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 اهداء 

 

ًّ أقدم شكري وامتنانً لمن كانو  بأصدق المشاعر وبأشّد الكلمات الطٌبة النابعة من قلب وف

سبب فً استمرار واستكمال مسٌرة حٌاتً من وقفوا معً بأشّد الظروف ومن حفزونً على 

المثابرة واالستمرار وعدم الٌأس أقدم لكم أجمل عبارات الشكر واالمتنان من قلب فاض 

 .باالحترام والتقدٌر لكم

 

الى من سرنا سوٌا   نشق طرٌقنا معا نحو النجاح و االبداع .. الى من تكاثفنا ٌدا بٌد و نحن 

 نقطف زهرة تعلمنا .. صدٌقاتً و زمٌالتً المحامٌات 

الى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات اسمى و أجل عبارات فً العلم 

 .. الى 

 من صاغو لنا حروفا من فكرهك و منارة تنٌر لنا سٌرة العلم و النجاح .. أساتذتنا الكرام 

 

 ي بحثً هذاالى كل هؤالء اهد





 ب 
 

 
 

 الشكر و التقدير

 

فٟ ٔٙب٠خ ػٍّٟ اٌّزٛاػغ ادّض هللا دّضا ػظ١ّب ٚأشىغٖ وض١غا أْ ٚفمٕٟ فٟ إٔجبػ ٘ظا اٌؼًّ ٚ أرمضَ 

ثشبٌض اٌشىغ اٌجؼ٠ً  ٚاٌؼغفبْ  ثبٌج١ًّ ٚ االدزغاَ ٚ اٌزمض٠غ ٌّٓ غّغٟٔ ثبٌفؼً ٚ ادزؼٕٕٟ ثبٌٕظخ ٚ 

خ أؿزبطٞ ٚ ِؼٍّٟ اٌفبػً رفؼً ػٍٟ ثمجٛي االشغاف ػٍٝ عؿبٌخ اٌّبجـز١غ ٚ اسغاجٙب ثبٌظ١غخ إٌٙبئ١

 اٌضوزٛع جٙبص اٌىـٛأٟ 

 .اشىغ اٍٟ٘ ٚ ػٚجٟ ػٍٝ صػُّٙ ٚ ِـبػضرُٙ ٌٟ الرّبَ ٘ظا اٌجذش 

 

 اشكر كل من ساعدني وساندني 

 

 .... شكرا لكم جميعا
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 ٍِشض  

العممة  الخزينة العامة بمكارد الى يعتبر قطاع السياحة في فمسطيف مف أىـ القطاعات التي ترفد    
ديات كثير مف دكؿ العالـ لمدخؿ القكمي، إضافة إلى ما حة دكران ىامان في اقتصااألجنبية، حيث تمعب السيا

في مجاؿ الخدمات  لبلستثمارتكفره السياحة مف العمبلت األجنبية كفرص العمؿ الى جانب تشجيعيا 
السياحية كالفنادؽ كالمطاعـ كالنقؿ كالمنتكجات الفمكمكرية، حيث ينظر إلى ىذا القطاع كجزء رئيسي كميـ 

ة كالدعكة إلى شراكة في صنع القرار كرسـ السياسة كالرؤل المستقبمية المتعمقة في التنمية االقتصادي
 بالقطاع السياسي كالفندقي بكجو عاـ .

كالفنادؽ التي تعتبر مف الخدمات السياحية الميمة كىي عبارة عف مبنى مخصص إليكاء المسافريف، 
تقكـ إدارة الفنادؽ بتقديـ  ابمكجبي التيك كيترتب عمى ذلؾ عبلقة عقدية ما بيف صاحب العمؿ كالنزيؿ 

أفضؿ الخدمات حسب الخدمة المتفؽ عمييا في العقد بكؿ أمانة مع المحافظة عمى ممتمكات النزيؿ، كقياـ 
كاجبو نحك الدكلة بدفع الضرائب المترتبة عميو في العقد، كعمى النزيؿ التقيد بكاجباتو التي كردت في العقد 

كات الفندؽ، كاال عرض كؿ مف إدارة الفندؽ كالنزيؿ لممساءلة القانكنية بيدؼ الفندقي كالمحافظة عمى ممتم
 المحافظة عمى السياحة كلما تدره مف مكارد تدخؿ ضمف المكازنة العامة لمدكلة .

