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شكر وتقدير
أشكر اهلل خالقي الذي من على بإتمام هذه العمل المتواضع مع رجائي أن يتقبله ويجعله
خالصا لوجهه الكريم.
انطالقا من قوله تعالى" ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه" (سورة لقمان أية  )21ومن قول
الرسول عليه الصالة والسالم (ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) وأيمانا بفضل االعتراف بالجميل
وتقديم الشكر واالمتنان ألصاا

المعروف ،فإنني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من

ساعد في إنجاز هذه الرسالة واخص بالذكر:
أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور فائق الشماع افظه اهلل على قبوله اإلشراف على
هذه الرسالة ومتابعته له منذ الخطوات األولى وعلى ما مناني من صدر واسع ونصح وارشاد
ساعد على إخراج هذا العمل بهذه الصورة ،اسأل اهلل أن يجزيه عني خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا الباث
واثرائه بالنصائح والتوجيهات التي ساعدت في إخراجه بأفضل صورة ،وأسأل اهلل أن يكت

لهم

الثوا .
وأتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا التي شقت طريقا صعبا للوصول إلى هذه المكانة العالية
بين أصراة العلم رئاسة وعمادة وأساتذة واداريين ،وشكري موصول لكلية الاقوق بأقسامها عميدا
وأعضاء هيئة تدريسسة الذي كان لهم فضل التدريس في هذه المرالة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لوالدي لمساندته لي ،وألف ارد عائلتي جميعا على تشجيعهم اتى
أتممت باثي هذا.
وختاما آمل من اهلل أن أكون قد وفقت في إعداد هذه الرسالة بالطريقة التي أنفع بها
الدارسين والبااثين وأن أنال رضى اهلل تعالى.
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اإلهـــــــداء
إلى روح والدتي الطاهرة
إلى والدي الكريم
إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم

أهدي باثي المتواضع هذا آملة من اهلل عزز وجزل آن يتقبلزه منزي ويجعلزه فزي ميززان اسزناتي يزوم
ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقل

سليم.
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اآلثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت
إعداد
ربا محمد بلوط
إشراف
األستاذ الدكتور فائق الشماع
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوعا له أهمية عملية في القطاع السيااي ،كما سعت الدراسة إلى
بيان اآلثار المترتبة على كل من مالك المنشأة السيااية أو الفندقية والمستفيد من الوادة والقواعد
واألسس التي يقوم عليها هذا النظام.
وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم االلتزامات والاقوق المترتبة على كل من
المتعاقدين في عقد اقتسام الوقت وفق النظام األردني وبعض القوانين العربية ،كالقانون المصري
والسعودي والعماني وبينت قصور هذه التشريعات وعدم مالءمتها للتطبيق في هذا المجال،
ووضات من خالل الرسالة مسؤولية الشركة العاملة في هذا النظام ،وطرق تطبيق هذه القوانين
على المتعاقدين ،وبينت من خالل الدراسة الاماية التي وضعت للمستفيد كون نظام اقتسام الوقت
نظام اديث نسبيا ،وتضمنت كافة اقوق والتزامات أطراف هذا العقد والمسؤولية المترتبة عليهم
جراء التعاقد.
وقد خرجت من هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات ،ابذا لو يأخذ بها المشرع األردني
مستقبال وذلك لتالفي الثغرات التشريعية التي توصلت اليها هذه الدراسة ضرورة تنظيم عقد اقتسام
الوقت في قانون مستقل أو ضمن نصوص قانون السيااة ،بايث يوافق قواعد القانون المدني

ل

األردني ضرورة العمل على تصايح المفاهيم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت من نااية ضعف
القوانين المساندة له ،ومن نااية األسالي

المعتمدة من قبل المسوقين التي عملت على هز صورة

هذا العقد عند أغلبية الجمهور ،وتشديد الرقابة على الشركات العاملة بهذا النظام ،وضرورة أيجاد
وتفعيل جهات مختصة رسمية مهمتها توعية الجمهور بكافة جوان

العقد وتقديم النصح واإلرشاد

لهم ،ومعالجة المشاكل الناتجة عن التعاقد.
وأوصي المشرع األردني بضرورة وضع تنظيم قانوني متكامل ومتوافق مع نصوص القانون
المدني األردني ،وقانون السيااة األردني وذلك لتسهيل عملية التعامل بهذا النظام كونه نظاما يقلل
التكاليف ويوزعها على جميع المستفيدين فيه ،وعدم اصر هذا النظام في المنشآت السيااية
والفندقية بل وصولها ألوسع من ذلك لتشمل المنشآت العقارية وغيرها.
الكلمات المفتاحية :عقد اقتسام الوقت ،نظام اقتسام الوقت ،التشريع األردني ،القانون المدني،
الاقوق وااللتزامات ،قانون السيااة األردني.
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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

ن

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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الفصل األول
مقدمة الدراسة
أوال  :كرة اممة ا مضوض الدراسة
فززي ظززل االنفتززاح الثقززافي ونظززام العولمززة ،ونظ ز ار لنشززاط الاركززة االقتصززادية علززى المسززتو
المالي والعالمي ،ظهرت على السااة العربية أنظم وعقود تجارية وقانونية جديزدة اسزتمدت مزن الزدول
الغربية ،وتم تطبيقها في بالدنا العربية بشكل عام ،وفي األردن على وجه الخصوص ،ومن أكثزر تلزك
انتشار في الوسط السيااي واألسواق العقاري ،نظام اقتسام
ا
العقود واألنظمة التجارية والقانونية شيوعا و
الوقت أو المشارك’ الزمنية ،وهو ما يعرف بعقد (التايم شير).
ايث انتشر نشاط بيع الوادات العقارية في المنتجعات السيااية والفنادق على أساس نظام
اقتسام الوقت ،وسارعت الكثير من الشركات السيااية والمستثمرين في المجال السيااي والعقاري
إلى االستفادة من هذا النظام الذي ظهر منذ ما يقار  04عاما في أوروبا والواليات المتادة
وبريطانيا وفي فرنسا منذ عام  ،)1(2691ثم انتشر في أكثر من ( )04دولة اول العالم ،ونشأت
عدة منظمات عالمية خاصة تضم في عضويتها قر ومنتجعات ومنشآت سيااية وفندقية ،مثل
منظمة

)2(RCI

ولكنه ال يزال غير منظم في معظم الدول العربية وفي األردن على وجه

الخصوص.

()1

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

للطباعة ،مصر ص.0
()2

عرفة ،مامد ،)1442( ،السيااة بنظام المشاركة بالوقت لترويج السيااة وتشجيعها في السعودية ،صايفة

االقتصادية ،العدد .0966

2

ويقصد بعقد اقتسام الوقت أو "امتالك عطلة
اق االنتفاع بإاد

"()1

"أو شراء الوقت"

()2

أن يشتري شخص ما

الوادات في منتجع سيااي ،بايازته لمدة زمنية ماددة ،كأسبوع أو أسبوعين

أو ثالثة أسابيع على األكثر من السنة بايث ياق له أن يقيم في هذه الوادة خالل المدة المتفق
عليها في العقد.
وببساطة أكثر هو عقد يبرم بين أاد

شركات السيااة المالكة للقر

السيااية

والمنتجعات ،وبين األشخاص الراغبين بتملك وادة سكنية في إاد القر لمدة معينة من كل عام
بمقابل نقدي موزع على أقساط ،كما ياق له أن يهديها إلى أاد أقاربه أو أصدقائه ،وياق له
توريثها من بعده ،وياق له بيعها للغير .أن يبادل اصته باصة أخر في نفس المنتجع السيااي،
أو بمنتجع آخر من ضمن المنتجعات السيااية التابعة للمنظمة التي تكون ضمن عضويتها.
وبالرغم من اداثة هذا النظام وجديته ،إال أنه أنتشر في المجتمع العربي ،وعنيت به بعض
الدول العربية وقامت بسن القوانين واألنظمة والتعليمات ،من أجل رسم خطوط واضاة ،وتسيير هذا
العقد وتبين كيفية تطبيقه لما ياققه من مميزات تتوافق مع اإلمكانات البسيطة والمتواضعة لشرياة
معينة من الناس ،والذي تكون لهم رغبه في السيااة أو امتالك وادة سكنية لقضاء عطالتهم فيها.
ومن أهم ما ياققه هذا العقد تنشيط القطاع السيااي طوال العام في الفنادق والمنتجعات
السيااية والبواخر الكبيرة واليخوت والطائرات ،وأماكن المخيمات واآلالت الثقيلة ،وعلى النطاق

()1

www.comsumer.org

()2

http://arpc.afrc.af.mil/jaltime.htm

3

األضيق مثل قاعات االاتفاالت أو استئجار السيارات لفترات زمنية

معينة()1

ويزيد فرص االستثمار

والتملك للمواطنين واألجان  ،وتخفيف الضغط على مواسم السيااة خالل السنة ،وتخفيف الضغط
على البنية األساسية للوادة العقارية ،واالاتماء من التضخم وغالء األسعار وبالتالي نلمس نتائج
عديدة مثل إيجاد فرص عمل جديدة ،وتشغيل وسائل النقل البري والجوي والباري ،وتشغيل
المنشزآت والمطاعم واالسترااات.
وعمليا يقصد المتعاقدين من وراء نظام اقتسام الوقت االستغالل ،أي االستثمار ،عن طريق
تأجير اصته في الوادة العقارية ،وتمكين الشركات السيااية من تجميع أموال كثيرة مسبقا قبل أن
يتمكن المنتفع من االستفادة بالوادة العقارية موضوع العقد.
ومما ال شك فيه أن وجود هذا التنظيم القانوني يسهم في تشجيع السيااة الداخلية ويدعمها
باعتباره رافدا من روافد االقتصاد الوطني ،ولكن فاعليته تتطل

ترويجا داخليا وخارجيا ،إلظهار

درية تامة بالبرامج والمنتجعات السيااية
مميزاته بايث يصباوا العاملين في النشاط السيااي على ا
المتوافرة لد المملكة على مدار العام.
ولقد كان التركيز في هذه الرسالة على أبرز التوجيهات العالمية التي تعالج عقد اقتسام
الوقت ،وسنتناول عدة قوانين عربية ونستخلص منها مالمح هذا العقد ،وذلك لصعوبة الاصول
على كت

قانونية أو مصادر أخر قانونية باته ،ولهذا فإن أغل

مراجع هذا الباث من المقاالت

المنشورة على شبكة االنترنت ،قد تم تاليلها واستخراج المعلومات التي تفيد وتخدم

()1

أبو سليمان ،عبد الوها

المعاصرة.

هذه الرسالة،

ابراهيم( .بدون سنة نشر) عقد التملك الزمني .باث منشور مجلة الباوث الفقهية
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فعقد اقتسام الوقت وبعيدا عن الجان

القانوني مرتبط بعدة جوان

تجارية واقتصادية أخر ال

نستطيع فصلها عنه.
وتقتصر هذه الدراسة على التعريف بعقد اقتسام الوقت وكيفية تكوينه كونه عقد مستادث
والطبيعة القانونية والشروط والخصائص العامة والخاصة واآلثار المترتبة على هذا العقد والجزاء
المترت

على اإلخالل به.

ثانيا :مشكلة الدراسة:
وتزيد االهتمام بالسيااة وبالمنتجعات السيااية ،وظهور العقود
مع تطور القطاع السيااي ا
واألمور المستجدة في هذا المجال مثل عقد اقتسام الوقت ،فكان ال بد من وجود نصوص قانونية
كاملة تنظم وتامي هذه األمور المستجدة وذلك لالبتعاد عن مصادر الغش والخداع ،والعمل على
إيجاد الضوابط التي تامي المتعاقدين ،الذين يطماون من خالل إبرامهم هذا العقد إلى االستمتاع
بعطالت سيااية عن طريق المشاركة في الوقت في أماكن سيااية أو االستفادة منها.
وعليه فإن عدم وجود النصوص القانونية الكافية الذي تنظم هذا العقد ،وقلة وجود الدراسات
القانونية في هذا المجال ،وقلة وجود الكت

القانونية الباتة التي تفسر وتشرح عقد اقتسام الوقت

فإن هذا يثير الصعوبة في ضبط وتنظيم هذا النوع من العقود ،وماليا عدم وجود تشريع أردني
ياكم وينظم هذا العقد.
وعقد اقتسام الوقت هو عقد من نوع خاص وال نستطيع اعتباره عقد بيع أو هبة وال تصلح
القواعد العامة في القانون كالمتعلقة بالبيع أو اإلجارة أو الهبة لمعالجة هذا العقد ،فهو بااجة إلى
تشريع خاص يادده وينظمه ويضبطه تشابه القوانين الموجودة في فرنسا وبريطانيا.
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وتكمن المشكلة بالنسبة لعقد اقتسام الوقت بالنهاية عقد ياتاج إلى إرادة ارة ،وقد يتخلله
عدة عقود أخر مثل عقد اإلقامة الفندقية

()1

فنر أن المشترك يوقع العقد بإرادته وأن ما يثير

اساسية هذا العقد أنه يعتمد على مقدرة مندو

التسويق على اإلقناع والجذ  ،فهم أشخاص

مدربون على إقناع األشخاص بمميزات هذا العقد واألمر الذي يجعل المشترك يبرم العقد بكامل
إرادته وبالتالي ال يملك بعد ذلك االدعاء أو التمسك باإلكراه ،أو أنه تخلل العقد عي

من عيو

الرضا.
ومما سبق ارتأيت إلى تسليط الضوء على عقد اقتسام الوقت في هذه الدراسة مااولة
التعريف بالعقد ،وبيان األثر المترت

عليه.

ثالثا :أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية عقد اقتسام الوقت ،وتعريفه والتسمية التي ترد عليه،
وخصائص وأركان هذا العقد كونه عقدا مستادثا ،وبيان اآلثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت
والجزاء المترت

جراء اإلخالل بالعقد ،وتهدف إلى تاليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية

القانونية المتعلقة بموضوع العقد والتطبيقات العملية.
رابعا :أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في مد

ظهور وانتشار عقد اقتسام الوقت ،ايث أصبح هذا

العقد عقدا عالميا مع تعدد الصيغ واألسماء التي تطلق عليه ،إال أنه في النهاية عقد وبااجة إلى
()1

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

االسكندرية.
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ضبط أركانه وشروطه ،وذلك لمنع أي إخالل في مركز هذا العقد ،وعمليا تكمن أهمية هذا العقد
في كيفية إبرامه بين أطرافه ،وصيانة اقوق والتزامات كل من الطرفين ايث إن هناك الكثير من
المزيا التي يستأثر بها هذا العقد كتمكين األشخاص ذوي الدخل المتوسط من السيااة وزيادة فرص
ا
االستثمار والتملك لهؤالء األشخاص ،وتخفيف الضغط على المواسم السيااية لتوزيعها على مدار
العام ،وبالتالي تنشيط قطاع السيااة ،وايجاد العديد من فرص العمل ،والاد من البطالة واألهم من
ذلك هو إغناء السياح من وراء تملك الوادات السيااية ،وتمكين الشركات السيااية من تجميع فريد

من األموال.
خامسا :أسئلة الدراسة:
تااول الدراسة األسئلة اإلجابة عن الرئيسة التالية:
 -2ما عقد اقتسام الوقت ( )Time Shareوما الفكرة الذي يقوم عليها؟
 -1ما طبيعة عقد اقتسام الوقت ()Time Share؟
 -1ما موقف الشريعة اإلسالمية من عقد اقتسام الوقت ()Time Share؟
 -0كيف يتم إبرام عقد اقتسام الوقت ()Time Share؟
 -6أين تكمن أهمية عقد اقتسام الوقت ( )Time Shareوالى أي مد يستفاد منه؟
 -9ما مد تطبيق هذا العقد في المجتمع المالي؟
 -1ما النصوص القانونية التي تاكم هذا العقد؟
 -0ما اآلثار التي تترت

على إبرام عقد اقتسام الوقت بالنسبة للمالك أو المستفيد؟

المزيا والعيو التي يتمتع بها هذا العقد؟
 -6ما ا
 -24ما موقف القانون األردني من عقد اقتسام الوقت وكيف عالجه؟
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 -22كيف عالج القضاء األردني ااالت اإلخالل بهذا العقد من قبل أطرافه؟
سادسا :حدود الدراسة:
تقتصر ادود هذه الدراسة على بيان مفهوم بعقد اقتسام الوقت الذي ظهر في مجال
السيااة والقواعد العامة التي تنظم هذا العقد ،والقواعد القانونية الخاصة بعقد اقتسام الوقت،
والشروط واألاكام المنظمة له من وجه نظر الفقه والقانون ،واآلثار المترتبة على إبرامه وااللتزامات
الملقاة على أطرافه والجزاء المترت

جراء اإلخالل بالعقد.

وفيما يتعلق بالادود الزمانية للدراسة ،ستجر هذه الدراسة خالل العام الجامعي 1426
ومن المتوقع إنجازها خالل الفصل األول من العام المذكور.
أما الادود المكانية للدراسة ،فسيكون المكان الرئيس لهذه الدراسة هو العقارات والمنقوالت
التي تأخذ اكم العقارات في التعامل مثل السفن والطائرات واليخوت ،ونخص هنا العقا ارت السيااية
كونها تشكل النطاق األوسع واألكبر مقارنة بالمجاالت األخر  ،وبالتالي تقتصر الدراسة على
العقارات السيااية فقط ،وذلك لتنظيمها من قبل نظام تملك العطالت واقتسام الوقت لسنة ،1422
وقانون السيااة رقم ( )14لسنة .2600
سابعا :محددات الدراسة:
ال يوجد أية قيود يمكن أن تاول دون االستفادة من نتائج هذه الدراسة سواء أكانت في
األردن أم في غيره من الدول األخر .
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ثامنا :مصطلحات الدراسة:
اقتسام الوقت :هو اشتراك عدد من الناس لالستفادة من المنتجعات السيااية والفنادق عنطريق شراء اصة في وادة سيااية أو شراء منفعتها لوقت مادد من كل عام ويستفيد منها باقي
المتعاقدين اآلخرين باقي العام.
المنشأة :المنشأة المعدة والمرخص لها بممارسة مهنة تملك العطالت واقتسام الوقت من خاللبيع أو تسويق.
 الوحدة :جزء من المنشأة أو المشروع التي تدار من قبل المالك أو الغير. المهنة :مهنة تملك العطالت واقتسام الوقت من خالل بيع أو تسويق الوادة.المالك :مالك المنشأة أو المشروع.-المشترك :المستفيد :صاا

اق االنتفاع بتملك العطالت واقتسام الوقت بموج

العقد المبرم

مع المالك مباشرة والمرفق ببطاقة اق انتفاع في نادي تبادل عالمي.
-الحصة :هي القسم أو السهم أو النصي

الذي يشترك به المشترون في ملكية واادة واالنتفاع

به.
البرنامج التبادلي :أي طريقة أو خطة أو ترتيبات ،أو إجراءات لغايات تبادل اق االنتفاع في
استخدام الوادة.
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تاسعا :اإلطار النظري للدراسة:
تقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول ،يتناول الفصل األول مقدمة الدراسة ،وفيه تتناول
الدراسة اإلطار العام بدءا بالتمهيد ومشكلة الدراسة ،وأسئلتها ،وأهدافها ،وأهميتها كما تم عرض
ادود الدراسة ومادداتها ،ومن ثم الدراسات السابقة التي تختلف وتتشابه مع بعض جوان

دراستي

هذه.
أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فيتناول نبذة عن عقد اقتسام الوقت وفيه مباثان :يتناول
المباث األول ماهية عقد اقتسام الوقت نشأته وتعريفه وتكوينه ،ويتناول المباث الثاني الطبيعة
القانونية لعقد اقتسام الوقت والباث بكيفيته وتميزه القانوني عن باقي العقود.
ويتناول والفصل الثالث من هذه الدراسة االثار المترتبه على اقتسام الوقت بالنسبة لمالك
المنشأة السيااية او الفندقية ويعالج المباث األول التزامات المالك في عقد افتسام الوقت ،وينفرد
المباث بالاقوق المترتبة للمالك في عقد اقتسام الوقت.
والفصل الرابع من هذه الدراسة يتناول اآلثار التي تترت

على هذا العقد بالنسبة للمستفيد،

إذ يقسم إلى مباثين :المباث األول يتناول التزامات المستفيد في عقد اقتسام الوقت ،ونتناول اقوق
المستفيد في عقد اقتسام الوقت بالمباث الثاني.
أما الفصل الخامس فيتناول النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة.
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عاشرا :الدراسات السابقة:
-2

دراسة المصري ،رفيق يونس ( )1440بعنوان :المشاركة بالوقتTime Share.
تناولت هذه الدراسة تعريف عقد المشاركة بالوقت والتسمية الواردة على هذا العقد،

مزيا التي تختص به
واختالفها ويلقي البااث بنظرة تاريخية على بدايات هذا العقد وكيفية نشأته وال ا
وكيفية تأثيره على نطاق السيااة بشكل عام ،والطبيعة القانونية للعقد هل هو عقد بيع أم عقد
أيجار أم شركة أو مهايأة ،أم أنها تعد جائزة وتطبق عليها أاكام اإلرادة المنفردة ،ويبين كيفية إبرام
هذا العقد وااللتزامات الملقاة على أطرافه ،واكم الشريعة اإلسالمية لهذا العقد (.)1
-1دراسة أبو سليمان ،عبد الوها ( )1441بعنوان :عقد التملك الزمني ،دراسة قانونية مقارنة.
تناولت هذه الدراسة عقد التملك الزمني بشكل عام والبداية التاريخية له ،ومراال التطور
التي يمر بها ،ويلقي الضوء على تعريفه بشكل مفصل ،وعلى أنواعه ومجاالت تطبيقه ،ورأي الفقه
اإلسالمي بهذا العقد وخصائصه التي يتميز بها المنظور اإلسالمي ،والمذاه

األربعة وكيفية

انعقاده بين أطرافه وصاة واكتمال شروطه ،ويميز العقد التملك الزمني عن غيره من العقود كالبيع
واإلجارة.

()2

-1

دراسة زهران ،طه ( )1446بعنوان :نظام التعاقد بالمشاركة الزمني.
تناولت هذه الدراسة موضوعات كثيرة تتعلق نظام التعاقد بالمشاركة الزمنية أهمها :تعريف

نظام التعاقد بالمشاركة الزمنية ،وأساسها التاريخي ،والنظام التي تتبعه شركات السيااة لتنظيم هذا
()1

المصري ،رفيق يونس )1440( ،ندوة بعنوان المشاركة بالوقت ،مركز أبااث االقتصاد اإلسالمي –جامعة الملك

عبد العزيز ،جدة.
()2

أبو سلمان ،عبد الوها

المعاصرة.

إبراهيم ( ،)1441عقد التملك الزمني ،دراسة قانونية مقارنة .مجلة الباوث الفقهية
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العقد وكيفية إبرامها له ،والتقييم الشرعي لهذا العقد ،والتقييم القانوني لنظام التايم شير ويعرض
صورة مقتراة لتنظيم العقد للتخفيف من المشكالت التي تترت

عليه (.)1

 -1دراسة عرفه ،مامد ( ،)1441بعنوان :أهمية التنظيم القانوني للسياحة بالمشاركة بالوقت.
تناولت هذه الدراسة أهمية التنظيم القانوني لعقد المشاركة بالوقت ،وتاديدا في السعودية
كونه عقد جديد ،فاألولى سن التشريعات لتنظيمه وتاديده من منظور الشريعة اإلسالمية وهل تجوز
بيع هذه الاصص المشاعة؟ وكيفية اماية المستهلك السعودي المنتفع بالوادة السكنية وااللتزامات
الملقاة عليه جراء إبرامه للعقد (.)2
-6دراسة مااسنة ،نسرين( ،)1446بعنوان :عقد اقتسام الوقت ،دراسة قانونية القانون األردني
والقوانين المقارنة.
تناولت هذه الدراسة مفهوم اقتسام الوقت في السوق العالمية واألردنية وصوره وأنواعه،
والطبيعة القانونية لهذا العقد ،وتعالج اآلثار القانونية والتزامات البائع واقوق والتزامات المشترك في
العقد ،وتبين وجه نظر القضاء األردني ،وكيف عالج األمور المختصة بالعقد ،وكيفية تطبيق قانون
مختص في االة وجود مشاكل ،ووجه نظر المشرع المصري بعقد اقتسام الوقت ،وقارنت عقد
اقتسام الوقت بمنظوره العام بالقانون األردني والقوانين األخر (.)3

كلية اقوق الزقازيق.

()1

زهران ،طه ( ،)1446نظام المشاركة الزمنية ،باث منشور على منتديات طال

()2

عرفه ،مامد( )1441اهمية التنظيم القانوني للسيااة بالمشاركة بالوقت ،باث منشور على صايفة االقتصادية

العدد  6400بتاريخ .1441/0/1
()3

مااسنة ،نسرين ( ،)1446عقد اقتسام الوقت ،دراسة قانونية القانون األردني والقوانين المقارنة.باث

منشور.جامعة اليرموك.
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-6دراسة امدون ند سالم ،)1422( ،عقد المشاركة بالوقت ،دراسة مقارنة.
تناولت هذه الدراسة أربعة مبااث تضم فيها ماهية عقد المشاركة بالوقت ،والتسمية ،وتدرج
التسميات التي تطلق عليه ،وتبين خصائص عقد المشاركة بالوقت ومنها أنه عقد رضائي وملزم
للجانبين وشكلي ،وتكيف هذا العقد هل هو عقد بيع أم أيجار أم غير ذلك ،وتلقي الضوء على
أطراف العقد والتزاماتهم واألمور المترتبة على كل من الطرفين (.)1
-7دراسة عبادي ،بتول صراوة ( )1421العقد السياحي دراسة قانونية مقارنة.
تباث هذه الدراسة بموضوع العقد السيااي الذي هو أساس عقد اقتسام الوقت ،وتتلخص
بتعريف العقد السيااي وخصائصه ومميزاته وطبيعته القانونية ،وكيفية انعقاد هذا العقد وأطرافه
وأركانه ،وتشتمل على اآلثار العامة للعقد واآلثار الخاصة لوكالة السيااة والسفر والسائح،
والمسؤوليات الملقاة على عاتق وكالة السفر في االة نشوء الخطأ الشخصي لها وكيفية التعويض
عن ذلك الخطأ ،ومع التأكيد على قلة الدراسات المختصة بالسيااة ،والعقد السيااي (.)2
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة؟
إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو أنها تباث في عقد اقتسام الوقت من
وجه نظر القانون المدني األردني ،معتمدة على ،نصوص قانون السيااة األردني ،وعلى نظام
تملك العطالت واقتسام الوقت األردني واآلراء الفقهية والقانونية والعملية.

()1

امدون ،ند

سالم ،)1422( ،عقد المشاركة بالوقت ،دراسة مقارنة باث منشور في مجلة الشريعة والقانون،

جامعة االمارات العربية ،كلية الاقوق.
()2

عبادي ،بتول صراوة ( )1421العقد السيااي دراسة قانونية مقارنة ،منشو ارت الالبي الاقوقية .بيروت.
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أحد عشر :منهجية الدراسة:
ستعتمد الدراسة على منهج الباث التاليلي القائم على تاليل النصوص القانونية المتعلقة
بموضوع الدراسة في ضوء القانون المدني األردني رقم ( )01لسنة  ،2619وقانون السيااة
األردني رقم ( )14لسنة  2600ونظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة  ،1422وكذلك
آراء الفقه القانوني واألاكام القضائية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة.
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الفصل الثاني
نبذه عن عقد اقتسام الوقت
يعيش العالم في العصر الاالي ثورة سيااية هائلة ،وفي دراسة مستقبلية قامت بها منظمة
السيااة العالمية ( )UNWTOمن 2121-1995فقد بينت النتائج أن اجم السيااة الدولية في
تطور وازدياد مستمر ،ومن المتوقع أن يصل في العام  ،2121إلى مليار و 611مليون زيارة
سيااية ،وتقدر اجم العوائد بز  211مليار دوالر (.)1

وباس

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

الاادي والعشرين سوف تقوده ثالث صناعات خدمية( ،وهي صناعة االتصاالت -وتكنولوجيا
المعلومات –وصناعة السفر والسيااة) وهناك عوامل من شأنها أن تؤثر في صناعة السيااة في
العقد المقبل ،كالعوامل السياسية واالقتصادية والديموغرافية ،والكثير من العوامل التي تادد طبيعة
االتجاهات( ،)2والتي بدورها ستادد نسبة المشاركة في السيااة سلبا وايجابا ،فاألوضاع السياسية
تلع

دو ار مهما في رواج السيااة بالعالم ككل وبالوطن العربي خاصة ،فالربيع العربي كان له أث ار

في تراجع السيااة على الصعيد العربي والعالمي.
وفي ظل االنفتاح الثقافي ونظام العولمة ،ونظ ار لنشاط الاركة االقتصادية ،ظهرت على
السااة العربية أنظمة قانونية وعقود تجارية جديدة كان من شأنها التأثير اإليجابي على القطاع
السيااي ،استمدت من الدول الغربية وتم تطبيقها في البالد العربية ،ومن أكثر تلك العقود شيوعا
وانتشا ار في الوسط السيااي واألسواق العقارية هو نظام اقتسام الوقت أو المشاركة الزمنية.

( )1السيسي ،ماهر عبد الخالق )1441( ،صناعة السيااة ،القاهرة ،مطابع الوالء الاديثة ،ص .102
( ،)2نفين -عيد ،ابراهيم ،دراسة تأثير المتغيرات الدولية والمالية على صناعة السيااة الااضر والمستقبل ،مجلة
اتااد الجامعات العربية للسيااة والضيافة ،كلية السيااة والفنادق جامعة قناة السويس ،ص.2
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ويعد هذا العقد (اقتسام الوقت) أسلوبا لالنتفاع بعقار معين أو بعين ماددة أو موصوفه مع
آخرين لمدة زمنية ماددة لكل منهم ،وقد بدأ هذا النظام في أوروبا لتلبية متطلبات أكبر عدد من
القادمين للسيااة ثم تطورت الفكرة بانتقالها إلى أمريكا وأخذت باالنتشار ،وشملت جميع أنااء
العالم ،ايث يعرف بأنه " تملك المنافع لقضاء فترة زمنية ماددة أسبوعا أو شه ار في العام لشقة
موصوفة في الذمة في بلد معين أو بلدان عديدة"(.)1

ويتيح نظام اقتسام الوقت توزيع تكاليف اإلنشاء والتأثيث ،واإلدارة ،والتشغيل ،والصيانة
الدورية على عدة منتفعين مما يخفف على المنتفعين الامل ويمناهم خدمات سيااية فاخرة ،وتمنح
لهم ميزة استعمال مرافق تتوافر فيها وسائل رااة قد ال تتاح لهم لوال هذا النظام ،ويقدم هذا النظام
للمنتفع فرصة استثمارية فيعطيه الاق في تأجير المدة لاسابه الخاص فيكون قد اقق مكاس
مادية خاصة لهذا النظام ومختلف عن غيره من األنظمة السيااية أو أنظمة التأجير ،وتعطي
للمنتفع الاق في التعرف على أكثر من بلد ،وذلك من خالل شركات التبادل العالمية .

وفي الوقت الراهن أصبات ظاهرة نظام اقتسام الوقت ظاهرة عالمية ومالية ،وتلع

دو ار

في تخصيص الموارد وتؤثر على االقتصاد بشكل كلي وجزئي ،وبالتالي يستلزم تاليال للنظام بشكل
كلي ،وللجان

القانوني والتشريعي ،وذلك للعمل على تعظيم اآلثار اإليجابية ،وتقليل اآلثار السلبية

بقدر اإلمكان ،هذا وأكثر ما دعا لصدور نظام اقتسام الوقت في الوادات العقارية السيااية.
ولغايات التعرف على عقد اقتسام الوقت ،سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مباثين على
الناو اآلتي:
المباث األول :ماهية عقد اقتسام الوقت.
المباث الثاني :الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت

( )1عمر ،مامد عبد الاليم ،ندوة المشاركة الزمنية واقوق االتفاق بين المنظور اإلسالمي والتطبيق المعاصر10،
فبراير 1440م مطبعة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة االزهر ،مدينه نصر ،ص.1
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المبحث األول
ماهية عقد اقتسام الوقت
يعد نظام اقتسام الوقت أاد أهم دعائم صناعة السيااة في العالم ،ويمثل أاد أسرع
القطاعات تطو ار ونموا ،وتتلخص فكرة نظام اقتسام الوقت بقيام بعض الشركات ببناء منتجعات أو
قر أو مدن سيااية ،وبدال من أن تقوم بطرح تلك الوادات (شقق أو فلل أو شاليهات) للبيع وعادة
ما تكون مرتفعة السعر ايث يدفع الشخص مبلغا مرتفعا من أجل قضاء عطلة تقدر بأسبوع أو
أسبوعين ،ويلاق بذلك تكاليف الصيانة والتأمين والاراسة ،وتقدم الشركات التي تطبق نظام اقتسام
الوقت وادات سيااية لألشخاص ،ايث يتم تقسيم كل وادة مكانية إلى وادات زمنية ال تقل
بالعادة عن أسبوع ،ويتم بيعها أو تأجيرها لمدة ال تقل عن عشرين سنة ،ايث ينتفع كل شخص
اس

الوقت الذي يناسبه وكل ذلك مقابل مبلغ إجمالي يتفق عليه الطرفان(.)1

هذا النظام يتيح للشخص شراء ملكية أو اق االنتفاع لوادة سيااية في منتجع معين لمدة
زمنية ماددة ،تقدر بأسبوع لعدد معين من السنوات أو قد يكون مد

الاياة ،كما ياق للشخص

تأجيرها أو إهداءها أو بيعها أو اتى استبدالها بفترة زمنية أخر  ،ويبقى اق البائع في إدارة العقار
مع إعطاء كل المنتفعين اقوقهم ،وذلك لضمان اسن استغالل الوادة السكنية وتلبية رغبات جميع
المنتفعين ،وسوف يتم في هذا المباث عرض ماهية عقد اقتسام الوقت من خالل مطلبين:
-

المطل

 -المطل

()1

األول :نشأة وتعريف عقد اقتسام الوقت.
الثاني :تكوين عقد اقتسام الوقت.

