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 شكر وتقدير

ن يتقبله ويجعله ام هذه العمل المتواضع مع رجائي أتمبإ علىمن  خالقي الذيشكر اهلل أ     

 خالصا لوجهه الكريم.

قول  ( ومن21ة أيما يشكر لنفسه" )سورة لقمان فإن" ومن يشكر ىالانطالقا من قوله تع     

الجميل بفضل االعتراف ب مانا  أيالرسول عليه الصالة والسالم )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس( و 

والثناء العظيم لكل من  تقدم بالشكر الجزيلني أفإن ،المعروف صاا ديم الشكر واالمتنان ألوتق

 نجاز هذه الرسالة واخص بالذكر:ساعد في إ

شراف على فائق الشماع افظه اهلل على قبوله اإل ستاذ الدكتورومشرفي الفاضل األستاذي أ     

رشاد  ما مناني من ى وعلىاألولومتابعته له منذ الخطوات  هذه الرسالة صدر واسع ونصح وا 

 ن يجزيه عني خير الجزاء.اهلل أ الصورة، اسألخراج هذا العمل بهذه ساعد على إ

بقبول مناقشة هذا الباث  تفضلهمعضاء لجنة المناقشة على كما أتقدم بالشكر الجزيل أل   

ن يكت  لهم اهلل أوأسأل  ،في إخراجه بأفضل صورة ساعدتنصائح والتوجيهات التي ثرائه بالوا  

 الثوا .

هذه المكانة العالية  إلى للوصول صعبا   والتقدير لجامعتنا التي شقت طريقا   نفاتقدم بالعر وأ     

داريينصراة العلم رئاسة بين أ  وشكري موصول لكلية الاقوق بأقسامها عميدا   ،وعمادة وأساتذة وا 

 المرالة. فضل التدريس في هذه كان لهمالذي  وأعضاء هيئة تدريسسة

د عائلتي جميعا على تشجيعهم اتى فراوأل، تقدم بالشكر الجزيل لوالدي لمساندته ليكما أ    

 تممت باثي هذا.أ

بها  أنفعي بالطريقة الت ه الرسالةعداد هذقت في إكون قد وفوختاما آمل من اهلل أن أ

 .لىااهلل تع نال رضىالدارسين والبااثين وأن أ



 ه
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 ح والدتي الطاهرةرو  إلى

 الكريموالدي  إلى

 بنائهمإخوتي وأخواتي وأ إلى
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 ستاذ الدكتور فائق الشماع األ

 الملخص 
 إلىسعت الدراسة  كما ،همية عملية في القطاع السياايأ لهت هذه الدراسة موضوعا تناول

المستفيد من الوادة والقواعد و  أو الفندقيةمنشأة السيااية ثار المترتبة على كل من مالك الاآل بيان

 سس التي يقوم عليها هذا النظام.واأل

لتزامات والاقوق المترتبة على كل من لدراسة لتسليط  الضوء على أهم االوقد جاءت هذه ا    

ن المصري كالقانو  ،ي وبعض القوانين العربيةاألردنالنظام  وفق المتعاقدين في عقد اقتسام الوقت

، متها للتطبيق في هذا المجالينت قصور هذه التشريعات وعدم مالءوالسعودي والعماني وب

وطرق تطبيق هذه القوانين ، مسؤولية الشركة العاملة في هذا النظام من خالل الرسالةووضات 

وقت التي وضعت للمستفيد كون نظام اقتسام ال امايةالدراسة ال من خالل وبينت ،على المتعاقدين

عليهم  هذا العقد والمسؤولية المترتبة أطرافوتضمنت كافة اقوق والتزامات ،نظام اديث نسبيا 

 جراء التعاقد.

ي األردن، ابذا لو يأخذ بها المشرع هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات من وقد خرجت

يم عقد اقتسام ه الدراسة ضرورة تنظتوصلت اليها هذمستقبال وذلك لتالفي الثغرات التشريعية التي 

ث يوافق قواعد القانون المدني باي ،أو ضمن نصوص قانون السيااةالوقت في قانون مستقل 



 ل

 

ي ضرورة العمل على تصايح المفاهيم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت من نااية ضعف األردن

صورة  عملت على هزسالي  المعتمدة من قبل المسوقين التي ومن نااية األ ،قوانين المساندة لهال

جاد أيوضرورة كات العاملة بهذا النظام، وتشديد الرقابة على الشر  ،غلبية الجمهورهذا العقد عند أ

رشاد فة جوان  العقد وتقديم النصح واإلوتفعيل جهات مختصة رسمية مهمتها توعية الجمهور بكا

 .الجة المشاكل الناتجة عن التعاقدومع ،لهم

نظيم قانوني متكامل ومتوافق مع نصوص القانون ي بضرورة وضع تاألردنالمشرع  يوأوص

يقلل  نظاما  ي وذلك لتسهيل عملية التعامل بهذا النظام كونه األردنالسيااة  وقانون ،األردنيالمدني 

لسيااية ت اوعدم اصر هذا النظام في المنشآ فيه،التكاليف ويوزعها على جميع المستفيدين 

 ت العقارية وغيرها.ل المنشآوالفندقية بل وصولها ألوسع من ذلك لتشم

قتسام الوقت، نظام اقتسام الوقت، التشريع األردني، القانون المدني، اعقد : الكلمات المفتاحية

 قانون السيااة األردني.لتزامات، الالاقوق وا
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Abstract 

This study has addressed atopic with practical importance in the 

tourism sector, and the study seeked to show the resulting effects on both 

the owner of the touristic and hospitality establishment, and the beneficiary 

from the unit, the result and the principles their system is based on.  

The study came to shed the light on the most important obligations 

and the resulting results on the contractors in the time sharing contract 

within the Jordanian system and some of the Arabic laws such as the 

Egyptian, Saudi and Omani laws, and showed the defects in these 

legislations, and their irrelevance for application to this field.  

The study showed the responsibility of the working company in this 

system and the ways for applying these laws to the contractors, and the 

study showed the protection placed for the beneficing since the time 

sharing system is relatively new, and included all the rights and liabilities 

of the parties in this contract, and the resulting responsibility on them as a 

result of the contract.  

The study come with a set of results and recommendations, it will be 

preferred if the Jordanian legislator takes them in the future to avoid the 

legislative gaps the study has reached, and the necessity to organize the 
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time sharing contract in an independent law or within the tourism law texts, 

to correspond with the Jordanian civil law, and the need to work to correct 

the wrong concepts about the time sharing contract regarding the weekness 

of the supporting laws, and regarding the accredited methods by the 

marketers that have shacked the picture of this contract by the majority of 

the public, and restricting the monitoring over the companies operating by 

this law, and the necessity to establish and activate official specialized 

parties their task to enlight the public at all sides of the contract, providing 

the advice and consultation to them, and treating the problems resulting 

from the contract.  

The Jordanian legislator recommended the necessity to set the 

integrated legal system in accordance with the Jordanian civil law, and the 

Jordanian tourism law to facilitate the dealing process with this system 

since this system reduces the costs and distributes them to all the 

beneficiaries, and not to limit this system to the tourism and hotels 

establishments, rather to reach wider than this to include the real-estates 

establishments and other establishments. 

Keywords: Time Sharing Contracts, Time Sharing System, 

Jordanian Legislation, Civil Law, Rights and Liabilities, Jordanian Tourism 

Low. 
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 األولفصل ال

 مقدمة الدراسة

  : كرة  اممة ا  مضوض  الدراسةأوال

ونظزززرا لنشزززاط الاركزززة االقتصزززادية علزززى المسزززتو  ، فزززي ظزززل االنفتزززاح الثقزززافي ونظزززام العولمزززة       

نظم وعقود تجارية وقانونية جديزدة اسزتمدت مزن الزدول أظهرت على السااة العربية ، المالي والعالمي

تلزك  أكثزرومن  على وجه الخصوص، األردنوفي  ،تم تطبيقها في بالدنا العربية بشكل عامو  ،الغربية

قتسام انظام ، في الوسط السيااي واألسواق العقاري ا  وانتشار  العقود واألنظمة التجارية والقانونية شيوعا  

 م شير(.ياوهو ما يعرف بعقد )الت، الزمنية ’المشاركأو الوقت 

ساس نظام أبيع الوادات العقارية في المنتجعات السيااية والفنادق على ايث انتشر نشاط     

ن الشركات السيااية والمستثمرين في المجال السيااي والعقاري وسارعت الكثير م، اقتسام الوقت

ات المتادة يوروبا والوالأفي  عاما   04ستفادة من هذا النظام الذي ظهر منذ ما يقار الا إلى

ونشأت دولة اول العالم، ( 04)من  أكثرثم انتشر في ، (1)2691سا منذ عام وبريطانيا وفي فرن

مثل ، ت سيااية وفندقيةآومنتجعات ومنش عدة منظمات عالمية خاصة تضم في عضويتها قر   

على وجه  األردنولكنه ال يزال غير منظم في معظم الدول العربية وفي  RCI(2)منظمة 

 .الخصوص

                                                 
الذهبي  الوقت، النسرالتعامل على الوادات العقارية بنظام المشاركة في  (،2661)الباسط. اسن عبد  جميعي، (1)

 .0ص للطباعة، مصر
 ةالسعودية، صايفالسيااة بنظام المشاركة بالوقت لترويج السيااة وتشجيعها في  (،1442) مامد، عرفة، (2)

 .0966االقتصادية، العدد 
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ن يشتري شخص ما أ (2)شراء الوقت" أو " (1)" "امتالك عطلة أوالوقت  ويقصد بعقد اقتسام       

 ينأسبوعأو  أسبوعسيااي، بايازته لمدة زمنية ماددة، كالوادات في منتجع   ادإباق االنتفاع 

ن يقيم في هذه الوادة خالل المدة المتفق من السنة بايث ياق له أ كثرلى األع أسابيع ثالثة أو

 .عليها في العقد

شركات السيااة المالكة للقر  السيااية   أادهو عقد يبرم بين  أكثروببساطة       

القر  لمدة معينة من كل عام  إاد وادة سكنية في  بتملكشخاص الراغبين ألوبين ا ،والمنتجعات

وياق له ، أو أصدقائهقاربه أ أاد إلىديها ن يهكما ياق له أ، أقساطمقابل نقدي موزع على ب

 ،في نفس المنتجع السيااي أخر يبادل اصته باصة أن وياق له بيعها للغير. ، بعدهتوريثها من 

 خر من ضمن المنتجعات السيااية التابعة للمنظمة التي تكون ضمن عضويتها.أو بمنتجع آ

وعنيت به بعض ، المجتمع العربي أنتشر فينه ته، إال أوجدي  ام وبالرغم من اداثة هذا النظ       

رسم خطوط واضاة، وتسيير هذا جل وقامت بسن القوانين واألنظمة والتعليمات، من أة العربيالدول 

المتواضعة لشرياة مكانات البسيطة و ما ياققه من مميزات تتوافق مع اإلوتبين كيفية تطبيقه لالعقد 

 امتالك وادة سكنية لقضاء عطالتهم فيها.أو والذي تكون لهم رغبه في السيااة  معينة من الناس،

هم ما ياققه هذا العقد تنشيط القطاع السيااي طوال العام في الفنادق والمنتجعات ومن أ      

وعلى النطاق الت الثقيلة، آلماكن المخيمات وابواخر الكبيرة واليخوت والطائرات، وأالسيااية وال

                                                 
(1) www.comsumer.org 
(2) http://arpc.afrc.af.mil/jaltime.htm 
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االستثمار ويزيد فرص  (1)استئجار السيارات لفترات زمنية معينةأو ضيق مثل قاعات االاتفاالت األ

ف الضغط يخفوت ،ةوتخفيف الضغط على مواسم السيااة خالل السن ،جان والتملك للمواطنين واأل

وبالتالي نلمس نتائج  سعارتماء من التضخم وغالء األواالا ،ة للوادة العقاريةساسيعلى البنية األ

وتشغيل  ،وتشغيل وسائل النقل البري والجوي والباري، فرص عمل جديدة إيجادعديدة مثل 

 ت والمطاعم واالسترااات.المنشزآ

، عن طريق االستثمار أي، قصد المتعاقدين من وراء نظام اقتسام الوقت االستغاللوعمليا ي       

ن قبل أ مكين الشركات السيااية من تجميع أموال كثيرة مسبقا  وت، جير اصته في الوادة العقاريةتأ

 قارية موضوع العقد.يتمكن المنتفع من االستفادة بالوادة الع

هذا التنظيم القانوني يسهم في تشجيع السيااة الداخلية ويدعمها ومما ال شك فيه أن وجود       

ظهار ، إلوخارجيا   داخليا   ولكن فاعليته تتطل  ترويجا  من روافد االقتصاد الوطني، ا  رافد باعتباره

ة تامة بالبرامج والمنتجعات السيااية ياالعاملين في النشاط السيااي على در  امميزاته بايث يصباو 

 المتوافرة لد  المملكة على مدار العام.

برز التوجيهات العالمية التي تعالج عقد اقتسام على أ هذه الرسالةد كان التركيز في ولق        

وذلك لصعوبة الاصول ة ونستخلص منها مالمح هذا العقد، عدة قوانين عربي تناولوسن ،الوقت

غل  مراجع هذا الباث من المقاالت أ فإنولهذا ، قانونية باته أخر مصادر أو انونية على كت  ق

، الرسالة هقد تم تاليلها واستخراج المعلومات التي تفيد وتخدم   هذ، نترنتالالمنشورة على شبكة ا

                                                 
منشور مجلة الباوث الفقهية  باثالزمني. سنة نشر( عقد التملك  ابراهيم. )بدونأبو سليمان، عبد الوها   (1)

 المعاصرة.
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 ال أخر عن الجان  القانوني مرتبط بعدة جوان  تجارية واقتصادية  فعقد اقتسام الوقت وبعيدا  

 نستطيع فصلها عنه.

وتقتصر هذه الدراسة على التعريف بعقد اقتسام الوقت وكيفية تكوينه كونه عقد مستادث       

ثار المترتبة على هذا العقد والجزاء آلوالطبيعة القانونية والشروط والخصائص العامة والخاصة وا

 به. اإلخاللالمترت  على 

 :: مشكلة الدراسةثانيا

وظهور العقود  ،د االهتمام بالسيااة وبالمنتجعات السياايةيالقطاع السيااي وتز مع تطور ا       

بد من وجود نصوص قانونية  فكان ال مور المستجدة في هذا المجال مثل عقد اقتسام الوقت،ألوا

والعمل على  ،مور المستجدة وذلك لالبتعاد عن مصادر الغش والخداعألكاملة تنظم وتامي هذه ا

االستمتاع  إلىبرامهم هذا العقد الذين يطماون من خالل إ، ط التي تامي المتعاقدينجاد الضوابإي

 االستفادة منها.أو ماكن سيااية ة عن طريق المشاركة في الوقت في أبعطالت سيااي

وقلة وجود الدراسات  ،عدم وجود النصوص القانونية الكافية الذي تنظم هذا العقد فإنوعليه        

وقلة وجود الكت  القانونية الباتة التي تفسر وتشرح عقد اقتسام الوقت  ،هذا المجالالقانونية في 

ردني عدم وجود تشريع أ وماليا   ،هذا يثير الصعوبة في ضبط وتنظيم هذا النوع من العقود فإن

 ياكم وينظم هذا العقد.

هبة وال تصلح و أوعقد اقتسام الوقت هو عقد من نوع خاص وال نستطيع اعتباره عقد بيع        

إلى فهو بااجة ، الهبة لمعالجة هذا العقدأو  اإلجارةأو القواعد العامة في القانون كالمتعلقة بالبيع 

 ويضبطه تشابه القوانين الموجودة في فرنسا وبريطانيا. تشريع خاص يادده وينظمه
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وقد يتخلله ، ارة ادةإر  إلىعقد ياتاج  النهايةب لعقد اقتسام الوقت وتكمن المشكلة بالنسبة      

فنر  أن المشترك يوقع العقد بإرادته وأن ما يثير  (1)الفندقية  اإلقامةمثل عقد  أخر عدة عقود 

فهم أشخاص ، قناع والجذ مندو  التسويق على اإل مقدرةد على نه يعتماساسية هذا العقد أ

رك يبرم العقد بكامل يجعل المشت مر الذيع األشخاص بمميزات هذا العقد واألقناعلى إ مدربون

نه تخلل العقد عي  من عيو  ، أو أكراهأو التمسك باإلته وبالتالي ال يملك بعد ذلك االدعاء ادر إ

 الرضا.

ة ولاالضوء على عقد اقتسام الوقت في هذه الدراسة مات إلى تسليط أيومما سبق ارت       

 .وبيان األثر المترت  عليه ،بالعقدالتعريف 

 دراسة:هداف الثالثا: أ

 بيان ماهية عقد اقتسام الوقت، وتعريفه والتسمية التي ترد عليه، إلىتهدف هذه الدراسة        

م الوقت على عقد اقتسا ، وبيان اآلثار المترتبةا  مستادث ا  هذا العقد كونه عقد أركانوخصائص و 

راء الفقهية آلتاليل النصوص القانونية وا إلىوتهدف  بالعقد، اإلخاللوالجزاء المترت  جراء 

 موضوع العقد والتطبيقات العملية.القانونية المتعلقة ب

 همية الدراسة:رابعا: أ

صبح هذا وانتشار عقد اقتسام الوقت، ايث أ همية هذه الدراسة في مد  ظهورتكمن أ      

 إلى عقد وبااجة النهايةنه في إال أ، تطلق عليهسماء التي مع تعدد الصيغ واأل عالميا   د عقدا  العق

                                                 
الجامعية. ( التزام السالمة لنزالء الفنادق والقر  السيااية.دار المطبوعات 1441الغيظ، رشا مصطفى مامد)أبو  (1)

 .االسكندرية
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همية هذا العقد تكمن أ وعمليا  ، خالل في مركز هذا العقدإ أيوذلك لمنع ، ه وشروطهأركانضبط 

هناك الكثير من ن وق والتزامات كل من الطرفين ايث إوصيانة اق ،هأطرافكيفية إبرامه بين في 

زيادة فرص و شخاص ذوي الدخل المتوسط من السيااة األ كتمكينثر بها هذا العقد ا التي يستأياالمز 

لسيااية لتوزيعها على مدار وتخفيف الضغط على المواسم ا ،شخاصالء األاالستثمار والتملك لهؤ 

والاد من البطالة واألهم من ، العديد من فرص العمل وايجاد ،وبالتالي تنشيط قطاع السيااة ،العام

فريد يااية من تجميع مكين الشركات السوت ،غناء السياح من وراء تملك الوادات السياايةذلك هو إ

 .من األموال

 سئلة الدراسة:خامسا: أ

 الرئيسة التالية: اإلجابة عن سئلةالدراسة األ تااول      

 وما الفكرة الذي يقوم عليها؟ (Time Shareما عقد اقتسام الوقت ) -2

 (؟Time Shareما طبيعة عقد اقتسام الوقت ) -1

 (؟Time Share) ة من عقد اقتسام الوقتاإلسالميما موقف الشريعة  -1

 (؟Time Shareبرام عقد اقتسام الوقت )كيف يتم إ -0

لى( و Time Shareهمية عقد اقتسام الوقت )ن تكمن أأي -6  مد  يستفاد منه؟ أي ا 

 ما مد  تطبيق هذا العقد في المجتمع المالي؟ -9

 ما النصوص القانونية التي تاكم هذا العقد؟ -1

 المستفيد؟أو وقت بالنسبة للمالك برام عقد اقتسام التترت  على إثار التي ما اآل -0

 ا والعيو  التي يتمتع بها هذا العقد؟ياما المز  -6

 ي من عقد اقتسام الوقت وكيف عالجه؟األردنما موقف القانون  -24
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 ه؟أطرافبهذا العقد من قبل  اإلخاللي ااالت األردنكيف عالج القضاء  -22

 :سادسا: حدود الدراسة

مفهوم بعقد اقتسام الوقت الذي ظهر في مجال  تقتصر ادود هذه الدراسة على بيان       

 ،والقواعد القانونية الخاصة بعقد اقتسام الوقت ،السيااة والقواعد العامة التي تنظم هذا العقد

 برامه وااللتزاماتواآلثار المترتبة على إ ،ه من وجه نظر الفقه والقانوناكام المنظمة لوالشروط واأل

 بالعقد. اإلخاللمترت  جراء ه والجزاء الأطرافالملقاة على 

 1426وفيما يتعلق بالادود الزمانية للدراسة، ستجر  هذه الدراسة خالل العام الجامعي      

 من العام المذكور. األول نجازها خالل الفصلومن المتوقع إ

ت ة هو العقارات والمنقوال، فسيكون المكان الرئيس لهذه الدراسأما الادود المكانية للدراسة      

ت السيااية ونخص هنا العقارا ،ل السفن والطائرات واليخوتخذ اكم العقارات في التعامل مثالتي تأ

وبالتالي تقتصر الدراسة على  ،خر مقارنة بالمجاالت األ كبركونها تشكل النطاق األوسع واأل

، 1422نة وذلك لتنظيمها من قبل نظام تملك العطالت واقتسام الوقت لس ،العقارات السيااية فقط

 .2600( لسنة 14وقانون السيااة رقم )

 محددات الدراسة: سابعا:

كانت في أائج هذه الدراسة سواء ن تاول دون االستفادة من نتة قيود يمكن أأيال يوجد      

 .خر أم في غيره من الدول األ األردن
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 ثامنا: مصطلحات الدراسة:

من المنتجعات السيااية والفنادق عن  دةلالستفا: هو اشتراك عدد من الناس اقتسام الوقت-

منها باقي  ويستفيدشراء منفعتها لوقت مادد من كل عام أو طريق شراء اصة في وادة سيااية 

 باقي العام. ينخر المتعاقدين اآل

المنشأة المعدة والمرخص لها بممارسة مهنة تملك العطالت واقتسام الوقت من خالل  المنشأة:-

 تسويق.أو بيع 

 الغير.أو المشروع التي تدار من قبل المالك أو جزء من المنشأة  دة:الوح -

 تسويق الوادة.أو : مهنة تملك العطالت واقتسام الوقت من خالل بيع المهنة -

 المشروع.أو مالك المنشأة  :المالك-

نتفاع بتملك العطالت واقتسام الوقت بموج  العقد المبرم صاا  اق اال :المشترك: المستفيد-

 المالك مباشرة والمرفق ببطاقة اق انتفاع في نادي تبادل عالمي.مع 

ة واالنتفاع واادفي ملكية  المشترونالنصي  الذي يشترك به  وأو السهم أهي القسم  :لحصةا-

 به.

ات تبادل اق االنتفاع في يالغ إجراءات أو، ترتيباتأو خطة أو طريقة  أي: البرنامج التبادلي

 استخدام الوادة.
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 طار النظري للدراسة:اإل :تاسعا

 تناولوفيه ت ،مقدمة الدراسة األولالفصل  تناولي، خمسة فصول إلىتقسم هذه الدراسة       

هميتها كما تم عرض وأ، وأهدافها، سئلتهاوأ ،بالتمهيد ومشكلة الدراسة ام بدءا  طار العالدراسة اإل

لف وتتشابه مع بعض جوان  دراستي تومن ثم الدراسات السابقة التي تخ، ادود الدراسة ومادداتها

 .هذه

 تناول: يننبذة عن عقد اقتسام الوقت وفيه مباثا تناولفيما الفصل الثاني من هذه الدراسة أ     

الطبيعة المباث الثاني  تناولوي ،نشأته وتعريفه وتكوينه ماهية عقد اقتسام الوقت األولالمباث 

 .ته وتميزه القانوني عن باقي العقودبكيفيث عقد اقتسام الوقت والباالقانونية ل

االثار المترتبه على اقتسام الوقت بالنسبة لمالك والفصل الثالث من هذه الدراسة ويتناول      

وينفرد  ،التزامات المالك في عقد افتسام الوقت األولويعالج المباث  المنشأة السيااية او الفندقية

 .قتسام الوقتبالاقوق المترتبة للمالك في عقد االمباث 

 ،بالنسبة للمستفيد اآلثار التي تترت  على هذا العقد تناولرابع من هذه الدراسة يوالفصل ال  

ونتناول اقوق  ،في عقد اقتسام الوقت المستفيد التزامات تناولي األول: المباث مباثين إلىذ يقسم إ

 بالمباث الثاني.المستفيد في عقد اقتسام الوقت 

 النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة. تناوليفما الفصل الخامس أ
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 :عاشرا: الدراسات السابقة

 .Time Shareبالوقتالمشاركة بعنوان: ( 1440رفيق يونس )، دراسة المصري -2

 ،ت هذه الدراسة تعريف عقد المشاركة بالوقت والتسمية الواردة على هذا العقدتناول       

ا التي تختص به يامز ات هذا العقد وكيفية نشأته واليايخية على بديلقي البااث بنظرة تار الفها و واخت

عقد  مأللعقد هل هو عقد بيع والطبيعة القانونية ، على نطاق السيااة بشكل عام هوكيفية تأثير 

ام بر إويبين كيفية ، المنفردة رادةاكام اإلأنها تعد جائزة وتطبق عليها أم أ ،مهايأةأو شركة  مأجار أي

 .(1) العقد هذالة اإلسالميواكم الشريعة ، هأطرافعلى  ةااللتزامات الملقاهذا العقد و 

.راسة قانونية مقارنة، دعقد التملك الزمني ( بعنوان:1441عبد الوها ) ،بو سليمانأ دراسة-1  

ومراال التطور ، التاريخية له بدايةت هذه الدراسة عقد التملك الزمني بشكل عام والتناول    

الفقه  أيور  ،نواعه ومجاالت تطبيقهوعلى أ ،ويلقي الضوء على تعريفه بشكل مفصل ،التي يمر بها

والمذاه  األربعة وكيفية  ،اإلسالميبهذا العقد وخصائصه التي يتميز بها المنظور  اإلسالمي

لتملك الزمني عن غيره من العقود كالبيع ويميز العقد ا ،ه وصاة واكتمال شروطهأطرافانعقاده بين 

 (2) .ةاإلجار و 

 .نظام التعاقد بالمشاركة الزمني( بعنوان: 1446طه ) ،دراسة زهران  -1

 تعريف همها:أ ت هذه الدراسة موضوعات كثيرة تتعلق نظام التعاقد بالمشاركة الزمنيةتناول

لتنظيم هذا والنظام التي تتبعه شركات السيااة ، ساسها التاريخيوأ ،نظام التعاقد بالمشاركة الزمنية
                                                 

لك جامعة الم–بااث االقتصاد اإلسالمي أمركز  المشاركة بالوقت، ندوة بعنوان (1440) المصري، رفيق يونس، (1)
 .العزيز، جدةعبد 

دراسة قانونية مقارنة. مجلة الباوث الفقهية الزمني، عقد التملك  (،1441) مإبراهي  عبد الوهاسلمان،  بوأ (2)
 المعاصرة.
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م شير ويعرض ياوالتقييم القانوني لنظام الت، والتقييم الشرعي لهذا العقد، فية إبرامها لهالعقد وكي

 .(1) عليهصورة مقتراة لتنظيم العقد للتخفيف من المشكالت التي تترت  

 همية التنظيم القانوني للسياحة بالمشاركة بالوقت.أبعنوان: ، (1441مامد ) ،دراسة عرفه -1

في السعودية  وتاديدا   ،القانوني لعقد المشاركة بالوقت ة التنظيمهميت هذه الدراسة أتناول

ة وهل تجوز اإلسالمييمه وتاديده من منظور الشريعة ى سن التشريعات لتنظاألول، فكونه عقد جديد

وادة السكنية وااللتزامات المستهلك السعودي المنتفع بال امايةكيفية و  ؟بيع هذه الاصص المشاعة

 .(2) برامه للعقدإ الملقاة عليه جراء

ي األردندراسة قانونية القانون  ،عقد اقتسام الوقت :بعنوان ،(1446نسرين) ،دراسة مااسنة-6

 والقوانين المقارنة.

 ،ية وصوره وأنواعهاألردنالمية و مفهوم اقتسام الوقت في السوق الع ت هذه الدراسةتناول

لتزامات البائع واقوق والتزامات المشترك في نية واوتعالج اآلثار القانو  ،والطبيعة القانونية لهذا العقد

ق قانون ية تطبيوكيف ،وكيف عالج األمور المختصة بالعقد ،ياألردنوتبين وجه نظر القضاء ، العقد

وقارنت عقد  ،بعقد اقتسام الوقترع المصري ووجه نظر المش ،مختص في االة وجود مشاكل

 .(3) خر ي والقوانين األناألردالوقت بمنظوره العام بالقانون اقتسام 

                                                 
 منشور على منتديات طال  كلية اقوق الزقازيق.  الزمنية، باثنظام المشاركة  (،1446طه ) زهران، (1)
تنظيم القانوني للسيااة بالمشاركة بالوقت، باث منشور على صايفة االقتصادية ( اهمية ال1441عرفه، مامد) (2)

 .1/0/1441بتاريخ  6400العدد 
دراسة قانونية القانون األردني والقوانين المقارنة.باث  (، عقد اقتسام الوقت،1446نسرين ) مااسنة، (3)

 منشور.جامعة اليرموك.
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 .دراسة مقارنة ،عقد المشاركة بالوقت ،(1422) ،امدون ند  سالم دراسة-6

وتدرج  ،والتسمية ،ربعة مبااث تضم فيها ماهية عقد المشاركة بالوقتت هذه الدراسة أتناول      

ئي وملزم نه عقد رضاصائص عقد المشاركة بالوقت ومنها أوتبين خ ،تطلق عليه التسميات التي

وتلقي الضوء على  ،م غير ذلكجار أأيوتكيف هذا العقد هل هو عقد بيع أم  ،للجانبين وشكلي

 .(1) مور المترتبة على كل من الطرفينالعقد والتزاماتهم واأل أطراف

 العقد السياحي دراسة قانونية مقارنة. (1421) بتول صراوة ،عبادي دراسة-7

لخص وتت ،لعقد السيااي الذي هو أساس عقد اقتسام الوقتة بموضوع اتباث هذه الدراس      

ه أطرافوكيفية انعقاد هذا العقد و  ،ومميزاته وطبيعته القانونية بتعريف العقد السيااي وخصائصه

 ،ثار الخاصة لوكالة السيااة والسفر والسائحوتشتمل على اآلثار العامة للعقد واآل ،هأركانو 

الخطأ الشخصي لها وكيفية التعويض كالة السفر في االة نشوء عاتق و  على والمسؤوليات الملقاة

 .(2) والعقد السيااي ،كيد على قلة الدراسات المختصة بالسيااةومع التأ، عن ذلك الخطأ

 ؟ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 سام الوقت منتباث في عقد اقتو أنها ن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هإ

م وعلى نظا ،ياألردننصوص قانون السيااة  على،تمدة مع ،ياألردنالمدني وجه نظر القانون 

 .راء الفقهية والقانونية والعمليةي واآلاألردنتملك العطالت واقتسام الوقت 

                                                 
مقارنة باث منشور في مجلة الشريعة والقانون،  بالوقت، دراسةركة المشا (، عقد1422)سالم، امدون، ند   (1)

 الاقوق. العربية، كليةجامعة االمارات 
 الالبي الاقوقية. بيروت. تمقارنة، منشورا( العقد السيااي دراسة قانونية 1421) بتول صراوة عبادي، (2)
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 عشر: منهجية الدراسة: أحد

نية المتعلقة ستعتمد الدراسة على منهج الباث التاليلي القائم على تاليل النصوص القانو       

 وقانون السيااة ،2619لسنة  (01ي رقم )األردنبموضوع الدراسة في ضوء القانون المدني 

وكذلك  ،1422لسنة  األردني تملك العطالت واقتسام الوقتونظام  2600( لسنة 14) رقماألردني 

 .اكام القضائية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسةآراء الفقه القانوني واأل
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 لثانيالفصل ا

 نبذه عن عقد اقتسام الوقت

وفي دراسة مستقبلية قامت بها منظمة ، يعيش العالم في العصر الاالي ثورة سيااية هائلة  

السيااة الدولية في قد بينت النتائج أن اجم ف 2121-1995( منUNWTOالسيااة العالمية )

زيارة  مليون 611ور مليا إلى ،2121 العام ن يصل فيومن المتوقع أ، تطور وازدياد مستمر

 .(1) دوالرمليار  211 زوتقدر اجم العوائد ب ،سيااية

اقتصاد العالم في القرن  فإن ،)جون نيزيت( مريكيباس  توقعات عالم المستقبليات األو         

وتكنولوجيا  -)وهي صناعة االتصاالت، الاادي والعشرين سوف تقوده ثالث صناعات خدمية

ي صناعة السيااة في ن تؤثر فر والسيااة( وهناك عوامل من شأنها ألسفوصناعة ا–المعلومات 

والكثير من العوامل التي تادد طبيعة  ،قتصادية والديموغرافيةكالعوامل السياسية واال ،العقد المقبل

وضاع السياسية فاأل، جابايا  يااة سلبا و السلتي بدورها ستادد نسبة المشاركة في وا، (2)االتجاهات

 ثرا  فالربيع العربي كان له أ ،بالعالم ككل وبالوطن العربي خاصةفي رواج السيااة  مهما   تلع  دورا  

 في تراجع السيااة على الصعيد العربي والعالمي.

