدؼ لتحقيقو. لذلؾ كاف السبب كا 

 .414سابؽ، صال مرجعال انظر: كف.فحيث تكجد اإلرادة يكجد السبب، كال تتصكر إرادة ال تتجو إلى سبب إال إذا صدرت عف غير كعي، كإرادة المجن
 .414سابؽ، ص المرجع ال 3
ة، ففي العقكد في عقكد التبرع كاليبة يكمف سبب التزاـ المتبرع في نية التبرع، كفي عقكد المعاكضة يفرؽ بيف العقكد التبادلية كالعقكد غير التبادلي 4

ىك االلتزاـ المقابؿ الذم التـز بو المتعاقد اآلخر، ففي عقد البيع مثبلن سبب التزاـ البائع بنقؿ التبادلية أك الممزمة لجانبيف يعتبر أف سبب التزاـ كؿ متعاقد 
ية أك الممزمة لجانب الممكية ىك التزاـ المشترم بدفع الثمف، كسبب التزاـ المشترم بدفع الثمف ىك التزاـ البائع بنقؿ الممكية. أما في العقكد غير التبادل

ذا كاف العقد رضائيان كالتعيد بالكفاء بالديف، فسبب كاحد، فإذا كاف الع قد عينيان كما في اإلعارة أك الكديعة يعتبر أف سبب االلتزاـ ىك تسمـ الشيء، كا 
در مصا -ن االلتزامات والعقود المغربي نظرية االلتزامات في ضوء قانود. مأمكف الكزبرم،  :يف يريد المتعيد الكفاء بو. انظرااللتزاـ ىك كجكد د

 .175، مرجع سابؽ، صااللتزامات
منو عمى أف االلتزاـ ال ينتج أم أثر إذا لـ يكف مبنيان عمى سبب، أك  (1131)تتضح ىذه الشركط في القانكف المدني الفرنسي، بحيث نصت المادة  5

منو عمى أف االتفاؽ يككف صحيحان كلك لـ يذكر سببو. كما نصت  (1132)كاف مبنيان عمى سبب غير صحيح، أك سبب غير مشركع. كنصت المادة 
 ( عمى أف السبب يككف غير مشركع إذا حرمو القانكف، أك إذا كاف مخالفان لآلداب أك لمنظاـ العاـ.1133المادة )
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كال يخالؼ النظاـ العاـ كاآلداب. كفي حاؿ تخم ؼ أم شرط مف ىذه الشركط   مع تحريـ صريح في القانكف
 .1كاف العقد باطبلن 

عمى ىذه النظرية يككف سبب التزاـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتكفير الحيز الفضائي  بناءن 
بدفع الفضائي البث جرة، كما يككف سبب التزاـ ىيئات ىك التزاميا بدفع األالفضائي كالخدمات لييئات البث 

 األجرة ىك التزاـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتكفير الحيز الفضائي كالخدمات ليا. 

فإنيا قد  -أم الباعث  -لكف ككف النظرية التقميدية لمسبب كانت تأخذ بسبب االلتزاـ كال تعتد بسبب العقد 
كالبد لتقرير ، كمف ذلؾ مثبلن إيجار محؿ لمدعارة. باطبلن  التي كاف سببياد مف العقكد يعدالإبطاؿ أخفقت في 

بطبلف العقد مف أف تقكـ البينة عمى ككف الباعث الذم دفع إلى التعاقد باعثان غير مشركع، إذ المفركض في 
 .2مى عكسياالعقد أنو مبني عمى باعث مشركع، فعمى مف يريد ىدـ ىذه القرينة أف يقيـ البينة ع

فيذا ما جاءت بو النظرية الحديثة )نظرية القضاء(، كالتي اشترطت في السبب أف يككف مكجكدان كصحيحان 
؛ حيث أخذ بالسبب القصدم كأتبعو بالسبب الباعث، كيعد ىذا 3، كىك ما أخذ بو المشرع األردنيكمشركعان 

قامت كتأسست إحداىما عمى أنقاض األخرل، مكضع انتقاد بالنسبة لممشرع األردني الذم جمع بيف نظريتيف 
 حيث تكجب عميو أف يأخذ بالنظرية الحديثة ) السبب الباعث لمتعاقد (.

لكن ىل يشترط أن يكون الباعث غير المشروع مشتركا بين المتعاقدين حتى يكون العقد باطاًل، أم يكفي 
 ين دون اآلخر؟لذلك أن يكون الباعث غير المشروع متحققًا في جانب أحد المتعاقد

التمييز بيف عقكد التبرع كعقكد المعاكضة، إذا كاف العقد تبرع فبل يشترط لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ البد مف 
أف يككف الباعث غير المشركع مشتركا بيف المتعاقديف، بحيث يعتد فقط بالباعث الذم دفع المتبرع إلى 

ا في عقكد المعاكضة، يشترط أف يككف الباعث غير تبرعو، سكاء كاف معمكمان مف الطرؼ اآلخر أـ ال. أم
، أم أف يككف كبل المتعاقديف عمى عمـ بو المشركع مشتركا بيف المتعاقديف كذلؾ ضمانان الستقرار المعامبلت

 أك مف السيؿ عميو أف يعمـ بو.
                                                           

 .79، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام. سمير عبد السيد تناغك، د 1
 .191، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامات  -في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي  نظرية االلتزاماتد. مأمكف الكزبرم،  2
3
. ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً 2. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد 5( على أنه : " 561نص القانون المدني األردني في المادة ) 

 ( على أنه :  " ال يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه ".566د نصت المادة )ومباحاً غير مخالف للنظام العام أو اآلداب ". وق
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لقناة لنشر النعرات الطائفية، أك تجو إلى استخداـ اىيئة البث الفضائي تفي حاؿ كانت نية عميو،  بناءن 
العقد لعدـ مشركعية السبب،  يبطؿأك األدياف السماكية أك بث األفبلـ اإلباحية، فإنو  اإللييةاإلساءة لمذات 

كىذا الباعث إف لـ تكف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية عمى عمـ  ككنو مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب.
تعمـ بو عند تقديـ البرامج ليا حتى تقكـ بعمميات البث أك عند عرضيا كبثيا مف بو، فإنو يسيؿ عمييا أف 

 قبؿ الييئة.

 

 المطمب الثاني

جراءاتوو  من الباطنأجير التو عقد مالقانوني لتكييف ال  ا 

 

حيث قضت محكمة التمييز  ،الصناعية أجير حيز فضائي لؤلقمارعقد تتكييؼ خصص ىذا المطمب ل
لعقد تكييؼ العقد كالتعرؼ عمى حقيقة مرماه كتحديد حقكؽ الطرفيف فيو ىي لما حكاه ا ف العبرة فياألردني أ

فيؿ يعد ىذا العقد عقد إيجار ككف  .1ىدؼ إليو المتعاقداف مف إبرامو ممف نصكص كالقصد الحقيقي الذ
عقد مقاكلة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية تقكـ بتأجير حيز فضائي لييئات البث الفضائي، أـ ىك 

 ككنيا تقـك بتقديـ خدمات ليا كتشرؼ عمييا طكاؿ المدة التشغيمية لمعقد.

البد أيضان مف البحث في حالة تأجير الحيز الفضائي مف الباطف، كيتحقؽ ذلؾ عندما تككف المؤسسة 
ؿ الفمسطينية لؤلقمار الصناعية قد استأجرت الحيز الفضائي كحصمت عمى الخدمات المساندة لو مف قب

الشركات الرائدة في مجاؿ تشغيؿ األقمار الصناعية كتقديـ خدماتيا، ثـ قامت بتأجيرىا مف الباطف لييئات 
 البث الفضائي التي تعاقدت معيا.

                                                           
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة ، منير مزاكم، 1979سنة  891( صفحة 62/79انظر: تمييز حقكؽ ) 1

 .852المرجع السابؽ، ص ،1980نياية حتى  1976منذ بداية سنة   -نقابة المحامين 
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ثبلثة فركع لتقسيـ المطمب  ، كقد تـالمتعمقة بالعقد اإلجراءاتأخيران البد مف التعرؼ عمى بعض األمكر ك ك 
جراءات إمف الباطف كالفرع الثالث تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية تكييؼ العقد، أما الثاني يدرس أكليا 
 العقد.

 الفرع األول

 والخدمات المساندة لو جير حيز فضائي لألقمار الصناعيةتكييف عقد تأ

تقدـ سابقان أف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية ىك مف العقكد غير المسماة، كتـ الحديث عف لقد 
لما يترتب عمى ذلؾ مف البد لنا أف نبحث في التكييؼ القانكني ليذا العقد لذا الخصائص التي يتميز بيا، 

يقصد بتكييؼ العقد إعطائو ك  ص.نتائج ميمة، كنظران لككنو مف العقكد الحديثة كالتي ال ينظميا تشريع خا
الكصؼ القانكني الصحيح الذم يتفؽ مع ماىيتو كمع اآلثار القانكنية التي اتجيت إرادة المتعاقديف إلى 

 .، دكف التقيد بالكصؼ الذم أسبغو المتعاقديف عمى العقد1إحداثيا

كالخدمات كاألجيزة فضائي كيستبعد أف يككف ىذا العقد مف العقكد الناقمة لمممكية، ككف ممكية الحيز ال
مف خصائص ىذا العقد أنو مف العقكد المستمرة، في  و، كما أنالفضائي تنتقؿ لييئة البث كالمعدات التقنية ال

حيف أف العقكد الناقمة لمممكية ىي عقكد فكرية، لذا لف نبحث في مدل إمكانية أف يككف العقد محؿ الدراسة 
، بحيث يثبت الممؾ في المادة أك الخدمة المكردة 2أك عقد تكريد الخدمات البيعالناقمة لمممكية كعقد  مف العقكد

 فما ىك التكييؼ القانكني لعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية؟ إذان  .3لممكرد إليو عند حمكؿ األجؿ

 : عقد إيجار خدمات أوالً 

: " بيع المنفعة المعمكمة في مقابمة عكض بأنو اإليجار( منيا 405عرفت مجمة األحكاـ العدلية في المادة )
( منو بأنو : " عقد يمتـز بمقتضاه المؤجر 604معمـك "، كعرفو مشركع القانكف المدني الفمسطيني في المادة )

                                                           
 .11،  ص1981، دار النيضة العربية، القاىرة، شرح أحكام عقد البيعد. محمد لبيب شنب،  1
ؿ ثمف عقد التكريد أك تقديـ الخدمات ىك عقد يتعيد المكرد بمقتضاه بتكريد سمعة أك خدمة معينة لمطرؼ اآلخر عمى فترات دكرية منتظمة في مقاب 2

عقد عقد مستمر أك مف عقكد المدة . انظر: مصطفى أحمد عبد الجكاد حجازم،  وك أحد صكر البيع غير أنو يتميز عف سائر عقكد البيع بأنمعيف، كى
 . 400، ص2010، مصر، 1، ع52، مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، جامعة عيف شمس، جاستضافة المواقع اإللكترونية بين النظرية والتطبيق

، )منشكرة( ، أطركحة دكتكراهدراسة فقيية -عقد المقاولة والتوريد في الفقو اإلسالمي والقانوني المدني األردني بد األحمد أبك البصؿ، عمي ع 3
 .140، ص1995الجامعة األردنية، عماف، 
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( مف 558) كطابقتيا المادة ،أف يمكف المستأجر مف االنتفاع بشيء معيف مدة معينة لقاء أجر معمكـ "
: " تمميؾ المؤجر ( منو بأنو658ألردني في المادة )حيف عرفو القانكف المدني ا ، فيالقانكف المدني المصرم

 .1لممستأجر منفعة مقصكدة مف الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عكض معمـك "

تككف الخدمات محبلن لعقد اإليجار، كاستند أصحاب ىذا قد لقد ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى القكؿ أنو 
يسعى لتمكيف متمقي الخدمة أك مستخدميا مف االنتفاع أف مكرد الخدمة  إلىاالتجاه في دعـ كجية نظرىـ 

حقكقو الكاردة عمى كافة نقؿ يسعى أك يقصد ال منيا فقط، كىذا بدكره يقدـ مقاببلن ماديان لقاء ذلؾ، بمعنى أنو 
ف المستأجر يمكتعقدان يمتـز بو المؤجر مف تو عقد اإليجار، كيتفؽ معو بصفيتطابؽ مع كىذا ما ،لوالخدمات 

 .2مدة معمكمة لقاء أجر معمـكلمف االنتفاع بشيء معيف 

فالمؤجر  ،ائي يرد أيضان عمى منفعة معمكمةفعقد تأجير حيز فضىذا ما ينطبؽ عمى العقد محؿ الدراسة، إف 
مف  الفضائي أم ىيئات البثتعيد بتمكيف المستأجر يالمتمثؿ في المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 

عبلناتيا كمكادىا االنتفاع بالحيز الفضائي كالترددات  خبلؿ مدة معينة ، كيككف ذلؾ عبرىاكبث برامجيا كا 
، كىذا يث يعد الزمف عنصران جكىريان فيوبح أنو مف العقكد الزمنية المستمرة ، أممتفؽ عمييا بيف المتعاقديف

، ناىيؾ عف التطابؽ في أف كبل العقديف مف عقكد المعاكضة ذلؾ عمىتطابؽ آخر مع عقد اإليجار، عبلكةن 
 ؟لعقد محؿ الدراسة بأنو عقد إيجارلتكييؼ ا يعد  ذلؾ كافيان . كلكف ىؿ العديد مف التزامات المتعاقديف

فعقد تأجير الحيز  ،ال أنو ال تطابؽ تاـ بينيماإ العقديف في العديد مف الخصائص بالرغـ مف تكافؽ كبل
منيا أف ىذا العقد ال يرد فقط عمى منفعة  يجار في العديد مف األمكر أيضان؛الفضائي يختمؼ عف عقد اإل

نما ىناؾ أعماؿ مادية تعد محبلن لمعقد، كاألمكر الفنية كالتقنية المستمرة طكاؿ مدة  لممتعاقد اآلخر، تقدـ كا 
ككف عممية البث مف الثانكية أك التابعة لمتمكيف مف االنتفاع،  كالتي ال يمكف أف تعد مف األداءات التعاقد

ككنيا باىظة التكاليؼ كتحتاج لمعدات كأجيزة خاصة بمكاصفات المستحيؿ أف تتحقؽ مف دكنيا بالتالي، ك 
. ، بالتالي فيي تعد أداءات رئيسية كضركريةكمينييف متخصصيف عالية كككادر كخبرات بشرية متخصصة

                                                           
( بتمكيف اآلخر مف االنتفاع كىك المؤجرف )( مف القانكف المدني الفرنسي عقد اإليجار بأنو: " عقد يمتـز بمكجبو أحد الطرفي1709عرفت المادة ) 1

: " تمميؾ منفعة ( منو بأنو722د عرفو في المادة )، أما القانكف المدني العراقي فققاء أجر يمتـز بدفعو ىذا األخير"معيف خبلؿ مدة محددة ل ءبشي
 أجكر ".معمكمة بعكض معمكـ لمدة معمكمة، كبو يمتـز المؤجر أف يمكف المستأجر مف االنتفاع بالم

، العراؽ، 36، ع 10، مجمة الكمية اإلسبلمية الجامعة، ج دراسة مقارنة -التكييف القانوني لعقد خدمات الياتف المحمول فخرم عمي،  كاظـ 2
 . 649، ص 2015
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كىذا ما ال يمكف تصكره في  كفقان لمنظرية الحديثة كما تحدثنا مسبقان  ذعافالعقد يعد مف عقكد اإلكما أف ىذا 
عقد اإليجار، ناىيؾ عف األجرة التي يمكف أف تككف أم نكع مف الماؿ مقابؿ االنتفاع بالعيف المؤجرة، في 

 أم مبمغ مف النقكد.حيف أف األجرة في عقد تأجير حيز فضائي ال يمكف أف تككف إال مقابؿ مالي 

بالتالي ال يمكننا القكؿ بأف عقد تأجير الحيز الفضائي ىك عقد إيجار بالرغـ مف كجكد العديد مف األمكر 
 كالخصائص المتطابقة، إال أف ذلؾ ليس بشكؿ متكامؿ كسميـ يستدعي منا تكييؼ العقد بأنو عقد إيجار.

 مقاولة : عقد ثانياً 

عرؼ ك ، 1تكييؼ العقكد التي محميا خدمات عمى أنيا مف عقكد المقاكلة ظيرت محاكالت فقيية انصبت عمى
: " عقد يتعيد بمقتضاه أحد ( منو بأنو790مقاكلة في المادة )مشركع القانكف المدني الفمسطيني عقد ال

( 646كقد عرفتو المادة )، اء بدؿ يتعيد بو المتعاقد اآلخر"المتعاقديف أف يصنع شيئان أك أف يؤدم عمبلن لق
قاء ، أك يؤدم عمبلن ل: " عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقديف أف يصنع شيئان مف القانكف المدني المصرم بأنو

 .2"أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر

( منو 1710اؿ " في المادة )عرؼ المشرع الفرنسي المقاكلة " باعتبارىا نكع مف أنكاع إجارة األعمفي حيف 
يتعيد فيو أحد األطراؼ أف يقكـ بعمؿ شيء لصالح الطرؼ اآلخر لقاء أجر متفؽ : " ذلؾ العقد الذم بأنيا

 .3عميو بينيما "

عقكد مف د مف الخصائص كااللتزامات، فكبل العقديف ييتشابو العقد محؿ الدراسة مع عقد المقاكلة في العد
ية جكىرية لمعقديف، ىي ناىيؾ عف خاصالعقكد الممزمة لجانبيف. ك  عقكد المدةعقكد المعاكضة، رضائية، ال

دارة رب العمؿ ك  ، بؿ يعمؿ المتعاقد اآلخراستقبللية المقاكؿ كمكرد الخدمة إذ ال يخضع كؿ منيما إلشراؼ كا 

                                                           
 .653مرجع سابؽ، ، انوني لعقد خدمات الياتف المحمولالتكييف القكاظـ فخرم عمي،  1
( مف القانكف المدني األردني عقد المقاكلة بأنو: " عقد يتعيد أحد طرفيو 780( مف القانكف المدني العراقي، كما عرفت المادة )864تقابميا المادة ) 2

                                                        بمقتضاه بأف يصنع شيئان أك يؤدم عمبلن لقاء بدؿ يتعيد بو الطرؼ اآلخر ".                                                  
 .37، مرجع سابؽ، صالعقد السياحيد. جماؿ عبد الرحمف محمد عمي،  3
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نو البد مف القكؿ بأف كؿ عقد يمتـز فيو شخص بأف ينفذ عمبلن ماديان أك معنكيان 1كؿ منيما بشكؿ مستقؿ ، كا 
 .2أف تنفيذ العقد يتـ دكف أف يككف المديف تابعان فيو لمدائفشخص آخر ىك عقد مقاكلة، ما داـ  ةفي مكاجي

مف العقكد الكاردة عمى عمؿ بحيث أف عقد المقاكلة يمتـز فيو المقاكؿ بتأدية عمؿ  كبلىماأف عبلكةن عمى ذلؾ 
بحيث يمتـز أحد لؤلقمار الصناعية أك صنع شيء لممتعاقد اآلخر، كذلؾ األمر في عقد تأجير حيز فضائي 

األطراؼ بتقديـ خدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقمار الصناعية كالبث األرضي كالعديد مف األمكر 
تجميع كالتكزيع التقنية كالتكنكلكجية البلزمة باإلضافة لؤلجيزة كالمعدات التقنية الخاصة، فيي تنشأ قنكات ال

البيانات المتنقمة عمى النطاؽ العريض كخدمة الصكت كالنطاؽ الترددم  كخدماتلشبكات االتصاالت 
العريض مثؿ خدمات الشبكات كاالنترنت كاالتصاالت، كتكفير الكصبلت الصاعدة لمحيز الفضائي إلى 

 األقمار الصناعية كغير ذلؾ.

ف صكر الخدمات فضبلن عف أف عقد المقاكلة فيو مف المركنة كالسعة بشكؿ يسمح باستيعاب ما يستجد م
كـ فقط بتقديـ ىذه الحديثة التي يكشؼ عنيا التقدـ العممي كالتكنكلكجي، عمى اعتبار أف مكرد الخدمة ال يق

نما  ، الخاصة التي يقدميا أك األدكات كاألجيزة العمؿ فييا مف خبلؿ الكسائؿ الفنية ىك أيضان يسيؿالخدمة كا 
 .3فإنو يرد أيضان عمى عقكد الخدمات كاإلنشاءات ألبنيةاكمف ثـ فإف عقد المقاكلة كما يرد عمى عقكد 

ككصؼ المقاكؿ  الفضائي كصؼ رب العمؿ عمى ىيئات البث أنو يسبغ عمى ىذا التكييؼكف مما يؤخذ ل
المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  في حيف أفعمى المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، فكيؼ يمكف ذلؾ 

مف العقكد النمكذجية كالتي تعد مسبقان مف  كىكككيؼ ذلؾ أيضان  في ىذا العقد. الصناعية تعد الطرؼ األقكل
مف تقـك بإعداد كصياغة نماذج عقدية مكحدة متماثمة  أنيا سطينية لؤلقمار الصناعية، بحيثقبؿ المؤسسة الفم

خاصة بيذه الييئات ليتـ ممئيا بما يتناسب مع المعمكمات الالفضائي في البنكد كالمكاد لتقدميا لييئات البث 
في حيف أنو في ىيئة البث الفضائي نطمؽ تسمية رب العمؿ عمى إذان فكيؼ  كتفاصيؿ الخدمات المقدمة.

يعد المقاكؿ ة، كفي حيف أف الطرؼ اآلخر الذم حقيقة األمر ىي الطرؼ األضعؼ في ىذه العبلقة التعاقدي
 كر بشكؿ كامؿ تقريبان.بمكجب ىذا التكييؼ ىك الطرؼ األقكل كالمتحكـ بزماـ األم

                                                           
 .654، مرجع سابؽ، صانوني لعقد خدمات الياتف المحمولالتكييف القكاظـ فخرم عمي،  1
 .125،  ص2011، بيركت، 1، منشكرات الحمبي القانكنية، طاالنترنتالحماية القانونية لمعمومات شبكة د. سميـ عبد اهلل الجبكرم،  2
 .294، ص1995، دار النيضة العربية، القاىرة، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعموماتيةد. أحمد محمكد سعد،  3
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ما أف يككف التزامان ببذؿ  بإنجازكما أف االلتزاـ  العمؿ في عقد المقاكلة إما أف يككف التزامان بتحقيؽ غاية، كا 
في حيف أف التزاـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ىك تحقيؽ غاية  ،1عناية، كذلؾ حسب طبيعة العمؿ

 المدة التشغيمية كافة أماكف التغطية المتفؽ عمييا خبلؿ كصكلو إلى ك  البثائمان كتتمثؿ في نجاح عممية د
 كال يمكنيا التخمص مف المسؤكلية في حاؿ عدـ تحقؽ النتيجة إال بإثبات السبب األجنبي.، كؿ مستمربش

ئص تقدـ ال يمكف اعتبار العقد محؿ الدراسة عقد مقاكلة، بالرغـ مف كجكد العديد مف الخصاا عمى م بناءن 
المتطابقة، إال أف كجكد االختبلؼ كالتبايف بيف العقديف حاؿ دكف تكييؼ عقد تأجير الحيز الفضائي بعقد 

 مقاكلة.

أنو ال يكجد تكييؼ قانكني محدد لمعبلقة العقدية التي تربط بيف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  مما سبؽيتضح 
الفضائي، فإنو بالرغـ مف كجكد العديد مف الخصائص المتطابقة مع كؿ مف عقدم  صناعية كىيئات البثال

، اإليجار كالمقاكلة إال أننا ال نستطيع إسباغ أحدىما لكجكد االختبلؼ كالتبايف في ذات الكقت مع كؿ منيما
المقاكلة. بحيث يتـ ، أم أنو مزيج مف عقد اإليجار كعقد 2ىذا العقد ذك طبيعة مركبةنرل أف  عميو فإننا كبناءن 

تطبيؽ أحكاـ كبل العقديف كؿ في الجزء الخاص بو كالمتبلئـ معو، فنطبؽ أحكاـ عقد اإليجار عمى الجزء 
المتعمؽ بالحيز الفضائي كالترددات كاالنتفاع منيا، في حيف نطبؽ أحكاـ عقد المقاكلة عمى الجزء المتعمؽ 

 بالخدمات التي سبؽ لنا الحديث عنيا.

تتعاقد مع  نا أف نثير مسألة ميمة، كىي أف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية البد بدايةن أفلكف البد ل
مثؿ العربسات  - الرائدة في مجاؿ تشغيؿ األقمار الصناعية كتقديـ خدماتيا في العالـإحدل الشركات 
أف تسمؾ الطريقة  احتى تقكـ بتكفير الترددات كالحيز الفضائي محؿ دراستنا. فيي إم -كالجكلؼ سات 

تتعاقد عمى شرائيا كتصبح مالكة لمحيز الفضائي كالخدمات المساندة لو كمف ثـ تتعاقد مع  أفاألكلى كىي 
، فنككف ىنا أماـ محؿ الدراسةكالخدمات المساندة لو فضائي تأجير حيز ـ عقكد كتبر  الفضائي ىيئات البث

                                                           
، دار إحياء 7، جالمقاولة والوكالة والوديعة والحراسة -العقود الواردة عمى العمل  -الوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، 1

 .67التراث العربي، بيركت، ص
 فندقة: فإنو يعددان، مثؿ عقد اليعني العقد المختمط كالذم يتككف مف مزيج مف عقكد مسماة متعددة اختمطت جميعيا فأصبحت عقدا كاح العقد المركب 2

: عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، كديعة بالنسبة إلى األمتعة. انظرعقد إيجار بالنسبة إلى المسكف، كبيع بالنسبة إلى المأكؿ، كعمؿ بالنسبة إلى الخدمة، ك 
 .157، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -في شرح القانون المدني الجديد الوسيط
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ىك عقد مركب مف عقدم إيجار  تأجير الحيز الفضائيعقد التكييؼ القانكني الذم تكصمنا إليو، كىك أف 
 كمقاكلة. 

ىي أف تقكـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية باستئجار حيز فضائي إما أف تسمؾ الطريقة الثانية، ك 
فيككف ىذا العقد مركب مف عقد  كترددات باإلضافة لحصكليا عمى الخدمات المساندة مف ىذه الشركات

نككف أماـ بعد ذلؾ، كىنا  الفضائي، ثـ تبـر عقكد إيجار حيز فضائي مع ىيئات البث يضان إيجار كمقاكلة أ
بيذا الشكؿ يككف عقد مركب مككف مف عقد تأجير مف  لمعقدلتكييؼ القانكني تعاقد مف الباطف، بالتالي فإف ا
 التالي.كلتكضيح مفيـك التعاقد مف الباطف تـ تخصيص الفرع  ،فالباطف كعقد مقاكلة مف الباط

 

 الفرع الثاني

 من الباطن تأجير حيز فضائي لألقمار الصناعية

يتـ تكييؼ العقد عمى أنو تعاقد مف الباطف في حاؿ كانت الجية المؤجرة لييئات البث مستأجرة في ذات 
ع سكؼ يتـ تكضيح الكقت مف جيات أخرل كما تناكلنا سابقان، كىي العربسات كالجكلؼ سات. كفي ىذا الفر 

 مف الباطف.  المقصكد بتأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية

ضمف تقسيمات العقكد، كاكتفكا بتقسيـ العقكد العقد مف الباطف كلـ يدرجكه حتى لـ يعرؼ الفقياء التقميديكف 
نفس المعنى. فالعقد األصمي ىك مختمفة لكنيا تصب في  ة كعقكد تبعية، مقدميف ليا تعريفاتإلى عقكد أصمي
جد قبمو، ك عقد آخر، أما العقد التبعي فيك ما كاف تابعان لعقد أصمي  أم كال يتبعفي كجكده العقد المستقؿ 

كالعقد األصمي لو كجكد مستقؿ، في حيف أف العقد التبعي يتبع في كجكده كصحتو العقد األصمي الذم يستند 
 .1إليو فيككف صحيحان أك باطبلن كيبقى أك ينقص تبعان لمعقد األصمي

                                                           
 .10، ص2009، الجزائر، -بف يكسؼ بف خدة -، جامعة الجزائر )منشكرة( ، رسالة ماجستيرالمقاولة الفرعيةبرجـ صميحة،  1
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إف العقد مف الباطف يشكؿ عممية تحقؽ تغييران لؤلدكار بيف األطراؼ المتعاقدة كالغير مف حيث التنفيذ، أك 
االستفادة مف الخدمة أك الخدمات التي تشكؿ مكضكعان لمعقد األصمي، كما أنو يستجيب في الكقت نفسو 

 .1ت كالقطاعاتلحاجات كاقعية تفسر نجاحو ككثرة المجكء إليو في العديد مف المجاال

قد يشترؾ كؿ مف العقد مف الباطف كالعقد األصمي في اليدؼ كالمحؿ، كيحؿ المتعاقد أحدان غيره في تنفيذ 
التزامو أك بعضو، فيصبح بالتالي ىك المنفذ الحقيقي لمعقد كالمديف بااللتزاـ، كفي ىذه الحالة يككف العقد مف 

مف جية أخرل قد يستقؿ كؿ مف العقديف بيدؼ كلكف يتحداف  الباطف عبارة عف كسيمة تنفيذية لمعقد األصمي.
فبعدما يتحصؿ المتعاقد الكسيط في المحؿ، فيككف العقد األصمي كأداة أك كسيمة لمكصكؿ لمعقد مف الباطف، 

عمى حؽ االنتفاع بمقتضى العقد األصمي يحؿ غيره في االستفادة منو بيدؼ تحقيؽ ربح مف الفارؽ في 
 .3النكع الثاني مفاإليجار مف الباطف عد ، في حيف ياألكؿ النكع مفالمقاكلة مف الباطف  عدكت؛ 2األجرة

عقد يكؿ بمقتضاه المقاكؿ تنفيذ كؿ أك جزء مف العمؿ المسند إليو مف رب " : بأنياؼ المقاكلة مف الباطف تعر 
، إدارة المقاكؿ األصمي العمؿ، إلى مقاكؿ مف الباطف في مقابؿ أجر، دكف أف يخضع ىذا األخير إلشراؼ أك

 .4"عف عقد المقاكلة األصمي، حيث تتكفر لؤلكؿ كافة خصائص الثاني امف حيث طبيعتيتختمؼ كال 

أما فيما يتعمؽ باإليجار مف الباطف، فيي أف يقكـ المستأجر بتأجير حقو الشخصي إلى الغير بصفة 
إيجار؛ بحيث يككف في أحدىما مستأجران كفي الثانية مؤجران، كتعتبر  ستأجر، فيصبح بذلؾ مرتبطان بعقدمم

حقكقو كالتزاماتو المتكلدة عف أك بعض ، بحيث يقكـ المستأجر األصمي بنقؿ كافة 5الثانية حاصمة مف األكلى
 .6فيياعقد اإليجار إلى شخص آخر يحؿ محمو 

                                                           
 .264، ص2015، المغرب، 11، ع6، مجمة القضاء المدني، جالتعاقد من الباطن في القانون المدني المغربيمحمد أزىرم،  1
 .14سابؽ، ص، مرجع المقاولة الفرعيةبرجـ صميحة،  2
صمي مف العقكد إف العقكد التي تدخؿ في نطاؽ التعاقد مف الباطف ىي العقكد المستمرة التي يعتبر فييا الزمف عنصران جكىريان، بحيث ال يككف العقد األ 3

نما يجب أف تستغرؽ مدة مف الزم منفعة، بحيث ل ان بعمؿ أك تمميك ان التزامتب تر ىذه العقكد  ف لتنفيذىا. باإلضافة إلى أفالفكرية التي يترتب آثرىا فكران، كا 
 يتـ نقؿ حقكؽ أك التزامات أحد أطراؼ العقد لشخص ثالث يعد طرفان في العقد مف الباطف.