كليذا كمو تطرقت في بحثي ىذا إلى مكاضيع اساسية كميمة في مكضكع الجرائـ المتعمقة بالفنادؽ في 
ة مف صكر الجرائـ المرتكبة ضمف اإلطار الفندقي التي تقع مف قبؿ اصحاب إطار الخدمات الفندقي

إلى مدل فاعمية تدخؿ القانكف الجزائي في معالجة ىذه الظاىرة  باإلضافةكالعامميف بالفنادؽ كالنزالء 
المنتشرة في إطار الفنادؽ كالسياحة بشكؿ عاـ، كبناء عمى ذلؾ شممت دراستي ىدؼ اساسي كىك بياف 

إلى معالجة ىذه الجرائـ عف طريؽ نص  باإلضافةئـ التي تتعمؽ بالنظاـ الفندقي بشكؿ مخصكص الجرا
، كذلؾ ضمف اشكالية تتعمؽ في حماية المكازنة ما بيف مصالح الفندقي قانكني خاص تتعمؽ بتمؾ الجرائـ

 كالنزيؿ كىؿ كفؽ القانكف في حماية تمؾ المصالح.
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يا كجكد عبلقة قكية ما بيف السياحة في فمسطيف كمدل األمف كلذلؾ تطرقت إلى نتائج عدة كمف اىم
لؾ ألف الفنادؽ تعتبر ادت السياحة في تمؾ البمد، كذكاألماف الفندقي؛ كحيث انو كمما زاد األمف كاألماف ز 

 ركيزة اساسية كميمة لمسياحة في الدكؿ.
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The crimes committed within the framework of hotel services 

(Comparative study)    

 Magi Sabri Hannah Qassis: Prepared by 

Supervisor: Dr. Jihad Al-Qeswani 

Abstract 

Tourism plays an important role in the economies of many countries, which 

is a source, comes under national income; as well as, it creates job 

opportunities and encourages investment in the field of touristic services, 

like hotels, restaurants, transportation, and folkloric products. Therefore, it is 

conceived as a main part of economic development and advocacy for 

partnership in decision-making, and drawing up future policies and visions  

relating to political and hotel sectors in general. 

This sector is considered one of the most important sectors in Palestine as 

well, that benefits the public treasury through the influx of foreign 

currencies. Hotels are considered one of the most important touristic sectors 

for hosting travellers. The hosting process is based on a contractual relation 

between the hotel owner and the customer or tourist, by which the 

administration at the hotel offers the best services genuinely according to 

what is agreed on in the contract, taking into account the safety of the 

personal properties of the customer, and his commitment towards the state 

by paying the due taxes as clarified in the contract. On the other hand, the 

customer should abide by the instructions of maintaining the properties of 

the hotel. Otherwise, the administration and customer will be held 

accountable in case of violation of the instructions. Such legal regulation 

aims to maintain tourism and the benefits that it provides, which is referred  

to the public budget of the state.  

My research highlights the issue of the hotel services-related crimes, which 

are committed by hotel owners or workers or customers at the hotel, 

including the extent of the effectiveness of penal law enforcement in 

tackling such prevalent phenomenon in general. In accordance to that, my 

research included a key goal of addressing these crimes through legal 
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stipulation specialized in, such as protecting budget between the interests of 

the hotel owner and the customer according to the law insures the protection 

of these interests. Thus, I highlighted several outcomes, mainly the existence 

of strong relation between tourism in Palestine and the extent of the hotel 

safety and security. Therefore, the more the safety and security at hotel are 

maintained; the stronger and the more active tourism is, because hotels are  

considered an important pillar of tourism in countries.  
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 اٌّمضِخ

أدركت الكثير مف الدكؿ بأف السياحة في القرف الكاحد كالعشركف ليست اكبر مصدر دخؿ لمدكلة      
كحسب بؿ انيا ستككف المصدر األساسي لدخؿ الكثير مف الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية، فكثير مف الدكؿ 

ع السياحة، كلذلؾ قامت النامية كمنيا دكؿ جنكب اسيا تعتمد بشكؿ كبير كاساسي في دخميا عمى قطا
الكثير مف الدكؿ باإلىتماـ بقطاع السياحة كما يتبعو ذلؾ مف اإلىتماـ بالفنادؽ الذم يعتبر ركيزة اساسية 
التي تعمؿ عمى تشجيع السياحة لتمؾ الدكؿ، باإلضافة إلى عمؿ برامج سياحية بخدمات ذات نكعية كجكدة 

 عالية.