ى ظهرت عل، لنشاط الاركة االقتصادية ونظرا  ، وفي ظل االنفتاح الثقافي ونظام العولمة       

ي على القطاع اإليجابجديدة كان من شأنها التأثير  د تجاريةنظمة قانونية وعقو السااة العربية أ

تلك العقود شيوعا  أكثرومن  ،استمدت من الدول الغربية وتم تطبيقها في البالد العربية ،السيااي

 الزمنية. اركةالمشأو هو نظام اقتسام الوقت  الوسط السيااي واألسواق العقارية وانتشارا في

                                                 
 . 102ص الاديثة،  طابع الوالء( صناعة السيااة، القاهرة، م1441) ،قعبد الخالالسيسي، ماهر  (1)
ثير المتغيرات الدولية والمالية على صناعة السيااة الااضر والمستقبل، مجلة أدراسة ت ابراهيم، ،عيد-نفين  ،(2)

 .2صالسويس، السيااة والفنادق جامعة قناة  والضيافة، كليةالجامعات العربية للسيااة  اتااد



15 

 

أو موصوفه مع بعين ماددة أو لالنتفاع بعقار معين  اسلوبأ (هذا العقد )اقتسام الوقت ويعد  

عدد من  أكبر متطلبات وقد بدأ هذا النظام في أوروبا لتلبية ،آخرين لمدة زمنية ماددة لكل منهم

وشملت جميع أنااء ، خذت باالنتشارمريكا وأأ إلىالقادمين للسيااة ثم تطورت الفكرة بانتقالها 

شهرا في العام لشقة أو ا أسبوعالمنافع لقضاء فترة زمنية ماددة ملك " ت نهايث يعرف بأ، العالم

 .(1)بلدان عديدة"أو في الذمة في بلد معين  موصوفة

والصيانة ، والتشغيل، دارةواإل ،والتأثيث نشاءام اقتسام الوقت توزيع تكاليف اإلويتيح نظ      

وتمنح ، خدمات سيااية فاخرة يمناهمو الدورية على عدة منتفعين مما يخفف على المنتفعين الامل 

ويقدم هذا النظام ، قد ال تتاح لهم لوال هذا النظام لهم ميزة استعمال مرافق تتوافر فيها وسائل رااة

جير المدة لاسابه الخاص فيكون قد اقق مكاس  فرصة استثمارية فيعطيه الاق في تأللمنتفع 

عطي وت، جيرأو أنظمة التأمة السيااية نظهذا النظام ومختلف عن غيره من األمادية خاصة ل

 . وذلك من خالل شركات التبادل العالمية ،من بلد أكثرللمنتفع الاق في التعرف على 

 وتلع  دورا   ،قتسام الوقت ظاهرة عالمية وماليةصبات ظاهرة نظام اوفي الوقت الراهن أ     
للنظام بشكل  تاليال  الي يستلزم وبالت، في تخصيص الموارد وتؤثر على االقتصاد بشكل كلي وجزئي

وتقليل اآلثار السلبية  ،يةاإليجاب، وذلك للعمل على تعظيم اآلثار وللجان  القانوني والتشريعي ،كلي
 لصدور نظام اقتسام الوقت في الوادات العقارية السيااية. ما دعا أكثرهذا و ، مكانبقدر اإل

مباثين على  إلىيتم تقسيم هذا الفصل ، سوف ات التعرف على عقد اقتسام الوقتياولغ     
 :الناو اآلتي

 ماهية عقد اقتسام الوقت. :األوللمباث ا        

 تالطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوق: المباث الثاني         

                                                 
   10ركة الزمنية واقوق االتفاق بين المنظور اإلسالمي والتطبيق المعاصر،ندوة المشا ،معبد الاليمامد  عمر، (1)

 .1ص مدينه نصر، جامعة االزهر، م مطبعة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي،1440ر ايفبر 
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 األولالمبحث 

 ماهية عقد اقتسام الوقت

ويمثل أاد أسرع  ،المدعائم صناعة السيااة  في الع همم اقتسام الوقت أاد أيعد نظا        

أو وتتلخص فكرة نظام اقتسام الوقت بقيام بعض الشركات ببناء منتجعات ، ونموا   القطاعات تطورا  

شاليهات( للبيع وعادة أو فلل أو ن تقوم بطرح تلك الوادات )شقق وبدال من أ، مدن سياايةأو قر  

أو  أسبوعضاء عطلة  تقدر بمن أجل ق مرتفعا  ايث يدفع الشخص مبلغا  مرتفعة السعرتكون ما 

ات التي تطبق نظام اقتسام وتقدم الشرك، والاراسة أمينويلاق بذلك تكاليف الصيانة والت، ينأسبوع

تقل  وادات زمنية ال إلىايث يتم تقسيم كل وادة مكانية  ،شخاصالوقت وادات سيااية لأل

تفع كل شخص ايث ين، سنةجيرها لمدة ال تقل عن عشرين أو تأويتم بيعها ، أسبوعن بالعادة ع

 . (1)الطرفانجمالي يتفق عليه اس  الوقت الذي يناسبه وكل ذلك مقابل مبلغ إ

اق االنتفاع لوادة سيااية في منتجع معين لمدة أو هذا النظام يتيح للشخص شراء ملكية       

للشخص كما ياق  ،قد يكون مد  الاياةأو لعدد معين من السنوات  أسبوعتقدر ب، زمنية ماددة

العقار  إدارةويبقى اق البائع في ، أو اتى استبدالها بفترة زمنية أخر بيعها أو ها هداءأو إجيرها تأ

وذلك لضمان اسن استغالل الوادة السكنية وتلبية رغبات جميع ، ن اقوقهمكل المنتفعي إعطاءمع 

 :مطلبينعقد اقتسام الوقت من خالل وسوف يتم في هذا المباث عرض ماهية  ،المنتفعين

 .ف عقد اقتسام الوقتتعري: نشأة و األولالمطل    -

   .تكوين عقد اقتسام الوقت: المطل  الثاني -

                                                 
عقد المشاركة الزمنية او اقتسام الوقت في القانون الدولي الخاص، دار  (،1444اامد عبد الكريم) سالمة، (1)

 .04ص القاهرة، ة العربية،النهض
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 األولالمطلب 

 نشأة وتعريف عقد اقتسام الوقت

نه قد بدأ في وبعد االطالع تبين أ ،ول نشأة هذا النظام وتاريخ ظهورهقوال اتعددت األ    

 إلىع االقتصادي بين دول العالم انتقل هذا النظام من دولة ومع التوس، وروبابداية الستينات في أ

كان يبدو بصورة تختلف عن الصورة  كل مرالة من مرااله، وفي صورة إلىدولة ومن صورة 

 ا  سيااي ا  فبدت مالماه وانتقل من مرالة كونه نظام، ما هو عليه اآلن إلىن استقر أ إلىالسابقة 

ما اتضات  وبعد، قد الذي يرت  اقوق والتزامات المتعاملين بهن وصل لمرالة العأ إلى ا  استثماري

فمن المشرعين من أخذ به ونظمه ووضع له ، ثر هذا العقد باختالف الدولصورة هذا العقد اختلف أ

هم من  تركه ومن، لغش والتدليسوا نظمة وتعليمات لاسن سير هذا النظام  وللاد من التالع أ

التطبيق العملي وفتح  البا  لعمليات  مرحلة إلىمع وصوله ة ياعن وعلى االه دون تنظيم أ

في هذا المطل  النشأة والتطور التاريخي والتشريعي لهذا النظام منذ  تناولوسن، النص  واالاتيال

 وسط.أن وصل للشرق األ إلىاته يابد

 نشأة وتطور نظام اقتسام الوقت  :األولالفرع 

  :وقت في المملكة المتحدةالتطور التاريخي لعقد اقتسام ال :أوال

 ،الوقت كان في المملكة المتادة نظام اقتساملاستخدام  أول ن  أ إلىذه  عدد من البااثين         

على  وفي ذلك الوقت كانت تقوم فكرة النظام (1) بريطانيةبواسطة شركات  2661في اسكتلندا عام

وكان يطلق عليها اسم  ،تء العطالللتعامل على الاصص الزمنية المخصصة لقضا نظام خاص

في الاقوق  أصاا في عضويته المستفيدين من  ناد يجتمع( وهو عبارة عن األمين)النادي 
                                                 

-261العدد األول، ، يم شير، مجلة رسالة الاقوق،اعقد المشاركة الزمنية الت (1424) اشراق صباح، صاا ، (1)
121. 
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وذلك لضمان  ،ملكية العقارات إدارةاختيار شخص موثوق منهم يقوم على  أن يتمعلى  اإلقامة

 .(1) (األمينقهم ويطلق على هذا الشخص اسم )اقو 

ن يقوم المستثمر ببناء العقارات والمرافق المخصصة بأ األمينم النادي ص فكرة نظاوتتلخ           

تمام عملية البناء يتم نقل ملكية هذه العقارات ( وبعد إResortالذي تعرف باسم )، لقضاء العطالت

بايازة  األمين تقومف (2)اتفاق الثقة(يسمى )بعقد  خاصومن خالل عقد  األمين إلىبشكل مؤقت 

 واادشركات الفرد ال ايان تكونغل  األأفروعها وفي  أادعن طريق أو  شركته الملكية عن طريق

المستثمر بتاديد شروط إشراف  ويقوم ،هو الشريك الوايد -اوااد اشخص -األمين بايث يكون

عن  فيقوم بذلك األمين ،ي يمارسها على العقارلموقع السيااي ويعين التصرفات التعلى ا األمين

، وق الاصص الزمنية التي تتعلق باإلقامةفتس، تكون مختصة في التسويق ةواادطريق شركتان: 

األمين  ناد يؤسس على الموقع السيااي ضمن مجموعة أعماله و  دارةتمارس اإل خر والشركة األ

 الاقوق في الاصص الزمنية التي يتم بيعها. أصاا ينضم إليه 

                                                 
عضاء النادي أصاا  اقوق أنه الرقي  على اسن سير النظام ورقابة قواعده واماية مصالح أويعرف األمين ب  (1)

قار بكافة عناصره ،وهو الاارس على االموال التي يدفعها الراغبون في االنضمام إلى اإلقامة، ويمثل صفة مالك الع
النادي والاصول على اق اإلقامة، اتى يتم نقل هذه الاقوق اليهم بصفة نهائية ،وهو صاا  سلطة اإلدارة 

ة عن المستثمر الذي ليه ملكيتها من خالل نظام الثقة، ويمثل موقع سلطة مستقلإموال التي نقلت والتصرف في األ
برام عقد الثقة ،ويتمتع األمين باستقاللية عن باقي إيفقد كافة سلطاته على العقارات وعلى إدارة المشروع بمجرد 

ويلتزم بادود. الغزالي، مامد مامد،  يخضع لرقابتهم ،ولكن يخضع لرقابة القاضي المختص، عضاء النادي والأ
"واقوق االرتفاق بين المنظور  يم شيرايم شير" المشاركة الزمنية "التاقت "التالتطبيق المعاصر القتسام الو  (1440)

 .6اإلسالمي والتطبيق المعاصر جامعة االزهر ص
فيه اجر الزاوية ولم يعرف في القانون  ةنظام الثقة هو نظام مميز عرف في القانون االنجليزي تعتبر الثق: (2)

فرنسا ومصر وبلجيكيا ويتميز بطول مدة التأجير ويجمع فيه األمين بين صفة الالتيني ولم تعرفه النظم القانونية في 
موال التي يتم دفعها كعضوية للنادي والتي تخول اق األمين على األ الايازة وصفةالوكيل والمالك عن طريق 

 .6سابق، صمرجع  اسن عبد الباسط، نقال عن جميعي، اإلقامة،
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في  ا  شركة التسويق باعتبارها عضو  إلى منه ق اإلقامةبنقل كافة اقو  األمينومن ثم يقوم       

تات تصرف المستفيدين والذين  اإلقامةوتقوم بوضع اقوق  النادي وتلتزم بتسويق اقوق اإلقامة

وبذلك  ،عضاء المؤسسونشهادة بعضوية النادي سيوقعها األ عضاء في النادي ويمناونا أصباو أ

 .(1) العضويةمن خالل هذه  اإلقامةتمناهم اق 

 الوقت في سويسرا: اقتساملعقد  التاريخي والتشريعيلتطور ا ثانيا:

 2691ظهر في سويسرا عام ايث ، الستينات بداية إلىيرجع تاريخ نظام اقتسام الوقت   

هذا النظام ظهرت عندما وجد الناس صعوبة في الاجز  بدايةن أ إلىوذه  عدد من البااثين 

المسافرون بعمل اتفاقيات  ي هذه المشكلة بدأولتفاد، خر لقضاء عطالتهم السيااية من سنة أل

فعملت ، (Hapimagمؤسسة )أول من بدأ بذلك و ، مسبقة للاجز المبكر لعدد من السنوات المقبلة

وقام هذا النظام على  (2)بنظام النقاط  آنذاكسمي  ا  نظام عملتوقد ، على تنظيم راالت المسافرين

ما زالت تقوم بهذه المهمة اتى اآلن في ن_ وهي آل_كما هو ا سابيعأساس شراء النقاط وليس األ

 . (3)عضو 14444من  أكثروأصبح لديها ، وروبيةدولة أ 21

ا لعدد معين شغال لوادة سكنية مأو اإلهذا النظام كان المشتري يتمتع باق االنتفاع ووفق         

عطاءى قيام المؤسسة بتوتقوم فكرة النقاط عل، جر مقدم(من السنين مدفوعة )أل كل  قييم الفنادق وا 

تبعا لمستو  الفندق والخدمات التي يقدمها للزائرين والمميزات التي  ،فندق عددا معينا من النقاط

ي وذلك يعطيه الاق ف ،بشراء عدد معين من النقاط باس  إمكانياته المادية يقدمها ويقوم المشتري

 .قضاء مدة معينة باس  عدد نقاطه

                                                 
 .24ص بق،مرجع سا عبد الباسط، جميعي، اسن (1)
 .1ص سابق،مامد، مرجع  الغزالي، مامد (2)
(3)http//timeshare.scta.gov.sa /timeshare/intro details.jsp   
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نقطة فهذا يعطيه الاق في قضاء  (21كان للمشتري ) مثال اآلتي: إذاوللتوضيح أورد ال      

 أسابيعأو ثالثة ( 9ين في فندق من فئة )أسبوع أو( نقطة 21فندق من فئة ) في في السنة أسبوع

( نقاط ويكون له الاق في اختيار الفندق والمنطقة الجغرافية والتاريخ الذي 0في فندق من فئة )

   .(1) ذلكبار المؤسسة قبل الوقت المطلو  بمدة كافية لترتي  خولكن بشرط إ ،اسبهين

 .اقتسام الوقت بفرنسا والتشريعي لعقدالتطور التاريخي  ثالثا:

سب  ل  الفرنسية وبم اقتسام الوقت في مصيف بجبال األظهر نظا 2694سط او في أ

( )نظام اقتسام الوقت ففطبق مالك المصي، قامة فيه في فصل التزلجااتياج السياح لموقع دائم لإل

قراره لعدد من المستفيدين باق استعمال الغرف لفترة عدد من السياح وانتهى بفكرة إ أكبروجذ  

واول اوتيله  ،بمبلغ باهظ ويمتلكه ملكية تامة واادن يبيعه لشخص بدال من أ، زمنية ماددة

الوايد مع اصوله على بقي هو المالك و  ،ناجاةهذا النوع من التملك وكانت فكره  إلىالصغير 

 .(2) السيااةذانا بصناعة جديدة في عالم يإوكانت ، المال جراء استثماره

بواسطة شركة  (2691)ابريل (14)وقد نشأ نظام المشاركة في فرنسا وبشكل عملي في

كان شعاره "ال تستأجر الغرفة لكن اشتر الفندق  مميزا   اة عرضا  مارسيليا التي قدمت في سوق السيا

واختلفت الصيغ  ،ميات التجارية لتسويق هذا النظامومنذ ذلك الوقت تعددت المس "أقل ثمنافهو 

 .(3)"ولاقوق المستفيدين من هذا النظام في فرنسا ،التعاقدية الماددة للطبيعة القانونية للتعاقد

                                                 
المؤتمر العلمي السنوي الرابع لجامعة  دراسة لصناعة المشاركة بالوقت في مصر، (1446علم، وصال، )ابو  (1)

 211ص  القاهرة، مطبعة االسراء، مصر والعالم العربي، الجوان  التشريعية واالقتصادية للسيااة في الوان،
 1الباوث الفقهية المعاصرة، بدون سنة نشر ص هيم. عقد التملك الزمني. مجلةابر إ  عبد الوها سليمان،أبو  (2)
 .0اسن مرجع سابق،ص جميعي، (3)
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 .مريكيةات المتحدة األيالتاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في الوال رابعا: التطور

لتسويق المنتجات السيااية  ذلك كعالج (1)2696ات المتادة عام يظهر النظام في الوال      

وزيادة اجم ، البترول في تلك الفترة أسعارويرجع السب  في ذلك الرتفاع ، صابها الركودالتي أ

من  فعمدت الكثير ،ات السياايةفراد عن الشراء مع توافر عدد كبير من المنتجعوجنوح األ ،التضخم

 .خفيف من ادة المشكلة االقتصادية آنذاكاتباع نظام اقتسام الوقت للت إلىالمؤسسات 

سست في هي شركة دولية أمثال على ذلك و (  Ragtag Associatesاتااد راجاتز )و       

وتقوم بدراسة التغيرات التي تادث في السوق  ،تعمل على دراسة تسويق العقارات السيااية 2610

 ننا نقود الزبون لكننا ال"إ وقد رفعت شعار ،ن مشاريعهمتعطي النصائح لزبائنها بشأو  ،ياايةالس

 .من فرد أكثرومن هنا نشأت فكرة توزيع تكاليف الوادة على  ،نسيطر على عملية اتخاذه لقراره

فهي  2610( في RCIشركة تبادل عالمية) أول الادث األهم في تلك القترة هو إنشاء       

لدولية وذلك لتسهيل سست باسم منتجع الوادات السكنية اوأ ،في نظام تبادل العطالت ميا  دة عالالرائ

صناعة اقتسام الوقت  فكان لها الفضل في انتشار ،الوادات السكنية والسياح أصاا التبادل بين 

-2610من مكت  لها في معظم دول العالم في الفترة ما بين  وتم افتتاح أكثر ،وروبافي أمريكا وأ

 .(2) المكسيكفي  2619ات المتادة في يمكت  لها خارج الوال أول افتتاحوقد تم  1442

                                                 
(1)  006/02/22/articlewww.aleqt.com/2 
)موناكو، استراليا(  2604)انديانابوليس(  2616)لندن( 2611)المكسيك( ،2619)وألية انديانا( 0261 (2)

 )المانيا، 2609)فرنسا( 2600)جنو  افريقيا( 2601(االرجنتين، كاليفورنيا) 2601)اليابان، فلوريدا( 2602
)سنغافورا،الهند، 2661)كندا،فنلندا(2662ويال،اليونان،اسبانيا()فنز 2664)الدنمارك(2600)البرتغال( 2601( إيطاليا

 )الصين(.تم الرجوع إلى الموقع 1442)مصر، اسرائيل(2660)تركيا ،هيلتون(2661البرازيل(
www.rci.com/RCI/RCIW/RCIW Index?bady=RCIWaboutus 

http://www.aleqt.com/2006/02/22/article
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 وسط.أل الوقت في الشرق ا اقتسامالتطور التاريخي والتشريعي لعقد  خامسا:

نظمة وبعدما أصبح من أهم األ ،اققه نظام اقتسام الوقت بعد التطور واالنتشار الذي       

نشر هذا النظام  علىالتي عملت ( RCIبفضل منظمة ) ،اة العالميةالمعمول بها في مجال السيا

 وسط.الشرق األ إلىن وصلت أ إلىغل  دول العالم في أ

شخاص المالكين لبرنامج اقتسام الوقت في العالم يزيد عن نشرت إاصائية تبين أن عدد األ     

 24لمبيعات السنوية دولة وتفوق اجم ا 66منتجع في  9444مليون شخص وهناك ما يزيد عن  1

ا وسط من مبيعات نظام اقتسام الوقت عالمياصة الشرق األتعد  ومع ذلك  ،(1) دوالرمليارات 

ات يايث تركزت هذه التوعية في االستثمارات في الوال، ناتى اآل %1ضئيلة جدا وال تتعد  

مليار دوالر  21 من اجم المبيعات الكلية والبالغة 16-11المتادة وقد استاوذت على ما نسبته 

 .(2)1441في عام 

ل توافق مع طبيعتها وه ،خذت بنظام اقتسام الوقتسنلقي الضوء على بعض الدول التي أو        

ا تاديات وصعوبات وجد لهوأ ،السياسية والدينية واالقتصادية أم أنه أثر عليها نظمتهاوتشريعاتها وأ

 فيما يلي: ة التي ااتضنت هذا النظاموسنباث في عدد من الدول العربي ،عنها هي في غنى  

 .التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في مصر-0

عاما إال أنه  64ر وجوده على ما يزيد عن في العالم وقد اقتسام الوقترغم انتشار عقد 

عندما (3) 2609مصر في  إلىفدخل نظام اقتسام الوقت  ،قة العربيةمستادثا في المنط شكال  يعد 

                                                 
 .9مرجع سابق، ص مامد مامد ، الغزالي، (1)
(2)www.alriyadh.com/425574 
(3)www.saudisw.com   26/9/1449-6منتد  طريق السهم السعودي االخبار االقتصادية  
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( سنة لعدد معين من الوادات 20  الشركات ببيع اق االنتفاع لمدة معينة وتقدر   )أادامت ق

 أولد( أي)المرجان بف قرية وتعد   ،خالل فتره زمنية ماددة من كل سنةالموجودة في قرية سيااية 

ابع خذ الطلم يتفرع ليأسيااية تطبق نظام اقتسام الوقت فكان هذا المشروع ذو طابع مالي و  قرية

 .(1) نظام التبادل الدولي إلىالدولي ويدخل 

اقتسام  دارةووضعت شروط إل، وقد اددت وزارة السيااة كيفية تنظيم عقد اقتسام الوقت     

ال بترخيص من وزارة السيااة الفندقية التي تدار بهذا النظام إت إدارة المنشآأو  إنشاءالوقت ومنعت 

أو  إنشاءمعنوي أو شخص طبيعي  يألنه ال يجوز أونص على  ،2611لسنة  202بقرار رقم 

من الجهة  على ترخيص بذلكال بعد اصوله ة التي تدار بنظام اقتسام الوقت إالمنشات الفندقي إدارة

 والشروط الالزمة لذلك. جراءاتاإل ه كافةتصة في وزارة السيااة بعد استيفائالمخ

قرية سيااية تعتمد  أولووجدت  ،ام الوقتخد يظهر البعد الدولي لنظام اقتسأ 2601وفي       

( لعضوية شركة التبادل NRوانضمت شركة انار) (2) الدولينظام اقتسام الوقت على المستو  

( ومنذ ذلك الوقت ازدادت المشاريع السيااية في مصر بنظام التبادل الداخلي RCIالعالمية )

 والدولي على اد سواء.

واخر الثمانينات  سام الوقت رغم تطبيقه العملي في أوني لنظام اقتالتنظيم القانأخر ومع ت         

وبين هذا القرار أن المشرع المصري  ،  2669لسنة  69رقم   قرار من المشرع المصريفقد صدر 

قت في التعامل على الاصص اقتسام الو  إدارةأو  إنشاءت الفندقية التي تقوم على قيد المنشآ

ونظام تقرير اق  ،طويل المدة اإليجارهما عقد  :على نمطين وايدينصر هذا التعامل وق ،الزمنية
                                                 

ألردني والقوانين ( دراسة قانونية في القانون اTime Shareالوقت ) اقتسامعقد  (1441نسرين ) ، مااسنة(1)
 .0ص المقارنة، جامعة اليرموك،

رشاد إلالتشريعات الفندقية والسيااية )الشركات السيااية التنظيم القانوني ل (2660عبد القادر، ناريمان ) (2)
 .116 القاهرة، صالوقت في مصر(  اقتسامالسيااي نظام 
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تنظيم ن وعلى الرغم من صدور هذا القرار إال أ، ت العقارية للمستفيدين من النظاماالنتفاع بالوادا

للمستفيدين  امايةوتقرير قواعد  تفصيال   أكثرتنظيم قانوني  إلىفي مصر ياتاج اقتسام الوقت 

 .(1) انضباطا أكثر

الخاص باعتماد عقد نموذجي لبيع  1446لسنة  011وبعدها صدر القرار الوزاري رقم 

ق وااللتزامات الواجبة والبيانات والاقو  جراءاتونص على كافة اإل، اصة بنظام المشاركة بالوقت

والذي يخص ضوابط  ،1449لسنة  161وصدر القرار الوزاري رقم ، التعاقد أطرافعلى جميع 

في الجوان  لتالفي النقص  ،لمخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقتبالوادات االبيوع الخاصة 

وافظ اقوق العمالء تجاه الشركات  ،ولتنظيم تسويق وادات اقتسام الوقت ،القانونية والتنظيمية

 .المصري باعتبار اقتسام الوقت يخرج عن نطاق اق االنتفاع العقاري الوارد في القانون المدني

 .خي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في السعوديةالتطور التاري-5

لف وتسهيل انتقال السياح بين مخت، النظام في تسويق السيااية الدوليةهمية هذا نظرا أل

فقد عنيت بعض  ،السعودية إلىن يساعد في جذ  السياح دول العالم والدور الذي يمكن أ

مميزاته وضرورة وجود نص تشريعي المؤسسات والوكاالت التي تابذ هذا النظام بشرح مفهومه و 

 .(2)الوقت اقتسامتنظمه من النااية القانونية اتى يتماشى مع التنظيم العالمي لنظام 

عاما  64اول العالم ما يزيد على ن نظام اقتسام الوقت مضى على وجوده أ وبالرغم من       

ين يمال 6من  أكثرن هناك أ إلى اإلاصائياتمرا مستادثا في السعودية وتشير أال أنه ما يزال أ

اول العالم بموج   ا  سيااي ا  ومنتجع افندق 0601من  أكثرن هناك وأ ،عائلة تستفيد من هذا النظام

                                                 
 .69-66ص اسن عبد الباسط مرجع سابق، جميعي، (1)
مجلة ال السيااة بنظام المشاركة بالوقت وسيلة لترويج السيااة وتشجيعها في السعودية، مد،ما عرفة، (2)

 .0966، العدد 1449يوليو  20االقتصادية، 
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وني لنظام اقتسام الوقت ضرورة وضع تنظيم قانرأ  المشرع السعودي وعلى ضوء ذلك ، هذا النظام

نه وسيلة لجذ  السياح وتشجيع أ رجاد بيئة سليمة ينمو فيها هذا العقد على اعتباأييسهم في 

 وقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام اقتسام الوقت".(1)، السيااة الداخلية 

 يدة الرسمية ليدخل ايز التنفيذ، وسمين ينشر في الجر وصدر بموج  ذلك مرسوم ملكي على أ

دوات أ أاد"وهو  )الملكية المتعاقبة ( وأ )المشاركة بالوقت( ويم شير( أ)التا النظام الجديد اختصارا

عمدت شركات في مكة المكرمة على إصدارها  المتمثلة بصكوك االنتفاع التي ،الملكية المشتركة

 .(2)براج الفندقية فيها للمعتمرين من السعودية وخارجها"لتسويق األ

عزيز نظام المشاركة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الملك عبد اهلل بن عبد ال قر  ايث أ     

الهيئة العليا للسيااة الئاته  إدارةصدر رئيس مجلس أ، بالوقت في الوادات العقارية السيااية

هم االشتراطات للاصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة قد تضمنت أو  ،التنفيذية

 ،أو خارجهاكة المملبالوقت وكذلك الاصول على ترخيص تسويق لوادات العقار سواء داخل 

جراءات  .(3)التسجيل التي يج  االلتزام بها عند تقديم الطل  للهيئة" وا 

 ية الهمشمية.األردنالضقت كي المملرة  اقتسمملعقد  التمريخي والتشةيعيالتطضر  -3

 1449عام  بداية األردنية الهاشمية لوقت في المملكةظهر نظام تملك العطالت واقتسام ا          

العقود الشائعة  من يعد  نها متبعة عالميا منذ عشرات السنين لكنه رغم أو  ،ة ثمان سنواتأي منذ قراب

ي وذلك بسب  وضعه القانوني وف ،من الجدل في العالم ككل واسعا   ايزا   شغلذ والمعروف عالميا، إ

                                                 
 2/1/2016ثينا اليونان نظام المشاركة بالوقت أموقع البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في  (1)

Embassies،mafa.gov.sa/sites/Greece/AR/advertisement/page 
 .24مرجع سابق، ص  مامد الغزالي، (2)
،    20102قصايفة الرياض اليومية، العدد  يم شير" غير نظاميين،االتاذير من مسوقي "ت اامد، غاوي، (3)

 .1441يوليو 12
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صبح أ المملكة إلىن وصل هذا النظام على وجه الخصوص وبمجرد أ المملكة األردنية الهاشمية

قد اديث الطرح ن الضروري تنظيم طريقة التعامل مع هذا النظام كما في الدول المتقدمة كونه عم

 .في طور النمو ولم ينضج بعد يعدنه كما أ، رواج  أينه لم يلق ويعا  عليه أ ،ماليا

وبدأت مرالة  ،في مدينة عمان مناطق المملكة ككل وتاديدا  بدأ هذا النظام باالنتشار في 

، عشرات المخالفات إلىن وصلت أ إلى وازدادة ،ثار العامةفي وزارة السيااة واآل تابعتهالمكاو  الش

 ،ام اقتسام الوقت وياد من انتشارهالذي يؤثر على نظ النظام التسويقي السيء إلىويرجع ذلك 

 الخوف بين المتعاملين به ومع ذلك يعطي صد  لالنتشار والتطور. نوعا  من ويوجد

ال تضر  سيااية أن الفكرةقطاعات  وجدت، الوقتنظام اقتسام  قيق بفكرةوعند التد      

 ،بل وجود فكرة التملك الزمني داعمة للقطاع السيااي وماركة له ،بمصالاهم وال تتعارض معها

وعرفوه ، لة التاريخ السلبي من ذهنهاز ي بهذه الفكرة وا  األردنقناع المواطن ودعموا موقفهم بضرورة إ

اصة زمنية من  أولالمشروع ولمدة أو لسيااية بأنه اق االنتفاع لوادة في المنشأة ضمن ثقافتهم ا

ة بين المشترك والمالك مقابل ثمن يامن السنوات المتفق عليها بموج  عقد يبرم بهذه الغ كل سنة

 .(1) الزمن باختالفمعلوم يختلف 

لىو  األردنية الهاشمية لكةوباعتبار هذا العقد من العقود الاديثة في المم وتشريعيا          هذه  ا 

والشركة السيااية وعلى ذلك اللاظة ال يوجد تشريع متكامل ينظم الاقوق والواجبات بين المشترك 

وقد  (2) خاصه بالتنظيم في تشريع تناولن المشرع لم ييمكن أن نطلق عليه عقدا غير مسمى وأ

( 1ت صادر بمقتضى البند)الوقتات مسمى نظام تملك العطالت واقتسام  1422صدر نظام عام 

 .2600( 1( من قانون السيااة رقم )29( من المادة )2( والفقرة )1من المادة ) (6)من الفقرة
                                                 

 6/0/1422ستور، نفين، تملك العطالت واقتسام الوقت مفهوم سيااي جديد في المملكة، جريدة الد ،يعبد الهاد (1)
 .206امد عبد الكريم مرجع سابق ص أ سالمة، (2)
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ن الكثير من الشركات السيااية التي ما إلى أ ل هذه الشروط الصارمة نوعا  نالاظ ورغم ك      

من  أيك ال تخولها القيام بوبذل ،م شير لم تاصل على التراخيص الالزمةياتتعامل باسم الت

عن التسجيل في  ها بعيدا  من الشركات تعطي وعود باطلة وتنظم عقود ا  كثير إن وعليه ف، األعمال

 .(1) باطالنه كل تسجيل عقاري خارج دائرة التسجيل يعتبر ويعرف أ، راضي والتسجيلدائرة األ

لمسائل المتعلقة بالاقوق لم يعالج ا األردني ن المشرعرغم وجود هذا النظام إال أ      

على لمشترك في إنهاء العقد وتوثيقه، وقد أاال قرار المجلس األوال اق ا، وااللتزامات لد  الطرفين

 صدار تعليمات بشأن هذا النظام.اه إيإ للسيااة   على وزير السيااة مفوضا  

يصدر قانون ينظم  ولم ،النظام تغيير على هذا أيواتى لاظة كتابة هذا الباث لم يطرأ         

جيل فكرة هذا النظام بوزارة السيااة أكدت أنه تم تأ وباتصال هاتفي مع مسؤول ،مور المستجدةاأل

 .م الهذا النظام أ تعديلم شير وال يعلم إذا سيتم ياغالق شعبة التوتم إ ،قافها بالوقت الاالييا  و 

 تسمية وتعريف عقد اقتسام الوقت :الثاني الفرع

       د اقتسام الوقتتسمية عق :أوال

 Timeم شير" "ياصلية بمصطلح "تباللغة االنجليزية األينا نظام اقتسام الوقت إلورد     

share" (2) ( أو  النصي  أو  ثم جاءت الترجمة العربية بمعنى الاصة )أو  االقتسام )أو  السهم

، في الترجمة العربية ثر كبيرألمااصة )توزيع الاصص( وكان لذلك اأو  القسمة( أو  المقاسمة 

مشاركة زمنية" " أو"المشاركة في الزمن" أو طلق عليها البعض "مشاركة الوقت" أذا المصطلح فهل

أة الزمانية" وسميت مشاركة ياضا عبارة "المهأيوتستخدم ، "الاصص الزمنية وأ "اقتسام الوقت"أو 
                                                 

(1)www.gerasanews ،com/index.php?page=article&id=122026 
 (Multi Ownership) مثل Time shareيوجد عدة تسميات أخر  باللغة االنجليزية غير مصطلح  (2)

 Group Ownership) ( )Holiday Ownership ( )Vacation Exchange ، نقال عن مااسنة ،نسرين )
 6مرجع سابق ص

http://www.gerasanews/
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وهذا ينتفع بها  ،ذا ينتفع بها زمنا  فه ،في االنتفاع بهاأو ن المشترين يشتركون في ملكية الوادة أل

 .(1)واادعلى االنتفاع بمكان  يان ويتناوبون زمانفهم يتعاقبو  ،خرآزمنا 

فاملت  ،على الجوان  التي أراد أن يبرزها أو اعتمادا  فالترجمة مختلفة باس  فهم المترجم         

لذي وردت فيه سواء كانت اختلفت باس  الموقف ا ،عدة العربية معان   إلىترجمة هذا المصطلح 

وتنقسم التسمية لعقد اقتسام الوقت باس  التكييف القانوني للعقد ، علميةأو اقتصادية أو تجارية 

طويل  اإليجارما عن طريق إ، فيتم طرح الوادات العقارية بنظام اقتسام الوقت لالستغالل بطريقتين

بملكية الرقبة ويبيع للمنتفع اق االنتفاع بايث ياتفظ المستغل  ،أو البيع مع تجزئة الملكية ،المدة

يمثل  أسبوعكل  ،ا  أسبوعاثنين وخمسين  إلىويتم تقسيم الشقق في هذا العقد  ،لمدة ماددة سنويا  

 .(2)االستغاللأو  اإلجارةأو وادة زمنية مقدمة للبيع 

وعليه  ،ومد  ارتباطه بطريقة انتفاع المشترك به ،وعليه ترتبط تسمية العقد بتكييف العقد

  :سأعرض التسمية باس  ارتباطها بالعقد

 (Deered Propertyالتسمية المرتبطة بالملكية )التملك الدائم( )-0

أو نه عقد غير مادد بزمن ليس له اصر رف عقد اقتسام الوقت بأنع  لتسمية باس  هذه ا

اد زمني من و ، أة يتمتع المشترك بهذا العقد بالملك التام للعين المعقود عليها بال اصرياهن

وله أن يؤجرها لمد   ،أو العين التي هي مال العقدن يبيع العقار وله اق ثابت يستطيع أ، السنيين

                                                 
بااث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد أمركز  م،29/9/1440الوقت المشاركة في  المصري، رفيق يونس، (1)

 . 1جدة، صالعزيز، 
 .1ص-1سابق صمرجع  ،مامد مامد الغزالي، (2)
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فيتصرف بها تصرف المالك  ،طويل من السنيين إذا لم يستعملها ويستطيع أن يوصي بها لورثته

 .(1) أمالكهمفي 

أو  قيام المالك بشراء وادة سكنية  يمثل التملك الدائم لعقد اقتسام الوقت ، لذلك وتطبيقا    

وال ، وياق له استعمال هذه الوادة السيااية في الوقت المتفق عليه كل عام ، في مكان معين أكثر

فنكون بصدد عدة مشترين بالنسبة للوادة السيااية  ،ااجة لتاديد مدة العقد فهو مفتوحيكون هناك 

ن المشتري اآلخر ويتمتع بالفترة المسموح لق اقه بوقت مختلف عولكن كل مشتر يتع ،ةواادال

أو  اإليجاربأو  سواء بالبيع  ا  ويكون تصرفه صايا ،وق المالك باالستعمال واالستغاللبجميع اق

ال تختلف  ،تقتر  من بعضها أخر طلق على هذا النوع تسميات وقد أ(2) بالمبادلةأو باالستخدام 

()الملكية البسيطة( ملك الزمني()المشاركة الزمنيةالت()مثل )التملك متعدد المالكين في المضمون

يعطي هذا عقد  اقتسام الوقت اق التملك الدائم للمشترك وذلك دون ، وبالتالي(3) ()امتالك العطلة

تاديد مدة العقد فتكون ال نهائية يكتسبها المشترك بمجرد انضمامه وموافقته على العقد ويتم تقسيم  

  :(4)تيفاق بين المتعاقدين على الناو اآلس  االتوقت االنتفاع بمدة العقد با

                                                 
 .1هيم. مرجع سابق صابر إالوها   ابو سليمان عبد (1)
 .1ص نسرين مرجع سابق، مااسنة، (2)
وادة سكنية موجودة في مكان سيااي مملوكة من قبل عدة اشخاص على سبيل االشتراك ولكن  امتالك عطلة: (3)

و أسبوعين في كل سنه. نقال عن ألكل منهم الاق في استخدام هذه الوادة لوقت قصير عادة ما يكون أسبوع 
 .1نسرين مرجع سابق ص ااسنة،م
 .6نسرين مرجع سابق ص مااسنة، (4)
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  الثابت الوقت(Fixed Time:) 

ولفترة  ،م طيلة مدة العقدكل عا نفسه الوقتك استخدام الوادة السيااية في يستطيع المشتر 

من شهر تموز  أسبوع أول ،بالعقد وقت االنتفاع د  ن ياد  ، ومثال ذلك )أينأو أسبوع مقدرة بأسبوع

 (.من كل سنة

  العائم الوقت(Fbating Time:) 

وال يلتزم  ،خدامه للوادة السيااية من كل عامياتفظ المشترك باقه في تغيير وقت است

 ،موسم الربيعأو  ،مثل موسم الصيف ،لكنه مقيد بااللتزام بموسم معين من كل سنة ،بتاريخ معين

 الاج.موسم  أوموسم الشتاء  أو

  الدائر الوقت(Rotaing Time:) 

 ا  ى وقتط  ع  وال ي   ،في السنةوقات ختلف الوقت في كل سنة فيجر  كل مشترك كل األي

ويأخذ ، ماددة ومرقمة أسابيع إلىد وفق ترتي  معين. بايث تقسم السنة د  ترت  الم  تايث ، ا  معين

 أسبوع أولجازة له في إ أولن يأخذ : أومثال، المقسمة على التوالي سابيعمن األ كل مشترك أسبوعا  

  في السنة وهكذا. ثالث أسبوعالثة الث واإلجازة ،ثاني أسبوع في السنةواإلجازة الثانية ، ن السنةم

  :(1) اإلجارةالتسمية المرتبطة ب-5

ايث يكون للمشترك قضاء  ،قت من خالل التسمية المرتبطة باإلجارةيمثل عقد اقتسام الو 

ين كل سنة فيناصر اق و أسبوعأ تقدر بأسبوع ،ين في الوادة السيااية من كل عاموقت مع

  :ولهذا التصور تطبيقات متنوعة ،المشترك باالستعمال للوادة السيااية دون التملك

                                                 
 .1هيم. مرجع سابق صابر إابو سليمان عبد الوها   (1)



31 

 

 تملك زمن سكن اإلجازة (Vacation Exchange:) 

ة مع جازات فرصة شراء االنتفاع بالعين الموجودة لمدة معلوماإل أصاا هو عقد يعطي 

 . تاديد زمان ومكان اإلجازة

 اإلجازة مشاركة Vacation Share):) 

وتناصر هذه التسمية باشتراك عدد من المتعاقدين في االنتفاع بالعين المؤجرة خالل      

 وذلك باس  جدول زمني منظم يعطي الاق لكل المشتركين باالنتفاع بالتناو .،  اإلجازة

  الطويل  اإلجارةعقدLease contract):) 

عين لالنتفاع بها مدة زمنية معينة مقابل  أيأو  ،قاراتل المشترك استعمال الععقد يخو    

 جار.يإعوض مالي في صورة عقد 

 ( المشاركة بالوقتTime share:) 

في الذمة  في العالم لشقة موصوفة أو شهر أسبوعتملك المنفعة لقضاء فترة زمنية ماددة     

 عديدة معينة. أو بلدانفي بلد معين 

  استئجار الوقت(Right to use): 