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

النهضة العربية ،القاهرة ،ص.04
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المطلب األول
نشأة وتعريف عقد اقتسام الوقت
تعددت األقوال اول نشأة هذا النظام وتاريخ ظهوره ،وبعد االطالع تبين أنه قد بدأ في
بداية الستينات في أوروبا ،ومع التوسع االقتصادي بين دول العالم انتقل هذا النظام من دولة إلى
دولة ومن صورة إلى صورة ،وفي كل مرالة من مرااله كان يبدو بصورة تختلف عن الصورة
السابقة إلى أن استقر إلى ما هو عليه اآلن ،فبدت مالماه وانتقل من مرالة كونه نظاما سياايا
اقوق والتزامات المتعاملين به ،وبعد ما اتضات

استثماريا إلى أن وصل لمرالة العقد الذي يرت

صورة هذا العقد اختلف أثر هذا العقد باختالف الدول ،فمن المشرعين من أخذ به ونظمه ووضع له
أنظمة وتعليمات لاسن سير هذا النظام وللاد من التالع

والغش والتدليس ،ومنهم من تركه

على االه دون تنظيم أو عناية مع وصوله إلى مرحلة التطبيق العملي وفتح البا
النص

واالاتيال ،وسنتناول في هذا المطل

لعمليات

النشأة والتطور التاريخي والتشريعي لهذا النظام منذ

بداياته إلى أن وصل للشرق األوسط.
الفرع األول :نشأة وتطور نظام اقتسام الوقت
أوال :التطور التاريخي لعقد اقتسام الوقت في المملكة المتحدة :
ذه

عدد من البااثين إلى أن أول استخدام لنظام اقتسام الوقت كان في المملكة المتادة،

في اسكتلندا عام 2661بواسطة شركات بريطانية

()1

وفي ذلك الوقت كانت تقوم فكرة النظام على

نظام خاص للتعامل على الاصص الزمنية المخصصة لقضاء العطالت ،وكان يطلق عليها اسم
(النادي األمين) وهو عبارة عن ناد يجتمع في عضويته المستفيدين من أصاا
()1

الاقوق في

صاا  ،اشراق صباح )1424( ،عقد المشاركة الزمنية التايم شير ،مجلة رسالة الاقوق ،العدد األول-261، ،

.121
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اإلقامة على أن يتم اختيار شخص موثوق منهم يقوم على إدارة ملكية العقارات ،وذلك لضمان
اقوقهم ويطلق على هذا الشخص اسم (األمين) (.)1

وتتلخص فكرة نظام النادي األمين بأن يقوم المستثمر ببناء العقارات والمرافق المخصصة
لقضاء العطالت ،الذي تعرف باسم ( )Resortوبعد إتمام عملية البناء يتم نقل ملكية هذه العقارات
بشكل مؤقت إلى األمين ومن خالل عقد خاص يسمى (بعقد اتفاق الثقة)( )2فتقوم األمين بايازة
الملكية عن طريق شركته أو عن طريق أاد فروعها وفي أغل

األايان تكون شركات الفرد الوااد

بايث يكون األمين -شخصا واادا -هو الشريك الوايد ،ويقوم المستثمر بتاديد شروط إشراف
األمين على الموقع السيااي ويعين التصرفات التي يمارسها على العقار ،فيقوم بذلك األمين عن
طريق شركتان :واادة تكون مختصة في التسويق ،فتسوق الاصص الزمنية التي تتعلق باإلقامة،
والشركة األخر تمارس اإلدارة على الموقع السيااي ضمن مجموعة أعماله ويؤسس األمين ناد
ينضم إليه أصاا

()1

الاقوق في الاصص الزمنية التي يتم بيعها.

ويعرف األمين بأنه الرقي

على اسن سير النظام ورقابة قواعده واماية مصالح أعضاء النادي أصاا

اقوق

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

سلطة اإلدارة

والتصرف في األموال التي نقلت إليه ملكيتها من خالل نظام الثقة ،ويمثل موقع سلطة مستقلة عن المستثمر الذي
يفقد كافة سلطاته على العقارات وعلى إدارة المشروع بمجرد إبرام عقد الثقة ،ويتمتع األمين باستقاللية عن باقي
أعضاء النادي وال يخضع لرقابتهم ،ولكن يخضع لرقابة القاضي المختص ،ويلتزم بادود .الغزالي ،مامد مامد،
( )1440التطبيق المعاصر القتسام الوقت "التايم شير" المشاركة الزمنية "التايم شير "واقوق االرتفاق بين المنظور
اإلسالمي والتطبيق المعاصر جامعة االزهر ص.6
( :)2نظام الثقة هو نظام مميز عرف في القانون االنجليزي تعتبر الثقة فيه اجر الزاوية ولم يعرف في القانون
الالتيني ولم تعرفه النظم القانونية في فرنسا ومصر وبلجيكيا ويتميز بطول مدة التأجير ويجمع فيه األمين بين صفة
الوكيل والمالك عن طريق الايازة وصفة األمين على األموال التي يتم دفعها كعضوية للنادي والتي تخول اق
اإلقامة ،نقال عن جميعي ،اسن عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.6
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ومن ثم يقوم األمين بنقل كافة اقوق اإلقامة منه إلى شركة التسويق باعتبارها عضوا في
النادي وتلتزم بتسويق اقوق اإلقامة وتقوم بوضع اقوق اإلقامة تات تصرف المستفيدين والذين
أصباوا أعضاء في النادي ويمناون شهادة بعضوية النادي سيوقعها األعضاء المؤسسون ،وبذلك
تمناهم اق اإلقامة من خالل هذه العضوية (.)1

ثانيا :التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في سويسرا:
يرجع تاريخ نظام اقتسام الوقت إلى بداية الستينات ،ايث ظهر في سويس ار عام 2691
وذه

عدد من البااثين إلى أن بداية هذا النظام ظهرت عندما وجد الناس صعوبة في الاجز

لقضاء عطالتهم السيااية من سنة ألخر  ،ولتفادي هذه المشكلة بدأ المسافرون بعمل اتفاقيات
مسبقة للاجز المبكر لعدد من السنوات المقبلة ،وأول من بدأ بذلك مؤسسة ( ،)Hapimagفعملت
على تنظيم راالت المسافرين ،وقد عملت نظاما سمي آنذاك بنظام النقاط

()2

وقام هذا النظام على

أساس شراء النقاط وليس األسابيع _كما هو اآلن_ وهي ما زالت تقوم بهذه المهمة اتى اآلن في
 21دولة أوروبية ،وأصبح لديها أكثر من  14444عضو(.)3

ووفق هذا النظام كان المشتري يتمتع باق االنتفاع أو اإلشغال لوادة سكنية ما لعدد معين
من السنين مدفوعة (ألجر مقدم) ،وتقوم فكرة النقاط على قيام المؤسسة بتقييم الفنادق واعطاء كل
فندق عددا معينا من النقاط ،تبعا لمستو الفندق والخدمات التي يقدمها للزائرين والمميزات التي
يقدمها ويقوم المشتري بشراء عدد معين من النقاط باس
قضاء مدة معينة باس

إمكانياته المادية ،وذلك يعطيه الاق في

عدد نقاطه.

( )1جميعي ،اسن عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.24
()2
()3

الغزالي ،مامد مامد ،مرجع سابق ،ص.1
http//timeshare.scta.gov.sa /timeshare/intro details.jsp
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وللتوضيح أورد المثال اآلتي :إذا كان للمشتري ( )21نقطة فهذا يعطيه الاق في قضاء
أسبوع في السنة في فندق من فئة ( )21نقطة أو أسبوعين في فندق من فئة ( )9أو ثالثة أسابيع
في فندق من فئة ( )0نقاط ويكون له الاق في اختيار الفندق والمنطقة الجغرافية والتاريخ الذي
يناسبه ،ولكن بشرط إخبار المؤسسة قبل الوقت المطلو بمدة كافية لترتي

ذلك (.)1

ثالثا :التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت بفرنسا.
في أواسط  2694ظهر نظام اقتسام الوقت في مصيف بجبال األل

الفرنسية وبسب

ااتياج السياح لموقع دائم لإلقامة فيه في فصل التزلج ،فطبق مالك المصيف (نظام اقتسام الوقت)
وجذ

أكبر عدد من السياح وانتهى بفكرة إق ارره لعدد من المستفيدين باق استعمال الغرف لفترة

زمنية ماددة ،بدال من أن يبيعه لشخص وااد بمبلغ باهظ ويمتلكه ملكية تامة ،واول اوتيله
الصغير إلى هذا النوع من التملك وكانت فكره ناجاة ،وبقي هو المالك الوايد مع اصوله على
المال جراء استثماره ،وكانت إيذانا بصناعة جديدة في عالم السيااة (.)2

وقد نشأ نظام المشاركة في فرنسا وبشكل عملي في( )14ابريل( )2691بواسطة شركة
مارسيليا التي قدمت في سوق السيااة عرضا ممي از كان شعاره "ال تستأجر الغرفة لكن اشتر الفندق
فهو أقل ثمنا" ومنذ ذلك الوقت تعددت المسميات التجارية لتسويق هذا النظام ،واختلفت الصيغ
التعاقدية الماددة للطبيعة القانونية للتعاقد ،ولاقوق المستفيدين من هذا النظام في فرنسا"(.)3

()1

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

الوان ،الجوان

التشريعية واالقتصادية للسيااة في مصر والعالم العربي ،مطبعة االسراء ،القاهرة ،ص 211

( )2أبو سليمان ،عبد الوها

برهيم .عقد التملك الزمني .مجلة الباوث الفقهية المعاصرة ،بدون سنة نشر ص1
إ ا

( )3جميعي ،اسن مرجع سابق،ص.0
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رابعا :التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في الواليات المتحدة األمريكية.
ظهر النظام في الواليات المتادة عام 2696

()1

التي أصابها الركود ،ويرجع السب

ذلك كعالج لتسويق المنتجات السيااية

في ذلك الرتفاع أسعار البترول في تلك الفترة ،وزيادة اجم

التضخم ،وجنوح األفراد عن الشراء مع توافر عدد كبير من المنتجعات السيااية ،فعمدت الكثير من
المؤسسات إلى اتباع نظام اقتسام الوقت للتخفيف من ادة المشكلة االقتصادية آنذاك.
واتااد راجاتز (  )Ragtag Associatesمثال على ذلك وهي شركة دولية أسست في
 2610تعمل على دراسة تسويق العقارات السيااية ،وتقوم بدراسة التغيرات التي تادث في السوق
السيااية ،وتعطي النصائح لزبائنها بشأن مشاريعهم ،وقد رفعت شعار "إننا نقود الزبون لكننا ال
نسيطر على عملية اتخاذه لق ارره ،ومن هنا نشأت فكرة توزيع تكاليف الوادة على أكثر من فرد.
الادث األهم في تلك القترة هو إنشاء أول شركة تبادل عالمية( )RCIفي  2610فهي
الرائدة عالميا في نظام تبادل العطالت ،وأسست باسم منتجع الوادات السكنية الدولية وذلك لتسهيل
التبادل بين أصاا

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

في أمريكا وأوروبا ،وتم افتتاح أكثر من مكت
 1442وقد تم افتتاح أول مكت

()1
()2

لها في معظم دول العالم في الفترة ما بين -2610

لها خارج الواليات المتادة في  2619في المكسيك (.)2

www.aleqt.com/2006/02/22/article
( 2610وألية انديانا)( ،2619المكسيك)( 2611لندن)( 2616انديانابوليس) ( 2604موناكو ،استراليا)

(2602اليابان ،فلوريدا) ( 2601االرجنتين ،كاليفورنيا)( 2601جنو افريقيا)(2600فرنسا) ( 2609المانيا،
إيطاليا) ( 2601البرتغال)(2600الدنمارك)(2664فنزويال،اليونان،اسبانيا)(2662كندا،فنلندا)(2661سنغافورا،الهند،
الب ارزيل)(2661تركيا ،هيلتون)(2660مصر ،اسرائيل)(1442الصين).تم الرجوع إلى الموقع
www.rci.com/RCI/RCIW/RCIW Index?bady=RCIWaboutus
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خامسا :التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في الشرق األوسط.
بعد التطور واالنتشار الذي اققه نظام اقتسام الوقت ،وبعدما أصبح من أهم األنظمة
المعمول بها في مجال السيااة العالمية ،بفضل منظمة ( )RCIالتي عملت على نشر هذا النظام
في أغل

دول العالم إلى أن وصلت إلى الشرق األوسط.
نشرت إاصائية تبين أن عدد األشخاص المالكين لبرنامج اقتسام الوقت في العالم يزيد عن

 1مليون شخص وهناك ما يزيد عن  9444منتجع في  66دولة وتفوق اجم المبيعات السنوية 24
مليارات دوالر ( ،)1ومع ذلك تعد اصة الشرق األوسط من مبيعات نظام اقتسام الوقت عالميا
ضئيلة جدا وال تتعد

 %1اتى اآلن ،ايث تركزت هذه التوعية في االستثمارات في الواليات

المتادة وقد استاوذت على ما نسبته  16-11من اجم المبيعات الكلية والبالغة  21مليار دوالر
في عام .)2(1441

وسنلقي الضوء على بعض الدول التي أخذت بنظام اقتسام الوقت ،وهل توافق مع طبيعتها
وتشريعاتها وأنظمتها السياسية والدينية واالقتصادية أم أنه أثر عليها ،وأوجد لها تاديات وصعوبات
هي في غنى عنها ،وسنباث في عدد من الدول العربية التي ااتضنت هذا النظام فيما يلي:

-0التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في مصر.
رغم انتشار عقد اقتسام الوقت في العالم وقدر وجوده على ما يزيد عن  64عاما إال أنه
يعد شكال مستادثا في المنطقة العربية ،فدخل نظام اقتسام الوقت إلى مصر في )3( 2609عندما

( )1الغزالي ،مامد مامد  ،مرجع سابق ،ص.9
(www.alriyadh.com/425574)2
( www.saudisw.com)3منتد طريق السهم السعودي االخبار االقتصادية 1449/9/26-6
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قامت أاد الشركات ببيع اق االنتفاع لمدة معينة وتقدر

( )20سنة لعدد معين من الوادات

الموجودة في قرية سيااية خالل فتره زمنية ماددة من كل سنة ،وتعد قرية (المرجان بفأيد) أول
قرية سيااية تطبق نظام اقتسام الوقت فكان هذا المشروع ذو طابع مالي ولم يتفرع ليأخذ الطابع
الدولي ويدخل إلى نظام التبادل الدولي (.)1

وقد اددت و ازرة السيااة كيفية تنظيم عقد اقتسام الوقت ،ووضعت شروط إلدارة اقتسام
الوقت ومنعت إنشاء أو إدارة المنشآت الفندقية التي تدار بهذا النظام إال بترخيص من و ازرة السيااة
بقرار رقم  202لسنة  ،2611ونص على أنه ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي إنشاء أو
إدارة المنشات الفندقية التي تدار بنظام اقتسام الوقت إال بعد اصوله على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة في و ازرة السيااة بعد استيفائه كافة اإلجراءات والشروط الالزمة لذلك.
وفي  2601أخد يظهر البعد الدولي لنظام اقتسام الوقت ،ووجدت أول قرية سيااية تعتمد
نظام اقتسام الوقت على المستو الدولي

()2

وانضمت شركة انار( )NRلعضوية شركة التبادل

العالمية ( )RCIومنذ ذلك الوقت ازدادت المشاريع السيااية في مصر بنظام التبادل الداخلي
والدولي على اد سواء.
ومع تأخر التنظيم القانوني لنظام اقتسام الوقت رغم تطبيقه العملي في أواخر الثمانينات
فقد صدر قرار من المشرع المصري رقم  69لسنة  ، 2669وبين هذا القرار أن المشرع المصري
قيد المنشآت الفندقية التي تقوم على إنشاء أو إدارة اقتسام الوقت في التعامل على الاصص
الزمنية ،وقصر هذا التعامل على نمطين وايدين :هما عقد اإليجار طويل المدة ،ونظام تقرير اق
()1مااسنة  ،نسرين ( )1441عقد اقتسام الوقت ( )Time Shareدراسة قانونية في القانون األردني والقوانين
المقارنة ،جامعة اليرموك ،ص.0
()2

عبد القادر ،ناريمان ( )2660التشريعات الفندقية والسيااية (الشركات السيااية التنظيم القانوني لإلرشاد

السيااي نظام اقتسام الوقت في مصر) القاهرة ،ص .116
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االنتفاع بالوادات العقارية للمستفيدين من النظام ،وعلى الرغم من صدور هذا القرار إال أن تنظيم
اقتسام الوقت في مصر ياتاج إلى تنظيم قانوني أكثر تفصيال وتقرير قواعد اماية للمستفيدين
أكثر انضباطا (.)1

وبعدها صدر القرار الوزاري رقم  011لسنة  1446الخاص باعتماد عقد نموذجي لبيع
اصة بنظام المشاركة بالوقت ،ونص على كافة اإلجراءات والبيانات والاقوق وااللتزامات الواجبة
على جميع أطراف التعاقد ،وصدر القرار الوزاري رقم  161لسنة  ،1449والذي يخص ضوابط
البيوع الخاصة بالوادات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت ،لتالفي النقص في الجوان
القانونية والتنظيمية ،ولتنظيم تسويق وادات اقتسام الوقت ،وافظ اقوق العمالء تجاه الشركات
باعتبار اقتسام الوقت يخرج عن نطاق اق االنتفاع العقاري الوارد في القانون المدني المصري.
-5التطور التاريخي والتشريعي لعقد اقتسام الوقت في السعودية.
نظ ار ألهمية هذا النظام في تسويق السيااية الدولية ،وتسهيل انتقال السياح بين مختلف
دول العالم والدور الذي يمكن أن يساعد في جذ

السياح إلى السعودية ،فقد عنيت بعض

المؤسسات والوكاالت التي تابذ هذا النظام بشرح مفهومه ومميزاته وضرورة وجود نص تشريعي
تنظمه من النااية القانونية اتى يتماشى مع التنظيم العالمي لنظام اقتسام الوقت(.)2

وبالرغم من أن نظام اقتسام الوقت مضى على وجوده اول العالم ما يزيد على  64عاما
أال أنه ما يزال أم ار مستادثا في السعودية وتشير اإلاصائيات إلى أن هناك أكثر من  6ماليين
عائلة تستفيد من هذا النظام ،وأن هناك أكثر من  0601فندقا ومنتجعا سياايا اول العالم بموج
( )1جميعي ،اسن عبد الباسط مرجع سابق ،ص.69-66
()2

عرفة ،مامد ،السيااة بنظام المشاركة بالوقت وسيلة لترويج السيااة وتشجيعها في السعودية ،المجلة

االقتصادية 20 ،يوليو  ،1449العدد .0966
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هذا النظام ،وعلى ضوء ذلك أر المشرع السعودي ضرورة وضع تنظيم قانوني لنظام اقتسام الوقت
يسهم في أيجاد بيئة سليمة ينمو فيها هذا العقد على اعتبار أنه وسيلة لجذ

السياح وتشجيع

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

ذلك مرسوم ملكي على أن ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل ايز التنفيذ ،وسمي

النظام الجديد اختصا ار (التايم شير) أو (المشاركة بالوقت) أو (الملكية المتعاقبة ) "وهو أاد أدوات
الملكية المشتركة ،المتمثلة بصكوك االنتفاع التي عمدت شركات في مكة المكرمة على إصدارها
لتسويق األبراج الفندقية فيها للمعتمرين من السعودية وخارجها"(.)2

ايث أقر مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز نظام المشاركة
بالوقت في الوادات العقارية السيااية ،أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسيااة الئاته
التنفيذية ،وقد تضمنت أهم االشتراطات للاصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة
بالوقت وكذلك الاصول على ترخيص تسويق لوادات العقار سواء داخل المملكة أو خارجها،
واجراءات التسجيل التي يج

االلتزام بها عند تقديم الطل

للهيئة"(.)3

 -3التطضر التمريخي والتشةيعي لعقد اقتسمم الضقت كي المملرة األردنية الهمشمية.
ظهر نظام تملك العطالت واقتسام الوقت في المملكة األردنية الهاشمية بداية عام 1449
أي منذ قرابة ثمان سنوات ،ورغم أنها متبعة عالميا منذ عشرات السنين لكنه يعد من العقود الشائعة
والمعروف عالميا ،إذ شغل اي از واسعا من الجدل في العالم ككل ،وذلك بسب

()1

وضعه القانوني وفي

موقع البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في أثينا اليونان نظام المشاركة بالوقت 2016/1/2

mafa.gov.sa/sites/Greece/AR/advertisement/page،Embassies
( )2مامد الغزالي ،مرجع سابق ،ص .24
()3

غاوي ،اامد ،التاذير من مسوقي "تايم شير" غير نظاميين ،صايفة الرياض اليومية ،العدد ق،20102

12يوليو .1441
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المملكة األردنية الهاشمية على وجه الخصوص وبمجرد أن وصل هذا النظام إلى المملكة أصبح
م ن الضروري تنظيم طريقة التعامل مع هذا النظام كما في الدول المتقدمة كونه عقد اديث الطرح
ماليا ،ويعا

عليه أنه لم يلق أي رواج  ،كما أنه يعد في طور النمو ولم ينضج بعد.

بدأ هذا النظام باالنتشار في مناطق المملكة ككل وتاديدا في مدينة عمان ،وبدأت مرالة
الشكاو لمتابعتها في و ازرة السيااة واآلثار العامة ،وازدادة إلى أن وصلت إلى عشرات المخالفات،
ويرجع ذلك إلى النظام التسويقي السيء الذي يؤثر على نظام اقتسام الوقت وياد من انتشاره،
ويوجد نوعا من الخوف بين المتعاملين به ومع ذلك يعطي صد لالنتشار والتطور.
وعند التدقيق بفكرة نظام اقتسام الوقت ،وجدت قطاعات سيااية أن الفكرة ال تضر
بمصالاهم وال تتعارض معها ،بل وجود فكرة التملك الزمني داعمة للقطاع السيااي وماركة له،
ودعموا موقفهم بضرورة إقناع المواطن األردني بهذه الفكرة واازلة التاريخ السلبي من ذهنه ،وعرفوه
ضمن ثقافتهم السيااية بأنه اق االنتفاع لوادة في المنشأة أو المشروع ولمدة أول اصة زمنية من
كل سنة من السنوات المتفق عليها بموج

عقد يبرم بهذه الغاية بين المشترك والمالك مقابل ثمن

معلوم يختلف باختالف الزمن (.)1

وتشريعيا وباعتبار هذا العقد من العقود الاديثة في المملكة األردنية الهاشمية والى هذه
اللاظة ال يوجد تشريع متكامل ينظم الاقوق والواجبات بين المشترك والشركة السيااية وعلى ذلك
يمكن أن نطلق عليه عقدا غير مسمى وأن المشرع لم يتناوله بالتنظيم في تشريع خاص ( )2وقد
صدر نظام عام  1422تات مسمى نظام تملك العطالت واقتسام الوقت صادر بمقتضى البند()1
من الفقرة( )6من المادة ( )1والفقرة ( )2من المادة ( )29من قانون السيااة رقم (.2600 )1
( )1عبد الهادي ،نفين ،تملك العطالت واقتسام الوقت مفهوم سيااي جديد في المملكة ،جريدة الدستور1422/0/6 ،
( )2سالمة ،أامد عبد الكريم مرجع سابق ص .206
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نالاظ ورغم كل هذه الشروط الصارمة نوعا ما إلى أن الكثير من الشركات السيااية التي
تتعامل باسم التايم شير لم تاصل على التراخيص الالزمة ،وبذلك ال تخولها القيام بأي من
كثير من الشركات تعطي وعود باطلة وتنظم عقودها بعيدا عن التسجيل في
ا
األعمال ،وعليه فإن
دائرة األراضي والتسجيل ،ويعرف أنه كل تسجيل عقاري خارج دائرة التسجيل يعتبر باطال (.)1

رغم وجود هذا النظام إال أن المشرع األردني لم يعالج المسائل المتعلقة بالاقوق
وااللتزامات لد الطرفين ،وال اق المشترك في إنهاء العقد وتوثيقه ،وقد أاال قرار المجلس األعلى
للسيااة على وزير السيااة مفوضا إياه إصدار تعليمات بشأن هذا النظام.
واتى لاظة كتابة هذا الباث لم يط أر أي تغيير على هذا النظام ،ولم يصدر قانون ينظم
األمور المستجدة ،وباتصال هاتفي مع مسؤول بو ازرة السيااة أكدت أنه تم تأجيل فكرة هذا النظام
وايقافها بالوقت الاالي ،وتم إغالق شعبة التايم شير وال يعلم إذا سيتم تعديل هذا النظام أم ال.

الفرع الثاني :تسمية وتعريف عقد اقتسام الوقت
أوال :تسمية عقد اقتسام الوقت
ورد إلينا نظام اقتسام الوقت باللغة االنجليزية األصلية بمصطلح "تايم شير" " Time
 )2( "shareثم جاءت الترجمة العربية بمعنى الاصة (أو النصي

أو السهم) أو االقتسام (أو

المقاسمة أو القسمة) أو المااصة (توزيع الاصص) وكان لذلك أثر كبير في الترجمة العربية،
لهذا المصطلح فأطلق عليها البعض "مشاركة الوقت" أو "المشاركة في الزمن" أو "مشاركة زمنية"
أو "اقتسام الوقت" أو "الاصص الزمنية ،وتستخدم أيضا عبارة "المهايأة الزمانية" وسميت مشاركة
(com/index.php?page=article&id=122026، www.gerasanews)1
()2

يوجد عدة تسميات أخر باللغة االنجليزية غير مصطلح Time shareمثل ()Multi Ownership

) )Vacation Exchange( )Holiday Ownership ( ) Group Ownershipنقال عن مااسنة ،نسرين ،
مرجع سابق ص6
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ألن المشترين يشتركون في ملكية الوادة أو في االنتفاع بها ،فهذا ينتفع بها زمنا ،وهذا ينتفع بها
زمنا آخر ،فهم يتعاقبون ويتناوبون زمانيا على االنتفاع بمكان وااد(.)1

فالترجمة مختلفة باس

فهم المترجم أو اعتمادا على الجوان

ترجمة هذا المصطلح إلى العربية معان عدة ،اختلفت باس

التي أراد أن يبرزها ،فاملت

الموقف الذي وردت فيه سواء كانت

تجارية أو اقتصادية أو علمية ،وتنقسم التسمية لعقد اقتسام الوقت باس

التكييف القانوني للعقد

فيتم طرح الوادات العقارية بنظام اقتسام الوقت لالستغالل بطريقتين ،إما عن طريق اإليجار طويل
المدة ،أو البيع مع تجزئة الملكية ،بايث ياتفظ المستغل بملكية الرقبة ويبيع للمنتفع اق االنتفاع
لمدة ماددة سنويا ،ويتم تقسيم الشقق في هذا العقد إلى اثنين وخمسين أسبوعا ،كل أسبوع يمثل
وادة زمنية مقدمة للبيع أو اإلجارة أو االستغالل(.)2

وعليه ترتبط تسمية العقد بتكييف العقد ،ومد
سأعرض التسمية باس

ارتباطه بطريقة انتفاع المشترك به ،وعليه

ارتباطها بالعقد :

-0التسمية المرتبطة بالملكية (التملك الدائم) ()Deered Property
باس

هذه التسمية نعرف عقد اقتسام الوقت بأنه عقد غير مادد بزمن ليس له اصر أو

نهاية يتمتع المشترك بهذا العقد بالملك التام للعين المعقود عليها بال اصر ،أو اد زمني من
السنيين ،وله اق ثابت يستطيع أن يبيع العقار أو العين التي هي مال العقد ،وله أن يؤجرها لمد

( )1المصري ،رفيق يونس ،المشاركة في الوقت 1440/9/29م ،مركز أبااث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد
العزيز ،جدة ،ص.1
( )2الغزالي ،مامد مامد ،مرجع سابق ص-1ص.1
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طويل من السنيين إذا لم يستعملها ويستطيع أن يوصي بها لورثته ،فيتصرف بها تصرف المالك
في أمالكهم (.)1

وتطبيقا لذلك ،يمثل التملك الدائم لعقد اقتسام الوقت قيام المالك بشراء وادة سكنية أو
أكثر في مكان معين ،وياق له استعمال هذه الوادة السيااية في الوقت المتفق عليه كل عام ،وال
يكون هناك ااجة لتاديد مدة العقد فهو مفتوح ،فنكون بصدد عدة مشترين بالنسبة للوادة السيااية
الواادة ،ولكن كل مشتر يتعلق اقه بوقت مختلف عن المشتري اآلخر ويتمتع بالفترة المسموح
بجميع اقوق المالك باالستعمال واالستغالل ،ويكون تصرفه صاياا سواء بالبيع أو باإليجار أو
باالستخدام أو بالمبادلة ()2وقد أطلق على هذا النوع تسميات أخر تقتر من بعضها ،ال تختلف
في المضمون مثل (التملك متعدد المالكين)(التملك الزمني)(المشاركة الزمنية)(الملكية البسيطة)
(امتالك العطلة) ()3وبالتالي ،يعطي هذا عقد اقتسام الوقت اق التملك الدائم للمشترك وذلك دون
تاديد مدة العقد فتكون ال نهائية يكتسبها المشترك بمجرد انضمامه وموافقته على العقد ويتم تقسيم
وقت االنتفاع بمدة العقد باس

( )1ابو سليمان عبد الوها

االتفاق بين المتعاقدين على الناو اآلتي(: )4

برهيم .مرجع سابق ص.1
إ ا

( )2مااسنة ،نسرين مرجع سابق ،ص.1
( )3امتالك عطلة :وادة سكنية موجودة في مكان سيااي مملوكة من قبل عدة اشخاص على سبيل االشتراك ولكن
لكل منهم الاق في استخدام هذه الوادة لوقت قصير عادة ما يكون أسبوع أو أسبوعين في كل سنه .نقال عن
مااسنة ،نسرين مرجع سابق ص.1
( )4مااسنة ،نسرين مرجع سابق ص.6
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 الوقت الثابت (:)Fixed Time
يستطيع المشترك استخدام الوادة السيااية في الوقت نفسه كل عام طيلة مدة العقد ،ولفترة
مقدرة بأسبوع أو أسبوعين ،ومثال ذلك (أن يادد بالعقد وقت االنتفاع ،أول أسبوع من شهر تموز
من كل سنة).
 الوقت العائم (:)Fbating Time
ياتفظ المشترك باقه في تغيير وقت استخدامه للوادة السيااية من كل عام ،وال يلتزم
بتاريخ معين ،لكنه مقيد بااللتزام بموسم معين من كل سنة ،مثل موسم الصيف ،أو موسم الربيع،
أو موسم الشتاء أو موسم الاج.
 الوقت الدائر (:)Rotaing Time
يختلف الوقت في كل سنة فيجر كل مشترك كل األوقات في السنة ،وال يعطى وقتا
معينا ،ايث تترت

المدد وفق ترتي

معين .بايث تقسم السنة إلى أسابيع ماددة ومرقمة ،ويأخذ

كل مشترك أسبوعا من األسابيع المقسمة على التوالي ،ومثال :أن يأخذ أول إجازة له في أول أسبوع
من السنة ،واإلجازة الثانية ثاني أسبوع في السنة ،واإلجازة الثالثة ثالث أسبوع في السنة وهكذا.

-5التسمية المرتبطة

باإلجارة (: )1

يمثل عقد اقتسام الوقت من خالل التسمية المرتبطة باإلجارة ،ايث يكون للمشترك قضاء
وقت معين في الوادة السيااية من كل عام ،تقدر بأسبوع أو أسبوعين كل سنة فيناصر اق
المشترك باالستعمال للوادة السيااية دون التملك ،ولهذا التصور تطبيقات متنوعة :

( )1ابو سليمان عبد الوها

برهيم .مرجع سابق ص.1
إ ا
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 تملك زمن سكن اإلجازة (:)Vacation Exchange
هو عقد يعطي أصاا

اإلجازات فرصة شراء االنتفاع بالعين الموجودة لمدة معلومة مع

تاديد زمان ومكان اإلجازة.
 مشاركة اإلجازة ):)Vacation Share
وتناصر هذه التسمية باشتراك عدد من المتعاقدين في االنتفاع بالعين المؤجرة خالل
اإلجازة  ،وذلك باس

جدول زمني منظم يعطي الاق لكل المشتركين باالنتفاع بالتناو .

 عقد اإلجارة الطويل ):)Lease contract
عقد يخول المشترك استعمال العقارات ،أو أي عين لالنتفاع بها مدة زمنية معينة مقابل
عوض مالي في صورة عقد إيجار.
 المشاركة بالوقت (:)Time share
تملك المنفعة لقضاء فترة زمنية ماددة أسبوع أو شهر في العالم لشقة موصوفة في الذمة
في بلد معين أو بلدان عديدة معينة.
 استئجار الوقت (:)Right to use
يقصد به أن المشترك يملك مدة إيجار طويلة األمد أو اتفاقية الستعمال الوادة السيااية،
وبناء عليه يكون للمشترك الاق في استعمال هذه الوادة لعدد من األسابيع في كل عام ،وغالبا
تكون مدة اإليجار ماددة بعدد من السنوات تقدر 64-26سنة ويكتس
معين من التسهيالت في منتجع سيااي معين لوقت مادد وبعدة سنوات.

المشترك اق انتفاع بنوع
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-1التسمية المرتبطة باالستخدام(Right to use):
ترتبط هذه الاصة باالستخدام فقط ،وتعطي صاابها اق االستخدام للوادة السيااية لعدد
لسنوات عدة ويكون تعدادها بشكل عام من  64-26سنة وله الاق في استخدامها واالستفادة منها
بصورة شخصية ،دون أن يعطى الاق للمشترك بالتنازل أو بيع أو تأجير اقه في المنفعة ،وهذا ما
درج التعامل به في القانون المصري ،إال أن القانون األمريكي أعطى المشترك اق االستعمال
واالستغالل ببيع ونقل ملكية اقه والتصرف فيه ،باإلجارة ،والهبة وتاويل األسابيع لطرف ثالث)1(.