 .7، ص2002، مصر، 32، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية، جامعة المنصكرة، عالمسؤولية المدنية لممقاول من الباطنعبد الحميد عثماف،  4
 .273، مرجع سابؽ، صالمقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع عفر الفضمي، د. ج 5
 ، رسالة ماجستيردراسة مقارنة -اإليجار من الباطن والتنازل عن اإليجار في كل من القانون األردني والمصري والعراقي مضر مزىر أحمد المطمؽ،  6

 .38، ص1993، الجامعة األردنية، عماف، )منشكرة(



74 
 

الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بالتعاقد مع ىذا ما ينطبؽ عمى العقد محؿ الدراسة، بحيث تقكـ المؤسسة 
شركات تشغيؿ أقمار صناعية، كيككف ىذا العقد مركبان بحيث يجمع بيف عقد اإليجار فيما يتعمؽ بالحيز 

التي تقدميا  المتعددة الفضائي كالمنفعة المتمثمة في البث مف خبللو، كعقد مقاكلة فيما يتعمؽ بالخدمات
، الفضائي . ثـ تقكـ بعد ذلؾ بإبراـ عقكد أخرل مف الباطف مع ىيئات البثشركات تشغيؿ األقمار الصناعية

بحيث يككف محؿ ىذه العقكد متحد مع محؿ العقد السابؽ كالذم سبؽ أف أبرمتو مع مؤسسات تشغيؿ األقمار 
 بؽ أف تعاقدت عمييا.الصناعية، فتقـك بتقديـ الخدمات كالمنفعة ذاتيا كالتي س

فيما يتعمؽ بأركاف العقد مف الباطف كخصائصو فيي ال تختمؼ عف أركاف كخصائص العقد األصمي، كلكف 
 البد مف تكافر شركط معينة في التعاقد مف الباطف تتمثؿ في: 

الشركط  ، كالبد أف يستكفي العقد األصمي كافة1أف يتبع العقد مف الباطف لعقد أصمي مكجكد مسبقان : أكالن 
كاألركاف التي تقتضييا القكاعد العامة. إذ ال كجكد لمعقد مف الباطف دكف كجكد العقد األصمي، كتطبيقان لذلؾ 
فإنو لكال كجكد عقد تأجير حيز فضائي سابؽ فيما بيف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كشركات 

ينية لؤلقمار الصناعية إبراـ عقكد تأجير حيز تشغيؿ األقمار الصناعية لما كاف باستطاعة المؤسسة الفمسط
. كما أف العقد مف الباطف يتبع العقد األصمي مف حيث المحؿ، إذ البد أف الفضائي فضائي مع ىيئات البث

نيما يتحداف في المحؿ إكؿ مف العقديف سابقي الذكر، إذ  كبل العقديف، كىذا ما يتضح فييتحد المحؿ في 
الحيز الفضائي كأداء الخدمات المتعددة. كذلؾ يفترض تشابو مركز األطراؼ في المتمثؿ في المنفعة مف 

 العقديف، بحيث تككف االلتزامات كالحقكؽ لمطرفيف متشابية.

ؿ المتعاقد األصمي األكؿ بالعقد مف الباطف، كيتحدد شكؿ القبكؿ بالعقد مف الباطف كفقان لطبيعة بقأف ي: ثانيان 
لـ يتعرض كفي حاؿ الشخصي،  ؿ الصريح في العقكد القائمة عمى االعتبارالقبك تطمب العقد األصمي، في

بالقبكؿ الضمني في قبكالن، كيؤخذ  ال يعد سككتيما فإفالمتعاقديف لمسألة التعاقد مف الباطف في العقد األصمي 
 .2العقكد األخرل

                                                           
 .17، مرجع سابؽ، صالمقاولة الفرعيةبرجـ صميحة،  1
 .19سابؽ، صالمرجع ال 2
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مف  تشغيؿ القمر الصناعيالمبـر بيف كؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كشركة يعد العقد 
مف  جكد القبكؿ الصريح لمسألة التأجيرالعقكد القائمة عمى الثقة كاالعتبار الشخصي، كبالتالي البد مف ك 

بحيث يتـ النص عمى جكاز  بنكد العقد،، كالقبكؿ الصريح في ىذا العقد يأخذ شكؿ الكتابة ضمف أحد الباطف
الفمسطينية لؤلقمار الصناعية مف تأجير حيز فضائي كتقديـ مف الباطف حتى تتمكف المؤسسة  أجيرالت

ننا نرل. ك 1الفضائي خدمات مساندة لو لييئات البث قد في حاؿ كجد أنو ال تتحقؽ الغاية كاليدؼ مف ىذا الع ا 
مف الباطف، بحيث أف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية تيدؼ بشكؿ رئيسي شرط مانع مف التأجير 

إلى تكفير الترددات كالحيز الفضائي الذم ؿ التعاقد مع شركات تشغيؿ األقمار الصناعية مف خبلكأساسي 
 .مف خبلليا كالكصكؿ إلى مناطؽ تغطية مختمفةالفمسطينية مف البث  الفضائيف ىيئات البث يمك  

 الفضائي ثفيما بيف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئات الب جدير بالذكر أف العقد محؿ الدراسة
المتعاقدة بتأجير الحيز الفضائي مف الباطف، الفضائي يتضمف بندان ينص عمى عدـ جكاز قياـ ىيئات البث 

كسيتـ التطرؽ  لتزامات الكاردة في العقد لمغير.كعدـ جكاز تنازؿ أم مف الفريقيف أك إحالة أم مف الحقكؽ كاال
مفيكـ الشرط المانع مف التعاقد كمفيـك أما اآلف البد مف تكضيح  ،لذلؾ تفصيبلن في مكضع آخر مف الدراسة

 التنازؿ عف العقد.

 شرط المانع ال

القانكف المدني  ( مف703قد يضمف العاقداف عقدىما بشرط يمنع التعاقد مف الباطف، فقد نصت المادة )
ذف المؤجر آخر إال بإ: " ال يجكز لممستأجر أف يؤجر المأجكر كمو أك بعضو عف شخص األردني عمى أنو

لممستأجر حؽ التنازؿ : "ف القانكف المدني المصرم عمى أنو( م593نصت المادة ) في حيف أك إجازتو "،
عف اإليجار أك اإليجار مف الباطف كذلؾ عف كؿ ما استأجره أك بعضو، ما لـ يقِض االتفاؽ بغير ذلؾ "، 

 . 2: " لممستأجر إيجار المأجكر آلخر.."نو( عمى أ586العدلية في المادة )كقد نصت مجمة األحكاـ 

                                                           
كالمنشكر لدل منظكمة القضاء  2/1/2006( الصادر بتاريخ 520/2000قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية في حكميا في االستئناؼ المدني رقـ ) 1

مكافقة المالؾ عمى التأجير مف الباطف خطية، كالكتابة تعد شرط إثبات ال انعقاد يقكـ مقاميا اإلقرار كالتشريع الفمسطيني )المقتفي( بأنو: "يشترط أف تككف 
 ."أك اليميف

( مف القانكف المدني العراقي عمى أنو: " لممستأجر أف يؤجر المأجكر كمو أك بعضو بعد قبضو أك قبمو .. ما لـ يقِض 775/1كما نصت المادة ) 2
 يره ".االتفاؽ أك العرؼ بغ
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لقانكف المدني األردني ىك عدـ جكاز تصرؼ المستأجر بحقو تنازالن أك إجارة مف ا يبلحظ أف األصؿ في
في حيف أف األصؿ في القانكف المدني المصرم كالقانكف  .ستثناء ىك الجكاز بإذف أك إجازةكاال ،الباطف

المدني العراقي كمجمة األحكاـ العدلية ىك جكاز التأجير مف الباطف ما لـ يكجد شرط أك عرؼ يقضي 
 بخبلؼ ذلؾ.

( مف مشركع القانكف المدني 810/1بحيث نصت المادة )كما أف ذلؾ ينطبؽ عمى عقد المقاكلة أيضان 
: " يجكز لممقاكؿ أف يكؿ تنفيذ العمؿ في جممتو أك في جزء منو إلى مقاكؿ مف الباطف ولفمسطيني عمى أنا

مجمة  نصتفي حيف إذا لـ يمنعو مف ذلؾ شرط العقد أك لـ تكف طبيعة العمؿ تقتضي أف يقكـ بو بنفسو "، 
ر أف يستعمؿ الستئجار فمؤلجي: " لك أطمؽ العقد حيف ا( منيا عمى أنو572ية في المادة )األحكاـ العدل

: " يجكز لممقاكؿ أف يكؿ تنفيذ العمؿ في ( مف القانكف المدني المصرم بأنو661/1)نصت المادة  كقد"، غيره
جممتو أك في جزء منو إلى مقاكؿ مف الباطف إذا لـ يمنعو مف ذلؾ شرط في العقد أك لـ تكف طبيعة العمؿ 

 .1ض االعتماد عمى كفايتو الشخصية "تفتر 

المكاد السابقة أف األصؿ ىك جكاز أف يعيد المقاكؿ لمقاكؿ آخر أف يقـك بالعمؿ كمو أك جزء منو، يتضح مف 
أك أف طبيعة العمؿ تقتضي قياـ المقاكؿ األصمي بالعمؿ بنفسو،  ستثناء مف ذلؾ ىك كجكد شرط المنعكاال

تعد شخصيتو بذلؾ  بحيثخصية، كأف يككف العمؿ فنيان مثبلن أك تقنيان يستند إلى ميارات كخبرات المقاكؿ الش
 محبلن لبلعتبار.

يتعمؽ بالعقد محؿ الدراسة، فإنو في ىذه الحالة ال يكجد شرط المنع في عقد تأجير الحيز الفضائي  فيما
المبـر فيما بيف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كالشركة مشغمة األقمار الصناعية، لذلؾ يجكز ليا أف 

، كىذا ما تحدثنا عنو المختمفة لتحقيؽ الغاية كاليدؼ مف العقد األصمي مع ىيئات البثتتعاقد مف الباطف 
 سابقان.

                                                           
( مف القانكف المدني العراقي عمى أنو: " يجكز لممقاكؿ أف يكؿ تنفيذ العمؿ في جممتو أك في جزء منو إلى مقاكؿ آخر إذا 882/1كما نصت المادة ) 1

( مف القانكف 798/1لـ يمنعو مف ذلؾ شرط في العقد أك لـ تكف طبيعة العمؿ مما يفترض معو قصد الرككف إلى كفايتو الشخصية"، كذلؾ المادة )
تكف طبيعة المدني األردني التي تنص عمى أنو: " يجكز لممقاكؿ أف يكؿ تنفيذ العمؿ كمو أك بعضو إلى مقاكؿ آخر إذا لـ يمنعو شرط في العقد أك لـ 

ى أف يعمؿ بنفسو ليس لو أف ( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف: " األجير الذم استؤجر عم571العمؿ تقتضي أف يقكـ بو بنفسو"، كما نصت المادة )
 يستعمؿ غيره ".
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المبرم فيما بين المؤسسة الفمسطينية لألقمار الصناعية والشركة المشغمة  لكن ىل يجوز التنازل عن العقد
 ؟الفضائي ىيئات البثلألقمار الصناعية لصالح 

 : لئلجابة عف ىذا التساؤؿ مف الباطف كالتنازؿ عف العقد التعاقدالبد أف نفرؽ بيف كؿ مف 

المتنازؿ ال يكجد إال العقد األصمي بيف المتعاقديف، كبمقتضى اتفاؽ التنازؿ يحكؿ  في التنازؿ عف العقد
أصمي حقكقو كالتزاماتو الناشئة عف العقد إلى المتنازؿ إليو. أما في التعاقد مف الباطف فيكجد عقداف، عقد 

 .1كعقد مف الباطف، كعادةن ما تختمؼ شركطيما كبنكدىما

نشاء  الرابطة العقدية بينو كبيف المتعاقد اآلخر،إنياء يعني  ىذا العقدنازؿ المتعاقد عف مركزه العقدم في فت كا 
عبلقة مباشرة كمتبادلة بيف المتنازؿ لديو كالمتنازؿ لو، في حيف أف تعاقد أحد طرفي العقد األصمي مف 
الباطف مع الغير يؤدم إلى إنشاء عبلقة قانكنية جديدة مكازية لمعبلقة القانكنية السابقة دكف أف تختمط معيا 

 . 2أك تدمج فييا، كتجمع بيف المتعاقد الكسيط كالغير أم المتعاقد مف الباطف

كمتحمبلن اللتزاماتو محتفظان بحقكقو المتعاقد الكسيط أك المشترؾ  بقاء في التعاقد مف الباطف يترتب عمى ذلؾ
، كفي ذات الكقت يككف دائنان كمدينان في العقد مف األصمي في العقد األكؿكمسؤكالن عف تنفيذىا اتجاه المتعاقد 

 اتجاه المتعاقد مف الباطف في العقد الثاني. الباطف

فيما يتعمؽ بحقكؽ كالتزامات ، فإنو في حالة التنازؿ عف العقد لؤلقمار الصناعية عقد تأجير حيز فضائيففي 
، -المتنازؿ إليو -الفضائيىيئات البث فإنيا تتحكؿ إلى  -المتنازؿ -المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 

نما تككف ىي ذاتيا أم متطابقة العقدفبل يككف ىنالؾ اختبلؼ في الحقكؽ كااللتزامات الناشئة عف  . أما في كا 
مؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية اتجاه الشركة مشغمة القمر مف الباطف، فإف حقكؽ كالتزامات ال أجيرلتا

كىذا اتجاىيا،  -مف الباطف  ةالمستأجر  -الفضائيىيئات البث حقكؽ كالتزامات لغير مطابقة تككف الصناعي 
ار مف ر، في حيف أف اإليجيعني أف في التنازؿ عف اإليجار يكجد عقد كاحد لككنو تنازؿ عف حؽ اإليجا

أم بيف الشركة المشغمة لؤلقمار  : األكؿ بيف المؤجر كالمستأجر األصميالباطف يكجد فيو عقداف ىما

                                                           
 .274، مرجع سابؽ، صالمقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  1
 .23، مرجع سابؽ، صالمقاولة الفرعيةبرجـ صميحة،  2
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أم  ، كالثاني بيف المستأجر األصمي كالمستأجر مف الباطفالصناعية كالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية
 .1بينيما ان جديد ان لككنو إيجار  الفضائي ىيئات البث

نمخص ذلؾ بأف التعاقد مف الباطف يختمؼ عف التنازؿ عف العقد، كلكف ما ينطبؽ عمى الشرط المانع مف 
التعاقد مف الباطف مف حيث القكاعد ىك ذاتو ما ينطبؽ عمى الشرط المانع مف التنازؿ عف العقد. كلكف ال 

شرط المانع مف التنازؿ عف العقد كال يعني كجكد أحدىما كجكد اآلخر بالضركرة، بحيث يمكف أف يكجد ال
 التعاقد مف الباطف في ذات العقد، كالعكس صحيح. يكجد الشرط المانع مف

كييؼ عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية محؿ دراستنا في ىذه الحالة ىك عقد مركب كيككف ت
كاـ كؿ مف العقديف في الجزء مككف مف عقد تأجير مف الباطف كعقد مقاكلة مف الباطف، كيتـ تطبيؽ أح

 الخاص بو.

 لثالفرع الثا

 عقد تأجير حي ز فضائي لألقمار الصناعية والخدمات المساندة لوإجراءات 

كما تكصمنا فكتحميؿ البنكد التي يتضمنيا، عقد تأجير الحيز الفضائي  إجراءاتفي ىذا الفرع سيتـ البحث في 
ىذا العقد يعد مف العقكد النمكذجية بحيث يتـ إعداد بنكده سابقان مف قبؿ الجية المؤجرة المتمثمة  إفسابقان 

بالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، لذا فإف ما نبحثو في ىذا الفرع ينطبؽ عمى كافة العقكد التي يتـ 
 المختمفة.الفضائي إبراميا مف قبميا مع ىيئات البث 

 مدة العقد 

لقد تكصمنا إلى أف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية ىك مف العقكد الزمنية بحيث يعد الزمف 
عنصران جكىريان فيو، كبالتالي يككف الزمف ىك المقياس الذم يقدر بو محؿ العقد، ذلؾ أف ىناؾ أشياء ال يمكف 

                                                           
 .252، ص2008، العراؽ، 1بية، جامعة بابؿ، ع، مجمة كمية التر دراسة مقارنة -التنازل عن االيجارميرم كاظـ عبيد الخيكاني،  1
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ة كالخدمات التي تؤدل ال تقاس إال تصكرىا إال مقترنة بالزمف، فالمنفعة ال يمكف تقديرىا إال بمدة معين
 .1بالزمف

خبلليا تنفيذ العقد، كيتمثؿ ذلؾ بمدة  عينة يتـبالتالي البد أف يتـ االتفاؽ مف قبؿ المتعاقديف عمى مدة م
خبلليا الحؽ في استخداـ الحيز الفضائي المؤجر لو ييئة البث الفضائي لالتشغيؿ كىي الفترة التي يككف 

 كغالبان ما تككف مدة التشغيؿ ىي سنة ميبلدية كاحدة.كالخدمات المساندة، 

ذلؾ بمكجب طمب كتابي تقدمو فسخ العقد مسبقان، كيككف  / أك مدد مماثمة ما لـ يتـ إنياءيد لمدة يتـ التجد
رغب باستئجار الحيز الفضائي كالحصكؿ عمى الخدمات المساندة لو مرة أخرل التي تيئة البث الفضائي ى
كيشترط أف يتـ تقديـ ىذا الطمب قبؿ انتياء  ،المتمثمة بالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةجية المؤجرة لم

 مدة العقد بفترة معينة تتمثؿ بثبلثة أشير عمى األقؿ.

 اإلحالة 

أف تقكـ بتأجير الحيز الفضائي مف الباطف، كما ال يجكز ليا أك لممؤسسة ييئة البث الفضائي ال يجكز ل
لؤلقمار الصناعية عمى حد سكاء التنازؿ أك إحالة أم مف الحقكؽ أك االلتزامات المترتبة عمى الفمسطينية 

 العقد لمغير، إال إذا اتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ كتابيان.

 التعديالت

يجكز االتفاؽ عمى تعديؿ أم شرط مف شركط العقد في أم كقت، عمى أف يتـ ذلؾ باتفاؽ كتابي، كال يعتد 
 ، كال يعد التعديؿ عقدان جديدان.2لشفكيةبالتعديبلت ا

 

 

 

                                                           
 .166، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -لتزام بوجو عام نظرية اال  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
 يتـ إضافة التعديبلت مف خبلؿ ممحؽ يككف جزء مف العقد األصمي. 2
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 لغة العقد 

تعتمد المغة العربية كمغة رسمية لتحرير العقد، كتحرر بعض المبلحؽ بالمغة االنجميزية كما يتـ استخداميا 
كىذه ة، لمتعبير عف بعض المصطمحات، كىي المبلحؽ كالمصطمحات التي تتضمف كتعبر عف األمكر التقني

 المتعمقاف بالعقد.ني كالتكنكلكجي في المجاؿ التق معتمدةعمييا ك المصطمحات متعارؼ 

ف مف العقد تعكد كؿ نسخة ألحد المتعاقديف حتى يعمؿ بمقتضاىا، كال يعد العقد ساريا كما كيتـ تحرير نسختي
البند لـ يأِت عمى ذكر  المفعكؿ إال بتكقيع ممثؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، في حيف أف ىذا

 تكقيع ممثؿ ىيئة البث.

أنو البنكد، كما  كالتي يجب أف تتضمنيا ىذه ىي الشركط كاإلجراءات المتعمقة بعقد تأجير الحيز الفضائي
بشكؿ  مكاصفات الباقة المخصصةالخدمات المقدمة المتفؽ عمييا ك يتـ تحديد مناطؽ تغطية البث ك البد أف 

 مكر الخاصة بكؿ مف المتعاقديف.تفصيمي كغير ذلؾ مف األ
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 الفصل الثاني 

 
 والخدمات المساندة لوجير حيز فضائي لألقمار الصناعية عقد تأ أحكام

 

يرتب  إذسبؽ كأف ذكرنا أف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية مف عقكد المعاكضة كالعقكد التبادلية، 
رتب في ذمة المؤسسة مقاببلن لما يأخذه. مما يعني أنو يالتزامات في ذمة كؿ مف طرفيو، كيعطي كؿ طرؼ 

 الفضائي.ييئات البث ل األمر بالنسبة، كذلؾ االلتزاماتالفمسطينية لؤلقمار الصناعية العديد مف 

عمى الكجو الصحيح السميـ كالمتفؽ عميو، كالبد أف يقكـ الطرفيف بالكفاء بكافة االلتزامات المترتبة في ذمتيما 
ال فإنو في حا ترتب عمى الطرؼ الذم أخؿ بالتزامو مسؤكلية عقدية، يلة اإلخبلؿ بأحد بنكد العقد سكؼ كا 

 كىذه المسؤكلية ال تختمؼ عما تقرره القكاعد العامة لممسؤكلية العقدية في القانكف المدني.

الصناعية كغيره مف العقكد البد أف ينتيي، حيث أنو إما أف ينتيي كما أف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار 
ما قبؿ مدتو ألسباب أخرل؛ كاإلقالة أك الفسخ أك انتياءه  نياية طبيعية تتحقؽ بانتياء المدة المتفؽ عمييا، كا 

 بقكة القانكف.
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 فضائيد تأجير حيز اآلثار المترتبة عمى عقلتفصيؿ ذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، األكؿ يبحث في 
، كيتـ ذلؾ في المطمب األكؿ المتعمؽ بالتزامات المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية لؤلقمار الصناعية

، أما المبحث الثاني فيبحث في المسؤكلية العقدية الفضائي البث ب الثاني المتعمؽ بالتزامات ىيئةكالمطم
، كيتـ ذلؾ مار الصناعية كفي انحبلؿ الرابطة التعاقديةاإلخبلؿ بعقد تأجير حيز فضائي لؤلقالناشئة عف 

 .مطمبيف أيضان في

 المبحث األول

 والخدمات المساندة لو جير حيز فضائي لألقمار الصناعيةاآلثار المترتبة عمى عقد تأ

 

إف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية يرتب التزامات في ذمة كؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار 
كيشترط في ىذه  ،ضة كالعقكد التبادلية كما أسمفنا، فيك مف عقكد المعاك الفضائي الصناعية كىيئات البث

إذ البد أف تمتـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتنفيذ  ،1خالؼ النظاـ العاـ كاآلدابتف ال االلتزامات أ
مجمكعة مف االلتزامات التي تحقؽ اليدؼ الرئيسي مف العقد؛ كىك بث مكاد كبرامج ىيئة البث الفضائي عبر 

 الحيز الفضائي ككصكليا لممشاىديف أك المستمعيف في أماكف التغطية المتفؽ عمييا. 

الفضائي أف تنفذ االلتزامات التي تترتب في ذمتيا بمكجب العقد كمقابؿ ما التزمت  عمى ىيئة البث بالمقابؿ
بياف ىذه االلتزامات بو المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، كذلؾ حتى تحقؽ الغاية مف تعاقدىا. كل

سسة التزامات المؤ المترتبة في ذمة كؿ مف الطرفيف قسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، يبحث األكؿ في 
 .الفضائي البث ما الثاني فيبحث في التزامات ىيئةالفمسطينية لؤلقمار الصناعية، أ

ف حيث ال يجكز ألم م اـ بالسرية:االلتز قع عمى عاتؽ الطرفيف؛ أكالن ت ةميم ات عامةيجدر اإلشارة إلى التزام
الطرفيف اإلفضاء بأية معمكمات سرية ذات طبيعة تجارية أك تكنكلكجية أك فنية أك عممية حصؿ عمييا مف 
الطرؼ اآلخر دكف مكافقتو كتابيان، كال يتـ اإلفضاء بالمعمكمات السرية إال لممكظفيف المسؤكليف مسؤكلية 

                                                           
: " مف المبادئ القانكنية أف كؿ التزاـ أساسو الرضا كاالختيار ىك التزاـ جائز ما داـ 1979سنة  1505( صفحة 163/79)قكؽ جاء في قرار تمييز ح 1

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية : منير مزاكم، باآلداب أك النظاـ العاـ"، انظر أنو غير ممنكع بقانكف أك نظاـ كال مخؿ
 .305مرجع سابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976جمة نقابة المحامين منذ بداية سنة المنشورة في م
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( مف مشركع القانكف 148/1ت المادة )حيث نص االلتزاـ بمبدأ حسف النية:مباشرة عف تنفيذ العقد. ثانيان 
المدني الفمسطيني عمى أنو: " يجب تنفيذ العقد طبقان لما اشتمؿ عميو كبطريقة تتفؽ مع ما يكجبو حسف النية"، 

( مف القانكف المدني 202/1( مف القانكف المدني المصرم كالمادة )148/1كما نصت عمى ذلؾ المادة )
 األردني.

 المطمب األول

 ة الفمسطينية لألقمار الصناعيةالمؤسس التزامات

 

ر يقع عمى عاتؽ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية العديد مف االلتزامات بمكجب عقد تأجير حيز لؤلقما
مف استخداـ  ىيئة البث الفضائيالحيز الفضائي، تمكيف بتخصيص كتسميـ الصناعية، كمنيا التزاميا 

، االلتزاـ بضماف التعرض كضماف العيكب ، االلتزاـ باإلعبلـ كالتبصيرانقطاعخدمات كاالنتفاع بيا دكف ال
كسكؼ نبحث في كؿ التزاـ بالتفصيؿ  ،كااللتزاـ بالصيانة كالحماية مف تشكيش أك انقطاع البث كالخدمات

 عمى حدة في فرع مستقؿ.

 الفرع األول

 من االنتفاع بو ياوتمكينئي ييئة البث الفضال تخصيص الحيز الفضائيااللتزام ب

يعد ىذا االلتزاـ مف االلتزامات الرئيسية التي تقع عمى عاتؽ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، كيمكننا 
القكؿ بأنو ال مكاف لمعقد دكف تحقؽ ىذا االلتزاـ، بحيث أف اليدؼ الرئيسي كالغاية المرجكة مف العقد ال 

نية لؤلقمار الحيز الفضائي المتفؽ عميو فيما بيف المؤسسة الفمسطي تخصيصتتحقؽ كال يتـ الكصكؿ ليا دكف 
قدـ الذم ي فكما تكصمنا سابقان أف الحيز الفضائي ،كتمكينيا مف االنتفاع بوىيئة البث الفضائي الصناعية ك 

 محبلن لمعقد محؿ الدراسة. يعدييئة البث الفضائي ل

يبقى في أف عمى : " يمـز تسميـ المأجكر لممستأجر نومف مجمة األحكاـ العدلية عمى أ( 583المادة ) نصت
المدني الفمسطيني عمى  ( مف مشركع القانكف617المادة ) نصتيده متصبلن كمستمران إلى انقضاء المدة "، ك 



84 
 

: " يمتـز المؤجر أف يسمـ المستأجر العيف المؤجرة كممحقاتيا في حالة تصمح معيا ألف تفي بما أعدت لو أنو
( مف القانكف المدني 677/1"، كالمادة ) كفقان لما تـ االتفاؽ عميو أك لطبيعة العيف المؤجرةمف المنفعة، 
عمى المؤجر تسميـ المأجكر كتكابعو في حالة تصمح معيا الستيفاء المنفعة " عمى أنو: نصتاألردني كالتي 
 .1" المقصكدة كاممة

كتخصيص الحيز الفضائي المتفؽ عميو، مف حيث  كعميو تمتـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتكفير
لتقنية التي تـ تحديدىا في ككافة المكاصفات الفنية كا كالجكدة الترددات كالسعة كمناطؽ التغطية كالسرعة

عبارة عف ىيئة البث الفضائي فقد تككف  إضافة إلى تكفير السعة المخصصة لنكع البث المتفؽ عميو ،العقد
قناة تمفزيكنية فيتفؽ الطرفاف أف يككف البث تمفزيكني فقط دكف البث اإلذاعي أك البث عبر االنترنت، كمف 

عبارة عف محطة إذاعية فيتـ االتفاؽ عمى أف يككف البث فقط ىيئة البث الفضائي الممكف أيضان أف تككف 
 .بث بأنكاعو، كقد يتفؽ األطراؼ في حالة أخرل أف يشمؿ العقد الان إذاعي

لحيز الفضائي ىيئة البث الفضائي مف االنتفاع باف أف تمك المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كما عمى
فؽ عمييا، عبره كالكصكؿ إلى أماكف التغطية المت بث المكاد كالبرامج الخاصة بياالمستأجر، كذلؾ مف خبلؿ 

كالتي سبؽ الحديث عنيا  -االتفاؽ عمييا في العقد المبـر  التي تـكبالجكدة كبكافة المكاصفات الفنية كالتقنية 
، بحيث المعدات الخاصة بالكصكؿ إلى الحيز الفضائي، بؿ كيشمؿ ذلؾ أيضان أف تقكـ بتكفير كافة -أعبله 

 .3ذلؾ أيضان  كأكدت محكمة التمييز األردنية، 2تعد مف ممحقات العيف المؤجرة

، كذلؾ حتى يتييأ استعمالو بو ةن لو كممحق ةن ككف تابعتبصفة دائمة لفممحقات الحيز الفضائي، ىي ما أعدت 
أم أنيا ضركرية  عد بصفة دائمة لخدمتو،تفي الغرض المقصكد منو أك حتى يستكمؿ ىذا االستعماؿ ك 

                                                           
 ( مف القانكف المدني العراقي.742( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )564يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 1
يف المؤجرة ما يسرم عمى تحديد ممحقات المبيع، كقد نصت ( مف القانكف المدني المصرم بأف يسرم عمى تحديد ممحقات الع566تقضي المادة ) 2

: " يشمؿ التسميـ ممحقات الشيء المبيع  ككؿ ما أعد بصفة دائمة الستعماؿ ىذا الشيء، د ممحقات المبيع عمى الكجو اآلتي( منو عمى تحدي432المادة )
 -الوسيط في شرح القانون المدني ظر: عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، ان .ياء كعرؼ الجية كقصد المتعاقديف"كذلؾ طبقان لما تقضي بو طبيعة األش

 .214صمرجع سابؽ، ، اإليجار والعارية -د الواردة عمى االنتفاع بالشيء العقو 
بالعيف أنو: " مف المبادئ القانكنية المقررة أف حؽ المستأجر يتعمؽ  1978سنة  200( صفحة 390/77جاء في قرار محكمة التمييز األردنية ) 3

ىي أنو يغمب أف ال يتمكف مف االنتفاع بالعيف المؤجرة عمى الكجو المقصكد بغير تمؾ  أف الحكمة مف تعمؽ حقو بالممحقاتالمؤجرة كممحقاتيا، ك 
 1976بداية سنة منذ  -المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة نقابة المحامينالممحقات". انظر: منير مزاكم، 

 .49المرجع السابؽ، ص ،1980حتى نياية 
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فيناؾ مف الممحقات ما يعتبر ضركريان بحيث ال  ؽ عممية البث،الحيز الفضائي كالتحكـ فيو كتحق الستخداـ
كميا أك بعضيا التزمت الجية المؤجرة  تتكاجد، فإذا لـ تكاجدتشكؿ المقصكد إال إذا حيز الفضائي بالينتفع بال

ال يكتفى بتسميـ ما ىك مكجكد حيث المستأجرة، ييئة البث الفضائي بإيجاد ما ليس مكجكدان منيا كتسميميا ل
مف  الصناعي الكصمة الصاعدة لمقمر، فمثبل تعتبر 1فقط، ألف ىذا ىك التفسير المعقكؿ لنية المتعاقديف

 الضركرية التي ال تتحقؽ عممية البث دكنيا. الممحقات

 ىذا الحيز إال بتسميـبالشكؿ السميـ كالمطمكب التمكيف مف االنتفاع بالحيز الفضائي  ال يتحقؽمف جية أخرل 
عف طريؽ كضعو الفضائي  البثىيئة ، كالتسميـ ىنا يككف بنقؿ حيازة السعة القمرية إلى الفضائي لييئة البث

رساؿ برامجيا إلييا كاالنتفاع بيا دكف إلكتركنيان بحيث تتمكف مف حيازتيا  اتحت تصرفي عف طريؽ تشغيميا كا 
 .2عائؽ أك حائؿ، كليس لمتسميـ شكؿ خاص فيكفي داللة الحاؿ عمى التسميـ

المقصكد مف  يدؼ المرجكال تحقيؽلجيدة قابمة التسميـ في حالة  عندتككف العيف المؤجرة كممحقاتيا بد أف كال
االنتفاع بيا، كأف يضمف قد يحكؿ دكف  عائؽ أمخالية مف  البد أف تككف العيف المؤجرة ا، كذلؾإيجارى

ماديان قبؿ تسميـ العيف،  لممستأجر كؿ تعرض مف الغير، سكاء كاف مبنيان عمى سبب قانكني أـ كاف تعرضان 
، كسنفصؿ 3تعرض المبني عمى السبب القانكنيلمإال  فإف المؤجر ال يككف ضامنان ـ التسمي كاف قد أتـذا أما إ

كبجميع األحكاؿ ال يعتبر التسميـ تامان إال بإزالة المكانع التي تحكؿ بيف المستأجر كبيف انتفاعو ذلؾ الحقان. 
" إذا قصر المؤجر في إعداد المأجكر ليككف صالحان  :قضت محكمة التمييز األردنية أنوحيث ، 4بالمأجكر

                                                           
 - 217مرجع سابؽ، ص، اإليجار والعارية -نتفاع بالشيء العقود الواردة عمى اال  -الوسيط في شرح القانون المدني أحمد عبد الرزاؽ السنيكرم،  1

 .218ص
مستأجر: كيشترط في ذلؾ أف يككف المستأجر متمكنان مف حيازة العيف . كضع العيف المؤجرة تحت تصرؼ ال1التسميـ الفعمي ينطكم عمى عنصريف:  2

بحيث يستكلي حيازة يستطيع معيا أف ينتفع بيا االنتفاع المقصكد مف غير أف يحكؿ حائؿ دكف ذلؾ، مف ال يشترط أف تنتقؿ الحيازة فعبلن إلى المستأجر 
متمكنان مف ىذا االستيبلء فإف المؤجر يككف قد نفذ التزامو بالتسميـ حتى قبؿ أف يستكلي ، كما داـ المستأجر عمى العيف أك ممحقاتيا استيبلءن ماديان 

. أف يعمـ المؤجر المستأجر بكضع العيف المؤجرة تحت تصرفو، كال يكجد شكؿ معيف ليذا اإلخطار، 2عمييا أبدان  لمستأجر عمييا، كحتى لك لـ يستكؿِ ا
ير مسجؿ أك بشكؿ شفكم، كلكف يقع عبء اإلثبات عمى المؤجر كأنو أخطر المستأجر فعبلن بذلؾ، كيككف فقد يككف بإنذار رسمي أك كتاب مسجؿ أك غ
 .228سابؽ، صالمرجع الانظر:  ذلؾ بكافة الطرؽ ألف اإلخطار كاقعة مادية.