 ،اتفاقية الستعمال الوادة السياايةأو مد جار طويلة األيإن المشترك يملك مدة يقصد به أ

 وغالبا   ،كل عام األسابيع فيي استعمال هذه الوادة لعدد من عليه يكون للمشترك الاق ف وبناء  

سنة ويكتس  المشترك اق انتفاع بنوع  64-26ماددة بعدد من السنوات تقدر اإليجارمدة  تكون

 سنوات.وبعدة معين من التسهيالت في منتجع سيااي معين لوقت مادد 
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   :(Right to use) باالستخدامالتسمية المرتبطة -1

وتعطي صاابها اق االستخدام للوادة السيااية لعدد  فقط،ترتبط هذه الاصة باالستخدام   

مها واالستفادة منها سنة وله الاق في استخدا 64-26ويكون تعدادها بشكل عام من  لسنوات عدة

وهذا ما ، اقه في المنفعة أو تأجير أو بيعن يعطى الاق للمشترك بالتنازل أدون ، بصورة شخصية

عطى المشترك اق االستعمال إال أن القانون األمريكي أ، درج التعامل به في القانون المصري

 (1).لطرف ثالث يل األسابيعوالهبة وتاو  ،اإلجارةب، واالستغالل ببيع ونقل ملكية اقه والتصرف فيه

 ( :Vacation Club Membership)النادي( )عضوية  المرتبطة بالعضوية التسمية-4

ضوية نوادي خاصة بالعطل بفكرة االشتراك في ع ترتبط تسمية عقد اقتسام الوقت          

، كلياأو  ئيا المنتجعات السيااية المملوكة للنادي جز  أادوتتيح فرصة للمشترك باختيار  ،السيااية

عن المكان الذي اختاره في  امختلف امكانفياق له أن يختار  ،ين عدة أماكنن يختار بويجوز له أ

ويمثل كل ، من النقاط  لكل نقطة سعر معين ا  النادي عددوتتم عبر شراء أعضاء ، السنوات السابقة

أو استعمال  مؤقتأو  تخول صاابها االستفادة من اق ملكية دائم ، عدد من هذه النقاط )نقود(

، تسهيالت باس  عدد النقاط الذي يملكهاأو وتخول المشترك الاصول على خدمات ، معين

أو عدد الغرف أو المشتري  نوعية التسهيالت مثل المسااة  إعطاءفالمعيار هو عدد النقاط في 

واجم  ،الموسمخذ بعين االعتبار مع األ ،التي يريد قضاء إجازته فيها أو األسابيعام يعدد األ

 سنة.  244-6والطل  ومدة العضوية للمشترك التي قد تمتد من  ،الوادة السيااية والعرض

                                                 
 .1. مرجع سابق صمإبراهيابو سليمان عبد الوها   (1)
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 تعريف عقد اقتسام الوقت ثانيا:

 ،العقدلتنظيم هذا  ا  فكل تسمية كانت مرجع ،اء الواردة على عقد اقتسام الوقتسمتعددت األ       

والبعض ، أخر بتعد عنها وربط العقد باقوق عينية خر اوالبعض اآل ،فالبعض اعتمد نظام الملكية

ة لهذا العقد وذلك جاد تعاريف واضايإصبح من الضروري وعليه أ ،اآلخر بقي على االستعمال

غ التشريعي اول عقد اقتسام وال ننسى الفرا خر وعدم الخلط بينه وبين العقود األ ،لتاديد مفهومه

عدة تعريفات ال القليل فوجدت في السااة العملية العربية إ يتم تناولهولم  ،لكونه عقد مبهم ،الوقت

ن المشتركين يشتركون المفردات وكلها تجمع على أختلفت في نها قد اإال أ في المضمونمتشابه 

 .(1)وااداالنتفاع بها وهم بهذا يتناوبون زمانيا في االنتفاع مكان أو في ملكية الوادة 

 لوقت على صعيد التشريع:التعاريف التي وضعت لنظام اقتسام ا

إال في قليل من  المنظمة قانونيا  غير من العقود الجديدة العهد و عقد اقتسام الوقت  يعد  

 الدول المنظمة لهذا العقد.بعض التعاريف الصادرة من  تناولوسن ،الدول األجنبية والعربية

وروبي في األالصادر عن البرلمان  49/94رقم وروبي المنظم للصناعةرف التشريع األع   -1

قود تبرم لمدة ثالث سنوات على مجموعة عأو نه عقد "بأ (6في المادة ) 4449/اكتوبر/62

غير مباشرة ومن خالل دفع مبلغ ملكية اق  أو بصورةقل من خاللها يتم بصورة مباشرة األ

خر استخدام وقت في مكان لعدد مادد من السب  وعادة المدة ال تقل عن اق آ أو أياالنتفاع 

 .(2)" بوعأس

                                                 
 .269مرجع سابق ص  صباح، صاا ، اشراق (1)
 .161ص سابق،عبد القادر، ناريمان مرجع  (2)
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جمهور "اق ال نهعلى أ 2669تسام الوقت في عام عرفت منظمة السيااة العالمية مفهوم اق -2

قامة سيااية مجهزة لعدد من وسيلة إ أيمن الوقت كل عام في  في تملك عطلة والتمتع بفترة

 .(1)الخدمات والتسهيالت"

 أو مجموعةل عقد "ك نهبأ 2660وفي التعديل  2609صادر في وعرف القانون الفرنسي ال- -3

غير مباشر  أو بطريققل والتي بمقتضاها ينقل مباشرة ألعقود تبرم لمدة ثالث سنوات على ا

موال العقارية من األ أكثرأو  واادخر في استعمال اق آ أيأو جمالي اقا عينيا ولقاء ثمن إ

 .(2) "أسبوعللتاديد والتي ال تقل عن  أو قابلةلمدة من السنة ماددة 

( من 20في الفقرة ) 1441لسنة  11شرع العماني في قانون السيااة العماني المرقم الم عرفه   -4

أو زة في وادة فندقية و اصة غير مفر  للشخص شراءنه "النظام الذي يتيح ( بأ1المادة )

خرين في باقي أو اق استعمال للاصة بمشاركة آعلى اق انتفاع أو الاصول  سيااية

فيما بينهم بايث ينتفع كل منهم بها خالل  ،لهذه الاصةاقتسام وقت االستخدام أو الاصص 

 المدة الزمنية الماددة له كل عام".

عقد ("2م في المادة ) 1449هز 2011( لسنة 1449رف المشرع السعودي بالنظام المرقم )ع   -5

مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة ال تقل عن ثالث أو عقد  أي اقتسام الوقت

خر يتعلق باستعمال وادة اق آ أيأو التنازل عنه أو اق انتفاع  إنشاءبموجبها سنوات ويتم 

 للتاديد من السنة". أو قابلةمدة ماددة  أو أكثرة واادعقارية سكنية 

 1441المنعقدة في ماليزيا عام  الدولي في دورته الثامنة عشر اإلسالميرفه مجمع الفقه ع   -6

ما على "هو عقد على تملك اصص شائعة إ لمشتركطلق عليها مسمى عقد التملك الزمني اوأ
                                                 

 .212سابق، ص  مرجع، ، وصالعلمابو  (1)
 .201عبد الكريم مرجع سابق ص  ، اامدسالمة (2)
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ما  ،سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع ار لمنافع عين معلومة لمدة على سبيل االستئجوا 

أو االستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بايث يتم االنتفاع بالعين المملوكة أو ة متعاقب

أة المكانية مع تطبيق خيار التعيين في بعض ايالمهأو  ،أة الزمنيةياالمنفعة المستأجرة بالمه

 الااالت الختصاص كل منهم بفترة زمنية ماددة".

 :التعاريف التي وضعت لنظام اقتسام الوقت على صعيد الفقه

 تملك عقارنها أ وتجتمع فياقتسام الوقت  الفقهي لعقدن الجان  وردت عدة تعريفات تبي  

 منها. ا  بعض تناوللفترة معينة وعليه ن

عقار  في أو موصوفةمشاعة في وادة معينة أو ملكية منفعة لفترة ماددة  أوعقد شراء عين -2

 .(1)"ايانامعين قابل للمبادلة بعقار آخر أ

أو استعمال بها مع اق انتفاع  أو ،ن يشتري اصة في وادة سكنيةالنظام الذي يتيح للشخص أ-1

بينهم بايث ياصل كل هذه الوادة فيما  ان يتقاسمو على أ ،اشتراك آخرين معه في باقي الاصص

 .(2)جازته"وقت لقضاء إمن ال منهم على فترة

أو له اق انتفاع بها مع سيااية "النظام الذي يتيح للشخص أن يشتري اصة في وادة إقامة -1

ل ص كهذه الوادة فيما بينهم بايث يخ أن يقاسموااشتراك آخرين معه في باقي الاصص على 

 .(3)"جازتهالوقت لقضاء إمنهم على فترة من 

                                                 
اإلسالمي الدولي التابع  هاالشتراك في الوقت، بايث مقدم إلى مجمع الفق م( نظا1441)أكرم،  الدين، مامد آلل (1)

 .2لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدورة الثالثة عشرة ماليزيا ص
 .211ص ،سابقمرجع  القادر، ناريمانعبد  (2)
 .6ص العربية، القاهرةالنهضة  ربالوقت، داالقانوني لاق المستفيد من المشاركة  م( النظا2662)سمير، كامل،  (3)
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في  لشقة موصوفة ،أو شهرا في العاما أسبوععلى تملك المنافع لقضاء فترة زمنية ماددة  عقد-4

 .(1" )بلدان معينةأو الذمة في بلد معين 

 ،القر  السيااية أوتدير المنتجعات   الشركات التي تشتغل أو ادإالعقد الذي بمقتضاه تلتزم -6

 أو استعمالهاسكنية أو غير مباشر شخص من االنتفاع بوادة عقارية أو شر ن يمكن بطريق مبابأ

تجهيز ومستو   ،قابلة للتاديد مقابل مبلغ معين يتم تقديره اس  درجةأو مادودة  ،مرة زمنية

 (.2) ."الوادة والموقع الكائنة به

 الية:ن نتوصل للنتائج التالتشريعية يمكن أ وخالل التعاريف السابقة الفقهية أ من

  :يكمن عقد اقتسام الوقت في صورتين : أوال

فتنتقل ، تي بصيغة عقد بيع لاصص شائعة: إن عقد اقتسام الوقت يأىاألولالصورة 

عملها ن يستوله أ، ويكون المشتري لهذه الاصة ،وجبه للمشتري على شكل اصة سياايةبم

مجمع الفقه جاز أوقد  ،اس  بنود العقد المبرم بين الطرفين ،في وقت مادد من السنة

بتملك العين والمنفعة عطى المشتري الاق وأ ا  عام تملكا  سماها اإلسالمي هذه الصورة وأ

( من المادة الثانية من 20ونص على ذلك المشرع العماني باس  الفقرة ) ،بالوقت نفسه

 .1441لسنة  11القانون العماني رقم 

ل منفعة لاصة سيااية معينة من ن عقد اقتسام الوقت ينص  على نق: إالصورة الثانية

 ماددة تتكرر  بنود العقد ولمدة ضا اسأيو  ،خرالطرف اآل إلىصاا  الوادة السيااية 

وقد أطلق  ،اس  االتفاق أو أكثرعشرين سنة  إلىلة نسبيا تصل كل سنة ولمدة طوي

 ساسأو تملك المنفعة فقط على أعلى هذه الصورة التملك الناقص  مجمع الفقه اإلسالمي

                                                 
 .6هيم. مرجع سابق صابر إابو سليمان عبد الوها   (1)
 .201سابق ص الكريم، مرجععبد  سالمة، اامد (2)



37 

 

( 2خذ المشرع السعودي بهذه الصورة في المادة )وقد أ، وليس على أساس الملك اإليجار

 هز.2011لسنة  19من نظام المشاركة بالوقت المرقم 

 أو تملكعين  يرت  تملككان هذا العقد أالعنصر المارك لعقد اقتسام الوقت هو الزمن سواء  ثانيا:

باس  المدة الماددة له بالعقد  ع بالوادة السيااية كل  لى االنتفاايث يتناو  المستفيدون ع ،منفعة

تركها دون اد  وع السعودي ال تقل عن ثالث سنوات أوسواء كانت المدة كما اددها المشر 

 شهر اس  االتفاق.أو األ سابيعن تكون باألوالتي من الممكن أ ،المشرع العمانيك

وقد سار المشرع  ،منفعةأو ما تملك فإ ،طالوقت على الوادات السيااية فق نشأ عقد اقتسام ثالثا:

 أو المنفعةصرااة على تملك العين  الفرنسي ونصالعماني على النهج الذي سار عليه المشرع 

ها اسم طلق عليدقية وبخالف المشرع السعودي فقد أالفنأو  يكون فقط في الوادات السيااية

 دات السيااية.وقات الواوأسماها في بعض األ ،الوادات العقارية السكنية

واعتبر عقد اقتسام الوقت هو عقد تملك المنفعة  ه اإلسالمي: اختلف التعريف لد  مجمع الفقرابعا

ن مالك منفعة الوادة السيااية هو صاا  اق ، أما المشرع العماني اخذ بالقول أجاريإوهو عقد 

 اعتبره صاا  اق شخصي.فما المشرع السعودي ، أصاا  اق استعمال أومنفعة 

ت بين صورتين لعقد ن هذه التعريفات قد جمعالبااثة أ السابقة تر وبالنتيجة ولألسبا         

"تملك  نهه يمكن تعريف عقد اقتسام الوقت بأوعلي ،تملك منفعتهاأو ما تملك العين اقتسام الوقت إ

فيد لمدة ن ينتفع المستعلى أ، أو تملك منفعتها فقط لمدة معينةفندقيه أو اصة في وادة سيااية 

 ماددة من السنة وذلك مقابل نقدي يدفعه لمالك الوادة.
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 الثاني المطلب

 تكوين عقد اقتسام الوقت

العامة لكافة  ركانعامة تشبه األ منها أركان ،يقوم عقد اقتسام الوقت على عدة أركان

فيتفرد لثاني ما الفرع اأ ،األولوسيتم توضياها في الفرع ، د كالرضا والمال والسب  والشكليةالعقو 

، ومدة االنتفاع، العقد أطرافعقد اقتسام الوقت وهي  في ذاتية التي تناصر ،الخاصة ركانألبا

 والمقابل النقدي المتفق عليه.، والخدمة المقدمة

 :من خالل فرعينوفي هذا المطل  سوف يتم التعرف على تكوين عقد اقتسام الوقت 

 الوقت العامة لعقد اقتسام ركاناأل :األول لفرعا

 .عقد اقتسام الوقت أركان: الرضا كركن من أوال

قيام للعقد إال بتوافر  العقد، فالالذي يقوم عليه  ساسيالرضا الركن األ تعد        

وأن تتوافق هاتان ، رادتهماالتعبير عن إ الطرفينتبادل  أي ،(1) والقبول اإليجا وتالقي ، التراضي

ارة  رادةاألهلية وأن تكون اإل م الوقت بين طرفين كاملي  ن يبرم عقد اقتساويج  أ ،رادتاناإل

 ،كراهاإل أوالغش  أوالغبن  أوعيو  تمس الرضا مثل الغلط أو عوارض  أيةوخالية من  ،للطرفين

 المستفيد من عقد اقتسام الوقت بكامل اريته. أو ن يصدر الرضا من المشترك وأ

 إلىالمستفيد الذي يطمح أو لمشترك هو ا :األول ،يبرم عقد اقتسام الوقت بين طرفين

أو المؤجر للوقت ( )مالك المنشأة خر فهو البائعأما الطرف اآل، جازتهاالستفادة من العقد وقضاء إ

ويريد بيعه  ا  سابق ا  يملك عقد اشخصأو شركة  أو ا  طبيعي ا  خير قد يكون شخصوهذا األ ،مال العقد

                                                 
العقد بمجرد ارتباط اإليجا  بالقبول مع مراعاة ما يقرره ( من القانون المدني األردني "ينعقد 64نص المادة) (1)

 القانون فوق ذلك من اوضاع معينة النعقاد العقد.
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 اإليجا ن يتوافق ويج  أ ،شركة أوسا  شخص لا تجاريا   جيره وقد يكون الشخص وكيال  تأ أو

 .(1) والقبول بين الطرفين اتى يقوم العقد على الرضا الصايح

الصادر عادة من مالك المنشأة المتمثل  اإليجا بتالقي  هأطرافستنتج أنه يبرم العقد بين 

ة الكبر  على   الماال التجاريايث يقوم بعرض هدية على الزبائن لد، المسوقين لهذا النظام أادب

ويبرم العقد بمجرد قبول هذا ،وبعدها يتم شرح النظام والشروط وتوضيح المبلغ المطلو   ،األغل 

العقد  يعد  فيه المستفيد  خداع يقعأو  غش  أين أ إلىونشير ،والتوقيع عليه  ،الشخص ببنود العقد

أن تادد مدة العقد ك ،بهام وقع فيه المستفيدأو إغش  أيويتامل المالك التعويض عن باطال 

نه يستطيع فقط ويكتشف بعدها المستفيد أ ،أو المنتجعات  الفنادق ادإمن كل عام  ب  أسبوعب

 .ام فقطأي ةاالستفادة من ثالث

 عقد اقتسام الوقت. أركانالمحل كركن من  ثانيا:

فقد يكون مال العقد ، وذلك باس  صورة العقد، وجهمال عقد اقتسام الوقت له عدة أ

وفي كلتا الاالتين يبقى المالك ، نقل المنفعة للمستفيد، أو نقل ملكية اصة في وادة سيااية بصورة

فادة من برام العقد عن تمكين المستفيد من االستمنذ وقت إ مسئوال-مستغلهاأو -للوادة السيااية 

مثل المسابح ومن االستفادة من المرافق التابعة لها في الوادة السيااية  ،الوادة السيااية الماددة

وذلك مقابل مبلغ مالي يلتزم المستفيد من ، وذلك طيلة مدة العقد ،والادائق وغيرها ،والمالع 

 .(2) استفادتهوذلك مقابل ، ه لمالك الوادة السياايةأمينت

                                                 
 .24ص  سابق، نسرين، مرجع مااسنه، (1)
. الاقوق، العراق ةمقارنه، كليعقد المشاركة بالوقت دراسة  الشريعة والقانون، امدون، مجلةند  سالم  مالعلو، (2)

 .040-041ص  1421يوليو-الخمسونالعدد الوااد و 



41 

 

ن تتوافر وينبغي أ ،ل عقد اقتسام الوقت العنصر األساسي الذي ينص  عليه العقدما ويعد  

 وجوده وتعينه وقابلية تعينه تلع  دورا   أو قابليةفوجود المال  للمال،العامة في مال العقد الشروط 

 في تاديد مال العقد.

 ،ما عقد اقتسام الوقتسي  عقد ال أيللقواعد العامة التي تشترط تعيين المال في  وتطبيقا  

ا كان ال ذأما إ ،ين المالي يكون هناك مشكلة في تعفعال فال ئ  ذا كان المنتجع السيااي من شفإ

ن تبين الجهة الماناة الترخيص المتعلق فيج  تعيين الوقت الالزم إلنشائه وأ نشاءيزال تات اإل

 ،بها هذا المجتمع التي زودخدمات ن تبين جميع الوعنوان هذه الجهة وأ، ببناء المنتجع السيااي

كمال البناء استن يعطى ما يدل على على اق المستفيد يج  أ وماء وافاظا  ، من غاز وكهرباء

تمام يد في االة عدم إرجاع كامل المبلغ الذي دفعه المستفوأن يتعهد البائع بإ ،وفي الوقت المادد

 .(1)البناء

وتاديد الزمان المعد لالنتفاع  ،يج  تاديد مكان الوادة السيااية نهستنتج مما سبق أو     

ال في من عقد المشاركة بالوقت إ تتاقق ة اليان الغوال يمكن فصل الزمان عن المكان ألبالوادة 

، مستغلهاأو االة تعيين الزمان والمكان وتاديد الخدمات التي يتلقاها المستفيد من مالك المنشأة 

الخاصة لعقد  ركانوسيتم شرح تفاصيل المال لعقد اقتسام الوقت في األ ،وتاديد المقابل المالي

 اقتسام الوقت.

                                                 
 .21ص  سابق، نسرين، مرجع مااسنه، (1)
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 تسام الوقت.عقد اق أركانكركن من  بثالثا: السب

في  السب  ويعد  ، (1) وراء التزامهكم  الغرض المباشر المجرد الذي يقصد إليه الملتزمهو 

م المستفيد بدفع مبلغ ايث يقو ، وما هو إال تطبيق للقواعد العامة، عقد اقتسام الوقت غير واضح

االلتزام وهو التزام هذا   وبسب ،ة السيااية لمدة معينة اس  العقدجل االنتفاع بالوادمن المال أل

مقابل وهو قضاء عطلة في مكان سيااي معين  ،المنشأة بتقديم الخدمة للمستفيد مالكأو الشركة 

 العقد. أطرافمبلغ من المال متفق عليه بين  دفع

االستمتاع  إلى جع سب  العقد بالنسبة للمستفيد بأنه سب  مشروع يهدف من ورائهوير       

يستطيع أو منفعة ن يتملك اصة على أ، السيااية باس  بنود العقد المنتجعات  أادبعطلة في 

ما بالنسبة لمالك المنشأة فيهدف من وراء هذا أ، من خاللها االستفادة من الخدمات المقدمة له

وتوزيع تكاليف الصيانة  ،ام السنة وليس في المواسم فقطأياالستفادة من المنشأة طيلة  إلىالنظام 

 من تركيزها على فئة معينة. بدال، المشتركين بالنظامعلى كافة  امايةوال

 عقد اقتسام الوقت. أركانالشكلية كركن من  رابعا:

سواء بنقل ملكية اصة معينة ، الفندقيةأو يرتبط عقد المشاركة بالوقت بالعقارات السيااية     

ر ترت  على ذلك ومع كثرة العقود في هذا المسا ،، أو بنقل ملكية منفعتهافي الوادة السيااية

ادوث  إلىد  وأ ،اية الوهميةوالشركات السيا ،من ااالت االاتيال على المواطنينظهور الكثير 

الدول التي ب مما ادا ،عمليات النص  واالاتيال في الدول التي يغي  عنها النظام التشريعي

  .(2) رضائيابعدما كان عقدا  تتعامل بنظام اقتسام الوقت بجعل هذا العقد شكليا  

                                                 
 .211مامد، مرجع سابق ص  منصور، أمجد (1)
. الاقوق، العراق ةمقارنه، كليعقد المشاركة بالوقت دراسة  مجلة الشريعة والقانون، ند  سالم امدون، مالعلو، (2)

 .1421يوليو-العدد الوااد والخمسون
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العقد وينعقد بتوافر  فهل يقومرضائية عقد اقتسام الوقت مسألة شائكة: أو وتبقى مسألة شكلية      

ومن خالل الباث على عقد اقتسام الوقت  ؟ا  معين نه يتخذ شكال  أم أ طرافوالقبول بين األ اإليجا 

 أيفي اين ال يلزم  ،عاإليجار والبينها تميز بين االة ول الشائع فيها هذا العقد نالاظ أفي الد

 ذا كان في االة البيع.اإليجار ويلزم التسجيل إشكل للعقد في االة 

هذه  إلىف ،ياألردنالمدني والتي يطبق عليها القانون  األردن"وبالنسبة للعقود المبرمة في     

على لقبول وال تسبغ قرارات المجلس األبا اإليجا اللاظة هي عقود رضائية تنعقد بمجرد ارتباط 

ت عرض العقد بعد توقيعه على جهة اوال تلزم هذه القرار  ،للسيااة المذكورة على العقد طابع الشكلية

اتى تصديقه من وزارة السيااة بهدف  وال ،معينمكان  أو في ،باضور شخص معين أو إبرامه

 . (1)المراجعة"

ن يتم نالاظ أ، ام الوقتكمل لعقد اقتسظام الفرنسي الذي يعد النموذج األالن إلىوبالرجوع     

شركة مالكة للوادات العقارية مال  إنشاءتنظيم عقد اقتسام الوقت في القانون الفرنسي من خالل 

  الوادات ادإب اإلقامةالعقد بايث تقوم هذه الشركة باختصاص كل من الشركات فيها باق 

 .(2) الشريكالمملوكة لها خالل مدة ماددة طوال اياة 

 الخاصة لعقد اقتسام الوقت ركانألا الثاني: الفرع

 عقد اقتسام الوقت. أركانمن  العقد كركن أطراف: أوال

 ،ه التي تنهض بهأطرافا وله أشخاصه و نسانياط السيااي باألصل نشاطا إالنش يعد  

، المستفيدأو بالمتعاقدين اللذين يبرمان العقد وهما المشتري  ساسيالعقد األ أطرافوتناصر 

 طرافالعديد من األ إلى ، باإلضافةوهو البائع ،مستغلهاأو هو مالك المنشأة والطرف الثاني 
                                                 

 .24سابق، صسرين، مرجع ن مااسنة، (1)
 .24سابق ص  الباسط، مرجععبد  جميعي، (2)
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 ،البنوك، شركات التسويق ،دارةواإل ،نجاح العقد مثل شركات التبادلمعا إلالمتشابكة التي تتكافل 

 العقد فيما يلي: أطراف تناولوسن ،(1)عادة البيع شركات إ ،المؤسسات الترفيهية

 .أو مستغلهامنشأة ال كاألول: مالالطرف 

بها  وما يرتبط، معنوي يتعامل مع الاصص الزمنية أو"يقصد بالمنشأة كل شخص طبيعي      

التصرف في اق من  من طرح هذه الاصص الزمنية عن طريق من مرافق وخدمات ابتدأت

له من خالل اصص  اإلقامةمن خالل التزامه في مواجهه المستفيد بتوفير أو  ،الاقوق العينية

يتيح لهذا الغير  الملاقة، مماوالخدمات ، والمرافق المشتركة، منية يقع على الوادات العقاريةز 

 .(2)استعمال هذه الاصص في قضاء العطالت من خالل نظام اقتسام الوقت"

دخل جديد ايث  المشروع مصدر أو صاا لمالك المنشأة  عقد اقتسام الوقت بالنسبة ويعد     

ن على أ، من االنتفاع بالوادة السيااية خالل فترة متفق عليها في العقد يتعهد بتمكين المشتري

 يوفر المشتري للبائع العوض المالي الذي اتفقا عليه.

أو شخص معنوي أو سيااي مملوك لشخص طبيعي  أو منتجع"يقصد بالمنشأة كل فندق    

ا ببيع الوقت لاسا  ال تجارييكون وكي بيعه، وقدمن خالل عقد سابق ويريد ، يمتلك وقت شخص

قد  ، أوزة من الوادات السيااية التي يمتلكهاو غير مفر  ن يبيعه اصصا  فيستطيع أ ،شخص آخر

اس  القرارات وب، صاا  اق منفعة لهذه الوادات السيااية ولمدة طويلةأو يكون مستأجرا 

                                                 
-261العدد األول، شير، مجلة رسالة الاقوق، التايمالمشاركة الزمنية  د( عق1424صباح، ) صاا ، اشراق (1)

121. 
 .211ص ،سابق الباسط، مرجععبد  جميعي، (2)
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م الوقت في عقد اقتسا طراففقد تم تاديد األ األردنعلى للسيااة في الصادرة عن مجلس األ

 .(1)ن يكون شركة تضامن"الذي يلزم أ أو المؤجربالبائع 

ي قد استخدم تسمية )المالك للمنشأة( ويقصد بها األردنن المشرع ونستنتج من ذلك أ    

( والفقرة )أ( من 1المادة )المنشأة المعدة والمرخصة لممارسة مهنة اقتسام الوقت وذلك باس  

وبخالف المشرع العماني الذي استخدم ، 2600( لسنة 14قم)( من قانون السيااة ر 29المادة )

( التي نصت 29وباس  المادة )في الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني  (2) البائعتسمية 

تتضمن لمنظمة لنظام اقتسام الوقت وعلى أن اكام اد الالئاة التنفيذية القواعد واأل"تاد نهعلى أ

 تية:اآل القواعد

 الواج  توافرها في العقد بين البائع والمشتري. البيانات-ج

 ثار في على ترخيص من وزارة السيااة واآلمستغلها الاصول أو ويلزم على مالك المنشاة     

ن يرفق أو مستغلها أوهناك جملة من البيانات المطلوبة التي يج  على مالك المنشأة  ،األردن

 (3)( 0وذلك بنص المادة ) ،اقتسام الوقت منشأته لنظام دارةبطل  الاصول على ترخيص إل

                                                 
 .24سابق، صنسرين، مرجع  مااسنة، (1)
خذ بصورتي تملك الوادة السيااية، وتملك منفعتها فقط أنه رع العماني استخدام تسمية البائع ألويؤخذ على المش (2)

 .للطرف االخر
 الغايةيقدم طل  ترخيص الشركة لممارسة المهنة إلى المديرية المختصة في الوزارة على االنموذج المعد لهذه  (3)

 -التالية: مرفقا بالوثائق 
و المشروع المنوي تسويقهما في المملكة مسجالن رسميا لد  الدوائر أشأة منن الأصوال تثبت أشهادة مصدقة -أ

 المعنية في المملكة او بلد المنشاة او المشروع.
 الوقت في بلد المنشاة او المشروع. واقتسامينظم تملك العطالت  وجود تشريعاثبات - 
 مصدقة عن السجل التجاري للمالك. صورة-ج
 نتسا  واشتراك المنشاة او المشروع في نادي تبادل عالمي.شهادة مصدقة تثبت ا-د



45 

 

 المستفيد )المشتري()المشترك(: :الطرف الثاني

جازة في المستقبل عن طريق شراء إ للمشتري استثمارا   يمثل عقد اقتسام الوقت بالنسبة 

كما يستطيع شراء الوقت  ،على مستو  من الجودةعلى أ اإلقامةويتمتع المشتري ب ،بسعر اليوم

 .(1) لذلكفندقية كاملة الخدمات ومجهزة أو جه لقضاء عطلة في وادة سيااية الذي ياتا

نتفع بها مدة ماددة تملك منفعة اصة ليأو  ،في عقار سيااي فتملك المستفيد اصة     

طلقت عدة تسميات كالمستفيد وقد أ، أكثر أو عشرين سنة إلىولمدة طويلة تصل  ،تتكرر كل عام

ي اسم المشترك وعرف "صاا  اق االنتفاع األردنطلق المشرع قد أ، و المشتركأو  أو المشتري

والمرفق ببطاقة اق انتفاع  ،بتملك العطالت واقتسام الوقت بموج  العقد المبرم مع المالك مباشرة

 .(2) عالميفي نادي تبادل 

شخص ذو صفة  أي" نهرفه بأأما المشرع السعودي فقد أطلق عليه تسمية المشتري وع       

ينشأ ذلك الاق لمصلاته من أو ليه الاق مال عقد المشاركة بالوقت معنوية ينتقل إ أوية طبيع

والسب  في ذلك  ،عدم الدقة في اختيار هذا المسمى ونالاظ ،(3) النظامخالل معامالت يغطيها 

خر منفعة فقط بالوقت التي يمتلك فيها الطرف اآلخذ بصورة عقد المشاركة أن المشرع السعودي أ

ال إ هو فالمشتري ما ،بملكية الرقبة (مستغلها و)مالك المنشأة السيااية أ األول اتفاظ الطرفامع 

 مستأجر لاصة في وادة سيااية.
                                                                                                                                               

عن النموذج العقود المنوي ابراهما مع المشترك باللغة العربية او مترجمة للغة العربية من مكت  ترجمة  نسخة-ه
 كانت بلغة اجنبية. إذاقانوي 

 شروعو المأالوادة في المنشأة  قتسويصوال من الملك تخول الشركة أمصدقة  وكالة-و
 .144صسابق، مرجع  صباح، . صاا ، اشراق(1)
( من 29)أ( من المادة )والفقرة( 1( من الفقرة ) ( من المادة )1( منن نظام صادر بمقتضى البند )1المادة )ن  (2)

 2600( لسنة 14قانون السيااة رقم )
 عودي.التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت لقانون السيااة الس ة( الالئا2المادة ) (3)
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 ،مؤسسة أوكشركة  ا  معنويأو  ا  طبيعي ا  المنتفع شخصأو قد يكون المستفيد وبالنتيجة       

مستغلها أو بينه وبين مالك المنشأة  ختلف طبيعة الاق الذي يكتسبه المستفيد باس  العقد المبرموت

وقد ال  ،ع فقطصاا  اق انتفا، أو فقد يكون صاا  اق عيني كالمالك لاصة في وادة سيااية

ذا كان الاق ويستوي إ، جاريإذا كانت طبيعة العقد المبرم ا إشخصي اال اقيكس  المستفيد إ

خالل فترة زمنية  ،الوادة السياايةفي  اإلقامةمعنويا وكالهما يعطي الاق للمستفيد في أو شخصيا 

ينتفع بها خارج هذه القترة اتى لو كان أو ن يستغلها وال يستطيع أ، زة بموج  التعاقدو معينة مفر 

المسابح أو الادائق أو ن ينتفع بالمرافق التابعة للوادة كالمالع  ويستطيع المستفيد أ، لها امالك

 .(1)يدوذلك باس  العقد المبرم بين المالك والمستف

 عقد اقتسام الوقت. أركانمدة االنتفاع كركن من  ثانيا:

ن فكرة هذا النظام تقوم أل، مور المهمة في عقد اقتسام الوقتعنصر الوقت من األ يعد    

في المنتجعات عدد من المستفيدين من الناس لقضاء العطالت  أكبروجل  ، على استثمار الوقت

وذلك لتفادي الركود الااصل من التركيز  ،ام السنةأيعلى وتقسيم اصصهم  ،السيااية والفندقية

مدة العقد واقعة على ذا كانت التفريق إ  العقد، ويجوتمثل مدة االنتفاع مال ، على فترة المواسم

 االنتفاع بها وعليه سنوضح ذلك: أو  ،ملكية الاصة

 مدة العقد: -2

تمام وتنتقل إليه فور إ، أو الفندقية يعطى عقد اقتسام الوقت للمشتري ملكية الوادة السيااية    

نه وبالتالي يصنف كأ ،لمشتريملكية رقبة الوادة ل ينقلتسام الوقت ألن عقد اق، العقد على التأبيد

 عقد بيع وال قيمة للزمن في هذا العقد فيصبح المستفيد هو المالك للعين.

                                                 
 041-049ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو،(1)
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 الاصة الزمنية(:)االنتفاع مدة -1

التي يستطيع من خاللها المستفيد االنتفاع بالوادة  الفترةأو مدة االنتفاع هي المدة     

ذا أة الزمنية إيااكام المهأ إلىويتكرر بشكل دوري سنويا وتخضع الاصة ، العقاريةأو  السيااية 

على  ان المستفيد يكون مالكأل، كان عقد المشاركة بالوقت هو نقل ملكية اصة في وادة سيااية

ذا كان العقد هو تملك منفعة أما إ ،ات مادودة كل سنةال لفتر تفاع إلشيوع ولكنه ال يستطيع االنا

ن ينتفع بالمأجور في التي ياق للمستأجر أ ،وريةالد اإلجارةهذه المدة تعد من قبل  فإن ،اصة

في عقود  أساسي للزمن دور (1)اإليجارانتهاء عقد  إلىوقت معين يتكرر كل عام بشكل دوري 

 ذا قيست بالوقت.ة إال إالمنفع ليستوفوال  اإليجار

ن يبرم مال عقد اقتسام الوقت وال يجوز أ وبالنتيجة يج  تاديد المدة الزمنية والتي تمثل    

ويج  ، ن المدة هي العنصر الفعال للعقدوادة عقارية أل أيوعلى  ،العقد دون تاديد هذه المدة

ر بالمستفيدين الذي تعلق الضر  إلااق إلىواتى ال يؤدي  ،ام بشكل مفصل من السنةيتاديد األ

 لبطالن المال وهي مدة العقد. وبالتالي يصبح العقد باطال   ،السنة أسابيعاقوقهم بباقي 

 عقد اقتسام الوقت. أركانمن  الخدمة كركن ثالثا:

ت التي ياصل االستفادة من الخدمات والمميزا إلىيرمي المستفيد من عقد اقتسام الوقت     

سرته ويهدف أو الوادة السيااية وأن يستغلها هو وأفي المنتجع  اإلقامةوهي  ،عليها بمجرد التعاقد

والمالع  والادائق والمواقف واألسواق  ،ها مثل المسابحل، االنتفاع بالمرافق التابعة إلىضا أي

منتفعين فقط أو مالكين  اكانو أتتاقق الخدمة للمستفيدين من العقد سواء ، والمتااف وغير ذلك

 لخدمات مال لعقد اقتسام الوقت.ويميز هذه ا

                                                 
 026ص ، سابق امدون، مرجعند  سالم  مالعلو، (1)
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لالستخدام من قبل المشترك  ويج  أن يتضمن عقد اقتسام الوقت األماكن الماددة المخولة   

اتى يتمكن من  بايث تكون الخدمات واضاة ومعينة، العقد أطرافوذلك لوضوح التعامل بين 

كأن  ،يد درجة الفندقتادوتشترط بعض الدول تاديد درجة الجودة مثل ، استعمالهاأو استغاللها 

ن أ ، أوىاألولن تكون الشقق المفروشة من الدرجة أو أ ،أو خمسة نجومربعة نجوم يكون من فئة أ

 .فاخرا  يكون الطعام المقدم 

 عقد اقتسام الوقت. أركانالمقابل النقدي كركن من  رابعا:

 ماال فيعد  قتسام الوقت خير المرجو الاصول عليه من عقد االمقابل النقدي الركن األ يعد      

دة معينة باس  جازة لملقضاء إ، للتعاقد فيستفيد المشترك من العقد من كل الخدمات والمميزات

الفندقية وبطريقة دفع متفق أو مالك المنشأة السيااية  إلىن يدفع مبلغ يلتزم بدفعه العقد مقابل أ

 لطريقة ومواعيد الدفع.سس ير وأياووضع مع ،ا فيما بينهم وتاديد نوع المقابلعليه

 نه يج  على طال  الترخيصي أاألردن( من نظام اقتسام الوقت 9) وجاء في المادة  

وأكدت  ،ومدد سريانها في مختلف مواسم السنة ،أو المشروعللوادة في المن شأة  سعارتقديم قوائم األ

المعلن عنها من  ارسعر لأليان تبيع بسعر مغ( من نفس النظام أنه ال يجوز للشركة أ0المادة)

 تكون على نفقتها الخاصة. ،خصومات من الشركة للمشترك أيالمال في اال منح 

الوادات السيااية لكل موسم ومدة  أسعارستنتج مما سبق أن على المالك أن يادد و    

فيج  تاديد  ،وذلك لمنع الغش من قبل الشركة والتغرير بالمشتركين، سريانها اتى قبل التعاقد

 التسويق للتعاقد على الوادات السيااية والفندقية. بدايةبل التقدي قبل المقا
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 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت

عدد صور هذا العقد تفت ،يقصد بالطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت التكييف المادد للعقد       

أو أنه عقد  ،أو عقد إقامة فندقيةجار للوقت يأعقد أو كأن يكون عقد بيع ، باس  الواقع العملي

ما نقل ملكية اصة شائعة في هما إ ،اصار صورة هذا العقد في صورتيننفا، فقط يرت  منفعة

نقل ملكية منفعة في وادة أو عقد الملكية المشتركة( أو  )الملكية الكاملة سيااية وتسمى وادة

 .سكنيةأو سيااية 

ذلك لمجموعة الظروف التي لعقد اقتسام الوقت مسألة شائكة و تاديد الطبيعة القانونية و    

فرصة لتطبيق تاديد طبيعة هذا العقد تعطي  مسماه، وانكونه يتشابه مع عدة عقود  ،تايط به

دراجه في خانة العقود المسماة،، عليه القواعد القانونية فمن غير المتصور تطبيق القواعد  وا 

الخفية لعقد  أو العيو م الوقت كالقواعد المتعلقة باالستاقاق الخاصة بهذه العقود على عقد اقتسا

 البيع.