-4التسمية المرتبطة بالعضوية (عضوية النادي) (: )Vacation Club Membership
ترتبط تسمية عقد اقتسام الوقت بفكرة االشتراك في عضوية نوادي خاصة بالعطل
السيااية ،وتتيح فرصة للمشترك باختيار أاد المنتجعات السيااية المملوكة للنادي جزئيا أو كليا،
ويجوز له أن يختار بين عدة أماكن ،فياق له أن يختار مكانا مختلفا عن المكان الذي اختاره في
السنوات السابقة ،وتتم عبر شراء أعضاء النادي عددا من النقاط لكل نقطة سعر معين ،ويمثل كل
عدد من هذه النقاط (نقود) ،تخول صاابها االستفادة من اق ملكية دائم أو مؤقت أو استعمال
معين ،وتخول المشترك الاصول على خدمات أو تسهيالت باس

عدد النقاط الذي يملكها،

فالمعيار هو عدد النقاط في إعطاء المشتري نوعية التسهيالت مثل المسااة أو عدد الغرف أو
عدد األيام أو األسابيع التي يريد قضاء إجازته فيها ،مع األخذ بعين االعتبار الموسم ،واجم
الوادة السيااية والعرض ،والطل

( )1ابو سليمان عبد الوها

ومدة العضوية للمشترك التي قد تمتد من  244-6سنة.

إبراهيم .مرجع سابق ص.1
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ثانيا :تعريف عقد اقتسام الوقت
تعددت األسماء الواردة على عقد اقتسام الوقت ،فكل تسمية كانت مرجعا لتنظيم هذا العقد،
فالبعض اعتمد نظام الملكية ،والبعض اآلخر ابتعد عنها وربط العقد باقوق عينية أخر  ،والبعض
اآلخر بقي على االستعمال ،وعليه أصبح من الضروري إيجاد تعاريف واضاة لهذا العقد وذلك
لتاديد مفهومه ،وعدم الخلط بينه وبين العقود األخر وال ننسى الف ارغ التشريعي اول عقد اقتسام
الوقت ،لكونه عقد مبهم ،ولم يتم تناوله في السااة العملية العربية إال القليل فوجدت عدة تعريفات
متشابه في المضمون إال أنها قد اختلفت في المفردات وكلها تجمع على أن المشتركين يشتركون
في ملكية الوادة أو االنتفاع بها وهم بهذا يتناوبون زمانيا في االنتفاع مكان وااد(.)1

التعاريف التي وضعت لنظام اقتسام الوقت على صعيد التشريع:
يعد عقد اقتسام الوقت من العقود الجديدة العهد وغير المنظمة قانونيا إال في قليل من
الدول األجنبية والعربية ،وسنتناول بعض التعاريف الصادرة من الدول المنظمة لهذا العقد.
 -1عرف التشريع األوروبي المنظم للصناعة رقم 94/49الصادر عن البرلمان األوروبي في
/62اكتوبر 4449/في المادة (" )6بأنه عقد أو مجموعة عقود تبرم لمدة ثالث سنوات على
األقل من خاللها يتم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ومن خالل دفع مبلغ ملكية اق
االنتفاع أو أي اق آخر استخدام وقت في مكان لعدد مادد من السب
أسبوع" (.)2

( )1صاا  ،اشراق صباح ،مرجع سابق ص .269
( )2عبد القادر ،ناريمان مرجع سابق ،ص.161

وعادة المدة ال تقل عن
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 -2عرفت منظمة السيااة العالمية مفهوم اقتسام الوقت في عام  2669على أنه "اق الجمهور
في تملك عطلة والتمتع بفترة من الوقت كل عام في أي وسيلة إقامة سيااية مجهزة لعدد من
الخدمات والتسهيالت"(.)1
- -3وعرف القانون الفرنسي الصادر في  2609وفي التعديل  2660بأنه "كل عقد أو مجموعة
عقود تبرم لمدة ثالث سنوات على األقل والتي بمقتضاها ينقل مباشرة أو بطريق غير مباشر
ولقاء ثمن إجمالي اقا عينيا أو أي اق آخر في استعمال وااد أو أكثر من األموال العقارية
لمدة من السنة ماددة أو قابلة للتاديد والتي ال تقل عن أسبوع" (.)2

 -4عرفه المشرع العماني في قانون السيااة العماني المرقم  11لسنة  1441في الفقرة ( )20من
المادة ( )1بأنه "النظام الذي يتيح للشخص شراء اصة غير مفروزة في وادة فندقية أو
سيااية أو الاصول على اق انتفاع أو اق استعمال للاصة بمشاركة آخرين في باقي
الاصص أو اقتسام وقت االستخدام لهذه الاصة ،فيما بينهم بايث ينتفع كل منهم بها خالل
المدة الزمنية الماددة له كل عام".
 -5عرف المشرع السعودي بالنظام المرقم ( )1449لسنة 2011هز  1449م في المادة (")2عقد
اقتسام الوقت أي عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة ال تقل عن ثالث
سنوات ويتم بموجبها إنشاء اق انتفاع أو التنازل عنه أو أي اق آخر يتعلق باستعمال وادة
عقارية سكنية واادة أو أكثر مدة ماددة أو قابلة للتاديد من السنة".
 -6عرفه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الثامنة عشر المنعقدة في ماليزيا عام 1441
وأطلق عليها مسمى عقد التملك الزمني المشترك "هو عقد على تملك اصص شائعة إما على
( )1ابو علم ،وصال ،مرجع سابق ،ص .212
( )2سالمة ،اامد عبد الكريم مرجع سابق ص .201
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سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع ،واما على سبيل االستئجار لمنافع عين معلومة لمدة
متعاقبة أو االستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بايث يتم االنتفاع بالعين المملوكة أو
المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمنية ،أو المهايأة المكانية مع تطبيق خيار التعيين في بعض
الااالت الختصاص كل منهم بفترة زمنية ماددة".
التعاريف التي وضعت لنظام اقتسام الوقت على صعيد الفقه:
وردت عدة تعريفات تبين الجان

الفقهي لعقد اقتسام الوقت وتجتمع في أنها تملك عقار

لفترة معينة وعليه نتناول بعضا منها.
-2عقد شراء عين أو ملكية منفعة لفترة ماددة أو مشاعة في وادة معينة أو موصوفة في عقار
معين قابل للمبادلة بعقار آخر أايانا"(.)1
-1النظام الذي يتيح للشخص أن يشتري اصة في وادة سكنية ،أو اق انتفاع أو استعمال بها مع
اشتراك آخرين معه في باقي الاصص ،على أن يتقاسموا هذه الوادة فيما بينهم بايث ياصل كل
منهم على فترة من الوقت لقضاء إجازته"(.)2

"-1النظام الذي يتيح للشخص أن يشتري اصة في وادة إقامة سيااية أو له اق انتفاع بها مع
اشتراك آخرين معه في باقي الاصص على أن يقاسموا هذه الوادة فيما بينهم بايث يخص كل
منهم على فترة من الوقت لقضاء

إجازته"(.)3

( )1آلل الدين ،مامد أكرم )1441( ،نظام االشتراك في الوقت ،بايث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدورة الثالثة عشرة ماليزيا ص.2
( )2عبد القادر ،ناريمان مرجع سابق ،ص.211
( )3كامل ،سمير )2662( ،النظام القانوني لاق المستفيد من المشاركة بالوقت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ص.6
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-4عقد على تملك المنافع لقضاء فترة زمنية ماددة أسبوعا أو شه ار في العام ،لشقة موصوفة في
الذمة في بلد معين أو بلدان

معينة" (.)1

-6العقد الذي بمقتضاه تلتزم إاد

الشركات التي تشتغل أو تدير المنتجعات أو القر السيااية،

بأن يمكن بطريق مباشر أو غير مباشر شخص من االنتفاع بوادة عقارية أو سكنية أو استعمالها
مرة زمنية ،مادودة أو قابلة للتاديد مقابل مبلغ معين يتم تقديره اس
الوادة والموقع الكائنة به".

درجة ،ومستو تجهيز

(.)2

من خالل التعاريف السابقة الفقهية أو التشريعية يمكن أن نتوصل للنتائج التالية:
أوال  :يكمن عقد اقتسام الوقت في صورتين :

الصورة األولى :إن عقد اقتسام الوقت يأتي بصيغة عقد بيع لاصص شائعة ،فتنتقل
بموجبه للمشتري على شكل اصة سيااية ،ويكون المشتري لهذه الاصة ،وله أن يستعملها
في وقت مادد من السنة ،اس

بنود العقد المبرم بين الطرفين ،وقد أجاز مجمع الفقه

اإلسالمي هذه الصورة وأسماها تملكا عاما وأعطى المشتري الاق بتملك العين والمنفعة
بالوقت نفسه ،ونص على ذلك المشرع العماني باس

الفقرة ( )20من المادة الثانية من

القانون العماني رقم  11لسنة .1441
الصورة الثانية :إن عقد اقتسام الوقت ينص
صاا

على نقل منفعة لاصة سيااية معينة من

الوادة السيااية إلى الطرف اآلخر ،وأيضا اس

بنود العقد ولمدة ماددة تتكرر

كل سنة ولمدة طويلة نسبيا تصل إلى عشرين سنة أو أكثر اس

االتفاق ،وقد أطلق

مجمع الفقه اإلسالمي على هذه الصورة التملك الناقص أو تملك المنفعة فقط على أساس

( )1ابو سليمان عبد الوها

برهيم .مرجع سابق ص.6
إ ا

( )2سالمة ،اامد عبد الكريم ،مرجع سابق ص.201
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اإليجار وليس على أساس الملك ،وقد أخذ المشرع السعودي بهذه الصورة في المادة ()2
من نظام المشاركة بالوقت المرقم  19لسنة 2011هز.
ثانيا :العنصر المارك لعقد اقتسام الوقت هو الزمن سواء أكان هذا العقد يرت
منفعة ،ايث يتناو المستفيدون على االنتفاع بالوادة السيااية كل باس

تملك عين أو تملك

المدة الماددة له بالعقد

وسواء كانت المدة كما اددها المشرع السعودي ال تقل عن ثالث سنوات أو تركها دون اد
االتفاق.

كالمشرع العماني ،والتي من الممكن أن تكون باألسابيع أو األشهر اس

ثالثا :نشأ عقد اقتسام الوقت على الوادات السيااية فقط ،فإما تملك أو منفعة ،وقد سار المشرع
العماني على النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي ونص صرااة على تملك العين أو المنفعة
يكون فقط في الوادات السيااية أو الفندقية وبخالف المشرع السعودي فقد أطلق عليها اسم
الوادات العقارية السكنية ،وأسماها في بعض األوقات الوادات السيااية.
رابعا :اختلف التعريف لد مجمع الفقه اإلسالمي واعتبر عقد اقتسام الوقت هو عقد تملك المنفعة
وهو عقد إيجار ،أما المشرع العماني اخذ بالقول أن مالك منفعة الوادة السيااية هو صاا
منفعة أو صاا

اق استعمال ،أما المشرع السعودي فاعتبره صاا

وبالنتيجة ولألسبا

اق

اق شخصي.

السابقة تر البااثة أن هذه التعريفات قد جمعت بين صورتين لعقد

اقتسام الوقت إما تملك العين أو تملك منفعتها ،وعليه يمكن تعريف عقد اقتسام الوقت بأنه "تملك
اصة في وادة سيااية أو فندقيه أو تملك منفعتها فقط لمدة معينة ،على أن ينتفع المستفيد لمدة
ماددة من السنة وذلك مقابل نقدي يدفعه لمالك الوادة.
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المطلب الثاني
تكوين عقد اقتسام الوقت
يقوم عقد اقتسام الوقت على عدة أركان ،منها أركان عامة تشبه األركان العامة لكافة
العقود كالرضا والمال والسب

والشكلية ،وسيتم توضياها في الفرع األول ،أما الفرع الثاني فيتفرد

باألركان الخاصة ،التي تناصر في ذاتية عقد اقتسام الوقت وهي أطراف العقد ،ومدة االنتفاع،
والخدمة المقدمة ،والمقابل النقدي المتفق عليه.
وفي هذا المطل

سوف يتم التعرف على تكوين عقد اقتسام الوقت من خالل فرعين:

الفرع األول :األركان العامة لعقد اقتسام الوقت
أوال :الرضا كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
تعد الرضا الركن األساسي الذي يقوم عليه العقد ،فال قيام للعقد إال بتوافر
التراضي ،وتالقي اإليجا
اإلرادتان ،ويج

والقبول ( ،)1أي تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما ،وأن تتوافق هاتان

أن يبرم عقد اقتسام الوقت بين طرفين كاملي األهلية وأن تكون اإلرادة ارة

للطرفين ،وخالية من أية عوارض أو عيو

تمس الرضا مثل الغلط أو الغبن أو الغش أو اإلكراه،

وأن يصدر الرضا من المشترك أو المستفيد من عقد اقتسام الوقت بكامل اريته.
يبرم عقد اقتسام الوقت بين طرفين ،األول :هو المشترك أو المستفيد الذي يطمح إلى
االستفادة من العقد وقضاء إجازته ،أما الطرف اآلخر فهو البائع (مالك المنشأة) أو المؤجر للوقت
مال العقد ،وهذا األخير قد يكون شخصا طبيعيا أو شركة أو شخصا يملك عقدا سابقا ويريد بيعه

()1

نص المادة( )64من القانون المدني األردني "ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجا

القانون فوق ذلك من اوضاع معينة النعقاد العقد.

بالقبول مع مراعاة ما يقرره
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أو تأجيره وقد يكون الشخص وكيال تجاريا لاسا

شخص أو شركة ،ويج

أن يتوافق اإليجا

والقبول بين الطرفين اتى يقوم العقد على الرضا الصايح (.)1
ستنتج أنه يبرم العقد بين أطرافه بتالقي اإليجا

الصادر عادة من مالك المنشأة المتمثل

بأاد المسوقين لهذا النظام ،ايث يقوم بعرض هدية على الزبائن لد الماال التجارية الكبر على
األغل  ،وبعدها يتم شرح النظام والشروط وتوضيح المبلغ المطلو

،ويبرم العقد بمجرد قبول هذا

الشخص ببنود العقد ،والتوقيع عليه ،ونشير إلى أن أي غش أو خداع يقع فيه المستفيد يعد العقد
باطال ويتامل المالك التعويض عن أي غش أو إبهام وقع فيه المستفيد ،كأن تادد مدة العقد
بأسبوع من كل عام بإاد

الفنادق أو المنتجعات ،ويكتشف بعدها المستفيد أنه يستطيع فقط

االستفادة من ثالثة أيام فقط.
ثانيا :المحل كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
مال عقد اقتسام الوقت له عدة أوجه ،وذلك باس

صورة العقد ،فقد يكون مال العقد

بصورة نقل ملكية اصة في وادة سيااية ،أو نقل المنفعة للمستفيد ،وفي كلتا الاالتين يبقى المالك
للوادة السيااية -أو مستغلها-مسئوال منذ وقت إبرام العقد عن تمكين المستفيد من االستفادة من
الوادة السيااية الماددة ،ومن االستفادة من المرافق التابعة لها في الوادة السيااية مثل المسابح
والمالع  ،والادائق وغيرها ،وذلك طيلة مدة العقد ،وذلك مقابل مبلغ مالي يلتزم المستفيد من
تأمينه لمالك الوادة السيااية ،وذلك مقابل استفادته (.)2

( )1مااسنه ،نسرين ،مرجع سابق ،ص .24
( )2مالعلو ،ند

سالم امدون ،مجلة الشريعة والقانون ،عقد المشاركة بالوقت دراسة مقارنه ،كلية الاقوق ،العراق.
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ويعد مال عقد اقتسام الوقت العنصر األساسي الذي ينص

عليه العقد ،وينبغي أن تتوافر

في مال العقد الشروط العامة للمال ،فوجود المال أو قابلية وجوده وتعينه وقابلية تعينه تلع

دو ار

في تاديد مال العقد.
وتطبيقا للقواعد العامة التي تشترط تعيين المال في أي عقد السيما عقد اقتسام الوقت،
فإذا كان المنتجع السيااي منشئ فعال فال يكون هناك مشكلة في تعيين المال ،أما إذا كان ال
يزال تات اإلنشاء فيج

تعيين الوقت الالزم إلنشائه وأن تبين الجهة الماناة الترخيص المتعلق

ببناء المنتجع السيااي ،وعنوان هذه الجهة وأن تبين جميع الخدمات التي زود بها هذا المجتمع،
من غاز وكهرباء ،وماء وافاظا على اق المستفيد يج

أن يعطى ما يدل على استكمال البناء

وفي الوقت المادد ،وأن يتعهد البائع بإرجاع كامل المبلغ الذي دفعه المستفيد في االة عدم إتمام
البناء(.)1
وستنتج مما سبق أنه يج

تاديد مكان الوادة السيااية ،وتاديد الزمان المعد لالنتفاع

بالوادة وال يمكن فصل الزمان عن المكان ألن الغاية ال تتاقق من عقد المشاركة بالوقت إال في
االة تعيين الزمان والمكان وتاديد الخدمات التي يتلقاها المستفيد من مالك المنشأة أو مستغلها،
وتاديد المقابل المالي ،وسيتم شرح تفاصيل المال لعقد اقتسام الوقت في األركان الخاصة لعقد
اقتسام الوقت.

( )1مااسنه ،نسرين ،مرجع سابق ،ص .21
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ثالثا :السبب كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
هو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد إليه الملتزم كم وراء التزامه ( ،)1ويعد السب

في

عقد اقتسام الوقت غير واضح ،وما هو إال تطبيق للقواعد العامة ،ايث يقوم المستفيد بدفع مبلغ
من المال ألجل االنتفاع بالوادة السيااية لمدة معينة اس

العقد ،وبسب

هذا االلتزام وهو التزام

الشركة أو مالك المنشأة بتقديم الخدمة للمستفيد ،وهو قضاء عطلة في مكان سيااي معين مقابل
دفع مبلغ من المال متفق عليه بين أطراف العقد.
ويرجع سب
بعطلة في أاد

العقد بالنسبة للمستفيد بأنه سب

المنتجعات السيااية باس

مشروع يهدف من ورائه إلى االستمتاع

بنود العقد ،على أن يتملك اصة أو منفعة يستطيع

من خاللها االستفادة من الخدمات المقدمة له ،أما بالنسبة لمالك المنشأة فيهدف من وراء هذا
النظام إلى االستفادة من المنشأة طيلة أيام السنة وليس في المواسم فقط ،وتوزيع تكاليف الصيانة
والاماية على كافة المشتركين بالنظام ،بدال من تركيزها على فئة معينة.
رابعا :الشكلية كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
يرتبط عقد المشاركة بالوقت بالعقارات السيااية أو الفندقية ،سواء بنقل ملكية اصة معينة
في الوادة السيااية ،أو بنقل ملكية منفعتها ،ومع كثرة العقود في هذا المسار ترت

على ذلك

ظهور الكثير من ااالت االاتيال على المواطنين ،والشركات السيااية الوهمية ،وأد

إلى ادوث

عمليات النص

واالاتيال في الدول التي يغي

عنها النظام التشريعي ،مما ادا بالدول التي

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

()1

منصور ،أمجد مامد ،مرجع سابق ص .211

( )2مالعلو ،ند

سالم امدون ،مجلة الشريعة والقانون ،عقد المشاركة بالوقت دراسة مقارنه ،كلية الاقوق ،العراق.
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وتبقى مسألة شكلية أو رضائية عقد اقتسام الوقت مسألة شائكة :فهل يقوم العقد وينعقد بتوافر
اإليجا

والقبول بين األطراف أم أنه يتخذ شكال معينا؟ ومن خالل الباث على عقد اقتسام الوقت

في الدول الشائع فيها هذا العقد نالاظ أنها تميز بين االة اإليجار والبيع ،في اين ال يلزم أي
شكل للعقد في االة اإليجار ويلزم التسجيل إذا كان في االة البيع.
"وبالنسبة للعقود المبرمة في األردن والتي يطبق عليها القانون المدني األردني ،فإلى هذه
اللاظة هي عقود رضائية تنعقد بمجرد ارتباط اإليجا

بالقبول وال تسبغ ق اررات المجلس األعلى

ارت عرض العقد بعد توقيعه على جهة
للسيااة المذكورة على العقد طابع الشكلية ،وال تلزم هذه القر ا
أو إبرامه باضور شخص معين ،أو في مكان معين ،وال اتى تصديقه من و ازرة السيااة بهدف
المراجعة"(.)1
وبالرجوع إلى النظام الفرنسي الذي يعد النموذج األكمل لعقد اقتسام الوقت ،نالاظ أن يتم
تنظيم عقد اقتسام الوقت في القانون الفرنسي من خالل إنشاء شركة مالكة للوادات العقارية مال
العقد بايث تقوم هذه الشركة باختصاص كل من الشركات فيها باق اإلقامة بإاد

الوادات

المملوكة لها خالل مدة ماددة طوال اياة الشريك (.)2
الفرع الثاني :األركان الخاصة لعقد اقتسام الوقت
أوال :أطراف العقد كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
يعد النشاط السيااي باألصل نشاطا إنسانيا وله أشخاصه وأطرافه التي تنهض به،
وتناصر أطراف العقد األساسي بالمتعاقدين اللذين يبرمان العقد وهما المشتري أو المستفيد،
والطرف الثاني هو مالك المنشأة أو مستغلها ،وهو البائع ،باإلضافة إلى العديد من األطراف
( )1مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق ،ص.24
()2

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ص .24
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المتشابكة التي تتكافل معا إلنجاح العقد مثل شركات التبادل ،واإلدارة ،شركات التسويق ،البنوك،
المؤسسات الترفيهية ،شركات إعادة البيع ( ،)1وسنتناول أطراف العقد فيما يلي:
الطرف األول :مالك المنشأة أو مستغلها.
"يقصد بالمنشأة كل شخص طبيعي أو معنوي يتعامل مع الاصص الزمنية ،وما يرتبط بها
من مرافق وخدمات ابتدأت من طرح هذه الاصص الزمنية عن طريق التصرف في اق من
الاقوق العينية ،أو من خالل التزامه في مواجهه المستفيد بتوفير اإلقامة له من خالل اصص
زمنية يقع على الوادات العقارية ،والمرافق المشتركة ،والخدمات الملاقة ،مما يتيح لهذا الغير
استعمال هذه الاصص في قضاء العطالت من خالل نظام اقتسام الوقت"(.)2
ويعد عقد اقتسام الوقت بالنسبة لمالك المنشأة أو صاا

المشروع مصدر دخل جديد ايث

يتعهد بتمكين المشتري من االنتفاع بالوادة السيااية خالل فترة متفق عليها في العقد ،على أن
يوفر المشتري للبائع العوض المالي الذي اتفقا عليه.
"يقصد بالمنشأة كل فندق أو منتجع سيااي مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو
شخص يمتلك وقت ،من خالل عقد سابق ويريد بيعه ،وقد يكون وكيال تجاريا ببيع الوقت لاسا
شخص آخر ،فيستطيع أن يبيعه اصصا غير مفروزة من الوادات السيااية التي يمتلكها ،أو قد
يكون مستأج ار أو صاا

()1

اق منفعة لهذه الوادات السيااية ولمدة طويلة ،وباس

صاا  ،اشراق صباح )1424( ،عقد المشاركة الزمنية التايم شير ،مجلة رسالة الاقوق ،العدد األول-261،

.121
()2

الق اررات

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.211
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الصادرة عن مجلس األعلى للسيااة في األردن فقد تم تاديد األطراف في عقد اقتسام الوقت
بالبائع أو المؤجر الذي يلزم أن يكون شركة تضامن"(.)1
ونستنتج من ذلك أن المشرع األردني قد استخدم تسمية (المالك للمنشأة) ويقصد بها
المنشأة المعدة والمرخصة لممارسة مهنة اقتسام الوقت وذلك باس

المادة ( )1والفقرة (أ) من

المادة ( )29من قانون السيااة رقم( )14لسنة  ،2600وبخالف المشرع العماني الذي استخدم
تسمية البائع ( )2في الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني وباس

المادة ( )29التي نصت

على أنه "تادد الالئاة التنفيذية القواعد واألاكام المنظمة لنظام اقتسام الوقت وعلى أن تتضمن
القواعد اآلتية:
ج-البيانات الواج

توافرها في العقد بين البائع والمشتري.

ويلزم على مالك المنشاة أو مستغلها الاصول على ترخيص من و ازرة السيااة واآلثار في
األردن ،وهناك جملة من البيانات المطلوبة التي يج
بطل

على مالك المنشأة أو مستغلها أن يرفق

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

( )1مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق ،ص.24
( )2ويؤخذ على المشرع العماني استخدام تسمية البائع ألنه أخذ بصورتي تملك الوادة السيااية ،وتملك منفعتها فقط
للطرف االخر.
()3

يقدم طل

ترخيص الشركة لممارسة المهنة إلى المديرية المختصة في الو ازرة على االنموذج المعد لهذه الغاية

مرفقا بالوثائق التالية- :
أ-شهادة مصدقة أصوال تثبت أن المنشأة أو المشروع المنوي تسويقهما في المملكة مسجالن رسميا لد
المعنية في المملكة او بلد المنشاة او المشروع.
اثبات وجود تشريع ينظم تملك العطالت واقتسام الوقت في بلد المنشاة او المشروع.ج-صورة مصدقة عن السجل التجاري للمالك.
د-شهادة مصدقة تثبت انتسا

واشتراك المنشاة او المشروع في نادي تبادل عالمي.

الدوائر
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الطرف الثاني :المستفيد (المشتري)(المشترك):
يمثل عقد اقتسام الوقت بالنسبة للمشتري استثما ار عن طريق شراء إجازة في المستقبل
بسعر اليوم ،ويتمتع المشتري باإلقامة على أعلى مستو من الجودة ،كما يستطيع شراء الوقت
الذي ياتاجه لقضاء عطلة في وادة سيااية أو فندقية كاملة الخدمات ومجهزة لذلك (.)1
فتملك المستفيد اصة في عقار سيااي ،أو تملك منفعة اصة لينتفع بها مدة ماددة
تتكرر كل عام ،ولمدة طويلة تصل إلى عشرين سنة أو أكثر ،وقد أطلقت عدة تسميات كالمستفيد
أو المشتري أو المشترك ،وقد أطلق المشرع األردني اسم المشترك وعرف "صاا
بتملك العطالت واقتسام الوقت بموج

اق االنتفاع

العقد المبرم مع المالك مباشرة ،والمرفق ببطاقة اق انتفاع

في نادي تبادل عالمي (.)2
أما المشرع السعودي فقد أطلق عليه تسمية المشتري وعرفه بأنه "أي شخص ذو صفة
طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الاق مال عقد المشاركة بالوقت أو ينشأ ذلك الاق لمصلاته من
خالل معامالت يغطيها النظام ( ،)3ونالاظ عدم الدقة في اختيار هذا المسمى ،والسب

في ذلك

أن المشرع السعودي أخذ بصورة عقد المشاركة بالوقت التي يمتلك فيها الطرف اآلخر منفعة فقط
مع ااتفاظ الطرف األول (مالك المنشأة السيااية أو مستغلها) بملكية الرقبة ،فالمشتري ما هو إال
مستأجر لاصة في وادة سيااية.
ه-نسخة عن النموذج العقود المنوي ابراهما مع المشترك باللغة العربية او مترجمة للغة العربية من مكت

ترجمة

قانوي إذا كانت بلغة اجنبية.
و-وكالة مصدقة أصوال من الملك تخول الشركة تسويق الوادة في المنشأة أو المشروع
( .)1صاا  ،اشراق صباح ،مرجع سابق ،ص.144
( )2ن المادة ( )1منن نظام صادر بمقتضى البند ( )1من الفقرة ( ) من المادة ( )1والفقرة(أ) من المادة ( )29من
قانون السيااة رقم ( )14لسنة 2600
( )3المادة ( )2الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت لقانون السيااة السعودي.

46

وبالنتيجة قد يكون المستفيد أو المنتفع شخصا طبيعيا أو معنويا كشركة أو مؤسسة،
وتختلف طبيعة الاق الذي يكتسبه المستفيد باس
فقد يكون صاا
يكس

العقد المبرم بينه وبين مالك المنشأة أو مستغلها

اق عيني كالمالك لاصة في وادة سيااية ،أو صاا

اق انتفاع فقط ،وقد ال

المستفيد إال اقا شخصيا إذا كانت طبيعة العقد المبرم إيجار ،ويستوي إذا كان الاق

شخصيا أو معنويا وكالهما يعطي الاق للمستفيد في اإلقامة في الوادة السيااية ،خالل فترة زمنية
معينة مفروزة بموج

التعاقد ،وال يستطيع أن يستغلها أو ينتفع بها خارج هذه القترة اتى لو كان

مالكا لها ،ويستطيع المستفيد أن ينتفع بالمرافق التابعة للوادة كالمالع
وذلك باس

أو الادائق أو المسابح

العقد المبرم بين المالك والمستفيد(.)1

ثانيا :مدة االنتفاع كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
يعد عنصر الوقت من األمور المهمة في عقد اقتسام الوقت ،ألن فكرة هذا النظام تقوم
على استثمار الوقت ،وجل

أكبر عدد من المستفيدين من الناس لقضاء العطالت في المنتجعات

السيااية والفندقية ،وتقسيم اصصهم على أيام السنة ،وذلك لتفادي الركود الااصل من التركيز
على فترة المواسم ،وتمثل مدة االنتفاع مال العقد ،ويج

التفريق إذا كانت مدة العقد واقعة على

ملكية الاصة ،أو االنتفاع بها وعليه سنوضح ذلك:
 -2مدة العقد:
يعطى عقد اقتسام الوقت للمشتري ملكية الوادة السيااية أو الفندقية ،وتنتقل إليه فور إتمام
العقد على التأبيد ،ألن عقد اقتسام الوقت ينقل ملكية رقبة الوادة للمشتري ،وبالتالي يصنف كأنه
عقد بيع وال قيمة للزمن في هذا العقد فيصبح المستفيد هو المالك للعين.

()1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص 041-049
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-1مدة االنتفاع (الاصة الزمنية):
مدة االنتفاع هي المدة أو الفترة التي يستطيع من خاللها المستفيد االنتفاع بالوادة
السيااية أو العقارية ،ويتكرر بشكل دوري سنويا وتخضع الاصة إلى أاكام المهايأة الزمنية إذا
كان عقد المشاركة بالوقت هو نقل ملكية اصة في وادة سيااية ،ألن المستفيد يكون مالكا على
الشيوع ولكنه ال يستطيع االنتفاع إال لفترات مادودة كل سنة ،أما إذا كان العقد هو تملك منفعة
اصة ،فإن هذه المدة تعد من قبل اإلجارة الدورية ،التي ياق للمستأجر أن ينتفع بالمأجور في
وقت معين يتكرر كل عام بشكل دوري إلى انتهاء عقد اإليجار( )1للزمن دور أساسي في عقود
اإليجار وال ليستوف المنفعة إال إذا قيست بالوقت.
وبالنتيجة يج

تاديد المدة الزمنية والتي تمثل مال عقد اقتسام الوقت وال يجوز أن يبرم

العقد دون تاديد هذه المدة ،وعلى أي وادة عقارية ألن المدة هي العنصر الفعال للعقد ،ويج
تاديد األيام بشكل مفصل من السنة ،واتى ال يؤدي إلى إلااق الضرر بالمستفيدين الذي تعلق
اقوقهم بباقي أسابيع السنة ،وبالتالي يصبح العقد باطال لبطالن المال وهي مدة العقد.
ثالثا :الخدمة كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
يرمي المستفيد من عقد اقتسام الوقت إلى االستفادة من الخدمات والممي ازت التي ياصل
عليها بمجرد التعاقد ،وهي اإلقامة في المنتجع أو الوادة السيااية وأن يستغلها هو وأسرته ويهدف
أيضا إلى االنتفاع بالمرافق التابعة ،لها مثل المسابح ،والمالع

والادائق والمواقف واألسواق

والمتااف وغير ذلك ،تتاقق الخدمة للمستفيدين من العقد سواء أكانوا مالكين أو منتفعين فقط
ويميز هذه الخدمات مال لعقد اقتسام الوقت.

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص 026
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ويج

أن يتضمن عقد اقتسام الوقت األماكن الماددة المخولة لالستخدام من قبل المشترك

وذلك لوضوح التعامل بين أطراف العقد ،بايث تكون الخدمات واضاة ومعينة اتى يتمكن من
استغاللها أو استعمالها ،وتشترط بعض الدول تاديد درجة الجودة مثل تاديد درجة الفندق ،كأن
يكون من فئة أربعة نجوم أو خمسة نجوم ،أو أن تكون الشقق المفروشة من الدرجة األولى ،أو أن
يكون الطعام المقدم فاخ ار.
رابعا :المقابل النقدي كركن من أركان عقد اقتسام الوقت.
يعد المقابل النقدي الركن األخير المرجو الاصول عليه من عقد اقتسام الوقت فيعد ماال
للتعاقد فيستفيد المشترك من العقد من كل الخدمات والمميزات ،لقضاء إجازة لمدة معينة باس
العقد مقابل أن يدفع مبلغ يلتزم بدفعه إلى مالك المنشأة السيااية أو الفندقية وبطريقة دفع متفق
عليها فيما بينهم وتاديد نوع المقابل ،ووضع معايير وأسس لطريقة ومواعيد الدفع.
وجاء في المادة ( )9من نظام اقتسام الوقت األردني أنه يج

على طال

الترخيص

تقديم قوائم األسعار للوادة في المنشأة أو المشروع ،في مختلف مواسم السنة ومدد سريانها ،وأكدت
المادة( )0من نفس النظام أنه ال يجوز للشركة أن تبيع بسعر مغاير لألسعار المعلن عنها من
المال في اال منح أي خصومات من الشركة للمشترك ،تكون على نفقتها الخاصة.
وستنتج مما سبق أن على المالك أن يادد أسعار الوادات السيااية لكل موسم ومدة
سريانها اتى قبل التعاقد ،وذلك لمنع الغش من قبل الشركة والتغرير بالمشتركين ،فيج
المقابل التقدي قبل بداية التسويق للتعاقد على الوادات السيااية والفندقية.