 .225سابؽ، صالمرجع ال 3
 .233مرجع سابؽ، ص ،المقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  4
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لبلنتفاع في مكعد بدء اإلجارة كلـ يسممو لممستأجر، فإنو يككف ممزمان بإعادة األجرة التي استكفاىا مف 
 .1المستأجر ما داـ أنو لـ يمكنو مف استيفاء المنفعة "

ييئة البث الفضائي ميـ الحيز الفضائي لعمى ذلؾ تمتـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتس بناءن 
تماـ عممية البثكتمكينيا مف االنتفاع  دكف أم مكانع أك عكائؽ أك أم مشاكؿ قد تحكؿ دكف كصكؿ البث  كا 

كأف يككف  ؛دية أك قانكنيةقد تككف ىذه المكانع أك العكائؽ ماك تردد المتفؽ عمييما، إلى أماكف التغطية كعبر ال
ىيئة البث الفضائي تتمكف  أالغير صالح لبلستخداـ أك مخصص لنكع بث آخر، أك  الحيز الفضائي المؤجر

بلنقطاع أك التشكيش أك التكقؼ أك ضعؼ اإلشارة أك لره بشكؿ مستمر، بحيث يتعرض البث مف البث عب
رادة  التداخؿ أك كجكد نقص في التغطية الكاممة بشرط أف ال يككف ذلؾ ناتج عف أسباب خارجة عف سيطرة كا 

 .2الجية المؤجرة

حيث ال تبرأ ذمة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية إذا لـ تقـ بو، يعد ىذا االلتزاـ التزامان بتحقيؽ نتيجة، 
، كما أنو يجكز لييئة البث أف تدفع بعدـ التنفيذ كأال تنفذ ففي حاؿ لـ تنفذه  فإف المسؤكلية العقدية تقـك

حيث جاء قي قرارىا: " أنو مف  ردنيةقد أكدت عمى ذلؾ محكمة التمييز األااللتزامات المقابمة نتيجة لذلؾ. ك 

                                                           
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة ، منير مزاكم، 1980سنة  327( صفحة 317/79انظر تمييز حقكؽ ) 1

 .89مرجع سابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -نقابة المحامين
ؽ، ضد كبلن مف كزير االستثمار 65لسنة  3454يـ بصفتو مالؾ قناة " البدر " الفضائية، الدعكل رقـ ، أقاـ نبيؿ بدر محمكد نع25/10/2010بتاريخ  2

مية، كرئيس كرئيس الييئة العامة لبلستثمار، كرئيس مجمس إدارة الشركة المصرية لؤلقمار الصناعية، كرئيس مجمس إدارة المنطقة الحرة العامة اإلعبل
لغاء القرار الصادر بإيقاؼ نشاط قناة البدر الفضائية، كقطع مجمس أمناء اتحاد اإلذاعية كال تمفزيكف، ككزير اإلعبلـ بصفتيـ، طالبان الحكـ بكقؼ تنفيذ كا 

قؼ بث القناة إشارة البث الفضائي عنيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار أخصيا إعادة إشارة البث. كقد أقرت الييئة العامة لبلستثمار بعدـ صدكر قرار بك 
ىك ذات ما أقر بو دفاع الشركة المصرية لؤلقمار الصناعية، كقد قدمت الييئة العامة لبلستثمار خطابان مرسبلن مف كزارة ك لغاء الترخيص الصادر ليا، أك إ

رشحي األحزاب المختمفة اإلعبلـ إلى الشركة المصرية لؤلقمار الصناعية كالمنطقة الحرة اإلعبلمية بقياـ قناة البدر بتأجير مساحات زمنية في برامجيا لم
، قضت المحكمة بكقؼ تنفيذ قرار إيقاؼ 27/11/2010لشركط الترخيص الممنكح ليا. كبتاريخ بذلؾ مخالفة نتخابات مجمسي الشعب كالشكرل، في ا

إنكاره مف قبؿ الجيات اإلدارية  نشاط قناة " البدر " الفضائية، كقد سببت المحكمة حكميا بأف القرار المطعكف فيو الصادر بكقؼ بث ىذه القناة لـ يتـ
ر دكف المطعكف ضدىا، كأف البادم مف ظاىر األكراؽ أف كقؼ بث ىذه القناة قد تـ دكف مراعاة الضمانات الشكمية كاإلجرائية كالمكضكعية، حيث صد

العامة لبلستثمار، كدكف تحديد لما ارتكبتو القناة مف أف يسبقو إنذار كتابي إلى المدعي بصفتو مالكان لمقناة سكاء مف المنطقة الحرة اإلعبلمية أك الييئة 
دـ تسبيب قرار مخالفات، فضبلن عف عدـ إخطار الييئة العامة لبلستثمار مف قبؿ المنطقة الحرة اإلعبلمية بأية مخالفات منسكبة لمقناة، باإلضافة إلى ع

 -تقرير حول حرية الفكر واإلبداع في مصر ) يونيو كالدستكر. انظر:  كقؼ البث، كىك ما رأت معو المحكمة مخالفة القرار المطعكف فيو لمقانكف
 .16ص، 2011، القاىرة، 1، مؤسسة حرية الفكر كالتعبير، ط(2010ديسمبر
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المبادئ القانكنية السائدة أنو إذا كجدت التزامات متقابمة مرتبطة ببعضيا البعض كامتنع أحد الفريقيف عف 
 . 1الكفاء بالتزامو يككف مف حؽ الفريؽ اآلخر أف يمتنع ىك أيضان عف الكفاء بالتزامو "

يتعمؽ بكقت التسميـ، فإنو يجب أف يتـ التسميـ في الكقت الذم عينو المتعاقداف صراحةن في العقد، أما  أما فيما
كىك  تـ تحديده في العقد،يقع الحيز الفضائي كالترددات ضمنو كيالقمر الذم  ما يتعمؽ بمكاف التسميـ فإنوفي

 . E8WB (PALSAT 8W )القمر 

 الفرع الثاني

 من استخداميا ياوتمكينييئة البث الفضائي ل الخدماتأداء االلتزام ب

 يقع عمى عاتؽ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية التزاـ آخر يتمثؿ في تقديـ الخدمات التقنية لييئة البث
كمنيا أجيزة اإلرساؿ  ،اعمييا أف تقكـ بتمكينيا مف استخداميكتجييز األجيزة كالمعدات ك  ،الفضائي

كاالستقباؿ كقنكات التجميع كالتكزيع لشبكات االتصاالت كالبث األرضي كالبث عبر االنترنت، كترتبط مدة 
كتسييؿ ذلؾ مف خبلؿ  الزمة لتحقيؽ عممية البث السميـ، تقديميا بمدة االنتفاع بالحيز الفضائي، فيي

لمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بتنفيذ ىذا االلتزاـ، حتى تقكـ اك  الكسائؿ الفنية كالتقنية ذات الصمة.
 كأف تبذؿ في إنجازه العناية البلزمة ككفقان لما كرد في العقد مف شركط،يجب أف ينجز بالطريقة المتفؽ عمييا 

 .2لتحقيؽ اليدؼ المتكخى مف ذلؾ

أف تقكـ بكافة األعماؿ  بحيث عمييا ىك التزاـ بتحقيؽ غاية، المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةالتزاـ إف 
الغاية المرجكة مف العقد، فالتزاميا  كتحقؽالبلزمة التي تمكنيا مف القياـ بيذا االلتزاـ بالشكؿ السميـ المطمكب 

تجييز األجيزة كالمعدات التقنية كالفنية كتقديـ الخدمات الفنية البلزمة تمثؿ في تىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة 
 دؼ الرئيسي كىك بث المحطة عبر القياـ باليمف  بالمقابؿ مف استخداميا لتتمكفىيئة البث الفضائي كتمكيف 
كالكصكؿ إلى أماكف التغطية بالجكدة المطمكبة، بحيث ال يكفي أف تبذؿ المؤسسة الفمسطينية  المستأجر الحيز

                                                           
ة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجم، منير مزاكم، 1980لسنة  527( صفحة 358/79انظر: تمييز حقكؽ ) 1

 .305مرجع سابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -نقابة المحامين 
، مرجع سابؽ، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة -العقود الواردة عمى العمل  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2

 .65ص
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ية العقدية، ما لـ يثبت ف مكجبان لممسؤكليكك خمؿ ككؿ تأخير أك  ،عية العناية الكافية لمقياـ بذلؾلؤلقمار الصنا
 ذلؾ خارج عف إرادتيا. أف سبب 

عمى أف تقكـ األخيرة بإحضار ىيئة البث الفضائي قد تتفؽ كؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ك 
المؤسسة  أك المعدات التي تمـز لذلؾ، كلكف بسبب الطبيعة الخاصة ليذه األعماؿ فإنو غالبان ما تقكـ األجيزة

الفمسطينية بإحضارىا، ككنيا متخصصة في أمكر البث كاإلرساؿ كاالتصاؿ ككافة األمكر التقنية كالتكنكلكجية 
 بيا. ان متخصص ان بشري ان مؾ كادر تالمتعمقة بيا، كككنيا تم

يجكز أف يقتصر المقاكؿ  -1: " لقانكف المدني الفمسطيني عمى أنو( مف مشركع ا739بحيث نصت المادة )
   ك يستعيف بيا في القياـ بعمموعمى التعيد بتقديـ عممو، عمى أف يقدـ رب العمؿ المادة التي يستخدميا أ

 .1يجكز أف يتعيد المقاكؿ بتقديـ العمؿ كالمادة معان " -2

في كؿ األحكاؿ تككف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية مسؤكلة عف جكدة الخدمات كالمعدات التي تقـك 
، لذا عمييا أف تمتـز بالمكاصفات كالشركط التي تحقؽ الفضائي يا كيتكجب عمييا ضمانيا لييئة البثبتقديم

( مف 740فالمادة ) ؿ طاقاتيا التقنية كالعممية مف أجؿ إتماـ ذلؾ.كاليدؼ كالغاية المقصكدة، كتستنفذ 
مادة العمؿ كميا أك بعضيا : " إذا تعيد المقاكؿ بتقديـ عمى أنو نصتمشركع القانكف المدني الفمسطيني 

 .2كجب تقديميا كفقان لشركط العقد، ككاف مسؤكالن عف جكدتيا كعميو ضمانيا لصاحب العمؿ"

عمييا أف تمتـز بأداء الخدمات كتقديـ المعدات في الكقت المحدد كالمتفؽ عميو في العقد، كما أنو يتكجب 
بتحقيؽ غاية، كليس التزامان ببذؿ  ان العمؿ في المدة المتفؽ عمييا أك في المدة المعقكلة التزام بإنجازكااللتزاـ 

                                                           
( مف القانكف المدني العراقي كالتي تنص 865المدني المصرم، كما يتطابؽ حكميا مع حكـ المادة )( مف القانكف 647تطابؽ ىذه المادة مع المادة ) 1

 يجكز أف يقتصر المقاكؿ عمى التعيد بتقديـ عممو عمى أف يقدـ رب العمؿ المادة التي يستخدميا المقاكؿ أك يستعيف بيا في القياـ بعممو، -1عمى أنو: " 
 كما يجكز لو أف يتعيد المقاكؿ بتقديـ العمؿ كالمادة معان كيككف استصناعا ". -2 كيككف المقاكؿ أجيران مشتركان 

( مف قانكف 663( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )648( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )783/1يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 2
 القانكف المدني العراقي. ( مف866المكجبات كالعقكد المبناني، كالمادة )
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عناية، فبل يكفي إلعفائيا مف المسؤكلية عف التأخر أف تثبت أنيا بذلت عناية الشخص المعتاد في إنجاز 
 .  1ا أف تثبت السبب األجنبيالعمؿ في الميعاد كلكف لـ تتمكف مف ذلؾ، بؿ يجب عمييا حتى تنتفي مسؤكليتي

 الفرع الثالث

 االلتزام بضمان التعرض وضمان العيوب

عدـ التعرض لو في االنتفاع بالمأجكر، كىذا الضماف يتفرع عف التزامو بتمكيف يضمف المؤجر لممستأجر  
كما يضمف ما يكجد في العيف المؤجرة مف عيكب، إذا كاف  ،االنتفاع انتفاعان ىادئان كامبلن المستأجر مف 

كفي ىذا الفرع سنبحث أكالن في االلتزاـ بضماف ، 2أك ينقص المنفعةبيا كجكدىا يحـر المستأجر مف االنتفاع 
 التعرض ثـ في االلتزاـ بضماف العيكب.

 أواًل: االلتزام بضمان التعرض 

يمتـز المؤجر بأف يمتنع عف كؿ  -1: " ي الفمسطيني عمى أنولقانكف المدن( مف مشركع ا625المادة ) نصت
ما مف شأنو أف يحكؿ دكف انتفاع المستأجر بالعيف المؤجرة، كال يجكز لو أف يحدث بالعيف أك بممحقاتيا أم 

ال يقتصر ضماف المؤجر عمى األعماؿ التي تصدر منو أك مف أتباعو بؿ  -2تغيير يخؿ بيذا االنتفاع  
الضماف إلى كؿ تعرض أك إضرار مبني عمى سبب قانكني يصدر مف أم مستأجر آخر أك مف أم يمتد ىذا 

 . 3شخص تمقى الحؽ عف المؤجر"

ة لؤلقمار الصناعية االلتزاـ بضماف التعرض الشخصي بحيث تضمف أم في ذمة المؤسسة الفمسطيني يترتب
ز الفضائي كاستخداـ الخدمات سكاء كاف مف االنتفاع بالحيىيئة البث الفضائي تعرض يصدر منيا قد يمنع 

كيككف ىذا التعرض ماديان بأف تقكـ بأم فعؿ أك عمؿ مادم ال يستند إلى أم رض ماديان أـ قانكنيان. ىذا التع
حؽ أثناء المدة التشغيمية، كأف تقكـ باستخداـ نفس الحيز الفضائي كبذات الترددات أك أف تقكـ بالتشكيش 

                                                           
سابؽ، ، مرجع المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة -العقود الواردة عمى العمل  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1

 .77ص
 .238، مرجع سابؽ، صالمقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  2
( مف القانكف 753( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )571( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )684يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 3

 ( مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني.553( كالمادة )552المدني العراقي، كالمادة )
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ىيئة أما التعرض القانكني، كأف تدعي بحؽ عمى الحيز الفضائي بحيث تمنع  .دكقطع اإلشارات بشكؿ متعم
 كالقياسات كلكف يجكز ليا أف تستخدـ الحيز الفضائي ألغراض الفحص ،1مف االنتفاع بوالفضائي البث 

 .2الفضائي كالصيانة، شرط أف تختار مكاعيد تناسب الجداكؿ الزمنية لمبث الخاص بييئة البث

نما تمتد إلى إضافة لما  سبؽ فإف مسؤكليتيا ال تقتصر عمى األعماؿ القانكنية كالمادية التي تصدر منيا، كا 
لى التعرضاألعماؿ المادية ا الصادر مف ىؤالء كالمؤسس عمى سبب قانكني،  لتي تصدر مف أتباعيا كا 

 ئيـثناء أداأ تابعييافيككف التعرض الصادر منيـ ككأنو صدر منيا، كلكف يشترط أف يقع التعرض مف 
 .3بياأك بسب اميـ الكظيفيةمي

عبلكةن عمى ذلؾ فإنيا ممزمة أيضان بضماف التعرض الصادر مف الغير، عندما يدعي ىذا الغير حقان مستمدان 
 تضمف إال التعرض كنيا الل ،4منيا، كفي الحقيقي أف الغير يمكف أف يدعي حقان غير مستمد منيا أيضان 

المبني عمى سبب قانكني كالكاقع أثناء المدة التشغيمية. كأف تدعي إحدل ىيئات البث أنيا قامت باستئجار 
ىيئة البث الفضائي الحيز الفضائي كالترددات نفسيا بمكجب عقد إيجار أسبؽ بالتاريخ مف عقد إيجار 

 المنتفعة بالحيز الفضائي.

: " ال يضمف المؤجر لممستأجر التعرض ع القانكف المدني الفمسطيني بأنوشرك ( مف م630فقد نصت المادة )
مكجبات ( مف قانكف ال557المادم إذا صدر مف أجنبي ما داـ المتعرض ال يدعي حقان "، كما نصت المادة )

 ة كالعنؼ: " ال يمـز المؤجر أف يضمف لممستأجر ما يأتيو شخص ثالث مف الشدكالعقكد المبناني عمى أنو
يدعي ىذا الشخص حقان ما عمى المأجكر كبدكف أف يككف المؤجر قد فعؿ ما أدل  فتعرضان النتفاعو بدكف أ

 .5إلى ذلؾ التعرض"

                                                           
 .259مرجع سابؽ، ص، العقود المسماة -القانون المدني األردني شرح د. منذر الفضؿ، د. صاحب الفتبلكم،  1
 .259، مرجع سابؽ، صتمفزيوني عبر األقمار الصناعيةعقد البث اإلذاعي والكامراف محمد قادر،  2
 .242، مرجع سابؽ، صالمقاولة ( -اإليجار  -الوجيز في العقود المدنية ) البيع د. جعفر الفضمي،  3
 .254، ص1974، مطبعة العاني، بغداد، 3، طالوجيز في شرح العقود المسماة في البيع واإليجار، د. سعدكف العامرم 4
 ( مف القانكف المدني العراقي.755( مف القانكف المدني المصرم كالمادة )575يتطابؽ حكـ المادتيف مع حكـ المادة ) 5
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كما قضت محكمة النقض المصرية بأف " تعرض المؤجر الذم يحكؿ دكف انتفاع المستأجر بالعيف المؤجرة  
ت أيضان " أف عقد اإليجار أثره التزاـ المؤجر أثره حؽ المستأجر في حبس األجرة مدة التعرض "، كما قض

 .1بتمكيف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة، مؤدل ذلؾ التزاـ المؤجر بضماف عدـ التعرض"

 : ضمان العيوب الخفية ثانياً 

تمتـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أيضان بضماف العيكب الخفية التي تتعمؽ بالحيز الفضائي 
بمعنى أف يككف عيبان يا بيا، كالتي تحكؿ دكف انتفاعالفضائي  المؤجر أك بالخدمات التي تقدميا لييئة البث

فكما تحدثنا سابقان أف التزاـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة تتمثؿ في  ،مؤثرا
، إال في كالعيب الذم يطرأ خبلؿ المدة التشغيميةكقد يككف ىذا العيب قديمان أك جديدان  ،نجاح عممية البث

 ىي المتسببة بيذا العيب. ىيئة البث الفضائي حالة كانت 

بؿ ليس  ،عمى عمـ بكجكدهىيئة البث الفضائي تككف  أالأم يككف ىذا العيب خفيان،  و البد أفإضافةن إلى أن
البث أك كجكد خمؿ في الكصبلت كالعيب الخفي الذم يؤثر في جكدة ، باستطاعتيا أف تعمـ بو أيضا

 الصاعدة لؤلقمار الصناعية أك في خدمة األلياؼ الضكئية.

: " لك حدث في المأجكر عيب قبؿ استيفاء المنفعة مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أنو( 515)المادة  نصتك 
: " لك حدث في المأجكر عيب فالمستأجر ( منيا عمى أنو515المادة ) نصتفإنو كالمكجكد كقت العقد "، ك 

ف شاء فسخ اإلجارة "،   كقد نصت عمى بالخيار إف شاء استكفى المنفعة مع العيب كأعطى تماـ األجرة كا 
يضمف المؤجر لممستأجر ما يكجد في العيف  -1: " مشركع القانكف المدني الفمسطيني ( مف631ذلؾ المادة )

ع بيا أك تنقص منيا نقصان فاحشان كال يضمف العيكب التي جرل العرؼ المؤجرة مف عيكب تحكؿ دكف االنتفا
إذا ترتب عمى العيف حرماف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة جاز لو أف يطمب  -2عمى التسامح فييا 

                                                           
د. عبد  ، انظر:17/5/2006جمسة  -ؽ 65( لسنة 10384قـ )، كطعف مدني ر  17/5/2006جمسة  -ؽ 73( لسنة 2646طعف مدني رقـ ) 1

 .355، اإلسكندرية، ص( 2006 - 2005الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية )  الفتاح مراد،
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ال يضمف المؤجر العيب إذا كاف المستأجر عمى  -3الفسخ أك إنقاص األجرة مع ضماف ما يمحقو مف ضرر 
 .1كقت التعاقد أك كاف مف اليسير عميو أف يعمـ بو " عمـ بو

عديل عمى تئة البث الفضائي ىيلكن ىل يجوز أن تتفق كل من المؤسسة الفمسطينية لألقمار الصناعية و 
 أحكام الضمان السابقة؟

لتالي يجكز كبا ،2أحكاـ مفسرة إلرادة المتعاقديف اف ليست مف النظاـ العاـ، بؿ ىيأحكاـ االلتزاـ بالضم إف
 المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةلية كذلؾ باالتفاؽ عمى تخفيؼ أك تشديد مسؤك ، االتفاؽ عمى تعديميا

 ،عف غش ىذا الضماف اإلعفاء أال تككف قد أخفتالتخفيؼ أك أك حتى اإلعفاء منيا، كلكف يشترط في حالة 
انكف المدني ( مف مشركع الق632صت المادة )فقد نففي ىذه الحالة يككف االتفاؽ عمى التعديؿ باطبلن. 

يقع باطبلن كؿ اتفاؽ يقضي باإلعفاء أك الحد مف ضماف التعرض أك العيب إذا كاف المؤجر : "بأنوالفمسطيني 
 .3قد أخفى عف غش سبب ىذا الضماف "

يرل البعض أنو يجب عدـ التكسع في تفسير التخفيؼ أك اإلعفاء مف المسؤكلية حتى ال يضار المستأجر، 
كالرأم الراجح ىك أنو إذا كرد شرط اإلعفاء في عبارة عامة كجب تفسيره عمى  ألف المؤجر ىك مف ينتفع بو،

، 4إنقاص األجرة حسب األحكاؿ المؤجر إال مف التعكيض، كال يحـر المستأجر مف حؽ الفسخ أكأنو ال يعفي 
 .كىذا ما نتفؽ معو

 

 

 

                                                           
( مف 757( ك )756( مف القانكف المدني المصرم، كالمادتيف )576( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )686يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) 1

 ( مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني.559القانكف المدني العراقي، كالمادة )
 .336، مرجع سابؽ، صاإليجار والعارية -ود الواردة عمى االنتفاع بالشيء العق -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
( مف القانكف المدني 759( مف القانكف المدني المصرم كالمادة )578( مف القانكف المدني األردني كالمادة )689يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة )  3

( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني فيما يتعمؽ بالمقاكلة كتقديـ 746( مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني، كحكـ المادة )561العراقي كالمادة )
 الخدمات.

 .260مرجع سابؽ، ص، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع واإليجاردكف العامرم، د. سع 4
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 الفرع الرابع

 التبصير(االلتزام باإلعالم )

في العقد محؿ الدراسة غالبان ما يككف ىناؾ اختبلؿ في التكازف المعرفي بيف أطرافو، فيك مف العقكد 
المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية  تقني، فأحد أطراؼ العقد كىيالمستحدثة كليدة التطكر التكنكلكجي كال

تمثؿ الطرؼ القكم في  إذ أنيافيي مؤسسة فنية متخصصة،  تككف عمى معرفة كدراية أكثر بيذا المجاؿ
ضئيمة بيذا المجاؿ كغالبان تككف ال  عمى معرفةقد تككف  الفضائي البث ةالعبلقة العقدية، في حيف أف ىيئ

تممؾ أم معرفة حكلو، فقد سبؽ لنا الحديث أنيا عبارة عف مؤسسات متخصصة إعبلميا أك ثقافيا أك غير 
ف كانت تم بعض الككادر البشرية أك الخبرة الفنية كالتقنية فيي ال تكاد تكافئ أك تقارب كفاءات  ؾمتذلؾ، كا 

المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أك الخبرة الفنية كالتقنية، كىي  الككادر البشرية كالمتخصصكف في
 بذلؾ تككف الطرؼ الضعيؼ في العبلقة التعاقدية.

طريقة بحث عف فسعى في الالعقدية،  المتعاقديف زمراك تكافؤمعالجة مسألة عدـ لالقضاء الفرنسي  ثابرلقد 
نظرية عيكب الرضا القائمة عمى مبدأ سمطاف يعيد التكازف المفقكد في المعرفة بيف المتعاقديف، مف خبلؿ ل

قرار كجكد كاجب ضمني باإلعبلـ أطمؽ عميو القضاء " االلتزاـ باإلعبلـ "، اإلرادة ك  فيدفو بالدرجة األكلى ا 
مف المتعاقديف معالجة االختبلؿ بيف ىتـ بيث افي عقكد اإلذعاف، ح مراكز المتعاقديفتحقيؽ التكازف في كاف 

 .2كاألمانة في التعامؿ حسف النيةالثقة المشركعة ك كيعتبر ىذا االلتزاـ تعبيران جديدان عف  ،1الناحية االقتصادية

 تتعدد أسماء ىذا االلتزاـ، فيقاؿ االلتزاـ باإلعبلـ كااللتزاـ بالتبصير أك اإلخبار، كيقاؿ أيضان االلتزاـ باإلفضاء
فيي تفضي إلى ذات المضمكف كالنتيجة كترتب ذات  ،3بالبيانات كالمعمكمات، ككميا تحمؿ المعنى ذاتو

 الكاجبات في ذمة الجية المؤجرة.