همية تاديد الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت في مسألة القانون الواج  التطبيق كمن أوت     

فقد يتم توقيع العقد في دولة ويكون مركز الشركة  ،خالف بين المشترك والشركة أيفي االة نشوء 

عقد اقتسام الوقت  فيعد  ، في دولة ثالثة ان يكون المنتجع السيااي موجودوأ، أخر دولة في  البائعة

دارةشركات التي تقوم على شؤون استغالل و ن الأو أل ،هأطرافوذلك الختالف جنسية  دوليا   عقدا    ا 
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 ا  ن يكون العقد دوليأو أ كات ذات نشاط عابر للادود الدوليةالقر  والمنتجعات السيااية هي شر 

 . (1)بنظام اقتسام الوقت والسيااية المشتغلةبه الوادات  المواقع الكائنة إلىبالنظر 

 ا  ق قانونن طب  ي الذي لم يسبق له أاألردنونلقي الضوء على المشكلة التي ستواجه القاضي        

ن موقع كونه ال يستطيع تطبيق قانو  ،جنبيوسيكون أمام تطبيق قانون أ، بعقد اقتسام الوقت ا  مختص

م تطبيق قانون البلد ماأو قد يكون أ ،جر الوقت فقط، إنما استأالعقار ألن المشترك لم يشتر، العقار

لم تشجع  األردنفركود مثل هذه العقود في  ،ونه يتعلق بااللتزامات التعاقديةك ،الذي أبرم فيه العقد

 (2)صدار تشريع يخص هذا العقد. السلطة التشريعية إل

خصص هذا الفصل لتاديد الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت ت أن أأيتومن هنا ار    

 من خالل مطلبين: والصور التي يمثلها:

 تكييف عقد اقتسام الوقت. :األولالمطل  

 المطل  الثاني: التمييز القانوني لعقد اقتسام الوقت عن غيره من العقود.

 األولالمطلب 

 تكييف عقد اقتسام الوقت

والسب  في  ،النااية القانونية لعقد اقتسام الوقت في تكييف هذا العقد منصعوبة الن تكم        

اح وشر   ونالاظ اكتفاء القضاة ،ذلك خلو معظم التشريعات العربية من التنظيم القانوني لهذا العقد
                                                 

، أغسطس 0مجلة االقتصادية  (،شير التايماهمية التاكيم لتسويه المنازعات الناشئة عن سيااة ) مامد، عرفه، (1)
 .6462العدد  1441

( دراسة قانونية في القانون األردني والقوانين Time Shareلوقت )اقتسام ا د( عق1441) مااسنة، نسرين (2)
 .6صاليرموك، المقارنة، جامعة 
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جود نقص ولكن في االة و  ،اإليجارالبيع و  القواعد القانونية المطبقة على عقدي   إلىالقانون بالرجوع 

)العقد شريعة  فنالاظ تطبيق قواعد االتفاق التي تخص قاعدة، خلوهاأو عجز في تلك العقود  أو

 المتعاقدين(.

ن تكييف عقد اقتسام الوقت فنبدأ بالمطل  ن نبي  في هذا المباث أ ولاوعلى ما سبق سنا      

، ذا العقد باس  صورتيهجاد تكييف لهيإ ولابالتوصيف القانوني لعقد اقتسام الوقت وسنا األول

 .ةهذا العقد عن غيره من العقود المسما ليتميزوسنفرد المطل  الثاني 

وعليه سنوضح ، ثروصيف هذا العقد في صورتين مختلفتي ن من ايث الطبيعة واأليمكن ت

 ذلك:

 نقل ملكية حصة شائعة في وحدة سياحية: :األولالفرع 

رف ويع   ،يااية تتمثل في عقد بيع لهذه الاصةعة في وادة سن نقل ملكية اصة شائإ       

فيلتزم  ،عقد البيع االلتزامات على طرفيه ويرت  ،(1) عوضمالي لقاء  أو اق"تملك مال  نهبأالبيع 

، وتسليمها للمشتري وضمان التعرض واالستاقاق ،البائع بنقل ملكية الاصة الماددة والمتفق عليها

 . (2) المشتريتمثل بالثمن الذي يدفعه لمالي الذي يمقابل العوض ا، وضمان العيو  الخفية

فاق المشترك بعقد اقتسام الوقت يخوله بجميع التصرفات الواردة على الملكية مثل        

كية مؤبدة وال فالملكية لهذا العقد مل، واالنتفاع والمبادلة والتأجير والبيع واإلقراض والهبة االستعمال

بل بالوقت الذي يمضيه  ،الوادة السياايةأو لكية ال تتعلق بالعقار لكن الم ،يتم تاديدها بموعد
                                                 

 القانون المدني األردني. 096نص المادة  (1)
العربية، النهضة  والمقايضة، دار ع، البي0جالمدني، الرزاق اامد، الوسيط في شرح القانون  السنهوري، عبد (2)

 .046 القاهرة، ص
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وتنتهي ملكية هذه الاصة إذا  ،ولمدة غير ماددة باس  العقد، المشترك كل عام في هذه الوادة

 .(1) آخرشخص  إلى أو الهبةتنازل عنها بالوصية أو قبل المشترك على بيع اصته أ

صرااة على بطالن  ص  ن  " (21واقتسام الوقت في المادة) ظام تملك العطالتويالاظ أن ن       

هذا أو القانون أو اق من اقوقه التي يمناها له العقد  أيشرط يتنازل بموجبه المشترك عن  أي

 .(2)خر"تشريع آ أيأو النظام 

شرط يتضمن تنازل المشترك في عقد اقتسام الوقت  أينه يقع باطال د النص أولهذا اد        

المشترك اق  امايةنه ورد لويعق  على هذا النص أ، ق من اقوقه التي مناها العقد لها أيعن 

ل بند في  أين المتمثلة باق التملك الدائم وأ ،المشترك كافة اقوقه إعطاءزام الشركة بفي العقد وا 

 .ة له بالتملك يقع باطالر اقوقه المقر  أادالعقد يلزمه بالتنازل عن 

 ركانوهي األ ركانمتوافر األقت المتمثل بصورة عقد البيع تسام الو عقد اقيج  ان يكون       

ومال وسب  ويتوج  التسجيل في بعض الدول ، العامة الواج  توافرها في كل عقد من تراضي

والتعهد بنقل ملكية عقار اس   (3) رسمية عقد وارد على عقار فيترت  تسجيله لد  جهة كونه

 .دائرة التسجيل إلىي التي توج  الذها  األردنالمدني  من القانون 2206منطوق نص المادة 

لك المشترك اصته المشترك تم إلىويترت  على نقل ملكية الاصة الشائعة من البائع       

وذلك في ادود الفترة الزمنية ، ملكية تامة وله أن يتصرف بها وياصل على األجر ممن ينتفع بها

                                                 
 .10ص  مرجع سابق، اسنه، نسرينما (1)
السيااة ( من قانون 29)أ( من المادة )والفقرة( 1( من الفقرة ) ( من المادة )1نظام صادر بمقتضى البند ) (2)

 2600( لسنة 14رقم ) األردني
 .011صسابق،  امدون مرجعند  سالم  مالعلو، (3)
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عدد من  أكبرة من نظام اقتسام الوقت وهي اشتراك ياغراعى العلى أن ت،(1)له كل عام المقدرة

قسيم هذه الوادات مالك هذه المنشاة ي فإن، الناس في االستفادة من المنتجعات السيااية والفندقية

منهم  واادشخاص متعددين بايث يشتري كل أ إلىجزاء يسمى كل جزء وادة ويقوم ببيعها أ إلى

خرين الذين يشترون الاصص ا على الشيوع مع المالك اآلله لكا  اصته في هذه الوادة ويصبح ما

وتكون الشركة مالكة  ،ملكتها تبقى للشركة فإنما في االة وجود اصص لم يتم بيعها أ (2)،الباقية

 .(3)على الشيوع مع باقي الشركاء

وفي ظل اكتسا  ، تبقى سلطة المستفيد في عقد اقتسام الوقت في استعمال وادات العقار       

فيستطيع المشترك  استعمال ، قوق تتادد باس  اق الشريك المشاعهذه الا فإنلاق على الشيوع ا

وفي جميع األاوال ال يستطيع المشترك أن يستعمل ، افق المشتركة التي يقع عليها اقهالوادة والمر 

مع  ،(4)وفي ضوء ااترام باقي الشركاء، المال الشائع إال في ادود الغرض المخصص من أجله

بالفترة التي تعاقد على استعمال  مشاعا   اناصار اق المشترك في اصته الزمنية بوصفه شريكا  

أة في تنظيم انتفاع الشركاء بالوادة السيااية يااكام المهلسكنية من خاللها مع مراعاة أالوادة ا

ين من الشريكين على التعاق  بجميع الع واادن ينتفع كل وهي أ( 5) الزمنية المهايأة خاصة

                                                 
 .200سابق ص  الكريم اامد، مرجععبد  (1)
 .011صسابق،  امدون، مرجعسالم ند   مالعلو، (2)
 .24صسابق، مرجع  مااسنه، نسرين (3)
 62سابق ص  الباسط، مرجععبد  جميعي، (4)
 .011صسابق،  امدون مرجعند  سالم  مالعلو، (5)
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شركاء اثنان في بيت  يتهيأن مثل أ ،أو بنسبة اصتهالمشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاابه 

 .(1)خر يعقبه باالنتفاع بالسكنى لنفس المدةواآل، أو سنةاهما شهرا ادإن يسكنه أ على

اصته مع شخص آخر لقضاء إجازة في مشترك اق المبادلة لعطى عقد اقتسام الوقت للأ     

والهدف  ،األولجازته في الوادة المملوكة للشخص على أن يقوم هذا األخير بقضاء إ ،يةوادة سياا

لطل  نجاح عقد اقتسام الوقت والعتماده على العرض واهذا الاق إل ايث وجدر من ذلك التغيي

 .ومد  إقبال المشتركين على المبادلة المنتجع السياايعلى 

يكون  وعادة ،الاصةعادة بيع هذه لذا تخوله من إ للاصة ملكية تامة ملكية المشتركإن       

في  صعبة جدا   اء إال أن هذه العملية وتطبيقا  على من سعر الشر لجني ربح أ أيبهدف االستثمار 

أو نها مستعملة من قبل المشترك لى على اعتبار أعألنه على األغل  ال تباع بسعر أ الواقع العملي

اصة باعته ال التيلنفس الشركة  أويل تجاري لبيع اصته وك إلىاللجوء  إلىالمشترك يضطر  أن

 إلىنه سيضطر أ أوعلى المالك  فقات ماليةوهذا سيرت  ن ،لمساعدته في الاصول على مشتر

 .(2) أقلبيعها بسعر 

 الفرع الثاني: نقل ملكية منفعة حصة في وحدة سياحيه.

لاصة في وادة  ا  يكون مالكن المشترك ال هذه الصورة عن الصورة السابقة بأ تختلف     

وهو اق عيني يخول صاابه استعمال  ،نما يملك اق االنتفاع بهذه الوادة، إسياايةأو فندقية 

أو سكنية لمدة فيكون االنتفاع بوادة سيااية  ،استغالله دون التصرف فيهأو الشيء المملوك للغير 

                                                 
اإلسالمية )سلسة الدراسات اإلسالمية(  المصري، مجلة الجامعةيأة في الفقه اإلسالمي د.نعيم سمارة اقسمة المه (1)

 الشريعة جامعة االزهر غزة فلسطين. ، كلية1422ينأير 261ص-216د التاسع عشر العدد األول ص المجل
 .19ص-16ص  مرجع سابق، مااسنه، نسرين (2)
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مكانية تغير أو قابلة للتاديد مع إة ماددعدة سنوات  إلىولمدة تمتد  ،أسبوعقلها ماددة من العام أ

على هذه الوادة في الوقت الذي  اإلقامةويستطيع ممارسة اقه في  ،أو زمانيامال االنتفاع مكانيا 

 .(1) يختاره

وهو  ،عن اق الملكية الاقوق العينية األصلية المتفرعة أادن اق االنتفاع هو ومعلوم أ     

ن لم تكن وا   ،اللها ما دامت قائمة على االهالغير واستغاق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص ا

 .(3) الزمنبمرور أو بالوصية أو ويكتس  اق االنتفاع بالعقد ، (2) للمنتفعرقبتها مملوكة 

ايث  ،لماددة له بتدخل من مالك المنشأةينتفع المشترك في عقد اقتسام الوقت بالاصة ا      

، ها للمنتفع بالوقت المادد بالعقدعدادها وصيانتها وتسليموا  يقوم األخير بتاضير الوادة السيااية 

جزاء المشتركة التابعة للوادة مثل المالع  والمسابح والمطاعم اتى يضمن ويتعهد بتاضير األ

 ،ة مدة االنتفاعياويتوج  عليه استالمها من المنتفع عند نه، (4)جلهالغرض الذي أبرم العقد من أ

المنتفع دون وساطة من  اق المنفعة على أنه اق عيني يمارسه عن قتسام الوقت ويختلف عقد ا

تفع ينتفع بملكه وفق بل يترك المنفعة على ملكه فال يكون على المالك الذي يرت  اق من أاد

 .(5)عد لهالغرض الذي أ

                                                 
 .260صباح مرجع سابق ص  صاا ، اشراق (1)
 ( من القانون المدني األردني.2146المادة) (2)
 ( من القانون المدني األردني.2149المادة) (3)
 .019صسابق، مرجع  ند  سالم امدون، علو،مال (4)
 ص، 6، جالعربية، القاهرةدار النهضة  ةصليسبا  كس  الملكية العينية األأ( 2609)الرزاق، عبد  السنهوري، (5)

2142. 
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نه يبقى اق االنتفاع قائما اتى عقود المنظمة القتسام الوقت على أوقد جر  العمل في ال      

 إلىبوفاة المنتفع ما لم ينص العقد على انتقال اق االنتفاع أو  ،العقدددة في ااء المدة المانقض

 فإن ،سرتهأو أذا كان اق االنتفاع قد تقدر للمنتفع فإ ،(1)شخص مسمى من قبل المنتفعأو  الورثة

يقع عليها  عقارية التيينقضي بهالك الوادات الا و سرتههذا الاق ال ينقضي إال بوفاة جميع أفراد أ

د اقتسام الوقت لاق المنفعة ويؤخذ على ذلك مخالفة عق (2)ن يعوض المنتفع عن ذلكالاق على أ

فاق المنفعة ينتهي بانتهاء  ،(3)ذا لم ينص القانون على غير ذلكعلى أنه ينتهي بموت المنتفع إ

نه اق ال يورث أل فهو، بموت المنتفع اتى قبل انتهاء األجل المادد له وينتهي ،جل المادد لهاأل

شرط يقضي بتوريث اق  أيو  ،موالاأل ولان ياد من تديامل الملكية أعباء ثقيلة ومن شأنه أ

 . (4)لمخالفته للنظام العام المنفعة يقع باطال  

الخاص ببيان شروط  2669لسنة  69اري رقم ( من القرار الوز 22نصت المادة ) وقد

"ال ينتهي  نهالطبيعية القانونية في مصر على أ ندقيةوابط نظام اقتسام الوقت في المنشآت الفوض

العلني البيع بالمزاد أو ة الوادة لالنقسام يلفع ويورث لخلفه العام مع عدم قابعقد االنتفاع بوفاة المنت

 ."دارةبعد خصم مصاريف اإل يقوم المشتغل ببيعها لاسا  الورثةاالة طل  القيمة  وفي

باس  القانون على القواعد المنظمة لاق االنتفاع  الخروج السابق ويالاظ على النص

أو موت جل المتفق عليه نتفاع اق مؤقت وينتهي بانتهاء األن اق االايث أ ،المدني المصري

                                                 
 92سابق، صمرجع  عبد الباسط، جميعي، (1)
 ( قانون المدني األردني.2126المادة ) (2)
 األردني.( قانون المدني 2126المادة ) (3)
 .016صسابق، مرجع  ند  سالم امدون، مالعلو، (4)
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بالنظام  أي بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة وينتهي اق االنتفاع (1) األقر المنتفع باس  

 .(2)المسقط

د الذي يرت  اق خذ بالعقنظيمه لعقد اقتسام الوقت أن يأي عند تاألردنوهنا ندعو المشرع 

مع اق  ولخروجه على القواعد الثابتة ،يااةفي مجال السمنفعة وذلك لصعوبة تطبيق هذا العقد 

عقد اقتسام  ، وألنه سيصطدم مع الغرض الذي أنشئياألردنالملكية المنظمة في القانون المدني 

 لكل منتفع. قي من الورثةد غير منطولوجود عد ،جلهالوقت من أ

 المطلب الثاني

 التمييز القانوني لعقد اقتسام الوقت عن غيره من العقود

 يففك  -سابقاكما ذكرنا - ،والمتعددة الصيغ اقتسام الوقت من العقود المستادثةعقد  يعد        

لكونه يخول  ؟بيعفهل من الصوا  تكييفه على أنه عقد ، باس  طبيعة العقد متعددا   تكيفا  هذا العقد 

جار؟ لكونه يإنه عقد أم أ ،هليبمجرد انعقاد العقد وتسج مؤبدا   ا  المشتري بتملك الوادة السيااية تملك

نه يخول على أساس أ ؟ف بعقد إقامة فندقيةأم أنه يكي   ،يتم بين المالك والمنتفع لفترة زمنية معينه

 ا؟في الوادة السيااية واالنتفاع به اإلقامةالمستفيد من 

وبين  ،الوقت عقد اقتسام المطل  بينفي هذا التمييز  ولاسئلة سناولإلجابة عن هذه األ    

 العقد. اتاديد طبيعة هذ إلىوصوال  ،العقود المتشابه معه

                                                 
 .المصري( من القانون المدني 661المادة) (1)
 .المصري( من القانون المدني 666المادة) (2)
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 : التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد البيع.األولالفرع 

اق أو  وهو تملك مال  (  1)نه عقد ناقل للملكية مقابل عوض نقدييتميز عقد البيع بأ  

شخص  إلىوبمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل اقه وملكيته للشيء  ( 2)مالي لقاء عوض

فتنتقل  (3)وبالمقابل يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود ،خر وهو المشتريآ

 ،يلقي على المشتري التزام دفع الثمن وتنتهي عالقة البائع بالمبيع كونه ،المشتري إلى المبيعملكية 

الوادة السيااية  نقل ملكيةعقد اقتسام الوقت كونه يوهذا يشترك مع  ،وعلى البائع نقل ملكية البيع

وذلك مقابل عوض مالي ويكمن االختالف بين عقد البيع  المشتري إلىمن المالك للمنتجع السيااي 

 .وعقد اقتسام الوقت

والمراقبة  دارةويلتزم هذا البائع باإل ،اقتسام تبقى مرتبطة بالمبيع البائع في عقد إن عالقة

وتنظم اقتسام الوقت بين المشتركين وهذا يتنافى مع المفهوم  ،للمشتركين للوادات السيااية المبيعة

 العام لعقد البيع.

مالكا وال ن يصبح المشتري عقد البيع ناقل للملكية ويترت  على ذلك أ يعد  ومن جان  آخر        

ما في عقد اقتسام الوقت فقد إال في أاوال نص عليها القانون، أ ملكيتهأن يارمه من  أاديستطيع 

الوادة  يستعملواخرين قد من االنتفاع كونه يشترك مع عدة أشخاص آ يتعرض المستفيد للارمان

ن نتفاع وللمستفيد أشترك اقه في االبغير الطرق المشروعة والمتفق عليها بالعقد ويفقد المالسيااية 

عدل يتولى  إلىن تنزع العين من المنتفع وتسليمها أو أن يطل  من الماكمة أات أمينيطال  بت
                                                 

العربي اياء التراث اإل ر، دا0جوالمقايضة،  المدني، البيعفي شرح القانون  الرزاق، الوسيط دالسنهوري، عب (1)
 11ص  بيروت،

 ( من القانون المدني األردني.096نص المادة ) (2)
(3)www.konuz.com . 

http://www.konuz.com/


59 

 

نهاء اق المنفعة وهذا يتناقض مع قواعد الملكية أن تاكم الماكمة بإ إلىمر وقد يصل األ ،إدارتها

 (1)التي ينتقل بموجبها عقد البيع

وال  ( 2) فورين عقد البيع هو عقد أ نجدالوقت لبيع وعقد اقتسام قد االتمييز بين ع وعند       

كل  لي ويختلف مع عقد اقتسام الوقت ألن هذا العقد يعتمدبعد الزمن عنصرا جوهريا فيه وبالتا

من هذا العقد مرتبطة بالزمن المتفق عليه  يث إن المنفعة المستوااةاالعتماد على عنصر الزمن ا

لالنتفاع بالوادة السيااية وهذا  من السنة أكثرأو  أسبوعالعقد بتملكه مدة بين المالك والمشترك ب

 .(3)يتناقض مع طبيعة عقد البيع الذي يكون دائما فوريا

يؤجره  أوينتفع به أو هبه ي أون يبيعه فله أ ففي عقد البيع يتملك المشتري المبيع ملكية تامة    

 أو مالكا اكان منتفعأم الوقت فال يستطيع المشترك سواء ما في عقد اقتساالغير، أ إلىعنه  أو يتنازل

لالستعمال السنوي  وقبل الول المدة الماددة ،خطار كتابي للمالكأن يتصرف في هذا المبيع إال بإ

 .(4) األقلبشهرين على 

 .اإليجارالفرع الثاني: التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد 

يبرم بين المالك  اإليجارمور كثيرة فعقد أفي  اإليجارد يتشابه عقد اقتسام الوقت مع عق      

عقد  ويعد  خير من خالله االنتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينه وبعوض معلوم فيتمكن األ ،والمسزتأجر

جر لالنتفاع به اس  ما ورد في تزم المالك بتسليم المأجور للمستألجانبين فيل ا  ملزم ا  عقد اإليجار
                                                 

 .010صسابق، مرجع  ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
القانون المدني األردني: تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض  ن( م006المادة )نص  (2)

 ن او االتفاق بغير ذلكالقانو 
 .016صسابق، مرجع  ند  سالم امدون، مالعلو، (3)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت من قانون السيااة العماني.61المادة ) (4)
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 وبالماافظة على ،المتفق عليه اإليجارزتأجر اس  ما ورد في العقد بدفع بدل ويلتزم المس ،العقد

 .(1) العقدانتهاء  إلىالمأجور 

تظل  رقبتها التيما عقد اقتسام الوقت فيرد على منفعة للوادة السيااية دون نقل ملكية أ     

شترك مقابل مبلغ الم إلىوتنتقل ملكية المنفعة  ،مستغلهاأو  ،مملوكة لصاا  المنشأة السيااية

 هما يردان على المنافع وليس على رقبة العين. أن كلي   في العقدانوهكذا يتفق  ،مادد ولمدة معينة

 الزمن عنصرا   فيعد  زمنية من العقود ال في أنهما اإليجاريتشابه عقد اقتسام الوقت مع عقد       

ا عقد اقتسام الوقت فيكون لمدة طويلة م، ألسنوات قليلةأو سنويا  اإليجارفتادد مدة عقد  جوهريا  

ذا كانت مدته ال يستوفى إال إ ساسين فاو  هذا العقد وغرضه األأل ،عشرين سنة إلىتمتد  نسبيا  

 طويلة.

ن بجري له أ اإليجارن المستأجر في عقد أب اإليجاريختلف عقد اقتسام الوقت عن عقد و       

فهو انتفاعه بها بشرط أال ينشأ عنها أضرار للمؤجر ولضمان  ،عديالت التي يريدها في المأجورالت

ما في عقد اقتسام الوقت فيتعدد المستفيدين من الوادة السيااية أ( 2) العقدالمنتفع الوايد خالل فترة 

ر ن يغيألن ذلك من شأنه أ تعديل ولو كان طفيفا   أيجراء من إالمستفيد  أوالمشترك  ويمتنع على

 .تركين آخرين قد ال تتناس  مع ااتياجاتهمولوجود عدة مش ،مال العقد

                                                 
تملك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء  األردني: اإليجارالقانون المدني  ن( م960نص المادة ) (1)

 لمدة معينة لقاء عوض معلوم. المؤجر
ذن إجور تغييرا بغير أن يادث في المأال يجوز للمستأجر -2من القانون المدني األردني: (960نص المادة) (2)

جر هذا المنع وج  أتجاوز المست فإذا-1صالح المأجور وال يلاق ضرر بالمؤجر.إذا كان يستلزمه إال إالمؤجر 
 لمأجور إلى الاالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.عادة اإعليه عند انقضاء اإلجارة 
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 .الفندقية اإلقامةالفرع الثالث: التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد 

 ادن تقدم ألبأ العقد الذي تتعهد بمقتضاه المنشاة الفندقية بأنهالفندقية  اإلقامةعقد يعر ف       

متعته التي ياضرها أن تصون وتارس أو ، واء لمدة مؤقتة والطعام والشرا يوكيله باإلأو العمالء 

يتم تقديره عادة طبقا لنوع  ماليوذلك مقابل مبلغ  ثانوية أخر قدم له خدمات ن توأ ،الفندق إلىمعه 

 .(1)األخر  والخدمات  اإلقامة

قامة إ أمينت إلى نفايهد كليهمان الفندقية أ اإلقامةفيتالقى عقد اقتسام الوقت مع عقد        

والمتفق  وادة سيااية مع ضمان توفير كافة الخدمات المطلوبة أو فيفيد في فندق فندقية للمست

ن عقد اقتسام إال أ ،فعه المستفيد للمالك لقاء الخدمةوذلك مقابل عوض مالي يد ،عليها في العقد

عقده مع خير يبرم النزيل في العقد األ أن   الفندقية ايث اإلقامةالوقت في الاقيقية يختلف عن عقد 

اقتسام الوقت فالزمن الطويل هو أساس العقد والغرض  ما في عقدأ ،لفندق لمدة قصيرة ومؤقتةا

 منه. المرجو

 ا  معين شكال  ن يتطل  والقبول دون أ اإليجا يتم ب ا  رضائي ا  عقد الفندقية اإلقامةعقد  يعد        

مالئها بالبيانفينعقد بمجر  ،إلبرامه وتختم بتوقيع  ات المطلوبةد توقيع النزيل على ورقه الاجز وا 

وجبت بعض وقد أ ا  معين شكال   عقد شكلي يتطل  انعقادهفإنه أما عقد اقتسام الوقت ، النزيل عليها

 الدول التي نظمت هذا العقد تسجيله لد  دائرة رسمية مثل المشرع السعودي والمشرع العماني.

                                                 
 .011صسابق، مرجع  ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
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مال العقد  د الوادة السياايةالوقت وجو  تاديفي عقد اقتسام  وقد نصت بعض القوانين      

التي  النزيل الغرفة إعطاءالفندقية فالفندق هو المسؤول عن  اإلقامةما في عقد أ (1) رقمهاوتاديد 

النزيل هي  ورغبةنه عقد مؤقت مع العلم أ ،مع طلبه تتالءمن يختار بايث ينتفع بها وليس له أ

 الاصول على الخدمات بغض النظر عن المكان.

أو  ،خر يعطي عقد اقتسام الوقت للمشترك الاق في التصرف في ملكة بالبيعن  آمن جا     

ما في أ (2) معينشخص  إلىن يورث هذا الاق أو الرهن وبعد وفاته ياق له أ أو الهبة اإليجار

وعليه أن يغادرها بمجرد  ،في الغرفة فقط اإلقامةاق النزيل على  الفندقية فيقتصر اإلقامةعقد 

 بدا.ة الماددة للعقد وليس له أن يتصرف بها أانتهاء الفتر 

 .الباحث أيالتكييف المقترح لعقد اقتسام الوقت بحسب ر  الفرع الرابع:

ن يرد على تملك ى أاألول ،نجد أن ياوي صورتينراسة صور عقد اقتسام الوقت بعد د       

وبعد  ،ادة سياايةى تملك منفعة اصة في و ن يرد علوالصورة الثانية أ ،مشترك لاصة سياايةال

فنان  ،غل  القوانينأره من العقود المسماة والمنظمة في الوقت عن غي ة تمييز عقد اقتسامولاما

 هذا العقد.لتكييف بصدد اقتراح 

ة توضيح نقاط التشابه ولاولكن بعد ما ،لعقد البيع أقر ى نكون األولففي الصورة     

قت ومعاملته معاملة عقد البيع عقد اقتسام الو دراج عدم إ إلىنخلص  ،واالختالف بين العقدين

عقد اقتسام ن يكون ني استبعد أفإن ،ز عقد البيع عن عقد اقتسام الوقتسبا  الذي ذكرت في تمييلأل

                                                 
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.16نص المادة ) (1)
 .( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي21( من نص المادة )2الفقرة ) (2)
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نه يلتزم البائع بنقل ة وأملكية تام نقطة هامة وهي تملك اصةفي الوقت هو عقد بيع مع أنه يلتقي 

 ان عدم التعرض واالستاقاق.وضم ،وضمان العيو  الخفية ،الملكية

 اإليجار، فيقوملعقد  أقر ما في الصورة الثانية وهي تملك منفعة الوادة السيااية فنكون أ       

 ،خفيةلالنتفاع بها ويلتزم بضمان العيو  ال للوادة السياايةالمالك بتسليم المشترك)المستأجر( 

والماافظة  جرةشترك)المسزتأجر( بدفع األيقوم المن والصيانة مقابل أ قواالستاقاوضمان التعرض 

 ن يقوم بتسليمه للمالك عند انتهاء المدة.واستعماله للغرض المخصص به وأ ،على المأجور

مع  اإليجارعقد  البيع أون يعامل عقد اقتسام الوقت معاملة عقد وفي الاالتين نستبعد أ     

جعل من عقد اقتسام الوقت  لعقدين وهذا ماوكال ا ،خذ بكل نقاط التشابه بين عقد اقتسام الوقتاأل

 من عقد. أكثريتضمن في طياته  ا  نوعمم عقد  

قامة إ أمينالفندقية رغم التقائه مع اقتسام الوقت في الهدف وهو ت اإلقامةلعقد  أما بالنسبة       

الاق  نهما اختلفا في نقاط جوهريه فيما يتعلق وطبيعةإال أ ،منتجع سياايأو للمستفيد في فندق 

وتوريثه كما  ود تصرفه فيه واستغالله واستعمالهوفي اد ،سبه المشترك بعقد اقتسام الوقتالذي يكت

 ةالبااث أيوباس  ر –زمنية قصيرة  الفندقية عقد مؤقت ومادد بفترة اإلقامةن عقد وأ، ذكر من قبل

 قية.الفند اإلقامةن يعامل عقد اقتسام الوقت معاملة عقد ول أنه من غير المعقأ –

وذلك لما يقوم به المالك في الوادة ة ولان عقد المشاركة الزمنية يتشابه مع عقد المقورغم أ    

اية وما يقدمه من خدمات فندقية وأعمال صيانة مقابل التزام المستفيد بأداء مقابل مالي لهذه السيا

ن بتقديم العمل على أ فيه ولانه عقد يتعهد المقة بأولاعمال وباس  تعريف عقد المقواأل ،الخدمات
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 أينه وبر إال أ ،(1) بعملةبها في القيامة  أو يستعينيقدم صاا  العمل المادة التي يستخدمها 

نه يتشابه بكثير من العقود كالبيع م الوقت هو عقد من نوع خاص ورغم أعقد اقتسا ة بأنالبااث

 . تنظيم خاص به إلىنه ياتاج ة إال أولاوالمق اإليجارو 

                                                 
 ( من القانون المدني األردني.104نص المادة ) (1)
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 الثالثالفصل 

 الفندقية أوعلى عقد اقتسام الوقت بالنسبة لمالك المنشأة السياحية  اآلثار المترتبة

، وخصائصه ،هأركانو  ،عقد اقتسام الوقت من ايث تعريفه في الفصول السابقة على بين ا

االلتزامات التي تقع  أي ،على هذا العقد ةونية المترتبثار القانوسنبين في هذا الفصل اآل ،وتكييفه

ه يرت  فإن ،عقد اقتسام الوقت من عقود المعاوضة الملزمة لطرفيهباعتبار  ،هأطرافلى عاتق ع

تزامات لال المتعاقدة سببا   طراففيكون سب  التزامات كل طرف من األ ،هأطرافالتزامات متقابلة بين 

  .للطرف الثاني ايكون اق   األولوكل التزام على الطرف  ،خرالطرف اآل

صل في العقد الذي يبرم بين عقد اقتسام الوقت باس  األ أطرافلتزامات تادد اقوق وا   

 إلىه يج  الرجوع فإن ،وفي اال خلو العقد من البنود المنظمة لاقوق والتزامات الطرفين ،هأطراف

وسنعرض التزامات واقوق المالك  ،الوقت ثار عقد اقتسامآالقواعد العامة للعقود، وعليه سنباث في 

 وذلك من خالل مباثين:، بالعقد اإلخاللعليه جراء  ةلجزاءات المترتبوا، العقدفي 

 .التزامات المالك في عقد اقتسام الوقت :األولالمباث 

 للمالك في عقد اقتسام الوقت. الاقوق المترتبة :ثانيالمباث ال
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 األولث حبالم

 التزامات المالك في عقد اقتسام الوقت
هذا يرت   فإن ،سام الوقتتعقد بيع منفعتها بنظام اقو أ ،ذا نشأ عقد بيع وادة سياايةإ

مقابل ما يتامله من  وبنفس الوقت يرت  له اقا  ، أو الفندقيةالتزامات على مالك الوادة السيااية 

والاقوق التي تقرر  ،تزامات التي تنشأ عنهعلى هذا العقد هي عبارة عن االل ةثار المترتبفاآل، التزامه

 للمالك.