تاديد
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت
يقصد بالطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت التكييف المادد للعقد ،فتتعدد صور هذا العقد
باس

الواقع العملي ،كأن يكون عقد بيع أو عقد أيجار للوقت أو عقد إقامة فندقية ،أو أنه عقد

يرت

منفعة فقط ،فاناصار صورة هذا العقد في صورتين ،هما إما نقل ملكية اصة شائعة في

وادة سيااية وتسمى (الملكية الكاملة أو عقد الملكية المشتركة) أو نقل ملكية منفعة في وادة
سيااية أو سكنية.
وتاديد الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت مسألة شائكة وذلك لمجموعة الظروف التي
تايط به ،كونه يتشابه مع عدة عقود مسماه ،وان تاديد طبيعة هذا العقد تعطي فرصة لتطبيق
القواعد القانونية عليه ،وادراجه في خانة العقود المسماة ،فمن غير المتصور تطبيق القواعد
الخاصة بهذه العقود على عقد اقتسام الوقت كالقواعد المتعلقة باالستاقاق أو العيو

الخفية لعقد

البيع.
وتكمن أ همية تاديد الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت في مسألة القانون الواج

التطبيق

في االة نشوء أي خالف بين المشترك والشركة ،فقد يتم توقيع العقد في دولة ويكون مركز الشركة
البائعة في دولة أخر  ،وأن يكون المنتجع السيااي موجودا في دولة ثالثة ،فيعد عقد اقتسام الوقت
عقدا دوليا وذلك الختالف جنسية أطرافه ،أو ألن الشركات التي تقوم على شؤون استغالل وادارة
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القر والمنتجعات السيااية هي شركات ذات نشاط عابر للادود الدولية أو أن يكون العقد دوليا
بالنظر إلى المواقع الكائنة به الوادات والسيااية المشتغلة بنظام اقتسام الوقت(. )1

ونلقي الضوء على المشكلة التي ستواجه القاضي األردني الذي لم يسبق له أن طبق قانونا
مختصا بعقد اقتسام الوقت ،وسيكون أمام تطبيق قانون أجنبي ،كونه ال يستطيع تطبيق قانون موقع
العقار ،ألن المشترك لم يشتر العقار ،إنما استأجر الوقت فقط ،أو قد يكون أمام تطبيق قانون البلد
الذي أبرم فيه العقد ،كونه يتعلق بااللتزامات التعاقدية ،فركود مثل هذه العقود في األردن لم تشجع
السلطة التشريعية إلصدار تشريع يخص هذا العقد.

()2

ومن هنا ارتأيت أن أخصص هذا الفصل لتاديد الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت
والصور التي يمثلها :من خالل مطلبين:
المطل

األول :تكييف عقد اقتسام الوقت.

المطل

الثاني :التمييز القانوني لعقد اقتسام الوقت عن غيره من العقود.
المطلب األول
تكييف عقد اقتسام الوقت
تكمن الصعوبة من النااية القانونية لعقد اقتسام الوقت في تكييف هذا العقد ،والسب

في

ذلك خلو معظم التشريعات العربية من التنظيم القانوني لهذا العقد ،ونالاظ اكتفاء القضاة وشراح
( )1عرفه ،مامد ،اهمية التاكيم لتسويه المنازعات الناشئة عن سيااة (التايم شير) ،مجلة االقتصادية  0أغسطس،
 1441العدد .6462
()2

مااسنة ،نسرين ( )1441عقد اقتسام الوقت ( )Time Shareدراسة قانونية في القانون األردني والقوانين

المقارنة ،جامعة اليرموك ،ص.6

51

القانون بالرجوع إلى القواعد القانونية المطبقة على عقدي البيع واإليجار ،ولكن في االة وجود نقص
أو عجز في تلك العقود أو خلوها ،فنالاظ تطبيق قواعد االتفاق التي تخص قاعدة (العقد شريعة
المتعاقدين).
وعلى ما سبق سنااول في هذا المباث أن نبين تكييف عقد اقتسام الوقت فنبدأ بالمطل
األول بالتوصيف القانوني لعقد اقتسام الوقت وسنااول إيجاد تكييف لهذا العقد باس
وسنفرد المطل

صورتيه،

الثاني ليتميز هذا العقد عن غيره من العقود المسماة.

يمكن توصيف هذا العقد في صورتين مختلفتين من ايث الطبيعة واألثر ،وعليه سنوضح
ذلك:
الفرع األول :نقل ملكية حصة شائعة في وحدة سياحية:
إن نقل ملكية اصة شائعة في وادة سيااية تتمثل في عقد بيع لهذه الاصة ،ويعرف
البيع بأنه "تملك مال أو اق مالي لقاء عوض ( ،)1ويرت

عقد البيع االلتزامات على طرفيه ،فيلتزم

البائع بنقل ملكية الاصة الماددة والمتفق عليها ،وتسليمها للمشتري وضمان التعرض واالستاقاق،
وضمان العيو الخفية ،مقابل العوض المالي الذي يتمثل بالثمن الذي يدفعه المشتري (.)2
فاق المشترك بعقد اقتسام الوقت يخوله بجميع التصرفات الواردة على الملكية مثل
االستعمال واالنتفاع والمبادلة والتأجير والبيع واإلقراض والهبة ،فالملكية لهذا العقد ملكية مؤبدة وال
يتم تاديدها بموعد ،لكن الملكية ال تتعلق بالعقار أو الوادة السيااية ،بل بالوقت الذي يمضيه
()1

نص المادة  096القانون المدني األردني.

()2

السنهوري ،عبد الرزاق اامد ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج ،0البيع والمقايضة ،دار النهضة العربية،

القاهرة ،ص .046
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المشترك كل عام في هذه الوادة ،ولمدة غير ماددة باس

العقد ،وتنتهي ملكية هذه الاصة إذا

أقبل المشترك على بيع اصته أو تنازل عنها بالوصية أو الهبة إلى شخص آخر (.)1
ويالاظ أن نظام تملك العطالت واقتسام الوقت في المادة(" )21نص صرااة على بطالن
أي شرط يتنازل بموجبه المشترك عن أي اق من اقوقه التي يمناها له العقد أو القانون أو هذا
النظام أو أي تشريع آخر"(.)2
ولهذا ادد النص أنه يقع باطال أي شرط يتضمن تنازل المشترك في عقد اقتسام الوقت
عن أي اق من اقوقه التي مناها العقد له ،ويعق

على هذا النص أنه ورد لاماية اق المشترك

في العقد والزام الشركة بإعطاء المشترك كافة اقوقه ،المتمثلة باق التملك الدائم وأن أي بند في
العقد يلزمه بالتنازل عن أاد اقوقه المقررة له بالتملك يقع باطال.
يج

ان يكون عقد اقتسام الوقت المتمثل بصورة عقد البيع متوافر األركان وهي األركان

العامة الواج

التسجيل في بعض الدول

توافرها في كل عقد من تراضي ،ومال وسب

كونه عقد وارد على عقار فيترت

تسجيله لد

جهة رسمية

ويتوج
()3

منطوق نص المادة  2206من القانون المدني األردني التي توج
ويترت

والتعهد بنقل ملكية عقار اس
الذها

إلى دائرة التسجيل.

على نقل ملكية الاصة الشائعة من البائع إلى المشترك تملك المشترك اصته

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

( )1مااسنه ،نسرين مرجع سابق ،ص .10
()2

نظام صادر بمقتضى البند ( )1من الفقرة ( ) من المادة ( )1والفقرة(أ) من المادة ( )29من قانون السيااة

األردني رقم ( )14لسنة 2600
( )3مالعلو ،ند سالم امدون مرجع سابق ،ص.011
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المقدرة له كل عام(،)1على أن تراعى الغاية من نظام اقتسام الوقت وهي اشتراك أكبر عدد من
الناس في االستفادة من المنتجعات السيااية والفندقية ،فإن مالك هذه المنشاة يقسيم هذه الوادات
إلى أجزاء يسمى كل جزء وادة ويقوم ببيعها إلى أشخاص متعددين بايث يشتري كل وااد منهم
اصته في هذه الوادة ويصبح مالكا لها على الشيوع مع المالك اآلخرين الذين يشترون الاصص
الباقية )2(،أما في االة وجود اصص لم يتم بيعها فإن ملكتها تبقى للشركة ،وتكون الشركة مالكة
على الشيوع مع باقي الشركاء(.)3
تبقى سلطة المستفيد في عقد اقتسام الوقت في استعمال وادات العقار ،وفي ظل اكتسا
الاق على الشيوع فإن هذه الاقوق تتادد باس

اق الشريك المشاع ،فيستطيع المشترك استعمال

الوادة والمرافق المشتركة التي يقع عليها اقه ،وفي جميع األاوال ال يستطيع المشترك أن يستعمل
المال الشائع إال في ادود الغرض المخصص من أجله ،وفي ضوء ااترام باقي الشركاء( ،)4مع
اناصار اق المشترك في اصته الزمنية بوصفه شريكا مشاعا بالفترة التي تعاقد على استعمال
الوادة السكنية من خاللها مع مراعاة أاكام المهايأة في تنظيم انتفاع الشركاء بالوادة السيااية
خاصة المهايأة الزمنية

()5

وهي أن ينتفع كل وااد من الشريكين على التعاق

( )1عبد الكريم اامد ،مرجع سابق ص .200
( )2مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.011
( )3مااسنه ،نسرين مرجع سابق ،ص.24
( )4جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ص 62
( )5مالعلو ،ند سالم امدون مرجع سابق ،ص.011

بجميع العين
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المشتركة مدة مساوية لمدة انتفاع صاابه أو بنسبة اصته ،مثل أن يتهيأ شركاء اثنان في بيت
على أن يسكنه إاداهما شه ار أو سنة ،واآلخر يعقبه باالنتفاع بالسكنى لنفس المدة(.)1
أعطى عقد اقتسام الوقت للمشترك اق المبادلة لاصته مع شخص آخر لقضاء إجازة في
وادة سيااية ،على أن يقوم هذا األخير بقضاء إجازته في الوادة المملوكة للشخص األول ،والهدف
من ذلك التغيير ايث وجد هذا الاق إلنجاح عقد اقتسام الوقت والعتماده على العرض والطل
على المنتجع السيااي ومد إقبال المشتركين على المبادلة.
إن ملكية المشترك للاصة ملكية تامة لذا تخوله من إعادة بيع هذه الاصة ،وعادة يكون
بهدف االستثمار أي لجني ربح أعلى من سعر الشراء إال أن هذه العملية وتطبيقا صعبة جدا في
الواقع العملي ألنه على األغل

ال تباع بسعر أعلى على اعتبار أنها مستعملة من قبل المشترك أو

أن المشترك يضطر إلى اللجوء إلى وكيل تجاري لبيع اصته أو لنفس الشركة التي باعته الاصة
لمساعدته في الاصول على مشتر ،وهذا سيرت

نفقات مالية على المالك أو أنه سيضطر إلى

بيعها بسعر أقل (.)2
الفرع الثاني :نقل ملكية منفعة حصة في وحدة سياحيه.
تختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة بأن المشترك ال يكون مالكا لاصة في وادة
فندقية أو سيااية ،إنما يملك اق االنتفاع بهذه الوادة ،وهو اق عيني يخول صاابه استعمال
الشيء المملوك للغير أو استغالله دون التصرف فيه ،فيكون االنتفاع بوادة سيااية أو سكنية لمدة
( )1قسمة المهايأة في الفقه اإلسالمي د.نعيم سمارة المصري ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسة الدراسات اإلسالمية)
المجلد التاسع عشر العدد األول ص -216ص261ينأير  ،1422كلية الشريعة جامعة االزهر غزة فلسطين.
( )2مااسنه ،نسرين مرجع سابق ،ص -16ص.19
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ماددة من العام أقلها أسبوع ،ولمدة تمتد إلى عدة سنوات ماددة أو قابلة للتاديد مع إمكانية تغير
مال االنتفاع مكانيا أو زمانيا ،ويستطيع ممارسة اقه في اإلقامة على هذه الوادة في الوقت الذي
يختاره (.)1
ومعلوم أن اق االنتفاع هو أاد الاقوق العينية األصلية المتفرعة عن اق الملكية ،وهو
اق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغاللها ما دامت قائمة على االها ،وان لم تكن
رقبتها مملوكة للمنتفع ( ،)2ويكتس

اق االنتفاع بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمن (.)3

ينتفع المشترك في عقد اقتسام الوقت بالاصة الماددة له بتدخل من مالك المنشأة ،ايث
يقوم األخير بتاضير الوادة السيااية واعدادها وصيانتها وتسليمها للمنتفع بالوقت المادد بالعقد،
ويتعهد بتاضير األجزاء المشتركة التابعة للوادة مثل المالع
الغرض الذي أبرم العقد من أجله( ،)4ويتوج

والمسابح والمطاعم اتى يضمن

عليه استالمها من المنتفع عند نهاية مدة االنتفاع،

ويختلف عقد اقتسام الوقت عن اق المنفعة على أنه اق عيني يمارسه المنتفع دون وساطة من
اق منفعة على ملكه بل يترك المنتفع ينتفع بملكه وفق

أاد فال يكون على المالك الذي يرت
الغرض الذي أعد له(.)5

()1

صاا  ،اشراق صباح مرجع سابق ص .260

()2

المادة( )2146من القانون المدني األردني.

()3

المادة( )2149من القانون المدني األردني.

( )4مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.019
( )5السنهوري ،عبد الرزاق )2609( ،أسبا
.2142

كس

الملكية العينية األصلية دار النهضة العربية ،القاهرة ،ج ،6ص
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وقد جر العمل في العقود المنظمة القتسام الوقت على أنه يبقى اق االنتفاع قائما اتى
انقضاء المدة الماددة في العقد ،أو بوفاة المنتفع ما لم ينص العقد على انتقال اق االنتفاع إلى
الورثة أو شخص مسمى من قبل المنتفع( ،)1فإذا كان اق االنتفاع قد تقدر للمنتفع أو أسرته ،فإن
هذا الاق ال ينقضي إال بوفاة جميع أفراد أسرتها وينقضي بهالك الوادات العقارية التي يقع عليها
الاق على أن يعوض المنتفع عن

ذلك()2

ويؤخذ على ذلك مخالفة عقد اقتسام الوقت لاق المنفعة

على أنه ينتهي بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك( ،)3فاق المنفعة ينتهي بانتهاء
األجل المادد له ،وينتهي بموت المنتفع اتى قبل انتهاء األجل المادد له ،فهو اق ال يورث ألنه
يامل الملكية أعباء ثقيلة ومن شأنه أن ياد من تداول األموال ،وأي شرط يقضي بتوريث اق
المنفعة يقع باطال لمخالفته للنظام

العام()4

.

وقد نصت المادة ( )22من القرار الوزاري رقم  69لسنة  2669الخاص ببيان شروط
وضوابط نظام اقتسام الوقت في المنشآت الفندقية الطبيعية القانونية في مصر على أنه "ال ينتهي
عقد االنتفاع بوفاة المنتفع ويورث لخلفه العام مع عدم قابلية الوادة لالنقسام أو البيع بالمزاد العلني
وفي االة طل

القيمة يقوم المشتغل ببيعها لاسا

الورثة بعد خصم مصاريف اإلدارة".

ويالاظ على النص السابق الخروج على القواعد المنظمة لاق االنتفاع باس

القانون

المدني المصري ،ايث أن اق االنتفاع اق مؤقت وينتهي بانتهاء األجل المتفق عليه أو موت

( )1جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص92
( )2المادة ( )2126قانون المدني األردني.
( )3المادة ( )2126قانون المدني األردني.
( )4مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.016
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المنتفع باس

األقر ( )1وينتهي اق االنتفاع بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة أي بالنظام

المسقط(.)2
وهنا ندعو المشرع األردني عند تنظيمه لعقد اقتسام الوقت أن يأخذ بالعقد الذي يرت

اق

منفعة وذلك لصعوبة تطبيق هذا العقد في مجال السيااة ،ولخروجه على القواعد الثابتة مع اق
الملكية المنظمة في القانون المدني األردني ،وألنه سيصطدم مع الغرض الذي أنشئ عقد اقتسام
الوقت من أجله ،ولوجود عدد غير منطقي من الورثة لكل منتفع.
المطلب الثاني
التمييز القانوني لعقد اقتسام الوقت عن غيره من العقود
يعد عقد اقتسام الوقت من العقود المستادثة والمتعددة الصيغ- ،كما ذكرنا سابقا-فكيف
هذا العقد تكيفا متعددا باس

طبيعة العقد ،فهل من الصوا

تكييفه على أنه عقد بيع؟ لكونه يخول

المشتري بتملك الوادة السيااية تملكا مؤبدا بمجرد انعقاد العقد وتسجيله ،أم أنه عقد إيجار؟ لكونه
يتم بين المالك والمنتفع لفترة زمنية معينه ،أم أنه يكيف بعقد إقامة فندقية؟ على أساس أنه يخول
المستفيد من اإلقامة في الوادة السيااية واالنتفاع بها؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة سنااول التمييز في هذا المطل
العقود المتشابه معه ،وصوال إلى تاديد طبيعة هذا العقد.

()1

المادة( )661من القانون المدني المصري.

()2

المادة( )666من القانون المدني المصري.

بين عقد اقتسام الوقت ،وبين
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الفرع األول :التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد البيع.
يتميز عقد البيع بأنه عقد ناقل للملكية مقابل عوض
مالي لقاء

عوض()2

نقدي()1

وهو تملك مال أو اق

وبمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل اقه وملكيته للشيء إلى شخص

آخر وهو المشتري ،وبالمقابل يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود( )3فتنتقل
ملكية المبيع إلى المشتري ،وتنتهي عالقة البائع بالمبيع كونه يلقي على المشتري التزام دفع الثمن،
وعلى البائع نقل ملكية البيع ،وهذا يشترك مع عقد اقتسام الوقت كونه ينقل ملكية الوادة السيااية
من المالك للمنتجع السيااي إلى المشتري وذلك مقابل عوض مالي ويكمن االختالف بين عقد البيع
وعقد اقتسام الوقت.
إن عالقة البائع في عقد اقتسام تبقى مرتبطة بالمبيع ،ويلتزم هذا البائع باإلدارة والمراقبة
للوادات السيااية المبيعة للمشتركين ،وتنظم اقتسام الوقت بين المشتركين وهذا يتنافى مع المفهوم
العام لعقد البيع.
ومن جان

آخر يعد عقد البيع ناقل للملكية ويترت

على ذلك أن يصبح المشتري مالكا وال

يستطيع أاد أن يارمه من ملكيته إال في أاوال نص عليها القانون ،أما في عقد اقتسام الوقت فقد
يتعرض المستفيد للارمان من االنتفاع كونه يشترك مع عدة أشخاص آخرين قد يستعملوا الوادة
السيااية بغير الطرق المشروعة والمتفق عليها بالعقد ويفقد المشترك اقه في االنتفاع وللمستفيد أن
يطال
()1

بتأمينات أو أن يطل

من الماكمة أن تنزع العين من المنتفع وتسليمها إلى عدل يتولى

السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط في شرح القانون المدني ،البيع والمقايضة ،ج ،0دار اإلاياء التراث العربي

بيروت ،ص 11
()2

نص المادة ( )096من القانون المدني األردني.

(. www.konuz.com)3
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إدارتها ،وقد يصل األمر إلى أن تاكم الماكمة بإنهاء اق المنفعة وهذا يتناقض مع قواعد الملكية
التي ينتقل بموجبها عقد

البيع()1

وعند التمييز بين عقد البيع وعقد اقتسام الوقت نجد أن عقد البيع هو عقد فوري

()2

وال

بعد الزمن عنص ار جوهريا فيه وبالتالي ويختلف مع عقد اقتسام الوقت ألن هذا العقد يعتمد كل
االعتماد على عنصر الزمن ايث إن المنفعة المستوااة من هذا العقد مرتبطة بالزمن المتفق عليه
بين المالك والمشترك بالعقد بتملكه مدة أسبوع أو أكثر من السنة لالنتفاع بالوادة السيااية وهذا
يتناقض مع طبيعة عقد البيع الذي يكون دائما فوريا(.)3
ففي عقد البيع يتملك المشتري المبيع ملكية تامة فله أن يبيعه أو يهبه أو ينتفع به أو يؤجره
أو يتنازل عنه إلى الغير ،أما في عقد اقتسام الوقت فال يستطيع المشترك سواء أكان منتفعا أو مالكا
أن يتصرف في هذا المبيع إال بإخطار كتابي للمالك ،وقبل الول المدة الماددة لالستعمال السنوي
بشهرين على األقل (.)4
الفرع الثاني :التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد اإليجار.
يتشابه عقد اقتسام الوقت مع عقد اإليجار في أمور كثيرة فعقد اإليجار يبرم بين المالك
والمسزتأجر ،فيتمكن األخير من خالله االنتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينه وبعوض معلوم ويعد عقد
اإليجار عقدا ملزما لجانبين فيلتزم المالك بتسليم المأجور للمستأجر لالنتفاع به اس

ما ورد في

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.010
()2

نص المادة ( )006من القانون المدني األردني :تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض

القانون او االتفاق بغير ذلك
( )3مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.016
( )4المادة ( )61من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت من قانون السيااة العماني.
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العقد ،ويلتزم المسزتأجر اس

ما ورد في العقد بدفع بدل اإليجار المتفق عليه ،وبالماافظة على

المأجور إلى انتهاء العقد (.)1
أما عقد اقتسام الوقت فيرد على منفعة للوادة السيااية دون نقل ملكية رقبتها التي تظل
مملوكة لصاا

المنشأة السيااية ،أو مستغلها ،وتنتقل ملكية المنفعة إلى المشترك مقابل مبلغ

مادد ولمدة معينة ،وهكذا يتفق العقدان في أن كليهما يردان على المنافع وليس على رقبة العين.
يتشابه عقد اقتسام الوقت مع عقد اإليجار في أنهما من العقود الزمنية فيعد الزمن عنص ار
جوهريا فتادد مدة عقد اإليجار سنويا أو لسنوات قليلة ،أما عقد اقتسام الوقت فيكون لمدة طويلة
نسبيا تمتد إلى عشرين سنة ،ألن فاو هذا العقد وغرضه األساسي ال يستوفى إال إذا كانت مدته
طويلة.
ويختلف عقد اقتسام الوقت عن عقد اإليجار بأن المستأجر في عقد اإليجار له أن بجري
التعديالت التي يريدها في المأجور ،ولضمان انتفاعه بها بشرط أال ينشأ عنها أضرار للمؤجر فهو
المنتفع الوايد خالل فترة العقد ( )2أما في عقد اقتسام الوقت فيتعدد المستفيدين من الوادة السيااية
ويمتنع على المشترك أو المستفيد من إجراء أي تعديل ولو كان طفيفا ألن ذلك من شأنه أن يغير
مال العقد ،ولوجود عدة مشتركين آخرين قد ال تتناس

()1

مع ااتياجاتهم.

نص المادة ( )960من القانون المدني األردني :اإليجار تملك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء

المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم.
()2

نص المادة( )960من القانون المدني األردني-2:ال يجوز للمستأجر أن يادث في المأجور تغيي ار بغير إذن

المؤجر إال إذا كان يستلزمه إصالح المأجور وال يلاق ضرر بالمؤجر-1.فإذا تجاوز المستأجر هذا المنع وج
عليه عند انقضاء اإلجارة إعادة المأجور إلى الاالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك.
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الفرع الثالث :التمييز بين عقد اقتسام الوقت وعقد اإلقامة الفندقية.
يعرف عقد اإلقامة الفندقية بأنه العقد الذي تتعهد بمقتضاه المنشاة الفندقية بأن تقدم ألاد
العمالء أو وكيله باإليواء لمدة مؤقتة والطعام والش ار  ،وأن تصون وتارس أمتعته التي ياضرها
معه إلى الفندق ،وأن تقدم له خدمات أخر ثانوية وذلك مقابل مبلغ مالي يتم تقديره عادة طبقا لنوع
اإلقامة والخدمات األخر (.)1
فيتالقى عقد اقتسام الوقت مع عقد اإلقامة الفندقية أن كليهما يهدفان إلى تأمين إقامة
فندقية للمستفيد في فندق أو في وادة سيااية مع ضمان توفير كافة الخدمات المطلوبة والمتفق
عليها في العقد ،وذلك مقابل عوض مالي يدفعه المستفيد للمالك لقاء الخدمة ،إال أن عقد اقتسام
الوقت في الاقيقية يختلف عن عقد اإلقامة الفندقية ايث أن النزيل في العقد األخير يبرم عقده مع
الفندق لمدة قصيرة ومؤقتة ،أما في عقد اقتسام الوقت فالزمن الطويل هو أساس العقد والغرض
المرجو منه.
يعد عقد اإلقامة الفندقية عقدا رضائيا يتم باإليجا

والقبول دون أن يتطل

شكال معينا

إلبرامه ،فينعقد بمجرد توقيع النزيل على ورقه الاجز وامالئها بالبيانات المطلوبة وتختم بتوقيع
النزيل عليها ،أما عقد اقتسام الوقت فإنه عقد شكلي يتطل

انعقاده شكال معينا وقد أوجبت بعض

الدول التي نظمت هذا العقد تسجيله لد دائرة رسمية مثل المشرع السعودي والمشرع العماني.

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص.011
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وقد نصت بعض القوانين في عقد اقتسام الوقت وجو تاديد الوادة السيااية مال العقد
وتاديد رقمها

()1

أما في عقد اإلقامة الفندقية فالفندق هو المسؤول عن إعطاء النزيل الغرفة التي

ينتفع بها وليس له أن يختار بايث تتالءم مع طلبه ،مع العلم أنه عقد مؤقت ورغبة النزيل هي
الاصول على الخدمات بغض النظر عن المكان.
من جان

آخر يعطي عقد اقتسام الوقت للمشترك الاق في التصرف في ملكة بالبيع ،أو

اإليجار أو الهبة أو الرهن وبعد وفاته ياق له أن يورث هذا الاق إلى شخص معين

()2

أما في

عقد اإلقامة الفندقية فيقتصر اق النزيل على اإلقامة في الغرفة فقط ،وعليه أن يغادرها بمجرد
انتهاء الفترة الماددة للعقد وليس له أن يتصرف بها أبدا.
الفرع الرابع :التكييف المقترح لعقد اقتسام الوقت بحسب رأي الباحث.
بعد دراسة صور عقد اقتسام الوقت نجد أن ياوي صورتين ،األولى أن يرد على تملك
المشترك لاصة سيااية ،والصورة الثانية أن يرد على تملك منفعة اصة في وادة سيااية ،وبعد
مااولة تمييز عقد اقتسام الوقت عن غيره من العقود المسماة والمنظمة في أغل

القوانين ،فنان

بصدد اقتراح تكييف لهذا العقد.
ففي الصورة األولى نكون أقر

لعقد البيع ،ولكن بعد مااولة توضيح نقاط التشابه

واالختالف بين العقدين ،نخلص إلى عدم إدراج عقد اقتسام الوقت ومعاملته معاملة عقد البيع
لألسبا

الذي ذكرت في تمييز عقد البيع عن عقد اقتسام الوقت ،فإنني استبعد أن يكون عقد اقتسام

( )1نص المادة ( )16من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
()2

الفقرة ( )2من نص المادة ( )21من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
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الوقت هو عقد بيع مع أنه يلتقي في نقطة هامة وهي تملك اصة ملكية تامة وأنه يلتزم البائع بنقل
الملكية ،وضمان العيو الخفية ،وضمان عدم التعرض واالستاقاق.
أما في الصورة الثانية وهي تملك منفعة الوادة السيااية فنكون أقر لعقد اإليجار ،فيقوم
المالك بتسليم المشترك(المستأجر) للوادة السيااية لالنتفاع بها ويلتزم بضمان العيو

الخفية،

وضمان التعرض واالستاقاق والصيانة مقابل أن يقوم المشترك(المسزتأجر) بدفع األجرة والماافظة
على المأجور ،واستعماله للغرض المخصص به وأن يقوم بتسليمه للمالك عند انتهاء المدة.
وفي الاالتين نستبعد أن يعامل عقد اقتسام الوقت معاملة عقد البيع أو عقد اإليجار مع
األخذ بكل نقاط التشابه بين عقد اقتسام الوقت ،وكال العقدين وهذا ما جعل من عقد اقتسام الوقت
عقد ممنوعا يتضمن في طياته أكثر من عقد.
أما بالنسبة لعقد اإلقامة الفندقية رغم التقائه مع اقتسام الوقت في الهدف وهو تأمين إقامة
للمستفيد في فندق أو منتجع سيااي ،إال أنهما اختلفا في نقاط جوهريه فيما يتعلق وطبيعة الاق
الذي يكتسبه المشترك بعقد اقتسام الوقت ،وفي ادود تصرفه فيه واستغالله واستعماله وتوريثه كما
ذكر من قبل ،وأن عقد اإلقامة الفندقية عقد مؤقت ومادد بفترة زمنية قصيرة –وباس

رأي البااثة

– أنه من غير المعقول أن يعامل عقد اقتسام الوقت معاملة عقد اإلقامة الفندقية.
ورغم أن عقد المشاركة الزمنية يتشابه مع عقد المقاولة وذلك لما يقوم به المالك في الوادة
السيا اية وما يقدمه من خدمات فندقية وأعمال صيانة مقابل التزام المستفيد بأداء مقابل مالي لهذه
الخدمات ،واألعمال وباس

تعريف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد المقاول فيه بتقديم العمل على أن
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يقدم صاا

العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيامة بعملة ( ،)1إال أنه وبرأي

البااثة بأن عقد اقتسام الوقت هو عقد من نوع خاص ورغم أنه يتشابه بكثير من العقود كالبيع
واإليجار والمقاولة إال أنه ياتاج إلى تنظيم خاص به.

()1

نص المادة ( )104من القانون المدني األردني.
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الفصل الثالث
اآلثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت بالنسبة لمالك المنشأة السياحية أو الفندقية
بينا في الفصول السابقة على عقد اقتسام الوقت من ايث تعريفه ،وأركانه ،وخصائصه،
وتكييفه ،وسنبين في هذا الفصل اآلثار القانونية المترتبة على هذا العقد ،أي االلتزامات التي تقع
على عاتق أطرافه ،باعتبار عقد اقتسام الوقت من عقود المعاوضة الملزمة لطرفيه ،فإنه يرت
التزامات متقابلة بين أطرافه ،فيكون سب

التزامات كل طرف من األطراف المتعاقدة سببا اللتزامات

الطرف اآلخر ،وكل التزام على الطرف األول يكون اقا للطرف الثاني.
تادد اقوق والتزامات أطراف عقد اقتسام الوقت باس

األصل في العقد الذي يبرم بين

أطرافه ،وفي اال خلو العقد من البنود المنظمة لاقوق والتزامات الطرفين ،فإنه يج

الرجوع إلى

القواعد العامة للعقود ،وعليه سنباث في آثار عقد اقتسام الوقت ،وسنعرض التزامات واقوق المالك
في العقد ،والجزاءات المترتبة عليه جراء اإلخالل بالعقد ،وذلك من خالل مباثين:
المباث األول :التزامات المالك في عقد اقتسام الوقت.
المباث الثاني :الاقوق المترتبة للمالك في عقد اقتسام الوقت.
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المبحث األول
التزامات المالك في عقد اقتسام الوقت
إذا نشأ عقد بيع وادة سيااية ،أو عقد بيع منفعتها بنظام اقتسام الوقت ،فإن هذا يرت
التزامات على مالك الوادة السيااية أو الفندقية ،وبنفس الوقت يرت

له اقا مقابل ما يتامله من

التزامه ،فاآلثار المترتبة على هذا العقد هي عبارة عن االلتزامات التي تنشأ عنه ،والاقوق التي تقرر
للمالك.
فااللتزامات التي يرتبها العقد في ذمة المالك للوادة السيااية ،تمثل الاقوق التي ثبتت
للمستفيد من تلك الوادة ،واماية لهذا الاق ،يترت

على المالك بعض الجزاءات جراء عدم تقيده

بتنفيذ التزامه أو إخالله فيه.
وسوف يتم من خالل هذا المباث ،تناول هذه االلتزامات والتي تشكل اقوقا للمستفيد،
والجزاءات التي نصت عليها بعض التشريعات من خالل مطلبين:
المطل

األول :التزامات المالك العقدية

المطل

الثاني :الجزاءات المترتبة على مالك المنشأة في االة إخالله بالعقد.
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المطلب األول
التزامات المالك العقدية
تادد التزامات المالك في نظام اقتسام الوقت باس

األصل في العقد الذي أبرم مع

المستفيد ،والذي اصل بموجبه على الاق الشائع ،الذي يسمح له االستفادة من اصة لقضاء عطلة
في الوادة السيااية ،فالتزامات البائع أو الشركة السيااية ،مفروضة عليها وفقا للقواعد العامة ،مثل
تمكين المستفيد أو المنتفع من االستفادة من الوادة السيااية ،والمرافق التابعة لها ،وتسليمه إياها
بالاالة المناسبة لالستخدام والمتفق عليها بالعقد ،وضمان عدم التعرض ،والكثير من االلتزامات
التي ترجع للقواعد العامة في عقد البيع واإليجار ،أو لألاكام المنظمة لكل من هذه العقود على
ادة.
أما في هذا المطل

سنتناول االلتزامات الخاصة بعقد اقتسام الوقت ،وغير الخاضعة

للقواعد العامة وسنتناول االلتزامات الملقاة على عاتق البائع:
الفرع األول :التزامات المالك التي تنشأ من العقد.
الفرع الثاني :التزامات المالك التي تنشأ بمناسبة العقد.
الفرع األول :التزامات المالك التي تنشأ من العقد.
نظ ار لظهور شركات اقتسام الوقت في السوق المالي األردني في منتصف التسعينات دون
وجود أي تشريع ينظم هذه المهنة فقد صدر قرار عن المجلس األعلى للسيااة في 2666/9/16
والذي اعتبر نشاط اقتسام الوقت من المهن السيااية ،ونظ ار لما أدت إليه الممارسات الخاصة بهذه
المهنة من عمليات غش وخداع وااتيال وتغرير بالجمهور ،اددت و ازرة السيااة واآلثار االلتزامات
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الملقاة على البائع (مالك المنشأة) السيااية والفندقية وجعل مخالفة هذه االلتزامات خرقا لقواعد هذا
النظام وأوج

العقا

باس

قانون السيااة المعمول به االيا في األردن ،ونصت على مهمة

التفتيش الدوري من قبل الوزير أو من ينيبه على هذه الشركات أو المنشآت للتأكد من مد

التزام

كل منهم بأاكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبعد االطالع على االلتزامات الملقاة على البائع والتي تنشأ من عقد اقتسام الوقت تجاه
و ازرة السيااة فنالاظ أنه يقسم إلى:
أوال :التزامات البائع أمام و ازرة السيااة قبل العقد:
اشترطت و ازرة السااة واآلثار على من امتهن مهنة اقتسام الوقت أن يقدم طل