عد كاسس تعمؿ عمى تحفيز الفنادؽ كاإلىتماـ بيا بشكؿ خاص ككؿ ذلؾ ال يأتي إال عف طريؽ كضع قكا
 لجمب السياح لدييا.

ارتباطان كثيقان بظيكر الضيافة نفسيا مف البداية كما تعد الفنادؽ مف الصناعات القديمة كالتي ارتبط ظيكرىا 
القرف الحالي غير اف الثكرة الصناعية التي حدثت كخاصة في قاصرة عمى اشباع حاجات المسافر العابرة، 

ادل إلى تكطيد العبلقات كالقرف الماضي استتبعو مف اتساع شبكة الطرؽ كتمييدىا كسيكلة السفر كالتنقؿ 
 بيف الدكؿ المختمفة األمر الذم يتطمب انشاء العديد مف النزؿ السكنية)الفنادؽ(.

بدكف فنادؽ كال يكجد  الحضارة الحديثة لذا ال يمكف تصكر بمد متحضركبما اف الفندؽ ىك مف مستمزمات 
السياحة، فالسائح يقضي أكبر كقتو داخؿ  تنميةسياحة بدكف فنادؽ، فالفنادؽ تمعب دكر رئيسي في 

بيذا المكاف بشكؿ خاص كالعمؿ عمى تطكيره كالحد مف الجرائـ التي  االىتماـالفندؽ، كبالتالي يتكجب 
 تخؿ التطكر السياحي كتؤثر عمى اإلطار السياحي بشكؿ عاـ.

كعمى الرغـ مف أىمية الفنادؽ كباعتبارىا مرتكز اساسي لجذب السياح كمف تقديـ الخدمات كالتسييبلت 
كتكفير الخدمات المناسبة لمسائحيف كتذليؿ العقكبات التي مف الممكف اف يتعرضكا ليا، كالعمؿ عمى زيادة 

ثر العناصر فاعمية في سياحة السياحي لدل ابناء الدكؿ كاطبلعيـ عمى اىمية السياحة، إال اف اكالكعي 
 الدكؿ ىك عنصر األمف كاألماف كسبلمة السائحيف في كؿ مكاف كخاصة في الفنادؽ.

تؤثر عمى حركة السياحة كتعمؿ عمى تدىكرىا، كبالتالي فإف الجرائـ التي يتعرض ليا النزيؿ اك السائح 
 ككمما زادت المخاطر األمنية انخفضت نسبة السياحة لكؿ دكلة.
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النظرم كالعممي ، باإلضافة إلى تعييف حدكد الدراسة،  نا يمكف تحديد كبلن مف اىمية الدراسة بشقيياكمف ى
 مكضكع الرسالة.كالمنيجية المتبعة، كأخيران تحديد إشكالية الدراسة كالتي مف خبلليا استطعنا تحديد 

 

 أواًل: أهمية الدراسة، وتقسم إلى:

 أىمية المكضكع مف الناحية النظرية . .1

تتضح أىمية المكضكع مف خبلؿ الجرائـ التي تقع مف الفندؽ كالنزالء  في اطار الخدمات الفندقية ، حيث  
يبيف اركاف الجريمة التي تقع مف قبؿ الفندؽ سكاء أكاف ذلؾ عمى النزالء أك عمى الغير، كيبيف أيضا 

إطار الخدمات الفندقية  مع بياف  اركاف الجريمة التي تقع مف قبؿ النزالء كبياف صكر الجرائـ المرتكبة في
عقكبات المترتبة عمى تمؾ الجرائـ، الحماية الجنائية مف حيث المبلحقة  القانكنية كالقضائية كبياف ال

باإلضافة إلى اف مكضكع ىذه الدراسة لـ يتـ البحث فيو بشكؿ مكثؼ كدقيؽ كذلؾ مف خبلؿ بحثي عف 
 مراجع لمكضكع دراستي.

 احية العممية .أىمية المكضكع مف الن .1

تكمف األىمية العممية في معرفة مدل معالجة النصكص القانكنية كالتشريعية لمجرائـ التي ترتكب في أطار 
القضائية بسبب الجريمة المرتكبة؛ حتى يتسنى  الخدمات الفندقية  مع بياف الجرائـ كالعقكبات كاالجراءات

في التعرؼ عمى ىذا النكع مف الجرائـ اإلدارة العامة لمقضاة كالمحاميف) رجاؿ القانكف( كرجاؿ السمطة أك 
 لتفادييا.