 تبتتمثل الاقوق التي ث، بها العقد في ذمة المالك للوادة السياايةزامات التي يرت  فااللت    

راء عدم تقيده ، يترت  على المالك بعض الجزاءات ج  لهذا الاق امايةو  ،للمستفيد من تلك الوادة

 خالله فيه.إأو بتنفيذ التزامه 

، للمستفيد ا  تشكل اقوقهذه االلتزامات والتي  تناول ،وسوف يتم من خالل هذا المباث    

  ها بعض التشريعات من خالل مطلبين:والجزاءات التي نصت علي

 التزامات المالك العقدية األول:المطل  

 بالعقد.خالله إفي االة  ةجزاءات المترتبة على مالك المنشأال الثاني:المطل  
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 األولالمطلب 

 التزامات المالك العقدية

برم مع أصل في العقد الذي لك في نظام اقتسام الوقت باس  األدد التزامات الماتا         

الذي يسمح له االستفادة من اصة لقضاء عطلة ،والذي اصل بموجبه على الاق الشائع  ،المستفيد

مثل  ،مفروضة عليها وفقا للقواعد العامة ،الشركة السياايةأو فالتزامات البائع  ،في الوادة السيااية

اها يإوتسليمه  ،والمرافق التابعة لها، لمنتفع من االستفادة من الوادة السياايةاأو تمكين المستفيد 

والكثير من االلتزامات  ،وضمان عدم التعرض ،بالاالة المناسبة لالستخدام والمتفق عليها بالعقد

اكام المنظمة لكل من هذه العقود على أللأو  ،اإليجارالتي ترجع للقواعد العامة في عقد البيع و 

 ة.اد

وغير الخاضعة  ،تزامات الخاصة بعقد اقتسام الوقتاالل تناولما في هذا المطل  سنأ       

 على عاتق البائع: ةااللتزامات الملقا تناولللقواعد العامة وسن

 .التي تنشأ من العقدالتزامات المالك  :األولالفرع 

 العقد. بمناسبة التي تنشأ : التزامات المالكالفرع الثاني

 .المالك التي تنشأ من العقد األول: التزاماتالفرع 

ي في منتصف التسعينات دون األردنلظهور شركات اقتسام الوقت في السوق المالي  نظرا        

 16/9/2666على للسيااة في تشريع ينظم هذه المهنة فقد صدر قرار عن المجلس األ أيوجود 

لما أدت إليه الممارسات الخاصة بهذه  ونظرا   ،والذي اعتبر نشاط اقتسام الوقت من المهن السيااية

اددت وزارة السيااة واآلثار االلتزامات ،من عمليات غش وخداع وااتيال وتغرير بالجمهور  المهنة
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لقواعد هذا  ا  لتزامات خرقالسيااية والفندقية وجعل مخالفة هذه اال (الملقاة على البائع )مالك المنشأة

ونصت على مهمة  ،األردننون السيااة المعمول به االيا في وج  العقا  باس  قاالنظام وأ

أو المنشآت للتأكد من مد  التزام من ينيبه على هذه الشركات أو التفتيش الدوري من قبل الوزير 

 اكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.كل منهم بأ

 الوقت تجاهد اقتسام عقوالتي تنشأ من على البائع  د االطالع على االلتزامات الملقاةبعو 

 :إلىنه يقسم أ السيااة فنالاظوزارة 

 العقد: زارة السيااة قبلمام و : التزامات البائع أأوال

ن يقدم  طل  ترخيص على من امتهن مهنة اقتسام الوقت أثار اشترطت وزارة السااة واآل

النموذج المعد لهذه المديرية المختصة في الوزارة على  إلىمهنة اقتسام الوقت للممارسة للشركة ا

، أو  ن المنشأة المراد التسويق لها مسجلة رسميا في المملكةوأن يرفق شهادة مصدقة تثبت أ ،ةياالغ

ضافة صور وا   ،في االة تسجيلها خارج المملكة ن يثبت وجود نظام تملك العطالت واقتسام الوقتأ

رفاق  ةعالميال أاد النوادي إلىوصورة مصدقة تثبت انتسابه  ،مصدقة عن السجل التجاري للمالك وا 

رفاق وكالة مصدقة من المالك تخول الشركة تسويق تقديمه باللغة العربية، وا   المرادنسخة من العقد 

 .(1)الوادة في المنشأة السيااية

ي وراق المطلوبة يصدر وزير السيااة بتنسي  من المديرية المختصة فوبعد اكتمال األ

ن يوما قابلة للتجديد لمرة تكمال متطلبات الترخيص لمدة ثالثيباس الوزارة موافقة مبدئية مشروطة

ضافة دينار ألمر الوزير باإل مائة وخمسون ألفلة بنكية بقيمة ن يقدم المالك كفاة مماثلة على أوااد

                                                 
 .1440نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة  ن( م0نص المادة) (1)
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ومن ضمن ، ن الشركة مسجلةمن أوتقديم شهادة مصدقة من دائرة مراقبة الشركات تض ،لوظيفته

وان يكون ، دينار مائة ألفسمالها عن واقتسام الوقت وان ال يقل رأ ،طالتلعاتها مهنة تملك اياغ

جار ساري المفعول لمقر يإعقد أو  رفاق سند الملكية وا   ،عالمة تجاريةأو للشركة اسم تجاري 

سماء الموظفين العاملين في وأ سعارية وقوائم األوتقديم لوائح تبين الخطة التسويق ،الشركة

 .(1)الشركة

على تنسي  من المديرية المختصة  ماال للاصول على الترخيص يصدر الوزير بناء  واستك

 سنتانمدتها ، خالل مدة الموافقة المبدئية المشروطة باستكمال متطلبات الاصول على الترخيص

في مختلف  سعاروتقديم قوائم األ، دينار مائتان وخمسون ألفيقدم المالك كفالة بنكية بقيمة على أن 

وثائق تصنيف نهائية ومبدئية  وتقديم، برامه مع المنتفعوتقديم نسخة من العقد المراد إ، لسنةمواسم ا

وتقديم شرح مفصل عن خطة التسويق والبيع التي سيتم ، للمشروع معتمدة من نادي التبادل العالمي

لها و  دارةن يقدم المالك ما يثبت انه متعاقد مع شركة متخصصة في اإلوأ ،عرضها على الجمهور

 .(2)أمين  شركات التادإن يؤمن على الشركة لد  وأ ،سجل معروف

 خمسمائة زن يدفع المالك الرسوم الاكومية لتقديم طل  الترخيص وتقدر بأ وأخيرا يج 

دينار سنويا  ألفين وخمسمائةو ، لترخيص الشركة الفرعي سنوي ا دينار ألفدينار ويتم ااتسا  

 .(3) المنشأةدينار سنويا لترخيص  فخمسة االو  ،لترخيص الشركة الرئيس

 التزامات البائع امام وزارة السيااة بعد التعاقد مع المستفيدين: ثانيا:

                                                 
 .1440نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة  ن( م9( و)6نص المادة) (1)
 .1440لسنة  نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني ن( م22نص المادة) (2)
 .1440نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة  ن( م21نص المادة) (3)
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يلتزم المالك بعقد اقتسام الوقت تجاه المنتفعين بعدة التزامات _سيتم شراها بالفرع الثاني_ 

نسخة منه في توضع  ،لطرفينن يوقع العقد من قبل اأوبعد  ،قد بينهموذلك بعد االتفاق على بنود الع

ويلتزم مالك الشركة باالاتفاظ  ،ولضمان اق المستفيد من الوادة ،كةسير الشر  بةالوزارة لتقوم بمراق

مة مع المشترك والماافظة عليها للرجوع لها عند بر والعقود الم ،بالقيود والسجالت والسندات الالزمة

 .(1) الااجة

 ي تنشأ بمناسبة العقد:التالتزامات المالك  الفرع الثاني:

 يلتزم المالك في عقد اقتسام الوقت بعدة التزامات وهي:

 الكافي(. اإلعالمقبل التعاقد )االلتزام ب اإلعالمب أوال: االلتزام

يلتزم ، نه التزام يسبق التعاقدأعاقد في مجال عقد اقتسام الوقت برف االلتزام قبل التيع  

عن العقد المراد  ةة كافيلمعلومات الجوهرية والبيانات التوضيان يقدم للمستفيد اأوق ببموجبه المس  

واختالف اقوق المنتفعين ومراكزهم  ،نظرا لتعدد صور العقد ،ةبرامه مع تاديد مال التعاقد بدقإ

 .(2) القانونية

وكون ، قبل التعاقد وذلك لمصلاة المستفيد اإلعالمالمالك في عقد اقتسام الوقت ب يلتزم

الطرف الضعيف قبل ترتي   امايةفتكمن الضرورة ل-ذكرنا سابقا كما-عقد إذعانوقت عقد اقتسام ال

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.26نص المادة ) الفقرة )أ( (1)
 .009ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (2)
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ن تمنح للطرف ألتي يمكن ا قو  الوسائل القانونيةأقبل التعاقد  اإلعالمويمثل  ،ثار العقد عليهآ

 .(1) العقدبرام إلتاقيق التوازن العقدي لاظة  ،الضعيف

قتسام الوقت بالكثير من الممارسات الدعائية السابقة على التعاقد بنظام ا ةتتميز الفتر 

ليه من إلما تؤدي  ةنها غير مألوفأأو ايان بالتعسف بعض األفي والتي يمكن وصفها  ،المكثفة

الغلط في  إلىتقود المستفيدين  ،غراء المستفيدين وجذبهم للتعاقد في ضوء معلومات غير صاياةإ

ووقت ، ةعباء ماليأبطال العقد بكل ما تملكه من إجل أوالدخول في دائرة التقاضي من  ،التعاقد

خسارة الدعو  بسب  غيا  التنظيم القانوني الدقيق اللتزامات القائمين على بضائع وااتماالت 

 .(2) التعاقدتسويق الوادة في هذه المرالة السابقة على 

، يلهفيعلم بظروف العقد وتفاص ،قتسام الوقت هو المتعاقد الماترفوق في عقد االمس  

 ،فيقدم على التعاقد مع جهله بالجوان  المتصلة بالعقد ،وبالمقابل يكون علم المستفيد مادود جدا

قبل  اإلعالمبوكيل التسويق التزام أو وعليه يقع على عاتق مقدم الخدمة متمثال بالبائع )المالك( 

قبل التعاقد  امايةستفيد الم ىفيعط (3)برامهإجوهرية التي تتصل بالعقد المراد التعاقد بالبيانات ال

 على ما هو مقدم ةوثق ةبرامه فيكون على بينإللعقد المراد  ةالبيانات الجوهرية والتفصيلي ةلعلمه بكاف

 ة،مات سريذا كانت هذه البيانات والمعلو إوخاصة ، عيو  أيه سليما خاليا من ؤ عليه ويكون رضا

أو  مقدم الخدمة بسب  طبيعة العقد  ال عن طريقإتايل على المستفيد التعرف عليها ومن المس

 مال العقد.

                                                 
التعاقد. باإلعالم قبل  ماامد. االلتزان خالد جمال ع نقال، 009ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (1)

 22العربية. القاهرة. صالنهضة  نشر. دارسنة  نبدو 
 .244سابق ص الباسط مرجععبد  جميعي، (2)
 .006ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (3)
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التعاقد بنظام اقتسام الوقت  المقبلين على امايةما سبق ظهرت ضرورة ملاة لل وبناء  على

م أهاع التسويقي من فيعد الخد ،مضلل من قبل المسوقين لهذا العقدعالن الة واإلياسالي  الدعأمن 

ايث يمارس وكيل  ،وخاصة في نظام اقتسام الوقت ،عمالخالقية في عالم األالممارسات غير األ

ر خيبايث يتخذ هذا األ، عمال الغش والخداع في النشاط التسويقي للتأثير على المستفيدأالتسويق 

المبيعات وبالتالي جابية للشركة مثل زيادة يإله ويرت  على ذلك نتائج  ةقرارا تعاقديا غير سليم بالنسب

هذه الممارسات ولكن  إلىما لم يتم اللجوء  ،عجز الشركة عن تاقيقهارباح التي تزيادة نسبة األ

 .(1)لااق الضرر بهإ إلىسرعان ما قد يكتشف المستفيد هذه الممارسة الخادعة والتي ستؤدي 

أو  سفر عنه الواقع العملي من ممارسات غير مشروعة أسبا  وغيرها ولما ولهذه األ

ي الخاص باقتسام الفرنس والتشريعوروبي د تبنى التشريع األفق ،اصص الزمنيةتعسفية في التسويق لل

للمستفيدين من خالل ضوابط تمنح بالعلم الكافي بالمكونات الفنية للاصة  امايةالوقت سياسة 

وقد نهج المشرع السعودي هذا الطريق ووضع  ،وكافة شروط التعاقد ،القانوني ،الزمنية ووضعها

لم في األردنما المشرع أ (2)عن الغش والخداع والتدليس هبعادا  و خاصة لتنظيم هذا التعاقد  ا  شروط

 .يصل لمرالة سن قانون يامي وينظم التعامل بالوادات السيااية والعقارية بنظام اقتسام الوقت

ن وكيفية تنظيمها لاللتزام فيما يلي بعض القواعد التي نصت عليها بعض القواني تناولوسن

 قبل التعاقد: اإلعالم

                                                 
خداع التسويقي الذي تمارسه دراك السياح األردنيين للإممدوح طابع، مد   اسعد اماد/ الزيادات، ابو رمان، (1)

جامعة  1424لسنة 11 د، مجل244دالرافدين، العدوكالت السيااة والسفر_دراسة تاليلية ميدانية_ مجلة تنمية 
 .10/0/1446الموصل،

 .241سابق ص الباسط مرجععبد  جميعي، (2)
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 يةاإلعالم عايةالدتنظيم 

ال إ ،مقدمي الخدمة عتنق ة التي تقع علىساسيمن االلتزامات األ اإلعالمصبح االلتزام بأ

للمستفيدين من النظام كل  امايةول ،وعدم وضوح ادود هذا االلتزام ،ن اداثة عقد اقتسام الوقتأ

ية اإلعالمة ياتنظيم الدع ىإلقواعده  يارسأالعقد و  االذين نظم الفرنسي والسعودي ني  ذلك دفع المشرع

وبقي المشرع  (1)للشركات اقتسام الوقت عن طريق وضع شروط وضوابط لتسويق هذا النظام 

مرالة وضع  إلىيصل  العطالت ولممرالة وضع مسودة لنظام اقتسام الوقت وتملك ي في األردن

 .قانون مختص لتملك الوادات السيااية والعقارية

وكيفية عرضها  ،القيام بها المرادمفصل عن الخطة التسويقية تلتزم الشركة بتقديم شرح 

لزام العاملين والقائمين ا  و ، ة عملية التسويقولاماكن المرخصة لمز وتاديد األ ،(2) الجمهورعلى 

وطبيعة ، المنشأة واسم الموظفأو على عملية التسويق بارتداء بطاقات تعريفية تامل اسم الشركة 

هام بشخص يإأو جهل  أيزالة ا  و  ،هور على المعني بعملية التسويقجمعمله وذلك لضمان تعرف ال

 .(3) الوقتالمسوق لنظام اقتسام 

بل تركها  ،ي طريقة وعملية التسويقاألردنلم يادد نظام تملك العطالت واقتسام الوقت  ولكن      

فرص التعاقد خطة تسويقية من شأنها جذ  الجمهور وزيادة  أيوبالتالي تستطيع ابتداع  ،للشركة

 أي أودليل أو برنامج أو نشره  أيصدار إن ال يتم أ ن هذا النظام اشترطبأ علما   ،مع المستفيدين

ال بعد تقديمها لوزارة السيااة وللقائمين على إأو مخالفة لواقع العقد سواء كانت مطابقة  ،مادة دعائية

                                                 
 .1440( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة 1نص المادة ) (1)
 .1440( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة 24نص المادة ) الفقرة )و( (2)
 .1440( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة 26نص المادة ) الفقرة )ه( (3)
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ذا كانت إفيها ومن ثم الموافقة عليها  ردةللتأكد من صاة المعلومات الوا ،مراقبة نظام اقتسام الوقت

 (1مطابقة للنظام ولكافة الضمانات الواردة في عقد الشركة)

ونهج المشرع السعودي ذات الطريق في نظام المشاركة بالوقت السعودي وبالالئاة 

ة من خالل تنظيم مرالة أساسيووضع ضوابط ،قبل التعاقد اإلعالمدد مضمون التزام وا   ،التنفيذية

من قبل ،لنظام اقتسام الوقت  (2)سويق وهي المرالة السابقة للتعاقد وتتلخص هذه المرالةالت

عالن ن الجمهور بكل وسائل التسويق واإلقناع شخص مموظف التسويق بالسعي إلأو   (3)وكيل

وتتم عن طريق جذبه  أكثرأو ة واادعقارية لاصة زمنية أو بشراء وادة سيااية  (4)المعروفة

ستخدم وي ،لشركة وبالوادات العقارية ومالهاويقوم بشرح مضمون العقد وتعريفه با ،ائزةج أوبهدية 

صاله للتعاقد مع المالك وشراء اصة في يإوبالنتيجة  ،قناع بفكرة النظامكافة الوسائل التسويقية لإل

ة عقارية ويتم ذلك بشرط اصول الشركة على ترخيص من الهيئة للممارسة العمليأو وادة سيااية 

 التسويقية.

 بالصدق والدقة والشفافية واالبتعاد عن  من ومتسمآضمان سير العملية التسويقية بشكل ول

                                                 
 .1440( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة 26نص المادة ) الفقرة )ز( (1)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.2لمادة )نص ا (2)
عنه في اعمال التسويق لعقاره  البائع باعتباره وكيالطبيعي او معنوي يتعاقد معه  التسويق: شخصوكيل  (3)

 ودي.( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السع2نص المادة ) (6) بالوقت. الفقرةالمخصص للمشاركة 
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.0نص المادة ) (1الفقرة ) (4)
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ن أدي على جملة من الشروط التي يج  فقد نص المشرع السعو  ،وسائل الغش والخداع

 :(2) ومنها الذي يسوق له وكيل التسويق (1) اإلعالنتتوافر في 

 ،هيئات اكومية مثل الهيئة العليا للسيااةأو جهات  ياظر على المسوق استخدام شعار

ن هذه البرامج أن يوضح أوعليه ، اكومية ةجه أوهيئة  أينه موجه من أن يوهم المتعاقد معهم أأو 

 .(3) الوقتومرخصة من الهيئة لممارسة نشاط اقتسام ، عالنات تخص شركة معينةواإل

في  الااح المبالغ فيه  الضغط واإلساليأسلو  من أ أين يستخدم أياظر على المسوق 

االستماع  إلىجبار الزبون إأو  ةة االتصال بالزبون مرات عديدولاالبيع لنظام اقتسام الوقت مثل ما

للمستفيد والتي ال تتفق مع الواقع العملي  ةاقوعود بر   إعطاءوياظر عليه  ،للمسوق دون رغبته بذلك

 .(4) الشركةة تعاقد مع د وال مع ما سيواجهه المستفيد في االقللع

وروبية عن ضرورة اظر االقتصادية واالجتماعية للسوق األوقد وردت توصيات اللجنة 

التسويق في أو عن طريق زيارة المنازل أو  ،التسويق عن طريق توزيع المنشورات في الشوارع

شبكات  من خالل التسويق عبرأو  ،خارج الماال التجارية المخصصة لذلكأو ماكن العامة األ

                                                 
االعالن: اتصال يكون الهدف منه الترويج لبيع وادة عقارية او سيااية بنظام المشاركة بالوقت او الدعوة  (1)

البرامج الدعائية واالذاعية المنشورات والكتبيات و -لاضور عرض مرئي لهذا الهدف ويعد من صور االعالن أ
االتصال المباشر سواء عن طريق شبكة المعلومات العالمية )االنترنت(او الهاتف او الناسخ،  وسائل-والتلفزيونية،  

 .السعوديالالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت  ( من2( من المادة )1البريد، الفقرة )الدعوة عبر  رسائل-ج
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.0لمادة )نص ا (1الفقرة ) (2)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.10نص المادة ) (20الفقرة ) (3)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.10نص المادة ) (26الفقرة ) (4)
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 إرادةام غير مبرر وضغط غير مقبول على والتسويق التلفزيوني لما في ذلك من اقتا ،االنترنت

 .(1) المتعاقدين

التسويق سواء  خالل عمليةزبون لياظر على المسوق تقديم معلومات غير صاياة ل

 أو البدل ،دالتي سيجنيها من التعاق أو بالخدمات أو بالتعاقدكانت بالمعلومات الخاصة بالشركة 

 .(2) ذلكغير أو كانت جوهريه أسواء  أخر مات و معل أيو  ،المالي

وبشركته بشكل واضح بايث يلغي الجهالة عند  ،يج  على المسوق التعريف بنفسه

 ا  كان مكانأن يظهر الرخصة سواء أو  ،رة من قبل الهيئةن يبرز رخصة التسويق الصادأو ، المستفيد

عالنية عمال اإلمة والتعليمات الصادرة لتنظيم األنظيلتزم بكافة األن أو  ا  عام ا  مكانأو  ا  مغلق

 .(3)والدعائية

ومطابقة الوادات والمرافق  ،يتعهد المسوق بتنفيذ شروط العقد المبرم مع المستفيد

وق للمستفيد عقد بيع مسجل م المس  ن يسلأو  ،والخدمات مال العقد للمخططات المسلمة للمستفيد

 .(4) االبتدائيشهر من تاريخ تارير العقد أ ةية خالل مدة ثالثمام الجهات الرسمأ

التسويقية لضمان سيرها  ةلعمليلن وضع مثل هذه الشروط أعتقد أني فإنفي ضوء ما تقدم 

ولضمان تاقق الهدف من التعاقد بنظام اقتسام الوقت وهو االستمتاع  ،عن الخداع وأبعادها

                                                 
 .242سابق، ص رجعالباسط، معبد  جميعي، اسن (1)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.10نص المادة ) (2الفقرة ) (2)
 ( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.10نص المادة ) (0الفقرة ) (3)
 ودي.( من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السع1نص المادة ) (1الفقرة ) (4)
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ك بمثل هذا النظام لما تاققه عدد من الجمهور لالشترا أكبروجذ   ،بالوادات العقارية والسيااية

 رباح ومن استغالل للوادات السيااية.أمن 

 عالميةإد واعتباره وثيقة بيانات االلتزام بكتابة نموذج للعق

بهذا  قتسام الوقت على الشركات المعنيةوا ،ي في نظام تملك العطالتاألردناشترط المشرع 

لزم طال  الترخيص أو  ،وذلك لممارسة هذا النشاط ،ص من وزارة السيااةالنظام الاصول على ترخي

 المطلوبةرفاق كافة الوثائق إات الاصول على الترخيص مع ياوزارة السيااة لغ إلىبتقديم طل  

على تنسي  المديرية المختصة موافقة مبدئية  ير بناء  فيصدر الوز ، (2) عليهللاصول  (1)

 .من النظام (22لترخيص المنصوص عليها في المادة )مشروطة باستكمال متطلبات ا

أو  برامه مع المشترك إ المرادالعربية من نموذج العقد  يلتزم المالك بتقديم نسخة  باللغة

هذا النموذج وما يضمه من بيانات عن  فيعد   ،مترجمة للغة العربية من قبل مكت  ترجمة معترف به

وتاديد الخدمات والمرافق  ،المتبعة لجذ  المستفيدين الشركة وعن سجلها وعن الخطة التسويقية

وتقديمها للوزارة وذلك لتمكين  ،والمنافع وكافة المبالغ التي ستدفع وكافة البيانات الخاصة بالتعاقد

قة به وتفاصيل النظام والوثائق الملا ،الع على بنود العقدالطالمستفيد المقدم على التعاقد من ا

واصرها لكافة البيانات ومطابقتها للواقع العملي  ،صاتها كيد علىأوالتوالمودعة لد  الوزارة 

نسخ  ويتم التوقيع على ثالث ،برام العقدإن يتم أ إلىومن ثم المستفيد  ،الخاصة بالمالك والشركة

 .(3)خيرة من العقد لد  الوزارةة األن تودع النسخأصلية على أ

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.6المادة) (1)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.24لفقرة )أ(من المادة) ا(2)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (2الفقرة )أ/ (3)
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لزم أو  ،أو العقاريةلوادات السيااية المشرع السعودي على شروط خاصة لتسويق ا نص  

واقوق  ،المشاركة بالوقت تسويقها بنظامالمالك على كتابة نموذج للعقد موضاا فيه الوادات المراد 

 . (1) بالوقتاكام نظام المشاركة البائع والمشتري بشرط مخالفته أل والتزامات كل من

لم يتم كتابتها ن ا  لشفوية اتى و لشروط واالتفاقيات ان يتضمن العقد جميع اأخيرا يج  أو 

من بعض الوعود الشفوية ايث  اليالمستفيد التوقيع على عقد خأو قناع المشترك إوال يجوز  ،بالعقد

 .طرافن يتم التوقيع عليه من قبل األأمات البائع مكتوبة في العقد و ان يكون التز أنه يج  أ

 عالمها للمستفيدا  دنى من البيانات و أتوفير حد 

ة وكغموض العقود ياداثة نظام اقتسام الوقت والمخاطر المايطة بالعملية التسويقفي ضوء 

هنية مهمة عن النظام ذتكوين صورة  إلىالتي يتم التسويق لها عن طريق مسوقين ماترفين سيعود 

وذلك من خالل تزويدهم بالمعلومات ومن خالل معاملتهم الجيدة وامتالكهم مواصفات  ،لد  الزبائن

 .(2) عديدة

ت ماو على تمكين المستفيد من الاصول على معل بعض التشريعاتومن هنا ارصت 

من شركات  ةار التعاقد بشراء اصة زمنية معينن اتخاذ قر أبش ةوبيانات كافية ودقيقة تعطيه ثق

 :إلىعالمها للمستفيد قبل التعاقد معه وتقسم إوعليه سندرج البيانات الواج   ،قتاقتسام الو 

                                                 
 يذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.( من الالئاة التنف0نص المادة ) (6الفقرة ) (1)
القدر الكافي من الدبلوماسية والقدرة على  المظهر الالئق، وسرعة البديهة، ةالاديث، اللباقالقدرة على إدارة  (2)

على بناء  ةالزبائن، القدر القدرة على الفهم واالستيعا  مع  الالزمة تاقيق االتصال مع االخرين، ةالتفاوض، المهار 
على االقناع والتركيز،  ةالمقدمة، القدر المعلومات الالزمة من الخدمات  عالزبائن، جمات الوثيقة مع العالق

استراتيجيات تقديم وتطوير الخدمات السيااية على رضا  إثر جمال اسين، والارامي، مامود جاسم، الصميدعي،
 .1440، ناألردني، عماالسياح، دراسة تطبيقية في القطاع السيااي 
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 .قبل التعاقد نفسها بالمنشأةأو بوكيله  وأمستغلها أو متعلقة بمالك المنشأة أ_البيانات ال

 وكيله:أو اسم وعنوان البائع  -0

على  فيج  ،دارتهاإمثال بالشركة ومركز تن عقد اقتسام الوقت اسم البائع من يتضمأيج  

تها اياغ أاد نأو  ،ن الشركة مسجلةأتفيد ن يقدم شهادة مصدقة من دائرة مراق  الشركات أالبائع 

 أو ،ن يذكر االسم التجاري للشركةأو  ،لف دينارأمائة  ن ال يقل رأسمالها عن أو  ةممارسة المهن

ن يذكر عنوان أو  ،(1)العالمة التجارية المسجلة في دائرة العالمات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة

واشترط المشرع  ،(2)ر الشركةجار ساري المفعول لمقيإعقد أو الشركة عن طريق تقديم سند ملكية 

 .(3)خرآن يكون مستقال وغير تابع لمقر أعلى عنوان الشركة 

 فين والعاملين بالشركة:ظاسماء المو -1

تسام الوقت وتقديم شهادات تفيد سماء الموظفين العاملين في شركة اقأقائمة بيج  تقديم 

وتاديث هذه  ،دا  العامةواآلخالق ة مخلة بالشرف واألاجأو ة يانهم غير ماكوم عليهم بجنأب

سماء المسوقين وعناوينهم والتفويضات المصادق أوتاديد  ،(4) عليهاالمعلومات متى طرأ جديد 

مور اتواء هذه التفويضات على كافة األوا ،جهات المختصة والصادرة من المالكعليها من ال

 وقبض الثمن. والتوقيع على العقود ،الموكلة له مثل طرح الوادات السيااية للبيع

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.6نص المادة ) الفقرة ) /ج( (1)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.9نص المادة ) الفقرة )ه( (2)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.1نص المادة ) الفقرة )أ( (3)
 لك العطالت واقتسام الوقت األردني.من نظام تم الفقرة )ز(( 9نص المادة ) (4)



81 

 

 برامه.إلبيانات المتعلقة بالعقد المراد  _ا

 ،برامهإبكافة بنود العقد المراد عالم المشترك إأو وكيل التسويق يلقى على عاتق المالك 

 ةمات المترتباوااللتز  ،وكيفية انتفاع المشترك من اصته ،وتقديم وصف دقيق لنظام اقتسام الوقت

 برامه بين الشركة والمستفيد:إة بالعقد المراد قوسندرج البيانات المتعل ،عليه

 .(1) ماددقامتهم وعناوينهم بشكل إلفرقاء بشكل واضح وتفصيلي ومكان سماء اأ-أ

  :(2) السياايةوصف قانوني للمنشأة - 

ن يتضمن اسم المنشأة وعنوانها بالكامل ووصف دقيق للوادة السيااية التي ياق أيج    

عها وتاديد موق ،وقت انتفاع المشترك بها وتاديده بالتاريخ واليوم والسنةو  ،للمشترك االنتفاع بها

يط معماري طوتخ ،متهاقاإأو المنوي رض المقامة عليها المنشأة وبيان رقم الاوض والقطعة واأل

شخاص الذي يمكن لهم االنتفاع وعدد األ ،وطريقة تقسيمها ،رقام الوادات التي ينوي بيعهاأيوضح 

 بالوادة.

 :(3) والعقاريةالوادة السيااية  فوص-ج

ثاث المستعملة والعقارية وطبيعة التجهيزات واأل للوادات السيااية اتفصيلي   ا  يتضمن وصف

واستبدال ما يتلف منها واستبدالها  ،نتفاع بها واالستمرار في صيانتهاصالايتها لال ةوفتر  ،في الوادة

 بشكل عام اس  المدة المتفق عليها ضمن العقد.

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (1الفقرة ) (1)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (1الفقرة ) (2)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (0الفقرة ) (3)
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 .(1) وفاتهليهم اصص المشترك في االة إشخاص الذين ستنتقل سماء األأديد تا-د

 .(2)الوادةاق االنتفاع بالوادة وشروط ممارستها في البلد الذي توجد فيه  تاديد نطاق وطبيعة-ه

غير  ةضافيإتكاليف  أين استعمال اق االنتفاع بالوادة ال يكبد المشترك أالنص صرااة على -و

 .(3) بالعقد منصوص عليها

تاديد نوع الخدمات المقدمة في الوادة كخدمة الماء والكهرباء والتدفئة والتبريد وغيرها من -ز

 (5) المستفيدينوتاديد المرافق والخدمات المشتركة بين  (4) المشتركين ادالخدمات التي تؤمن أل

 .إجرائهاوالتصلياات ووقت  ةالصيان إجراءاتسس وشروط أتاديد -ح

 ،بدل الخدمات وتاديد ،السداد على المشترك ةالواجب قساطفية الدفع والمبالغ واألكي تاديد-ط

 .(6) تفصيليالسنوية بشكل  ةجور الصيانأوتاديد 

ن يادد التاريخ الذي يستطيع به المشترك االنتفاع بالوادة أرنامج التبادلي و بعن ال ا  درج نصي أن-ي

 .(7) السيااية

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (9الفقرة ) (1)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (1الفقرة ) (2)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.0نص المادة ) (1الفقرة ) (3)
 م تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.( من نظا1نص المادة ) (6الفقرة ) (4)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.1نص المادة ) (24الفقرة ) (5)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (22الفقرة ) (6)
 ردني.( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األ21نص المادة ) (21الفقرة ) (7)
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كة سير الشر  بةنسخة منه في الوزارة لتقوم بمراقالطرفين توضع  ن يوقع العقد من قبلأوبعد 

لقيود والسجالت والسندات ويلتزم مالك الشركة باالاتفاظ با ،ولضمان اق المستفيد من الوادة

 .(1) الااجةمة مع المشترك والماافظة عليها للرجوع لها عند بر والعقود الم ،الالزمة

 يلعقار المعتمد من الهيئة ألل ا  يقدم مستند نأوج  المشرع السعودي على المسوق أ

 .(2) إبرامهمن العقد المراد  أال يتجز  ا  شخص مقدم على التعاقد ويعتبر هذا المستند جزء

 والفندقية.بتقديم الخدمات السيااية  أو مستغلهامالك المنشأة : التزام ثانيا

 لاصول على اقلالعقد  مهبراإويرمي من  ،يتعاقد المستفيد مع مالك المنشأة السيااية

فضل اال أجازة سنوية على إقضاء  إلى أو منتجع ،قرية سياايةأو لمدة معينه في فندق  اإلقامة

 .واالستفادة من هذه الخدمات المقدمة له باس  بنود العقد

ن تكون الوادة السيااية الموصوفة بالعقد، وعلى أن يسلم المستفيد يتعهد المالك بأ بدايةو 

مستغلها بتقديم أو ة مالك المنشأيلتزم و  ،يث لالنتفاع بها ضمن الغرض المتفق عليهكاملة التأث

جزاء المعدة أو المتعلقة باألة الفندقية والسيااية للمستفيد سواء العامة منها ساسيالخدمات األ

 لخاصة فيويلتزم بتقديم الخدمات ا ،لمشترك مثل المطاعم والمسابح واألسواق والمالع لالستعمال ا

 .المعدة للتعاقدالوادة 

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.26نص المادة ) (0الفقرة ) (1)
مستند العقار: مستند مكتو  ومؤرخ توضح فيه جميع البيانات والمعلومات اول البائع والعقار ومخطط المشاركة  (2)

( من نظام 2نص المادة ) (29) قرةواالثار، الفبالوقت ويج  ان يكون المستند معتمدا من الهيئة العليا للسيااة 
 المشاركة بالوقت السعودي.
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فئة ة للمنتفع بالوادة كالماء والكهرباء والتدساسييلتزم مالك المنشأة بتقديم الخدمات األ

( من الالئاة التنفيذية 64) كد ذلك المادةوأ ،(1) للمشتركمن الرااة والتبريد وكل الخدمات التي تؤ 

ة للمنتفعين ساسيبتقديم الخدمات الفندقية األمستغلها أو لقانون السيااة العماني "يلتزم مالك المنشأة 

ن يزود المنشأ بالماالت التي توفر لهم ما يلزم الستهالكهم اليومي وأ ،بالوادات طوال مدة إقامتهم

 من السلع ما لم يتفق على غير ذلك.

مد خر وذلك باس  التصنيف المعتآ إلىيختلف مستو  الخدمة السيااية من منتجع 

وتملك  ،نظام اقتسام الوقتوالتي ياددها  ،الماناة للترخيص ن قبل اللجنةللمنتجع السيااي م

العقارية الخدمات  أون تتوافر في الوادة السيااية يج  أ على أنه وأكدت النصوص ،العطالت

ى األولالدرجة أو ،نجوم بالنسبة للفنادق )الشقق الفندقية(  ةربعة بمستو  ال يقل عن درجة أساسياأل

 .(2)دات السكنية المفروشة بالنسبة للوا

ثاث الذي يضمن األبوفير الوادة السيااية للمشترك وبأن تكون مزودة يلتزم مالك المنشأة بت

يوفر له كافة  نوأ، لصفة التي وردت بالعقد من ايث األشكال واألنواع واألعدادوبا ،رااة المشترك

 مان.وسائل السالمة واأل

غير ملزمة له وغير  تعد  يقدمها المالك والتي ما الخدمات السيااية الخاصة التي أ

ضافية يستطيع المنتفع االستفادة منها مقابل بأنها خدمات إ تعد  ولكن  ،عليها ببنود العقد منصوص

مور وغير ذلك من األ، تاسباق للسيار  ، أوقامة الافالت والمهرجاناتمثل إ ،دفع رسم االستعمال

 الترفيهية.

                                                 
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (21الفقرة ) (1)
 التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي. الالئاة( 1نص المادة ) (6الفقرة ) (2)
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قد تكون من قبل مالك  فإنها ،والسياايةبتقديم الخدمات الفندقية  بالنسبة لتنفيذ االلتزام

المرافق السيااية  دارةفنية مؤهلة إل إدارةن يتعاقد مع ، أو أللمشتركين فيتعهد بتقديمها بنفسه ،المنشأة

 .(1) اإلدارة والخدماتذا كان مالك المنشأة ال يمتلك الخبرة الكافية في إ

وتمكين المستفيد االنتفاع  ،الوادات السيااية والفندقية أو مستغلها بصيانةة مالك المنشأ مثالثا: التزا

 بها.