الكاجب الضمني الذم أكجده القضاء، كالذم بمقتضاه يمتـز الطرؼ األكثر "  :رؼ االلتزاـ باإلعبلـ بأنوع  
 :كع رؼ أيضان بأنو ،1"اآلخر بالبيانات المتعمقة بمكضكع العقدتخصصان كاألفضؿ معرفة بإببلغ الطرؼ 

                                                           
 .2، ص2013، جامعة أكمي محند أكلحاج، البكيرة، ) منشكرة( ، رسالة ماجستيرااللتزام باإلعالم في عقد االستيالكبتقة حفيظة،  1
 .49، مرجع سابؽ، صفمسطينعقد تأجير السيارات في التنظيم القانوني لدعاء محمد المصرم،  2
 .37، ص2015، جامعة حمب، كمية الحقكؽ، )منشكرة( ، رسالة ماجستيرعقد الخدمة المعموماتيةخالدة خالد الحمصي،  3
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اإلعبلـ بظركؼ التعاقد كالتحذير مف مخاطره أك مخاطر الخدمة المتعاقد عمييا أك مف مخاطر التنفيذ عمى "
نحك معيف عند االقتضاء، فيك يحمؿ في جميع األحكاؿ معنى النصيحة، كاليدؼ أف يتعاقد الشخص عف 

تجعؿ مف رضائو حران مستنيران عمى نحك أفضؿ، كتجعؿ التعاقد قائمان عمى مزيد مف الثقة بصر كبصيرة 
التزاـ يفرضو القانكف عمى أحد طرفي العقد، بمكجبو يمتـز  " :كعرفو البعض بأنو .2"المشركعة بيف األشخاص

ي الكقت المناسب، باإلدالء بالبيانات الجكىرية المرتبطة بالتعاقد لمطرؼ اآلخر الذم يجيميا، كذلؾ ف
 .3" مستخدمان في ذلؾ المغة المفيكمة لو كالكسيمة المبلئمة لطبيعة العقد كمحمو

بكافة ىيئة البث الفضائي المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بإعبلـ أف تقكـ  لتزاـعمى ىذا اال يترتب
التي مف شأنيا أف تضع الييئة في كضع يسمح ليا بمعرفة  كالشركط المعمكمات كالبيانات كالمكاصفات

مف حيث مثبلن سرعة كجكدة البث أك أماكف  الخصائص كاألساسيات التي تقكـ عمييا عممية البث كالخدمات،
ىيئة البث كال يجكز ليا أف تمتنع عف إخفاء أية كثائؽ أك بيانات تكد التغطية التي يمكف أف يشمميا، 

االحتياطات الكاجب ب بإعبلمياناىيؾ عف كجكب أف تقكـ  عمييا دكف سبب مشركع،أف تطمع الفضائي 
ىيئة البث فكؿ ذلؾ يجعؿ  خبلؿ عممية البث كتحذيرىا مف األخطاء التي قد تؤثر بيا، كاتخاذىا مراعاتيا
 مح ليا بتحديد مكقفيا مف التعاقد، كيدخؿ ذلؾ ضمف مبدأ حسف النية.في كضع يسالفضائي 

مثبلن ة البث، أك عارض ممكف أف يطرأ عمى عمميبكؿ ىيئة البث الفضائي تقكـ بإعبلـ  أفإضافة إلى 
آلية التعامؿ تكجيييا حكؿ ك  كقؼ البث أك انقطاعو أك ضعؼ اإلشارةتد تؤدم إلى التي قعمميات الصيانة 

ألف تقدـ ليا المعمكمات كالبيانات التي تطمبيا كالمتعمقة بتساؤالتيا، كمف ناحية أخرل ، باإلضافة ع ذلؾم
ستجدات خبلؿ عف طريؽ التقارير أك اإلخطارات أك أم طريقة أخرل لتبميغيا بأية مالتكاصؿ المستمر معيا 

 مدة العقد.

مساعدة الفنية كالتقنية عنصر ميـ تقديـ المساعدة الفنية، فالتدريب كالتأىيؿ الميني كتقديـ العبلكةن عمى 
كأساسي في العقد محؿ الدراسة، فالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ىي مؤسسة متخصصة تمتمؾ مف 

                                                                                                                                                                                           
 .40، ص1998، كمية القانكف، جامعة القاىرة، )منشكرة( ، أطركحة دكتكراهااللتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيعحمدم أحمد سعد،  1
 .4، ص1990، دار النيضة العربية، القاىرة، االلتزام بالتبصير في العقود المدنيةد. سيير منتصر،  2
 .44، ص2008، مطبعة جامعة طنطا، مصر، االلتزام باإلعالم في عقود االستيالكمصطفى أحمد أبك عمرك،  3
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غالبان  الفضائي بيذا المجاؿ، في حيف أف ىيئات البث سمح بتسيير عمميا كدكاـ استمرارهالخبرات البشرية ما ي
 بو.المعرفة ما تككف منعدمة أك قميمة الخبرة ك 

مختصيف كخبراء أك مف خبلؿ إيفاد عف طريؽ طريقتيف أك بكمييما،  بإحدلتقديـ المساعدة الفنية  ككفي
، كأف تقكـ بعقد كرشات عمؿ أك دكرات 1في مشركعات ذات صمة ىيئات البث الفضائيتدريب بعض أفراد 

 . تدريبية سكاء قبؿ إبراـ العقد أـ خبلؿ مدتو

االتفاؽ ال يشترط ك  الفنية ىي عبارة عف التزاـ متفرع مف االلتزاـ باإلعبلـ أك التبصير،كنرل أف المساعدة 
كذلؾ ألىميتيا في  ةعمى ىذا االلتزاـ ككف الخبرة أك عمى األقؿ المعرفة الفنية كالتقنية في ىذا المجاؿ مفترض

إال مف خبلؿ  الفضائي ثتسيير عممية البث كنجاحيا كفؽ المطمكب، كال يتحقؽ ذلؾ بالنسبة لييئات الب
المساعدة الفنية مف ِقبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، فإذا كاف مف الصعب أف تقـك األخيرة 

ح عممية البث ميـ بتدريب طكاقـ الييئات، فإنو مف السيؿ أف تكفد خبرائيا كطكاقميا الفنية، خاصة أف نجا
 التعاقد.يك اليدؼ الرئيسي مف فلكبل الطرفيف، 

 أيضان تندرج ، ك 2اتخاذ مكقؼ إيجابي االمتناع عف اتخاذ أم مكقؼ سمبيإلى جانب االلتزاـ باإلعبلـ  كيشمؿ
 قد أك الغمط الذم أك الكتماف تضميؿعف المسؤكلية المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية  تحت ىذا االلتزاـ
، إلى أف تصدر العامة، كالذم مف شأنو التأثير في الرضا كذلؾ كفقان لمقكاعد الفضائي تقع بو ىيئة البث

في ظؿ ضعؼ إمكانياتيا كخبراتيا الفنية ييئة البث الفضائي نصكص خاصة بيذا االلتزاـ تكفر الحماية ل
 .3كالتقنية في مجاؿ العقد

 

 

 

                                                           
مع القانونين  دراسة مقارنة -التكنولوجيا في القانون األردني قود نقل االلتزامات المتبادلة والشروط التقييدية في عكليد عكدة محمد اليمشرم،  1

 .101، ص2006، جامعة عماف العربية، عماف، )منشكرة( ، أطركحة دكتكراهالمصري واألمريكي
 .25ص، مرجع سابؽ، االلتزام باإلعالم في عقد االستيالكبتقة حفيظة،  2
 .40ص، مرجع سابؽ، ةعقد الخدمة المعموماتيخالدة خالد الحمصي،  3
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 الفرع الخامس

 والخدمات االلتزام بالصيانة والحماية من التشويش وانقطاع البث

: " يمتـز المؤجر بصيانة العيف ني عمى أنو( مف مشركع القانكف المدني الفمسطي621/1المادة ) نصت
الترميمات الضركرية دكف المؤجرة لتبقى عمى الحالة التي سممت بيا كأف يقكـ في أثناء اإلجارة بجميع 

: " يمتـز المؤجر أف يقكـ القانكف المدني األردني عمى أنو ( مف681/1المادة ) نصتالترميمات التأجيرية "، ك 
 . 1بإصبلح ما يحدث مف خمؿ في المأجكر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصكد "

مف اليبلؾ، أما المؤجرة العيف  بيدؼ حفظ مستعجؿطارئ ك  ة ىي كؿ إصبلحإف الترميمات الضركري
يترتب عمى استعماؿ أك استخداـ العيف المؤجرة جرل العرؼ أك ترميـ  كؿ إصبلحيي فالترميمات التأجيرية 

 الترميمات عف كتختمؼ ،العيف المؤجرةاالنتفاع ب إمكانيةعمى  ةحافظبو الم عمى أف يقكـ بو المستأجر كييدؼ

 . 2كامبلن  انتفاعان  بالعيف االنتفاع مف المستأجر يتمكف حتى البلزمة الترميمات كىي بالعيف لبلنتفاع الضركرية

مف النظاـ العاـ، بالتالي بالرغـ مف ككنيا األصؿ إال أنو يجكز مخالفتيا كاالتفاؽ عمى ال تعد ىذه القكاعد  إف
: " تسرم أحكاـ لمشركع المدني الفمسطيني عمى أنو( مف ا621الفقرة الثالثة مف المادة ) نصتغيرىا، بحيث 

فعقد تأجير الحيز الفضائي مف عقكد المدة،  ". الفقرتيف السابقتيف ما لـ يكجد نص أك اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ
يقضي بأف تقكـ المؤسسة الفمسطينية  التزاما البد أف يرتبكبالتالي  كتمتد المنفعة المقصكدة منو بامتدادىا،

مف بث الفضائي ىيئة الأف تمكف التي مف شأنيا لؤلقمار الصناعية بالقياـ بكافة الترميمات كاإلصبلحات 
ضماف نجاح عممية البث ؾ بكجو آخر ، كيعني ذلنتفاعان ىادئان ككامبلن الفضائي كالخدمات ااالنتفاع بالحيز 

 طكاؿ المدة التشغيمية. كاستخداـ الخدمات المقدمة كاستمراريتيما

مف  الكشؼ عنو، أك بمجرد إخطارىا بو بحيث يجب عمييا أف تقكـ بإصبلح كمعالجة أم عطؿ أك خمؿ فكر
كالخدمات ، فيي ممزمة أف تقكـ بالمراقبة كاإلشراؼ عمى عممية البث الفضائي الفضائي قبؿ ىيئة البث

لضماف نجاحيا، فتراقب جكدة البث كالسرعة المتفؽ عمييا كقكة اإلشارات، فتحمييا مف التشكيش أك التكقؼ 

                                                           
( مف 547( مف القانكف المدني العراقي، كالمادة )750/1( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )567/1يتطابؽ حكـ المادتيف مع حكـ المادة ) 1

 القانكف المدني المبناني.
 .260، مرجع سابؽ،  صاإليجار والعارية -نتفاع بالشيء العقود الواردة عمى اال  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
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أك النقص في  أك االنقطاع أك التداخؿ مع اإلشارات أك الترددات األخرل أك أف تككف اإلشارة غير مقبكلة فنيان 
 ،التغطية الكاممة، كتككف مسؤكلة عف إصبلح المعدات كاألجيزة كالشبكات الخاصة بتقديـ الخدمات كتكصيميا

ساعة عمى األكثر مف كقكعو  72عبلكةن عمى التزاميا بتقديـ تقرير خطي يستتبع أم عطؿ أك خمؿ خبلؿ 
 تبيف فيو األسباب أك المدد كما اتخذ مف إجراءات لمعالجتو.

، أما في حالة كاف العطؿ أك الخمؿ خارج عف نطاؽ سيطرة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أك إرادتيا
كالناتج عف القكة القاىرة مثؿ خركج القمر الصناعي عف مساره أك سقكطو، اضطرابات شمسية، نشكب 

فمسطينية لؤلقمار الصناعية فإف المؤسسة الة، طكارئ محمية كالظركؼ الجكية، حريؽ، فيضاف، ككارث طبيعي
ال تككف مسؤكلة عف أم خسارة أك تمؼ تنتج عنيا، لكف العتبارات حسف النية عمييا أف تحاكؿ صيانتيا أك 

 معالجتيا.

 المطمب الثاني

 ىيئة البث الفضائيالتزامات 

 

البث ىيئة ي عد عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية مف العقكد التبادلية، كىك بذلؾ يرتب في ذمة 
ال عدت مخمةن بالعقد مما يرتب عمييا المسؤكليةالفضائي   عددان مف االلتزامات، كعمييا أف تقكـ بالكفاء بيا كا 

كاستعماؿ الخدمات، االلتزاـ باإلعبلـ كالمعاكنة، الحيز الفضائي ب االنتفاعمثؿ ىذه االلتزامات في ت. كتالعقدية
كفي سبيؿ اإلحاطة  ،القكانيف كالنظاـ كاآلداب العامةااللتزاـ بدفع األجرة، االلتزاـ بدفع مبمغ التأميف كااللتزاـ ب

 فركع.مات تـ تقسيـ المطمب إلى خمسة بيذه االلتزا

 الفرع األول

 المقدمة ال الخدماتواستعمباالنتفاع بالحيز الفضائي االلتزام 

بتسمـ الحيز الفضائي كالذم يعد المحؿ الرئيسي لمعقد، كما تمتـز بتسمـ األعماؿ ىيئة البث الفضائي تمتـز 
كالتي تـ كضعيا تحت  كاستقباؿ الخدمات التي تـ االتفاؽ عمييا مع المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية



98 
 

ىيئة البث يتـ العقد دكف أف تقكـ فبل يمكف أف تصرفيا بحيث ال يكجد أم عائؽ أك حائؿ يحكؿ دكف ذلؾ، 
ىذا االلتزاـ  لذا فإنو يمكننا أف نعتبر أف  دكف سبب مشركع تحممت المسؤكلية،  فإف امتنعت بذلؾ،الفضائي 

 ىك االلتزاـ الرئيسي كاألساسي المترتب في ذمتيا بمكجب العقد.

: " يمتـز صاحب العمؿ بتسمـ ما لقانكف المدني الفمسطيني عمى أنو( مف مشركع ا748المادة ) نصتبحيث 
تـ مف العمؿ متى أنجزه المقاكؿ ككضعو تحت تصرفو، فإف امتنع بغير سبب مشركع عمى الرغـ مف دعكتو 

 .1إلى ذلؾ كتمؼ في يد المقاكؿ لسبب ال يرجع إليو فبل ضماف عميو "

تقتضي أف يتـ فحص البث كالخدمات كتقبميا كالمكافقة عمييا، فيي لـ تكف قد بدأت كقت  طبيعة العقدإف 
مف مكافقتيا لمشركط ىيئة البث الفضائي إنجازىا أف تستكثؽ  دإبراـ العقد أم لـ تكف مكجكدة، فكجب عن
تقكـ ىيئات البث ، كيتـ فحصيا عف طريؽ البث التجريبي، بحيث 2كالمكاصفات كمبلئمتيا لمغاية المتفؽ عمييا

بعمؿ بث تجريبي لفحص مدل جكدة البث كسرعتو كمدل قكة اإلشارة ككصكليا لكافة مناطؽ الفضائي 
أك تأثيرىا في ؽ عمييا كمدل نجاحيا التغطية المتفؽ عمييا، كمدل تطابؽ الخدمات لممكاصفات التي تـ االتفا

ذا االلتزاـ في حاؿ كجكد أم خمؿ أك عيب أف تمتنع عف أداء ىييئة البث الفضائي كيجكز ل عممية البث،
 منع مف تحقؽ الغرض المقصكد منو.قد يجسيـ في البث أك الخدمات المساندة لو 

: " يمتـز المستأجر بأف يستعمؿ لقانكف المدني الفمسطيني عمى أنو( مف مشركع ا636كما نصت المادة )
 .3"أف يستعمؿ العيف بحسب ما أعدت لوفاقان التـز العيف المؤجرة عمى النحك المتفؽ عميو، فإف لـ يكف ىناؾ ات

باالنتفاع بالحيز الفضائي كاستعماؿ الخدمات كفقان لما أعدت لو، أم كفقان لما نص ىيئة البث الفضائي تمتـز 
أم  -الحيز الفضائي عمى أساس أف تقكـ ببث األخبار ىيئة البث الفضائي عميو العقد. فمثبلن إذا استأجرت 

ذا استأجرت الحيز الفضائي لبث البرامج الثقافية أك البرامج  -أف تككف قناة إخبارية  فعمييا أف تمتـز بذلؾ، كا 
تقـك ببث غير البرامج الثقافية كالدينية، أك أف تككف قناة مخصصة لئلعبلنات فبل  أالالدينية مثبلن فعمييا 

                                                           
( مف القانكف 873/1( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )655( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )792يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) 1

 المدني العراقي.
، مرجع سابؽ،  المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة -العقود الواردة عمى العمل  -ي الوسيط في شرح القانون المدنعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2

 .148ص
( مف القانكف 762( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )579( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )693يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 3

 قانكف المكجبات كالعقكد المبناني. ( مف568/2المدني العراقي، كالمادة )
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أال ىيئة البث الفضائي أف تقكـ ببث البرامج التعميمية مثبلن، إذان في كؿ األحكاؿ عمى  في ىذه الحالة زيجك 
 تقكـ ببث محتكل غير المحتكل المتفؽ عميو في العقد المبـر مع المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية.

، فإنو كذلؾ ال يجكز أف 1ا أعدت لوال يجكز لممستأجر أف يستعمؿ العيف المؤجرة في غير م إضافة إلى أنو
ييئة ، فمثمما يعد استعماؿ الحيز الفضائي كالخدمات ككافة المعدات كاألجيزة حؽ ل2يترؾ العيف دكف استعماؿ

يك يعد كاجب عمييا أيضان، فتركيا دكف االستعماؿ يعد مناؼ  ابتداءن لعقد التأجير المبـر بيف البث الفضائي ف
ذلؾ يعد ىيئة البث الفضائي لاليدؼ الرئيسي مف العقد بؿ كجكىره أيضان، كعدـ تنفيذ ىك الطرفيف، فيذا 

 . وة الفمسطينية أف تطالب بفسخبالعقد مما يعطي الحؽ لممؤسس إخبلالن 

ؤدم أك بطريقة تأف تستخدـ السعة القمرية عمى خبلؼ المعتاد بث الفضائي ييئة الناىيؾ عف أنو ال يجكز ل
ال تكك المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، ك ب إلحاؽ الضررإلى  المتكلد نتيجة  ذلؾ الضررضامنة ل فا 

لؤلقمار الصناعية  أيضان عمى األجيزة كالمعدات التي تقكـ المؤسسة الفمسطينية ىذا ، كينطبؽاستخداميا
ال فإنيا تضمف أم ضرر بتكفيرىا ليا، إال إذا أثبتت أنو كقع  ،يمحؽ بيا قد فيي ممزمة بالمحافظة عمييا كا 
 كيجكز ليا إثبات ذلؾ بكافة الطرؽ. ،ال يد ليا فيو فمسؤكليتيا ىي مسؤكلية عقدية لسبب أجنبي

ال تستطيع فعؿ ذلؾ إال إذا كاف القائمكف بأمرىا مف أصحاب ك ، ييا أف تبذؿ عناية الرجؿ المعتاديجب عمكما 
دارييف  عبلمييف ...إلخالكفاءة كمف أىؿ االختصاص مف فنييف كا  كال يعد ذلؾ مف النظاـ العاـ، فيجكز  .3كا 

 .4االتفاؽ عمى تشديد ىذا االلتزاـ أك تخفيفو أك حتى اإلعفاء منو

: " العيف المؤجرة أمانة في يد لقانكف المدني الفمسطيني عمى أنو( مف مشركع ا633/1فقد نصت المادة )
ف بسبب يرجع إليو، كعميو أف يحافظ عمييا محافظة المستأجر، يضمف ما يمحقيا مف نقص أك تمؼ أك فقدا

: " المأجكر أمانة في يد مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أف( 600الشخص المعتاد "، كقد نصت المادة )

                                                           
كالمنشكر لدل منظكمة القضاء كالتشريع  30/11/1994( الصادر بتاريخ 194/1994حيث جاء في حكـ محكمة االستئناؼ في استئناؼ مدني رقـ ) 1

ؽ قان لما أعدت إليو إف لـ يكف اتفعة العيف ككفالفمسطيني )المقتفي( أنو: " يمتـز المستأجر باستعماؿ المأجكر إما كفقان لما ىك متفؽ عميو أك بحسب طبي
 عمى ذلؾ، كال يجكز لممستأجر استعماؿ المأجكر في غير الغاية التي أجر ألجميا ".

 .520، مرجع سابؽ، صاإليجار والعارية -نتفاع بالشيء العقود الواردة عمى اال  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
 .273، مرجع سابؽ، التمفزيوني عبر األقمار الصناعيةعقد البث اإلذاعي و كامراف محمد قادر،  3
 .542مرجع سابؽ، ص ،اإليجار والعارية -نتفاع بالشيء العقود الواردة عمى اال  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
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: " ال يمـز ( منيا عمى أنو601ا نصت المادة )المستأجر إف كاف عقد اإلجارة صحيحان أك لـ يكف "، كم
 .1يد المستأجر ما لـ يكف بتقصيره أك تعديو أك مخالفتو لمأذكنيتو " الضماف إذا تمؼ المأجكر في

عف القياـ بأم عمؿ مف شأنو أف يفضي إلى اإلضرار باألجيزة  االمتناععمييا  عبلكةن عمى أنو يتكجب
كالمعدات أك تنقص مف قيمتيا، أك أف تحاكؿ أف تعبث بالنظاـ االلكتركني كالمنظكمة الخاصة بالحيز 

ال جاز لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أف تقـك بفسخ العقد كأف تضمف  ىيئة الفضائي أك الخدمات، كا 
لقانكف المدني الفمسطيني عمى ( مف مشركع ا637الضرر التي تسببت بو.  فقد نصت المادة )ي البث الفضائ

ضي إلى تخريب أك تغيير في العيف المؤجرة أك كضع آالت فأم عمؿ ي : " يمتـز المستأجر باالمتناع عفأنو
ف يطمب مف المحكمة أك أجيزة تمحؽ ضرران بيا أك تنقص مف قيمتيا، فإذا لـ يمتنع المستأجر جاز لممؤجر أ

 فسخ العقد كضماف الضرر الذم سببو ىذا العمؿ ".

 

 الفرع الثاني

 ( ةدفع المقابل المادي ) األجر االلتزام ب

أحد العناصر الجكىرية في عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية يعد المقابؿ المادم المتمثؿ باألجر 
كما في باقي العقكد التي تقـك عمى المعاكضات، لذا فإف أدائو يشكؿ أحد االلتزامات الرئيسية المترتبة في 

سة نتيجة النتفاعيا بالحيز الفضائي كاستخداميا لمخدمات المقدمة مف قبؿ المؤسىيئة البث الفضائي ذمة 
 الفمسطينية لؤلقمار الصناعية.

: " يجب عمى المستأجر أف يقـك ني عمى أنو( مف مشركع القانكف المدني الفمسطي640/1نصت المادة )
بالكفاء باألجرة في المكاعيد المتفؽ عمييا، فإذا لـ يكجد اتفاؽ كجب عميو الكفاء باألجرة في المكاعيد التي 

                                                           
( مف 764( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )583( مف القانكف المدني األردني، كحكـ المادة )692يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 1

 ( مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني.568/2القانكف المدني العراقي، كالمادة )
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: " يمتـز صاحب العمؿ بالكفاء بالبدؿ عند تسمـ ( منو عمى أنو749ما نصت المادة )، ك1يعينيا العرؼ "
 .2العمؿ ما لـ يكجد اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ "

نما يخضع استيفاؤىا لما عنداألجرة  يتـ دفعال يشترط أف  يتفؽ كيتراضى عميو المتعاقداف،  انعقاد العقد، كا 
حتى  فيصح أف يتـ االتفاؽ عمى تعجيؿ األجرة بأكمميا، 3عمى كيفية الدفع في العقد أيضان  فقد يتفقا أنيما كما

ف كان ما لـ يكجد ، 4قبؿ التجزئة، أك عمى تأجيميا أك عمى تقسيطيا إلى أقساط تؤدل في أكقات معينةت تكا 
 .5متساكية أك غير متساكية، قساط دكرية منتظمة أك غير منتظمةبصكرة أالدفع كأف يتـ ، بخبلؼ ذلؾاتفاؽ 

العقد محؿ الدراسة ىك عقد نمكذجي كما تكصمنا سابقان فإنو يتـ إتباع ذات الطريقة تفصيبلن مع كنظران ألف  
كافة ىيئات البث الفضائي المتعاقدة مع المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، مع مراعاة اختبلؼ قيمة 

لحيز الفضائي باإلضافة ا أجرة بحيث تحددقيمة األجرة تفصيبلن عند التعاقد، يتـ تحديد  . إذاألجرة لمعقد
لمعقد، كذلؾ نظران لطبيعة العقد  جرة اإلجماليةكؿ خدمة مف الخدمات عمى حدة، ثـ يتـ تحديد األأجرة لتحديد 

  .يمة العقد كتجعمو باىظان كمكمفان التي ترفع مف ق الفنية كالتقنية

يمكف إال أف يقكـ المتعاقداف باالتفاؽ عمى  ال نستنتج أنو لمعقدالمكمفة  اإلجمالية استنادان إلى القيمةك  بالتالي
فإف ذلؾ ىيئة البث الفضائي مف قبؿ  ، أما فيما يتعمؽ بطريقة سدادىاعند التعاقد كمفصؿ بشكؿ دقيؽ األجرة
فيستحؽ القسط األكؿ خبلؿ خمسة عشر يكمان قبؿ بدء التشغيؿ، كيعتبر شكؿ أقساط ربع سنكية، عمى يتـ 

الفعمية في تنفيذ العقد، ثـ تستحؽ األقساط الفضائي ىيئة البث ذلؾ بمثابة الضماف عمى جدية االلتزاـ كرغبة 
 التالية قبؿ بداية كؿ ربع مقدمان، تسدد بحد أقصى خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ االستحقاؽ.

                                                           
( مف 765ف القانكف المدني المصرم، كالمادة )( م586/1( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )665يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 1

 ( مف قانكف العقكد كالمكجبات المبناني.569القانكف المدني العراقي، كالمادة )
( مف القانكف 876( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )656( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )793يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 2

 ( مف قانكف العقكد كالمكجبات المبناني.673ني العراقي، كالمادة )المد
 .84، مرجع سابؽ، صفمسطين التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات فيدعاء محمد المصرم،  3
 .469، مرجع سابؽ، صاإليجار والعارية -نتفاع بالشيء العقود الواردة عمى اال  -الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
، 2015، جامعة كرببلء، العراؽ، )منشكرة( ، رسالة ماجستيردراسة مقارنة -التنظيم القانوني لعقد تجييز الطاقة الكيربائية أحمد زكي الجبكرم،  5

 .126ص
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دفع بإرساؿ فاتكرة بالقسط المستحؽ ال بمكجب العقد أف تقكـ متـز المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةتكما 
بأداء القسط في المكعد المحدد فإنو ضائي ىيئة البث الفحاؿ لـ تقـ في ك ، قبؿ كؿ مكعد استحقاؽ لمدفعة

يمة العقد اإلجمالية كفقان لمعقد، كما قيجكز لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أف تقـك بالمطالبة بكامؿ 
عف سداد األجر، كأف تقطع عنيا البث ىيئة البث الفضائي أف تقكـ بإنياء العقد عند امتناع  ليايحؽ 

 .1الفنية كالتقنيةكالتغطية كتقطع كافة الخدمات كالكسائؿ 

لمستأجرة باعتبارىا مدينة الفضائي اىيئة البث  فإنو يقع عمى عاتؽ عبء إثبات دفع األقساطأما فيما يتعمؽ ب
بيا، فإذا استطاعت أف تثبت أنيا قامت بسداد آخر قسط فإف ذلؾ يعتبر دليبلن أنيا قد دفعت كؿ األقساط 

. كقد 2يجكز لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية إثبات عكسياإذ السابقة، كلكف ىذه قرينة غير قاطعة 
: " الكفاء بقسط بحيث نصت عمى أففمسطيني ركع القانكف المدني ال( مف مش641عمى ذلؾ المادة ) أكدت

 .3مف األجرة قرينة عمى الكفاء باألقساط السابقة عمى ىذا القسط حتى يقـك الدليؿ عمى عكس ذلؾ "

 

 

 

 

 

 
                                                           

كذلؾ لعدـ سداد المديكنيات المتراكمة عمى القنكات كالمستحقة  تـ كقؼ قنكات الحياة الفضائية المصرية عف البث عبر النايؿ سات،  2017في العاـ  1
 .ومميكف جني 20لتي تزيد قيمتيا عف لكؿ مف النايؿ سات كمدينة اإلنتاج اإلعبلمي المصرم كا

ية عمى دفع أجرة الشيرة جاء في قرار محكمة التمييز األردنية " أف قبض المؤجر األجرة عف المدة البلحقة لمشير مكضكع الدعكل يعتبر قرينة قضائ 2
القانونية  المبادئ، منير مزاكم، 1978سنة  180( صفحة 361/77تمييز حقكؽ ): ر عمى ذلؾ الفقو كالقضاء "، انظرأك الشيكر السابقة، كما استق

. 419المرجع السابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة نقابة المحامين 
اء كالتشريع كالمنشكر لدل منظكمة القض 28/5/2005( الصادر بتاريخ 54/2005كما قررت محكمة النقض الفمسطينية في نقض مدني رقـ )

مكاجية العاقد اآلخر، كلككف عقد بأف: " العقد شريعة المتعاقديف، يمتـز بمكجبو المتعاقد بااللتزاـ بتنفيذ ما التـز بو بمكجب العقد في  الفمسطيني )المقتفي(
 السابقة عمييا".  اإليجار مف العقكد الشخصية فإف المستأجر يمتـز بدفع األجرة، إال أف مطالبة المؤجر لؤلجرة عف فترة معينة تعد قرينة عمى سداد الفترة

 ( مف القانكف المدني العراقي.769( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )587يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع حكـ المادة ) 3
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 الفرع الثالث

 دفع قيمة التأمينبااللتزام 

بدء مدة التشغيؿ، كتتساكل قيمة التأميف مع لمعقد قبؿ كضماف بتقديـ تأميف ىيئة البث الفضائي البد أف تقـك 
أك  1كيجكز أف يقدـ التأميف إما نقدان عف طريؽ التحكيؿ المصرفي ،يجارية الربع سنكية كفقان لمعقدالقيمة اال

 .2شيؾ مصدؽ مف أحد البنكؾ الفمسطينية أك كخطاب ضماف بنكي مسحكب عمى أحد البنكؾ الفمسطينية

لمضغط عمى ىيئة البث الفضائي، فاليدؼ مف ىذا التأميف ىك ضماف تنفيذ العقد يعد التأميف كسيمة أك أداة 
بشكؿ سميـ كفقان لما تـ االتفاؽ عميو، كالتزاـ ىيئة البث الفضائي بتنفيذ كافة االلتزامات المترتبة في ذمتيا 

 بمكجبو خاصةن سداد المستحقات المالية.

بسداد كافة المستحقات المترتبة ىيئة البث الفضائي اء العقد كقياـ يسترد بتاتان إال بعد انتي التأميف ال الكف ىذ
يخ انتيائو أيان كاف في حاؿ إنياء العقد قبؿ تار ه كال يجكز رد ،عمييا لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية

ذا لـ تمتـز ىيئة البث الفضائيك  .سبب اإلنياء ة لؤلقمار بسداد قيمة التأميف فإنو يجكز لممؤسسة الفمسطيني ا 
 الصناعية أف تقكـ بإنياء العقد خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ تكقيع العقد كقبؿ البدء في اإلرساؿ كالبث.

ا تفرضو بعض التشريعات مف كفاالت، كالكفالة التي يشترطيا قانكف البث مف قبيؿ التأميف أك الضماف ميعد 
تقديـ طمب تأجير لمقناة، حيث اشترطت المادة الثالثة  د( كالتي يجب أف تدفع عن531الفضائي المبناني رقـ )

لكزارة اإلعبلـ كفالة مصرفية مستمرة كغير مشركطة بقيمة مائتي  المؤسسة طالبة الترخيص كدعمنو أف ت
مميكف ليرة لبنانية، بحيث يقتطع منيا عند االقتضاء المبالغ التي قد تترتب قانكنان عف أية مخالفة ألحكاـ 

نظمة، كعند اقتطاع أم مبمغ مف قيمة الكفالة يتكجب عمى المؤسسة طالبة الترخيص أف تكدع القكانيف كاأل
كزارة اإلعبلـ كفالة مصرفية جديدة، أك أف تستكمؿ الكفالة المكجكدة خبلؿ ميمة أسبكع عمى األكثر مف تاريخ 

 إببلغيا قرار االقتطاع تحت طائمة سقكط حقيا حكمان بالتأجير.
                                                           

( مف مشركع قانكف التجارة الفمسطيني التحكيؿ المصرفي بأنو: " عممية يقيد المصرؼ بمقتضاىا مبمغان معينان في الجانب المديف 358/1عرفت المادة ) 1
 كفي الجانب الدائف مف حساب آخر .." -بناء عمى أمر كتابي منو  -مف حساب اآلمر بالتحكيؿ 

( مف مشركع قانكف التجارة الفمسطيني خطاب الضماف البنكي بأنو: " تعيد مكتكب يصدر مف المصرؼ بناءن عمى طمب شخص 386/1المادة ) عرفت 2
أية يسمى اآلمر، بدفع مبمغ معيف أك قابؿ لمتعييف لشخص آخر يسمى المستفيد، إذا طمب منو ذلؾ خبلؿ المدة المعينة في الخطاب، دكف اعتداد ب

 .معارضة"
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 الفرع الرابع

 لتزام باإلعالم والمعاونةاال 

يعد عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية مف العقكد القائمة عمى الثقة المشركعة المتبادلة بيف كؿ مف 
، مما يرتب في ذمة كؿ منيا العديد مف الفضائي المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئة البث

باإلعبلـ كمعاكنة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بعدة ىيئة البث الفضائي االلتزامات، أحدىا أف تمتـز 
 طرؽ.