ترخيص

للشركة الممارسة لمهنة اقتسام الوقت إلى المديرية المختصة في الو ازرة على النموذج المعد لهذه
الغاية ،وأن يرفق شهادة مصدقة تثبت أن المنشأة المراد التسويق لها مسجلة رسميا في المملكة ،أو
أن يثبت وجود نظام تملك العطالت واقتسام الوقت في االة تسجيلها خارج المملكة ،واضافة صور
مصدقة عن السجل التجاري للمالك ،وصورة مصدقة تثبت انتسابه إلى أاد النوادي العالمية وارفاق
نسخة من العقد المراد تقديمه باللغة العربية ،وارفاق وكالة مصدقة من المالك تخول الشركة تسويق
الوادة في المنشأة السيااية(.)1
وبعد اكتمال األوراق المطلوبة يصدر وزير السيااة بتنسي

من المديرية المختصة في

الو ازرة موافقة مبدئية مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص لمدة ثالثين يوما قابلة للتجديد لمرة
واادة مماثلة على أن يقدم المالك كفالة بنكية بقيمة مائة وخمسون ألف دينار ألمر الوزير باإلضافة

()1

نص المادة( )0من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440
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لوظيفته ،وتقديم شهادة مصدقة من دائرة مراقبة الشركات تضمن أن الشركة مسجلة ،ومن ضمن
غاياتها مهنة تملك العطالت ،واقتسام الوقت وان ال يقل أرسمالها عن مائة ألف دينار ،وان يكون
للشركة اسم تجاري أو عالمة تجارية ،وارفاق سند الملكية أو عقد إيجار ساري المفعول لمقر
الشركة ،وتقديم لوائح تبين الخطة التسويقية وقوائم األسعار وأسماء الموظفين العاملين في
الشركة(.)1
واستكماال للاصول على الترخيص يصدر الوزير بناء على تنسي

من المديرية المختصة

خالل مدة الموافقة المبدئية المشروطة باستكمال متطلبات الاصول على الترخيص ،مدتها سنتان
على أن يقدم المالك كفالة بنكية بقيمة مائتان وخمسون ألف دينار ،وتقديم قوائم األسعار في مختلف
مواسم السنة ،وتقديم نسخة من العقد المراد إبرامه مع المنتفع ،وتقديم وثائق تصنيف نهائية ومبدئية
للمشروع معتمدة من نادي التبادل العالمي ،وتقديم شرح مفصل عن خطة التسويق والبيع التي سيتم
عرضها على الجمهور ،وأن يقدم المالك ما يثبت انه متعاقد مع شركة متخصصة في اإلدارة ولها
سجل معروف ،وأن يؤمن على الشركة لد إاد شركات التأمين(.)2
وأخي ار يج
دينار ويتم ااتسا

أن يدفع المالك الرسوم الاكومية لتقديم طل

الترخيص وتقدر بز خمسمائة

ألف دينار سنويا لترخيص الشركة الفرعي ،وألفين وخمسمائة دينار سنويا

لترخيص الشركة الرئيس ،وخمسة االف دينار سنويا لترخيص المنشأة (.)3
ثانيا :التزامات البائع امام و ازرة السيااة بعد التعاقد مع المستفيدين:

()1

نص المادة( )6و( )9من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440

()2

نص المادة( )22من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440

()3

نص المادة( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440
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يلتزم المالك بعقد اقتسام الوقت تجاه المنتفعين بعدة التزامات _سيتم شراها بالفرع الثاني_
وذلك بعد االتفاق على بنود العقد بينهم ،وبعد أن يوقع العقد من قبل الطرفين ،توضع نسخة منه في
الو ازرة لتقوم بمراقبة سير الشركة ،ولضمان اق المستفيد من الوادة ،ويلتزم مالك الشركة باالاتفاظ
بالقيود والسجالت والسندات الالزمة ،والعقود المبرمة مع المشترك والماافظة عليها للرجوع لها عند
الااجة (.)1
الفرع الثاني :التزامات المالك التي تنشأ بمناسبة العقد:
يلتزم المالك في عقد اقتسام الوقت بعدة التزامات وهي:
أوال :االلتزام باإلعالم قبل التعاقد (االلتزام باإلعالم الكافي).
يعرف االلتزام قبل التعاقد في مجال عقد اقتسام الوقت بأنه التزام يسبق التعاقد ،يلتزم
بموجبه المسوق بأن يقدم للمستفيد المعلومات الجوهرية والبيانات التوضياية كافة عن العقد المراد
إبرامه مع تاديد مال التعاقد بدقة ،نظ ار لتعدد صور العقد ،واختالف اقوق المنتفعين ومراكزهم
القانونية (.)2
يلتزم المالك في عقد اقتسام الوقت باإلعالم قبل التعاقد وذلك لمصلاة المستفيد ،وكون
عقد اقتسام الوقت عقد إذعان-كما ذكرنا سابقا-فتكمن الضرورة لاماية الطرف الضعيف قبل ترتي

()1

الفقرة (أ) نص المادة ( )26من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص .009
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آثار العقد عليه ،ويمثل اإلعالم قبل التعاقد أقو الوسائل القانونية التي يمكن أن تمنح للطرف
الضعيف ،لتاقيق التوازن العقدي لاظة إبرام العقد (.)1
تتميز الفترة السابقة على التعاقد بنظام اقتسام الوقت بالكثير من الممارسات الدعائية
المكثفة ،والتي يمكن وصفها في بعض األايان بالتعسف أو أنها غير مألوفة لما تؤدي إليه من
إغراء المستفيدين وجذبهم للتعاقد في ضوء معلومات غير صاياة ،تقود المستفيدين إلى الغلط في
التعاقد ،والدخول في دائرة التقاضي من أجل إبطال العقد بكل ما تملكه من أعباء مالية ،ووقت
ضائع وااتماالت بخسارة الدعو بسب

غيا

التنظيم القانوني الدقيق اللتزامات القائمين على

تسويق الوادة في هذه المرالة السابقة على التعاقد (.)2
المسوق في عقد اقتسام الوقت هو المتعاقد الماترف ،فيعلم بظروف العقد وتفاصيله،
وبالمقابل يكون علم المستفيد مادود جدا ،فيقدم على التعاقد مع جهله بالجوان

المتصلة بالعقد،

وعليه يقع على عاتق مقدم الخدمة متمثال بالبائع (المالك) أو وكيل التسويق التزام باإلعالم قبل
التعاقد بالبيانات الجوهرية التي تتصل بالعقد المراد إبرامه( )3فيعطى المستفيد اماية قبل التعاقد
لعلمه بكافة البيانات الجوهرية والتفصيلية للعقد المراد إبرامه فيكون على بينة وثقة على ما هو مقدم
عليه ويكون رضاؤه سليما خاليا من أي عيو  ،وخاصة إذا كانت هذه البيانات والمعلومات سرية،
ومن المستايل على المستفيد التعرف عليها إال عن طريق مقدم الخدمة بسب

طبيعة العقد أو

مال العقد.
( )1مالعلو ،ند

سالم امدون ،مرجع سابق ،ص  ،009نقال عن خالد جمال اامد .االلت ازم باإلعالم قبل التعاقد.

بدون سنة نشر .دار النهضة العربية .القاهرة .ص22
( )2جميعي ،عبد الباسط مرجع سابق ص.244
( )3مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص .006
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وبناء على ما سبق ظهرت ضرورة ملاة للاماية المقبلين على التعاقد بنظام اقتسام الوقت
من أسالي

الدعاية واإلعالن المضلل من قبل المسوقين لهذا العقد ،فيعد الخداع التسويقي من أهم

الممارسات غير األخالقية في عالم األعمال ،وخاصة في نظام اقتسام الوقت ،ايث يمارس وكيل
التسويق أعمال الغش والخداع في النشاط التسويقي للتأثير على المستفيد ،بايث يتخذ هذا األخير
ق ار ار تعاقديا غير سليم بالنسبة له ويرت

على ذلك نتائج إيجابية للشركة مثل زيادة المبيعات وبالتالي

زيادة نسبة األرباح التي تعجز الشركة عن تاقيقها ،ما لم يتم اللجوء إلى هذه الممارسات ولكن
سرعان ما قد يكتشف المستفيد هذه الممارسة الخادعة والتي ستؤدي إلى إلااق الضرر به(.)1
ولهذه األسبا

وغيرها ولما أسفر عنه الواقع العملي من ممارسات غير مشروعة أو

تعسفية في التسويق للاصص الزمنية ،فقد تبنى التشريع األوروبي والتشريع الفرنسي الخاص باقتسام
الوقت سياسة اماية للمستفيدين من خالل ضوابط تمنح بالعلم الكافي بالمكونات الفنية للاصة
الزمنية ووضعها ،القانوني ،وكافة شروط التعاقد ،وقد نهج المشرع السعودي هذا الطريق ووضع
شروطا خاصة لتنظيم هذا التعاقد وابعاده عن الغش والخداع والتدليس( )2أما المشرع األردني فلم
يصل لمرالة سن قانون يامي وينظم التعامل بالوادات السيااية والعقارية بنظام اقتسام الوقت.
وسنتناول فيما يلي بعض القواعد التي نصت عليها بعض القوانين وكيفية تنظيمها لاللتزام
اإلعالم قبل التعاقد:

()1

ابو رمان ،اسعد اماد /الزيادات ،ممدوح طابع ،مد

إدراك السياح األردنيين للخداع التسويقي الذي تمارسه

وكالت السيااة والسفر_دراسة تاليلية ميدانية_ مجلة تنمية الرافدين ،العدد ،244مجلد 11لسنة  1424جامعة
الموصل.1446/0/10،
( )2جميعي ،عبد الباسط مرجع سابق ص.241
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تنظيم الدعاية اإلعالمية
أصبح االلتزام باإلعالم من االلتزامات األساسية التي تقع على عتنق مقدمي الخدمة ،إال
أن اداثة عقد اقتسام الوقت ،وعدم وضوح ادود هذا االلتزام ،ولاماية للمستفيدين من النظام كل
ذلك دفع المشرعين الفرنسي والسعودي الذين نظما العقد وأرسيا قواعده إلى تنظيم الدعاية اإلعالمية
للشركات اقتسام الوقت عن طريق وضع شروط وضوابط لتسويق هذا النظام ( )1وبقي المشرع
األردني في مرالة وضع مسودة لنظام اقتسام الوقت وتملك العطالت ولم يصل إلى مرالة وضع
قانون مختص لتملك الوادات السيااية والعقارية.
تلتزم الشركة بتقديم شرح مفصل عن الخطة التسويقية المراد القيام بها ،وكيفية عرضها
لمزولة عملية التسويق ،والزام العاملين والقائمين
على الجمهور ( ،)2وتاديد األماكن المرخصة ا
على عملية التسويق بارتداء بطاقات تعريفية تامل اسم الشركة أو المنشأة واسم الموظف ،وطبيعة
عمله وذلك لضمان تعرف الجمهور على المعني بعملية التسويق ،وازالة أي جهل أو إيهام بشخص
المسوق لنظام اقتسام الوقت (.)3
ولكن لم يادد نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني طريقة وعملية التسويق ،بل تركها
للشركة ،وبالتالي تستطيع ابتداع أي خطة تسويقية من شأنها جذ

الجمهور وزيادة فرص التعاقد

مع المستفيدين ،علما بأن هذا النظام اشترط أن ال يتم إصدار أي نشره أو برنامج أو دليل أو أي
مادة دعائية ،سواء كانت مطابقة أو مخالفة لواقع العقد إال بعد تقديمها لو ازرة السيااة وللقائمين على

()1

نص المادة ( )1من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440

()2

الفقرة (و) نص المادة ( )24من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440

()3

الفقرة (ه) نص المادة ( )26من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440
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مراقبة نظام اقتسام الوقت ،للتأكد من صاة المعلومات الواردة فيها ومن ثم الموافقة عليها إذا كانت
مطابقة للنظام ولكافة الضمانات الواردة في عقد الشركة()1
ونهج المشرع السعودي ذات الطريق في نظام المشاركة بالوقت السعودي وبالالئاة
التنفيذية ،وادد مضمون التزام اإلعالم قبل التعاقد،ووضع ضوابط أساسية من خالل تنظيم مرالة
التسويق وهي المرالة السابقة للتعاقد وتتلخص هذه المرالة( )2لنظام اقتسام الوقت ،من قبل
وكيل( )3أو موظف التسويق بالسعي إلقناع شخص من الجمهور بكل وسائل التسويق واإلعالن
المعروفة( )4بشراء وادة سيااية أو عقارية لاصة زمنية واادة أو أكثر وتتم عن طريق جذبه
بهدية أو جائزة ،ويقوم بشرح مضمون العقد وتعريفه بالشركة وبالوادات العقارية ومالها ،ويستخدم
كافة الوسائل التسويقية لإلقناع بفكرة النظام ،وبالنتيجة إيصاله للتعاقد مع المالك وشراء اصة في
وادة سيااية أو عقارية ويتم ذلك بشرط اصول الشركة على ترخيص من الهيئة للممارسة العملية
التسويقية.
ولضمان سير العملية التسويقية بشكل آمن ومتسم بالصدق والدقة والشفافية واالبتعاد عن

()1

الفقرة (ز) نص المادة ( )26من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني لسنة .1440

( )2نص المادة ( )2من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
()3

وكيل التسويق :شخص طبيعي او معنوي يتعاقد معه البائع باعتباره وكيال عنه في اعمال التسويق لعقاره

المخصص للمشاركة بالوقت .الفقرة ( )6نص المادة ( )2من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
()4

الفقرة ( )1نص المادة ( )0من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
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وسائل الغش والخداع ،فقد نص المشرع السعودي على جملة من الشروط التي يج

أن

تتوافر في اإلعالن ( )1الذي يسوق له وكيل التسويق ومنها (:)2
ياظر على المسوق استخدام شعار جهات أو هيئات اكومية مثل الهيئة العليا للسيااة،
أو أن يوهم المتعاقد معهم أنه موجه من أي هيئة أو جهة اكومية ،وعليه أن يوضح أن هذه البرامج
واإلعالنات تخص شركة معينة ،ومرخصة من الهيئة لممارسة نشاط اقتسام الوقت (.)3
ياظر على المسوق أن يستخدم أي أسلو من أسالي

الضغط واإللااح المبالغ فيها في

البيع لنظام اقتسام الوقت مثل مااولة االتصال بالزبون مرات عديدة أو إجبار الزبون إلى االستماع
للمسوق دون رغبته بذلك ،وياظر عليه إعطاء وعود براقة للمستفيد والتي ال تتفق مع الواقع العملي
للعقد وال مع ما سيواجهه المستفيد في االة تعاقد مع الشركة (.)4
وقد وردت توصيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية للسوق األوروبية عن ضرورة اظر
التسويق عن طريق توزيع المنشورات في الشوارع ،أو عن طريق زيارة المنازل أو التسويق في
األماكن العامة أو خارج الماال التجارية المخصصة لذلك ،أو من خالل التسويق عبر شبكات

()1

االعالن :اتصال يكون الهدف منه الترويج لبيع وادة عقارية او سيااية بنظام المشاركة بالوقت او الدعوة

لاضور عرض مرئي لهذا الهدف ويعد من صور االعالن أ-المنشورات والكتبيات والبرامج الدعائية واالذاعية
والتلفزيونية،

-وسائل االتصال المباشر سواء عن طريق شبكة المعلومات العالمية (االنترنت)او الهاتف او الناسخ،

ج-رسائل الدعوة عبر البريد ،الفقرة ( )1من المادة ( )2من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
()2

الفقرة ( )1نص المادة ( )0من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.

()3

الفقرة ( )20نص المادة ( )10من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.

()4

الفقرة ( )26نص المادة ( )10من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
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االنترنت ،والتسويق التلفزيوني لما في ذلك من اقتاام غير مبرر وضغط غير مقبول على إرادة
المتعاقدين (.)1
ياظر على المسوق تقديم معلومات غير صاياة للزبون خالل عملية التسويق سواء
كانت بالمعلومات الخاصة بالشركة أو بالتعاقد أو بالخدمات التي سيجنيها من التعاقد ،أو البدل
المالي ،وأي معلومات أخر سواء أكانت جوهريه أو غير ذلك (.)2
يج

على المسوق التعريف بنفسه ،وبشركته بشكل واضح بايث يلغي الجهالة عند

المستفيد ،وأن يبرز رخصة التسويق الصادرة من قبل الهيئة ،وأن يظهر الرخصة سواء أكان مكانا
مغلقا أو مكانا عاما وأن يلتزم بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم األعمال اإلعالنية
والدعائية(.)3
يتعهد المسوق بتنفيذ شروط العقد المبرم مع المستفيد ،ومطابقة الوادات والمرافق
والخدمات مال العقد للمخططات المسلمة للمستفيد ،وأن يسلم المسوق للمستفيد عقد بيع مسجل
أمام الجهات الرسمية خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ تارير العقد االبتدائي (.)4
في ضوء ما تقدم فإنني أعتقد أن وضع مثل هذه الشروط للعملية التسويقية لضمان سيرها
وأبعادها عن الخداع ،ولضمان تاقق الهدف من التعاقد بنظام اقتسام الوقت وهو االستمتاع

( )1جميعي ،اسن عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.242
()2

الفقرة ( )2نص المادة ( )10من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.

()3

الفقرة ( )0نص المادة ( )10من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.

()4

الفقرة ( )1نص المادة ( )1من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
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بالوادات العقارية والسيااية ،وجذ

أكبر عدد من الجمهور لالشت ارك بمثل هذا النظام لما تاققه

من أرباح ومن استغالل للوادات السيااية.
االلتزام بكتابة نموذج للعقد واعتباره وثيقة بيانات إعالمية
اشترط المشرع األردني في نظام تملك العطالت ،واقتسام الوقت على الشركات المعنية بهذا
النظام الاصول على ترخيص من و ازرة السيااة ،وذلك لممارسة هذا النشاط ،وألزم طال
بتقديم طل

الترخيص

إلى و ازرة السيااة لغايات الاصول على الترخيص مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة

( )1للاصول عليه ( ،)2فيصدر الوزير بناء على تنسي

المديرية المختصة موافقة مبدئية

مشروطة باستكمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة ( )22من النظام.
يلتزم المالك بتقديم نسخة باللغة العربية من نموذج العقد المراد إبرامه مع المشترك أو
مترجمة للغة العربية من قبل مكت

ترجمة معترف به ،فيعد هذا النموذج وما يضمه من بيانات عن

الشركة وعن سجلها وعن الخطة التسويقية المتبعة لجذ

المستفيدين ،وتاديد الخدمات والمرافق

والمنافع وكافة المبالغ التي ستدفع وكافة البيانات الخاصة بالتعاقد ،وتقديمها للو ازرة وذلك لتمكين
المستفيد المقدم على التعاقد من االطالع على بنود العقد ،وتفاصيل النظام والوثائق الملاقة به
والمودعة لد

الو ازرة والتأكيد على صاتها ،ومطابقتها للواقع العملي واصرها لكافة البيانات

الخاصة بالمالك والشركة ،ومن ثم المستفيد إلى أن يتم إبرام العقد ،ويتم التوقيع على ثالث نسخ
أصلية على أن تودع النسخة األخيرة من العقد لد الو ازرة(.)3

( )1المادة( )6من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
()2ا لفقرة (أ)من المادة( )24من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
()3

الفقرة (أ )2/نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

78

نص المشرع السعودي على شروط خاصة لتسويق الوادات السيااية أو العقارية ،وألزم
المالك على كتابة نموذج للعقد موضاا فيه الوادات المراد تسويقها بنظام المشاركة بالوقت ،واقوق
والتزامات كل من البائع والمشتري بشرط مخالفته ألاكام نظام المشاركة بالوقت (.)1
وأخي ار يج

أن يتضمن العقد جميع الشروط واالتفاقيات الشفوية اتى وان لم يتم كتابتها

بالعقد ،وال يجوز إقناع المشترك أو المستفيد التوقيع على عقد خالي من بعض الوعود الشفوية ايث
أنه يج

التزمات البائع مكتوبة في العقد وأن يتم التوقيع عليه من قبل األطراف.
أن يكون ا
توفير حد أدنى من البيانات واعالمها للمستفيد
في ضوء اداثة نظام اقتسام الوقت والمخاطر المايطة بالعملية التسويقية وكغموض العقود

التي يتم التسويق لها عن طريق مسوقين ماترفين سيعود إلى تكوين صورة ذهنية مهمة عن النظام
لد الزبائن ،وذلك من خالل تزويدهم بالمعلومات ومن خالل معاملتهم الجيدة وامتالكهم مواصفات
عديدة (.)2
ومن هنا ارصت بعض التشريعات على تمكين المستفيد من الاصول على معلومات
وبيانات كافية ودقيقة تعطيه ثقة بشأن اتخاذ قرار التعاقد بشراء اصة زمنية معينة من شركات
اقتسام الوقت ،وعليه سندرج البيانات الواج

إعالمها للمستفيد قبل التعاقد معه وتقسم إلى:

()1

الفقرة ( )6نص المادة ( )0من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.

()2

القدرة على إدارة الاديث ،اللباقة وسرعة البديهة ،المظهر الالئق ،القدر الكافي من الدبلوماسية والقدرة على

التفاوض ،المهارة الالزمة تاقيق االتصال مع االخرين ،القدرة على الفهم واالستيعا

مع الزبائن ،القدرة على بناء

العالقات الوثيقة مع الزبائن ،جمع المعلومات الالزمة من الخدمات المقدمة ،القدرة على االقناع والتركيز،
الصميدعي ،مامود جاسم ،والارامي ،جمال اسين ،إثر استراتيجيات تقديم وتطوير الخدمات السيااية على رضا
السياح ،دراسة تطبيقية في القطاع السيااي األردني ،عمان .1440،
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أ_البيانات المتعلقة بمالك المنشأة أو مستغلها أو بوكيله أو بالمنشأة نفسها قبل التعاقد.
 -0اسم وعنوان البائع أو وكيله:
يج

أن يتضمن عقد اقتسام الوقت اسم البائع متمثال بالشركة ومركز إدارتها ،فيج

البائع أن يقدم شهادة مصدقة من دائرة مراق

على

الشركات تفيد أن الشركة مسجلة ،وأن أاد غاياتها

ممارسة المهنة وأن ال يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار ،وأن يذكر االسم التجاري للشركة ،أو
العالمة التجارية المسجلة في دائرة العالمات التجارية بو ازرة الصناعة والتجارة( ،)1وأن يذكر عنوان
الشركة عن طريق تقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول لمقر الشركة( ،)2واشترط المشرع
على عنوان الشركة أن يكون مستقال وغير تابع لمقر آخر(.)3
-1اسماء الموظفين والعاملين بالشركة:
يج

تقديم قائمة بأسماء الموظفين العاملين في شركة اقتسام الوقت وتقديم شهادات تفيد

بأنهم غير ماكوم عليهم بجناية أو اجة مخلة بالشرف واألخالق واآلدا

العامة ،وتاديث هذه

المعلومات متى ط أر جديد عليها ( ،)4وتاديد أسماء المسوقين وعناوينهم والتفويضات المصادق
عليها من الجهات المختصة والصادرة من المالك ،وااتواء هذه التفويضات على كافة األمور
الموكلة له مثل طرح الوادات السيااية للبيع ،والتوقيع على العقود وقبض الثمن.

()1

الفقرة ( /ج) نص المادة ( )6من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

الفقرة (ه) نص المادة ( )9من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()3

الفقرة (أ) نص المادة ( )1من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

( )4نص المادة ( )9الفقرة (ز) من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
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_البيانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه.
يلقى على عاتق المالك أو وكيل التسويق إعالم المشترك بكافة بنود العقد المراد إبرامه،
االلتزمات المترتبة
وتقديم وصف دقيق لنظام اقتسام الوقت ،وكيفية انتفاع المشترك من اصته ،و ا
عليه ،وسندرج البيانات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه بين الشركة والمستفيد:
أ-أسماء الفرقاء بشكل واضح وتفصيلي ومكان إقامتهم وعناوينهم بشكل مادد (.)1
وصف قانوني للمنشأة السيااية (:)2يج

أ ن يتضمن اسم المنشأة وعنوانها بالكامل ووصف دقيق للوادة السيااية التي ياق

للمشترك االنتفاع بها ،ووقت انتفاع المشترك بها وتاديده بالتاريخ واليوم والسنة ،وتاديد موقعها
وبيان رقم الاوض والقطعة واألرض المقامة عليها المنشأة أو المنوي إقامتها ،وتخطيط معماري
يوضح أرقام الوادات التي ينوي بيعها ،وطريقة تقسيمها ،وعدد األشخاص الذي يمكن لهم االنتفاع
بالوادة.
ج-وصف الوادة السيااية والعقارية (:)3
يتضمن وصفا تفصيليا للوادات السيااية والعقارية وطبيعة التجهيزات واألثاث المستعملة
في الوادة ،وفترة صالايتها لالنتفاع بها واالستمرار في صيانتها ،واستبدال ما يتلف منها واستبدالها
بشكل عام اس

المدة المتفق عليها ضمن العقد.

()1

الفقرة ( )1نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

الفقرة ( )1نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()3

الفقرة ( )0نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
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د-تاديد أسماء األشخاص الذين ستنتقل إليهم اصص المشترك في االة وفاته (.)1
ه-تاديد نطاق وطبيعة اق االنتفاع بالوادة وشروط ممارستها في البلد الذي توجد فيه الوادة(.)2
و-النص صرااة على أن استعمال اق االنتفاع بالوادة ال يكبد المشترك أي تكاليف إضافية غير
منصوص عليها بالعقد (.)3
ز-تاديد نوع الخدمات المقدمة في الوادة كخدمة الماء والكهرباء والتدفئة والتبريد وغيرها من
الخدمات التي تؤمن ألاد المشتركين ( )4وتاديد المرافق والخدمات المشتركة بين المستفيدين ()5
ح-تاديد أسس وشروط إجراءات الصيانة والتصلياات ووقت إجرائها.
ط-تاديد كيفية الدفع والمبالغ واألقساط الواجبة السداد على المشترك ،وتاديد بدل الخدمات،
وتاديد أجور الصيانة السنوية بشكل تفصيلي (.)6
ي-أن يدرج نصا عن البرنامج التبادلي وأن يادد التاريخ الذي يستطيع به المشترك االنتفاع بالوادة
السيااية (.)7

()1

الفقرة ( )9نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

الفقرة ( )1نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()3

الفقرة ( )1نص المادة ( )0من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()4

الفقرة ( )6نص المادة ( )1من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()5

الفقرة ( )24نص المادة ( )1من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()6

الفقرة ( )22نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()7

الفقرة ( )21نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
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وبعد أن يوقع العقد من قبل الطرفين توضع نسخة منه في الو ازرة لتقوم بمراقبة سير الشركة
ولضمان اق المستفيد من الوادة ،ويلتزم مالك الشركة باالاتفاظ بالقيود والسجالت والسندات
الالزمة ،والعقود المبرمة مع المشترك والماافظة عليها للرجوع لها عند الااجة (.)1
أوج

المشرع السعودي على المسوق أن يقدم مستندا للعقار المعتمد من الهيئة ألي

يتجز من العقد المراد إبرامه (.)2
أ
شخص مقدم على التعاقد ويعتبر هذا المستند جزءا ال
ثانيا :التزام مالك المنشأة أو مستغلها بتقديم الخدمات السيااية والفندقية.
يتعاقد المستفيد مع مالك المنشأة السيااية ،ويرمي من إب ارمه العقد للاصول على اق
اإلقامة لمدة معينه في فندق أو قرية سيااية ،أو منتجع إلى قضاء إجازة سنوية على أفضل اال
واالستفادة من هذه الخدمات المقدمة له باس

بنود العقد.

وبداية يتعهد المالك بأن يسلم المستفيد الوادة السيااية الموصوفة بالعقد ،وعلى أن تكون
كاملة التأثيث لالنتفاع بها ضمن الغرض المتفق عليه ،ويلتزم مالك المنشأة أو مستغلها بتقديم
الخدمات األساسية الفندقية والسيااية للمستفيد سواء العامة منها أو المتعلقة باألجزاء المعدة
لالستعمال المشترك مثل المطاعم والمسابح واألسواق والمالع  ،ويلتزم بتقديم الخدمات الخاصة في
الوادة المعدة للتعاقد.

()1

الفقرة ( )0نص المادة ( )26من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

مستند العقار :مستند مكتو ومؤرخ توضح فيه جميع البيانات والمعلومات اول البائع والعقار ومخطط المشاركة

بالوقت ويج

ان يكون المستند معتمدا من الهيئة العليا للسيااة واالثار ،الفقرة ( )29نص المادة ( )2من نظام

المشاركة بالوقت السعودي.
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يلتزم مالك المنشأة بتقديم الخدمات األساسية للمنتفع بالوادة كالماء والكهرباء والتدفئة
والتبريد وكل الخدمات التي تؤمن الرااة للمشترك ( ،)1وأكد ذلك المادة ( )64من الالئاة التنفيذية
لقانون السيااة العماني "يلتزم مالك المنشأة أو مستغلها بتقديم الخدمات الفندقية األساسية للمنتفعين
بالوادات طوال مدة إقامتهم ،وأن يزود المنشأ بالماالت التي توفر لهم ما يلزم الستهالكهم اليومي
من السلع ما لم يتفق على غير ذلك.
يختلف مستو الخدمة السيااية من منتجع إلى آخر وذلك باس

التصنيف المعتمد

للمنتجع السيااي من قبل اللجنة الماناة للترخيص ،والتي ياددها نظام اقتسام الوقت ،وتملك
العطالت ،وأكدت النصوص على أنه يج

أن تتوافر في الوادة السيااية أو العقارية الخدمات

األساسية بمستو ال يقل عن درجة أربعة نجوم بالنسبة للفنادق (الشقق الفندقية) ،أو الدرجة األولى
بالنسبة للوادات السكنية المفروشة (.)2
يلتزم مالك المنشأة بتوفير الوادة السيااية للمشترك وبأن تكون مزودة باألثاث الذي يضمن
رااة المشترك ،وبالصفة التي وردت بالعقد من ايث األشكال واألنواع واألعداد ،وأن يوفر له كافة
وسائل السالمة واألمان.
أما الخدمات السيااية الخاصة التي يقدمها المالك والتي تعد غير ملزمة له وغير
منصوص عليها ببنود العقد ،ولكن تعد بأنها خدمات إضافية يستطيع المنتفع االستفادة منها مقابل
للسيارت ،وغير ذلك من األمور
ا
دفع رسم االستعمال ،مثل إقامة الافالت والمهرجانات ،أو سباق
الترفيهية.
()1

الفقرة ( )21نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.

()2

الفقرة ( )6نص المادة ( )1الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
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بالنسبة لتنفيذ االلتزام بتقديم الخدمات الفندقية والسيااية ،فإنها قد تكون من قبل مالك
المنشأة ،فيتعهد بتقديمها بنفسه للمشتركين ،أو أن يتعاقد مع إدارة فنية مؤهلة إلدارة المرافق السيااية
إذا كان مالك المنشأة ال يمتلك الخبرة الكافية في اإلدارة والخدمات (.)1
ثالثا :الت ازم مالك المنشأة أو مستغلها بصيانة الوادات السيااية والفندقية ،وتمكين المستفيد االنتفاع
بها.
يلتزم مالك المنشأة السيااية أو مستغلها بكافة أعمال الصيانة واإلدامة للوادات السيااية
كافة وللمرافق التابعة لها ،والمعدة لالستعمال المشترك إذ تقسم السنة في عقد اقتسام الوقت إلى
اثنين وخمسين أسبوعا ،بايث يقسم خمسون أسبوعا على المشتركين بواقع أسبوع وااد ويبقى
أسبوعان تقوم الشركة خاللها بأعمال الصيانة واإلدامة للمرافق السيااية( ،)2فيلتزم مالك المنشأة
بتاديد موعد الصيانة واإلصالح للمنشأة السيااية في العقد ،والمدة المطلوبة لها ويادد األسس التي
ستقوم عليها بايث ال يتضرر أي مشترك من هذه اإلصالاات ،ولعدم فوات االستفادة من المنفعة
للمنتفعين(.)3
فالمقصود بالصيانة ،الصيانة الدورية والوقائية من أجل إبقاء المرافق والوادات السيااية
بمستو جيد وجاهزة لالستعمال ،وذلك طبقا للمعايير السيااية والتصنيفات الفندقية ،فقد تكون هذه
فترت
الصيانة إصالاية أو عالجية كإصالح أعطال الهاتف أو الكهرباء أو يادث ذلك خالل ا

()1

الفقرة (ز) نص المادة ( )24من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني ،المادة ( )14من الالئاة التنفيذية

لنظام المشاركة بالوقت السعودي.
()2

مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق ،ص .061

()3

الفقرة ( )24نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
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انتفاع المشترك بالوادة السيااية ،وقد تكون ترميما هدفها الماافظة على الوادة أو تغيرها أو زيادة
جمالها ،وهذا ال يكون في وقت االنتفاع بها (.)1
وقد تكون الصيانة لألثاث الموجود بالوادة وذلك لتعهد المالك بأن يستمر بصيانة واستبدال
ما يتلف من األثاث والتجهيزات ،وأن يتم االستبدال خالل المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين
أطرافه ( ،)2ونصت الفقرة ( )1من المادة ( )1من الالئاة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت
السعودي على أنه "-1إعادة ترميم الوادات أو إعادة التأثيث في المدد المتعارف عليها ووفقا
للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بما يضمن الماافظة على مستو التصنيف المرخص على
أساسه".
كما نص على هذا االلتزام في الالئاة التنفيذية في قانون السيااة العماني في المادة ()06
"يلتزم مالك المنشأة أو مستغلها على اس

األاوال بالقيام بكافة أعمال النظافة والصيانة الالزمة

للوادات وماتوياتها ،بما في ذلك أعمال اإلاالل والتجديد لجميع األثاث والتجهيزات الداخلية على
ناو يجعلها دائما في مستو جيد وجاهزة لالستخدام طبقا للمقاييس والمعايير السيااية للفنادق
المتعارف عليها" ونص النظام األردني في المادة ( )21الفقرة (" )24على تاديد أسس وشروط
الصيانة والتصلياات للوادة وفترة إجرائها".