يااية دامة للوادات السأو مستغلها بكافة أعمال الصيانة واإلة السيااية يلتزم مالك المنشأ

 إلىذ تقسم السنة  في عقد اقتسام الوقت ك إوالمعدة لالستعمال المشتر  ،كافة وللمرافق التابعة لها

ويبقى  وااد أسبوععلى المشتركين بواقع  اأسبوعن خمسو  بايث يقسم ،اأسبوعن وخمسين ثنيا

فيلتزم مالك المنشأة  ،(2)دامة للمرافق السياايةبأعمال الصيانة واإل أسبوعان تقوم الشركة خاللها

سس التي والمدة المطلوبة لها ويادد األ ،العقدة السيااية في بتاديد موعد الصيانة واإلصالح للمنشأ

ولعدم فوات االستفادة من المنفعة   ،صالااتمشترك من هذه اإل أيستقوم عليها بايث ال يتضرر 

 .(3)للمنتفعين

بقاء المرافق والوادات السيااية الصيانة الدورية والوقائية من أجل إ ،فالمقصود بالصيانة

فقد تكون هذه  ،يفات الفندقيةير السيااية والتصنياوذلك طبقا للمع ،بمستو  جيد وجاهزة لالستعمال

ت ايادث ذلك خالل فتر أو الكهرباء أو عطال الهاتف أو عالجية كإصالح أصالاية الصيانة إ

                                                 
( من الالئاة التنفيذية 14) ةاألردني، المادالت واقتسام الوقت ( من نظام تملك العط24نص المادة ) الفقرة )ز( (1)

 لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
 .061ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (2)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (24الفقرة ) (3)
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زيادة أو  أو تغيرهاهدفها الماافظة على الوادة  وقد تكون ترميما  ، انتفاع المشترك بالوادة السيااية

 .(1) بهاوقت االنتفاع جمالها، وهذا ال يكون في 

ر بصيانة واستبدال ن يستمالموجود بالوادة وذلك لتعهد المالك بأ ون الصيانة لألثاثوقد تك

ن يتم االستبدال خالل المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين وأ ،ما يتلف من األثاث والتجهيزات

ام المشاركة بالوقت من الالئاة التنفيذية لنظ (1( من المادة )1ونصت الفقرة ) ،(2) أطرافه

عادة التأثيث في المدد المتعارف عليها ووفقا أو إترميم الوادات  إعادة-1" نهلسعودي على أا

ة على مستو  التصنيف المرخص على ير المعتمدة من الجهات المعنية بما يضمن الماافظياللمع

 ساسه".أ

( 06)كما نص على هذا االلتزام في الالئاة التنفيذية في قانون السيااة العماني في المادة 

 عمال النظافة والصيانة الالزمةعلى اس  األاوال بالقيام بكافة أ أو مستغلها"يلتزم مالك المنشأة 

ثاث والتجهيزات الداخلية على بما في ذلك أعمال اإلاالل والتجديد لجميع األ ،للوادات وماتوياتها

ير السيااية للفنادق يايس والمعياناو يجعلها دائما في مستو  جيد وجاهزة لالستخدام طبقا للمق

سس وشروط ( "على تاديد أ24) ة( الفقر 21ادة )ي في الماألردنالمتعارف عليها" ونص النظام 

 جرائها".لصيانة والتصلياات للوادة وفترة إا

                                                 
 .060ص : مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
 ( من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.21نص المادة ) (0الفقرة ) (2)
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 المطلب الثاني

 بالعقد جراء اإلخالل أو مستغلها مالك المنشأةالجزاءات المترتبة على 

من  األولعدة التزامات تم ذكرها سابقا في المطل   ستغلهاأو ميترت  على مالك المنشأة    

من هذه االلتزامات سيعرضه  أيخالل المالك بإ فإنضمنها مراعاة شروط العقد  ومن ،الفصلهذا 

" يعاق  ياألردنمن نظام تملك العطالت واقتسام الوقت  (1ونصت المادة) ،للمسألة القانونية والجزاء

ظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها بالعقوبات المنصوص عليها في اكام هذا النكل من يخالف أ

 قانون السيااة المعمول به.

 أواليج   ،بااللتزام نونية المترتبة على المالك جراء إخاللهالنتائج القاأو وقبل تاديد الجزاء     

تاديد الجزاء وعليه يج   ،ديد الجزاء المناس  لهذا اإلخاللمعرفة هذا االلتزام وذلك لتسهيل تا

المناس  باس  مصدر هذا االلتزام وذلك لوجود خالف فقهي اول تاديد الطبيعة القانونية لاللتزام 

 سابقة للتعاقد.كونه يبرم قبل العقد وبمرالة  ،ديقبل التعاق اإلعالمب

 نه التزام غير عقدي؟.ه على أنه مصدر لاللتزام أم أهل يجب معاملت ،السؤال المطروح هنا

هو التزام عقدي نشأ بسب  العقد  قبل التعاقد اإلعالمن االلتزام بأ إلىن  من الفقه ذه  جا

ولكن هو التزام عقدي على افتراض وجود عقد سابق  ،واتى لو كان في مرالة سابقة على التعاقد

 في هذه المرالة. ساسيعلى العقد األ

قد األصلي ألن هذا يجوز وجود عقد سابق على العنه ال أ مذه  الىاآلخر  أيما الر أ

نه ال يمكن ترتي  التزامات تعاقدية على عقد لم يوجد بعد وهذا مخالف للقانون مخالف للواقع وأل

 .(1) ا  تعاقدي ا  التزام تعد   وبالتالي ال

                                                 
 .062-064مرجع سابق.ص ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
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إال أن الواقع يؤكد  ،وعد ه التزاما عقديا من عدمه اإلعالمورغم انقسام الفقهاء بشأن االلتزام ب     

نه الراجح أ أيخذ بالر مع األ، على مبدأ اسن النية وبني ،نشأ بصفة مستقلة قبل العقدأنه التزام ي

ما في الدول التي تنظم هذا العقد أ ،قانونيا   ال يكون العقد منظما  غير عقدي في االة أ التزاما   يعد  

 ه التزام مادد ومضمون وملزم.فإنكالمشرع السعودي والمصري 

يد بهذا ه ال ينفي اق المستففإنم غير منظم أ قانونا   قد منظما  أكان العوبالنتيجة سواء    

 .(1) التغريروخاصة الغلط والغبن مع  رادةعيو  اإل أاد ذ ما توافرااللتزام بالطعن بالعقد إ

 بالعقد: مترتبة على اإلخاللوعليه سنوضح الجزاء والنتائج القانونية ال

 العقد.ب اإلخالل: الجزاء المترتب جراء األولالفرع 

 تسام الوقت:عدم االلتزام بإدراج البيانات اإلجبارية في عقود اق: الجزاء المترتب على أوال

جبارية الخاصة لعقد اقتسام على ضرورة تقديم بعض البيانات اإلي األردنالمشرع  نص       

جودة الشركة مو  لتسويق وكافة الوثائق التي تبين أن هذهمثل تقديم شرح مفصل عن خطة ا ،الوقت

عقد أو ظهار سند الملكية للمشروع وا  ، ومكان الوادات السكنية بالتفصيل وطل  الترخيص، فعال

المشروع من ايث أو ن تقديم معلومات واضاة وكافية عن المنشأة وأ، جار ساري المفعوليإ

ركة معلومات تاتاجها الش أيو  سعارورسوم الصيانة وقائمة األ، وواجباتهم طرافواقوق األ ،الملكية

 التزامات مالك المنشأة. إلىضافة باإل

وذلك  ،ة القانونية والجزاءذه المعلومات ستعرض المالك للمساءلخفاء همخالفة إل أي  

ومعاقبة المالك بالعقوبات  ياألردنواقتسام الوقت  ،من نظام تملك العطالت( 21) باس  المادة

 ي.األردنالمنصوص عليها بقانون السيااة 

                                                 
 .061-062مرجع سابق.ص ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
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تاديد جزاء  العقد بدون جبارية فيالمشرع الفرنسي قد ترك عدم إدراج بيانات إ ونالاظ أن    

تعاقديا يتيح للمستفيد التمسك بإبطال العقد لتغيي   أخط تعدمن هذه البيانات  أيغفال واعتبر أن إ

 إلىالتعاقدي فتتيح له القواعد العامة اللجوء  في الغلطخصوصا في االة وقوع المستفيد ، رادةاإل

غفال هذه البيانات ال يعد طل  التعويض عن الضرر مع مالاظة أن إو  ،عو  المسؤولية المدنيةد

 .(1) الضررن يثبت في اد ذاته بل يج  على المستفيد أضررا 

 غير التعاقدي: اإلعالمالمترتب على عدم التزام المسوق ب ءثانيا: الجزا

أو سلو  ااتيالي كان يوهم المستفيد بأ غير التعاقدي اإلعالمالمسوق بالتزامه ب خل  إذا أ    

نه سيكس  اقوقا أو أفي ملكية المنتجع السيااي  ا  نه سيكون شريكمضلل، كأن يقنعه أ دعائي

تم التعاقد على هذا ن يويشترط أ، للوادة السيااية نه سيشتري زمنا ويصبح مالكا  أو أواسعة 

بناء  على معلومات غير صاياة فتصبح  تفيد على التعاقد مع الشركةساس وبالتالي يقدم المساأل

 .جازة المستفيدعلى إ يكون العقد موقوفا   التغرير وبالنتيجةبعي  الغبن مع  ومشوبة إرادته غير ارة

 إلىضافة ية التقصيرية باإلاكام المسؤولويستطيع المستفيد أن يطل  التعويض بناء  على أ    

المستفيد ثبات على ولكن يقع ع ء اإل، لسببيةمع تاقق الضرر والعالقة ا الخطأ الذي ارتكبه

وبالتالي يجوز إثباته بكافة طرق  ،على وقائع مادية بهذا االلتزام يقوم اإلخاللن باعتبار أ

 .(2)اإلثبات

                                                 
 .222سابق ص الباسط مرجععبد  جميعي، (1)
 .060ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (2)
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 الحقيقية: أو غير المضللة أو مستغلهاالجزاء المترتب على ادعاءات مالك المنشأة  ثالثا:

فاألصل أن إرادته ، تضليل المستفيد إلىذا عمد مستغلها إأو مالك المنشأة  الجزاء يلاق    

فإذا نقصت  ،عيو  تعتريها أيبعيدة عن  ،تنتج آثار قانونية في التصرف القانوني، ارة وسليمة

 .نقصهأو بطال العقد إل تكون سببا   رادةهذه اإل

ن إال أ ،ن عدمهالعقد م ألبرام هتفييدة على المستفيد يلتزم المالك بعرض معلومات جوهري     

 إرادة، فمن شأنه أن يعي  استغاللأو كراه أو إمع تغرير  ا  غبنأو  اكان غلطأعي  سواء  أيوجود 

م نتيجة ال وتوه ،على التعاقد على غير الواقع لغلط يقوم في ذهن المستفيد وياملهفا، المستفيد

أو شروطه  أوصي  ماهية العقد معيبة بعي  الغلط المانع الذي ي رادةفتكون اإل ا  قانوني ا  تادث أثر 

معيبة بعي  النقص كان يكون الغلط بالوصف  رادةأو قد تكون اإل ،ماله وبالتالي يكون العقد باطال

على  يكون العقد موقوفا   وبالتالي ،لكنه ال يلغي وجودها رادةوليس بالجنس، فالغلط هنا يعي  اإل

 .إجازة المستفيد

 شرط من شروط العقد المكتوبة: أيالجزاء المترتب على خرق  رابعا:

يستطيع ، اردة في العقدشرط من الشروط الو  أيمستغلها بأو خل مالك المنشأة إذا أ

ن ويستوي أ ،العقد ز له أن يفسخويجو  ،ن يطال  المالك بااللتزام بالشروط الواردة بالعقدالمستفيد أ

المشروع  دارةاقد معها المالك إلن تكون الشركة التي تعأو أ ،يكون المالك هو الذي يدير المشروع

من قبل الشركة وتترت  المسؤولية العقدية في االة تاقق النتيجة ، الوادات السيااية أو السيااي 

جنبي متمثل لخلل راجع لسب  أن اوال يعفى المالك من المسؤولية إال إذا ثبت أ ،التي تدير المشروع

 .(1) المستفيدخطأ أو فعل الغير أو بالقوة القاهرة 

                                                 
 .066سابق.صمرجع  ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
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الشروط، خالل بإذا ثبت وجود إالجزاء  اويترت  عليهوبالنتيجة تنشأ مسؤولية المالك   

تفق عليه ويرجع المستفيد على مالمبلغ الأو  ،المدة المتفق عليها والوادة السيااية أكالعي  في 

 الفسخ.أو المالك بالتعويض 

 لعقد.با اإلخاللالفرع الثاني: النتائج القانونية المترتبة على 

فيمارس المستفيد اقه في ، بعقد اقتسام الوقت اإلخاللتظهر عدة نتائج قانونية على     

اتى على الشركة الموكلة أو  ،مستغلهاأو القضاء لرفع دعو  على مالك المنشأة  إلىاللجوء 

 .إخاللهم بالعقد المبرم فيما بينهم  بوذلك بس دارةباإل

وذلك لصعوبة تاديد  ،ائيا في عقود اقتسام الوقتولصعوبة مالاقة مالك المنشأة قض   

 إلىليها المستفيد قبل اللجوء فقد ادد الخبراء عدة طرق يفضل أن يلجأ إ ،قالقانون الواج  التطبي

 :(1)القضاء وهي 

 وشرح المشكلة وتاديد ما يريد بالضبط. ،اتصال المستفيد بالشركة البائعة للوقت-2

 امايةبعض المؤسسات الخاصة ب إلىن يلجأ ن للمشترك أيمك األولذا لم ينجح الال إ-1

وعند  ،المنازعات الخاصة باقتسام الوقت والتي توفر خدمات تسوية (OTEوروبا )المستهلك في أ

 للمستفيد. ا  صدور اكمها يكون ملزم

يستطيع أن يكت  ألعلى مرجع في الشركة  ،ع للمؤسسات المعنيةذا لم يرغ  المستفيد الرجو إ-1

 رسالة تتعلق بالنزاع. أيرسال عة وا  البائ

لال المشكلة فعلى المستفيد التفكير في  معينا   وقدمت الشركة عرضا   ،فلات هذه الجهودإذا أ-0

 ؟الماكمة إلىفضل لو لجأ وهل من الممكن أن ياصل على ال أ ،العرض المقدم

                                                 
 .14مرجع سابق. نسرين،مااسنة،  (1)
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 ،القضاء هو الال إلىوء اللج يكون لال المشكلة فعندها ولم تقدم عرضا   ،ذا لم تتعاون الشركةإ-6

ثبات وتاديد سب  واثبات دعواه بكافة طرق اإل ،لقضاءمام اويترت  على المستفيد إقامة الدعو  أ

 سلو  قبل التعاقد.أو األبالعقد سواء كان بالشروط  اإلخالل

ما وعليه يصدر اكم الماكمة في النزاع المت علق باقتسام الوقت إما بالتنفيذ العيني وا 

ماو  ،بالفسخ ما ا  وقد تاكم بالجزاء الجنائي في بعض الااالت ، بالفسخ والتعويض معا بالتعويض وا 

 كاآلتي:وسنوضح ذلك 

 مستغلها بالتنفيذ العيني:أو لزام مالك المنشأة : إأوال

وعلى نفقه المالك فيقوم  ،يكون التنفيذ العيني باصول المستفيد على شيء من النوع ذاته   

مكن ذلك، ومثال ويتامل المالك كافة المصروفات إذا أ، ي لاق بالمستفيدالمالك بجبر الضرر الذ

وعند التنفيذ  ،أسبوعذلك كان يتفق العاقدين في العقد على قضاء عطلة في منتجع معين لمدة 

 فيلتزم المالك بتزويد المستفيد مدة يومين كما في العقد. ،امأين المدة هي خمسة اتضح للمستفيد أ

 مستغلها بالفسخ:أو لك المنشأة لزام ماتانيا: إ

ط من شروط شر  يألوذلك إلخالل المالك  ،بفسخ العقد بين العاقدين قد تاكم الماكمة    

ومثال ذلك كان يعقد المستفيد  ،رجاع الوضع لما كان عليه سابقا كان لم يكنويلتزم المالك بإ ،العقد

تضح أنها تتسع وعند تنفيذ العقد ي، لعقد على أن ياصل على وادة سيااية تتسع ألربعة أشخاصا

 رجاع الاقوق كما كانت كان يرجع للمستفيد المبلغ الذي دفعه.زم البائع بإفيل ،لشخصين فقط

 مستغلها بالتعويض:أو لزام مالك المنشأة ثالثا: إ

لجأ إليه القاضي عادة وي، غل  في هذه العقود بالتعويضقد يكون اكم الماكمة وعلى األ   

الضرر و  ،على تقديره للنزاع للمستفيد بالتعويض بناء   فياكم مستايال  فيذ العيني نالتعندما يكون 
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باتفاق  بالعقد مقدما   ا  وقد يكون التعويض مادد ،بالعقد اإلخاللصا  المستفيد جراء الذي أ

 وهو ما يسمى بالشرط الجزائي. ،الطرفين

 بالجزاء الجنائي: أو مستغلهامالك المنشأة  ةرابعا: معاقب

ثل فعال مذا ارتك  المالك بعض األالجزاء الجنائي إ إلىوقد يصل الجزاء في بعض الدول   

ن ، أو أن يطل  المستفيد النشرة التفصيلية بالمسائل المتعلقة باقتسام الوقت وال يزوده بها المالكأ

 .(1)يصدر المالك ادعاءات مضللة غير اقيقية بهدف الاث على التعاقد 

 المبحث الثاني

 للمالك في عقد اقتسام الوقت ةلحقوق المترتبا

ن من أهم الاقوق على اإل بعض الاقوق ستغلهامأو يترت  لمالك المنشأة      اق طالق هو وا 

شركة  إدارةمتمثلة باقه في  خر بعض الاقوق الفرعية األ إلىضافة المالك في المقابل النقدي باإل

دارةو  ،اقتسام الوقت دار الموقع السيااي، و  ا  رارات التي تضمن سير الوادات، واتخاذ كافة الق ةا 

 كمل وجه.العقود على أ

 في هذا المباث اقوق المالك في عقد اقتسام الوقت في مطلبين: تناولوعليه سن

 األولالمطلب 

 مستغلها بالمقابل النقديأو حق مالك المنشأة 

بل النقدي وفقا لضوابط مستغلها بتاديد المقا أوالفندقية أو يقوم مالك المنشأة السيااية 

ويدل ذلك على أن عقد اقتسام  ،داء هذا المقابل ومواعيد الدفعوطريقة أ ،ير وأسس معينةياومع

                                                 
 .26مرجع سابق نسرين، مااسنة، (1)



93 

 

ن يكون الرفض على هذا البدل دون أ أوال الموافقة الوقت هو عقد إذعان بايث ال يملك المستفيد إ

 .(1) وادهعلى المالك  را  فيكون ذلك اك أو تعديله ،تدخل شروط سداد المقابل النقدي أيله 
باقه في ثمن الوادة السيااية ويقدر باس  ، م المقابل النقدي المستاق للمالكسويق       

تفع وية التي تدفع لضمان استفادة المنضافية السنواقه بالمصاريف اإل، المراد االنتفاع به سبوعاأل

 :كاآلتيمن الوادة وسنباث ذلك 

 مستغلها بالثمن:أو  حق مالك المنشأة :األولالفرع 

مقابل ما وفره للمستفيد مستغلها اصوله على الثمن أو هم اق من اقوق مالك المنشأة أ

يستاق المالك الثمن من المستفيد قامة وانتفاع بالوادة السيااية في وقت معين من كل عام، و من إ

ا لاصة في وادة جار يإذا كان العقد ولكنه يكون أجرة إ ،اصة في وادة سيااية ذا كان العقد بيعإ

في العقد لقاء انتفاع المستفيد  ن المقابل الذي اتفق عليه الطرفانلغ هو عبارة عفيكون المب ،سيااية

 من هذه الوادة السيااية كما ذكرت بنود العقد.

اماية نها وذلك ليالوادات السيااية وتعي ي المالك بتقديم أسعاراألردنلزم المشرع أ    

("انه على طال  9ضرار بهم فنصت الفقرة)و(من المادة )لعدم اإل سعارف األمن اختالالمشتركين 

 ،في مختلف المواسم ومدة سريانها" أو المشروعللوادة في المنشأة  سعارالترخيص ان يقدم قوائم األ

نظام المشاركة بالوقت السعودي "ان يتضمن مستند العقار  ن( م21( من المادة )9)الفقرة ونصت 

 توضح المبلغ المطلو  عن كل وادة من وادات المشاركة بالوقت وطريقة الدفع". سعارقائمة باأل

كل ان يادد الثمن بش أو مستغلهاعلى النص التشريعي فيج  على مالك المنشأة  وتعليقا     

دم ومواعيد كل قسط ولضمان استيفاء بقية الثمن بعد دفع مق ،ويادد طريقة دفع األقساط ،قاطع

                                                 
 .094ص ، مرجع سابق ند  سالم امدون، مالعلو، (1)
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 قساطكمبياالت بعدد األ أون يقدم المستفيد شيكات بنكية د لد  الجهات اإلدارية أالثمن في العق

 .(1) بالقسطالباقية، ويادد كل منها تاريخ الوفاء  قساطمن األ ا  الباقية وقيمة كل منها تساوي قسط

 في الرسوم والمصاريف أو مستغلهاالفرع الثاني: حق مالك المنشأة 

وتشمل مصروفات ا في العقد، لمصاريف السنوية والمنصوص عليهبالرسوم وا للمالك الاق    

جهزة واأل، ثاثراسة ونصي  المستفيد من تجديد األومصروفات استهالك الكهرباء والا الصيانة

ومصروفات استهالك المياه والضريبة العقارية  دوات التبريد والتدفئة(أ)مثل الموجودة في الوادة 

وتكاليف  ،ونصي  المستفيد من مصاريف الصيانة المختلفةية، المستاقة على الوادات السياا

 .(2) نذار الاريق والتكيفات ومصاريف االستعالم والمتابعةإ

ايث  ،خضع لمعادلة خاصةن اسا  هذه المصاريف والرسوم يومن الجدير بالمالاظة أ    

ا من قبل التي يتم االنتفاع بهة واادالفندقية الأو ن المنشأة السيااية أخذ بعين االعتبار البد من األ

 أو بسب قد تتلف من االستخدام بسب  سوء استعمالها  ،وقات مختلفةالمستفيدين بشكل دوري بأ

ساس الاتسا  هذه المصاريف والرسوم وتقسيمها وعلى ذلك ال بد من وجود أ ،عمرها االفتراضي

نها من المم ،الاصص بالتساوي فيما بينهم على المستفيدين باس  للزيادة ن تكون معرضة كن أوا 

 .(3) السوقفي  سعارالمستقبل وذلك تباعا لزيادة األ في

كد من بياناته للتأ ،رسوم والمصاريف واالتصاالت التي أجريت مع العميلويدخل ضمن ال

وتواريخ استاقاقها  قساطوقيمة األ ،والهاتف والعنوان وقيمة التعاقد الشخصية والمالية كاالسم

السنوي  كل عام إلخطارهم بقيمة مبلغ الصيانة بدايةة للعمالء في لسجلة والمرسوالخطابات الم

                                                 
 .19مرجع سابق.ص، مامد الغزالي، (1)
 .02ص ، سابق مامد، مرجع الغزالي، (2)
 .11مرجع سابق.ص نسرين، مااسنة، (3)
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المستاق عليهم والفاكسات المرسلة للعمالء للتأكيد الاجز الخاص بهم واالتصاالت التي تجر  مع 

 . (1) مواعيدهافي  قساطللتأكد من سداد األ قساطالعمالء قبل موعد األ

الواردة  سعارتعديل على األأو مصاريف أو رسوم  أييادة يضمن المالك للمستفيد عدم ز    

 ، وذلك(2) سريانهاوخالل فترة  عدة للجمهور في مختلف مواسم السنةفي العقد والمقدمة والم

 أين استعمال اق االنتفاع بالوادة لن يكبد المشترك تراط المالك على نفسه صرااة على أالش

 ضافية غير منصوص عليها.يف إتكال

في العقد تتضمن اسا  هذه المصاريف وتقديرها  ليه فمن الضروري وضع األسسوع   

العقد وذلك  عرضها على المستفيد قبل إبرام لها، ويج وكيفية اسابها والزيادة التي سوف تصل 

هي مشتركة بين كافة  دارةليكون على بينه على ماذا يتعاقد فتكاليف الغاز والماء والكهرباء واإل

 المستفيدين.

فسداد الرسوم والمصاريف المالية والضرائ  المستاقة للمالك على المستفيد مقابل االنتفاع   

السنوي للوادة والتي  وزارة السيااة خالل مدة استعماله بالوادة والتي اددها المالك والمعتمدة من

 .(3) فسخه بموج  اكم قضائي إلىم اللجوء دلضمان سير العقد وع ا  وشرط ،تعتبر اق للمالك

 

                                                 
 .02ص ، سابق مامد، مرجع الغزالي، (1)
 ( من نظام اقتسام الوقت األردني.22الفقرة) (من المادة ) (2)
 .2669لسنة  69القرار الوزاري المصري رقم  ن( م24المادة ) (3)
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 المطلب الثاني

 الفندقية أو الوحدات السياحية  إدارةمستغلها بأو حق مالك المنشأة 

المنشأة ووضع الشروط  إدارةمستغلها هو ااتفاظه باق  أوأة من أهم اقوق مالك المنش    

يقوم المالك  ،بية رغبات المتعاقدينولضمان اسن سير استغاللها وتل ،والضوابط المنظمة لذلك

استخدام المنتفعين للوادة المتفق عليها وكافة ملاقاتها على الوجه الذي يراه غير مخل  بتنظيم

 .مخالف للقانون وغير مخالف للعقد وغير ،دا  العامةأو اآلبالنظام العام 

وتسليم  ،التي يراها مناسبة لضمان تنظيم مواعيد استالم دارةسس اإليطبق المالك أ    

منية في ويقوم بتنظيم كافة النوااي األ ،عدم تداخل مواعيد المنتفعينيكفل الوادات بالشكل الذي 

عداد المرافقين وعدم مخالفة االتفاق بين طالع على كروت الاجز للمنتفعين وا  المنشأة كأن يقوم باال

دارةة كتنظيم و مة في المنشأوتنظيم انتفاع المستفيدين من الوادات والمنافع العا، العاقدين دور  ا 

وكيفية االستفادة من ، والمطاعم العامة مالع  والنوادي والمسابح والشواطئوالترويح والالمالهي 

شراف على مباني الوادات كما ياق للمالك اإل ،ومواعيد دخولها ،ماكن وطرق استعمالهاهذه األ

ترتي  الوادات الداخلية و  ،ومواعيدهاواإلشراف على عمليات النظافة ، وعلى صيانتها الدورية

دارةو ، يمهاوتنظ  ،اابهم للايواناتاستخدام النزالء لها ومنع اصط وكيفية ،األماكن الخارجية للمنشأة ا 

 .(1) تقلل من تصنيف الفندق أو ،دوات التي تزعج باقي المنتفعينومنع استخدام األ

ن يكون المالك ي "أاألردن( من نظام اقتسام الوقت 22من المادة ) )ز( ألزمت الفقرةوقد    

وأن ، المشروع ولها سجل معروف في هذا المجال والمنشأة أ إدارةدا مع شركة متخصصة في متعاق

 ،"أو المشروعالمنشأة  دارةن يكون لد  المالك دائرة مختصة إلتقدم هذه الشركة ما يثبت ذلك وأ

                                                 
 .16سابق.ص مامد، مرجع الغزالي، (1)
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ن أأو  دارةن يعين المالك شركة مختصة باإلويستوي أ ،نالاظ إلزام المشرع للمالك بإدارته للمشروع

على المالك اتى لو كان هناك شركة  فالمسؤولية مترتبة وبالتالي ،للمشروعيكون هو نفسه المدير 

 .دارةمختصة باإل

والقانون المصري نصت على مشاركة  ،منها القانون الفرنسي ،ن هناك بعض القوانينإال أ   

 وفقا   اإلقامةاقوق  ا وصفهم أصامشاركة المساهمين ويف ،شركات اقتسام الوقت إدارةالمستفيد في 

دارةالشركة ،و  إدارةلنظام الاصص الزمنية تعطيهم الاق في  اري السيااي الذي تقع الموقع العق ا 

مات الكافية للمساهمين ن المشرع الفرنسي اهتم بتوفير المعلو ولذلك نجد أ، قامتهمعليه اقوق إ

وضع قواعد خاصة للتصويت و  ،عمال المفروضة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركةشأن األب

ولضمان اقتصار  ،اإلقامةاقوق  أصاا ، وذلك لبعد موقع العقار عن أيبداء الر ولتسهيل إ

 .(1)المصلاة في الااالت التي تقتضي ذلك أصاا التصويت على 

المال  دارةللتنظيم القانوني إل نظام اقتسام الوقت طبقا   إدارةم المشرع المصري وقد نظ      

 إدارةف ،لك لغيا  التنظيم التشريعي للاصص الزمنية لعقد اقتسام الوقت في مصرالشائع وذ

ويمكن ، فيصدر باألغلبية المقدرة على أساس األنصبة ،الاصص تتم وفقا لتصويت الشركاء

عمال لك أوذ ،المشروع إدارةيختارونها لتقوم بممارسة  إدارةشركة أو  مديرا   انو ن يعي  للمستفيدين أ

مثل  ،إدخال تعديالت في الوادة إلىعمال غير المعتادة والتي تهدف أما في األ ،عتادةالم دارةاإل

رباع ة أغلبية ثالثفيتطل  ذلك أ ،أو بناء وادات جديدة ،مسااة خضراء إلىتاويل بعض الوادات 

 .(2)المال المملوك على الشيوع

                                                 
 .211ص  سابق، اسن، مرجع جميعي، (1)
 .01ص  سابق، اسن، مرجع جميعي، (2)
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 الرابعالفصل 

 ستفيد للمعلى عقد اقتسام الوقت بالنسبة  ةثار المترتباآل

تتادد  اقوق والتزامات، إلىثار خاصة بالمستفيد فتنقسم رت  عقد اقتسام الوقت عدة آتي     

وتمثل االلتزامات المترتبة على المستفيد الاقوق  ،برامه بين الطرفينباس  صورة العقد الذي تم إ

د تعتبر التزامات لمرجوة من العقالمستفيد ا صايح فاقوق والعكس ،ومستغلهاالواجبة لمالك المنشاة 

 لمالك.ل

وسنفرد المباث  ،هذا الفصل الاقوق وااللتزامات المترتبة للمستفيد بالتفصيل تناولسن وعليه  

أو للاديث عن التزامات المستفيد في عقد اقتسام الوقت والتي تكون اق لمالك المنشأة  األول

  .من التعاقد اقوق المستفيد والذي يرمي لهالالمباث الثاني  وسنفرد ،مستغلها

 األول المبحث

 في عقد اقتسام الوقت المستفيدالتزامات 

برم بين ادد باس  صورة العقد الذي أتوت ،من االلتزامات على عاتق المستفيدتترت  جملة    

هذا المباث التزامات المستفيد والتي تمثل اقوق  تناولوسي ،أو مستغلها والمستفيدمالك الوادة 

ايث سنبين التزام المستفيد بسداد التكاليف المتفق  ،غلها ولكن بشكل تفصيليمستأو مالك المنشأة 

أو وااللتزامات المترتبة على المستفيد جراء انتفاعه بالوادة السيااية  األولعليها بالعقد في المطل  

 الفندقية في المطل  الثاني.
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 األولالمطلب 

 المستفيد المالية تجاه المالكالتزامات 
والذي يمثل  ،قامته وانتفاعه من الوادة السياايةالمستفيد بأداء ثمن معين مقابل إيلتزم     

ننا أ إال-السابقالفصل - مسبقا فيذلك  تناولبنفس الوقت اق مالك الوادة السيااية وقد تم 

المتعلقة انونية دراج بعض النصوص القبالنسبة اللتزام المستفيد مع إ التفاصيلسنورد بعض 

 اليالتها.بااللتزام وت

؟ أو إيجارختالف نوع العقد هل هو عقد بيع اوتختلف طبيعة الثمن لعقد اقتسام الوقت ب    

، من دفعة اس  االتفاق أكثرمقسطا على أو ة واادفيدفع المستفيد الثمن على دفعة  ا  ذا كان بيعفإ

تادد  دورية وغالبا ة إنما تكونوااد  تدفع مرةوهي ال ،جرةجار فهنا نتادث عن أيإذا كان عقد أما إ

 نها سنوية.بأ

 ها فيما يلي:ولناقسمين وسنت إلىوتقسم التزامات المستفيد المالية   

 التزام المستفيد بدفع التكاليف المتفق عليها بالعقد: :األولالفرع 

ل ثمن لعقد والتي تمثيقع على عاتق المستفيد التزام سداد التكاليف المالية المتفق عليها با   

 في السنة وااد أسبوعلمدة ، ه بالوادة السيااية المعدة لتقديم خدمات تروياية وخدمات فندقيةانتفاع

 ،دة كخدمة الطعام والشرا  والرااةقامته في الواة طوال مدة إساسيمع استفادته من الخدمات األ

ماددين  وتمكين المستفيد من االنتفاع بالوادة السيااية والتي تمثل مال التعاقد من مكان وزمان

 بالعقد.

المادة داء ثمن اصوله على الاق ونصت صوص القانونية التزام المستفيد بأقررت الند ف    

جميع االلتزامات "يلتزم المنتفع بسداد أن  ( من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني على244)
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المنشأة  أو مستغلان لمالك ذا تخلف المنتفع عن السداد كوا   ،المالية المستاقة عليه بموج  العقد

 السيااية وقف انتفاعه بالعين اتى قيامه بالسداد". أوالفندقية 

تفق عليه في داء الثمن الملمالاظ من النص التشريعي السابق أن المستفيد ملزم بأومن ا   

 أو مؤجال   ن يكون الثمن معجال  ويستوي أ، لعدم السداد ا  فاعه بالعين سببالعقد واعتبر وقف انت

ذا فإذا تأجل الثمن كان بيع تقسيط وا   ،البدلين فقط أادجيل ا في البيع تأجازو فبعض فقهاء القانون أ

على  أو تقسيطهجيله أو تأجر فيجوز تعجيل األ اإلجارةما في أ، ا  ميسل ا  بيعتأجل المبيع كان البيع 

أو  كان معجالأواء داء الثمن سه أليآلسابق من النص ا وقد خال، معلومة العدد والمبلغ أقساط

 .اإليجارأو عقد البيع  إلىداء الثمن ولم يرجع المشرع أ مؤجال  

ن يلتزم المنتفع من العقد النموذجي المصري "وهو أ ى من البند الثامناألول وجاء في الفقرة    

وال ياق ، السنوية دون تأخير وكذلك مصروفات الصيانة الباقية عليه في مواعيدها قساطبسداد األ

 بذلك". اإلخالله االنتفاع بالوادة في االة ل

"يقوم المنتفع  2669لسنة  69المصري رقم ( من القرار الوزاري 24المادة ) لنص عماال  وا     

الدورية  إليه قيمة الصيانة تاقة عليه مقابل االنتفاع مضافا  بسداد جميع االلتزامات المالية المس

ال كان من وال يجوز التأخير في السداد وا   ة السيااة ...والتي ياددها المستغل والمعتمدة من وزار 

 اق المستغل فسخ العقد بموج  اكم قضائي يصدر لصالاه".

أو ما الجزاء المترت  على عدم قيام المستفيد بتنفيذ هذا االلتزام هو منع مالك المنشأة أ    

 قساطباقي األأو  ،ت  في ذمتهالمستفيد من االنتفاع بالعين اتى قيامه بسداد المبلغ المتر  مستغلها

 ن يقوم المالك بفسخ العقد بموج  اكم قضائي يصدر لصالاه.أو أ ،المستاقة الدفع
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 ضافية السنويةلتزام المستفيد بدفع المصاريف اإلا الفرع الثاني:

فرض على المستفيدين، وهي ف المالية التي تمن التكاليتعد  المصاريف اإلضافية السنوية      

والضرائ   الفندقية مثل رسوم الصيانة والنظافة أوضافية تتعلق بالمنشأة السيااية ف إمصاري

 ضافية الخارجة عن ثمن الوادة السيااية الواردة في العقد.سوم التعاقد وغيرها من الرسوم اإلور 

م شير على أن يامن قرار وزير السيااة المصري بشأن شركات الت (21ونصت المادة )    

ات المالية المستاقة عليه من مقابل االنتفاع بشكل منظم مضافا تزاملالنتفع بسداد جميع ا"يقوم الم

للتعاقد بينهما  الدورية التي تاددها الشركة بما يتوافق مع هذا القرار وطبقا   إليها قيمة الصيانة

 والمعتمدة من وزارة السيااة خالل مدة استعماله السنوي الفعلي.