 ثانيًا: حدود الدراسة.

تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى الجرائـ التي يرتكبيا الفندقي كالنزيؿ داخؿ إطار الفنادؽ، كليست الجرائـ 
كمقارنتيا بقانكف التي يمكف ارتكابيا مف قبؿ أم شخص آخر)الشخص العادم(، كتـ تحميؿ ىذه الدراسة 

العقكبات األردني المطبؽ في فمسطيف كقكانيف العقكبات في الدكؿ المجاكرة كقانكف العقكبات المصرم، 
بحيث تـ بياف الجرائـ التي يرتكبيا الفندؽ كالنزيؿ في الفصؿ األكؿ، باإلضافة إلى بياف مدل فاعمية تدخؿ 

ف تتطرؽ ىذه الدراسة لمحديث عف الجرائـ التي لانو  الفندقية. إالالقانكف الجزائي في الحد مف الجرائـ 
ي كغيرىا مف الجرائـ يمكف أف يرتكبيا اصحاب الفنادؽ ضد الماؿ العاـ كجرائـ التيرب الضريب
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االقتصادية، أك أم جريمة أخرل مف الممكف ارتكابيا أم شخص عادم كجريمة القتؿ كاإليذاء داخؿ 
 اإلطار الفندقي.

 

 دراسة.ثالثًا: منهجية ال

اعتمدت في كتابة بحثي عمى المنيج الكصفي التحميمي، الذم يقتضي بتجميع المعمكمات ذات صمة 
بمكضكع الدراسة، كاستخبلصيا مف المصادر األصمية كالقكانيف كقرارات المحاكـ، كمف المراجع المختصة 

نترنت باإلضافة إلى بذلؾ كالكتب كالدراسات كالمقاالت في الصحؼ المحمية كالمنتشرة عمى مكاقع اإل
 محرؾ البحث اإللكتركني كالقكانيف ذات صمة في دكؿ الجكار. 

 رابعًا: إشكالية الدراسة.

تكريس ىذا  كالنزيؿ، ىؿ كفؽ المشرع في ية المكازنة ما بيف مصالح الفندؽفي ظؿ سعي المشرع إلى حما
يكجد مساءلة قانكنية لمجرائـ المرتكبة  كىؿ ،مدل الرقابة القانكنية عمى الخدمات الفندقية التكازف مف خبلؿ

 في إطار الخدمة الفندقية؟

 كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف دراسييف:

 الفصؿ األكؿ: صكر الجرائـ المرتكبة في إطار الخدمات الفندقية.

 فاعمية تدخؿ القانكف الجزائي في إطار الخدمات الفندقية.الفصؿ الثاني: 
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 اٌفظً األٚي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طٛع اٌجغائُ اٌّغرىجخ فٟ إؽبع اٌشضِبد اٌفٕضل١خ.

تعتبر الجريمة التي تقع ضمف اإلطار الفندقي كأم جريمة أخرل نص عمييا قانكف العقكبات، كىك       
بارتكاب فعؿ مخالؼ لقانكف العقكبات كرتب المشرع بناء عمى  أك صاحب الفندؽ اف يقكـ العامؿ أك النزيؿ

معينة كالتي تؤثر عمى  ألسبابفالنزيؿ أك العامؿ داخؿ الفندؽ قد يرتكب افعاؿ اجرامية العقكبات،  ذلؾ
سمعة الفندؽ أك عمى امف النزيؿ، كلذلؾ تـ تقسيـ ىذه الدراسة لمبحثيف رئيسييف، جرائـ الفندؽ اتجاه 

 جرائـ النزالء اتجاه الفندؽ) المبحث الثاني (.(،  النزالء) المبحث األكؿ

 

 اٌّجذش األٚي: جغائُ اٌفٕضق ارجبٖ إٌؼالء.

، فتككف الفنادؽ مجيزة اساسان الستقباؿ االغترابيعتبر الفندؽ السكف لمسياح بشكؿ خاص في ببلد        
السياح الكافديف مف ببلد أخرل كىذا ما يجرم في العادة. كتختمؼ ىذه الفنادؽ حسب مستكياتيا كذلؾ بقدر 

، كؿ درجة يمنح الفندؽ نجمة. كتتنافس ىذه الفنادؽ 1كتصنؼ عمى خمس درجاتالخدمات التي تقدميا، 
عمى استقطاب السائحيف، كتعمؿ الكثير لما يرضييـ كيشجعيـ عمى البقاء كالعكدة إليو مرة أخرل، أم 

 التنافس ما بيف الفنادؽ عمى تحسيف سمعتيا أماـ النزالء.