()1

مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق :ص .060

()2

الفقرة ( )0نص المادة ( )21من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني.
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المطلب الثاني
الجزاءات المترتبة على مالك المنشأة أو مستغلها جراء اإلخالل بالعقد
يترت

على مالك المنشأة أو مستغلها عدة التزامات تم ذكرها سابقا في المطل

األول من

هذا الفصل ،ومن ضمنها مراعاة شروط العقد فإن إخالل المالك بأي من هذه االلتزامات سيعرضه
للمسألة القانونية والجزاء ،ونصت المادة( )1من نظام تملك العطالت واقتسام الوقت األردني" يعاق
كل من يخالف أاكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها بالعقوبات المنصوص عليها في
قانون السيااة المعمول به.
وقبل تاديد الجزاء أو النتائج القانونية المترتبة على المالك جراء إخالله بااللتزام ،يج
معرفة هذا االلتزام وذلك لتسهيل تاديد الجزاء المناس
المناس

باس

لهذا اإلخالل ،وعليه يج

أوال

تاديد الجزاء

مصدر هذا االلتزام وذلك لوجود خالف فقهي اول تاديد الطبيعة القانونية لاللتزام

باإلعالم قبل التعاقدي ،كونه يبرم قبل العقد وبمرالة سابقة للتعاقد.
السؤال المطروح هنا ،هل يجب معاملته على أنه مصدر لاللتزام أم أنه التزام غير عقدي؟.
ذه

جان

من الفقه إلى أن االلتزام باإلعالم قبل التعاقد هو التزام عقدي نشأ بسب

العقد

واتى لو كان في مرالة سابقة على التعاقد ،ولكن هو التزام عقدي على افتراض وجود عقد سابق
على العقد األساسي في هذه المرالة.
أما الرأي اآلخر مذه

الى أنه ال يجوز وجود عقد سابق على العقد األصلي ألن هذا

مخالف للواقع وأل نه ال يمكن ترتي

التزامات تعاقدية على عقد لم يوجد بعد وهذا مخالف للقانون

وبالتالي ال تعد التزاما تعاقديا (.)1

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق.ص.062-064
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ورغم انقسام الفقهاء بشأن االلتزام باإلعالم وعده التزاما عقديا من عدمه ،إال أن الواقع يؤكد
أنه التزام ينشأ بصفة مستقلة قبل العقد ،وبني على مبدأ اسن النية ،مع األخذ بالرأي الراجح أنه
يعد التزاما غير عقدي في االة أال يكون العقد منظما قانونيا ،أما في الدول التي تنظم هذا العقد
كالمشرع السعودي والمصري فإنه التزام مادد ومضمون وملزم.
وبالنتيجة سواء أكان العقد منظما قانونا أم غير منظم فإنه ال ينفي اق المستفيد بهذا
االلتزام بالطعن بالعقد إذ ما توافر أاد عيو اإلرادة وخاصة الغلط والغبن مع التغرير (.)1
وعليه سنوضح الجزاء والنتائج القانونية المترتبة على اإلخالل بالعقد:
الفرع األول :الجزاء المترتب جراء اإلخالل بالعقد.
أوال :الجزاء المترتب على عدم االلتزام بإدراج البيانات اإلجبارية في عقود اقتسام الوقت:
نص المشرع األردني على ضرورة تقديم بعض البيانات اإلجبارية الخاصة لعقد اقتسام
الوقت ،مثل تقديم شرح مفصل عن خطة التسويق وكافة الوثائق التي تبين أن هذه الشركة موجودة
فعال ،وطل

الترخيص ومكان الوادات السكنية بالتفصيل ،واظهار سند الملكية للمشروع أو عقد

إيجار ساري المفعول ،وأن تقديم معلومات واضاة وكافية عن المنشأة أو المشروع من ايث
الملكية ،واقوق األطراف وواجباتهم ،ورسوم الصيانة وقائمة األسعار وأي معلومات تاتاجها الشركة
باإلضافة إلى التزامات مالك المنشأة.
أي مخالفة إلخفاء هذه المعلومات ستعرض المالك للمساءلة القانونية والجزاء ،وذلك
باس

المادة ( )21من نظام تملك العطالت ،واقتسام الوقت األردني ومعاقبة المالك بالعقوبات

المنصوص عليها بقانون السيااة األردني.

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق.ص.061-062
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ونالاظ أن المشرع الفرنسي قد ترك عدم إدراج بيانات إجبارية في العقد بدون تاديد جزاء
واعتبر أن إغفال أي من هذه البيانات تعد خطأ تعاقديا يتيح للمستفيد التمسك بإبطال العقد لتغيي
اإلرادة ،خصوصا في االة وقوع المستفيد في الغلط التعاقدي فتتيح له القواعد العامة اللجوء إلى
دعو المسؤولية المدنية ،وطل
ضر ار في اد ذاته بل يج

التعويض عن الضرر مع مالاظة أن إغفال هذه البيانات ال يعد

على المستفيد أن يثبت الضرر (.)1

ثانيا :الج ازء المترتب على عدم التزام المسوق باإلعالم غير التعاقدي:
إذا أخل المسوق بالتزامه باإلعالم غير التعاقدي كان يوهم المستفيد بأسلو

ااتيالي أو

دعائي مضلل ،كأن يقنعه أنه سيكون شريكا في ملكية المنتجع السيااي أو أنه سيكس

اقوقا

واسعة أو أنه سيشتري زمنا ويصبح مالكا للوادة السيااية ،ويشترط أن يتم التعاقد على هذا
األساس وبالتالي يقدم المستفيد على التعاقد مع الشركة بناء على معلومات غير صاياة فتصبح
إرادته غير ارة ومشوبة بعي

الغبن مع التغرير وبالنتيجة يكون العقد موقوفا على إجازة المستفيد.

ويستطيع المستفيد أن يطل

التعويض بناء على أاكام المسؤولية التقصيرية باإلضافة إلى

الخطأ الذي ارتكبه مع تاقق الضرر والعالقة السببية ،ولكن يقع ع ء اإلثبات على المستفيد
باعتبار أن اإلخالل بهذا االلتزام يقوم على وقائع مادية ،وبالتالي يجوز إثباته بكافة طرق
اإلثبات(.)2

( )1جميعي ،عبد الباسط مرجع سابق ص.222
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ثالثا :الجزاء المترتب على ادعاءات مالك المنشأة أو مستغلها المضللة أو غير الحقيقية:
يلاق الجزاء مالك المنشأة أو مستغلها إذا عمد إلى تضليل المستفيد ،فاألصل أن إرادته
ارة وسليمة ،تنتج آثار قانونية في التصرف القانوني ،بعيدة عن أي عيو

تعتريها ،فإذا نقصت

هذه اإلرادة تكون سببا إلبطال العقد أو نقصه.
يلتزم المالك بعرض معلومات جوهرية على المستفيد تفييده ألبرام العقد من عدمه ،إال أن
وجود أي عي

سواء أكان غلطا أو غبنا مع تغرير أو إكراه أو استغالل ،فمن شأنه أن يعي

إرادة

المستفيد ،فالغلط يقوم في ذهن المستفيد ويامله على التعاقد على غير الواقع ،وتوهم نتيجة ال
أثر قانونيا فتكون اإلرادة معيبة بعي
تادث ا

الغلط المانع الذي يصي

ماله وبالتالي يكون العقد باطال ،أو قد تكون اإلرادة معيبة بعي
وليس بالجنس ،فالغلط هنا يعي

ماهية العقد أو شروطه أو

النقص كان يكون الغلط بالوصف

اإلرادة لكنه ال يلغي وجودها ،وبالتالي يكون العقد موقوفا على

إجازة المستفيد.
رابعا :الجزاء المترتب على خرق أي شرط من شروط العقد المكتوبة:
إذا أخل مالك المنشأة أو مستغلها بأي شرط من الشروط الواردة في العقد ،يستطيع
المستفيد أن يطال

المالك بااللتزام بالشروط الواردة بالعقد ،ويجوز له أن يفسخ العقد ،ويستوي أن

يكون المالك هو الذي يدير المشروع ،أو أن تكون الشركة التي تعاقد معها المالك إلدارة المشروع
السيااي أو الوادات السيااية  ،وتترت

المسؤولية العقدية في االة تاقق النتيجة من قبل الشركة

التي تدير المشروع ،وال يعفى المالك من المسؤولية إال إذا ثبت أن الخلل راجع لسب
بالقوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ المستفيد (.)1

( )1مالعلو ،ند سالم امدون ،مرجع سابق.ص.066
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وبالنتيجة تنشأ مسؤولية المالك ويترت
كالعي

عليها الجزاء إذا ثبت وجود إخالل بالشروط،

في الوادة السيااية أو المدة المتفق عليها ،أو المبلغ المتفق عليه ويرجع المستفيد على

المالك بالتعويض أو الفسخ.
الفرع الثاني :النتائج القانونية المترتبة على اإلخالل بالعقد.
تظهر عدة نتائج قانونية على اإلخالل بعقد اقتسام الوقت ،فيمارس المستفيد اقه في
اللجوء إلى القضاء لرفع دعو على مالك المنشأة أو مستغلها ،أو اتى على الشركة الموكلة
إخاللهم بالعقد المبرم فيما بينهم.

باإلدارة وذلك بسب

ولصعوبة مالاقة مالك المنشأة قضائيا في عقود اقتسام الوقت ،وذلك لصعوبة تاديد
القانون الواج

التطبيق ،فقد ادد الخبراء عدة طرق يفضل أن يلجأ إليها المستفيد قبل اللجوء إلى

القضاء وهي (:)1
-2اتصال المستفيد بالشركة البائعة للوقت ،وشرح المشكلة وتاديد ما يريد بالضبط.
-1إذا لم ينجح الال األول يمكن للمشترك أن يلجأ إلى بعض المؤسسات الخاصة باماية
المستهلك في أوروبا ( )OTEوالتي توفر خدمات تسوية المنازعات الخاصة باقتسام الوقت ،وعند
صدور اكمها يكون ملزما للمستفيد.
-1إذا لم يرغ

المستفيد الرجوع للمؤسسات المعنية ،يستطيع أن يكت

ألعلى مرجع في الشركة

البائعة وارسال أي رسالة تتعلق بالنزاع.
-0إذا أفلات هذه الجهود ،وقدمت الشركة عرضا معينا لال المشكلة فعلى المستفيد التفكير في
العرض المقدم ،وهل من الممكن أن ياصل على ال أفضل لو لجأ إلى الماكمة؟

( )1مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق.14.
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-6إذا لم تتعاون الشركة ،ولم تقدم عرضا لال المشكلة فعندها يكون اللجوء إلى القضاء هو الال،
ويترت

على المستفيد إقامة الدعو أمام القضاء ،واثبات دعواه بكافة طرق اإلثبات وتاديد سب

اإلخالل بالعقد سواء كان بالشروط أو األسلو قبل التعاقد.
وعليه يصدر اكم الماكمة في النزاع المتعلق باقتسام الوقت إما بالتنفيذ العيني واما
بالفسخ ،واما بالتعويض واما بالفسخ والتعويض معا ،وقد تاكم بالجزاء الجنائي في بعض الااالت
وسنوضح ذلك كاآلتي:
أوال :إلزام مالك المنشأة أو مستغلها بالتنفيذ العيني:
يكون التنفيذ العيني باصول المستفيد على شيء من النوع ذاته ،وعلى نفقه المالك فيقوم
المالك بجبر الضرر الذي لاق بالمستفيد ،ويتامل المالك كافة المصروفات إذا أمكن ذلك ،ومثال
ذلك كان يتفق العاقدين في العقد على قضاء عطلة في منتجع معين لمدة أسبوع ،وعند التنفيذ
اتضح للمستفيد أن المدة هي خمسة أيام ،فيلتزم المالك بتزويد المستفيد مدة يومين كما في العقد.
تانيا :إلزام مالك المنشأة أو مستغلها بالفسخ:
قد تاكم الماكمة بفسخ العقد بين العاقدين ،وذلك إلخالل المالك ألي شرط من شروط
العقد ،ويلتزم المالك بإرجاع الوضع لما كان عليه سابقا كان لم يكن ،ومثال ذلك كان يعقد المستفيد
العقد على أن ياصل على وادة سيااية تتسع ألربعة أشخاص ،وعند تنفيذ العقد يتضح أنها تتسع
لشخصين فقط ،فيلزم البائع بإرجاع الاقوق كما كانت كان يرجع للمستفيد المبلغ الذي دفعه.
ثالثا :إلزام مالك المنشأة أو مستغلها بالتعويض:
قد يكون اكم الماكمة وعلى األغل

في هذه العقود بالتعويض ،ويلجأ إليه القاضي عادة

عندما يكون التنفيذ العيني مستايال فياكم للمستفيد بالتعويض بناء على تقديره للنزاع ،والضرر
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المستفيد جراء اإلخالل بالعقد ،وقد يكون التعويض ماددا بالعقد مقدما باتفاق

الذي أصا

الطرفين ،وهو ما يسمى بالشرط الجزائي.
رابعا :معاقبة مالك المنشأة أو مستغلها بالجزاء الجنائي:
وقد يصل الجزاء في بعض الدول إلى الجزاء الجنائي إذا ارتك
أن يطل

المالك بعض األفعال مثل

المستفيد النشرة التفصيلية بالمسائل المتعلقة باقتسام الوقت وال يزوده بها المالك ،أو أن

يصدر المالك ادعاءات مضللة غير اقيقية بهدف الاث على التعاقد (.)1
المبحث الثاني
الحقوق المترتبة للمالك في عقد اقتسام الوقت
يترت

لمالك المنشأة أو مستغلها بعض الاقوق وان من أهم الاقوق على اإلطالق هو اق

المالك في المقابل النقدي باإلضافة إلى بعض الاقوق الفرعية األخر متمثلة باقه في إدارة شركة
اقتسام الوقت ،وادارة الموقع السيااي ،وادارة الوادات ،واتخاذ كافة الق اررات التي تضمن سير
العقود على أكمل وجه.
وعليه سنتناول في هذا المباث اقوق المالك في عقد اقتسام الوقت في مطلبين:
المطلب األول
حق مالك المنشأة أو مستغلها بالمقابل النقدي
يقوم مالك المنشأة السيااية أو الفندقية أو مستغلها بتاديد المقابل النقدي وفقا لضوابط
ومعايير وأسس معينة ،وطريقة أداء هذا المقابل ومواعيد الدفع ،ويدل ذلك على أن عقد اقتسام

( )1مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق.26
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الوقت هو عقد إذعان بايث ال يملك المستفيد إال الموافقة أو الرفض على هذا البدل دون أن يكون
له أي تدخل شروط سداد المقابل النقدي ،أو تعديله فيكون ذلك اك ار على المالك واده (.)1
ويقسم المقابل النقدي المستاق للمالك ،باقه في ثمن الوادة السيااية ويقدر باس
األسبوع المراد االنتفاع به ،واقه بالمصاريف اإلضافية السنوية التي تدفع لضمان استفادة المنتفع
من الوادة وسنباث ذلك كاآلتي:
الفرع األول :حق مالك المنشأة أو مستغلها بالثمن:
أهم اق من اقوق مالك المنشأة أو مستغلها اصوله على الثمن مقابل ما وفره للمستفيد
من إقامة وانتفاع بالوادة السيااية في وقت معين من كل عام ،ويستاق المالك الثمن من المستفيد
جار لاصة في وادة
إذا كان العقد بيع اصة في وادة سيااية ،ولكنه يكون أجرة إذا كان العقد إي ا
سيااية ،فيكون المبلغ هو عبارة عن المقابل الذي اتفق عليه الطرفان في العقد لقاء انتفاع المستفيد
من هذه الوادة السيااية كما ذكرت بنود العقد.
ألزم المشرع األردني المالك بتقديم أسعار الوادات السيااية وتعيينها وذلك لاماية
المشتركين من اختالف األسعار لعدم اإلضرار بهم فنصت الفقرة(و)من المادة (")9انه على طال
الترخيص ان يقدم قوائم األسعار للوادة في المنشأة أو المشروع في مختلف المواسم ومدة سريانها"،
ونصت الفقرة ( )9من المادة ( )21من نظام المشاركة بالوقت السعودي "ان يتضمن مستند العقار
قائمة باألسعار توضح المبلغ المطلو عن كل وادة من وادات المشاركة بالوقت وطريقة الدفع".
وتعليقا على النص التشريعي فيج

على مالك المنشأة أو مستغلها ان يادد الثمن بشكل

قاطع ،ويادد طريقة دفع األقساط ،ومواعيد كل قسط ولضمان استيفاء بقية الثمن بعد دفع مقدم

()1
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الثمن في العقد لد

الجهات اإلدارية أن يقدم المستفيد شيكات بنكية أو كمبياالت بعدد األقساط

الباقية وقيمة كل منها تساوي قسطا من األقساط الباقية ،ويادد كل منها تاريخ الوفاء بالقسط (.)1
الفرع الثاني :حق مالك المنشأة أو مستغلها في الرسوم والمصاريف
للمالك الاق بالرسوم والمصاريف السنوية والمنصوص عليها في العقد ،وتشمل مصروفات
الصيانة ومصروفات استهالك الكهرباء والاراسة ونصي

المستفيد من تجديد األثاث ،واألجهزة

الموجودة في الوادة مثل (أدوات التبريد والتدفئة) ومصروفات استهالك المياه والضريبة العقارية
المستاقة على الوادات السيااية ،ونصي

المستفيد من مصاريف الصيانة المختلفة ،وتكاليف

إنذار الاريق والتكيفات ومصاريف االستعالم والمتابعة (.)2
ومن الجدير بالمالاظة أن اسا

هذه المصاريف والرسوم يخضع لمعادلة خاصة ،ايث

البد من األخذ بعين االعتبار أن المنشأة السيااية أو الفندقية الواادة التي يتم االنتفاع بها من قبل
المستفيدين بشكل دوري بأوقات مختلفة ،قد تتلف من االستخدام بسب
عمرها االفتراضي ،وعلى ذلك ال بد من وجود أساس الاتسا
على المستفيدين باس

سوء استعمالها أو بسب

هذه المصاريف والرسوم وتقسيمها

الاصص بالتساوي فيما بينهم ،وانها من الممكن أن تكون معرضة للزيادة

في المستقبل وذلك تباعا لزيادة األسعار في السوق (.)3
ويدخل ضمن الرسوم والمصاريف واالتصاالت التي أجريت مع العميل ،للتأكد من بياناته
الشخصية والمالية كاالسم والهاتف والعنوان وقيمة التعاقد ،وقيمة األقساط وتواريخ استاقاقها
والخطابات المسجلة والمرسلة للعمالء في بداية كل عام إلخطارهم بقيمة مبلغ الصيانة السنوي

()1

الغزالي ،مامد ،مرجع سابق.ص.19
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الغزالي ،مامد ،مرجع سابق ،ص .02

()3

مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق.ص.11
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المستاق عليهم والفاكسات المرسلة للعمالء للتأكيد الاجز الخاص بهم واالتصاالت التي تجر مع
العمالء قبل موعد األقساط للتأكد من سداد األقساط في مواعيدها (.)1
يضمن المالك للمستفيد عدم زيادة أي رسوم أو مصاريف أو تعديل على األسعار الواردة
في العقد والمقدمة والمعدة للجمهور في مختلف مواسم السنة وخالل فترة سريانها ( ،)2وذلك
الشتراط المالك على نفسه صرااة على أن استعمال اق االنتفاع بالوادة لن يكبد المشترك أي
تكاليف إضافية غير منصوص عليها.
وعليه فمن الضروري وضع األسس في العقد تتضمن اسا
وكيفية اسابها والزيادة التي سوف تصل لها ،ويج

هذه المصاريف وتقديرها

عرضها على المستفيد قبل إبرام العقد وذلك

ليكون على بينه على ماذا يتعاقد فتكاليف الغاز والماء والكهرباء واإلدارة هي مشتركة بين كافة
المستفيدين.
فسداد الرسوم والمصاريف المالية والضرائ

المستاقة للمالك على المستفيد مقابل االنتفاع

بالوادة والتي اددها المالك والمعتمدة من و ازرة السيااة خالل مدة استعماله السنوي للوادة والتي
تعتبر اق للمالك ،وشرطا لضمان سير العقد وعدم اللجوء إلى فسخه بموج

()1

الغزالي ،مامد ،مرجع سابق ،ص .02

()2

الفقرة( )من المادة ( )22من نظام اقتسام الوقت األردني.

()3

المادة ( )24من القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة .2669

اكم قضائي (.)3
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المطلب الثاني
حق مالك المنشأة أو مستغلها بإدارة الوحدات السياحية أو الفندقية
من أهم اقوق مالك المنشأة أو مستغلها هو ااتفاظه باق إدارة المنشأة ووضع الشروط
والضوابط المنظمة لذلك ،ولضمان اسن سير استغاللها وتلبية رغبات المتعاقدين ،يقوم المالك
بتنظيم استخدام المنتفعين للوادة المتفق عليها وكافة ملاقاتها على الوجه الذي يراه غير مخل
بالنظام العام أو اآلدا

العامة ،وغير مخالف للقانون وغير مخالف للعقد.

يطبق المالك أسس اإلدارة التي يراها مناسبة لضمان تنظيم مواعيد استالم ،وتسليم
الوادات بالشكل الذي يكفل عدم تداخل مواعيد المنتفعين ،ويقوم بتنظيم كافة النوااي األمنية في
المنشأة كأن يقوم باالطالع على كروت الاجز للمنتفعين واعداد المرافقين وعدم مخالفة االتفاق بين
العاقدين ،وتنظيم انتفاع المستفيدين من الوادات والمنافع العامة في المنشأة كتنظيم وادارة دور
المالهي والترويح والمالع

والنوادي والمسابح والشواطئ والمطاعم العامة ،وكيفية االستفادة من

هذه األماكن وطرق استعمالها ،ومواعيد دخولها ،كما ياق للمالك اإلشراف على مباني الوادات
وعلى صيانتها الدورية ،واإلشراف على عمليات النظافة ومواعيدها ،وترتي

الوادات الداخلية

وتنظيمها ،وادارة األماكن الخارجية للمنشأة ،وكيفية استخدام النزالء لها ومنع اصطاابهم للايوانات،
ومنع استخدام األدوات التي تزعج باقي المنتفعين ،أو تقلل من تصنيف الفندق (.)1
وقد ألزمت الفقرة (ز) من المادة ( )22من نظام اقتسام الوقت األردني "أن يكون المالك
متعاقدا مع شركة متخصصة في إدارة المنشأة أو المشروع ولها سجل معروف في هذا المجال ،وأن
تقدم هذه الشركة ما يثبت ذلك وأن يكون لد

()1

الغزالي ،مامد ،مرجع سابق.ص.16

المالك دائرة مختصة إلدارة المنشأة أو المشروع"،
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نالاظ إلزام المشرع للمالك بإدارته للمشروع ،ويستوي أن يعين المالك شركة مختصة باإلدارة أو أن
يكون هو نفسه المدير للمشروع ،وبالتالي فالمسؤولية مترتبة على المالك اتى لو كان هناك شركة
مختصة باإلدارة.
إال أن هناك بعض القوانين ،منها القانون الفرنسي ،والقانون المصري نصت على مشاركة
المستفيد في إدارة شركات اقتسام الوقت ،فمشاركة المساهمين ويوصفهم أصاا

اقوق اإلقامة وفقا

لنظام الاصص الزمنية تعطيهم الاق في إدارة الشركة ،وادارة الموقع العقاري السيااي الذي تقع
عليه اقوق إقامتهم ،ولذلك نجد أن المشرع الفرنسي اهتم بتوفير المعلومات الكافية للمساهمين
بشأن األعمال المفروضة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ،ووضع قواعد خاصة للتصويت
ولتسهيل إبداء الرأي ،وذلك لبعد موقع العقار عن أصاا
التصويت على أصاا

اقوق اإلقامة ،ولضمان اقتصار

المصلاة في الااالت التي تقتضي ذلك(.)1

وقد نظم المشرع المصري إدارة نظام اقتسام الوقت طبقا للتنظيم القانوني إلدارة المال
الشائع وذلك لغيا

التنظيم التشريعي للاصص الزمنية لعقد اقتسام الوقت في مصر ،فإدارة

الاصص تتم وفقا لتصويت الشركاء ،فيصدر باألغلبية المقدرة على أساس األنصبة ،ويمكن
للمستفيدين أن يعينوا مدي ار أو شركة إدارة يختارونها لتقوم بممارسة إدارة المشروع ،وذلك أعمال
اإلدارة المعتادة ،أما في األعمال غير المعتادة والتي تهدف إلى إدخال تعديالت في الوادة ،مثل
تاويل بعض الوادات إلى مسااة خضراء ،أو بناء وادات جديدة ،فيتطل
المال المملوك على الشيوع(.)2

()1

جميعي ،اسن ،مرجع سابق ،ص .211

()2

جميعي ،اسن ،مرجع سابق ،ص .01

ذلك أغلبية ثالثة أرباع
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الفصل الرابع
اآلثار المترتبة على عقد اقتسام الوقت بالنسبة للمستفيد
يترت
باس

عقد اقتسام الوقت عدة آثار خاصة بالمستفيد فتنقسم إلى اقوق والتزامات ،تتادد

صورة العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين ،وتمثل االلتزامات المترتبة على المستفيد الاقوق

الواجبة لمالك المنشاة ومستغلها ،والعكس صايح فاقوق المستفيد المرجوة من العقد تعتبر التزامات
للمالك.
وعليه سنتناول هذا الفصل الاقوق وااللتزامات المترتبة للمستفيد بالتفصيل ،وسنفرد المباث
األول للاديث عن التزامات المستفيد في عقد اقتسام الوقت والتي تكون اق لمالك المنشأة أو
مستغلها ،وسنفرد المباث الثاني لاقوق المستفيد والذي يرمي لها من التعاقد.
المبحث األول
التزامات المستفيد في عقد اقتسام الوقت
تترت

جملة من االلتزامات على عاتق المستفيد ،وتتادد باس

صورة العقد الذي أبرم بين

مالك الوادة أو مستغلها والمستفيد ،وسيتناول هذا المباث التزامات المستفيد والتي تمثل اقوق
مالك المنشأة أو مستغلها ولكن بشكل تفصيلي ،ايث سنبين التزام المستفيد بسداد التكاليف المتفق
عليها بالعقد في المطل
الفندقية في المطل

األول وااللتزامات المترتبة على المستفيد جراء انتفاعه بالوادة السيااية أو

الثاني.
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المطلب األول
التزامات المستفيد المالية تجاه المالك
يلتزم المستفيد بأداء ثمن معين مقابل إقامته وانتفاعه من الوادة السيااية ،والذي يمثل
بنفس الوقت اق مالك الوادة السيااية وقد تم تناول ذلك مسبقا في -الفصل السابق-إال أننا
سنورد بعض التفاصيل بالنسبة اللتزام المستفيد مع إدراج بعض النصوص القانونية المتعلقة
بااللتزام وتاليالتها.
وتختلف طبيعة الثمن لعقد اقتسام الوقت باختالف نوع العقد هل هو عقد بيع أو إيجار؟
فإذا كان بيعا فيدفع المستفيد الثمن على دفعة واادة أو مقسطا على أكثر من دفعة اس

االتفاق،

أما إذا كان عقد إيجار فهنا نتادث عن أجرة ،وهي ال تدفع مرة واادة إنما تكون دورية وغالبا تادد
بأنها سنوية.
وتقسم التزامات المستفيد المالية إلى قسمين وسنتناولها فيما يلي:
الفرع األول :التزام المستفيد بدفع التكاليف المتفق عليها بالعقد:
يقع على عاتق المستفيد التزام سداد التكاليف المالية المتفق عليها بالعقد والتي تمثل ثمن
انتفاعه بالوادة السيااية المعدة لتقديم خدمات تروياية وخدمات فندقية ،لمدة أسبوع وااد في السنة
مع استفادته من الخدمات األساسية طوال مدة إقامته في الوادة كخدمة الطعام والش ار

والرااة،

وتمكين المستفيد من االنتفاع بالوادة السيااية والتي تمثل مال التعاقد من مكان وزمان ماددين
بالعقد.
فد قررت النصوص القانونية التزام المستفيد بأداء ثمن اصوله على الاق ونصت المادة
( )244من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني على أن "يلتزم المنتفع بسداد جميع االلتزامات
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العقد ،واذا تخلف المنتفع عن السداد كان لمالك أو مستغل المنشأة

المالية المستاقة عليه بموج

الفندقية أو السيااية وقف انتفاعه بالعين اتى قيامه بالسداد".
ومن المالاظ من النص التشريعي السابق أن المستفيد ملزم بأداء الثمن المتفق عليه في
العقد واعتبر وقف انتفاعه بالعين سببا لعدم السداد ،ويستوي أن يكون الثمن معجال أو مؤجال
فبعض فقهاء القانون أجازوا في البيع تأجيل أاد البدلين فقط ،فإذا تأجل الثمن كان بيع تقسيط واذا
تأجل المبيع كان البيع بيعا سليما ،أما في اإلجارة فيجوز تعجيل األجر أو تأجيله أو تقسيطه على
أقساط معلومة العدد والمبلغ ،وقد خال النص السابق من آليه أداء الثمن سواء أكان معجال أو
مؤجال ولم يرجع المشرع أداء الثمن إلى عقد البيع أو اإليجار.
وجاء في الفقرة األولى من البند الثامن من العقد النموذجي المصري "وهو أن يلتزم المنتفع
بسداد األقساط الباقية عليه في مواعيدها دون تأخير وكذلك مصروفات الصيانة السنوية ،وال ياق
له االنتفاع بالوادة في االة اإلخالل بذلك".
واعماال لنص المادة ( )24من القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة " 2669يقوم المنتفع
بسداد جميع االلتزامات المالية المستاقة عليه مقابل االنتفاع مضافا إليه قيمة الصيانة الدورية
والتي ياددها المستغل والمعتمدة من وزارة السيااة  ...وال يجوز التأخير في السداد واال كان من
اق المستغل فسخ العقد بموج
أ ما الجزاء المترت

اكم قضائي يصدر لصالاه".

على عدم قيام المستفيد بتنفيذ هذا االلتزام هو منع مالك المنشأة أو

مستغلها المستفيد من االنتفاع بالعين اتى قيامه بسداد المبلغ المترت
المستاقة الدفع ،أو أن يقوم المالك بفسخ العقد بموج

في ذمته ،أو باقي األقساط

اكم قضائي يصدر لصالاه.
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الفرع الثاني :التزام المستفيد بدفع المصاريف اإلضافية السنوية
تعد المصاريف اإلضافية السنوية من التكاليف المالية التي تفرض على المستفيدين ،وهي
مصاريف إضافية تتعلق بالمنشأة السيااية أو الفندقية مثل رسوم الصيانة والنظافة والضرائ
ورسوم التعاقد وغيرها من الرسوم اإلضافية الخارجة عن ثمن الوادة السيااية الواردة في العقد.
ونصت المادة ( )21من قرار وزير السيااة المصري بشأن شركات التايم شير على أن
"يقوم المنتفع بسداد جميع االلتزامات المالية المستاقة عليه من مقابل االنتفاع بشكل منظم مضافا
إليها قيمة الصيانة الدورية التي تاددها الشركة بما يتوافق مع هذا القرار وطبقا للتعاقد بينهما
والمعتمدة من و ازرة السيااة خالل مدة استعماله السنوي الفعلي.
فمن ضمن التكاليف المالية المترتبة على انتفاع المستفيد بالعين ،الضرائ

ايث يج

أن

يتضمن العقد بيان مستو هذه الضرائ  ،وطريقة تقسيمها بين المشتركين وبين مالك المنشأة
وكذلك قيمة قسط التأمين متى قام بإعداد بوليصة تأمين من قبل الشركة ،فتوزع قيمة التأمين على
المشتركين بهدف تغطية وثيقة التأمين األضرار الناجمة عن أي أسبا

قد تغير من مد االستفادة

من الوادة السيااية أو الفندقية بالنسبة للمستفيد.
ويتعهد المستفيد في عقد اقتسام الوقت بدفع ثمن اصوله على االنتفاع بالوادة السيااية،
وسداد الرسوم القانونية المترتبة على التعاقد والماددة بالعقد ،وتكاليف الغاز والماء والكهرباء وادارة
المنشأة السيااية أو الفندقية ،وتكاليف الصيانة سواء أكانت صيانة دورية أو طارئة ،وتكاليف
التجديد والتغيير باإلضافة إلى نفقات خاصة متمثلة بالضرائ

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ص .61

ونفقات التأمين (.)1
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وعليه يج

أن يتناول العقد كيفية تقسيم التكاليف اإلضافية ،مثل تكاليف الصيانة أو

التأمين أو الضرائ

أو رسوم التعاقد بين المستفيدين ،وبطبيعة الاال كلما زاد عدد المستفيدين قلت

التكاليف المترتبة عليهم والعكس صايح.
وفي مقابل التزام المستفيد بسداد نصيبه من النفقات والمصروفات المفروضة عليه بالعقد،
وفي االة عدم موافقته على قيمة االشتراك السنوي أو اعتراضه على تقدير المصروفات ،فله أن
يلجأ إلى القضاء ،طالبا إعادة تقدير قيمة المصروفات المترتبة عليه ،وتعديل النفقات في ضوء ما
تم إنفاقه وبدون مغاالة (.)1
المطلب الثاني
التزامات المستفيد بالنسبة للوحدة
يلتزم المستفيد سواء أكان مالكا للاصة الشائعة في وادات مشروع اقتسام الوقت ،أو كان
صاا

اق انتفاع أو استعمال فله أن يستعمل الوادة العقارية المخصصة له في ادود ما تقرره

أاكام الشيوع ،من عدم تجاوز الغرض الذي أعدت من أجله ،وبما ال يلاق أي ضرر بباقي
المستفيدين من الوادة (.)2
ويلتزم المستفيد في عقد اقتسام الوقت بالماافظة على الوادة السيااية المخصصة له
باس

رقم األسبوع ،فال يعرضها للتلف أو الهالك الناشئ عن اإلهمال والتقصير المتعمد منه وان

يستعملها باس

االتفاق الذي جاء بالعقد ،فال يجوز له أن يستعملها كعيادة أو مكت

أو مقر

لممارسة التجارة ،أو مخزن للبضائع وعليه بذل عناية الشخص العادي عند استعماله للوادة (.)3

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ص .61

()2

السنهوري ،الوسيط ،ج ،0اق الملكية ،ف  ،006ص .041

()3

السالك ،كامل فريد ،شرح عقد اإليجار الموسمي ،دار المالح للطباعة والنشر ،دمشق ،2660،ص .91-91
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واعماال ألاكام المادة ( )6من القرار الوزاري المصري رقم (" :)69يتعهد المنتفع باستعمال
العين في الغرض المتعاقد عليه وأن يستخدمها االستخدام الهادئ المعتاد واال يعرضها للتلف أو
سوء االستخدام ،واذا وقع أي تلف بفعله أو بفعل أاد من ذويه يلتزم بسداد جميع المصاريف
الالزمة إلصالح التلف ،كما يتعهد بالارص على تاقيق الرااة والسكينة لجيرانه واال يسب

لهم

إزعاجا ،وفي االة مخالفة ذلك ياق للمالك أو المستغل فسخ العقد مع رد باقي المستاقات (.)1
ونص على هذا االلتزام المشرع العماني "يلتزم المنتفع بنظام اقتسام الوقت باستعمال الوادة
الفندقية والسيااية المخصصة له في الغرض المتعاقد عليه واال يعرضها للتلف أو سوء االستخدام،
واذا وقع تلف بفعله أو بفعل أاد من ذويه يلتزم بسداد جميع المصاريف الالزمة إلصالح التلف (.)2
كما نص المشرع العماني في المادة ( )66على أن "يلتزم المنتفع بمراعاة ما تقتضي به
القوانين واللوائح المتعلقة بالصاة والسكينة وبكل ما يتعلق بااللتزامات اسن الجوار وعدم التعسف
في استعمال الاق"(.)3
ويلتزم المستفيد بموج

العقد برقم األسبوع المادد ،وياظر عليه أن يؤجر الوادة من

الباطن أو أن يتنازل عنها للغير دون إخطار كتابي لمالك المنشأة أو مستغلها قبل الول المدة
الماددة لالستعمال السنوي بشهرين على األقل.
وقد نصت المادة ( )19من نظام اقتسام الوقت السعودي على أنه "ال يجوز للمشتري إج ارء
أية تعديالت بالوادة التي ينتفع بها أثناء الفترة الماددة له بأي شكل من األشكال إال بعد موافقة
البائع والمشترين لنفس الوادة".