المؤسسة الفمسطينية  تقـك بإعبلـأف  ىيئة البث الفضائيعمى  نطاؽ الثقة المشركعة كمبدأ حسف النيةففي 
ثمة تكازف  لف يككفحيث أنو لتي تحدد شخصيتيا بطريقة قاطعة، لؤلقمار الصناعية بكافة بياناتيا ا

مكضكعي كحقيقي بيف الطرفيف إال في نطاؽ األماف كالسبلمة في رحاب الثقة التي ينبغي أف يكدعيا كؿ 
 .          1منيما أمانة لدل اآلخر

كالتي تمكنيا مف العمؿ في البث التمفزيكني  بيا تقدـ كافة البيانات كالمستندات الخاصة يقع عمى عاتقيا أفف
التي المكافقات مف الجيات المختصة ك كافة ك المحطة كرخصة البث كمزاكلة المينة  صكتراخي ،أك اإلذاعي

باإلضافة لتقديـ البيانات كالمعمكمات الدقيقة الكافية كالصحيحة عنيا كعف  ،2تمكنيا مف ممارسة أعماؿ البث
رفاؽ كافة الكثائؽ الت فإنو يجكز  جية أخرلمف  ،ي تثبت ذلؾ كشيادة التسجيؿ مثبلن الخدمات التي ستقدميا كا 

لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أف تطمب منيا تقديـ الكثائؽ التي تثبت حقكؽ بث المكاد التي تقـك 
 ، كعمييا أف تنفذ ذلؾ بدكرىا.بعرضياىيئة البث الفضائي 

كيككف ذلؾ  ناعية،أف تمتـز بمعاكنة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصىيئة البث الفضائي  إضافة لذلؾ عمى
خمؿ قد يحدث خبلؿ المدة  بإخطار المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية عف أم بعدة طرؽ كالتزاميا

تسييؿ تنفيذ العقد  جؿ تكطيد التعاكف بيف الطرفيف فيكيعد ذلؾ مساىمة فعالة مف قبميا مف أالتشغيمية، 
                                                           

 .31صمرجع سابؽ،  ،االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات المتعمقة بالعقد وتطبيقاتو عمى بعض أنواع العقودد. نزيو محمد الصادؽ الميدم،  1
أك معنكيان، بأال ينص البند العاشر مف مبادئ تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة العربي عمى أنو: " يمتـز أم شخص، طبيعي كاف  2

ة يمارس أم عمؿ مف أعماؿ البث أك إعادة البث أك أف يقدـ أم خدمة مف خدماتو ما لـ يكف حاصبلن عمى رخصة بث أك إعادة بث صادرة مف السمط
كالشركط التي تضعيا الدكؿ المختصة بإصدارىا في أم دكلة مف الدكؿ األعضاء، متى تـ استيفاء الشركط كالضكابط كالمعايير التي تحتكييا ىذه الكثيقة 

 عمى أراضييا كالمناطؽ المفتكحة ".
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قد  أم ضررتبلفي  بغرض، كالعقد ذاتو بينيمالنية حسف االثقة المشركعة ك  التي تممييا كؿ مفحدكد الضمف 
 .1أك نتيجة لو مف خبلؿ اإلخبار يمكف معالجتو تنفيذ العقدخبلؿ  يحدث

كتمكينيا مف دخكؿ مقراتيا كمحطاتيا  لؤلقمار الصناعيةناىيؾ عف التزاميا بالتعاكف مع المؤسسة الفمسطينية 
كتشغيميا أك فحصيا أك صيانتيا، كتسييؿ عمميا كتقديـ كتمكينيا مف تركيب األجيزة كالمعدات كالخدمات 

 المساعدة ليا، بحيث ال يجكز ليا االمتناع عف القياـ بذلؾ دكف كجو حؽ.

 

 خامسالفرع ال

 القوانين والنظام العام واآلدابااللتزام ب

فضائي كالبث بالبث الذات العبلقة بالقكانيف كالتشريعات المحمية ك الدكلية ىيئة البث الفضائي أف تمتـز  البد
كتعديبلتو،  2003فيجب عمييا ابتداءن أف تمتـز بالقانكف األساسي المعدؿ لسنة  ،التمفزيكني كاإلذاعي

غياب  بشأف المطبكعات كالنشر في ظؿ 1995( لسنة 9القانكف رقـ )كبالقكانيف كالقرارات ذات الصمة، ك 
نظاـ ترخيص المحطات اإلذاعية كزراء بشأف قرار مجمس ال، ك قانكف تنظيـ اإلعبلـ المرئي كالمسمكع
 كتعديبلتو. 2004كالتمفزيكنية كالفضائية كالبلسمكية لسنة 

البرامج التي تبث  قكانيف الممكية الفكرية، فيجب عمييا أف تقر بتمتعيا بكافة حقكؽ الممكية عمىناىيؾ عف 
لصناعية أف تطمب منيا تقديـ كافة المحطة، كما أنو يجكز لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار ا عبر القناة أك

الكثائؽ التي تثبت ذلؾ، كالبد مف اإلشارة إلى أف حقكؽ الممكية الفكرية لؤلعماؿ كالبرامج كالمكاد التي تنقؿ 
كال تنتقؿ بتاتان لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار ييئة البث الفضائي تبقى ممكيتيا ل كالخدمات عبر الحيز الفضائي

 تقديميا ليا لنقميا، بحيث يتاح ليا استعماليا فقط لغايات تنفيذ العقد ال غير.ة عند الصناعي

حقكؽ النشر أك براءات االختراع الناتجة لتمتـز بأم انتياؾ أك التسبب في انتياؾ ي ىيئة البث الفضائكما أف 
كىي بمكجب العقد تبرأ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية مف أية عف استغبلليا ألية مكاد تقكـ ببثيا، 

                                                           
 .132، مرجع سابؽ، صني لعقد تجييز الطاقة الكيربائيةالتنظيم القانو أحمد زكي الجبكرم،  1



106 
 

مسؤكلية مادية أك معنكية مف أية مطالبات يقدميا الغير بسبب نقؿ كبث المكاد كالبرامج عمى الحيز 
 الفضائي.

يـ البث أف تمتـز بالقكانيف كالتشريعات كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة، كمبادئ تنظعبلكةن عمى ذلؾ عمييا 
رف لحماية كاتفاقية ب ،لدكؿ العربيةكالصادرة عف جامعة االفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة العربية 

حماية المصنفات كحقكؽ  1886كتتناكؿ ىذه االتفاقية كالتي تـ اعتمادىا سنة ، 1كالفنيةالمصنفات األدبية 
المصنفات السينمائية كغير ذلؾ، كتتيح المكسيقية ك مسرحية أك المسرحيات مؤلفييا، كتشمؿ المصنفات ال

االتفاقية لممبدعيف مف مؤلفيف أك مكسيقييف كغيرىـ سبؿ التحكـ في طريقة استخداـ مصنفاتيـ كمف يستخدميا 
في نسب المصنفات التي تقكـ ببثيا إلى مؤلفييا ىيئة البث الفضائي فمثبلن ال بد أف تمتـز  ،2كبأية شركط

 .منيـ بنقؿ أك بث أك إذاعة المصنؼح قييف، ناىيؾ عف التزاميا بأخذ التصريكأصحابيا الحقي

، فبل تقـك ببث البرامج اإلباحية المخمة ف تمتـز بالنظاـ العاـ كاآلدابييئة البث الفضائي أال شؾ أنو يجدر بك 
كمذاىبيا أك تعمد التجريح باآلداب كاألخبلؽ العامة، أك ما يمس بالذات اإلليية أك باحتراـ األدياف السماكية 

ثارة النعرات الطائفية، أك البرامج التي تثير الفتنة كتدعك لمعنؼ كالتعصب ، أك 3بالمعتقدات كالرمكز الدينية كا 
 .تمس بحقكؽ كحريات األفراد كحياتيـ الخاصة

ذاعة النكر التابعة لحزب اهلل بح ساتقامت شركة نايؿ  2016ففي عاـ  جة الطائفية، بكقؼ بث قناة المنار كا 
حيث قالت النايؿ سات في بياف صدر عنيا في ذلؾ الكقت أنيا قد خاطبت المجمكعة المبنانية لئلعبلـ 
المالكة لقناة المنار بشأف شكاكل كصمت لمشركة بعد قياـ القناة كاإلذاعة ببث محتكل في أكثر مف برنامج مف 

البث مما يعد خرقان لمقانكف كاألعراؼ الدكلية كركح ميثاؽ شأنو إثارة النعرات الطائفية كالفتنة في الدكؿ متمقية 

                                                           
 .http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8993مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني )كفا(،  1
 /.http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne،(WIPO)المنظمة العالمية لمممكية الفكرية  2
، كذلؾ لخركجيا عف الحياد المفترض 2014قضت دائرة االستثمار بمحكمة القضاء اإلدارم المصرم بكقؼ بث قناة الجزيرة مباشر مف مصر عاـ  3

، كقد اعتبرت المحكمة أف القناة خانت األمانة كميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي، 2013حزيراف عاـ  30رة كبث الفتف كاألكاذيب داخؿ المجتمع المصرم بعد ثك 
عمى أنيا أكاذيب كتمثيميات كأف ما حدث في مصر ىك انقبلب عسكرم كليس ثكرة شعبية، فالقناة نشرت كقائع غير المصرية حيث أنيا صكرت الثكرة 

عب كالقكات المسمحة كعمدت إلى اإلساءة لمجيش المصرم، كما كنقمت كقائع كأحداث غير صحيحة، صحيحة كمصطنعة بغية إشاعة الفتنة بيف الش
(  كنشرت بيانات كمعمكمات كاذبة عمدان، عمى نحك مف شأنو اإلضرار باألمف القكمي المصرم. انظر: خبر بعنكاف ) الحكـ بكقؼ بث الجزيرة مصر

-https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/09/03/egypt-jazeera، 3/9/2014بتاريخ  )بالعربية (CNNمنشكر عمى المكقع االلكتركني 

ikhwan 
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الشرؼ اإلعبلمي العربي كنصكص العقد بيف الطرفيف، كفي ذلؾ الكقت اعتبرت السمطة المبنانية المختصة 
 .1أف في ىذا الفعؿ مساسان بحرية اإلعبلـ المبناني، كتـ كصؼ قرار النايؿ سات بالسياسي

الفضائية أف تمتـز بالمكضكعية كالنزاىة كاألمانة كالدقة العممية، كأال تشيع  عمى ىيئات البثمف جية أخرل 
 2018ففي مطمع عاـ أخبار أك معمكمات غير مثبتة أك تخالؼ حقائؽ كمعمكمات عممية ثابتة،  ةأك تبث أي
طرح معمكمات قاـ ب اعية حكؿ تغير المناخ ضيفان مقابمة إذ في( BBCىيئة اإلذاعة البريطانية ) استضافت

كبثت لدييـ انطباع عممي خاطئ كمضمؿ حكؿ خاطئة لممستمعيف تنافي الدقة كتخالؼ الكقائع العممية المثبتة 
ذ اتخمى الكرة األرضية، مما أدل إلى اكتأثيره ع مكضكع االحتباس الحرارم كتغير المناخعدة مكاضيع منيا 

( إجراءات منيا تكجيو ا لتنبيو لئلذاعة حكؿ ضركرة التزاميا بعرض معمكمات ىيئة البث البريطانية )أكفكـك
 .2غير مضممة كااللتزاـ بمعايير الدقة كالمينية

 

 الثاني بحثالم

 وانحاللو العقدية الناشئة عن اإلخالل بالعقد المسؤولية

 

، كما 3المشركعإف المسؤكلية العقدية تقابؿ المسؤكلية التقصيرية، فاألكلى جزاء العقد كالثانية جزاء العمؿ غير 
عند اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم أم أنيا أحد آثار عدـ تنفيذ العقد،  التي تترتب عنينا ىنا ىي المسؤكلية العقديةي

ىيئة رتب عمى كؿ مف المؤسسة الفمسطينية أك كغيره مف العقكد ي لؤلقمار الصناعية كعقد تأجير حيز فضائي
لحاؽ الضرر بالطرؼ  االلتزامات العقدية المترتبة في ذمتياجزاء نتيجة اإلخبلؿ بأحد الالبث الفضائي  كا 

كيمكننا تعريؼ المسؤكلية العقدية بأنيا التزاـ المتعاقد الذم أخؿ بالتزامو بتعكيض الطرؼ اآلخر عما . اآلخر

                                                           
 ،6/4/2016عربي (، بتاريخ BBCخبر بعنكاف ) نايؿ سات المصرية تكقؼ بث قناة المنار التابعة لحزب اهلل بتيمة الطائفية( منشكر عمى مكقع ) 1

http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2016/04/160406_nilesat_manar_tv_saudi
( البريطاني، BBC News(، منشكر عمى مكقع )BBC climate change interview breached broadcasting standardsخبر بعنكاف ) 2

 .http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43699607، 9/4/2018بتاريخ 
 .653، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدي شرح القانون المدني االوسيط فعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  3
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لحقو مف ضرر، كتتحقؽ ىذه المسؤكلية في حالة عدـ التنفيذ أك في حالة التنفيذ المعيب أك المتأخر أك 
 .1اقص لبللتزاـالن

لممسؤكلية العقدية أركاف ال تقكـ بدكنيا تتمثؿ بالخطأ العقدم كالضرر كالعبلقة السببية، كما أنو البد مف ك 
، ناىيؾ عف كجكد شركط كجكد أساس تقكـ عميو، عبلكةن عمى كجكد حاالت تنتفي فييا ىذه المسؤكلية

 لمتعكيض عف األضرار الناشئة عف اإلخبلؿ بالعقد. 

العقكد، إما أف ينتيي بطريقة يما يتعمؽ بانتياء عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية فإنو كغيره مف أما ف
طبيعية عند انتياء المدة المتفؽ عمييا في العقد بيف كؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئة 

مدة المتفؽ عمييا، كانتيائو باإلقالة أك ، أك أف ينتيي ألسباب مختمفة قبؿ نياية ال-مع جكاز تجديده-البث 
 الفسخ أك بقكة القانكف. 

لقياـ المسؤكلية كؿ ذلؾ سيتـ بحثو في ىذا المبحث، لذا تـ تقسيمو إلى مطمبيف: المطمب األكؿ خصص 
كالشرط كحؽ التقاضي أركانيا كحاالت انتفائيا العقدية الناشئة عف اإلخبلؿ بالعقد محؿ الدراسة، مف حيث 

 الجزائي.

 ؿ الرابطة العقدية مف حيث اإلقالة كالفسخ االتفاقيانحبللمبحث في في حيف أف المطمب الثاني تـ تخصيصو 
 .كالفسخ القضائي كاالنفساخ بقكة القانكف

 المطمب األول

 العقدالناشئة عن اإلخالل ب المسؤولية العقدية

 

إف المسؤكلية العقدية الناشئة عف اإلخبلؿ بعقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية ال تختمؼ عف تمؾ 
التي تنشأ عف اإلخبلؿ بأم عقد آخر، يفترض لقياميا كجكد عقد تأجير صحيح لمحيز الفضائي، بحيث يقع 

ىيئة البث الفضائي مف قبؿ  إخبلؿ بأحد التزاماتو مف قبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أك
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المتعاقدة، مما يمحؽ الضرر بالطرؼ اآلخر، فإنو لكال ىذا اإلخبلؿ لما كقع الضرر. كيمكننا بناء عمى ذلؾ 
 : 1بالتاليإجماؿ الشركط الكاجب تكافرىا لقياـ المسؤكلية العقدية 

مسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئة : كجكد عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية يربط بيف المؤسسة الفأكالن 
 ، فعدـ كجكده ال يرتب أية مسؤكلية عقدية.الفضائي البث

كنافذان،  : أف يككف عقد تأجير الحيز الفضائي مستكفيان لكافة أركانو كشركط صحتو، كأف يككف الزمان يان ثان
 أية التزامات.ئ فبطبلف العقد ال ينش

نتيجة إخبلؿ الطرؼ اآلخر ىيئة البث الفضائي : أف تضار المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أك ثالثان 
 فإف المسؤكلية العقدية تنتفي. لضرربأحد االلتزامات العقدية المترتبة في ذمتو، كفي حاؿ عدـ كجكد ىذا ا

الثاني لحاالت انتفاء الفرع ك كسنخصص في ىذا المطمب الفرع األكؿ لمبحث في أركاف المسؤكلية العقدية، 
 لشرط الجزائي.لحؽ التقاضي كاالثالث الفرع المسؤكلية العقدية، أما 

 

 الفرع األول

 أركان المسؤولية العقدية

إف  األركاف التي تقكـ عمييا المسؤكلية العقدية الناشئة عف اإلخبلؿ بأحد االلتزامات العقدية المترتبة في ذمة 
أركاف تتمثؿ في الخطأ كالضرر كالعبلقة السببية بينيما، كسنبحث في ىذه األركاف بشيء أحد األطراؼ ثبلثة 

 مف التفصيؿ في ىذا الفرع.

 : الخطأ العقدي أوالً 

يعد الخطأ العقدم الركف األكؿ مف أركاف المسؤكلية العقدية في ىذا العقد، كبالتأكيد فإف المسؤكلية العقدية ال 
، عدـ تنفيذ االلتزاـ الناشئ عف العقد عمى الكجو المتفؽ عميو خطأ العقدم بأنوتتحقؽ دكف كجكده. كيعرؼ ال
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لقانكف المدني ( مف مشركع ا237المادة ) نصت، بحيث 1كيشمؿ ذلؾ التنفيذ الجزئي أك التنفيذ المعيب
الكفاء : " إذا استحاؿ عمى المديف أف ينفذ االلتزاـ عينان حكـ عميو بالتعكيض لعدـ الفمسطيني عمى أنو

بالتزامو، ما لـ يثبت أف استحالة التنفيذ قد نشأت عف سبب أجنبي ال يد لو فيو، كيككف الحكـ كذلؾ إذا تأخر 
 المديف في تنفيذ التزامو أك نفذه تنفيذان جزئيان أك معيبان ".

أيان كاف  تحقؽ الخطأبذلؾ ي، ك بشكؿ طكعي كاختيارمعدـ قياـ المديف بتنفيذ التزاماتو : "ان بأنويعرؼ أيض
فعمو المجرد مف  أك غش المديف كسكء نيتو أك إىمالو كاف بسبب، سكاء ه اللتزاموالسبب في عدـ تنفيذ

بؿ إف الخطأ العقدم يتحقؽ حتى لك كاف عدـ قياـ المديف بااللتزاـ ناشئان عف سبب أجنبي ال يد ، 2"اإلىماؿ
 -كىي ركف في المسؤكلية العقدية - العبلقة السببيةلو فيو كالقكة القاىرة، كلكف يبلحظ في ىذه الحالة أف 

 تنعدـ، كال تتحقؽ المسؤكلية.

جدير بالذكر أف الخطأ العقدم في عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية ال يقتصر عمى صدكره مف 
نما قد يصدر أيضان مف قبؿ ىيئات البث المتعاقدة،  الفضائي قبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، كا 

 كذلؾ بإخبلليا بأحد االلتزامات المترتبة في ذمتيا نتيجة تعاقدىا. 

مكاعيد  فيبسداد القيمة االيجارية عمى دفعات متفؽ عمييا ك المتعاقدة ىيئة البث الفضائي  تمتـزفمثبلن 
فإف  أك بالقيمة المتفؽ عمييا سداد إحدل ىذه الدفعات في المكعد المتفؽ عميوب عدـ التزاميا عندتحقاقيا، ك اس

 أم كجكد خطأ عقدم يرتب المسؤكلية العقدية. ،ذلؾ يشكؿ إخبلالن بااللتزاـ

التنازؿ أك إحالة أم ىيئة البث الفضائي كما أنو أيضان ال يجكز لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أك 
لؼ ، كبالتالي فإف قياـ أم منيما بما يخامف حقكؽ أك التزامات العقد لمغير دكف االتفاؽ الكتابي عمى ذلؾ

بالتالي يحؽ لمطرؼ اآلخر إنياء العقد يرتب قياـ المسؤكلية العقدية، ك  عقديان  ئان ذلؾ يعد إخبلالن بالعقد أم خط
 فكران كبدكف إشعار.
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خالل المدين بتنفيذ التزاماتو؟  قد يثور التساؤل ىنا حول كيفية معرفة مدى تحقق الخطأ العقدي وا 

نكع االلتزاـ، فيناؾ نكعاف مف االلتزامات؛ االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ل كفقان اإلخبلؿ بتنفيذ االلتزاـ  تتنكع صكربدايةن 
محؿ االلتزاـ، تمثؿ نتيجة معينة المديف يحقؽ  أنو البد أف يعني، فااللتزاـ بتحقيؽ نتيجة 1كااللتزاـ ببذؿ عناية

فك   .2تحقيقيا أجؿمف كامؿ مجيكده بذؿ قاـ المديف با، حتى لك عدـ تحقيقييقابؿ عدـ تنفيذ االلتزاـ  ا 

كيتحقؽ يف، علكصكؿ إلى غرض ما مف أجؿتعيد المديف ببذؿ الجيد  إنو يعنيأما االلتزاـ ببذؿ عناية ف
إذا ىك بذلو لمقدار محدد مف الجيد كالعناية كليس يتحقؽ، فالميـ أـ لـ الغرض ىذا  تحقؽااللتزاـ سكاء 
قد نفذ التزامو. كعمى  فعميان  يككفىذا المقدار المطمكب منو إذا بذؿ المديف كبالتالي ، بالفعؿ تحقيؽ النتيجة

الدائف الذم يدعي عدـ الكفاء أف يثبت قمة العناية كالتقصير أك اإلىماؿ مف جانب المديف في بذلو الجيد 
 .3المطمكب منو بمكجب العقد

كيؤخذ  الصناعية فما ىك إال مف العقكد ذات تحقيؽ نتيجة معينةعقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار بالنسبة ل
ال تسعى مف تعاقدىا إال لتحقيؽ نتيجة ييئة البث الفضائي ، فالشخصيالمعيار بمعيار الرجؿ الحريص أم 

عبر الحيز الفضائي كالخدمات كالترددات المستأجرة مف قبؿ المؤسسة  بث مكادىا كبرامجيامحددة تتمثؿ في 
الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، ككصكؿ بثيا إلى مناطؽ التغطية المتفؽ عمييا في العقد بشكؿ كامؿ كعالي 

يجة فإنو بيا النت في تمؾ المحظة التي ال تتحقؽ. ك ككفقان لكافة المكاصفات التقنية كالفنية المتفؽ عمييا الجكدة
كبالتالي تعد المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ممزمة بتحقيؽ  لنا أف نعمـ أننا أماـ خطأ عقدم، البد

                                                           
مكف أف يحدد بالرجكع إلى إرادة األطراؼ المتعاقديف، حيث أف األمر يتعمؽ في الكاقع بمعرفة إف معيار التفرقة بيف االلتزاـ بنتيجة كااللتزاـ ببذؿ عناية ي 1

غير أف العقكد ال تتضمف عادة بيانات صريحة في ىذا الخصكص، كالسبب في ذلؾ راجع أساسان إلى أف  ،اـ الناشئ عف العقد الرابط بينيـمحتكل االلتز 
عمى أف ذلؾ ال يعفي مف تحديد معيار تفرقة مكضكعي بالنسبة لبللتزامات التي يتعذر -القانكف أك بحسب طبيعتو محتكل االلتزاـ يحدد غالبان إما بحكـ 

، فااللتزامات التي يحدد محتكاىا القانكني ىي بالطبع تمؾ التي تنشأ عف العقكد المسماة، في حيف أف -تصنيفيا بالرجكع إلى طبيعتيا أك إلى القانكف
دد كفقان لطبيعتيا أك طبيعة العقد ىي تمؾ التي تنشأ عف العقكد غير المسماة. أما فيما يتعمؽ بالمعيار المكضكعي، فقد اتجو عدد مف االلتزامات التي تح

ف أمران غير يا الدائالشر اح إلى اعتماد معيار االحتماؿ، المتمثؿ في أف يقع تحميؿ المديف التزامان ببذؿ عناية كمما كاف تحقيؽ الغاية التي تعاقد مف أجم
فالتزامو نحكه ينحصر مبدئيان في استعماؿ جميع  ؛ؾ حاؿ الطبيب في عبلقتو مع مريضومحقؽ بؿ مجرد احتماؿ ال تكفي عنايتو كحدىا لتحقيقو، كذل

كالمتفرج -اـ، فإذا كاف سمبيان الكسائؿ العممية الكتشاؼ نكع المرض كلمقاكمتو كليس بشفائو. أما المعيار اآلخر فيك مأخكذ مف دكر الدائف في تنفيذ االلتز 
إذا كاف دكره فع االن فإف التزاـ المديف يككف بذؿ عناية اعتباران إلى أف حسف تنفيذ االلتزاـ يبقى في الحالة  فإف االلتزاـ يككف بنتيجة، أما -في الممعب 

العتبارات الثانية إلى حد ما رىيف سمكؾ الدائف نفسو. كالمبلحظ أف فقو القضاء في فرنسا لـ يتقيد بصفة مطمقة بأم مف المعياريف، بؿ يعتمد شتى ا
 .292ص -290، مرجع سابؽ، صالعقد -النظرية العامة لاللتزامات د الزيف، األخرل. انظر: محم

 .393، ص2006، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، مصادر االلتزام -النظرية العامة لاللتزام د. محمد حسيف منصكر،  2
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الصكرة التقنية كالفنية كصكؿ البث كفؽ كفقان لمعقد كتعد مخمة لو في حاؿ عدـ تحقؽ سابقة الذكر النتيجة 
 .1لقياـ المسؤكلية العقدية كىنا نككف أماـ الخطأ العقدم المستكجب المتفؽ عمييا،

كفقان لممادة الثانية مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية ما يتعمؽ بإثبات الخطأ العقدم، فإنو أما في
كيفترض  ،" عمى الدائف إثبات االلتزاـ كعمى المديف التخمص منو ": أنو 2001( لسنة 4لفمسطيني رقـ )ا

ابتداءن أف يككف الدائف قد أثبت مصدر التزاـ المديف كىك العقد، فإف تمكف مف إثبات كجكده قاـ الدليؿ عمى 
الخطأ العقدم، فإف أراد إثبات عدـ تنفيذ المديف اللتزامو فيكفي مف الدائف أف يثبت عدـ تحقؽ النتيجة 

؛ إال إذا أثبت المديف السبب تقكـ المسؤكلية العقديةإلى فعؿ المديف، كبالتالي  عائدكيفترض القانكف أف ذلؾ 
 .2األجنبي

 : الضرر ثانياً 

 ( منيا19، فقد نصت المادة )لضررلقد جاءت مجمة األحكاـ العدلية بقاعدة عامة شاممة مطمقة بخصكص ا
يكفي عدـ يعد الضرر الركف الثاني مف أركاف المسؤكلية العقدية، فبل . ك : " ال ضرر كال ضرار "عمى أنو 

نما البد مف إلحاؽ الضرر بالطرؼ ا كال  ،آلخر حتى تقكـ المسؤكلية العقديةتنفيذ أحد أطراؼ العقد اللتزامو كا 
 محؽال ينفذ المديف التزامو كال ي التزامو العقدم، فقدتنفيذ يفترض كجكد الضرر لمجرد أف المديف لـ يقـ ب

 .3الدائف الضرر مف ذلؾ

سكاء كانت المؤسسة الفمسطينية  متضرردراسة بأنو ما يمحؽ الطرؼ الالضرر في العقد محؿ ال يعر ؼ
 .اآلخر اللتزامو العقدم مف خسارة أك أذل نتيجة لعدـ تنفيذ الطرؼىيئة البث الفضائي لؤلقمار الصناعية أك 

                                                           
، حيث ادعت أف ىذه (Med Nuce TVك) (Newroz Tvعندما أكقفت بث قنكات ) 2016اليكتمسات الفرنسية عاـ شركة مثاؿ ذلؾ ما قامت بو  1

عة كالتمفزيكف القنكات ليا صمة بجماعات إرىابية تستيدؼ الشعب التركي كتقـك بدعايات مستمرة ليا، كجاء ذلؾ نتيجة شكاكل تقدمت بيا ىيئة اإلذا
مما حمؿ ىذه القنكات إلى المجكء إلى القضاء الفرنسي الذم حكـ بكجكب إعادة البث ليا كالتعكيض في ظؿ إخفاؽ اليكتمسات في  ،ركية لميكتمساتالت

، 16/11/2016( التركية، بتاريخ Daily Sabahمنشكر عمى مكقع صحيفة ) إثبات صمة ىذه القنكات بالجماعات اإلرىابية. انظر: خبر
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/11/16/french-court-orders-satellite-provider-eutelsat-to-resume-

broadcast-of-pkk-linked-tv-channels. 
 .148، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  2
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ييئة البث الفضائي ؼ تمحؽ بفمثبلن تككف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية مسؤكلة عف أم خسارة أك تم
بمقدار  -نتيجة عدـ التزاميا بتقديـ خدمة البث الفضائي لمبرنامج التمفزيكني ضمف معدؿ سنكم معيف 

 ككمثاؿ آخر دكف أف يشمؿ ذلؾ فترات إجراء القياسات كاالختبارات اليندسية. -% عمى سبيؿ المثاؿ 99.5
خسارة أك تمؼ أك نفقات تنتج عف استخداميا لمسعة الفضائية كالخدمات  ةبأيىيئة البث الفضائي تمتـز 

 المؤجرة بشكؿ يتنافى مع العقد.