صحاب الفنادؽ جرائـ تؤثر عمى سمعة الفنادؽ التي يعممكف إال أنو في بعض الفنادؽ قد يرتكب العاممكف كأ
 ـ الغذائي كجريمة االحتياؿ الفندقي كالجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ.مبيا، كمف ىذه الجرائـ جريمة التس

 
                                                           

1
تصنف الفنادق والمنتجعات فً إحدى الفئات التالٌة: خمس نجوم، اربعة نجوم، ثالث نجوم، نجمتان، نجمة واحدة، غٌر سٌاحً. وذلك حسب   

، دار 7شرٌعات ومباديء، ط.، منال عبد المنعم مكٌة: السٌاحة ت7766( لسنة 02بشؤن المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة رقم ) 7775( لسنة 5نظام رقم)

 .27، ص.0222الصفاء للشر والتوزٌع، عمان 
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 .اٌّطٍت األٚي: جغ٠ّخ اٌزـُّ اٌغظائٟ

(:" يعاقب 386نصت المادة) 1960( لسنة 16نص الفصؿ الثالث مف قانكف العقكبات األردني رقـ )
بالحبس مف شير إلى سنة أك بالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسيف دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف: أ. 
مف غش مكاد مختصة بغذاء اإلنساف أك الحيكاف أك عقاقير أك اشربة أك منتجات صناعية أك زراعية أك 

ؽ ذكرىا أك طرحيا لمبيع أك باعيا كىك طبيعية معدة لمبيع. ب. مف عرض إحدل المنتجات أك المكاد الساب
 عمى عمـ بانيا مغشكشة كفاسدة".

( مف القانكف نفسو:" إذا كانت المنتجات أك المكاد المغشكشة أك الفاسدة 387باإلضافة لذلؾ نصت المادة)
ضارة بصحة إلنساف أك الحيكاف، قضي بالحبس مف ثبلث أشير إلى سنتيف كبالغرامة مف خمس دنانير 

يف دينار. تطبؽ ىذه العقكبات كلك كاف الشارم اك المستيمؾ عمى عمـ بالغش أك الفساد إلى خمس
 الضاريف".

كمف المعركؼ اف في داخؿ أغمب الفنادؽ إف لـ يكف جميعيا مطعـ خاص لمفندؽ عمى األقؿ كذلؾ لتقديـ 
لحاالت تسمـ داخؿ  الكجبات لمنزالء كالسياح، كنبلحظ كثيران في كسائؿ اإلعبلـ تعرض النزالء كالسياح

الفنادؽ كالمطاعـ التي تعمؿ عمى  استقباليـ، كما حدث مؤخران في مدينة شـر الشيخ في مصر، بحيث أكد 
حالة مصابة بالتسمـ مف أحد الفنادؽ في شـر  75المصدر الطبي لمستشفى شـر الشيخ الدكلي كصكؿ 

 ذلؾ الحاؿ ينطبؽ عمى الفنادؽ الفمسطينية.، باإلضافة إلى كفاة طفمة فمسطينية في نفس الحادثة، ك2الشيخ

فإىماؿ ىذه المطاعـ كعدـ االىتماـ بنظافتيا كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة التي تحكـ ىذا المكضكع 
 يؤدم إلى حدكث تسمـ غذائي لمنزالء، مما يؤثر عمى سمعة الفندؽ كالعمؿ عمى مساءلتيا جزائيان.

ة مرضية يصاب بيا شخص أك عدة أشخاص بسبب تناكؿ غذاء ىك حالكبالتالي فإف التسمـ الغذائي 
تمتد فترة زمنية تتراكح مف بضع ساعات إلى أياـ كقد  المصاب خبلؿعمى  األعراضممكث، كتظير 

 ألسابيع.

مصطمػػح  لحاالتالشائع، أما مف الناحية العممية فيطمػػؽ عمى مثؿ ىذه االمصطمح كالتسمـ الغذائي ىك  
 إمػػا عف األمراض الناتجةليا فيي العالمية كحسب تعريؼ منظمة الصحة  األغذية.عبر األمراض المنقكلة 

 المنقكلة عبر األغذية األمراضتناكؿ غذاء يحتكم عمى ميكركبات ضارة ك يطمؽ عمى ىذا النكع  طريؽ
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