()1

الغزالي ،مامد مرجع سابق ص .01

( )2المادة( )60من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني
( )3المادة( )60من الالئاة التنفيذية لقانون السيااة العماني
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ونالاظ على النص السابق ،وبما أن الهدف من عقد اقتسام الوقت هو انتفاع المستفيد
وذويه بالوادة السيااية ومرافقها ،فيعد من التزامات المستفيد الماافظة على الوادة السيااية
واستعمالها استعماال مشروعا ،وال يجوز أن يادث فيها أي تغييرات إال بعد موافقة المالك
والمستفيدين معه على الشيوع.
نصت المادة ( )11من نظام اقتسام الوقت السعودي "يلتزم المشتري باستعمال الوادة
للسكن استعماال مشروعا وفقا ألنظمة المملكة ،وأن يستخدمها االستخدام الهادئ المعتاد ويتعهد
بااترام خصوصية ورااة السكان المجاورين".
يلتزم المنتفع بعدد األشخاص المذكورين في العقد ،والمصرح لهم باالنتفاع بما فيهم
األطفال اتى سن اثنتي عشر عاما.

()1

ويج

التزامهم بالتعليمات واللوائح التي تضعها إدارة القرية

افاظا على اقوق جميع النزالء والمظهر الاضاري للقرية.)2( .
مما سبق نستنتج التزامات المستفيد تجاه الوحدة السياحية أو الفندقية:
 التزام المستفيد باستعمال الوادة السيااية أو الفندقية وفق الغرض المتعاقد عليه ،وأن يكون
استعماال معتادا وان ال يعرضها للتلف أو سوء االستخدام.
 التزام المستفيد باستعمال الوادة السيااية أو الفندقية استعماال بايث ياقق الرااة والسكينة
لجيرانه ،وأال يسب

ضرر.
ا
لهم إزعاجا أو

 التزام المستفيد بعدد األشخاص المصرح لهم باالنتفاع بهذا التعاقد.
 التزام المستفيد بكافة التعليمات واللوائح التي تضعها إدارة القرية أو المنشأة.

( )1الفقرة ( )1من البند ( )0من العقد النموذجي المصري.
( )2الفقرة ( )6من البند ( )0من العقد النموذجي المصري.

115

 التزام المستفيد بالماافظة على مرافق القرية ،وماتويات الوادة ،وتعويض الطرف اآلخر
في االة التلف أو األضرار.
 االلتزام برد الوادة لمالكها في نهاية المدة المخصصة لها باالة جيدة كما تسلمها وعدم
ترك متعلقات بها.
 يلتزم المستفيد بعدم إجراء أي تعديالت بالوادة مال العقد.
 يلتزم المستفيد بعدم قسمة الوادة للاصول على اصة مفرزة ،وذلك لعدم قابليتها للتجزئة
باس

الغرض الذي أنشئت من أجله.

 يلتزم المستفيد بعدم تأجير الوادة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون إخطار كتابي
لمالك الوادة قبل الول المدة الماددة لالستعمال السنوي بشهرين على األقل.
واعماال لنص الفقرة ( )9من البند( )0من العقد النموذجي "يلتزم المشتري بالافاظ على
مرافق القرية وماتويات الوادة وتعويض الطرف األول أو من ينو عنه عن أية أضرار أو أتالفا
تلاق بها سواء منه أو ممن لهم اق االنتفاع أو مرافقته أثناء تواجدهم بالقرية.
وأخي ار بعد عرض هذه االلتزامات فإذا أخل المستفيد بتنفيذ هذه االلتزامات سواء المالية أو
االلتزامات المتعلقة بالوادة ،وترت
يطل

ضرر جاز لمالك المنشأة أو مستغلها واس

من المستفيد التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى.

القواعد العامة أن
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المبحث الثاني
الحقوق المترتبة للمستفيد في عقد اقتسام الوقت
نتناول في هذا المباث أهم الاقوق التي تكون للمستفيد في عقد اقتسام الوقت والتي يرمي
لها من التعاقد والتي تضمن له أفضل استفادة من العقد المبرم بينه وبين مالك المنشاة ،باإلضافة
إلى الضمانات المترتبة للمستفيد بموج
من التالع

النصوص التشريعية والتي تهدف لاماية المستفيد والاد

بهذا العقد.

وسنتناول في هذا المباث أهم اقوق المستفيد التي تضمن له االستفادة من العقد.
ياصل المستفيد من عقد اقتسام الوقت على الكثير من الاقوق مثل اق انتفاعه بالوادة
السيااية ،والاقوق الفرعية التي ترد على الوادة لضمان أفضل انتفاع له ،واق انتفاعه بالمرافق
التابعة للوادة السيااية ،وسنتناول في هذا المطل
الوقت وسنفرد المطل

بعض الاقوق الخاصة للمستفيد في عقد اقتسام

الثاني للاماية التي تنشأ للمستفيد جراء العقد.
المطلب األول
حقوق المستفيد

تضمن الاقوق المقررة للمستفيد من عقد اقتسام الوقت االنتفاع بالوادة السكنية كما ورد
بالعقد ،وسنوضح هذه الاقوق فيما يلي:
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الفرع األول :حق المستفيد بتسلم الوحدة السياحية أو الفندقية في الموعد المحدد وبحسب
المواصفات الموجودة في العقد:
ينشأ للمستفيد اق تسلم الوادة السيااية أو الفندقية مال العقد شاملة كافة التجهيزات التي
تضمن االنتفاع بها ،خالية من التلف أو النقص ،فتقوم شركة اقتسام الوقت بتسليم الوادة السيااية
أو الفندقية ونصت المادة ( )6من القرار الوزاري المصري رقم ( )264لسنة " 1424يتسلم العميل
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."....
وللمستفيد خالل الفترة الزمنية الماددة إلقامته والمدة المقررة للبقاء في الوادة في االة
تصلح معها لالستخدام وفقا للمواصفات الواردة في النظام األساسي ووثائق الشركة مع مراعاة
المعايير المتعلقة بتمييز نصي

الشريك في ضوء اصة مساهمته ،وعليه من اق المستفيد التزام

الشركة بالمعايير الخاصة بالتوزيع والواردة في الجدول الخاص بذلك والتي يتم إرفاقها بوثيقة تقسيم
الاصص من ايث مستو تجهيز الوادة من ايث المفروشات واألثاث ومستو النظافة والصيانة
الالئق (.)1
يج

أن تشتمل الوادات المخصصة لالستغالل بنظام اقتسام الوقت على كل ما يلزم من

مفروشات وأدوات لمعيشة المنتفع أو ذويه وأن تكون مطابقة لالشت ارطات الهندسية واإلنشائية في
العقد وان تطابق ما تم التعاقد عليه كمسااة الغرفة أو األدوات المستخدمة والخدمات واعماال لنص
المادة( )2يجب تحديد عدد وسعة ومواصفات والوادات المخصصة للبيع بنظام اقتسام الوقت،
وأيضا ما تستوعبه كل وادة (فردين :عبارة عن غرفة فندقية مزدوجة مزودة ببعض أدوات المائدة
()1

جميعي ،عبد الباسط مرجع سابق ،ص.10

( )2نص المادة( )12الفقرة ( )2من القرار الوزاري المصري رقم ( )264ل سنة1424
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وسخان للمشروبات ومكيفة الهواء /أربعة أفراد :تشمل باد أدنى غرفة نوم وغرفة معيشة ال تقل عن
( 04م ) 1بها فراش لنوم فردين على األقل وامام ومطبخ ومكيفة الهواء /ستة أفراد :تشمل باد
أدنى عدد  1غرفة نوم وغرفة معيشة ال تقل عن ( 04م )1بها فراش لنوم فردين على األقل و1
امام ومطبخ ومكيفة الهواء).
الفرع الثاني :حق المستفيد باالنتفاع بالوحدة السياحية أو الفندقية طوال مدة إقامته:
إن اق المستفيد باستخدام الوادة السيااية واالنتفاع بها ،هو الاق األساسي الشتراكه
بنظام اقتسام الوقت ،فعلى مالك المنشاة أو مستغلها تمكين المستفيد من االنتفاع بالوادة السيااية
واستعمال كافة مرافق المنتجع أو القرية السيااية كالمسابح والمطاعم والماال التجارية المعدة لبيع
السلع ،ويتم ذلك وفقا لنظام الاجز المادد داخل القرية ،وطبقا للوائح شركة التبادل العالمية ،فيلتزم

المالك بإتمام الاجز المطلو للمستفيد وذويه باس بنود العقد المبرم بينهم (.)1
وفي االة وجود سب

لد

المنشاة يمنع المنتفع من االستفادة من الاصة الماددة له،

يكون من اق المستفيد االنتفاع باصة بديلة وعلى نفقة مالك المنشأة بإاد

المنشآت المساوية

لدرجة التقييم السيااي للمنتجع ،أو القرية المتعاقد معها وبذات المنطقة السيااية (.)2

( )1باإلضافة إلى ما ورد في الفص الثالث في التزامات مالك المنشأة ص
( )2نص المادة ( )22من القرار الوزاري رقم ( )264لسنة1424
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الفرع الثالث :حق المستفيد في الحصول على النشرة التفصيلية المتعلقة باقتسام الوقت.
تاوي النشرة التفصيلية لعقد اقتسام الوقت جميع المعلومات المتعلقة بالعقد ،والمنشأة
الفندقية ومعلومات خاصة بالعاقدين ،والمعلومات التي يج
المستفيد بالنشرة التفصيلية يج

على البائع تزويده بها ،ويج

أن يتضمنها العقد ،فإذا طال
أن يضمن المالك للمستفيد صاة

المعلومات الموجودة في النشرة التفصيلية وذلك ألن قبول المستفيد إلبرام العقد سوف يرتبط
بالمعلومات الموجودة في هذه النشرة ويج

أن تكون بلغة يفهمها المستفيد ،ايث من الممكن أن

تكون شركة أجنبية وتمارس أعمالها بدولة غير دولتها ،وبالتالي يشترط أن تكون بلغة المستفيد
الرسمية.
ويلتزم المالك بأن يرفق نسخة من العقد مترجمة للغة المستفيد أو للغة الموجود بها المنشأة
السيااية أو الفندقية وبشرط أن تكون لغة رسمية.
ومن ق اررات المجلس األعلى للسيااة في األردن أنها أكدت على وجود ترجمة للعقود
المبرمة مع الشركات إلى اللغة العربية إذا كانت األصل بغير اللغة العربية واشترط أن تكون
الترجمة من قبل مكت
ويج

ترجمة معترف به.

أن تتضمن النشرة التفصيلية لعقد اقتسام الوقت ثالث وثائق رئيسية ،والغرض منها

تعريف المستفيد من النظام والاقوق وااللتزامات المترتبة على األطراف وذلك القتناعه التام بالتعاقد
مع الشركة وسنوضح هذه الوثائق فيما يلي (:)1
الوثيقة األولى :يج

أن تتضمن وصفا دقيقا للوادات العقارية واألجزاء المشتركة والمخصصة

النتفاع المستفيدين من أصاا

()1

الاصص في الشركة.
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الوثيقة الثانية :يج

أن تتضمن جدوال تفصيليا لتخصيص الوادات السيااية من خالل توزيع

الاصص المكانية والزمانية ،وأن تاوي جدوال زمنيا للفترات المقررة للمستفيدين مع توضيح بداية
ونهاية الفترة المقررة لالنتفاع لكل شريك.
الوثيقة الثالثة :يج

أن تتضمن الالئاة الداخلية المنظمة لالنتفاع أغراض االستعمال للوادات

السيااية سواء بالوادات المخصصة للمستفيدين ،أو باألجزاء المشتركة وماددة نصي
من الاصص مع توضيح اختالف النفقة باس

كل اصة

الفترة الزمنية المقررة لالنتفاع سواء من ايث المدة

أو الموسم.
إن مااولة امل المستفيد على التعاقد دون إعطائه نسخة من النشرة التفصيلية الخاصة
باقتسام الوقت ،والمتضمنة كافة المعلومات والتفاصيل رغم طل
يعاق

المستفيد ذلك فإنه يعد جرما جزائيا

عليه (.)1
الفرع الرابع :حق المستفيد في إلغاء العقد أو التراجع عنه:
يتيح هذا الاق للمشترك بعد توقيعه لعقد اقتسام الوقت الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة

دون ترتي

أيه مسؤولية قانونية عليه ،الهدف من هذا الاق هو توفير اماية خاصة للمستفيد

وضمان توقيعه للعقد بإرادة ارة دون أي ضغط من مندو التسويق أو الشركة البائعة ،لما تامله
طقوس هذا العقد من ضغط أو إيهام أو إقناع غير مشروع ،بايث يتم إجبار المستفيد أو إقناعه
بطريقة غير مشروعة ،عن طريق اضور مااضرة طويلة اول منافع عقد اقتسام الوقت ،ومن ثم
يااوره مندو

خبير ومتمرس في اإلقناع ،وبالتالي ينتج عن ذلك توقيع الشخص للعقد رغم عدم

اقتناعه التام بقدرته على سداد متطلبات العقد ،وان معظم التشريعات على مستو العالم أخذت

()1

مااسنة نسرين ،مرجع سابق ،ص.11
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باق المستفيد في اإللغاء ،إال أن المدد تختلف من قانون إلى آخر ومن دولة إلى أخر  ،فيمتد
اق المستفيد في اإللغاء لما بعد العقد وتقدر المدة بعشرة أيام تبدأ من يوم توقيع العقد بالنسبة
للتوجيه األوروبي ،أما في بريطانيا

فإنها تمتد إلى أربعة عشر يوما (.)1

وعليه يستطيع المستفيد فسخ العقد بإرادته المنفردة دون أيه مسؤولية أو تامل للشرط
الجزائي أو فقدان العربون الذي تم دفعه مقابل الاصول على الاصة الزمنية ودون تامل ألي
نفقات أو مصروفات إدارية ،متعلقة بهذا الاق في فسخ العقد باإلرادة المنفردة ،وقد ألزمت بعض
التشريعات المختصة البائع أو الشركات وغيرها من مسوقي الاصص الزمنية بعدم تلقي أي مبالغ
نقدية من المستفيدين اتى انتهاء مدة التراجع عن العقد ،وألزمت بكتابة بند اإللغاء بطريقة واضاة
في العقد تتضمن اإلشارة إلى هذا الاق في التراجع ،وذلك قبل توقيع العقد وألزمت بعض
التشريعات بوجود توقيع المستفيد على ذلك البند استقالال عن العقد وقبل توقيعه(.)2
ونصت المادة ( )9من نظام اقتسام الوقت السعودي "ال يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على
المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز أثناءها االنساا

()1

مااسنه ،نسرين ،مرجع سابق ،ص.12
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منصوص عليه في الفقرة ( )2من المادة ( )6من نظام اقتسام الوقت السعودي (.)1
ونستنتج مما سبق أن تزويد المستفيد وقت انعقاد العقد بنموذج خاص لإللغاء ،والتراجع
عن العقد مع تاديد المدة مع إدراج مالاظات اول اإللغاء وما يترت

عليه من امور وال يجوز

( )1وتنص المادة ( )6من نظام اقتسام الوقت السعودي "-2دون اخالل بأي اق يكتسبه المشتري بموج

االنظمة

فيما يتعلق ببطالن العقود فإن للمشتري الخيار في االتي:
االنساا

أ-

من عقد المشاركة بالوقت دون ابداء سب  ،وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين

عليه او تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل يليها.
-

الغاء عقد المشاركة بالوقت خالل ثالث أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما

أي وثيقة أولية ملزمة وذلك ان لم يشتمل العقد على المعلومات الماددة في الفقرة( )2من المادة الثالثة من هذا
النظام عند توقيع العقد او الوثيقة فإن قدمت تلك المعلومات خالل تلك االشهر الثالث فتبدأ فترة انساا

المشتري

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.
نص المادة ( :)1التزامات البائع
ان يقدم لمن يطل

معلومات اول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندا يشتمل على معلومات كاملة

-2

ودقيقة عن ذلك العقار باس

التفاصيل الماددة في الالئاة وتعد جميع المعلومات جزء ال يتجزء من عقد المشاركة

بالوقت.
 -1ان يقدم نسخة من المستند المشار اليه ف

الفقرة( )2من هذه المادة إلى الهيئة للمراجعة واالعتماد ،وذلك قبل

االعالن عنه او قبل عرضه على الجمهور لبيعه.
 -1ان يبلغ الهيئة والمشتري بأي تغيير يط أر على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل ابرام عقد المشاركة
بالوقت ،وان يتضمن العقد نصا صرياا بذلك التغيير.
 -0ان يمكن المشتري من ممارسة جميع الاقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت بما فيها اقه في استعمال العقار
في الوقت المادد والفترة المتعاقد عليها.
 -6ان يتخذ اإلجراءات المناسبة إلدارة العقار ونظافته وصيانته ليكون في االة جيدة طوال فترة العقد وصالاا
لالستخدام ويجوز تاصيل تكاليف اإلدارة والصيانة السنوية من المشتري وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها
في العقد.
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للمالك أن يخفي أو يتجاهل لفت نظر المستفيد لاق اإللغاء خالل مدة معينة ،قد تمتد إلى ثالثة
أشهر وقد جعلت بعض التشريعات المدة سنة كاملة (.)1
ويؤخذ على ذلك طول الفترة المسموح بها للتراجع عن العقد أو إلغائه لما لها من ضرر
بالمستثمرين ،فطول المدة يؤدي إلى إضاعة فرص تعاقدية كان من الممكن إبرامها في مواسم
العطالت ،وبالتالي مراعاة مصلاة المستفيد يج

أن ال تكون على مصلاة المستثمر.

وتعد مدة اإللغاء من النظام العام في معظم القوانين والتشريعات فال يجوز للمستفيد التنازل
عنها اتى لو صرح ذلك كتابه أو وجد بند بالعقد يبين ذلك ،فيظل اقه بإلغاء العقد قائما ،ويتوج
على المستفيد أن يقوم بإخطار البائع واعالمه بأنه يريد إلغاء العقد بأي وسيلة اتصال سواء
بالفاكس أو اإليميل أو أي طريقة أخر وعلى المالك إرجاع جميع المبالغ التي استلمها من
المستفيد( ،)2وبمجرد استالمه لإلشعار وخالل مدة قصيرة ،إال إذا كان المستفيد قد استخدم الوادة
السيااية أو الفندقية ،وانتفع بها فيترت

عليه دفع بعض المبالغ التي تناس

خدمة االنتفاع وذلك

تطبيقا للقواعد العامة وقاعدة اإلثراء بال سب  ،والزام المستفيد بدفع أجر المثل وفي االة عدم
االمتثال فياق للمستفيد مقاضاة البائع(.)3
الفرع الخامس :حق المستفيد بإجراء التصرفات القانونية على ملكية الوحدة الخاصة به:
من اقوق المستفيد في عقد اقتسام الوقت هو اقه بالتصرف بالوادة السيااية أو الفندقية
ولكن يختلف اق التصرف باس

طبيعة العقد سواء كان عقد بيع أو عقد إيجار ،وبالتالي يختلف

نوع الاق الذي يرد على العقد ،فإذا كان عقد بيع للوقت فيترت

عليه اق االستعمال واالستغالل

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .210

()2

اظر المشرع االوروبي على المستثمر تلقي أي مبلغ في أي صورة كانت قبل انقضاء مهلة التراجع عن العقد

وذلك لاماية اقوق المستفيدين ،جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ص .216
()3

مااسنة ،نسرين ،مرجع سابق ،ص.11
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والمبادلة والتأجير والبيع واإلقراض والهبة ،فتنص

كل هذه التصرفات على اق الملكية والتي هي

ملكية مؤبدة ،أما إذا تعلق العقد بإيجار للوادة السيااية أو الفندقية فتظل الملكية مع البائع ولكن
يستطيع المستفيد استخدام الوادة لمدة ماددة من كل عام ،وتنتهي بانتهاء مدة اإليجار ويترت

اق

المستفيد في االنتفاع بالوادة شخصيا أو مبادلتها بوادة أخر سواء بنفس المنتجع أو بمنتجع آخر
أو بنفس الدولة أو بدولة أخر  ،مع مشتركين آخرين ،ويستطيع أن يتصرف باق االنتفاع الخاص
به بالبيع أو باإليجار أو بالهبة أو بالوصية ولكن تبقى الاقوق كاقوق المستأجر مع بقاء ملكية
العين للمالك.
وعليه يستطيع المستفيد في نظام اقتسام الوقت سواء أكان مالكا للاق أو صاا

اق انتفاع أن

يتصرف بهذا الاق سواء بمقابل أو بغير مقابل عن طريق أاد التصرفات الناقلة للملكية ،ويستوي
أن يكون التصرف صاد ار ألاد المستفيدين من الشركاء على الشيوع أو لشخص آخر من الغير،
وفي االة كان من الغير يج

مراعاة قواعد الشفعة التي تجيز ألي من الشركاء على الشيوع أخذ

اصة الشريك التي يتم بيعها بالشفعة (.)1
أوال :حق المستفيد بالتصرف بإعادة بيع حصته في نظام اقتسام الوقت:
باإلضافة إلى شغل المستفيد الوادة السيااية أو الفندقية شخصيا فإنه يستطيع أيضا أن
يتصرف بها بإعادة البيع والتنازل عنها للغير ويستوي أن يكون ذلك بمقابل أو بدون ،وبشرط أن
يكون ذلك لنفس الوادة المملوكة له أو له فيها اق انتفاع ،وعليه تنتقل جميع الاقوق وااللتزامات
التي كانت على المستفيد للغير فيصبح هو المالك الجديد.

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .61
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وقد أااط المشرع الفرنسي عملية إعادة البيع بالعديد من الضمانات لاماية المتنازل إليهم،
ومن أهم هذه الضمانات إلزام المتنازل بأن يلاق بالعقد كافة الوثائق والبيانات الماددة للاصص
والنشرات التفصيلية والمخططات الهندسية ( ،)1وتعد عملية إعادة البيع عملية صعبة وخاصة إذا
كان المقصد منها االستثمار كون الوادة المراد بيعها مستعملة ،باإلضافة إلى ااجة المالك إلى
وكيل تجاري أو وكيل من نفس الشركة البائعة لمتابعة عملية البيع.
ثانيا :حق المستفيد بالتصرف بتأجير حصته في نظام اقتسام الوقت:
ياق للمستفيد تأجير منفعة اصته التي يملكها في شركة اقتسام الوقت لمدة ماددة وبناء
على رغبته في االة أنه ال يريد أن يستعملها شخصيا ،وقد ورد اق تأجير اإلقامة في نص المادة
( )11من القانون الفرنسي وبتقرير اق مطلق للشريك صاا

الاق في اإلقامة في التصرف

بتأجير أو إعارة الاق الشخصي الوارد على الاصة العقارية خالل الاصة الزمنية الماددة له (.)2
فتأجير المستفيد لاصته يج

أن تكون وفق آلية معينة ويج

إخطار الشركة قبل الول

المدة المنتفع بها لالستعالم السنوي بشهرين على األقل ،ويرفق باألخطار اسم المستأجر ومرافقيه
ووظائفهم ومكان إقامتهم ودرجة القرابة فيما بينهم ،وتستاق الشركة في االة التأجير مبلغ %24
من قيمة المبلغ المعلوم كمصروفات للصيانة أو مبلغ  %24من قيمة اإليجار أيهما كان أكبر،
ويج

أن يلتزم المستفيد بسداد المبلغ قبل تنفيذ اإليجار ،وياق للشركة أن تعترض على التأجير

ويكون قرارها برفض التأجير ،وذلك للافاظ على المستو الالئق للمنتجع ،وفي االة مضي أسبوع

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.00

()2

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .00
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ولم تعترض فهذا يعني صدور الموافقة الضمنية على المسزتأجر وللمستفيد عرض اسم مستأجر
آخر في االة رفض المستأجر األول(.)1
ثالثا :حق المستفيد بالتصرف بمبادلة حصته بحصة أخرى في نظام اقتسام الوقت:
نصت المادة ( )12من القرار الوزاري المصري رقم ( )264لسنة " 1424ياق للمنتفع
بعد إخطار الشركة قبل الول المدة بشهر ...مبادلة المدة الماددة له مع منتفع آخر في ذات
الوادة أو في وادات مماثلة في منشآت أخر مستوفاة الشكل القانوني طبقا لهذا القرار سواء داخل
الجمهورية أو خارجها باس

الشروط واألوضاع المبينة بالعقد شريطة أن يكون قد سدد مصروفات

الصيانة السنوية في مواعيدها المتفق عليها بالعقد ،أو سددها وقبلتها الشركة ،وتلتزم الشركة بإنهاء
كافة إجراءات التبادل مع إلزام العميل بسداد كافة االلتزامات المالية الخاصة برسوم واشتراكات
العضوية بشركة التبادل."...
والمبادلة هي قيام المستفيد بقضاء إجازته في وادة سيااية خاصة بمستفيد آخر ،وأن يقوم
هذا اآلخر بقضاء إجازته في الوادة السيااية الخاصة بالمستفيد األول ،وله أن بتصرف فيها كأنه
المالك أو المستأجر للوقت ،وتهدف هذه العملية إلى أن ال يقضي المستفيد إجازته السنوية كل عام
في نفس المكان الذي تعاقد على شرائه أو استئجاره ،وانما يتيح له خيارات أكثر وأوسع.
وأصبح من المعتاد انضمام المستفيد من نظام اقتسام الوقت لبورصات التبادل المالية
والدولية من أجل مبادلة اصته الزمنية المقررة على الوادة العقارية المتعلقة بمشروع عقاري معين
مع وادة في مشروع اقتسام وقت آخر داخل أو خارج البالد ،فيعد االنضمام إلى هذه المؤسسات

( )1المادة ( )0من القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة  ،2669المادة( )14من القرار الوزاري المصري رقم ()264
لسنة .1424
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ضمانا إلمكانية إتمام التبادل بالمواصفات المقررة ،ولما لها من سمعة طيبة وللرقابة على الوادات
العقارية والاصص الزمنية ،ولما لها دور في تاقيق معايير واجراءات عالية لتاقيق اماية
للمستفيدين (.)1
اربعا :حق انتقال حصة المستفيد باإلرث أو الوصية:
األصل أنه ينقضي اق االنتفاع بموت المنتفع قبل انقضاء األجل المادد ومع عدم
اإلخالل بأاكام القانون المدني ،نصت المادة ( )11من القرار الوزاري المصري رقم ( )264لسنة
" 1424ال ينتهي عقد االنتفاع مادد المدة أو بالملكية على الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد إلى خلفه
العام مع عدم قابلية الوادة لالنقسام أو البيع بالمزاد العلني  ."...فسمات التشريعات بتوريث اق
االنتفاع في عقد اقتسام الوقت وخالفا لألصل وانتقال المنفعة إلى ورثة المنتفع ،وذلك بادود الخلف
العام فيقتصر على أسرة المتوفى وهم زوجته وأبناؤه اص ار ،فينتقل اق االنتفاع للورثة وبناء على
العقد المبرم وبنفس الشروط ودون زيادة أي مصاريف على العقد (.)2
ونالاظ أن المشرع المصري عاد وأكد على اق المستفيد بتوريث اق المنفعة للوادة
السكنية السيااية أو الفندقية للورثة سواء أكانوا من الخلف العام أو الخلف الخاص ،وهم كل من
يتلقى الاق بأي تصرف من التصرفات التي يترت

عليها اكتسا

وذلك كالموصي له ،والموهو له ،والدائن المرتهن (.)3

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص.00

( )2المادة ( )22من القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة .2669
( )3المادة ( )22من القرار الو ازري المصري رقم  161لسنة1449

الملكية ،أو تقرير اق عليه،
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المطلب الثاني
الحماية المقررة للمستفيد في نظام اقتسام الوقت
يعد نظام اقتسام الوقت فخا يقع فيه كثير من السذج ومرتجلي القرار ،فبعض الشركات
العاملة بهذا النظام تعرض شروط وأركان والتزامات هذا النظام بطريقة تشبه غسيل المخ فتعتمد
على خبراء بارعين في عمليات البيع والتسويق ،وتبدأ خطوتها بدعوة الراغبين إلى الش ارءز لزيارة
الشركة نفسها في موقعها الباهر زوتعتمد أيضا أسالي

ذكية مثل مراسلتهم بالبريد أو بالهاتف

وايهامهم أنهم فازوا بجوائز وساوبات أو أنها تجذ

أشخاصا مهمين مثل رجال األعمال

المعروفين.
وعندئذ تبدأ الخطوة الثانية باستقبالهم بطريقة يافها كرم الضيافة وعندها يقوم فريق الخبراء
بتقديم العروض المغرية للنظام وامكانية التبادل اول العالم وتقديم الكثير من اإلغراءات لامل هذه
الشخصيات للتعاقد بعد استخدام أسلو اإلاراج والضغط ،إلى أن يتم توقيع العقد مع الشركة ودفع
العربون ،وبعد مرور الوقت يكتشف المتعاقد انه وقع في فخ أسلو

من أسالي

التسويق الاديثة

فال يكون أمامه إال أن يستمر في العقد أم أن يتنازل عن العربون الذي دفعه.
ومن هنا جاءت بوادر اماية المستفيد من نظام اقتسام الوقت ومن األسالي

التسويقية

الكاذبة الذي يستخدمها المفوض أو المالك للشركة ،فوضعت التشريعات الذي عالجت نظام اقتسام
الوقت الكثير من الضمانات لاماية المستفيد من كافة طرق الغش والخداع والتزييف.
الفرع األول :الحماية المقررة للمستفيد في نظام اقتسام الوقت
يعد عقد اقتسام الوقت وسيلة اقتصادية تمكن األفراد من قضاء عطالتهم في منتجع
سيااي مميز لقاء مقابل مادي ،ولما يميز أسلو

مزيا إيجابية
تسويق نظام اقتسام الوقت من ا

كالتملك بسعر زهيد ،فهناك الكثير من السلبيات القائمة في ظل غيا

النصوص التشريعية الكفيلة
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لضمان الاماية للمستفيد ،ولوجود الكثير من المخاطر التي تلاق التعاقد وأمام كل هذا القصور
للواقع العملي لهذا النظام فإن اماية المستفيد يج

أن تشمل كافة مراال هذا النظام من التعاقد

إلى التنفيذ.
وعليه سنوضح الحماية لحقوق المستفيد بعقد اقتسام الوقت من خالل مرحلتين:
المرحلة األولى :الحماية لحقوق المستفيد قبل إبرام العقد:
تشكل مرالة قبل إبرام العقد مرالة أساسية ايث يعتمد تنفيذ العقد على هذه المرالة،
تادد مد

نجاح المستفيد واستفادته من عقد

فوضوح الشروط ،وسالمة اإلرادة من أي عيو

اقتسام الوقت ،ومع زيادة ادة المنافسة بين الشركات الجتذا

أكبر عدد من العمالء ولزيادة اجم

التطورات االقتصادية والتكنولوجية كلها ساهمت في اعتماد وسائل جديدة أكثر إغراء لامل العمالء
على إبرام العقد.
وان من أهم المخاطر التي تهدد المستفيدين والتي وجدت الحماية من أجلها هي:
 -0مظاهر اإلشهار الكاذب وسبل مواجهتها:
لم يخل نظام اقتسام الوقت من مظاهر اإلشهار الكاذ

والذي لع

دو ار مهما في إقناع

العمالء واملهم على التعاقد ،ومنها استعمال مصطلح البيع أو الملكية ،والذي يواي بالتملك التام
للوادات السيااية كتملك العقارات االيا ،وايهام العمالء بالاصول على وثيقة عقارية تثبت اقوقهم
في العقار ،بينما هي في األصل وثيقة تثبت ملكية أسابيع لمدة معينة وليس ملكية عقارية ،إغفال
الكثير من المسائل الجوهرية مثل تاديد الزمن المخصص لالنتفاع أو الموسم السيااي المطلو
المزيا عند التعاقد ،وعدم
أو درجة المنتجع السيااي موضوع العقد باإلضافة إلى تضخيم الكثير من ا
صاة المعلومات المتعلقة بالوادات السيااية أو بشركات التبادل.
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وتتم معالجة هذه المظاهر وغيرها عن طريق فرض قواعد إلزامية على شركات التسويق
وتبصير المستفيد لاقه في نظام اقتسام الوقت عن طريق توزيع منشورات توضح اقوق والتزامات
الطرفين في العقد ،وفي االة نشوء نزاع على أاد المسائل المتعلقة بالعقد فيستطيع المستفيد الرجوع
للقضاء إلقامة دعو فسخ العقد لعدم قيام المالك بتنفيذ التزامه.
-5طرق البيع السائدة:
تعد الطرق التي يتم عرض نظام اقتسام الوقت بها من الطرق العنيفة تعتمد على اإلقناع
الزائف والمساس برضى المستفيد ومااصرته نفسيا واستخدام أسلو

الضغط واإلقناع لامله على

التعاقد ،وألنها تفقد المستفيد االختيار الار وتجبره على القبول بإبرام عقد تمهيدي ،وتقديم مبلغ
عربون أو مبلغ مبدئي.
وجاء التوجيه األ وروبي لسنة  0994وفي القانون الفرنسي لسنة  0998وحدد
إجراءات الحماية لمواجهة ذلك:
أ-تخويل المستفيد أجل للتأمل أو مهلة للتدبر ايث على المسوق أن ياتفظ باإليجا

لمدة

سبعة أيام على األقل.
تمتع المستفيد بأجل الرجوع عن العقد ،ويختلف األجل باختالف التشريعات باسالدول.
ج-تمكين المستفيد من فسخ العقد بعد ثالثة أشهر منذ إبرامه ،إذ لم يتضمن البيانات
اإللزامية.
د-منع البائع فرض أي التزام مالي على المستفيد ،أو تلقي أي أداء مالي خالل مدة ثالثة
أشهر.
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المرحلة الثانية :حماية للمستفيد أثناء إبرام العقد:
 -0النماذج المعتمدة للعقود واللغة المكتوبة بها:
إ ن االعتماد على نماذج العقود الجاهزة نتيجة لتوسع سوق االستهالك ،ولسرعة وقلة
التكاليف من شأنها أن تفقد المستفيد الاماية التي تؤمن له مرالة إبرام العقد وتنفيذه فأصبات
العقود في نظام اقتسام الوقت تعتمد على كتابة االسم والتوقيع والمبلغ المالي بغض النظر عن
الشروط المكتوبة والشروط الخاصة التابعة والملاقة لشروط العقد.
واعتماد المستفيد على الشرح الموضح والمقدم من فريق التسويق وبالتالي يصبح المستفيد
وفي ظل غيا

إعالم اقيقي ملزم بتفاصيل العقد دون علمه بوجودها مثل تامل مصاريف صيانة

العقار اتى في االة عدم االستفادة من أسبوعه أو ترايله وعدم علمه بأنه يستطيع الرجوع عن
العقد بعد إبرامه ولمدة معينة ،أو في االة النزاع قد يوج

العقد إرجاع النزاع إلى لجنة تاكيم أو

إلى ماكمة معينة ،فيكون ملزما بهذه الشوط دون علمه بها مع اعتماده على الشرح الشفهي
الصادر من مندو

التسويق ،أو أن يكون العقد مكتو

أبرم به العقد دون وجود ترجمة معتمدة من مكت
وعليه يج

بلغة مخالفة للغة المستفيد أو البلد الذي

معتمد

أن يتم توقيع العقد بعد مناقشة كافة الشروط الموجودة في العقد لضمان انتفاع

المستفيد ولضمان امايته.
 -5حماية المستفيد في مواجهة األداء المالي المسبق:
يلتزم المستفيد بعقد اقتسام الوقت بأداء مالي معين ومادد في العقد ويتم أخذ جزء منه في
االة تم الموافقة على التعاقد كدفعة أولية أو عربون ،وان من شأن هذا التصرف أن يفقد المستفيد
المبلغ بعد تفكيره بأنه قد أوهم أو أكره على التعاقد وقد امت التشريعات المستفيد من هذا التصرف
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كالتوجه األوروبي والمشرع الفرنسي الذي اضر استالم أي مبلغ من المستفيد إال بعد مرور مدة
التراجع عن العقد.
 -1بطالن الشروط المخالفة لاللتزامات المقررة تشريعيا على عاتق المالك لصالح المستفيد:
امى التوجيه األوروبي المستفيد ،فنص على "بطالن أي بنود تعاقدية تخالف االلتزامات
التشريعية المقررة في التوجيه أو التي تراء

للمشرع الوطني جعلها من القواعد اآلمرة والتي ال

يجوز االتفاق على مخالفتها ،والهدف من ذلك جعل الاماية المقررة للمستفيدين من نظام اقتسام
الوقت واجبة االاترام إذ لو كانت قواعد التشريع المتعلقة بتطبيق هذه الاماية من القواعد المكملة

لطغت مصالح المستثمرين على مصالح المستفيدين (.")1
الفرع الثاني :ضمانات وامتيازات المستفيد في نظام اقتسام الوقت
أوال :ضمانات المستفيد في نظام اقتسام الوقت:
بعد االطالع على التشريعات القانونية والق اررات الو ازرية التي تنظم اقتسام الوقت ،فيمكن
استخالص الضمانات المقررة لاماية المستفيد ،وضمان اقه في االنتفاع من الوادة السيااية مال
العقد مع ضمان تنفيذ العقد بأكمل صورة دون ترك اإلجراء لمالك المنشأة أو مستغلها كونه الطرف
األقو في العقد وكونه من يضع الشروط ويعمل على تنفيذها ،فمن هنا جاءت هذه الضمانات لكي

تساعد المستفيد لاسن سير التعاقد.