( مف القانكف المدني 222( ك)221كالمادتيف ) 1( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني239المادة ) نصت
أك خطأ جسيـ مف عمى قصر التعكيض عمى الضرر المباشر المتكقع، إال إذا صدر عف غش  المصرم

المديف فيككف التعكيض في ىذه الحالة عف الضرر المتكقع كغير المتكقع، كما شممت ىذه المادة التعكيض 
، كيخالفو في ذلؾ المشرع األردني بحيث ال تعكيض عف الضرر األدبي في نطاؽ عف الضرر األدبي
 .المسؤكلية العقدية

عمى جكاز اتفاؽ المتعاقداف عمى  أيضان  المدني الفمسطيني المادة سابقة الذكر مف مشركع القانكفكما نصت 
التعكيض المتمثؿ بالشرط الجزائي كسنفصؿ ذلؾ الحقان، كفي حاؿ لـ يتفقا عمى مقدار التعكيض فإف لممحكمة 
تقديره عمى أساس ما لحؽ الدائف المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف الضرر نتيجة 

 اء بااللتزاـ العقدم كميان أك جزئيان أك بتنفيذه عمى كجو معيب أك التأخر في الكفاء بو.طبيعية لعدـ الكف

 السؤال ىنا : عمى من يقع عبء إثبات الضرر في عقد تأجير حيز فضائي لألقمار الصناعية؟

كنيا ؽ الجية المتضررة ككفقان لمقكاعد العامة فاألصؿ أف عبء إثبات الضرر يقع عمى الدائف، أم عمى عات
: األكؿ خاص بفكائد النقكد، فبل يشترط الستحقاؽ ىذه الفكائد ف القاعدة أمرافغير أنو يستثنى م ،مف تدعيو
 . 2القاعدة، كالثاني خاص بالشرط الجزائي أك التعكيض االتفاقيىذه أف تطبؽ 

                                                           
. إذا لـ يكف التعكيض مقدران في العقد، قدرتو المحكمة، كيشمؿ التعكيض ما 1( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى أنو: " 239تنص المادة ) 1

اتو مف كسب، بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ كميان أك جزئيان، أك تنفيذه عمى كجو معيب، أك لمتأخر لحؽ الدائف مف خسارة كما ف
المديف . إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد فبل يمتـز 2في الكفاء بو، كيعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ 

. يشمؿ التعكيض الضرر األدبي أيضان، كفي ىذه 3جسيمان إال بتعكيض الضرر الذم كاف يمكف تكقعو عادة كقت العقد  ئان الذم لـ يرتكب غشان أك خط
 الحالة، ال يجكز أف ينتقؿ إلى الغير إال إذا تحددت قيمتو بمقتضى اتفاؽ أك بحكـ قضائي نيائي ".

 .239، مرجع سابؽ، صاألردني القانون المدني مصادر االلتزام فيد. أنكر سمطاف،  2
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تكجد بنكد خاصة تتعمؽ بفرض شرط جزائي، كىذا الشرط مكجكد إذ العقد محؿ الدراسة  ىذا ما ينطبؽ عمى
يذا ة، كبناءن عمى ذلؾ ككفقان لككنيا عقكد نمكذجيالفضائي في كافة العقكد التي تبـر مع مختمؼ ىيئات البث 

ينتقؿ عبء اإلثبات لممديف، بحيث أنو ال يتـ تنفيذ الشرط الجزائي أم التعكيض إال إذا لحؽ  االستثناء
ضرر لحؽ بالدائف حتى يتخمص مف الشرط  أف ال في ىذه الحالة إثباتالمديف  كعمىالدائف، الضرر ب
في الفقرة األكلى منيا  نصت( مف مشركع القانكف المدني كالتي 241كيظير ذلؾ في نص المادة ). 1الجزائي
: " ال يككف التعكيض االتفاقي مستحقان إذا أثبت المديف أف الدائف لـ يمحقو ضرر "، كىذا ما نصت عمى أنو

 ( مف القانكف المدني المصرم. 224/1عميو أيضان المادة )

 : العالقة السببية ثالثاً 

 األركافعف  ركف مستقبلن ال ىي العبلقة السببية، كيعد ىذا أركاف المسؤكلية العقدية إف الركف الثالث مف
، الضرر ناتجان عف الخطأكف أف يك البدة، بؿ لقياـ المسؤكليغير كاؼ  خطأ كضرر  كجكد حيث أف، األخرل

 . 2بينيماأم أف تكجد عبلقة سببية 

ص في المادة ضركرة تكافر العبلقة السببية، فقد نإلى قد أشار المشرع الفمسطيني في مشركع القانكف المدني ل
... يشمؿ التعكيض ما لحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف : " و( منو عمى أن239/1)

يككف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ كميان أك جزئيان أك تنفيذه عمى كجو معيب أك لمتأخر في الكفاء بو، 
، كقد نصت عمى كيعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في استطاعة الدائف أف يتكقاه ببذؿ جيد معقكؿ "

 .3( مف القانكف المدني المصرم221/1ذلؾ أيضان المادة )

                                                           
منظكمة القضاء كالتشريع المنشكر لدل  29/11/2012( الصادر بتاريخ 262/2010جاء في حكـ محكمة النقض الفمسطينية في نقض مدني رقـ ) 1

ف  بأنو: " ينحصر أثر الشرط الجزائي في إعفاء الدائف مف تقديـ البينة عمى حجـالفمسطيني )المقتفي(  الضرر البلحؽ بو جراء اإلخبلؿ بااللتزاـ، كا 
 عبء اإلثبات مف حيث عدـ كقكع الضرر أك المبالغة فيو يقع عمى عاتؽ المديف".

 .295، مرجع سابؽ، صالعقد -النظرية العامة لاللتزامات د. محمد الزيف،  2
شار إلى ذلؾ ضمنان في نطاؽ أاؽ المسؤكلية العقدية، إال أنو نط لـ يشر المشرع األردني صراحةن أك ضمنان إلى ضركرة تكافر رابطة سببية في 3

( مف القانكف المدني عمى أنو: " يقدر الضماف في جميع األحكاؿ بقدر ما لحؽ المضركر مف ضرر 266المسؤكلية التقصيرية، حينما نص في المادة )
النص يدؿ بكضكح كفي نطاؽ المسؤكلية التقصيرية عمى ضركرة تكافر  كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار "، فيذا

عبلقة بد مف تكافر السببية بيف الفعؿ كالضرر، كيمكف االستناد إليو في نطاؽ المسؤكلية المدنية بشقييا التقصيرية كالعقدية، إذ في ىذه الحالة األخيرة ال
القانون . انظر: د. عمي أبك مارية، يف اللتزامو أك التأخر في تنفيذه أك تنفيذه ناقصان أك معيبان سببية ما تربط الضرر الذم لحؽ الدائف بعدـ تنفيذ المد

 .152، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -المدني 
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أثبت ذلؾ قامت  فمعقكلة لخطأ المديف، فإأف ما أصابو مف ضرر ىك نتيجة متكقعة ك  يثبت عمى الدائف أف
نفي  كيقع عمى عاتؽ المديف، 1الدائف لحؽبيف خطأ المديف كالضرر الذم  قرينة قضائية عمى عبلقة السببية

عمى الدائف  ، فالمشرع لـ يمؽِ الذم لحؽ بالدائف لتزامو كبيف الضررالالسببية بيف عدـ تنفيذه عبلقة تكافر 
، بؿ افترض أف الضرر راجع إلى الخطأ كعمى المديف 2عبء إثبات كجكد عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر

 إثبات العكس. 

إذا استحاؿ عمى : "عمى أنو نصتالفمسطيني بحيث  القانكف المدني( مف مشركع 237في المادة ) ذلؾيتضح 
المديف أف ينفذ االلتزاـ عينان حكـ عميو بالتعكيض لعدـ الكفاء بالتزامو، ما لـ يثبت أف استحالة التنفيذ قد 

نفذه تنفيذان نشأت عف سبب أجنبي ال يد لو فيو، كيككف الحكـ كذلؾ إذا تأخر المديف في تنفيذ التزامو أك 
 ( مف القانكف المدني المصرم.215كيتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) معيبان "،جزئيان أك 

كأف يككف السبب في انقطاع خدمة البث أك اإلشارة غير ناتج عف خطأ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار 
نما يعكد ذلؾ لمظركؼ الجكية التي تؤدم  لخركج القمر الصناعي عف مساره أك سقكطو، أك الصناعية، كا 

ففي ىذه الحالة يقع عمى عاتؽ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار  كعمميا، عطاؿ في األقمار الصناعيةأل
 الصناعية أف تثبت أف ىذا االنقطاع ناتج عف سبب أجنبي ال يد ليا فيو. 

 

 الفرع الثاني

 االت انتفاء المسؤولية العقديةح

سابقان أف السبب األجنبي الذم ال يد لممديف بو ينفي العبلقة السببية بيف الخطأ العقدم كالضرر، بالتالي  ذكرنا
 انقطعتىك ينفي المسؤكلية العقدية، فما ىك السبب األجنبي كما ىي الحاالت التي يتضمنيا كالتي إذا كجدت 

 المسؤكلية العقدية؟ كانتفتالعبلقة السببية 

                                                           
 .248مرجع سابؽ، ص ،زام في القانون المدني األردنيااللت مصادرد. أنكر سمطاف،  1
 .153، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  2
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 مف غير الممكفت أف الضرر ثبحتى يلمديف ا أف يستند عمييا يمكف أك كاقعةؼ ظر  أمي يعد السبب األجنب
أثبت أف السبب األجنبي ىك السبب الكحيد لمضرر فإف مسؤكليتو ال تقكـ أصبلن، أما إذا  فنسبتو إليو، فإ

اشترؾ في إحداث الضرر خطأ المديف كسبب أجنبي فإف مسؤكليتو تقكـ كلكف تخفؼ بنسبة يترؾ تقديرىا 
 .1لقاضي المكضكع

ألجنبي التي تنفي العبلقة ( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني حاالت السبب ا181لقد حددت المادة )
: " إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف عمى أنو نصتالسببية كبالتالي المسؤكلية المدنية، حيث أنيا 

سبب أجنبي ال يد لو فيو، كقكة قاىرة أك خطأ مف المضركر أك خطأ مف الغير، كاف غير ممـز بتعكيض ىذا 
 .2"الضرر ما لـ يكجد نص أك اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ 

 .  خطأ الغير3. خطأ المضركر 2  . القكة القاىرة1إذان حاالت السبب األجنبي أك صكره تتمثؿ في 
 .عمى حدةمف ىذه الحاالت كسنستعرض كؿ 

  القوة القاىرة  :أوالً 

 ظيرت عدة آراء فقيية، 3االلتزاـ مستحيبلن  ذإف القكة القاىرة بالمعنى الفني القانكني ىي القكة التي تجعؿ تنفي
إلى أف القكة القاىرة تتميز  4تدعك لمتمييز بيف القكة القاىرة كالحادث الفجائي، فقد ذىب فريؽ مف الفقياء

تبعان لذلؾ كجكب اجتماع ىاتيف  تميز باستحالة تكقعو، كال يشترطباستحالة دفعيا، أما الحادث المفاجئ في
فالقكة القاىرة البد أف تككف غير متكقعة الخاصيتيف في كؿ منيما، كنرل أف ىذا الرأم ال يمكف األخذ بو 

 أيضان، كما أف الحادث الفجائي البد أف يككف مستحيؿ الدفع. 

                                                           
 .118، ص2010، نابمس، جامعة النجاح الكطنية، )منشكرة( ، رسالة ماجستيرالمسؤولية المدنية لممتسببرنا ناجح دكاس،  1
( مف القانكف المدني 211( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )165( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )261يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) 2

 العراقي. 
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة ، منير مزاكم، 1976سنة  512( صفحة 61/75انظر: تمييز حقكؽ ) 3

 .935سابؽ، ص مرجع ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -نقابة المحامين 
 .337، مرجع سابؽ، صلتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  4
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استحالة الدفع ما إذا كانت  ىذا الرأم يميز بيفمف يسمـ بكجكب اجتماع الخاصيتيف، كلكف  1مف الفقياء
ذا كانالقكة القاىرة،  ففي ىذه الحالة نككف أماـ مطمقة الحادث الفجائي، كىذا  فنككف أماـنسبية  االستحالة تكا 
 البد أفكالحادث الفجائي  الستحالة في كؿ مف القكة القاىرةاحيث أف يز ال يقكـ عمى أساس صحيح، التمي

 .2، كاستحالة تنفيذ االلتزاـ ىي مف أسباب انقضائوتككف استحالة مطمقة

ال ىي أمر خارجي  إلى القكؿ بأف مرجع التفرقة يعكد إلى أف القكة القاىرة 3مف جية أخرل ذىب فريؽ آخر
أمر داخمي متصؿ  نتيجةبإرادة المديف كالزلزاؿ، بينما الحادث الفجائي يأتي يرتبط بأم شكؿ مف األشكاؿ 

اء انتف. كلكننا نرل أف ىذا الرأم ال يمكف االعتماد عميو ككنو يخالؼ فكرة وبطريقة ما بنشاطكذك عبلقة 
المسؤكلية المدنية نتيجة لتكافر السبب األجنبي التي قصدتيا النصكص القانكنية، فاعتماد ىذا الرأم يعني 

 عدـ انتفاء العبلقة السببية كبالتالي كجكد المسؤكلية العقدية.

عميو الرأم  استقركبذلؾ نرل أنو ال فرؽ بيف القكة القاىرة كالحادث الفجائي فيما كجياف لعممة كاحدة، كىذا ما 
كالمصرم كالعراقي. كلكف ما ىي الشركط التي  كؿ مف المشرع الفمسطيني كاألردنيبو  الراجح، كىذا ما أخذ

 ؟حادث فجائي قكة قاىرة أك يجب تكافرىا في الحادث حتى يعتبر

 :تياآل (الحادث الفجائي)يشترط في القكة القاىرة 

يستحيؿ عمى أم شخص   أم أنونسبية، المطمقة ال ال كالمقصكد بيا االستحالة استحالة التكقع، .1
نما  الحادث جديدان مف نكعوىذا أف يككف  ليس بالضركرةا كانت درجتو مف اليقظة. ك ميمتكقعيا  كا 

نما ىك غير ك ، ، كالحرب كاألمراضيجكز أف يككف حادثان مألكفان يقع مف فترة ألخرل في  متكقعا 
 .4أكقاتو بالذاتظركؼ العقد أك 

فيذا  ،أك األجيزة سقكط القمر الصناعي أك خركجو عف مساره أك حتى العطؿ في منظكمتو فمثبلن 
الحادث يعد مف قبيؿ القكة القاىرة أك الحادث الفجائي الذم ال يمكف تكقعو مف قبؿ المؤسسة 

                                                           
 .877، مرجع سابؽ، صااللتزام مصادر -نظرية االلتزام بوجو عام  -جديدالوسيط في شرح القانون المدني العبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة ، منير مزاكم، 1979سنة  783( صفحة 308/79انظر: تمييز حقكؽ ) 2

 .305، مرجع سابؽ، ص1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -نقابة 
 .489ص - 488، مرجع سابؽ، صلعقدالوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ونظرية اسميماف مرقس، د.  3
 .252، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامعبد السيد تناغك،  د. سمير 4
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 كجكده ينفي العبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر، فبل يدفإف الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، بالتالي 
 ليا بو فيك حادث خارج عف إرادتيا ينفي مسؤكليتيا.

فقاىرة حتى القكة فإف أمكف دفعو ال يعتبر مف قبيؿ ال، استحالة الدفع .2 ية إمكانف، استحالة تكقعو ثبت كا 
كقت ر استحالة الدفع يتقدكيتـ  تجنبو،التغمب عمى الكضع الراىف أك إمكانية  القدرة عمىعني تالدفع 

 . 1زمف إبرامو تقدر كقتاستحالة التكقع  حيف أفتنفيذ العقد، في 

الشمسية التي تؤدم إلى انقطاع في خدمات البث الفضائي أك  كالعكاصؼ مثاؿ ذلؾ االضطرابات
خدمات االتصاؿ كاالتصاالت عبر األقمار الصناعية، كذلؾ نتيجة االستقباؿ كالتعرض المباشر 

 لؤلشعة الشمسية.

 كيعد ىذا الشرط معيار التمييزستحالة مطمقة كليست نسبية فقط، ا مستحيبلن ف يصبح تنفيذ االلتزاـ أ .3
تنفيذ  مف تجعؿ فاالستحالة المطمقة؛ نطاؽ المسؤكلية العقديةفي  ةبيف القكة القاىرة كالظركؼ الطارئ

. كمثاؿ ذلؾ االنحراؼ 2قطمرىقان ف منوتجعؿ  ستحالة النسبيةحيف أف اال تزاـ مستحيبلن، فياالل
ما إلى ذلؾ مف تمؼ ك جئ لمقمر الصناعي، أك انفجار أحد أجزائو أك انفصاليا أك تعطميا المفا

 مفاجئ.

مف انقطاع لمبث لبعض القنكات التي تبث عبر أقمار النايؿ  2012مف قبيؿ القكة القاىرة ما حدث عاـ 
تسبب في انقطاع سات، حيث تبيف فيما بعد أف سبب االنقطاع ىك تعامد الشمس مع القمر الصناعي، مما 

إشارة البث لعدة دقائؽ عف عدد مف الفضائيات، حيث أصدرت النايؿ سات في ذلؾ الكقت بيانان كضحت فيو 
 .3أف ما حدث ىك ظاىرة طبيعية تحدث مرتيف في العاـ خبلؿ شيرم آذار كتشريف األكؿ

 

 

                                                           
 .303ص - 302، مرجع سابؽ، صالعقد -النظرية العامة لاللتزامات محمد الزيف،  1
 .253، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  2
، 7/10/2012خبر بعنكاف ) نايؿ سات : انقطاع بث بعض القنكات بسبب تعامد الشمس عمى القمر االصطناعي(، منشكر عمى مكقع الكطف بتاريخ  3

https://www.elwatannews.com/news/details/58362 
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 : فعل المضرور ثانياً 

إلى انتفاء المسؤكلية العقدية، ، كىك يؤدم صكرة أخرل مف صكر السبب األجنبي الدائف(يعد فعؿ المضركر )
، 1فعؿ المضركر كىذا أمر متفؽ عميو بيف الفقياءل نتيجةمسؤكلية إذا كاف الضرر ال تقكـأف  إذ أنو ال يمكف

ج عف نطاؽ ككف المضركر في ىذه الحالة ىك مف ألحؽ الضرر بنفسو نتيجة فعؿ قاـ بو، كبالتالي فإننا نخر 
 المسؤكلية العقدية.

مف الحيطة كالحذر، أك عدـ بذليا كؿ ما  اتخاذه فيما يجب عميياىيئة البث الفضائي  رصيمثاؿ ذلؾ أف تق
ك في كسعيا مف جيد لتبلفي األضرار التي مف الممكف كقكعيا أك التي كاف مف الكاضح أنيا ستتعرض ليا أ

لمتعميمات كالتحذيرات الصادرة مف قبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار في سبيؿ تنفيذ العقد، أك مخالفتيا 
 جيزة أك في عممية البث بشكؿ عاـ.الصناعية فيما يتعمؽ باأل

كفي ىذه الحالة يشترط أف المضركر كاآلخر مف المديف،  ناتج مفخطأيف أحدىما  قد نقع أماـأحيانان  لكف
ال فإف، تنتفي العبلقة السببية بيف خطأ المديف كالسببيككف خطأ المضركر قد استغرؽ خطأ المديف حتى   كا 

، كفي ىذه الحالة ال مجاؿ -كىك ما يسمى بالخطأ المشترؾ  - في إحداث الضررساىـ كؿ مف الخطأيف قد 
 .2دكف نفييا إطبلقا لمتخفيؼ عف مسؤكلية الشخص المديف إال

 أ المضرور )الدائن( لخطأ المدين استغراق خط

ف كاف األصؿ أف خطأ المضركر ال ( 216/79في تمييز حقكؽ )كقضت محكمة التمييز األردنية  بأنو كا 
إال أنو إذا تبيف مف ظركؼ الحادث أف خطأ المضركر ىك  ،يرفع مسؤكلية المسؤكؿ في الخطأ المشترؾ

مة درجة يتضاءؿ معيا خطأ العامؿ األكؿ في إحداث الضرر الذم لحؽ بو كأف خطأه قد بمغ مف الجسا
 .3تصبح دعكل الضرر المقامة عمى اآلخر كاجبة الرداآلخر، 

                                                           
 .117، مرجع سابؽ، صالمسؤولية المدنية لممتسببرنا ناجح دكاس،  1
 .253، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  2
المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في ، منير مزاكم، 1979سنة  1686( صفحة 216/79انظر: تمييز حقكؽ ) 3

 .637، مرجع سابؽ،  ص1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -مجمة نقابة المحامين 
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المؤسسة الفمسطينية ىيئة البث الفضائي ك معنى ذلؾ أف يصدر عمى سبيؿ المثاؿ خطأ مف قبؿ كؿ مف 
ؽ قد استغر لرغـ مف كجكد الخطأيف إال أف خطئيا ييئة البث، كبابلحؽ  مع كجكد ضررلؤلقمار الصناعية 

لؤلقمار الصناعية، مما يؤدم إلى انعداـ المسؤكلية العقدية لمثانية ككجكدىا بالنسبة خطأ المؤسسة الفمسطينية 
 :1كالخطأ قد يستغرؽ خطأ آخر في حالة مف حالتيف ،كلىلؤل

 يرضى أك أف يككف أحد الفعميف متعمدان  كأف، أف يككف أحد الخطأيف أشد جسامةن مف الخطأ اآلخر .1
 .في الحاالت التي يعتبر فييا ىذا الرضا انحرافان المضركر بالضرر 

، فإف خطأ المضركر المضركرخطأ المديف نتيجة لخطأ  ، فإذا كافينتج أحد الخطأيف عف اآلخرأف  .2
 مسؤكلية األكؿ النعداـ العبلقة السببية. يستغرؽ خطأ المديف كبالتالي تنتفي

 الخطأ المشترك 

 بشكؿ ررفي إحداث الض أدلكؿ منيما  بحيث متميزيف ائيمابؿ بق الخطأيف لآلخر،أم عدـ استغراؽ أحد 
نتيجةن  ،ركرخطأ المضاآلخر ( ك خطأ المديف )المدعى عميوأحدىما سبباف:  لمضرر بالتالي يككف ، مستقؿ
ف كؿ مف المديف كالمضركر مسؤكالن بقدر ما أحدث مف ضرر، ك  يككف لذلؾ كع كاف خطأ كؿ منيما سببان لكقا 

عف المضركر ك مسؤكالن عف نصؼ الضرر، يعد المديف فكلية تككف بالتساكم بينيما، الضرر كمو فإنما المسؤ 
 .2النصؼ اآلخر

 : خطأ الغير ثالثاً 

يعد خطأ الغير السبب الثالث مف أسباب انتفاء المسؤكلية في عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية، 
كيقصد بالغير ىك كؿ شخص غير المدعى عميو أك المضركر، فيك ذلؾ الشخص األجنبي تمامان عف العقد، 

 .    3فيو الضررإحداث إلى كلـ يكف طرفان فيو، كيؤدم بفعمو 

                                                           
 .341ص - 340مرجع سابؽ، ص ،لتزام في القانون المدني األردنياال  مصادرد. أنكر سمطاف،  1
 .888، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
 .188مرجع سابؽ، ص، الطاقة الكيربائية ني لعقد تجييزالتنظيم القانو أحمد زكي الجبكرم،  3
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فالعبلقة السببية تنقطع نتيجة كجكد فعؿ صدر عف الغير بخطأ منو أدل إللحاؽ الضرر بأحد أطراؼ العقد، 
كيشترط أف يككف فعؿ  ،بالضررلفعمو ال عبلقة عمى الطرؼ اآلخر إذ  كبالتالي ال تترتب أية مسؤكلية عقدية

ال فإنو ال ينفي ى عميو، لفعؿ المدع مستغرقان إلى أف يككف  إضافةن انحرافان في السمكؾ، الغير  مسؤكلية كا 
 .1المدعى عميوالطرؼ اآلخر 

ذا في إحداث الضرر،  عمى قدـ المساكاة متسبباف اف، كاعتبر اقائم كبلىما اآلخر بقي ا  منيمايلـ يستغرؽ أ كا 
إحداث الضرر، في  أم اشتراؾ شخص آخر مف الغير مع المدعى عميوكىذه ىي حالة تعدد المسؤكليف، 

ف لـ يتبيف ذلؾ فبالتساكم عف الضرر، كبلىما مسؤكالن فأصبح   .2فتكزع المسؤكلية كفقان لجسامة الفعؿ كا 

مما يؤدم إلى اختراؽ البث أك ييئة البث الفضائي كأف يقكـ الغير باختراؽ الترددات المستأجرة الخاصة ب
ة قع عمى عاتؽ المؤسسقطعو، إف مسؤكلية منع ذلؾ كحماية الترددات كالمحافظة عمى استمرارية البث ت

في ىذه الحالة كنتيجة كقكع الخطأ مف قبؿ الغير تنتفي مسؤكليتيا، إال إذا الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، ك 
 أدل إلى إحداث ىذه النتيجة.لـ يستغرقو خطأ الغير ك  ثبت تقصيرىا أك إىماليا أك كقع خطأ آخر منيا

 

 ثالفرع الثال

 حق التقاضي والشرط الجزائي

غالبان مف األشخاص ىـ كما أسمفنا سابقان خبلؿ دراستنا أف أطراؼ عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية 
المعنكية العامة أك الخاصة، فالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية ىي عبارة عف شركة حككمية، كىيئات 

قد تككف كذلؾ أيضان كقد تككف ممكيتيا لمقطاع الخاص، كبالتالي تعتبر شخصان مستقبلن لو  الفضائي البث
 أىمية خاصة بو، كيتمتع بالعديد مف الحقكؽ كااللتزامات كمنيا حؽ التقاضي، كىك ما سنبحثو في ىذا الفرع. 

عمى التعكيضات  يترتب عمى ذلؾ أيضان كجكد مسؤكلية مدنية مما يعطييا الحؽ في المطالبة بالحصكؿ
المترتبة عمييا، كيعتبر التعكيض القضائي ىك األصؿ في إطار المسؤكلية المدنية، فيقدر قاضي المكضكع 

                                                           
 .343مرجع سابؽ، ص ،لتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  1
 .900مرجع سابؽ، ص ،مصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
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التعكيض عف الضرر، كفي المسؤكلية العقدية يرجع إلى نصكص العقد فغالبان ما تتضمف العقكد شرطان مفاده 
، كىذا ما سنبحثو أيضان 1ائي أك التعكيض االتفاقيمقدار التعكيض كطرقو كىك ما يسميو القانكف الشرط الجز 

 في ىذا الفرع ككف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية يتضمف شرطان جزائيان.  

 : حق التقاضي أوالً 

أىمية خاصة بيا لمقياـ بالتصرفات القانكنية كاألعماؿ أشخاص معنكية ألطراؼ العقد محؿ الدراسة ككنيا 
مية يترتب عمييا كجكد مسؤكلية مدنية عقدية كتقصيرية أيضان عف ىذه التصرفات المادية، كىذه األى

فيثبت ليا حؽ كاألعماؿ. كما أف ليا أىمية التقاضي بكصفيا شخصان مستقبلن لو حقكؽ كعميو التزامات، 
يعينو ، كيمثميا في الدعكل رئيس مجمس إدارتيا أك مف 2دكف حاجة إلى إدخاؿ الشركاء في الدعكل التقاضي

 .3نظاميا الداخمي

كيخضع العقد محؿ الدراسة مف جميع الكجكه لمقكانيف كاألنظمة السارية في دكلة فمسطيف ككافة القرارات 
الصادرة عف الجيات ذات الصمة بمكضكع العقد، كما كتختص المحاكـ الفمسطينية كحدىا في النظر في أية 

بتفسير أك تطبيؽ العقد أك أم بند مف بنكده، إذا لـ يتمكف تدكر حكؿ أم أمر يتعمؽ  منازعات قد تنشأ عنو أك
كفقان لمعقد،  كينعقد االختصاص لمحاكـ مدينة راـ اهلل لمنظر في ىذا النزاع .المتعاقداف مف حميا بشكؿ كدم

قع في دائرتيا المركز الرئيسي لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، ككفقان لممادة أم في المحكمة التي ي
" يككف االختصاص :  2001( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )45)

في الدعاكل المتعمقة باألشخاص االعتبارية لممحكمة التي يقع في دائرتيا مركزىا الرئيس، فإذا تعمقت الدعكل 
 ذلؾ الفرع ".  بفرع الشخص االعتبارم جاز رفعيا أماـ المحكمة التي يقع في دائرتيا

                                                           
، جامعة عماف العربية، عماف، )منشكرة( ، أطركحة دكتكراهدراسة مقارنة -اآلثار الناجمة عن عقد االعتماد المالي جماؿ عبد الكريـ العساؼ،  1

 .219، ص2007
، 2012اـ ؽ ع67( لسنة 3989أقامت الشركة المصرية لؤلقمار الصناعية نايؿ سات دعكل قضائية أماـ محكمة القضاء اإلدارم تحمؿ الرقـ ) 2

في  كطالبت فييا المحكمة بإصدار حكـ قضائي بإلغاء حكميا الصادر باألمر عمى عريضة بإلزاـ النايؿ سات بإعادة بث الفراعيف لحيف إصدار حكـ
ر بالمخالفة لمقانكف ألنو الدعكل المقامة أماميا مف قناة الفراعيف كالتي طالبت فييا بإصدار حكـ بإعادة بث القناة، كقالت النايؿ سات بأف ىذا الحكـ صد

جمس مصادر بناء عمى طمب لتكفيؽ عكاشة كىك ال يممؾ صفة إلقامة ىذا الطمب، كأف صاحب الحكـ إلقامة ىذا الطمب بعكدة بث القناة ىك رئيس 
 إدارة شركة فرجينيا مالكة قناة الفراعيف.

 .75، مرجع سابؽ، صالشركات التجارية -التجاري  الوجيز في شرح القانوند. عثماف التكركرم، د. عبد الرؤكؼ السناكم،  3
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لممتعاقديف حرية تعديؿ أحكاـ المسؤكلية العقدية باإلعفاء أك التخفيؼ منيا، ألف  أف يجدر بنا اإلشارة إلى
 ،"قد شريعة المتعاقديفاستنادان لقاعدة " العكليس في ىذا ما يخالؼ النظاـ العاـ ، أحكاـ المسؤكلية مف عمميما

الخطأ الخطأ العمد أك  إال أفالمنطؽ يقضي منح اإلرادة التي أنشأت المسؤكلية حؽ التعديؿ فييا،  ككفك 
يجكز االتفاؽ عمى اإلعفاء أك التخفيؼ مف المسؤكلية المترتبة  بحيث ال، مف ذلؾ استثناءان يعداف  الجسيـ

بأف ي جعؿ المديف  المسؤكليةتشديد ىذه كما أف ليما أف يتفقا عمى  ،1غش لما في ذلؾ مفعمى أحدىما 
 .2مسؤكالن حتى عف السبب األجنبي، كيككف ىذا بمثابة تأميف لمدائف

. يجكز 1: " عمى أنو نصت( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالتي 238قد جاء ذلؾ في المادة )ل
كميان أك جزئيان أك بسبب  االتفاؽ عمى إعفاء المديف مف تعكيض الضرر الناشئ عف عدـ تنفيذ التزامو التعاقدم

تنفيذه عمى كجو معيب أك تأخر فيو، إال ما يككف عف غش أك خطأ جسيـ منو، كمع ذلؾ يجكز لممديف أف 
             يشترط عدـ مسؤكليتو عف الغش أك الخطأ الجسيـ الذم يقع مف أشخاص يستخدميـ في تنفيذ التزامو

( مف 217األجنبي "، كيتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) . يجكز االتفاؽ عمى أف يتحمؿ المديف السبب2
 ، في حيف أف القانكف المدني األردني لـ يتضمف نصان مقاببلن ليذا النص.القانكف المدني المصرم

في حاؿ تضمف العقد أم شركط تعسفية فإنو يجكز لمقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط أك أف يعفي الطرؼ 
بو العدالة، كيقع باطبلن كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ، كىذا ما جاء بو نص المادة المذعف منو كفقان لما تقضي 

 .3( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني150)

بمكجبو كحدىا أية مسؤكلية قد تنشأ نتيجة ىيئة البث الفضائي بندان تتحمؿ محؿ الدراسة يتضمف العقد ك 
ة كالكاجب مراعاتيا، كتبرئ المؤسسة الفمسطينية مخالفة ألحكاـ كنصكص القكانيف الفمسطينية ذات الصم

لؤلقمار الصناعية مف تحمؿ المسؤكلية المدنية كالمسؤكلية الجزائية الناتجة عف ذلؾ. كما أنيا تككف مسؤكلة 
 قبؿ الغير عف كافة األضرار المادية كالمعنكية التي قد تتسبب بيا خبلؿ انتفاعيا بالحيز الفضائي.