ن الضرائ  ايث يج  أ ،تفيد بالعينالمالية المترتبة على انتفاع المس فمن ضمن التكاليف    

ين وبين مالك المنشأة وطريقة تقسيمها بين المشترك ،من العقد بيان مستو  هذه الضرائ يتض

على  أمينمن قبل الشركة، فتوزع قيمة الت أمينعداد بوليصة تمتى قام بإ أمينوكذلك قيمة قسط الت

من مد  االستفادة  تغير  سبا  قد أ أيضرار الناجمة عن األ أمينة وثيقة التالمشتركين بهدف تغطي

 للمستفيد. أو الفندقية بالنسبةمن الوادة السيااية 

 ،السياايةويتعهد المستفيد في عقد اقتسام الوقت بدفع ثمن اصوله على االنتفاع بالوادة 

دارةوتكاليف الغاز والماء والكهرباء و  ،لعقدوالماددة با القانونية المترتبة على التعاقد الرسوم وسداد  ا 

وتكاليف  ،أو طارئةدورية  أكانت صيانةسواء  وتكاليف الصيانة ،أو الفندقيةالمنشأة السيااية 

 .(1) التأميننفقات خاصة متمثلة بالضرائ  ونفقات  إلى التجديد والتغيير باإلضافة

                                                 
 .61سابق ص  الباسط، مرجععبد  جميعي، (1)
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أو  الصيانةمثل تكاليف  ،ضافيةف اإلالعقد كيفية تقسيم التكالي تناولن يوعليه يج  أ   

وبطبيعة الاال كلما زاد عدد المستفيدين قلت  ،رسوم التعاقد بين المستفيدينأو الضرائ  أو  التأمين

 عليهم والعكس صايح. المترتبةالتكاليف 

 ،وفي مقابل التزام المستفيد بسداد نصيبه من النفقات والمصروفات المفروضة عليه بالعقد   

ن فله أ ،عتراضه على تقدير المصروفاتاأو ة عدم موافقته على قيمة االشتراك السنوي وفي اال

وتعديل النفقات في ضوء ما  ،دة تقدير قيمة المصروفات المترتبة عليهعاإ طالبا   القضاء، إلىيلجأ 

 .(1) مغاالةنفاقه وبدون تم إ

 المطلب الثاني

 التزامات المستفيد بالنسبة للوحدة

 أو كان ،للاصة الشائعة في وادات مشروع اقتسام الوقت كان مالكا  ألمستفيد سواء يلتزم ا     

ية المخصصة له في ادود ما تقرره ن يستعمل الوادة العقار أو استعمال فله أصاا  اق انتفاع 

ضرر بباقي  أيوبما ال يلاق  ،من عدم تجاوز الغرض الذي أعدت من أجله ،الشيوعاكام أ

 .(2) ةالوادالمستفيدين من 

عقد اقتسام الوقت بالماافظة على الوادة السيااية المخصصة له ويلتزم المستفيد في      

منه وان  المتعمدهمال والتقصير الناشئ عن اإل أو الهالكرضها للتلف ، فال يع  سبوعباس  رقم األ

أو مقر مكت  أو ن يستعملها كعيادة فال يجوز له أ ،اق الذي جاء بالعقديستعملها باس  االتف

 .(3) للوادةة الشخص العادي عند استعماله يامخزن للبضائع وعليه بذل عنو أ ،ارسة التجارةممل

                                                 
 .61سابق ص  عالباسط، مرجعبد  جميعي، (1)
 .041 ص، 006 الملكية، ف ق، ا0جالوسيط،  السنهوري، (2)
 .91-91 ص، 2660،والنشر، دمشقدار المالح للطباعة  الموسمي،كامل فريد، شرح عقد اإليجار  السالك، (3)
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عماال        "يتعهد المنتفع باستعمال (:69( من القرار الوزاري المصري رقم )6اكام المادة )ألوا 

أو يعرضها للتلف ال العين في الغرض المتعاقد عليه وأن يستخدمها االستخدام الهادئ المعتاد وا  

م بسداد جميع المصاريف من ذويه يلتز  أادبفعل  أوتلف بفعله  أيذا وقع وا  ، سوء االستخدام

ال يسب  لهم كما يتعهد  ،الالزمة إلصالح التلف بالارص على تاقيق الرااة والسكينة لجيرانه وا 

 .  (1) المستاقات المستغل فسخ العقد مع رد باقيأو وفي االة مخالفة ذلك ياق للمالك ، ازعاجإ

ونص على هذا االلتزام المشرع العماني "يلتزم المنتفع بنظام اقتسام الوقت باستعمال الوادة 

، أو سوء االستخدامال يعرضها للتلف صصة له في الغرض المتعاقد عليه وا  الفندقية والسيااية المخ

 .(2) التلفصالح ف الالزمة إلزم بسداد جميع المصاريمن ذويه يلت أادبفعل أو ذا وقع تلف بفعله وا  

ن "يلتزم المنتفع بمراعاة ما تقتضي به ( على أ66المشرع العماني في المادة ) كما نص

تزامات اسن الجوار وعدم التعسف لوبكل ما يتعلق باال اللوائح المتعلقة بالصاة والسكينةالقوانين و 

 .(3)في استعمال الاق"

ن يؤجر الوادة من ه أوياظر علي ،المادد سبوعألويلتزم المستفيد بموج  العقد برقم ا  

مستغلها قبل الول المدة أو خطار كتابي لمالك المنشأة أو أن يتنازل عنها للغير دون إالباطن 

 قل.لالستعمال السنوي بشهرين على األ الماددة

ء جرا"ال يجوز للمشتري إعلى أنه الوقت السعودي ( من نظام اقتسام 19وقد نصت المادة )    

ال بعد موافقة شكل من األشكال إ أيثناء الفترة الماددة له بع بها أتعديالت بالوادة التي ينتف ةأي

 البائع والمشترين لنفس الوادة".

                                                 
 .01مامد مرجع سابق ص  الغزالي، (1)
 ( من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني60المادة) (2)
 ( من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني60المادة) (3)
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ن الهدف من عقد اقتسام الوقت هو انتفاع المستفيد وبما أ ،ونالاظ على النص السابق  

السيااية لمستفيد الماافظة على الوادة فيعد من التزامات ا ،وذويه بالوادة السيااية ومرافقها

ال بعد موافقة المالك رات إيتغي أين يادث فيها استعماال مشروعا، وال يجوز أ واستعمالها

 والمستفيدين معه على الشيوع.

دة ( من نظام اقتسام الوقت السعودي "يلتزم المشتري باستعمال الوا11) نصت المادة     

المعتاد ويتعهد  الهادئن يستخدمها االستخدام وأ، ألنظمة المملكةللسكن استعماال مشروعا وفقا 

 .بااترام خصوصية ورااة السكان المجاورين"

لمصرح لهم باالنتفاع بما فيهم وا ،شخاص المذكورين في العقديلتزم المنتفع بعدد األ    

القرية  إدارةتضعها  ات واللوائح التيميويج  التزامهم بالتعل (1) عاما.عشر  األطفال اتى سن اثنتي

 .(2) للقرية.على اقوق جميع النزالء والمظهر الاضاري  افاظا  

 الفندقية:أو المستفيد تجاه الوحدة السياحية  نستنتج التزاماتمما سبق 

  ن يكون وأ ،الغرض المتعاقد عليه وفقلفندقية اأو التزام المستفيد باستعمال الوادة السيااية

 سوء االستخدام. أويعرضها للتلف  وان ال معتادا   استعماال  

  تعماال بايث ياقق الرااة والسكينة الفندقية اس أوالتزام المستفيد باستعمال الوادة السيااية

 .اضرر أو  ا  زعاجوأال يسب  لهم إ ،لجيرانه

 مصرح لهم باالنتفاع بهذا التعاقدشخاص الالتزام المستفيد بعدد األ. 

  ة.شأالمن أوالقرية  إدارةوائح التي تضعها لوالالتزام المستفيد بكافة التعليمات 

                                                 
 العقد النموذجي المصري. ن( م0البند ) ن( م1) الفقرة (1)
 العقد النموذجي المصري. ن( م0البند ) ن( م6) الفقرة (2)
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 خر وتعويض الطرف اآل ،وماتويات الوادة ،التزام المستفيد بالماافظة على مرافق القرية

 ضرار.أو األفي االة التلف 

  االلتزام برد الوادة لمالكها في نهاية المدة المخصصة لها باالة جيدة كما تسلمها وعدم

 ترك متعلقات بها.

  تعديالت بالوادة مال العقد. أيجراء المستفيد بعدم إيلتزم 

 بليتها للتجزئة وذلك لعدم قا، سمة الوادة للاصول على اصة مفرزةيلتزم المستفيد بعدم ق

ئ    جله.من أ ت  باس  الغرض الذي أ ن ش 

  ار كتابي عنها للغير دون إخط أو التنازليلتزم المستفيد بعدم تأجير الوادة من الباطن

 قل.ي بشهرين على األوادة قبل الول المدة الماددة لالستعمال السنو لمالك ال

عماال لنص الفقرة   ( من العقد النموذجي "يلتزم المشتري بالافاظ على 0( من البند)9) وا 

أتالفا أو ضرار ة أأيمن ينو  عنه عن أو  األولمرافق القرية وماتويات الوادة وتعويض الطرف 

 ثناء تواجدهم بالقرية.أو مرافقته ألهم اق االنتفاع ممن  أوبها سواء منه  تلاق

أو خل المستفيد بتنفيذ هذه االلتزامات سواء المالية عرض هذه االلتزامات فإذا أ وأخيرا بعد  

ن مستغلها واس  القواعد العامة أ أوة ، وترت  ضرر جاز لمالك المنشأااللتزامات المتعلقة بالوادة

 مقتضى.ذا كان له مع التعويض إ أو الفسخعيني يطل  من المستفيد التنفيذ ال
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 المبحث الثاني

 عقد اقتسام الوقت للمستفيد في ةالمترتب الحقوق

ي والتي يرم ون للمستفيد في عقد اقتسام الوقتهم الاقوق التي تكفي هذا المباث أ تناولن

ضافة باإل ،ك المنشاةمبرم بينه وبين مالفضل استفادة من العقد اللها من التعاقد والتي تضمن له أ

فيد والاد المست امايةالضمانات المترتبة للمستفيد بموج  النصوص التشريعية والتي تهدف ل إلى

 .من التالع  بهذا العقد

 هم اقوق المستفيد التي تضمن له االستفادة من العقد.في هذا المباث أ تناولوسن

قوق مثل اق انتفاعه بالوادة ت على الكثير من الاياصل المستفيد من عقد اقتسام الوق 

المرافق ب واق انتفاعه ،أفضل انتفاع له الوادة لضمانعية التي ترد على والاقوق الفر  ،السيااية

في عقد اقتسام  في هذا المطل  بعض الاقوق الخاصة للمستفيد ولناوسنت، التابعة للوادة السيااية

 العقد. راءيد ج  للمستفالتي تنشأ  امايةالوقت وسنفرد المطل  الثاني لل

 األولالمطلب 

 حقوق المستفيد 

الاقوق المقررة للمستفيد من عقد اقتسام الوقت االنتفاع بالوادة السكنية كما ورد تضمن 

 هذه الاقوق فيما يلي: وسنوضح ،بالعقد
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في الموعد المحدد وبحسب  أو الفندقيةحق المستفيد بتسلم الوحدة السياحية  :األولالفرع 

 لموجودة في العقد:المواصفات ا

لتجهيزات التي الفندقية مال العقد شاملة كافة ا أوينشأ للمستفيد اق تسلم الوادة السيااية 

فتقوم شركة اقتسام الوقت بتسليم الوادة السيااية  ،النقصأو خالية من التلف  ،تضمن االنتفاع بها

"يتسلم العميل  1424( لسنة 264المصري رقم )ي ( من القرار الوزار 6لفندقية ونصت المادة )أو ا

المنتفع الوادة عن كل اصة سنوية لالنتفاع بموج  نموذج معد لذلك يشمل كل تجهيزات الوادة 

 ويتعهد المنتفع باستعمال الوادة المنتفع بها في الغرض المتعاقد عليه....".

الوادة في االة قامته والمدة المقررة للبقاء في د خالل الفترة الزمنية الماددة إلوللمستفي   

ووثائق الشركة مع مراعاة  ساسيللمواصفات الواردة في النظام األ تصلح معها لالستخدام وفقا  

من اق المستفيد التزام  وعليه ،مساهمتهير المتعلقة بتمييز نصي  الشريك في ضوء اصة ياالمع

رفاقها بوثيقة تقسيم تم إاص بذلك والتي يير الخاصة بالتوزيع والواردة في الجدول الخياالشركة بالمع

ثاث ومستو  النظافة والصيانة هيز الوادة من ايث المفروشات واألالاصص من ايث مستو  تج

 .(1) الالئق

وقت على كل ما يلزم من ن تشتمل الوادات المخصصة لالستغالل بنظام اقتسام اليج  أ  

نشائية في طات الهندسية واإلمطابقة لالشتران تكون أو ذويه وأدوات لمعيشة المنتفع مفروشات وأ

عماال لنص أو األدوات المستخدمة والخدمات وا  العقد وان تطابق ما تم التعاقد عليه كمسااة الغرفة 

ومواصفات والوادات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت، يجب تحديد عدد وسعة  (2)المادة

ا ما تستوعبه كل وادة )فردين: عبارة عن غرفة فندقية مز أيو  دوجة مزودة ببعض أدوات المائدة ض 
                                                 

 .10صسابق،  الباسط مرجععبد  جميعي، (1)
 4142( ل سنة264( من القرار الوزاري المصري رقم )2( الفقرة )12نص المادة) (2)
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دنى غرفة نوم وغرفة معيشة ال تقل عن الهواء/ أربعة أفراد: تشمل باد أ وسخان للمشروبات ومكيفة

( بها فراش لنوم فردين على األقل وامام ومطبخ ومكيفة الهواء/ ستة أفراد: تشمل باد 1م 04)

 1ا فراش لنوم فردين على األقل و( به1م 04غرفة نوم وغرفة معيشة ال تقل عن ) 1أدنى عدد 

 امام ومطبخ ومكيفة الهواء(.

 قامته:الفندقية طوال مدة إ وفيد باالنتفاع بالوحدة السياحية أالمست الثاني: حقالفرع 

 الشتراكه ساسيهو الاق األ ،م الوادة السيااية واالنتفاع بهان اق المستفيد باستخداإ    

مستغلها تمكين المستفيد من االنتفاع بالوادة السيااية أو منشاة فعلى مالك ال ،بنظام اقتسام الوقت

السيااية كالمسابح والمطاعم والماال التجارية المعدة لبيع  أو القريةواستعمال كافة مرافق المنتجع 

فيلتزم  ،للوائح شركة التبادل العالمية وطبقا   ويتم ذلك وفقا لنظام الاجز المادد داخل القرية، ،السلع

 .(1) بينهمتمام الاجز المطلو  للمستفيد وذويه باس  بنود العقد المبرم لك بإالما

 ،وفي االة وجود سب  لد  المنشاة يمنع المنتفع من االستفادة من الاصة الماددة له   

ت المساوية   المنشآادإباصة بديلة وعلى نفقة مالك المنشأة ب المستفيد االنتفاعيكون من اق 

 .(2)القرية المتعاقد معها وبذات المنطقة السيااية أو  ،يااي للمنتجعلدرجة التقييم الس

                                                 
 إلى ما ورد في الفص الثالث في التزامات مالك المنشأة ص باإلضافة (1)
  1424ة( لسن264( من القرار الوزاري رقم )22نص المادة ) (2)
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 .التفصيلية المتعلقة باقتسام الوقت المستفيد في الحصول على النشرة الثالث: حقالفرع 

والمنشأة  ،تعلقة بالعقدتاوي النشرة التفصيلية لعقد اقتسام الوقت جميع المعلومات الم   

ذا طال  فإ ،العقد ن يتضمنهاوالمعلومات التي يج  أ ،العاقدينب ومعلومات خاصةالفندقية 

لمستفيد صاة لويج  أن يضمن المالك  ،صيلية يج  على البائع تزويده بهاالمستفيد بالنشرة التف

برام العقد سوف يرتبط يلية وذلك ألن قبول المستفيد إلالنشرة التفصالمعلومات الموجودة في 

يفهمها المستفيد، ايث من الممكن أن ن تكون بلغة النشرة ويج  أ ة في هذهبالمعلومات الموجود

ن تكون بلغة المستفيد وبالتالي يشترط أ ،تكون شركة أجنبية وتمارس أعمالها بدولة غير دولتها

  .الرسمية

ة أو للغة الموجود بها المنشأللغة المستفيد  ةن يرفق نسخة من العقد مترجمويلتزم المالك بأ  

 ن تكون لغة رسمية.الفندقية وبشرط أ أوالسيااية 
كدت على وجود ترجمة للعقود أنها أ األردن للسيااة فيعلى ومن قرارات المجلس األ    

ن تكون اللغة العربية إذا كانت األصل بغير اللغة العربية واشترط أ إلىالمبرمة مع الشركات 

 .رجمة من قبل مكت  ترجمة معترف بهالت

والغرض منها  ،شرة التفصيلية لعقد اقتسام الوقت ثالث وثائق رئيسيةن تتضمن النويج  أ   

وذلك القتناعه التام بالتعاقد  طرافتعريف المستفيد من النظام والاقوق وااللتزامات المترتبة على األ

 :(1) يليمع الشركة وسنوضح هذه الوثائق فيما 

جزاء المشتركة والمخصصة رية واأللعقاللوادات ا دقيقا   ن تتضمن وصفا  : يج  أىاألولالوثيقة 

 الاصص في الشركة. أصاا النتفاع المستفيدين من 

                                                 
 .61ص  مرجع سابق، عبد الباسط،، جميعي (1)
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وزيع لتخصيص الوادات السيااية من خالل ت تفصيليا   ن تتضمن جدوال  : يج  أالوثيقة الثانية

 بدايةللفترات المقررة للمستفيدين مع توضيح  زمنيا   ن تاوي جدوال  وأ ،الاصص المكانية والزمانية

 ة الفترة المقررة لالنتفاع لكل شريك.ياونه

غراض االستعمال للوادات أ ن تتضمن الالئاة الداخلية المنظمة لالنتفاع: يج  أالوثيقة الثالثة

جزاء المشتركة وماددة نصي  كل اصة باأل أو ،السيااية سواء بالوادات المخصصة للمستفيدين

ية المقررة لالنتفاع سواء من ايث المدة من الاصص مع توضيح اختالف النفقة باس  الفترة الزمن

 الموسم.أو 

عطائه نسخة من النشرة التفصيلية الخاصة ة امل المستفيد على التعاقد دون إولان ماإ

 ا  جزائي جرما   يعد  ه فإنوالمتضمنة كافة المعلومات والتفاصيل رغم طل  المستفيد ذلك  ،باقتسام الوقت

 .(1) عليه يعاق 

 التراجع عنه:أو لغاء العقد إ المستفيد في حق الفرع الرابع:

 رادته المنفردةاقتسام الوقت الرجوع عن العقد بإ يتيح هذا الاق للمشترك بعد توقيعه لعقد    

ة للمستفيد خاص امايةالهدف من هذا الاق هو توفير ، ه مسؤولية قانونية عليهأيدون ترتي  

الشركة البائعة، لما تامله أو ندو  التسويق ضغط من م أيارة دون  وضمان توقيعه للعقد بإرادة

أو إقناعه جبار المستفيد بايث يتم إ، أو إقناع غير مشروعهام يأو إطقوس هذا العقد من ضغط 

 عن طريق اضور مااضرة طويلة اول منافع عقد اقتسام الوقت، ومن ثم ،بطريقة غير مشروعة

رغم عدم ج عن ذلك توقيع الشخص للعقد ينتوبالتالي ، يااوره مندو  خبير ومتمرس في اإلقناع

عظم التشريعات على مستو  العالم أخذت ن موا  ، اقتناعه التام بقدرته على سداد متطلبات العقد

                                                 
 .11صسابق، مرجع  سنة نسرين،ماا (1)
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فيمتد ،  أخر  إلىخر ومن دولة آ إلىن المدد تختلف من قانون إال أ ،باق المستفيد في اإللغاء

توقيع العقد بالنسبة  من يوم ام تبدأأيعشرة ب لمدةلغاء لما بعد العقد وتقدر ااق المستفيد في اإل

 .(1) ربعة عشر يوماأ إلىها تمتد فإنما في بريطانيا  أ ،للتوجيه األوروبي

تامل للشرط أو ه مسؤولية أيته المنفردة دون ادر ليه يستطيع المستفيد فسخ العقد بإوع     

 يصة الزمنية ودون تامل ألفقدان العربون الذي تم دفعه مقابل الاصول على الاأو الجزائي 

بعض  لزمت  وقد أ ،المنفردة رادةدارية، متعلقة بهذا الاق في فسخ العقد باإلأو مصروفات إنفقات 

مبالغ  أيالشركات وغيرها من مسوقي الاصص الزمنية بعدم تلقي أو التشريعات المختصة البائع 

بطريقة واضاة  لغاء مت بكتابة بند اإلوألز ، اتى انتهاء مدة التراجع عن العقدنقدية من المستفيدين 

لزمت بعض وذلك قبل توقيع العقد وأ ،التراجع هذا الاق في إلىشارة في العقد تتضمن اإل

 .(2)عن العقد وقبل توقيعه التشريعات بوجود توقيع المستفيد على ذلك البند استقالال  

دفعة مقدمة على  أياط "ال يجوز اشتر  ( من نظام اقتسام الوقت السعودي9) ونصت المادة  

 ه وفقا لما هو أو إلغاؤ من العقد  االنساا    هاءأثناة الفترة التي يجوز ياالمشتري قبل نه

                                                 
 .12ص مرجع سابق، نسرين، مااسنه، (1)
 .211ص  مرجع سابق، عبد الباسط، جميعي، (2)
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 .(1) السعودي( من نظام اقتسام الوقت 6( من المادة )2منصوص عليه في الفقرة )

اجع التر و  ،لغاءوقت انعقاد العقد بنموذج خاص لإل ن تزويد المستفيدونستنتج مما سبق أ    

وال يجوز  من امور وما يترت  عليهلغاء عن العقد مع تاديد المدة مع إدراج مالاظات اول اإل

                                                 
اخالل بأي اق يكتسبه المشتري بموج  االنظمة  دون-2( من نظام اقتسام الوقت السعودي "6وتنص المادة ) (1)

 فيما يتعلق ببطالن العقود فإن للمشتري الخيار في االتي:
وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين  سب ،النساا  من عقد المشاركة بالوقت دون ابداء ا -أ

 عليه او تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل يليها.
لطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما تبدأ من تاريخ توقيع ا أشهرالغاء عقد المشاركة بالوقت خالل ثالث  - 

المادة الثالثة من هذا  ن( م2أي وثيقة أولية ملزمة وذلك ان لم يشتمل العقد على المعلومات الماددة في الفقرة)
النظام عند توقيع العقد او الوثيقة فإن قدمت تلك المعلومات خالل تلك االشهر الثالث فتبدأ فترة انساا  المشتري 

 في الفقرة )أ( من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات. المنصوص عليها
 عئالبا ت(: التزاما1نص المادة )

اول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندا يشتمل على معلومات كاملة  معلوماتان يقدم لمن يطل   -2
ال يتجزء من عقد المشاركة ودقيقة عن ذلك العقار باس  التفاصيل الماددة في الالئاة وتعد جميع المعلومات جزء 

 بالوقت.
وذلك قبل  واالعتماد،( من هذه المادة إلى الهيئة للمراجعة 2يقدم نسخة من المستند المشار اليه ف  الفقرة) ان -1

 االعالن عنه او قبل عرضه على الجمهور لبيعه.
قبل ابرام عقد المشاركة الهيئة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في ذلك المستند  يبلغان   -1

 صرياا بذلك التغيير. نصاوان يتضمن العقد  بالوقت،
ان يمكن المشتري من ممارسة جميع الاقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت بما فيها اقه في استعمال العقار  -0

 المتعاقد عليها. والفترةفي الوقت المادد 
وصيانته ليكون في االة جيدة طوال فترة العقد وصالاا  ظافتهونان يتخذ اإلجراءات المناسبة إلدارة العقار  -6

المنصوص عليها  للطريقةلالستخدام ويجوز تاصيل تكاليف اإلدارة والصيانة السنوية من المشتري وذلك وفقا 
 في العقد.
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ة ثالث إلىقد تمتد  ،لغاء خالل مدة معينةلفت نظر المستفيد لاق اإل أو يتجاهلن يخفي للمالك أ

 .(1) كاملةسنة  التشريعات المدةشهر وقد جعلت بعض أ

ه لما لها من ضرر إلغائ أوترة المسموح بها للتراجع عن العقد ويؤخذ على ذلك طول الف     

مواسم  إبرامها فيإضاعة فرص تعاقدية كان من الممكن  إلىفطول المدة يؤدي  ،ثمرينتبالمس

 ن ال تكون على مصلاة المستثمر.تالي مراعاة مصلاة المستفيد يج  أوبال ،العطالت

في معظم القوانين والتشريعات فال يجوز للمستفيد التنازل لغاء من النظام العام مدة اإل وتعد         

ويتوج   ،فيظل اقه بإلغاء العقد قائما، أو وجد بند بالعقد يبين ذلكعنها اتى لو صرح ذلك كتابه 

عالمه بأنه يريد إ وسيلة اتصال سواء  أيلغاء العقد بعلى المستفيد أن يقوم بإخطار البائع وا 

رجاع جميع المبالغ التي استلمها من وعلى المالك إ أخر ريقة ط أيأو ميل ياإلأو بالفاكس 

ذا كان المستفيد قد استخدم الوادة إال إ ،شعار وخالل مدة قصيرةوبمجرد استالمه لإل، (2)المستفيد

خدمة االنتفاع وذلك ليه دفع بعض المبالغ التي تناس  وانتفع بها فيترت  ع ،الفندقيةأو السيااية 

لزام المستفيد بدفع أثراء بال سب اعدة اإللعامة وقللقواعد ا تطبيقا   جر المثل وفي االة عدم ، وا 

 .(3)االمتثال فياق للمستفيد مقاضاة البائع

 :جراء التصرفات القانونية على ملكية الوحدة الخاصة بهحق المستفيد بإ :الفرع الخامس

الفندقية أو  لسيااية من اقوق المستفيد في عقد اقتسام الوقت هو اقه بالتصرف بالوادة ا

جار، وبالتالي يختلف يإعقد أو ولكن يختلف اق التصرف باس  طبيعة العقد سواء كان عقد بيع 

تعمال واالستغالل ذا كان عقد بيع للوقت فيترت  عليه اق االسفإ، نوع الاق الذي يرد على العقد
                                                 

 .210ص  مرجع سابق، الباسط، جميعي، عبد (1)
ي أي صورة كانت قبل انقضاء مهلة التراجع عن العقد اظر المشرع االوروبي على المستثمر تلقي أي مبلغ ف (2)

 .216سابق ص  الباسط، مرجععبد  ،المستفيدين، جميعيوذلك لاماية اقوق 
 .11صسابق، مرجع  نسرين، مااسنة، (3)
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اق الملكية والتي هي ت على فتنص  كل هذه التصرفا، والمبادلة والتأجير والبيع واإلقراض والهبة

الفندقية فتظل الملكية مع البائع ولكن أو جار للوادة السيااية يإذا تعلق العقد بأما إ، ملكية مؤبدة

ويترت  اق  اإليجاروتنتهي بانتهاء مدة  ،يستطيع المستفيد استخدام الوادة لمدة ماددة من كل عام

خر أو بمنتجع آسواء بنفس المنتجع  أخر ا بوادة مبادلتهأو المستفيد في االنتفاع بالوادة شخصيا 

ن يتصرف باق االنتفاع الخاص ، ويستطيع أخرينمع مشتركين آ ،أخر بدولة أو بنفس الدولة أو 

جر مع بقاء ملكية ية ولكن تبقى الاقوق كاقوق المستأالوصأو بالهبة أو ب اإليجارب أوبه بالبيع 

 العين للمالك.

ن أو صاا  اق انتفاع أ مالكا للاقكان أفي نظام اقتسام الوقت سواء  وعليه يستطيع المستفيد   

ويستوي  ،التصرفات الناقلة للملكية أادبغير مقابل عن طريق  أوهذا الاق سواء بمقابل ب يتصرف 

، خر من الغيرلشخص آ أوالمستفيدين من الشركاء على الشيوع  ادأل ن يكون التصرف صادرا  أ

خذ من الشركاء على الشيوع أ ييج  مراعاة قواعد الشفعة التي تجيز ألوفي االة كان من الغير 

 .(1) بالشفعةاصة الشريك التي يتم بيعها 

 عادة بيع حصته في نظام اقتسام الوقت:حق المستفيد بالتصرف بإ :أوال

ن ضا أأيه يستطيع فإنالفندقية شخصيا أو شغل المستفيد الوادة السيااية  إلىضافة باإل  

ن وبشرط أ، بدونأو ن يكون ذلك بمقابل بيع والتنازل عنها للغير ويستوي أعادة الها بإرف بيتص

وعليه تنتقل جميع الاقوق وااللتزامات ، له فيها اق انتفاعأو يكون ذلك لنفس الوادة المملوكة له 

 .التي كانت على المستفيد للغير فيصبح هو المالك الجديد

                                                 
 .61ص  مرجع سابق، عبد الباسط، جميعي، (1)
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، ليهمالمتنازل إ امايةعادة البيع بالعديد من الضمانات لية إي عملااط المشرع الفرنسوقد أ     

ن يلاق بالعقد كافة الوثائق والبيانات الماددة للاصص ومن أهم هذه الضمانات إلزام المتنازل بأ

ذا إ صعبة وخاصةعملية إعادة البيع عملية  وتعد   ،(1) والنشرات التفصيلية والمخططات الهندسية

 إلىااجة المالك  إلىضافة باإل، كون الوادة المراد بيعها مستعملةثمار كان المقصد منها االست

 .من نفس الشركة البائعة لمتابعة عملية البيع أو وكيلوكيل تجاري 

 :بتأجير حصته في نظام اقتسام الوقت المستفيد بالتصرفحق  ثانيا:

لمدة ماددة وبناء   ام الوقتياق للمستفيد تأجير منفعة اصته التي يملكها في شركة اقتس    

نص المادة  اإلقامة فيوقد ورد اق تأجير ، ن يستعملها شخصياعلى رغبته في االة أنه ال يريد أ

في التصرف  اإلقامةمن القانون الفرنسي وبتقرير اق مطلق للشريك صاا  الاق في  (11)

 .(2) لهالماددة  عارة الاق الشخصي الوارد على الاصة العقارية خالل الاصة الزمنيةأو إبتأجير 

خطار الشركة قبل الول أن تكون وفق آلية معينة ويج  إ يج فتأجير المستفيد لاصته     

مستأجر ومرافقيه خطار اسم ال، ويرفق باألقللالستعالم السنوي بشهرين على األ المدة المنتفع بها

 %24جير مبلغ ة التأكة في االوتستاق الشر  ،قامتهم ودرجة القرابة فيما بينهمووظائفهم ومكان إ

، أكبرهما كان أي اإليجارمن قيمة  %24مبلغ أو  المبلغ المعلوم كمصروفات للصيانة من قيمة

جير وياق للشركة أن تعترض على التأ، اإليجارن يلتزم المستفيد بسداد المبلغ قبل تنفيذ ويج  أ

 أسبوعوفي االة مضي ، ق للمنتجعويكون قرارها برفض التأجير، وذلك للافاظ على المستو  الالئ

                                                 
 .00صسابق، مرجع  عبد الباسط، جميعي، (1)
 .00ص  ابق،مرجع س عبد الباسط، جميعي، (2)
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زتأجر وللمستفيد عرض اسم مستأجر ولم تعترض فهذا يعني صدور الموافقة الضمنية على المس

 .(1)األولخر في االة رفض المستأجر آ

 :في نظام اقتسام الوقت أخرىحق المستفيد بالتصرف بمبادلة حصته بحصة  :ثالثا  

"ياق للمنتفع  1424( لسنة 264)( من القرار الوزاري  المصري رقم 12نصت المادة )

خر في ذات ادلة المدة الماددة له مع منتفع آمب خطار الشركة قبل الول المدة بشهر...بعد إ

الشكل القانوني طبقا لهذا القرار سواء داخل  مستوفاة أخر ت أو في وادات مماثلة في منشآالوادة 

قد شريطة أن يكون قد سدد مصروفات ينة بالعوضاع المبأو خارجها باس  الشروط واألالجمهورية 

نهاء أو سددها وقبلتها الشركة، وتلتزم الشركة بإالسنوية في مواعيدها المتفق عليها بالعقد،  الصيانة

تزامات المالية الخاصة برسوم واشتراكات للزام العميل بسداد كافة االالتبادل مع إ إجراءاتكافة 

 .العضوية بشركة التبادل..."

وأن يقوم  ،ته في وادة سيااية خاصة بمستفيد آخرجاز قيام المستفيد بقضاء إ ادلة هيالمبو 

وله أن بتصرف فيها كأنه  ،األولجازته في الوادة السيااية الخاصة بالمستفيد هذا اآلخر بقضاء إ

جازته السنوية كل عام أن ال يقضي المستفيد إ إلىوتهدف هذه العملية  ،المستأجر للوقت والمالك أ

 .وأوسع أكثرنما يتيح له خيارات وا   ،أو استئجارهالمكان الذي تعاقد على شرائه في نفس 

ات التبادل المالية صبح من المعتاد انضمام المستفيد من نظام اقتسام الوقت لبورصوأ   

جل مبادلة اصته الزمنية المقررة على الوادة العقارية المتعلقة بمشروع عقاري معين والدولية من أ

هذه المؤسسات  إلىاالنضمام  فيعد  ، البالد أو خارجخر داخل مشروع اقتسام وقت آ وادة في مع

                                                 
( 264رقم ) الوزاري المصري( من القرار 14)، المادة2669لسنة  69القرار الوزاري المصري رقم  ن( م0المادة ) (1)

 .1424لسنة 
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الوادات ولما لها من سمعة طيبة وللرقابة على  تمام التبادل بالمواصفات المقررة،ا إلمكانية إضمان

جراءاتير و ياولما لها دور في تاقيق مع ،العقارية والاصص الزمنية  امايةعالية لتاقيق  ا 

 .(1) دينللمستفي

 الوصية: أورث بعا: حق انتقال حصة المستفيد باإل را

جل المادد ومع عدم تفاع بموت المنتفع قبل انقضاء األنه ينقضي اق االناألصل أ  

لسنة  (264رقم )( من القرار الوزاري المصري 11) نصت المادة، اكام القانون المدنيبأ اإلخالل

خلفه  إلىعلى الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد  أو بالملكيةة "ال ينتهي عقد االنتفاع مادد المد 1424

فسمات التشريعات بتوريث اق  .بالمزاد العلني ..." أو البيعالعام مع عدم قابلية الوادة لالنقسام 

وذلك بادود الخلف  ،ورثة المنتفع المنفعة إلى لألصل وانتقالع في عقد اقتسام الوقت وخالفا االنتفا

على  فينتقل اق االنتفاع للورثة وبناء   ،أبناؤه اصراأسرة المتوفى وهم زوجته و على  العام فيقتصر

 .(2) العقدمصاريف على  أيالعقد المبرم وبنفس الشروط ودون زيادة 

اق المستفيد بتوريث اق المنفعة للوادة على كد عاد وأ المشرع المصريونالاظ أن   

وهم كل من  ،الخلف الخاصأو نوا من الخلف العام كاأالفندقية للورثة سواء أو السكنية السيااية 

 ،اق عليه أو تقرير ،التي يترت  عليها اكتسا  الملكيةتصرف من التصرفات  أييتلقى الاق ب

 .(3) المرتهن له، والدائنوالموهو  ، له كالموصيوذلك 

                                                 
 .00صسابق، مرجع  عبد الباسط، جميعي، (1)
 .2669لسنة  69القرار الوزاري المصري رقم  ن( م22المادة ) (2)
  1449لسنة 161ري المصري رقم القرار الوزا ن( م22المادة ) (3)
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 المطلب الثاني

 المقررة للمستفيد في نظام اقتسام الوقت حمايةال

فبعض الشركات  ،القرارا يقع فيه كثير من السذج ومرتجلي سام الوقت فخنظام اقت يعد     

والتزامات هذا النظام بطريقة تشبه غسيل المخ فتعتمد  أركانالعاملة بهذا النظام تعرض شروط و 

الشراءز لزيارة  إلىعلى خبراء بارعين في عمليات البيع والتسويق، وتبدأ خطوتها بدعوة الراغبين 

الهاتف ب أوسالي  ذكية مثل مراسلتهم بالبريد ضا أأيي موقعها الباهر زوتعتمد الشركة نفسها ف

عمال ا مهمين مثل رجال األشخاصأو أنها تجذ  أبجوائز وساوبات  انهم فازو هامهم أيا  و 

 المعروفين.