                                                           
 .358، مرجع سابؽ، صلتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  1
 .673، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  2
( مف القانكف 167( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )149( مف القانكف المدني األردني، كالمادة )204ـ ىذه المادة مع حكـ المادة )يتطابؽ حك 3

 المدني العراقي.
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ىيئة البث ، فإف العقد يتضمف بند تقر بمكجبو الممكية لمبرامج التي يتـ بثيا أك إذاعتياحقكؽ أما بالنسبة ل
تبرئيا لنقميا، كما ك  بحقكؽ الممكية عمى البرامج التي تقدميا لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعيةالفضائي 

اد كالبرامج عمى الحيز مف أية مسؤكلية مادية أك معنكية مف أية مطالبات يقدميا الغير بسب نقؿ المك 
 الفضائي محؿ العقد.

أركاف المسؤكلية ئؿ اإلثبات فإنو يجكز إثبات سابقان، أما كسافيما يتعمؽ بعبء اإلثبات فقد تحدثنا عنو أما 
 .1كميا كقائع مادية ، إذ أنياالطرؽ بكافةالعقدية الثبلث ) الخطأ كالضرر كالسببية ( 

العقدية، فإنو يجب الرجكع لمنصكص القانكنية التي أبرمت العقكد طبقان تقادـ دعكل المسؤكلية فيما يتعمؽ ب
ألحكاميا، كالقاعدة في ىذا الشأف أف االلتزاـ العقدم يتقادـ بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحاالت التي 

 .2قرر ليا القانكف حكمان خاصان 

 (تفاقيالتعويض اال )ئي الشرط الجزا: ثانياً 

جة عدـ يتضمنو العقد باتفاؽ المتعاقديف لتعكيض الخسارة المتكقعة ماليان نتي ان شرطان لزكمي يعد الشرط الجزائي
كفي حالة كجكد شرط جزائي أك تعكيض اتفاقي فإف العقد يتجو  ،3لتأخر في ذلؾتنفيذ االلتزاـ أك نتيجة ا

اجب أك المديكنية في ، فعند عدـ تنفيذ عنصر الك مف النقكد بصفة خاصة إلى تقدير المسؤكلية بمبمغ محدد
االلتزاـ فإف الدائف يستطيع تحريؾ عنصر المسؤكلية في االلتزاـ أم تطبيؽ الشرط الجزائي، ككؿ إىماؿ أك 

 .4تجاكز لو ىك تعديؿ لمعقد

نص في  ى جكاز كجكد شرط جزائي في العقد بحيثصراحةن عممشركع القانكف المدني الفمسطيني  قد نصل
: " يجكز لممتعاقديف أف يحددا مقدمان مقدار التعكيض بالنص عميو في العقد أك ( منو عمى أنو240المادة )

في اتفاؽ الحؽ، مع مراعاة أحكاـ القانكف "، كقد نص القانكف المدني األردني عمى ذلؾ أيضان في المادة 
لشرط ( منو. كبذلؾ يجب أف يتـ االتفاؽ عمى ا223( منو، كالقانكف المدني المصرم في المادة )364/1)

                                                           
 .944سابؽ، ص، مرجع مصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
 .180، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  2
 .311، مرجع سابؽ، صالعقد -النظرية العامة لاللتزامات محمد الزيف،  3
 .473ص - 472، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  4
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تـ االتفاؽ عميو بعد ذلؾ نككف  إفجكد الخطأ مف قبؿ المديف، فك قياـ المسؤكلية العقدية كقبؿ قبؿ الجزائي 
 أماـ صمح بيف الدائف كالمديف كليس أماـ شرط جزائي.

مبمغ  في سداد كدفع ا يتمثؿعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية يتضمف شرطان جزائين حقيقة األمر أف 
كالتي يتـ االتفاؽ عمييا في العقد أيضان، دكف الحاجة إلى إنذار أك  معيف مساك  لقيمة العقد اإلجمالية كاممةن 

، كيستحؽ عند إنياء العقد قبؿ تاريخ انتياءه ألسباب ليس لممؤسسة تنبيو أك اتخاذ أية إجراءات قضائية
اللتزاـ بسداد الدفعات في مكاعيدىا. حيث أنو يجكز عبلقة بيا، أك عند عدـ الؤلقمار الصناعية الفمسطينية 

أف يككف محؿ الشرط الجزائي اشتراط استحقاؽ جميع أقساط الديف عند التأخر عف دفع أحدىا في تاريخ 
 .1استحقاقيا المتفؽ عميو

كقد اختار المشرع أف يقؼ بجانب العدالة، كاعتبر أنو إذا كاف اليدؼ مف الشرط الجزائي ىك تعكيض 
تعاقد عف الضرر الذم أصابو بسبب عدـ التنفيذ، فبل يجب بالتالي أف يكجد فارؽ كبير بيف التعكيض الم

 نصت( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالتي 241/2كيظير ذلؾ في المادة ) ،2االتفاقي كبيف الضرر
كاف مبالغان فيو أك أف : " يجكز لمقاضي أف يخفض ىذا التعكيض، إذا أثبت المديف أف التقدير عمى أنو

 و ".االلتزاـ األصمي قد نفذ في جزء من

يعني ذلؾ أنو البد مف كجكد تناسب بيف الضرر كبيف قيمة الشرط الجزائي، كينطبؽ ىذا عمى حالة التنفيذ 
كىنا عمى المديف أف يثبت أف قيمة الشرط الجزائي تفكؽ قيمة الضرر الذم تسبب بو لمدائف  ،الكمي لبللتزاـ

التنفيذ  كما كينطبؽ شرط التناسب أيضان عمى حالة .ما يرىقو أك يسبب الضرر لو بدكرهمبالغ فيو م بشكؿ
، فإف عدـ كجكد ىذا التناسب يعطي لمقاضي الحؽ في تخفيض قيمة الشرط الجزائي بما لبللتزاـ الجزئي

 كانت حالتو. ان يتناسب مع مقدار الضرر الناتج عف عدـ التنفيذ أي

قيمة الشرط الجزائي تقؿ عف قيمة الضرر، فبل يجكز لمدائف أف يطمب مف القاضي تعديميا، أما إذا كانت 
ل أنو يمكف اعتبار ذلؾ مف قبيؿ تعديؿ أحكاـ كليس لو أف يطالب بما يفكؽ القيمة المتفؽ عمييا، كنر 

المتفؽ عمييا إذا عمى ذلؾ يجكز لو المطالبة بأكثر مف القيمة  ، كلكف استثناءن المسؤكلية العقدية بتشديدىا

                                                           
 .27، ص1991، بيركت، البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الميزنغد. الياس ناصيؼ،  1
 .473، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزامد. سمير عبد السيد تناغك،  2
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 ( مف241/3استطاع أف يثبت أف المديف قد ارتكب غشان أك خطأ جسيمان، كىذا ما نصت عميو المادة )
: " إذا جاكز الضرر قيمة التعكيض االتفاقي فبل يجكز لمدائف أف يطالب مشركع القانكف المدني الفمسطيني

ككؿ اتفاؽ يخالؼ أحكاـ  ،1"جسيمان  ان أك خطأن يف قد ارتكب غشبأكثر مف ىذه القيمة إال إذا أثبت أف المد
 ( يقع باطبلن بمكجب الفقرة الرابعة منيا.241المادة )

قيمة ( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني عمى جكاز أف يقكـ القاضي بتخفيض 242كما نصت المادة )
حكـ بعدـ يفي إحداث الضرر أك زاد فيو، كلو أيضان أف  كاف الدائف قد اشترؾ بخطئو إذاالشرط الجزائي أيضان 

 استحقاؽ الشرط الجزائي في حالة استغراؽ خطأ الدائف لخطأ المديف.

بحيث ال يعتبر مجرد حمكؿ الكفاء بااللتزاـ  الدائف،قبؿ مف  هعف طريؽ إعذار  المديف تنبيوالبد بدايةن أف يتـ 
معو جبره عمى دفع مقدار  مـزيست منو تقصير يعني كجكد اعو بعد ذلؾكافيان العتباره مقصران في التنفيذ، فامتن

كجكده اتفاؽ  عنيكال ي ،اإلعذار عف غنيال ي جزائيال طشر ال كجكد حقيقة األمر أفالشرط الجزائي، ف
( مف مشركع القانكف 243، كيتفؽ ىذا مع نص المادة )2عمى إعفاء الدائف مف إعذار المديفالمتعاقديف 

( مف 244( مف القانكف المدني المصرم. كيككف اإلعذار كفقان لممادة )218الفمسطيني كنص المادة )المدني 
( مف القانكف المدني المصرم باإلنذار أك ما يقكـ مقامو أك حتى عف طريؽ البريد، 219المشركع كالمادة )

 في حيف أف القانكف المدني األردني لـ يحدد شكبلن معينان لو.

انكف المدني الفمسطيني كالمادة ( مف مشركع الق245ب اإلعذار عدة حاالت كفقان لممادة )يستثنى مف كجك 
 ( مف القانكف المدني المصرم، تتمثؿ ىذه الحاالت في: 220( مف القانكف المدني األردني كالمادة )362)

 إذا أصبح تنفيذ االلتزاـ غير ممكف أك غير مجد  بفعؿ المديف. .1

                                                           
( 170( مف القانكف المدني المصرم، كالمادة )225( ك )224( مف القانكف المدني األردني، كالمادتيف )364/2طابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة )يت 1

 مف القانكف المدني العراقي.
 .133، مرجع سابؽ، صالبند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الميزنغد. الياس ناصيؼ،  2
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اإلعذار في كجكد ر المتصك  فمف غيرفعؿ ضار،  عف ارة عف تعكيضفي حاؿ كاف االلتزاـ عب .2
إال في االلتزامات  ذلؾ يتصكر فبليقكـ عمى دعكة المديف إلى التنفيذ، ككنو االلتزامات غير القانكنية 

 .1التعاقدية

فالمديف في ىذه الحالة  ،ممو المديف دكف حؽ كىك عالـ بذلؾإذا كاف مكضكع االلتزاـ رد شيء تس .3
 يككف سيء النية، كمف كاجبو رد الشيء لمدائف فكران دكف إعذار.

عذار، مف اإل ال جدكلففي ىذه الحالة  ،تنفيذ التزامو عدـ رغبتو فيب تصريح المديف بشكؿ كتابي .4
بمعنى أنو ال يكفي في  كاشتراط الكتابة ىنا لئلثبات ،قرر سمفان أنو ال يريد القياـ بالتزامو المديف قدف

 .2ذلؾ التصريح أماـ الشيكد

إذا اتفؽ الطرفاف كتابة عمى تنفيذ االلتزاـ بمجرد حمكؿ األجؿ دكف حاجة إلى إعذار، كمعناىا أف  .5
كىذه الحالة استفرد اإلعذار الذم كجد لمصمحتو كىذا التنازؿ ال يككف إال كتابةن، الدائف تنازؿ عف 

ألردني أك القانكف الفمسطيني بذكرىا كلـ يذكرىا كؿ مف القانكف المدني امشركع القانكف المدني 
كىذه الحالة ىي ما تنطبؽ عمى الشرط الجزائي كأحكامو المكجكد في العقد محؿ  ،المدني المصرم

 الدراسة.

 التنفيذ العيني والشرط الجزائي  التساؤل الذي ُيطرح ىنا حول مدى جواز إمكانية الجمع بينإن 

 ،كأنما يعتبراف كجياف لذات العممةعدـ جكاز ذلؾ، فالشرط الجزائي كجد أصبل كجزاء لعدـ التنفيذ، ف األصؿ
 :ت تعد استثناء يجكز فييا ذلؾ كىيكلكف ىناؾ حاال

إذا كاف الشرط الجزائي مشترطان لمجرد التأخير في تنفيذ االلتزاـ، فإذا تأخر المديف في تنفيذ االلتزاـ فإنو ىنا 
، 3يض الدائف عف الضرر الذم أصابو نتيجة ىذا التأخير، فيجمع بيف التنفيذ العيني كالشرط الجزائييمـز بتعك 

                                                           
، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، )منشكرة( ، رسالة ماجستيردراسة مقارنة -التعويض االتفاقي في القانون المدني طارؽ محمد مطمؽ أبك ليمى،  1

 .48ص، 2007
 .49سابؽ، صالمرجع ال 2
 .57سابؽ، صالمرجع ال 3
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الشرط الجزائي بما يجعميما أما الحالة الثانية فيي اتفاؽ الطرفاف صراحةن عمى الجمع بيف التنفيذ العيني ك 
 كال يعد ىذا االتفاؽ مخالفان لمنظاـ العاـ. مساكياف لقيمة الضرر،

 

 المطمب الثاني

 انحالل الرابطة التعاقدية

 

إف عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كغيره مف العقكد البد أف ينتيي، فيك إما ينتيي نياية طبيعية  
مف خبلؿ طمب كتابي تقدمو ىيئة تتحقؽ بانتياء المدة المتفؽ عمييا في العقد، مع جكاز تجديد العقد صراحة 

ينتيي العقد ألسباب أخرل قبؿ نياية  . أك أفتياء مدة العقد بثبلثة أشير عمى األقؿالبث الفضائي قبؿ ان
أك بالفسخ القضائي أك بقكة القانكف كىذا ما سنبحثو في ىذا  لتراضيالمدة المتفؽ عمييا، كأف ينتيي با

 المطمب.

المنفردة بأم كجو مف إف القاعدة العامة تتمثؿ في عدـ جكاز استقبلؿ أحد طرفي العقد بالمساس بإرادتو 
ؾ قاعدة الزمان، كمرد ذل، كذلؾ طالما انعقد العقد صحيحان ، سكاء مف حيث نقضو أك تعديمو أك فسخو1الكجكه

(، في حيف أنو يجكز أف يتـ ذلؾ باتفاؽ األطراؼ أك لما يقرره القانكف مف أسباب. )العقد شريعة المتعاقديف
مشركع القانكف  ( مف147)لقانكف المدني المصرم ك( مف ا147)نص المادة كؿ مف كيتضح ذلؾ في 
: " العقد شريعة المتعاقديف، ال يجكز نقضو كال تعديمو، إال باتفاؽ الطرفيف، أك لؤلسباب المدني الفمسطيني

: " إذا كاف العقد عمى أنو نصت( مف القانكف المدني األردني كالتي 241التي يقررىا القانكف "، كالمادة )
 ."فبل يجكز ألحد العاقديف الرجكع فيو كال تعديمو كال فسخو إال بالتراضي أك التقاضي صحيحان الزمان 

عمكمان فإف الرابطة التعاقدية في عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كغيرىا مف الركابط التعاقدية 
خر. فانقضاء عقد تأجير الحيز ، بحيث يختمؼ كؿ منيما عف اآلنقضاء أك باإلبطاؿ أك باالنحبلؿتزكؿ باال

                                                           
 .249مرجع سابؽ، ص ،لتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  1
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فيو، فينقضي بانتياء  ان جكىري ان بانقضاء الزمف، ألف الزمف عنصر  ان ضائي ككنو مف العقكد الزمنية معقكدالف
ما لـ يتـ إنياء أك فسخ العقد  ، كغالبان ما تككف ىذه المدة سنة، كيتـ تجديده لمدة مماثمة تمقائيان 1المدة المحددة

 . مسبقان 

عتبار العقد يؤدم إلى ا االنعقاد مماخبلؿ البطبلف أسباب  جكد أحدعقد فيك يعني ك تعمؽ بإبطاؿ الأما فيما ي
 .2ما يعرؼ باألثر الرجعي لئلبطاؿ ذالحظة نشكئو، كى منذ كأف لـ يكف

يككف بعد البدء في تنفيذه أك قبؿ البدء في تنفيذه، كقد يككف كامبلن يتناكؿ الرابطة  انحبلؿ العقد حيف أففي 
التعاقدية بأسرىا بالنسبة إلى الماضي كالمستقبؿ أك بالنسبة إلى المستقبؿ فقط، كقد يككف االنحبلؿ جزئيان 

اضي أك بالتقاضي أك بحكـ . كتنحؿ الرابطة التعاقدية إما بالتر 3يقتصر عمى إعفاء المديف مف بعض التزاماتو
كسنتناكؿ  ،5الفسخ االتفاقي أك بالفسخ القضائي أك بالفسخ بقكة القانكفباإلقالة ك ، كىك ما يعبر عنو 4القانكف

 فيما يمي كؿ مف ىذه الطرؽ في فرع مستقؿ مف ىذا المطمب.

 

 الفرع األول

 والفسخ االتفاقي إقالة العقد

( منيا 163في المادة ) كقد عرفتيا مجمة األحكاـ العدليةو، عمى إنيائقد عني اإلقالة أف يتفؽ أطراؼ العت
زالتوبأنيا : " مسطيني اإلقالة، ( مف مشركع القانكف المدني الف167/1"، كقد أجازت المادة ) رفع عقد البيع كا 

ان المادة : " لممتعاقديف أف يتقايبل العقد برضاىما بعد انعقاده "، كقد نصت عمى ذلؾ أيضفنصت عمى ما يمي

                                                           
 .689، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
مجمة العمكـ القانكنية كالسياسية الصادرة عف  ،االتفاق عمى عدم تنفيذىا -إقالة العقود د. ميند أحمد محمكد صانكرم، د. عامر محمكد الكسكاني،  2

 .295، ص2012، العراؽ، 4، ع2، مجاإلستراتيجيةالجمعية العممية لمبحكث كالدراسات 
 .250، مرجع سابؽ، صدني األردنيالقانون الم مصادر االلتزام فيد. أنكر سمطاف،  3
كالمنشكر لدل منظكمة القضاء كالتشريع  1998/ 23/4(  بتاريخ 114/1994أكدت محكمة االستئناؼ الفمسطينية عمى ذلؾ في استئناؼ حقكؽ رقـ ) 4

طريؽ إقالة العقد أك بحكـ القاضي، كال يحؽ الفمسطيني )المقتفي( ، حيث جاء فيو: "تنعقد اإليجارة بإرادتي طرفي العقد كتنفسخ أيضان بإرادتييما عف 
 ألحد فسخ العقد مف تمقاء نفسو أك الرجكع عف اإلقالة أيضان بإرادة منفردة ألف العقد شريعة المتعاقديف".

 .154، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  5
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إحدل صكر  فإننا نرل أنيا تعد، برضا الطرفيف فقطاإلقالة  مف القانكف المدني األردني، كطالما تتـ (242)
 .1انحبلؿ العقد بالتراضي

عقدان جديدا يتـ بإيجاب كقبكؿ صريحيف أك ضمنييف، كيجب أف تككف إرادة كؿ مف الطرفيف تعتبر اإلقالة إف 
إف لعقد الذم حصمت اإلقالة منو، العيكب، كأف تتـ بنفس الشكؿ الذم أنشأ ا صادرة مف ذم أىمية كخالية مف

 . 2كاف عقدان شكميان أك عينيان 

( مف القانكف المدني 243( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالمادة )196)المادة فقد نصت عمى ذلؾ 
حؽ الغير عقد جديد "، كما نصت  : " اإلقالة في حؽ المتعاقديف فسخ، كفيأف حيث جاء فييما األردني
: " تخضع اإلقالة لمشركط العامة لمعقد"، لقانكف المدني الفمسطيني عمى أنو( مف مشركع ا167/2المادة )

 .3"المجمس تتـ اإلقالة باإليجاب كالقبكؿ في( مف القانكف المدني األردني فقد نصت عمى أنو : "244المادة )ك 

في صدكر إيجاب كاقترانو بقبكؿ متعمؽ بمحؿ  كيتمثؿ ذلؾ ،لصحة العقكد كافةلصحة اإلقالة ما يمـز  فيشترط
تمتع بأىمية أداء يكاآلداب، كصدكر اإلرادة مف شخص  مشركع كلو سبب ممكف غير مخالؼ لمنظاـ العاـ

رادة خالية مف  يد عبلكةن عمى ذلؾ فإنو يشترط اتحاد مجمس اإلقالة ككجكد المعقكد عميو في  ،العيكبكاممة كا 
نما يككف بالنسبة ليـ عقدان 4العاقد كقت اإلقالة جديدان، خكفان  . جدير بالذكر أنو ال أثر رجعي بالنسبة لمغير، كا 

 بيـ كبمصالحيـ، حيث ال يتـ المساس بحقكقيـ. مف اإلضرار

عمى فسخ عقد تأجير الحيز الفضائي بعد ىيئة البث الفضائي يعد اتفاؽ كؿ مف المؤسسة الفمسطينية ك حيث 
كيقع ذلؾ غالبان في ثنايا إجراءات التقاضي بأف يرفع الدائف دعكل  بمثابة التقايؿ،أف يتـ اإلخبلؿ بااللتزاـ 
كلكف  .5، كيحؿ االتفاؽ محؿ الحكـ كلو أثرهكؿ الفسخ قبؿ صدكر حكـ في الدعكلالفسخ فيعممو المديف بقب

                                                           
أف: " القانكف يجيز لمعاقديف إقالة العقد برضاىما كليس مف  1978سنة  1157( صفحة 166/78ية في تمييز حقكؽ )قضت محكمة التمييز األردن 1

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجمة نقابة حؽ أحدىما الرجكع عف اإلقالة بإرادتو المنفردة "، انظر: منير مزاكم، 
 .849مرجع سابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976ذ بداية سنة من -المحامين 

 .251، مرجع سابؽ، صلتزام في القانون المدني األردنيمصادر اال د. أنكر سمطاف،  2
مى أف: ( منو ع183( مف القانكف المدني العراقي عمى أنو: " لمعاقديف أف يتقايبل العقد برضاىما بعد انعقاده"، كما نصت المادة )181نصت المادة ) 3

 "اإلقالة في حؽ المتعاقديف فسخ كفي حؽ الغير عقد جديد ". 
 .312ص -311مرجع سابؽ، ص، االتفاق عمى عدم تنفيذىا -العقود إقالة د. ميند أحمد محمكد صانكرم، د. عامر محمكد الكسكاني،  4
 .715، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  5
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عمى االتفاؽ عمى حاالت الفسخ البث الفضائي  ىيئةالفمسطينية لؤلقمار الصناعية ك  الغالب أف تقكـ المؤسسة
 التعاقد.مقدمان كقت 

( في مشركع القانكف 171في المادة ) العقد بالتراضي النحبلؿ ثانية صكرةالمشرع قد أكرد  مف جية أخرل
االتفاؽ عمى أف يعد العقد مفسكخان مف يجكز . 1: " فقد جاء فيياتتمثؿ في الفسخ االتفاقي  المدني الفمسطيني

. ال يعفي ىذا االتفاؽ مف اإلعذار 2 تمقاء نفسو عند عدـ الكفاء بااللتزامات الناشئة عنو دكف حاجة إلى حكـ
 ( مف القانكف المدني األردني245المادة )تتفؽ معيا ك  ما لـ يتفؽ المتعاقداف صراحةن عمى اإلعفاء منو "،

لعقد بمكجبو يعتبر التفاؽ عمى بند خاص في انكف المدني المصرم، كيعني ذلؾ ا( مف القا158كالمادة )
كذلؾ عند عدـ قياـ أحد ، 1مف تمقاء نفسو دكف حاجة إلى مجمس عقد تراضي أك تقاضي العقد مفسكخان 

، كقد يكجد في العقد نفسو أك كىك ما يعرؼ بالشرط الفاسخ الصريح شئة عنو،المتعاقداف بتنفيذ االلتزامات النا
كجكازية ىذا االتفاؽ بيف األطراؼ تمكنيـ مف سحب سمطة القاضي، أك تضييقيا فيما  لو.في اتفاؽ الحؽ 

 .2يتعمؽ بالفسخ، ألف ىذه السمطة إزاء الفسخ ليست مف النظاـ العاـ

 :ما يميكفقان ل ، كيككف ذلؾتدرج في قكة الشرطأنو يجكز القيقة األمر في ح

 :أف يككف العقد مفسكخان  ىؽ عمتفااال .1

، فقد يتـ االتفاؽ الفضائي حكـ ىذا الشرط يتكقؼ عمى نية كؿ مف المؤسسة الفمسطينية كىيئة البث
عمى أساس تحتيـ الفسخ في حالة إخبلؿ أحداىما بالتزاميا، ففي ىذه الحالة يتحتـ عمى القاضي أف 

 .الفسخ كال عف اإلعذاريحكـ بالفسخ، كلكف ذلؾ ال يغني عف رفع الدعكل ب

ال يككف القصد مف إيراده إال إال أنو مف الصعكبة استخبلص نيتيما مف إيراد ىذا الشرط، كلكف غالبان 
قررا في ألفاظ صريحة القاعدة العامة المتعمقة بالفسخ لعدـ التنفيذ، كعمى ذلؾ ال يغني الشرط تأف 

كال يسمب القاضي سمطتو حكـ بالفسخ، مقضاء لمحصكؿ عمى العف اإلعذار، كال عف االلتجاء ل

                                                           
 .156، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  1
 .305صمرجع سابؽ، ، االلتزامات -ادر الحقوق الشخصية مص -القانون المدني  شرحد. عدناف إبراىيـ السرحاف، د. نكرم حمد خاطر،  2
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التقديرية، بالتالي ال يتحتـ عميو الحكـ بالفسخ، كلو أف يعطي المديف ميمة لتنفيذ التزامو إذا كجد مف 
 .1الظركؼ ما يبرر ذلؾ

 :ككف العقد مفسكخان مف تمقاء نفسواالتفاؽ عمى أف ي .2

الفسخ، إذ عميو أف يحكـ بالفسخ إذا ما طمب إف ىذا الشرط يسمب القاضي سمطتو التقديرية في إيقاع 
الدائف ذلؾ، إال أف ىذا الشرط ال يغني عف إعذار الطرؼ المديف كال عف رفع دعكل لمحكـ بالفسخ، 

 .2ألف  الحكـ بالفسخ في ىذه الحالة منشأ لو كليس مقرران لو

 : ف تمقاء نفسو دكف الحاجة إلى حكـاالتفاؽ عمى أف يككف العقد مفسكخان م .3

بمجرد اإلخبلؿ في تنفيذ كيعني ذلؾ عدـ الحاجة إلى رفع دعكل أك حكـ قضائي، ففسخ العقد يتـ 
بتنفيذ التزامو، ففي ىذه  كادعائوكيستثنى مف ذلؾ حالة منازعة المديف في إعماؿ الشرط  ،االلتزاـ

الحالة يتـ المجكء لمقضاء، كيقتصر دكر القاضي عمى التحقؽ مف فشؿ المديف بتنفيذ التزامو كالحكـ 
بالفسخ في حاؿ تأكد مف ذلؾ، كىذا الحكـ يككف مقرران لمفسخ كليس منشئان لو، ألنو يككف قد نشأ قبؿ 

 صدكر الحكـ. 

، فإذا أراد الدائف إعماؿ الشرط كجب عميو تكميؼ المديف بتنفيذ كال يعفي ىذا الشرط مف إعذار المديف
عمى أنو ال شيء يمنع الدائف مف  ،مقاء نفسوالتزامو، فإف لـ يقـ بذلؾ بعد اإلعذار انفسخ العقد مف ت

مطالبة المديف بتنفيذ العقد بدالن مف فسخو، فإف الفسخ ال يقع مف تمقاء نفسو إال إذا أراد الدائف ذلؾ، 
 . 3ى ىذا بالخيار بيف الفسخ كالتنفيذكيبق

 :نفسو دكف حاجة إلى حكـ أك إنذار االتفاؽ عمى أف يككف العقد مفسكخان مف تمقاء  .4

                                                           
 .716، مرجع سابؽ، صمصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  1
لعمكـ اإلسبلمية، ، جامعة القرآف الكريـ كا)منشكرة( ، أطركحة دكتكراهأسبابو وآثاره في الفقو اإلسالمي والقانون -انحالل العقد عبد اهلل يكسؼ محمد،  2

 .140، ص2013أـ درماف، السكداف، 
 .718مرجع سابؽ، ص، مصادر االلتزام -تزام بوجو عام نظرية االل -في شرح القانون المدني الجديد الوسيطعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  3
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لتزامو فإف العقد يفسخ مف تمقاء نفسو دكف حاجة إلى ط أنو بمجرد عدـ تنفيذ المديف اليعني ىذا الشر 
كلمدائف حؽ الخيار  ـ،أنو نفذ االلتزا كادعائواإلعذار أك حكـ قضائي، إال في حالة منازعة المديف 

 بيف طمب تنفيذ العقد أك الفسخ عند كجكد ىذا الشرط أيضان.

البد أف نشير إلى أف الفسخ بشقيو سكاء كاف اتفاقيان أـ قضائيان يرد عمى كؿ العقكد الممزمة لمجانبيف سكاء ما 
الحكـ بو انحبلؿ العقد كاعتباره كأف لـ يكف، غير أف ىذا األثر  عمى كاف منيا زمنيان أك فكريان، كيترتب

الرجعي لمفسخ ال ينسحب عمى الماضي إال في العقكد الفكرية، أما في عقكد المدة الزمنية فبل ينصرؼ إال 
مى كما أف اإلقالة الكاردة عمى العقد الزمني ال ينسحب أثرىا ع .1لممستقبؿ؛ ألنو ال يمكف إعادة ما نفذ منيا

يتمتع بخاصية الزمف، كما نفذ مف العقد أصبح تنفيذه نيائيان ال يمكف ألنو الماضي، ألنو ال يمكف إعادتو ك 
جير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية، فبل يسرم الفسخ عمى الماضي كىذا ما ينطبؽ عمى عقد تأ، 2الرجكع فيو

 تمس.ار التي ترتبت عمى العقد ال بؿ يسرم عمى المستقبؿ، أم أف اآلث

يشترط لصحة : " كالتي جاء فييا أنو (168)قد أكرد المشرع الفمسطيني في مشركع القانكف المدني المادة ل
"، كلكف ىذه المادة تتناقض مع القكاعد  اإلقالة إمكاف عكدة المتعاقديف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ التعاقد

لمكاقؼ القكانيف المقارنة،  خالفتيامعاكضة، كذلؾ مالعامة، كاألصؿ المتمثؿ في جكاز اإلقالة في عقكد ال
: " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقداف إلى الحالة عمى أنو نصت( مف المشركع كالتي 174كتناقضيا مع المادة )

مادة خاصة أيضان بالفسخ ، فيذه ال3"ا استحاؿ ذلؾ جاز الحكـ بالتعكيضالتي كانا عمييا قبؿ العقد، فإذ
 لذا فإننا نقترح عمى المشرع تعديؿ ىذا النص بما يتناسب مع الة ما ىي إال صكرة مف صكره،بالتراضي، كاإلق

ضافة عبارة " فإذك ، نؼ ذكرهاآل جميع  ."ا استحاؿ ذلؾ جاز الحكـ بالتعكيضا 

، فاإلقالة ال يشترط فييا اإلقالة كالشرط الفاسخ الصريح أم الفسخ االتفاقيأما فيما يتعمؽ بالفرؽ بيف كؿ مف 
نما يمكف أف تتـ دكف تكافر ىذا الشرط كبالتكافؽ عمييا تقع بمجرد  يي، ف4إخبلؿ أحد العاقديف بالتزاماتو، كا 

                                                           
، 1997، دار المطبعة الجامعية، القاىرة، المصري الفسخ واالنفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقومحمد محمكد المصرم، محمد أحمد عابديف،  1

 .46ص
، فمسطيف ، جامعة النجاح الكطنية،)منشكرة( ، رسالة ماجستيردراسة مقارنة  -فسخ العقد برضا الطرفين  -قالة اإلإبراىيـ أنيس محمد يحيى،  2

 .94، ص2010
 ( مف القانكف المدني المصرم.160ي، كالمادة )( مف القانكف المدني األردن248يتطابؽ حكـ ىذه المادة مع المادة ) 3
 .157، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  4
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أم  ىمااحدالبث، دكف أف ترتكب إالتراضي عمييا بيف كؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كىيئة 
 .عقدم أك الجزاء عمى عدـ تنفيذ التزاـ ال تعد مف قبيؿ المسؤكلية العقدية خطأ عقدم أك إخبلؿ بالتزاـ، كىي

تتفقاف عميو كجزاء ىيئة البث الفضائي ، فالمؤسسة الفمسطينية ك أك الشرط الفاسخ الصريح أما الفسخ االتفاقي
 اللتزاـ عقدم، كعند قياـ المسؤكلية العقدية. م منيمامترتب عمى عدـ تنفيذ أ

 

 الفرع الثاني

 الفسخ القضائي

إذا أخؿ أحد طرفي عقد تأجير الحيز الفضائي لؤلقمار الصناعية سكاء كانت المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار 
( أف يمجأ العقد، فإنو يجكز لمطرؼ اآلخر )الدائف بااللتزامات المترتبة عمىىيئة البث الفضائي الصناعية أك 

 .   لمقضاء كيطمب فسخ العقد

القانكف المدني ( مف 157/1( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني، كالمادة )170/1المادة ) فقد جاء في
: " في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا لـ يكؼ أحد المتعاقديف بالتزامو جاز لممتعاقد اآلخر بعد عمى أنوالمصرم 

إف كاف لو مقتضى "، كتطابؽ إعذار المديف أف يطالب بتنفيذ العقد أك بفسخو مع التعكيض في الحالتيف 
 .1( مف القانكف المدني األردني246/1حكميما المادة )

ذا ما تكافرت ىذه كفقان لمنص فإنو يتضح كجكب تكافر عدة  شركط حتى يقضي القاضي بفسخ العقد، كا 
الشركط كتحقؽ ما ينسب لممديف مف تقصير أك خطأ فإف الفسخ القضائي يقع كيككف الحكـ منشئان لمفسخ 

 :في ىذه الشركط تتمثؿ، ك 2ليس مقرران لوك 

                                                           
: " بما أف عقد اإليجار ىك عقد صحيح كممـز أنو 1979سنة  1667( صفحة 206/79)جاء في قرار محكمة التمييز األردنية في تمييز حقكؽ  1

بالتزامو بتسميـ المأجكر إال أف يسمؾ إحدل الكسيمتيف التاليتيف: األكلى أف  دعاه أف المؤجر لـ يكؼِ الممدعي المستأجر في حالة صحة ما لمفريقيف، فميس 
ب فسخ العقد ما داـ لـ يحصؿ بينو كبيف خصمو تراض  عمى فسخو كما داـ الثانية أف يطم يتمسؾ بأحكاـ العقد كيطمب إلزاـ المؤجر بتسميـ المأجكر إليو.

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية المنشورة في ال يكجد نص قانكني يعطيو حؽ الفسخ بإرادتو المنفردة ". انظر: منير مزاكم، 
 .855مرجع سابؽ، ص ،1980حتى نياية  1976منذ بداية سنة  -مجمة نقابة المحامين 

 .33، مرجع سابؽ، صالفسخ واالنفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقو المصريمحمد محمكد المصرم كمحمد أحمد عابديف،  2
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 أف يككف العقد ممزمان لمطرفيف: .1

كالعقد محؿ الدراسة ىك مف العقكد الممزمة لمطرفيف، فكؿ مف المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 
قد ترتب عمييا عدة التزامات، إذا لـ تقـ بتنفيذىا جاز لمطرؼ اآلخر أف يطمب ىيئة البث الفضائي ك 

 لعقد.فسخ ا

 :أحد المتعاقديف قد أخؿ بالتزامو أف يككف .2

أما إذا كاف عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ يرجع إلى سبب أجنبي ال يد لممديف فيو فإف االلتزاـ ينقضي مف 
تمقاء نفسو، كينقضي االلتزاـ المقابؿ كينفسخ العقد بقكة القانكف، فيككف الحكـ ىك انفساخ العقد كليس 

انقطاع خدمة البث ناتج عف الظركؼ الجكية السائدة أك االضطرابات كالعكاصؼ ، كأف يككف 1فسخو
 الشمسية.

 :قادران عمى إعادة الحاؿ إلى أصموأف يككف طالب الفسخ مستعدان لمقياـ بالتزامو ك  .3

نما يؤثر فيما لـ ينفذ مف التزاـ ، كىذا 2في العقكد الزمنية نجد أف الفسخ ال يؤثر عمى ما سبؽ تنفيذه كا 
بعدد مف األقساط ىيئة البث الفضائي فمثبلن إذا أكفت  بؽ عمى عقد تأجير الحيز الفضائي،ينط ما

عف المدة التي استغمت فييا الحيز الفضائي كالخدمات المساندة لو، ثـ فشمت في دفع القسط التالي، 
في ائي ىيئة البث الفضفيمكف لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية أف تطمب فسخ العقد لفشؿ 

 تنفيذ التزاميا، كيقتصر ىذا عمى ما لـ ينفذ مف االلتزاـ فقط.

 :ئف( بإعذار الطرؼ اآلخر )المديف(أف يقـك طالب الفسخ )الدا .4

حيث يجب عمى الدائف أف يقكـ بإعذار المديف، كمع ذلؾ يبقى المديف متخمفان عف تنفيذ التزامو حتى 
لـ يشترط القانكف شكبلن معينان لئلعذار، . ك بالرغـ مف أف تنفيذ االلتزاـ ما زاؿ ممكنان  بعد اإلعذار

 كبالتالي قد يتـ بأم طريقة، سكاء شفاىةن أك كتابةن.

 
                                                           

 .190، مرجع سابؽ، صااللتزام مصادرد. سمير عبد السيد تناغك،  1
 .135، مرجع سابؽ، صوالقانون أسبابو وآثاره في الفقو اإلسالمي -انحالل العقد عبد اهلل يكسؼ محمد،  2
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 لكن ىل القاضي ممزم بإجابة طمب الفسخ المقدم من قبل الدائن ؟

مصرم ( مف القانكف المدني ال157/2)( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالمادة 170/2نصت المادة )
: " يجكز لمقاضي أف يمنح المديف أجبلن إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ، كما يجكز لو أف يرفض الفسخ عمى أنو

 .1إذا كاف ما لـ يكؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى االلتزاـ في جممتو "

، فيك ال يككف ممزمان بإجابة طمب الفسخ، في ذلؾ لمقاضي السمطة التقديرية يتضح مف المادة سالفة الذكر أف
نما قد يقكـ بمنح المديف أجبلن لمكفاء بااللتزاـ ) ميمة قضائية أك نظرة الميسرة ( لم رة كاحدة إذا رأل ظركؼ كا 

كما أف لمقاضي رفض الفسخ في حاؿ كجد أف المديف قد قاـ بتنفيذ كافة التزاماتو إال ىذا  ،تقتضي ذلؾ
ذا قرر القاضي الفسخ فمو أف يحكـ االلتزاـ الذ م يعد قميؿ األىمية كيسيران بالنسبة إلى االلتزامات بجممتيا. كا 

اس كأسىماؿ مف قبؿ المديف في عدـ تنفيذه اللتزامو، اإلتعمد أك البالتعكيض بجانب ذلؾ، إذا تبيف لو 
 د فسخو.لعقد، ككف العقد ال يصمح كأساس لمتعكيض بعالتعكيض يككف الفعؿ الضار ال ا

كأف لـ يكف، لذا يجب إعادة المتعاقديف إلى الحالة التي كانا يعتبر العقد  فإف، العقدأما فيما يتعمؽ بأثر فسخ 
فعند حكـ القاضي بفسخ العقد فإنو ينحؿ ال مف كقت النطؽ بالحكـ فحسب، بؿ مف كقت  ،2عييا قبؿ التعاقد

عقد تأجير حيز كلكف نظران لككف  ،3نشكء العقد، ألف الفسخ لو أثر رجعي، كيعتبر العقد المفسكخ كأف لـ يكف
ي تحقؽ ىذا ستعصمف العقكد الزمنية، فبل أثر رجعي لفسخو، فطبيعة العقد ت فضائي لؤلقمار الصناعية

العقد يككف قائما طكاؿ المدة التي انقضت منو قبؿ أف يتـ الفسخ كيبقى محتفظان بآثاره، كيعد  األثر، كعميو فإف
العقد مفسكخان مف كقت الحكـ النيائي بالفسخ، كتككف األجرة المستحقة عف المدة السابقة عمى الفسخ ليا 

 .4صفة األجرة ال التعكيض

 

 
                                                           

( مف القانكف المدني األردني: " يجكز لممحكمة أف تمـز المديف بالتنفيذ الحاؿ أك تنظره إلى أجؿ مسمى كليا أف تقضي بالفسخ 246/2جاء في المادة ) 1
 كبالتعكيض في كؿ حاؿ إف كاف لو مقتضى ".

 .261مرجع سابؽ، ص ،ألردنيلتزام في القانون المدني امصادر اال د. أنكر سمطاف،  2
 .307مرجع سابؽ، ص ،االلتزامات -ادر الحقوق الشخصية مص -شرح القانون المدني د. عدناف إبراىيـ السرحاف، د. نكرم حمد خاطر،  3
 .721مرجع سابؽ، ص ،مصادر االلتزام -نظرية االلتزام بوجو عام  -لجديدالوسيط في شرح القانون المدني اعبد الرزاؽ أحمد السنيكرم،  4
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 الفرع الثالث

 العقد بحكم القانون انفساخ

ف القانكف المدني المصرم عمى ( م159( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالمادة )172المادة ) نصت
معو االلتزامات المقابمة  : " في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا انقضى االلتزاـ بسبب استحالة تنفيذه، تنقضيأنو

 .1"العقد مف تمقاء نفسو  كينفسخ

عندما يككف عدـ  ر حيز فضائي لؤلقمار الصناعية ينفسخ بقكة القانكفالنص السابؽ، أف عقد تأجي يتضح مف
لسبب أجنبي منع المديف مف تنفيذه، أم لسبب ال يعكد لخطأ أم مف المتعاقديف، بحيث تنفيذ االلتزاـ راجعان 

كىذا ىك كجو االختبلؼ مع الفسخ، فالفسخ يشترط فيو تقصير ، أدل كجكده إلى جعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبلن 
 المديف في تنفيذ التزامو. 

طمب إال إذا كاف التنفيذ ممكنان. ناىيؾ عف أنو تعذار المديف، ألف اإلعذار ال يكفي انفساخ العقد ال محؿ إل
ذا رفع األمر إ لى القضاء لمنازعة الدائف في ال داعي لبللتجاء إلى القضاء ألف االنفساخ يقع بقكة القانكف، كا 

 .2تنفيذ التزاـ المديف قد استحاؿ لسبب أجنبي انفساخ العقد، اقتصر عمؿ القاضي عمى االستيثاؽ مف أف  

 فما ىي االستحالة التي تؤدي إلى انفساخ العقد ؟

مستحيبلن في جزء . إذا أصبح االلتزاـ 1: " وكع القانكف المدني الفمسطيني أن( مف مشر 173جاء في المادة )
 ت. إذا كان2منو جاز لمدائف التمسؾ بانقضاء ما يقابمو مف التزاـ أك يطمب مف المحكمة فسخ العقد 

 االستحالة كقتية في العقكد المستمرة جاز لمدائف أف يطمب مف المحكمة فسخ العقد ". 

                                                           
( مف 247( مف القانكف المدني المصرم مع حكـ نص المادة )159( مف مشركع القانكف المدني الفمسطيني كالمادة )172يتطابؽ حكـ كؿ مف المادة ) 1

ستحيبلن انقضى معو االلتزاـ المقابؿ لو، : " في العقكد الممزمة لمجانبيف إذا طرأت قكة قاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مكف المدني األردني، حيث جاء فيياالقان
العقكد المستمرة، ة الجزئية االستحالة الكقتية في كانفسخ العقد مف تمقاء نفسو. فإذا كانت االستحالة جزئية انقضى ما يقابؿ الجزء المستحيؿ كمثؿ االستحال

مف القانكف األردني عمى أنو : " ينقضي االلتزاـ إذا أثبت المديف أف  (448كفي كمييما يجكز لمدائف فسخ العقد بشرط عمـ المديف ". كما نصت المادة )
 الكفاء بو أصبح مستحيبلن عميو لسبب أجنبي ال يد لو فيو " .

 .265مرجع سابؽ، ص، ي القانون المدني األردنيمصادر االلتزام فد. أنكر سمطاف،  2
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الستحالة جزئية انقضى ما : " إذا كانت ا( مف القانكف المدني األردني أنو247كما جاء في نص المادة )
يقابؿ الجزء المستحيؿ كمثؿ االستحالة الجزئية االستحالة الكقتية في العقكد المستمرة، كفي كمييما يجكز 

 لمدائف فسخ العقد بشرط عمـ المديف ".

قة يتضح مف السابؽ أف االستحالة التي يشير إلييا القانكف كالتي تؤدم إلى انفساخ العقد ىي االستحالة المطم
أما إذا كانت االستحالة جزئية أك نسبية ذاتية متعمقة بشخص المديف، فإف ذلؾ ال يؤدم إلى  ،أك الكمية

 .1انفساخ العقد، بؿ يمـز المديف بالتعكيض، عف عدـ تنفيذه اللتزامو

 لك انقطعت خدمة البث، كما بشكؿ مطمؽ كامؿ مستحيبلن  الكمية أف يصبح تنفيذ االلتزاـ يقصد باالستحالة
استعادة عدـ إمكانية التالي سقكط القمر الصناعي، بالفضائي التمفزيكني لمحطة تمفزيكنية بشكؿ نيائي نتيجة 

بتاتان، كىذا سبب أجنبي ال يد لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية يد فيو، في ىذه الحالة يسقط البث 
، االيجارية عف مدة االنقطاع كاممةسداد القيمة ىيئة البث الفضائي االلتزاـ المقابؿ كمو، بحيث ال يطمب مف 

 .2أما االستحالة الجزئية فيقصد بيا أف يصبح تنفيذ االلتزاـ مستحيبلن في جزء منو كممكنان في الجزء الباقي

الكقتية فيذا النكع مف االستحالة ال يظير أثره إال في العقكد المستمرة كعقد تأجير  باالستحالةأما فيما يتعمؽ 
، فيسقط عف ضائي لؤلقمار الصناعية، بحيث تككف استحالة تنفيذ العقد مؤقتة بزكاؿ القكة القاىرةحيز ف

كدكف د، كلكف بشرط إعبلـ الدائف بذلؾ المديف تنفيذ االلتزاـ بقدر ىذه المدة، كلو أف يختار أيضان فسخ العق
، لسبب خارج عف إرادة المؤسسة . كما لك تكقفت خدمة بث القناة عبر االنترنت3حاجة إلى تراض  أك تقاض  

ط االلتزاـ الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، في حيف استمر البث الفضائي التمفزيكني دكف أم خمؿ، كيسق
 يجارية ليذه الخدمة فقط عف الفترة التي حدث التكقؼ فييا.المقابؿ أم القيمة اإل

 

 

 
                                                           

 .309، مرجع سابؽ، صااللتزامات -ادر الحقوق الشخصية مص -المدني  شرح القانوند. عدناف إبراىيـ السرحاف، د. نكرم حمد خاطر،  1
 .161، مرجع سابؽ، صمصادر الحق الشخصي -مصادر االلتزام  -القانون المدني د. عمي أبك مارية،  2
 .161سابؽ، صالمرجع ال 3



139 
 

 أثر االنفساخ 

كيعاد المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ يترتب عمى انفساخ العقد زكالو مف تمقاء نفسو كبقكة القانكف، 
 ز فضائي  ، كال يككف لو أثر رجعي في عقد تأجير حي  1التعاقد، فإذا استحاؿ ذلؾ جاز الحكـ بالتعكيض

 منية كما ذ كر سابقان.ناعية ككنو مف العقكد الز  لؤلقمار الص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .474مرجع سابؽ، ص، والتطبيقعقد استضافة المواقع اإللكترونية بين النظرية مصطفى أحمد عبد الجكاد حجازم،  1
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 الخاتمة

حديثة الأىمية عظيمة بالنسبة لفمسطيف  كالخدمات المساندة لو ناعيةلؤلقمار الص   ز فضائي  إف لعقد تأجير حي  
مف بقاع  ة إلى أماكف مختمفةة الفمسطيني  إليصاؿ بث القنكات كاإلذاعات الفضائي   ألنو ييدؼليس  ،العيد بو

نما لككنو يحقؽ األرض فحسب إلى تحررىا مف  ، إضافةن ان مالي   ان كمردكد ان كاستثماري ان اقتصادي  ان لفمسطيف طابع، كا 
البث كاإلعبلـ مف خبلؿ إطبلؽ قنكات مجاؿ في ا سمـ التطكر ة ألم طرؼ كاف، كصعكدىالتبعية االقتصادي  

ذاعا العقكد ، حيث تشكؿ ىذه ة( الفمسطيني  PalSatت ضمف باقة )ة متنكعة تختص بعدة مجاالت فضائي  كا 
 قنيات كالبث الرقمي، ناىيؾ عف بث الشعكر بالسيادة في ىذا المجاؿ.نكلكجيا كالت  نقمة فارقة في عالـ التك

كأف نكجز خران عمى تيسيره كعكنو كتكفيقو، آيسعنا إال أف نحمد اهلل أكالن ك  كفي نياية ىذه الدراسة ال
 كتكصيات.خبلؿ الدراسة عمى شكؿ نتائج ليا تكصمنا المبلحظات التي 

 : النتائج

تعدد المسميات التي تطمؽ لمتعبير كلمداللة عمى العقد محؿ الدراسة، كمنيا: عقد تخصيص سعة قمرية،  :أوالً 
كعقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار ار الصناعية، عقد البث الفضائي، عقد البث اإلذاعي كالتمفزيكني عبر األقم

ـ  ش   عد ىذا المسمى األفضؿ بينيا ككنوفي فمسطيف، كيكالمعتمد ناعية كالخدمات المساندة لو الص   بكافة  مؿ كأل
كالبث )اإلرساؿ( كاالستقباؿ، المحطات اإلذاعية كالقنكات التمفزيكنية، كالحيز الفضائي إضافة  جكانب العقد،

 لمخدمات.

يتعيد بمكجبو : عقد و ىكإف مفيكـ عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعي كالخدمات المساندة ل :ثانياً 
بتكفير مجمكعة مف الترددات  -( PalSatالطرؼ المؤجر كالمتمثؿ بالمؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية )

المتفؽ عمييا كالتي تشكؿ بمجمكعيا حيز فضائي لؤلقمار الصناعية لييئات البث الفضائي، كتمكينيا مف 
ىا لمجميكر العاـ في أماكف التغطية، االنتفاع بيا مف خبلؿ بث مكادىا كبرامجيا اإلذاعية كالتمفزيكنية عبر 

مكممة لعممية البث، كذلؾ لمدة معينة كمقابؿ أجر معيف متفؽ عمييما باإلضافة لتقديـ الخدمات المساندة كال
 بيف الطرفيف.
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يمتاز عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار الصناعية كالخدمات المساندة لو بالعديد مف الخصائص، فيك  :الثاً ث
نما ، ككنو مف العقكد حديثة العيد في فمسطيف عقد غير مسمى لـ ينظـ المشرع أحكامو بقانكف خاص كا 
، كعقد ممـز لمجانيف كمف عقكد شكميعقد  كما أنو. يخضع لمقكاعد كالمبادئ العامة التي تقررت لجميع العقكد

مف عقكد اإلذعاف حيث تسمـ ىيئات البث الفضائي ك الثقة المشركعة التي تفكؽ اعتبارات حسف النية، 
دكف أم مناقشة أك مساكمة، فيك عقد بالشركط المقررة مف قبؿ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية 

نمكذجي تـ صياغتو في نماذج عقدية مكحدة متماثمة في البنكد كتترؾ فييا فراغات حتى تمؤلىا ىيئات البث 
إلى أف ىذا العقد مف عقكد المعاكضة الزمنية كالمحددة، ناىيؾ  الفضائي بما يخصيا مف معمكمات، إضافةن 
 كؿ مف عقدم اإليجار كالمقاكلة.عف ككنو عقد مركب يجمع بعض خصائص 

أطراؼ العقد تتمثؿ في المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية كالتي أنشأت بمكجب المرسكـ الرئاسي  رابعًا:
دل ، كىي مسجمة كشركة مساىمة خصكصية مممككة لمنظمة التحرير الفمسطينية ل2015( لسنة 1رقـ )

الحالي في راـ اهلل، كتعد الطرؼ الرئيسي كاألقكل في العبلقة  كيقع مركزىا ف.الجيات المختصة كفقان لمقانك 
التعاقدية الناشئة عف العقد نظران لما تمتمكو مف قكة تقنية كفنية كتكنكلكجية كاقتصادية في مجاؿ العقد، بشكؿ 

فضائية يمكنيا مف فرض سيطرتيا كشركطيا عمى الطرؼ اآلخر. أما الطرؼ الثاني فيي ىيئات البث ال
، كىذه الييئات إما أف تككف قنكات تمفزيكنية أك -لتعاقد أماـ غير الفمسطينييف امع فتح باب  -طينية الفمس

مثؿ: قناة معان اإلخبارية الفضائية، قناة فمسطيف الفضائية، فضائية القدس التعميمية كفضائية  محطات إذاعية
البث الفضائي " فيك المسمى الذم تطمقو عمييا كثيقة مبادئ  كفيما يتعمؽ بمسمى " ىيئات النجاح كغيرىا.

تنظيـ البث الفضائي اإلذاعي كالتمفزيكني في المنطقة العربي، كىك أفضؿ المسميات التي تـ التعرض ليا في 
 الدراسة.

ة أركاف مجتمعة راسة كغيره مف العقكد ال يتككف كينتج آثاره القانكنية إال بتكافر ثبلثالعقد محؿ الد   إف   خامسًا:
كىي: رضا المتعاقديف، كالمحؿ المتمثؿ في الحيز الفضائي كالخدمات المساندة لو كاإلشراؼ عمى عممية 

ناعية كالمقابؿ ة لؤلقمار الص  ة طكاؿ مدة العقد مف قبؿ المؤسسة الفمسطيني  البث مف الناحية الفنية كالتقني  
 لمسبب المشركع. ليا، إضافةن  المادم )األجرة( التي تدفعيا ىيئات البث الفضائي
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لكؿ كالتزامات إف التكييؼ القانكني لمعقد محؿ الدراسة ىك أنو عقد مركب يجمع بيف عدة خصائص  سادسًا:
ـ كيتناسب مع طبيعتو، ءكاـ كؿ مف العقديف عميو بما يتبل، كبالتالي تطبؽ أحمف عقدم اإليجار كالمقاكلة
 إضافة لتطبيؽ القكاعد العامة.

يكجد صكرتيف لمتعاقد في ىذا العقد؛ األكلى أف تقكـ المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بشراء  سابعًا:
حيز فضائي مف الشركات الرائدة كالمتخصصة في تشغيؿ األقمار الصناعية كتقديـ خدماتيا كالعربسات أك 

تقـك باستئجار حيز فضائي  أك أف ،حيز الفضائي لييئات البث الفضائيثـ تقكـ بتأجير ىذا ال الجكلؼ سات،
 مف ىذه الشركات، ثـ تقكـ بتأجيره مف الباطف لييئات البث الفضائي.

يترتب عمى العقد العديد مف االلتزامات في ذمة المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية، كمنيا:  ثامنًا:
، أداء الخدمات لييئة البث التزاميا بتخصيص الحيز الفضائي لييئة البث الفضائي كتمكينيا مف االنتفاع بو

الفضائي كتمكينيا مف استخداميا، االلتزاـ بضماف التعرض كضماف العيكب، االلتزاـ باإلعبلـ كالتبصير 
رتب العقد محؿ الدراسة العديد مف كما ي كااللتزاـ بالصيانة كالحماية مف التشكيش كانقطاع البث كالخدمات.

كمنيا: االلتزاـ باالنتفاع بالحيز الفضائي كاستعماؿ الخدمات،  االلتزامات في ذمة ىيئات البث الفضائي،
االلتزاـ بدفع المقابؿ المادم )األجرة(، االلتزاـ بدفع قيمة التأميف، االلتزاـ باإلعبلـ كالمعاكنة كااللتزاـ بالقكانيف 

ف اإلخبلؿ بأحد االلتزامات السابقة يترتب عميو قياـ المسؤك  كالنظاـ العاـ كاآلداب. لية العقدية بحؽ الطرؼ كا 
الذم لـ ينفذ التزامو، كتتككف ىذه المسؤكلية العقدية مف خطأ عقدم كضرر كعبلقة سببية، كال ينفييا كيحكؿ 

 ة القاىرة كفعؿ المضركر كخطأ الغير.دكف قياميا إال القك  

لقيمة العقد اإلجمالية  يتضمف العقد محؿ الدراسة شرطان جزائيان يتمثؿ في سداد كدفع مبمغ معيف مساك   تاسعًا:
يطبؽ الشرط الجزائي عمى ىيئات كاممة، دكف الحاجة إلى إنذار أك تنبيو أك اتخاذ أية إجراءات قضائية، ك 

البث الفضائي في حالة إنياء العقد قبؿ تاريخ انتيائو المتفؽ عميو ألسباب ليس لممؤسسة الفمسطينية لؤلقمار 
يئات البث الفضائي بسداد الدفعات المالية المستحقة في المكاعيد الصناعية يد بيا، أك عند عدـ التزاـ ى

 المتفؽ عمييا.
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بمكجب المتفؽ عمييا، كيجكز تجديده  المدةإف العقد محؿ الدراسة ينتيي كغيره مف العقكد بانتياء  عاشرًا:
كقد ينتيي أيضان  ،األقؿ ىطمب كتابي تتقدـ بو ىيئة البث الفضائي قبؿ انتياء مدة العقد بثبلثة أشير عم

 بطرؽ أخرل قبؿ نياية ىذه المدة إما باإلقالة أك الفسخ اإلتفاقي أك بالفسخ القضائي أك بقكة القانكف.

ة في حقيقة األمر أف ىذه العقكد قد تنتيي أيضان نتيجة لتدخؿ الحككمات كاألنظمة العربي   عشر:الحادي 
ة، بحيث تجبرىا عمى كقؼ بث القنكات الصناعي  غكطات التي تمارسيا عمى شركات تشغيؿ األقمار كالض  

 ألسباب سياسية مثبلن كالقنكات المعارضة، كفي ىذا تقييد لمحريات اإلعبلمية كتقييد لآلراء. 

 :التوصيات

 ةلؤلقمار الصناعي   ز فضائي  أكصي المشرع الفمسطيني بتشريع قانكف خاص ينظـ أحكاـ عقد تأجير حي  أواًل: 
حالة مف الغمكض كاإلرباؾ  ة، فغياب ذلؾ يؤدم إلى خمؽكخصكصي   ، لما لو مف أىميةكالخدمات المساندة لو

 حكؿ القكاعد القانكنية الكاجب تطبيقيا عمى العقد. خمطكال

، حيث عفا عميو الزمف كلـ يعد قادران 1995لسنة ( 9رقـ )قانكف المطبكعات كالنشر الفمسطيني إلغاء ثانيًا: 
قرار قانكف تنظيـ اإلعالحديثة اتكالتطكر عمى مكاكبة المستجدات  كمشركع قانكف بلـ المرئي كالمسمكع ، كا 
ـ مع عقد تأجير حيز فضائي لؤلقمار ءمع إجراء تعديبلت عمى نصكصو تتبلالمجمس األعمى لئلعبلـ 

عمى أك ضمانات مصرفية و، كمف ضمنيا فرض كفاالت عادلة كالخدمات المساندة لو كأطرافناعية الص  
 ات كالجيات طالبة الترخيص لييئات البث.المؤسس

لجميع بحيث تعتبر المرجع  ،بكافة جكانبو إنشاء ىيئة مستقمة تختص بتنظيـ اإلعبلـ المرئي كالمسمكع ثالثًا:
منح ىذا االختصاص لكزارة مف ليا بدالن راخيص ما يتعمؽ بمنح الت  فيخاصة ىيئات البث المرئية كالمسمكعة، 

خيص أجيزة كمعدات البث اإلذاعي اتر كذلؾ منح  االتصاالت كالتكنكلكجيا ككزارة اإلعبلـ،الداخمية ككزارة 
 كالتمفزيكني، كفرض الرقابة عمييا. 

قابة العادلة عمى ىيئات البث الفضائي أكصي المؤسسة الفمسطينية لؤلقمار الصناعية بفرض الر   رابعا:
ظاـ كفحص مدل التزاميا بالقكانيف ذات الصمة كالن   كمكادىا كبرامجيا، كفحص محتكاىا بشكؿ مستمر كدائـ،
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بااللتزاـ  كحقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ خاص. كفي ذات الكقت أكصي ىيئات البث الفضائي   ،العاـ كاآلداب
 عرات أك يعزز االنقساـ.عصب أك الن  بيا كمراعاتيا، كالبعد عف كؿ ما يثير الفتنة أك الت  

عددية، كأال ة كاآلراء الت  ات اإلعبلمي  عمى الحري   المتشددة بعدـ فرض القيكدكصي الجيات الحككمية أ ا:خامس
كأف تضع تدابير ، تتخذ مف الحككمات العربية كمكاقفيا االستبدادية أسكة في تعامميا مع ىيئات البث الفضائي

 بجيات محددة. ئات البث الفضائي  ممكية ىيكاحتكار ممزمة لحماية التعددية في فمسطيف، كأف تمنع تركيز 

ة لؤلقمار عاقد مع المؤسسة الفمسطيني  كجو نحك الت  أدعك ىيئات البث الفضائي الفمسطينية جميعيا بالت   سادسًا:
 سييبلت لييئات البث الفضائي  ناعية بتقديـ الت  ة لؤلقمار الص  ناعية. كبالمقابؿ أدعك المؤسسة الفمسطيني  الص  

عمى أكمؿ كجو،  قني  كالت   عـ الفني  سييبلت كالد  شركط العقد، كتقديـ الت  خفيؼ مف لتشجيعيا عمى التعاقد كالت  
 عاقد كضركرتو.عريفية حكؿ أىمية ىذا الت  كرات الت  دكات كالد  لعقد المشاريع كالن   إضافةن 
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