 الخطوة الثانية باستقبالهم بطريقة يافها كرم الضيافة وعندها يقوم فريق الخبراء وعندئذ تبدأ   

ه غراءات لامل هذاول العالم وتقديم الكثير من اإل مكانية التبادلديم العروض المغرية للنظام وا  بتق

ن يتم توقيع العقد مع الشركة ودفع أ إلى ،اراج والضغطالشخصيات للتعاقد بعد استخدام أسلو  اإل

الاديثة  أسالي  التسويقسلو  من ت يكتشف المتعاقد انه وقع في فخ أوبعد مرور الوق، العربون

 ن يتنازل عن العربون الذي دفعه.فال يكون أمامه إال أن يستمر في العقد أم أ

سالي  التسويقية فيد من نظام اقتسام الوقت ومن األالمست امايةومن هنا جاءت بوادر      

فوضعت التشريعات الذي عالجت نظام اقتسام  ،المالك للشركةأو الكاذبة الذي يستخدمها المفوض 

 .المستفيد من كافة طرق الغش والخداع والتزييف امايةالكثير من الضمانات لالوقت 

 المقررة للمستفيد في نظام اقتسام الوقت حمايةال :األولالفرع 

فراد من قضاء عطالتهم في منتجع ام الوقت وسيلة اقتصادية تمكن األعقد اقتس يعد      

جابية يإا يايق نظام اقتسام الوقت من مز سلو  تسو يميز أولما  ،سيااي مميز لقاء مقابل مادي

فهناك الكثير من السلبيات القائمة في ظل غيا  النصوص التشريعية الكفيلة ، كالتملك بسعر زهيد
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مام كل هذا القصور من المخاطر التي تلاق التعاقد وأ ولوجود الكثير ،للمستفيد امايةلضمان ال

ن تشمل كافة مراال هذا النظام من التعاقد د يج  أالمستفي اماية فإنللواقع العملي لهذا النظام 

 .التنفيذ إلى

 لحقوق المستفيد بعقد اقتسام الوقت من خالل مرحلتين: حمايةوعليه سنوضح ال

 برام العقد:لحقوق المستفيد قبل إ حمايةى: الاألولالمرحلة 

 ،هذه المرالة يذ العقد علىة ايث يعتمد تنفأساسيبرام العقد مرالة كل مرالة قبل إتش      

مد  نجاح المستفيد واستفادته من عقد  عيو  تادد أيمن  رادةوسالمة اإل ،فوضوح الشروط

عدد من العمالء ولزيادة اجم  أكبرومع زيادة ادة المنافسة بين الشركات الجتذا   ،اقتسام الوقت

راء  لامل العمالء إغ أكثرالتطورات االقتصادية والتكنولوجية كلها ساهمت في اعتماد وسائل جديدة 

 برام العقد.على إ

ن من أ  جلها هي:من أ حمايةالمستفيدين والتي وجدت ال التي تهددهم المخاطر وا 

 مواجهتها: الكاذب وسبلشهار مظاهر اإل  -0

ل  نظام اقتسام الوقت من مظاهر اإل قناع في إ مهما   الكاذ  والذي لع  دورا  شهار لم ي خ 

والذي يواي بالتملك التام  ،أو الملكيةمنها استعمال مصطلح البيع العمالء واملهم على التعاقد، و 

بت اقوقهم ثتعمالء بالاصول على وثيقة عقارية هام اليا  و  ،للوادات السيااية كتملك العقارات االيا

غفال إ ،لمدة معينة وليس ملكية عقارية أسابيعصل وثيقة تثبت ملكية ، بينما هي في األفي العقار

الموسم السيااي المطلو   أوائل الجوهرية مثل تاديد الزمن المخصص لالنتفاع الكثير من المس

وعدم  ،ا عند التعاقدياتضخيم الكثير من المز  إلىضافة المنتجع السيااي موضوع العقد باإلدرجة  أو

 بشركات التبادل.أو صاة المعلومات المتعلقة بالوادات السيااية 
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كات التسويق لزامية على شر عن طريق فرض قواعد إ هر وغيرهااوتتم معالجة هذه المظ    

في نظام اقتسام الوقت عن طريق توزيع منشورات توضح اقوق والتزامات  وتبصير المستفيد لاقه

يستطيع المستفيد الرجوع المسائل المتعلقة بالعقد ف أادوفي االة نشوء نزاع على  ،الطرفين في العقد

 . قيام المالك بتنفيذ التزامهقد لعدم قامة دعو  فسخ العللقضاء إل

 طرق البيع السائدة:-5

على اإلقناع  العنيفة تعتمدمن الطرق  الطرق التي يتم عرض نظام اقتسام الوقت بها تعد  

مستفيد ومااصرته نفسيا واستخدام أسلو  الضغط واإلقناع لامله على ال الزائف والمساس برضى

وتقديم مبلغ ، ار وتجبره على القبول بإبرام عقد تمهيديختيار النها تفقد المستفيد االوأل ،التعاقد

 .ي  مبلغ مبدئأو عربون 

دد وح   0998وفي القانون الفرنسي لسنة  0994وروبي لسنة وجاء التوجيه األ 

 ية لمواجهة ذلك:الحما إجراءات

لمدة  اإليجا ن ياتفظ بأو مهلة للتدبر ايث على المسوق أجل للتأمل تخويل المستفيد أ-أ

 قل.ام على األأي سبعة

ختالف التشريعات باس  ويختلف األجل با ،بأجل الرجوع عن العقد تمتع المستفيد-  

 الدول.

إذ لم يتضمن البيانات  ،لمستفيد من فسخ العقد بعد ثالثة أشهر منذ إبرامها تمكين-ج

 .اإللزامية

الل مدة ثالثة أداء مالي خ أيتلقي أو  ،التزام مالي على المستفيد أيالبائع فرض  منع-د

 شهر.أ
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 برام العقد:للمستفيد أثناء إ حماية: المرحلة الثانية

 النماذج المعتمدة للعقود واللغة المكتوبة بها: -0

ولسرعة وقلة  ن االعتماد على نماذج العقود الجاهزة نتيجة لتوسع سوق االستهالك،إ

صبات ذه فأبرام العقد وتنفيالتي تؤمن له مرالة إ امايةن تفقد المستفيد الالتكاليف من شأنها أ

بغض النظر عن  بة االسم والتوقيع والمبلغ الماليالعقود في نظام اقتسام الوقت تعتمد على كتا

 الشروط المكتوبة والشروط الخاصة التابعة والملاقة لشروط العقد.

واعتماد المستفيد على الشرح الموضح والمقدم من فريق التسويق وبالتالي يصبح المستفيد 

 مه بوجودها مثل تامل مصاريف صيانةعالم اقيقي ملزم بتفاصيل العقد دون عل  إفي ظل غياو 

أو ترايله وعدم علمه بأنه يستطيع الرجوع عن ه أسبوعالعقار اتى في االة عدم االستفادة من 

أو لجنة تاكيم  إلىرجاع النزاع أو في االة النزاع قد يوج  العقد إ ،برامه ولمدة معينةالعقد بعد إ

على الشرح الشفهي  ذه الشوط دون علمه بها مع اعتمادهبه ا  فيكون ملزم ،ماكمة معينة إلى

أو البلد الذي ن يكون العقد مكتو  بلغة مخالفة للغة المستفيد أو أ ،الصادر من مندو  التسويق

 برم به العقد دون وجود ترجمة معتمدة من مكت  معتمدأ

الموجودة في العقد لضمان انتفاع بعد مناقشة كافة الشروط ن يتم توقيع العقد وعليه يج  أ    

 . تهياالمستفيد ولضمان ام

 داء المالي المسبق:المستفيد في مواجهة األ حماية -5

خذ جزء منه في العقد ويتم أاء مالي معين ومادد في دزم المستفيد بعقد اقتسام الوقت بأيلت

ن من شأن هذا التصرف أ، بونعر أو ية أولاالة تم الموافقة على التعاقد كدفعة  قد المستفيد ن يفوا 

مستفيد من هذا التصرف على التعاقد وقد امت التشريعات ال ه  ر  ك  أو أ   م  وه  المبلغ بعد تفكيره بأنه قد أ  
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 بعد مرور مدة المبلغ من المستفيد إ أيوروبي والمشرع الفرنسي الذي اضر استالم كالتوجه األ

 .التراجع عن العقد

 المستفيد:ة تشريعيا على عاتق المالك لصالح روط المخالفة لاللتزامات المقرر بطالن الش -1

بنود تعاقدية تخالف االلتزامات  أيفنص على "بطالن  ،وروبي المستفيدامى التوجيه األ

مرة والتي ال مشرع الوطني جعلها من القواعد اآلالتي تراء  للأو التشريعية المقررة في التوجيه 

اقتسام  المقررة للمستفيدين من نظام امايةوالهدف من ذلك جعل ال، ى مخالفتهايجوز االتفاق عل

من القواعد المكملة  امايةلو كانت قواعد التشريع المتعلقة بتطبيق هذه ال الوقت واجبة االاترام إذ

 ".(1) المستفيدينلطغت مصالح المستثمرين على مصالح 

 نظام اقتسام الوقت وامتيازات المستفيد في تالثاني: ضماناالفرع 

 : ضمانات المستفيد في نظام اقتسام الوقت:أوال

فيمكن  ،بعد االطالع على التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي تنظم اقتسام الوقت    

وضمان اقه في االنتفاع من الوادة السيااية مال  ،المستفيد امايةاستخالص الضمانات المقررة ل

أو مستغلها كونه الطرف ة عقد بأكمل صورة دون ترك اإلجراء لمالك المنشأيذ الالعقد مع ضمان تنف

فمن هنا جاءت هذه الضمانات لكي  ،من يضع الشروط ويعمل على تنفيذهاقو  في العقد وكونه األ

 .تساعد المستفيد لاسن سير التعاقد

                                                 
 .220ص  مرجع سابق، عبد الباسط، جميعي، (1)
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 :(1) الوقتالضمانات الخاصة بالمستفيد في عقد اقتسام  تناولوسن

ال بترخيص من السيااية بنظام اقتسام الوقت إ أوت الفندقية المنشآ أو إدارة إنشاءوز ال يج -2

المنظمة القرارات أو للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين  وزارة السيااة طبقا  

 .وعليه يقتصر التسويق للمنشآت المرخصة والااصلة على موافقة وزارة السيااة، ذلكل

مام وزارة السيااة عن صاابة اق التسويق أ دارةشركة اإل أوركة المالكة تنعقد مسؤولية الش -1

في ن للشركة المالكة دور لتي تتم مع العمالء باسم الشركة متى ثبت أجميع التعاقدات ا

 منها قانونا. أي  وبما ال يخل من اق العميل من الرجوع على  ،التعاقد

خاص تعده وزارة السيااة  لنموذج وفقا  ين فيدتارر العقود بين الشركة المالكة وبين المست -1

 دارةوفي االة تم انعقاد العقد مع شركة اإل ،يخالف القواعد العامة للعقودبايث ال 

ة أياكام الوكالة في القانون المدني بالشركة المالكة طبقا أل إلىثار هذه العقود فتنصرف آ

 زارة السيااة.في و  اهاادإن تارر هذه العقود بثالث نسخ توضع دولة على أ

اتى يتأكد من تفهمه الكامل  ،مطالبة المستفيد بمراجعة كافة بنود العقد قبل التوقيع عليه -0

 مهلة تختلفمع منح المستفيد ، االستفادة من نظام اقتسام الوقت وكيفية، وبنودهللعقد 

عقد باختالف القوانين في الدول بالعدول عن التعاقد مع ااتسا  المدة من تاريخ تقديم ال

 لوزارة السيااة.

 أسعارللبيع و  رة السيااة تبين الوادات المعروضةبخطا  لوزااشتراط تقدم الشركة المالكة  -6

ويترت  عليها االلتزام ، ة لنظام اقتسام الوقت في كل موسمالوادات السيااية المخصص

                                                 
، 1446لسنة  011 المصري رقمي ر الوزا ، والقرار2669لسنة  69الوزاري المصري رقم  ذلك القراريراجع في  (1)

تملك  م، نظا1424لسنة  264رقم الوزاري المصريوالقرار  1449لسنة  161الوزاري المصري رقم  روالقرا
 .1440العطالت لسنة 
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 دارةاإلتمتنع  سعارالمقدمة بايث تطابق العقود المبرمة وفي اال زيادة هذه األ سعارباأل

لضمان المقدم من فبالتالي يعد خطا  ا، وزارة السيااة اعتماد هذه العقودالمختصة ب

وفي االة ، كمل وجهلشركة اتى تقوم بالتزاماتها على أبوسيلة ضغط على االشركة المالكة 

الوزارة وبعد  إلىعليها تقديمها  سعارن األتغيرات من الشركة المالكة بشأ أياث ادإ

 .االلتزام بها لمدة ال تقل عن سنة اعتمادها يج 

ة التي تعمل ت السيااية والفندقيجولة ميدانية دورية لزيارة المنشآتشكيل لجنة هدفها عمل  -9

يااة للوقوف ن من وزارة السأو ممثلو من ينو  عنه أو سواء الوزير  ،بنظام اقتسام الوقت

امها بالمواصفات الفندقية وفاص مد  التز  ،السياايةأو ت الفندقية على مستو  تلك المنشآ

لبرنامج التفتيش التي تضعه الوزارة لضمان  المبرمة مع المستفيدين وذلك طبقا   وتنفيذ العقود

 دين من نظام اقتسام الوقت.المستفي اماية

 ثانيا: امتيازات المستفيد في نظام اقتسام الوقت

وذلك لضمان  ،تيازاتمستفيد عدة اممنات التشريعات التي عالجت نظام اقتسام الوقت ال

 :(1) يليجمال هذه االمتيازات فيما كونه الطرف الضعيف بالعقد ويمكن إله  امايةفضل أ

وذلك مقابل سداد  ،فترتين خالل السنة إلىه أسبوعالمستفيد الاق في تجزئة  إعطاء-2

 وائح المنظمة لذلك.لمترتبة على هذه التجزئة وفقا للالمصروفات ا

 أو المنتجع السيااي بشرط أالة أو المنشأذات القرية ب أسبوعمن  أكثر للمستفيد شراء ياق-1

 .نفسه مستفيدلل أسابيع ةمن ثالث أكثر وااديتضمن العقد ال

                                                 
، 1446لسنة  011 المصري رقمي ر الوزا ، والقرار2669لسنة  69الوزاري المصري رقم  ذلك القراريراجع في  (1)

 .1424لسنة  264رقم الوزاري المصريوالقرار  1449لسنة  161الوزاري المصري رقم  روالقرا
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تأجير الوادة لصالاة أو عادة بيع في طل  تغيير الفترة الزمنية له، أو إ المستفيد الاق إعطاء-1

لها في  مماثلة أخر على وادة أو  ،ذاتها ةالواددة مع منتفع آخر على مبادلة الواأو الخاص 

بذلك قبل  أو مستغلهاخطار مالك المنشأة أو خارجها بشرط إسواء داخل الجمهورية  أخر منشأة 

 .أسبوعالول المدة الماددة له ب

منح المستفيد اق االنتفاع بجميع المرافق التابعة للمشروع السيااي الذي توجد فيه الوادة مثل -0

 ادائق والمسارح والمالع  والمطاعم.المسابح وال

  شركات التبادل العالمية وذلك بعد دفع المستاقات المالية ادإاكتسا  المستفيد عضوية -6

 عليه.

شركات التبادل  إاد داعها في يا  و  ،الملكية الخاصة به أسابيعمنح المستفيد الاق في تجميع -9

شهر إيداعها بفترة ال تقل عن ثالثة أمتى تم  العالمية والتي تسمح له استعمالها في سنوات الاقة

 ن يقوم المستفيد بسداد جميع المستاقاتفيد ولمدة سنتين متتاليتين بشرط أالمادد للمست سبوعمن األ

 .المالية بما فيها تكاليف الصيانة والضرائ 

اء كافة جر أو البيع وا  جير ق التأالمستفيد اق التصرف في ملكيته الخاصة للوادة فله ا إعطاء-1

 أو المستغليني  المالك  مستغلها أو أن أوالتصرفات القانونية ولكن بعد الرجوع لمالك المنشأة 

 بذلك مقابل عمولة تدفع له.

السماح المستفيدين من نظام اقتسام الوقت وذويهم وذلك دون غيرهم من النزالء في القرية -0

 داخل الوادات المخصصة لهم. هتناولالسيااي بتجهيز الطعام و  أو المنتجعالسيااية 

أو هداء أو اإلجير بالتأ أو الخاص به بنفسه سبوعفي اال عدم رغبة المستفيد االنتفاع باأل-6

عوام فقط يلتزم ، فال يلتزم بمصاريف الصيانة المقررة عليه كاملة في هذه األالمبادلةأو  الترايل
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المثبتين لشركة المالك خالل الشهرين خطار ااإلجمالية شريطة أن يقوم بإ من القيمة %16بنسبة 

 والماددين لسداد المصروفات السنوية. ،بالعقد
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 الفصل الخامس 

 والتوصـياتوالنتائج الخاتمة 

 الخاتمة   أوال:

بية جنلي في كثير من الدول العربية واألللناتج الما الداعمةالقطاعات  أكثرتعد السيااة من      

لما له من  هم عنصر من عناصر النشاط السيااينظام اقتسام الوقت أ د  وتعولية سيما الدول البتر وال

 نظمة الاديثة نسبيا.دور تنموي كونه من األ

 باالهتمام بعقدعدد من المشرعين كالمشرع الفرنسي والمصري والسعودي والعماني قام  وعليه  

النظام من ايث ضرورة  مور التي تخصكافة األ تشريعية نظمتوتنظيمه وفق منظومة  ،اقتسام الوقت

ط عدم جواز ، واشترالمعنية والمتمثلة بوزارة السيااةالاصول على التراخيص الالزمة من قبل الجهات ا

فة التراخيص والوثائق المطلوبة وطرق تسويق النظام ال بعد الاصول على كاالتعامل بهذا النظام إ

 عالن عنه والكيفية التي يتم بها.وشروط اإل

المترتبة على عقد اقتسام ، بالباث في اآلثار القانونية البااثة من خالل هذه الدراسة امتقوقد     

، والتاديات التي تواجه كل منهم ،كل من المالك والمستفيد من العقدمتمثلة في التزامات واقوق  الوقت

التشريعية النااية عقد اقتسام الوقت تنظيم  في ا  ملاوظ ا  تشريعي ا  قصور  بأن هناكوخلصت البااثة 

ن التجاوزات سواء من قبل فخلو هذا النظام من القواعد المنظمة له سمات بكثير م والتنظيمية،

 .أو الشركة المالكة والبائعة للنظامن المسوقي

أو المنشأة السيااية  على مالك ن هناك ثمة التزامات تترت ين من خالل هذه الدراسة أوتب      

المستفيد  امايةالعقد و  ضمان تنفيذوالتي جاءت بهدف ع المستفيد، الفندقية بموج  العقد المبرم م
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على المستويات العالمية لتاقيق أ إلىتجاوزات للوصول  أينظام اقتسام العقد من  ولسالمة تطبيق

 .الاقوق التي رتبتها شروط العقد المبرم مع المستفيد إلىضافة ، باإلفائدة ممكنة لالقتصاد القومي

ه الدراسة الاقوق المترتبة للمستفيد من عقد اقتسام الوقت بموج  بعض هذفي ن كما تبي  

 ت والتي يقابلها التزامات تفرض عليه للمالك.االقوانين المطبقة والقرار 

ينظم قانون لضمان تنفيذ وتطبيق نظام أو يشرع ي لم األردنالمشرع أن  ولواظ في الدراسة

ايث يتم  ،وترك تنظيم العقد للقواعد العامةسيااة بقرار صادر عن وزير ال واكتفى ،الوقتاقتسام 

 القواعد العامة في القانون المدني. إلىالرجوع 

لسنة  11ن رغم وجود تشريعات تنظم نظام اقتسام الوقت كقانون السيااة العماني رقم وتبي  

ه والئاته 2010لسنة  149ونظام المشاركة بالوقت السعودي رقم  ،والئاته التنفيذية 1441

كما يتضح ذلك من خالل بيان نتائج هذه  نها تعاني من القصور في بعض المسائلإال أ ،لتنفيذيةا

                .الدراسة والتوصيات المقتراة بهذا الشأن
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 : النتائج ثانيا

 :النتائج التالية إلىتوصلت البااثة من خالل الباث في هذه الجزئية 

( هو عقد يلتزم فيه مالك المنشأة السيااية Time share)ز ما يعرف بأو عقد اقتسام الوقت   -2

المستفيد على أن ينتفع  إلىنقل منفعتها أو  ،مستغلها بنقل ملكية اصة في وادة سياايةأو 

 خير مدة ماددة من كل عام مقابل مبلغ نقدي يلتزم بدفعه المستفيد. بها األ

وجر  التعامل به  خمسين سنةمن  أكثرعرف نظام اقتسام الوقت دول الغر  منذ  من أول -1

ثم ظهر في فرنسا  ،نه لم ينظم تشريعيامملكة المتادة وبعدها في سويسرا إال أفظهر في  ال

وانتشر عقد اقتسام الوقت  ،2609وصدر قانون منظم له باسم شركات الملكية الزمنية عام 

 ،بها لمدة ماددة ولهم اق االنتفاعللمستفيدين وتخ ا  فكان المالك عبارة عن شركة تبيع اصص

 أولالدول العربية  وكان  إلى ره في كافة الدول الغربية مما أوصلهسعة انتشا إلىد  ذلك وأ

 2696لسنة  69نه صدر قرار وزاري رقم ، إال أاولكنه لم ينظم تشريعي ،مصر ظهوره في

دها اقق وبع، وم عقد اقتسام الوقت وبين صوره وأشكاله والكيفية التي يتم بهاوالذي عين مفه

نظيم أاكام عمان قام المشرع العماني بت ففي سلطنة :في باقي الدول العربية ا  هذا العقد انتشار 

فصيلية له في الالئاة واألاكام الت 1441لسنة  11اة رقم في قانون السيا المشاركة بالوقت

رع صدر المشالمملكة العربية السعودية ايث أ إلىوبوصوله ، التنفيذية لقانون السيااة

وقد صدر قرار ، والالئاة التنفيذية له 2010لسنة 149السعودي نظام المشاركة بالوقت رقم 

الدولي  اإلسالميهذا العقد ضمن شروط من مجمع الفقه  _من النااية الشرعية_ جازةبإ

، 1440شر المنعقدة في ماليزيا عام ع في دورته الثامنة اإلسالميالتابع لمنظمة المؤتمر 

سمى نظام تملك العطالت تات م 1422ية الهاشمية صدر نظام عام األردنوفي المملكة 
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( من المادة 2( والفقرة )1من المادة ) (6)( من الفقرة 1) صادر بمقتضى البند واقتسام الوقت

 .2600( 1( من قانون السيااة رقم )29)

صلية باللغة االنجليزية األعلى المصطلح  على هذا النظام عدة تسميات وبناء   طلقأ  -1

كلها تعتمد  ةمشابه ان  ثم جاءت الترجمة العربية بمع "Time shareم شير" "يابمصطلح "ت

المااصة أو القسمة( أو المقاسمة أو االقتسام )أو  السهم(  أوالنصي  أو الاصة ) على

أو  مشاركة زمنية" أو "المشاركة في الزمن" أو الوقت"  ةمشارك“مثل  )توزيع الاصص(

وقد اختلفت تسميات هذا النظام   "أة الزمانيةيا"المه، "الاصص الزمنية وأ "اقتسام الوقت"

، نواعه في القانون وتنقسم التسمية لعقد اقتسام الوقت باس  التكييف القانوني للعقدباس  أ

ي لنظام األردنوالاظنا استعمال المشرع ، أو البيع مع تجزئة الملكية ،طويل المدة اإليجارما أ

المشروع ولمدة أو  واقتسام الوقت ويعني اق االنتفاع بوادة في المنشأة تملك العطالت 

ة بين يا)اصة زمنية( من كل سنة من السنوات المتفق عليها بموج  عقد يبرم لهذه الغ

 المشترك والمالك مقابل ثمن معلوم يختلف باختالف الزمن.

ة للعقود كالرضا والمال العام ركانمع األ تتشابه أركانيتكون عقد اقتسام الوقت من عدة  -0

وهما المشتري  ساسيالعقد األ أطرافه الخاصة المتمثلة بأركان إلىضافة لية باإلوالسب  والشك

 أو مستغلها وهو البائع باإلضافةوالطرف الثاني هو مالك المنشأة ، المشتركأو المستفيد أو 

 ،ثل شركات التبادلنجاح العقد مالمتشابكة التي تتكافل معا إل طرافالعديد من األ إلى

ومع تاديد ، وشركات إعادة البيع ،والمؤسسات الترفيهية ،البنوكو ، شركات التسويقو  ،دارةواإل

تعين المقابل النقدي ونوع الخدمة المقدمة و  عشرين عاما   إلىالتي تصل مدة االنتفاع 

 للمستفيد.
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صور هذا العقد في  ت  فتعدد ،الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت التكييف المادد للعقد تمثل  -6

أو عقد يرت   ،أو عقد إقامة فندقيةجار للوقت يإعقد أو الواقع العملي كأن يكون عقد بيع 

ملكية اصة شائعة في  ما نقلهما إ ،صورة هذا العقد في صورتين ويمكن اصر، فقط منفعة

ما عقد الملكية المشتركة(  أو وادة سيااية وتسمى )الملكية الكاملة ملكية منفعة في نقل وا 

 .كنيةسأو وادة سيااية 

ه كونه يادد الوصف القانوني لعقد اقتسام الوقت باس  مجموعة الظروف التي تايط ب     -9

 ،ةولاوعقد المق الفندقية اإلقامةوعقد ، اإليجارأو كعقد البيع ، يتشابه مع عدة عقود مسماة

في تطبيق القواعد الخاصة نجد صعوبة ولكن لوجود القليل من االختالف عن هذه العقود 

لوقت هو عقد من نوع خاص رغم ن عقد اقتسام اإنالاظوبالنتيجة ، ن العقود السابقةم أيب

 . تنظيم خاص به إلىنه ياتاج إال أ ،ةولاوالمق اإليجاركثير من العقود كالبيع و مع يتشابه أنه 

منظمة في الكثير من يشترك عقد اقتسام الوقت مع العديد من العقود المسماة المعالجة وال -1

 مقابال ه يأخذأطراففكل طرف من  ،من الخصائص فهو من عقود المعاوضةالقوانين بجملة 

شترط الكتابة والتسجيل وليس تنعقاده التراضي، بل وال يكفي ال اشكلي اعقد ويعد  ، لما يعطي

عدم  وذلك للاد من ظاهرة التالع  واالاتيال في ظل، ثبات لكن شرط لالنعقادلمجرد اإل

ذعان ايث يمثل المستفيد الطرف ويختص بأنه عقد إ ،وجود نص تشريعي يامي هذا العقد

ه أطرافعقد ملزم لجانبين وبالتالي تترت  التزامات واقوق على  وأخيرا هو، الضعيف بالعقد

 .هذه الدراسةوالذي هو موضوع 
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رت  له تيو ، عدة التزامات في ذمة المالك للوادة السياايةرت   بمناسبة عقد اقتسام الوقت تي -0

مور الخاصة بتسجيل كاأل مام وزارة السيااةوتتمثل التزامات المالك أ ،العديد من الاقوق

مام المستفيدين)المشتركين(في والتزامات المالك أ، شركة اقتسام الوقت والتراخيص المطلوبة

 مستغلهاأو  مالك المنشأة لتزام ا( و الكافي اإلعالم)االلتزام بقبل التعاقد اإلعالمااللتزام بالعقد ك

الوادات السيااية والفندقية  بصيانة المالك ويلتزم،للمستفيد بتقديم الخدمات السيااية والفندقية

ترت  على المالك بعض الجزاءات جراء عدم تقيده بتنفيذ تو  ،وتمكين المستفيد االنتفاع بها

شركة  إدارةمقابل النقدي و اقه في مثل الاقوق باق المالك في الوت خالله فيهإ أوالتزامه 

دارةاقتسام الوقت و  دارةالموقع السيااي و  ا  رارات التي تضمن سير الوادات واتخاذ كافة الق ا 

 كمل وجه.العقود على أ

تتادد باس   اقوق والتزامات إلىتنقسم تثار خاصة بالمستفيد يرت  عقد اقتسام الوقت عدة آ -6

قامته وانتفاعه إداء ثمن معين مقابل فين فيلتزم المستفيد بأه بين الطر برامصورة العقد الذي تم إ

والضرائ   المصاريف اإلضافية السنوية كمصاريف الصيانة ويلتزم بدفع ،سياايةمن الوادة ال

ن أو لفندقية في الغرض المتعاقد عليه اأو م المستفيد باستعمال الوادة السيااية ويلتز  دارةواإل

ن عديالت فيها وأت أييجري  لف وأاليعرضها للت وأال ،لخاصةوعلى مرافقها ا ،افظ عليهايا

 يسلمها للمالك عند انتهاء المدة.

مثل اق المستفيد بتسلم  ،ياصل المستفيد من عقد اقتسام الوقت على الكثير من الاقوق -24

اقه وللمواصفات الموجودة في العقد  وطبقا   ،الفندقية في الموعد المادد أوالوادة السيااية 

مته في الوادة والاصول على النشرة قاة إالفندقية طوال مد وتفاع بالوادة السيااية أباالن

ذلك وضعت اقوق من طبيعتها تامي المستفيد مثل  إلىضافة باإل ،التفصيلية المتعلقة بالعقد
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جراء التصرفات القانونية على ملكية واقه بإ ،أو التراجع عنهلغاء العقد إ المستفيد في اق

، وال تقتصر الاقوق عليه المبادلةبأو   أو بالهبة اإليجارأو باصة به سواء بالبيع الوادة الخ

  .جميع ورثته بعد موته  إلىبل تمتد  ،فقط

سالي  التسويقية الكاذبة الذي فيد من نظام اقتسام الوقت ومن األللمست اماية أمينت -22

 امايةالضمانات لمن  التشريعات مجموعةفوضعت  ،المالك للشركةأو يستخدمها المفوض 

التي  وافت ذلك بالكثير من االمتيازات ،المستفيد من كافة طرق الغش والخداع والتزييف

 إعطاءن المستفيد طرف ضعيف مثل جعلت لمصلاة المستفيد على أساس أنه عقد إذعان وأ

 ثاره.المستفيد مدة لفسخ العقد دون أن يرت  آ
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 : التوصيات ثالثا  

بايث  ،نصوص قانون السيااة أو ضمن ،ظيم عقد اقتسام الوقت في قانون مستقلضرورة تن -2

ين الاقوق وااللتزامات الناشئة ييتم وبكل دقه تاديد الضوابط والشروط للممارسة هذا النظام وتع

 .ياوي الكثير من المواضيع ا  متشعب ا  مكونه نظا التعاقد أطراف امايةعنه و 

ولما الاظنا من  ،ياألردنبما يوافق قواعد القانون المدني  ضرورة تنظيم عقد اقتسام الوقت -1

المنفعة بعد موت صاا  اق  وتوريث اقاختالف في بعض السائل مثل التأجير من الباطن 

 االنتفاع.

لىو  -1  بط هذا العقد بجملة من الضوابط:ن يتم ذلك يج  ضأ ا 

ن نااية ضعف القوانين م ،العمل على تصايح المفاهيم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت ضرورة

عملت على هز صورة هذا سالي  المعتمدة من قبل المسوقين التي األ ومن نااية ،المساندة له

 غلبية الجمهور.العقد عند أ

 امايةتشديد الرقابة من وزارة السيااة على الشركات العاملة في عقود اقتسام الوقت لضمان 

 المتعاملين.

الدقة والوضوح وعرض كافة البيانات المتعلقة  فيهاث يراعى ة واإلعالن بايياتنظيم سبل الدع

 غراء والتزييف والجذ  الكاذ .والبعد عن أسالي  اإل، بالعقد

ت السيااية والفندقية والعمل على توسيع مل بنظام اقتسام الوقت على المنشآعدم قصر الع

 .السكنية وغيرهامجاالتها لكي تعم العقارات 
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فة جوان  العقد وتقديم ات مختصة رسمية مهمتها توعية الجمهور بكاجاد وتفعيل جهإيضرورة 

 إلىومعالجة المشاكل الناتجة عن التعاقد وعمل دراسات لبيان كيفية الوصول  ،رشاد لهمالنصح واإل

 على فائدة ممكنة لالقتصاد الوطني.المستويات العالمية لتاقيق أ

ا التي ياالقض ولمتابعة كافةبنظام اقتسام الوقت  ات المتعلقةجهة قضائية تفض النزاع ضرورة تعيين

لجنة تاكيم تتولى كافة النزاعات المترتبة عن التعامل مع هذا  نيأو تعيتنشأ عن هذه العقود 

 النظام.

المستفيد جراء عدم االلتزام  أو منوضع جزاءات رادعة على كافة المخالفات سواء من المالك 

 .عقدبال في بالضوابط والشروط المكتوبة

 

 تم بحمد اهلل
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 مجلة الباوث الفقهية المعاصرة.

( دراسزززة لصزززناعة المشزززاركة بالوقزززت فزززي مصزززر، المزززؤتمر 1446أبزززو علزززم، وصزززال، ) .1

العلمزززي السزززنوي الرابزززع لجامعزززة الزززوان، الجوانززز  التشزززريعية واالقتصزززادية للسزززيااة فزززي 

 العالم العربي، مطبعة اإلسراء، القاهرة.مصر و 

عيزززد، إبزززراهيم، دراسزززة تزززأثير المتغيزززرات الدوليزززة والماليزززة علزززى صزززناعة -جزززالل، نفزززين  .0

السززيااة الااضززر والمسززتقبل، مجلززة اتاززاد الجامعززات العربيززة للسززيااة والضززيافة، كليززة 

 السيااة والفنادق جامعة قناة السويس.

التعامل على الوادات العقارية بنظزام المشزاركة ، (2661)جميعي، اسن عبد الباسط.  .6

 الوقت، النسر الذهبي للطباعة، مصرفي 

(، عقزد المشزاركة بالوقزت، دراسزة مقارنزة بازث منشزور فزي 1422)امدون، ند  سالم،  .9

 مجلة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية، كلية الاقوق.

اث منشور على منتزديات طزال  كليزة (، نظام المشاركة الزمنية، ب1446زهران، طه ) .1

 اقوق الزقازيق.

 السالك، كامل فريد، شرح عقد اإليجار الموسمي، دار المالح للطباعة والنشر. .0
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(، عقزد المشزاركة الزمنيزة أو اقتسزام الوقزت فزي القزانون 1444سالمة، اامد عبد الكريم) .6

 الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة.

 ع، البيزززز0جاق اامززززد، الوسززززيط فززززي شززززرح القززززانون المززززدني، السززززنهوري، عبززززد الززززرز  .24

 والمقايضة، دار النهضة العربية، القاهرة.

 .0السنهوري، عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني، اق الملكية، ج .22

( الوسزيط فزي شزرح القزانون المزدني )أسزبا  كسز  2609)السنهوري، عبزد الزرزاق،  .21

 .6نهضة العربية، القاهرة، جالملكية العينية األصلية( دار ال

( صزززناعة السزززيااة، القزززاهرة، مطزززابع الزززوالء 1441السيسزززي، مزززاهر عبزززد الخزززالق، ) .21

 الاديثة. 

المشزاركة الزمنيزة التزايم شزير، مجلزة رسزالة  د( عقز1424صاا ، اشزراق صزباح، ) .20

 .121-261الاقوق، العدد األول، ،

يات تقزززديم وتطزززوير اسزززتراتيج إثزززر جمزززال اسزززين، ،والارامزززيمامزززود،  الصزززميدعي، .26

 الخززدمات السززيااية علززى رضززا السززياح، دراسززة تطبيقيززة فززي القطززاع السززيااي األردنززي،

 1440عمان ،

( العقزززد السزززيااي دراسزززة قانونيزززة مقارنزززة، منشزززورات 1421عبزززادي، بتزززول صزززراوة ) .29

 الالبي الاقوقية. بيروت.

كات السززيااية الفندقيززة والسززيااية )الشززر  ت( التشززريعا2660عبززد القززادر، ناريمززان ) .21

 التنظيم القانوني لإلرشاد السيااي نظام اقتسام الوقت في مصر( القاهرة.

، تملك العطالت واقتسام الوقت مفهوم سيااي جديد في المملكة، نعبد الهادي، نفي .20

 .6/0/1422جريدة الدستور، 
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عرفززة، مامززد، السززيااة بنظززام المشززاركة بالوقززت وسززيلة لتززرويج السززيااة وتشززجيعها  .26

 1449يوليو  096620لسعودية، مجلة االقتصادية، ، العدد في ا

( أهميززة التنظززيم القززانوني للسززيااة بالمشززاركة بالوقززت، باززث 1441عرفززه، مامززد) .14

 .1/0/1441بتاريخ  6400منشور على صايفة االقتصادية العدد 

عرفه، مامزد، أهميزة التاكزيم لتسزويه المنازعزات الناشزئة عزن سزيااة )التزايم شزير(،  .12

 .6462العدد  1441أغسطس،  0االقتصادية مجلة 

عمزززر، مامزززد عبزززد الالزززيم، نزززدوة المشزززاركة الزمنيزززة واقزززوق االتفزززاق بزززين المنظزززور  .11

م مطبعة مركز صالح كامزل لالقتصزاد 1440فبراير  10اإلسالمي والتطبيق المعاصر،

 اإلسالمي، جامعة األزهر، مدينه نصر

نظززاميين، صززايفة الريزززاض  غززاوي، اامززد، التاززذير مززن مسززوقي "تززايم شززير" غيززر .11

 1441يوليو 12، 20102اليومية، العدد 

المعاصزززر القتسزززام الوقزززت "التزززايم شزززير"  ق( التطبيززز1440الغزالزززي، مامزززد مامزززد، ) .10

المشززززاركة الزمنيززززة "التززززايم شززززير" واقززززوق االرتفززززاق بززززين المنظززززور اإلسززززالمي والتطبيززززق 

 المعاصر جامعة األزهر.  

ركة الزمنيززززة واقززززوق االتفززززاق بززززين المنظززززور القاضززززي، هشززززام مامززززد، نززززدوة المشززززا .16

م، مطبعزززززة مركزززززز صزززززالح كامزززززل 1440فبرايزززززر  10اإلسزززززالمي والتطبيزززززق المعاصزززززر ،

 لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر مدينة نصر

( النظزام القزانوني لازق المسزتفيد مزن المشزاركة بالوقزت، دار 2662)كامل، سزمير،  .19

 النهضة العربية، القاهرة.
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( نظزززام االشزززتراك فزززي الوقزززت، بايزززث مقزززدم إلزززى 1441)د أكزززرم، آلل الزززدين، مامززز .11

مجمززع الفقزززه اإلسززالمي الزززدولي التزززابع لمنظمززة المزززؤتمر اإلسزززالمي الززدورة الثالثزززة عشزززرة 

 ماليزيا.

(، عقزززد اقتسزززام الوقزززت، دراسزززة قانونيزززة القزززانون األردنزززي 1446مااسزززنة، نسزززرين ) .10

 والقوانين المقارنة، باث منشور، جامعة اليرموك.

بازززاث أمركزززز  المشزززاركة بالوقزززت، ( نزززدوة بعنزززوان1440)يزززونس، رفيزززق ، المصزززري .16

 .العزيز، جدةجامعة الملك عبد –االقتصاد اإلسالمي 

المصري، نعيم سمارة، قسمة المهايأة في الفقه اإلسالمي، مجلة الجامعة اإلسالمية  .14

، كليزززة 1422)سلسزززة الدراسزززات اإلسزززالمية( المجلزززد التاسزززع عشزززر العزززدد األول، ينزززاير 

 الشريعة جامعة األزهر، غزة فلسطين

مالعلو، ند  سالم امزدون، مجلزة الشزريعة والقزانون، عقزد المشزاركة بالوقزت دراسزة  .12

  .1421يوليو-مقارنه، كلية الاقوق، العراق. العدد الوااد والخمسون
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