()1

جميعي ،عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص .220
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وسنتناول الضمانات الخاصة بالمستفيد في عقد اقتسام الوقت (:)1
 -2ال يجوز إنشاء أو إدارة المنشآت الفندقية أو السيااية بنظام اقتسام الوقت إال بترخيص من
و ازرة السيااة طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين أو الق اررات المنظمة
لذلك ،وعليه يقتصر التسويق للمنشآت المرخصة والااصلة على موافقة و ازرة السيااة.
 -1تنعقد مسؤولية الشركة المالكة أو شركة اإلدارة صاابة اق التسويق أمام و ازرة السيااة عن
جميع التعاقدات التي تتم مع العمالء باسم الشركة متى ثبت أن للشركة المالكة دور في
التعاقد ،وبما ال يخل من اق العميل من الرجوع على أي منها قانونا.
 -1تارر العقود بين الشركة المالكة وبين المستفيدين وفقا لنموذج خاص تعده و ازرة السيااة
بايث ال يخالف القواعد العامة للعقود ،وفي االة تم انعقاد العقد مع شركة اإلدارة
فتنصرف آثار هذه العقود إلى الشركة المالكة طبقا ألاكام الوكالة في القانون المدني بأية
دولة على أن تارر هذه العقود بثالث نسخ توضع إاداها في و ازرة السيااة.
 -0مطالبة المستفيد بمراجعة كافة بنود العقد قبل التوقيع عليه ،اتى يتأكد من تفهمه الكامل
للعقد وبنوده ،وكيفية االستفادة من نظام اقتسام الوقت ،مع منح المستفيد مهلة تختلف
باختالف القوانين في الدول بالعدول عن التعاقد مع ااتسا

المدة من تاريخ تقديم العقد

لو ازرة السيااة.
 -6اشتراط تقدم الشركة المالكة بخطا

لو ازرة السيااة تبين الوادات المعروضة للبيع وأسعار

الوادات السيااية المخصصة لنظام اقتسام الوقت في كل موسم ،ويترت

()1

عليها االلتزام

يراجع في ذلك القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة  ،2669والقرار الو ازري المصري رقم  011لسنة ،1446

والق ارر الوزاري المصري رقم  161لسنة  1449والقرار الوزاري المصري رقم 264لسنة  ،1424نظام تملك
العطالت لسنة .1440
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باألسعار المقدمة بايث تطابق العقود المبرمة وفي اال زيادة هذه األسعار تمتنع اإلدارة
المختصة بو ازرة السيااة اعتماد هذه العقود ،فبالتالي يعد خطا

الضمان المقدم من

الشركة المالكة بوسيلة ضغط على الشركة اتى تقوم بالتزاماتها على أكمل وجه ،وفي االة
إاداث أي تغيرات من الشركة المالكة بشأن األسعار عليها تقديمها إلى الو ازرة وبعد
اعتمادها يج

االلتزام بها لمدة ال تقل عن سنة.

 -9تشكيل لجنة هدفها عمل جولة ميدانية دورية لزيارة المنشآت السيااية والفندقية التي تعمل
بنظام اقتسام الوقت ،سواء الوزير أو من ينو

عنه أو ممثلون من و ازرة السيااة للوقوف

على مستو تلك المنشآت الفندقية أو السيااية ،وفاص مد التزامها بالمواصفات الفندقية
وتنفيذ العقود المبرمة مع المستفيدين وذلك طبقا لبرنامج التفتيش التي تضعه الو ازرة لضمان
اماية المستفيدين من نظام اقتسام الوقت.
ثانيا :امتيازات المستفيد في نظام اقتسام الوقت
منات التشريعات التي عالجت نظام اقتسام الوقت المستفيد عدة امتيازات ،وذلك لضمان
أفضل اماية له كونه الطرف الضعيف بالعقد ويمكن إجمال هذه االمتيازات فيما يلي (:)1
-2إعطاء المستفيد الاق في تجزئة أسبوعه إلى فترتين خالل السنة ،وذلك مقابل سداد
المصروفات المترتبة على هذه التجزئة وفقا للوائح المنظمة لذلك.
-1ياق للمستفيد شراء أكثر من أسبوع بذات القرية أو المنشأة أو المنتجع السيااي بشرط أال
يتضمن العقد الوااد أكثر من ثالثة أسابيع للمستفيد نفسه.

()1

يراجع في ذلك القرار الوزاري المصري رقم  69لسنة  ،2669والقرار الو ازري المصري رقم  011لسنة ،1446

والق ارر الوزاري المصري رقم  161لسنة  1449والقرار الوزاري المصري رقم 264لسنة .1424
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-1إعطاء المستفيد الاق في طل

تغيير الفترة الزمنية له ،أو إعادة بيع أو تأجير الوادة لصالاة

الخاص أو مبادلة الوادة مع منتفع آخر على الوادة ذاتها ،أو على وادة أخر مماثلة لها في
منشأة أخر سواء داخل الجمهورية أو خارجها بشرط إخطار مالك المنشأة أو مستغلها بذلك قبل
الول المدة الماددة له بأسبوع.
-0منح المستفيد اق االنتفاع بجميع المرافق التابعة للمشروع السيااي الذي توجد فيه الوادة مثل
المسابح والادائق والمسارح والمالع
-6اكتسا

المستفيد عضوية إاد

والمطاعم.
شركات التبادل العالمية وذلك بعد دفع المستاقات المالية

عليه.
-9منح المستفيد الاق في تجميع أسابيع الملكية الخاصة به ،وايداعها في إاد

شركات التبادل

العالمية والتي تسمح له استعمالها في سنوات الاقة متى تم إيداعها بفترة ال تقل عن ثالثة أشهر
من األسبوع المادد للمستفيد ولمدة سنتين متتاليتين بشرط أن يقوم المستفيد بسداد جميع المستاقات
المالية بما فيها تكاليف الصيانة والضرائ .
-1إعطاء المستفيد اق التصرف في ملكيته الخاصة للوادة فله اق التأجير أو البيع واجراء كافة
التصرفات القانونية ولكن بعد الرجوع لمالك المنشأة أو مستغلها أو أن يني

المالك أو المستغل

بذلك مقابل عمولة تدفع له.
-0السماح المستفيدين من نظام اقتسام الوقت وذويهم وذلك دون غيرهم من النزالء في القرية
السيااية أو المنتجع السيااي بتجهيز الطعام وتناوله داخل الوادات المخصصة لهم.
-6في اال عدم رغبة المستفيد االنتفاع باألسبوع الخاص به بنفسه أو بالتأجير أو اإلهداء أو
الترايل أو المبادلة ،فال يلتزم بمصاريف الصيانة المقررة عليه كاملة في هذه األعوام فقط يلتزم
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بنسبة  %16من القيمة اإلجمالية شريطة أن يقوم بإخطار الشركة المالك خالل الشهرين المثبتين
بالعقد ،والماددين لسداد المصروفات السنوية.
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصـيات
أوال :الخاتمة
تعد السيااة من أكثر القطاعات الداعمة للناتج المالي في كثير من الدول العربية واألجنبية
والسيما الدول البترولية وتعد نظام اقتسام الوقت أهم عنصر من عناصر النشاط السيااي لما له من
دور تنموي كونه من األنظمة الاديثة نسبيا.
وعليه قام عدد من المشرعين كالمشرع الفرنسي والمصري والسعودي والعماني باالهتمام بعقد
اقتسام الوقت ،وتنظيمه وفق منظومة تشريعية نظمت كافة األمور التي تخص النظام من ايث ضرورة
الاصول على التراخيص الالزمة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة بو ازرة السيااة ،واشت ارط عدم جواز
التعامل بهذا النظام إال بعد الاصول على كافة التراخيص والوثائق المطلوبة وطرق تسويق النظام
وشروط اإلعالن عنه والكيفية التي يتم بها.
وقد قامت البااثة من خالل هذه الدراسة ،بالباث في اآلثار القانونية المترتبة على عقد اقتسام
الوقت متمثلة في التزامات واقوق كل من المالك والمستفيد من العقد ،والتاديات التي تواجه كل منهم،
قصور تشريعيا ملاوظا في تنظيم عقد اقتسام الوقت النااية التشريعية
ا
وخلصت البااثة بأن هناك
والتنظيمية ،فخلو هذا النظام من القواعد المنظمة له سمات بكثير من التجاوزات سواء من قبل
المسوقين أو الشركة المالكة والبائعة للنظام.
وتبين من خالل هذه الدراسة أن هناك ثمة التزامات تترت
الفندقية بموج

على مالك المنشأة السيااية أو

العقد المبرم مع المستفيد ،والتي جاءت بهدف ضمان تنفيذ العقد واماية المستفيد
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ولسالمة تطبيق نظام اقتسام العقد من أي تجاوزات للوصول إلى المستويات العالمية لتاقيق أعلى
فائدة ممكنة لالقتصاد القومي ،باإلضافة إلى الاقوق التي رتبتها شروط العقد المبرم مع المستفيد.
كما تبين في هذه الدراسة الاقوق المترتبة للمستفيد من عقد اقتسام الوقت بموج

بعض

ارت والتي يقابلها التزامات تفرض عليه للمالك.
القوانين المطبقة والقر ا
ولواظ في الدراسة أن المشرع األردني لم يشرع أو ينظم قانون لضمان تنفيذ وتطبيق نظام
اقتسام الوقت ،واكتفى بقرار صادر عن وزير السيااة وترك تنظيم العقد للقواعد العامة ،ايث يتم
الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني.
وتبي ن رغم وجود تشريعات تنظم نظام اقتسام الوقت كقانون السيااة العماني رقم  11لسنة
 1441والئاته التنفيذية ،ونظام المشاركة بالوقت السعودي رقم  149لسنة 2010ه والئاته
التنفيذية ،إال أنها تعاني من القصور في بعض المسائل كما يتضح ذلك من خالل بيان نتائج هذه
الدراسة والتوصيات المقتراة بهذا الشأن.
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ثانيا :النتائج
توصلت البااثة من خالل الباث في هذه الجزئية إلى النتائج التالية:
 -2عقد اقتسام الوقت أو ما يعرف بز ( )Time shareهو عقد يلتزم فيه مالك المنشأة السيااية
أو مستغلها بنقل ملكية اصة في وادة سيااية ،أو نقل منفعتها إلى المستفيد على أن ينتفع
بها األخير مدة ماددة من كل عام مقابل مبلغ نقدي يلتزم بدفعه المستفيد.
 -1أول من عرف نظام اقتسام الوقت دول الغر منذ أكثر من خمسين سنة وجر التعامل به
فظهر في المملكة المتادة وبعدها في سويس ار إال أنه لم ينظم تشريعيا ،ثم ظهر في فرنسا
وصدر قانون منظم له باسم شركات الملكية الزمنية عام  ،2609وانتشر عقد اقتسام الوقت
فكان المالك عبارة عن شركة تبيع اصصا للمستفيدين وتخولهم اق االنتفاع بها لمدة ماددة،
وأد ذلك إلى سعة انتشاره في كافة الدول الغربية مما أوصله إلى الدول العربية وكان أول
ظهوره في مصر ،ولكنه لم ينظم تشريعيا ،إال أنه صدر قرار وزاري رقم  69لسنة 2696
والذي عين مفه وم عقد اقتسام الوقت وبين صوره وأشكاله والكيفية التي يتم بها ،وبعدها اقق
انتشار في باقي الدول العربية :ففي سلطنة عمان قام المشرع العماني بتنظيم أاكام
ا
هذا العقد
المشاركة بالوقت في قانون السيااة رقم  11لسنة  1441واألاكام التفصيلية له في الالئاة
التنفيذية لقانون السيااة ،وبوصوله إلى المملكة العربية السعودية ايث أصدر المشرع
السعودي نظام المشاركة بالوقت رقم  149لسنة 2010والالئاة التنفيذية له ،وقد صدر قرار
بإجازة _من النااية الشرعية_ هذا العقد ضمن شروط من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثامنة عشر المنعقدة في ماليزيا عام ،1440
وفي المملكة األردنية الهاشمية صدر نظام عام  1422تات مسمى نظام تملك العطالت
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واقتسام الوقت صادر بمقتضى البند ( )1من الفقرة ( )6من المادة ( )1والفقرة ( )2من المادة
( )29من قانون السيااة رقم (.2600 )1
 -1أطلق على هذا النظام عدة تسميات وبناء على المصطلح باللغة االنجليزية األصلية
بمصطلح "تايم شير" " "Time shareثم جاءت الترجمة العربية بمعان مشابهة كلها تعتمد
على الاصة (أو النصي

أو السهم) أو االقتسام (أو المقاسمة أو القسمة) أو المااصة

(توزيع الاصص) مثل “مشاركة الوقت" أو "المشاركة في الزمن" أو مشاركة زمنية" أو
"اقتسام الوقت" أو "الاصص الزمنية" ،المهايأة الزمانية" وقد اختلفت تسميات هذا النظام
باس

أنواعه في القانون وتنقسم التسمية لعقد اقتسام الوقت باس

التكييف القانوني للعقد،

أما اإليجار طويل المدة ،أو البيع مع تجزئة الملكية ،والاظنا استعمال المشرع األردني لنظام
تملك العطالت واقتسام الوقت ويعني اق االنتفاع بوادة في المنشأة أو المشروع ولمدة
(اصة زمنية) من كل سنة من السنوات المتفق عليها بموج

عقد يبرم لهذه الغاية بين

المشترك والمالك مقابل ثمن معلوم يختلف باختالف الزمن.
 -0يتكون عقد اقتسام الوقت من عدة أركان تتشابه مع األركان العامة للعقود كالرضا والمال
والسب

والشكلية باإلضافة إلى أركانه الخاصة المتمثلة بأطراف العقد األساسي وهما المشتري

أو المستفيد أو المشترك ،والطرف الثاني هو مالك المنشأة أو مستغلها وهو البائع باإلضافة
إلى العديد من األطراف المتشابكة التي تتكافل معا إلنجاح العقد مثل شركات التبادل،
واإلدارة ،وشركات التسويق ،والبنوك ،والمؤسسات الترفيهية ،وشركات إعادة البيع ،ومع تاديد
مدة االنتفاع التي تصل إلى عشرين عاما وتعين المقابل النقدي ونوع الخدمة المقدمة
للمستفيد.
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 -6تمثل الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت التكييف المادد للعقد ،فتعددت صور هذا العقد في
الواقع العملي كأن يكون عقد بيع أو عقد إيجار للوقت أو عقد إقامة فندقية ،أو عقد يرت
منفعة فقط ،ويمكن اصر صورة هذا العقد في صورتين ،هما إما نقل ملكية اصة شائعة في
وادة سيااية وتسمى (الملكية الكاملة أو عقد الملكية المشتركة) واما نقل ملكية منفعة في
وادة سيااية أو سكنية.
-9

يادد الوصف القانوني لعقد اقتسام الوقت باس

مجموعة الظروف التي تايط به كونه

يتشابه مع عدة عقود مسماة ،كعقد البيع أو اإليجار ،وعقد اإلقامة الفندقية وعقد المقاولة،
ولكن لوجود القليل من االختالف عن هذه العقود نجد صعوبة في تطبيق القواعد الخاصة
بأي من العقود السابقة ،وبالنتيجة نالاظإن عقد اقتسام الوقت هو عقد من نوع خاص رغم
أنه يتشابه مع كثير من العقود كالبيع واإليجار والمقاولة ،إال أنه ياتاج إلى تنظيم خاص به.
 -1يشترك عقد اقتسام الوقت مع العديد من العقود المسماة المعالجة والمنظمة في الكثير من
القوانين بجملة من الخصائص فهو من عقود المعاوضة ،فكل طرف من أطرافه يأخذ مقابال
لما يعطي ،ويعد عقدا شكليا وال يكفي النعقاده التراضي ،بل تشترط الكتابة والتسجيل وليس
لمجرد اإلثبات لكن شرط لالنعقاد ،وذلك للاد من ظاهرة التالع

واالاتيال في ظل عدم

وجود نص تشريعي يامي هذا العقد ،ويختص بأنه عقد إذعان ايث يمثل المستفيد الطرف
الضعيف بالعقد ،وأخي ار هو عقد ملزم لجانبين وبالتالي تترت
والذي هو موضوع هذه الدراسة.

التزامات واقوق على أطرافه
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 -0يترت

بمناسبة عقد اقتسام الوقت في ذمة المالك للوادة السيااية عدة التزامات ،ويترت

له

العديد من الاقوق ،وتتمثل التزامات المالك أمام و ازرة السيااة كاألمور الخاصة بتسجيل
شركة اقتسام الوقت والتراخيص المطلوبة ،والتزامات المالك أمام المستفيدين(المشتركين)في
العقد كااللتزام باإلعالم قبل التعاقد(االلتزام باإلعالم الكافي) والتزام مالك المنشأة أو مستغلها
بتقديم الخدمات السيااية والفندقية للمستفيد،ويلتزم المالك بصيانة الوادات السيااية والفندقية
وتمكين المستفيد االنتفاع بها ،وتترت

على المالك بعض الجزاءات جراء عدم تقيده بتنفيذ

التزامه أو إخالله فيه وتمثل الاقوق باق المالك في المقابل النقدي و اقه في إدارة شركة
اقتسام الوقت وادارة الموقع السيااي وادارة الوادات واتخاذ كافة الق اررات التي تضمن سير
العقود على أكمل وجه.
 -6يرت

عقد اقتسام الوقت عدة آثار خاصة بالمستفيد تتنقسم إلى اقوق والتزامات تتادد باس

صورة العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين فيلتزم المستفيد بأداء ثمن معين مقابل إقامته وانتفاعه
من الوادة السيااية ،ويلتزم بدفع المصاريف اإلضافية السنوية كمصاريف الصيانة والضرائ
واإلدارة ويلتزم المستفيد باستعمال الوادة السيااية أو الفندقية في الغرض المتعاقد عليه وأن
ياافظ عليها ،وعلى مرافقها الخاصة ،وأال يعرضها للتلف وأال يجري أي تعديالت فيها وأن
يسلمها للمالك عند انتهاء المدة.
 -24ياصل المستفيد من عقد اقتسام الوقت على الكثير من الاقوق ،مثل اق المستفيد بتسلم
الوادة السيااية أو الفندقية في الموعد المادد ،وطبقا للمواصفات الموجودة في العقد واقه
باالنتفاع بالوادة السيااية أو الفندقية طوال مدة إقامته في الوادة والاصول على النشرة
التفصيلية المتعلقة بالعقد ،باإلضافة إلى ذلك وضعت اقوق من طبيعتها تامي المستفيد مثل
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اق المستفيد في إلغاء العقد أو التراجع عنه ،واقه بإجراء التصرفات القانونية على ملكية
الوادة الخاصة به سواء بالبيع أو باإليجار أو بالهبة أو بالمبادلة ،وال تقتصر الاقوق عليه
فقط ،بل تمتد إلى جميع ورثته بعد موته.
 -22تأمين اماية للمستفيد من نظام اقتسام الوقت ومن األسالي

التسويقية الكاذبة الذي

يستخدمها المفوض أو المالك للشركة ،فوضعت التشريعات مجموعة من الضمانات لاماية
المستفيد من كافة طرق الغش والخداع والتزييف ،وافت ذلك بالكثير من االمتيازات التي
جعلت لمصلاة المستفيد على أساس أنه عقد إذعان وأن المستفيد طرف ضعيف مثل إعطاء
المستفيد مدة لفسخ العقد دون أن يرت

آثاره.
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ثالثا :التوصيات
 -2ضرورة تنظيم عقد اقتسام الوقت في قانون مستقل ،أو ضمن نصوص قانون السيااة ،بايث
يتم وبكل دقه تاديد الضوابط والشروط للممارسة هذا النظام وتعيين الاقوق وااللتزامات الناشئة
عنه واماية أطراف التعاقد كونه نظاما متشعبا ياوي الكثير من المواضيع.
 -1ضرورة تنظيم عقد اقتسام الوقت بما يوافق قواعد القانون المدني األردني ،ولما الاظنا من
اختالف في بعض السائل مثل التأجير من الباطن وتوريث اق المنفعة بعد موت صاا

اق

االنتفاع.
 -1والى أن يتم ذلك يج

ضبط هذا العقد بجملة من الضوابط:

ضرورة العمل على تصايح المفاهيم الخاطئة عن عقد اقتسام الوقت ،من نااية ضعف القوانين
المساندة له ،ومن نااية األسالي

المعتمدة من قبل المسوقين التي عملت على هز صورة هذا

العقد عند أغلبية الجمهور.
تشديد الرقابة من و ازرة السيااة على الشركات العاملة في عقود اقتسام الوقت لضمان اماية
المتعاملين.
تنظيم سبل الدعاية واإلعالن بايث يراعى فيها الدقة والوضوح وعرض كافة البيانات المتعلقة
بالعقد ،والبعد عن أسالي

اإلغراء والتزييف والجذ

الكاذ .

عدم قصر العمل بنظام اقتسام الوقت على المنشآت السيااية والفندقية والعمل على توسيع
مجاالتها لكي تعم العقارات السكنية وغيرها.
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ضرورة إيجاد وتفعيل جهات مختصة رسمية مهمتها توعية الجمهور بكافة جوان

العقد وتقديم

النصح واإلرشاد لهم ،ومعالجة المشاكل الناتجة عن التعاقد وعمل دراسات لبيان كيفية الوصول إلى
المستويات العالمية لتاقيق أعلى فائدة ممكنة لالقتصاد الوطني.
ضرورة تعيين جهة قضائية تفض النزاعات المتعلقة بنظام اقتسام الوقت ولمتابعة كافة القضايا التي
تنشأ عن هذه العقود أو تعيين لجنة تاكيم تتولى كافة النزاعات المترتبة عن التعامل مع هذا
النظام.
وضع جزاءات رادعة على كافة المخالفات سواء من المالك أو من المستفيد جراء عدم االلتزام

بالضوابط والشروط المكتوبة في بالعقد.

تم بحمد اهلل
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المراجع العربية:

 .2أبززو رمززان ،اسززعد والزيززادات ،ممززدوح ،مززد إدراك السززياح األردنيززين للخززداع التسززويقي
الززذي تمارسززه وكزاالت السززيااة والسززفر ،د ارسززة تاليليززة ميدانيززة_ مجلززة تنميززة ال ارفززدين،
العدد ،244مجلد 11لسنة  1424جامعة الموصل1446/0/10،
 .1أبو سلمان ،عبد الوهزا

إبزراهيم ( ،)1441عقزد التملزك الزمنزي ،د ارسزة قانونيزة مقارنزة.

مجلة الباوث الفقهية المعاصرة.
 .1أب ززو عل ززم ،وص ززال )1446( ،د ارس ززة لص ززناعة المش ززاركة بالوق ززت ف ززي مص ززر ،الم ززؤتمر
العلم ززي الس ززنوي ال ارب ززع لجامع ززة الز زوان ،الجوانز ز

التشز زريعية واالقتص ززادية للس ززيااة ف ززي

مصر والعالم العربي ،مطبعة اإلسراء ،القاهرة.
 .0ج ززالل ،نف ززين -عي ززد ،إبز زراهيم ،د ارس ززة ت ززأثير المتغيززرات الدولي ززة والمالي ززة عل ززى ص ززناعة
السززيااة الااضززر والمسززتقبل ،مجلززة اتاززاد الجامعززات العربيززة للسززيااة والضززيافة ،كليززة
السيااة والفنادق جامعة قناة السويس.
 .6جميعي ،اسن عبد الباسط ،)2661( .التعامل على الوادات العقارية بنظزام المشزاركة
في الوقت ،النسر الذهبي للطباعة ،مصر
 .9امدون ،ند سالم ،)1422( ،عقزد المشزاركة بالوقزت ،د ارسزة مقارنزة بازث منشزور فزي
مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية ،كلية الاقوق.
 .1زهران ،طه ( ،)1446نظام المشاركة الزمنية ،باث منشور على منتزديات طزال
اقوق الزقازيق.
 .0السالك ،كامل فريد ،شرح عقد اإليجار الموسمي ،دار المالح للطباعة والنشر.

كليزة
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 .6سالمة ،اامد عبد الكريم( ،)1444عقزد المشزاركة الزمنيزة أو اقتسزام الوقزت فزي القزانون
الدولي الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
.24

السز ززنهوري ،عبز ززد الز ززرزاق اامز ززد ،الوسز ززيط فز ززي شز ززرح القز ززانون المز ززدني ،ج ،0البي ز زع

والمقايضة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
.22

السنهوري ،عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني ،اق الملكية ،ج.0

.21

السنهوري ،عبزد الزرزاق )2609( ،الوسزيط فزي شزرح القزانون المزدني (أسزبا

كسز

الملكية العينية األصلية) دار النهضة العربية ،القاهرة ،ج.6
.21

السيسززي ،مززاهر عبززد الخززالق )1441( ،صززناعة السززيااة ،القززاهرة ،مطززابع ال زوالء

الاديثة.
.20

صاا  ،اشزراق صزباح )1424( ،عقزد المشزاركة الزمنيزة التزايم شزير ،مجلزة رسزالة

الاقوق ،العدد األول.121-261، ،
.26

الصززميدعي ،مام ززود ،والا ارم ززي ،جم ززال اسززين ،إث ززر اس ززتراتيجيات تق ززديم وتط ززوير

الخززدمات السززيااية علززى رضززا السززياح ،د ارسززة تطبيقيززة فززي القطززاع السززيااي األردنززي،
عمان 1440،
.29

عب ززادي ،بت ززول صز زراوة ( )1421العق ززد الس ززيااي د ارس ززة قانوني ززة مقارن ززة ،منش ززورات

الالبي الاقوقية .بيروت.
.21

عبززد القززادر ،ناريمززان ( )2660التش زريعات الفندقيززة والسززيااية (الشززركات السززيااية

التنظيم القانوني لإلرشاد السيااي نظام اقتسام الوقت في مصر) القاهرة.
.20

عبد الهادي ،نفين ،تملك العطالت واقتسام الوقت مفهوم سيااي جديد في المملكة،

جريدة الدستور.1422/0/6 ،
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.26

عرفززة ،مامززد ،السززيااة بنظززام المشززاركة بالوقززت وسززيلة لتززرويج السززيااة وتشززجيعها

في السعودية ،مجلة االقتصادية ، ،العدد  096620يوليو 1449
.14

عرفززه ،مامززد( )1441أهميززة التنظززيم القززانوني للسززيااة بالمشززاركة بالوقززت ،باززث

منشور على صايفة االقتصادية العدد  6400بتاريخ .1441/0/1
.12

عرفه ،مامزد ،أهميزة التاكزيم لتسزويه المنازعزات الناشزئة عزن سزيااة (التزايم شزير)،

مجلة االقتصادية  0أغسطس 1441 ،العدد .6462
.11

عم ززر ،مام ززد عب ززد الال ززيم ،ن ززدوة المش ززاركة الزمني ززة واق ززوق االتف ززاق ب ززين المنظ ززور

اإلسالمي والتطبيق المعاصر 10،فبراير 1440م مطبعة مركز صالح كامزل لالقتصزاد
اإلسالمي ،جامعة األزهر ،مدينه نصر
.11

غززاوي ،اامززد ،التاززذير مززن مسززوقي "تززايم شززير" غيززر نظززاميين ،صززايفة الريززاض

اليومية ،العدد 12 ،20102يوليو 1441
.10

الغ ازلززي ،مامززد مامززد )1440( ،التطبي زق المعاصززر القتسززام الوقززت "التززايم شززير"

المش ززاركة الزمنيزززة "الت ززايم شزززير" واق ززوق االرتفزززاق ب ززين المنظ ززور اإلس ززالمي والتطبيز ززق
المعاصر جامعة األزهر.
.16

القاضز ززي ،هشز ززام مامز ززد ،نز ززدوة المشز ززاركة الزمنيز ززة واقز ززوق االتفز ززاق بز ززين المنظز ززور

اإلس ز ززالمي والتطبي ز ززق المعاص ز ززر  10،فب اري ز ززر 1440م ،مطبع ز ززة مرك ز ززز ص ز ززالح كام ز ززل
لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر مدينة نصر
 .19كامل ،سزمير )2662( ،النظزام القزانوني لازق المسزتفيد مزن المشزاركة بالوقزت ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.
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.11

آلل ال ززدين ،مامز زد أك ززرم )1441( ،نظ ززام االش ززتراك ف ززي الوق ززت ،باي ززث مق ززدم إل ززى

مجمززع الفقززه اإلسززالمي الززدولي التززابع لمنظمززة المززؤتمر اإلسززالمي الززدورة الثالثززة عش زرة
ماليزيا.
.10

مااس ززنة ،نسز زرين ( ،)1446عق ززد اقتس ززام الوق ززت ،د ارس ززة قانوني ززة الق ززانون األردن ززي

والقوانين المقارنة ،باث منشور ،جامعة اليرموك.
.16

المص ززري ،رفي ززق ي ززونس )1440( ،ن ززدوة بعنز زوان المش ززاركة بالوق ززت ،مرك ززز أبا ززاث

االقتصاد اإلسالمي –جامعة الملك عبد العزيز ،جدة.
.14

المصري ،نعيم سمارة ،قسمة المهايأة في الفقه اإلسالمي ،مجلة الجامعة اإلسالمية

(سلس ززة الد ارس ززات اإلس ززالمية) المجل ززد التاس ززع عش ززر الع ززدد األول ،ين ززاير  ،1422كلي ززة
الشريعة جامعة األزهر ،غزة فلسطين
.12

مالعلو ،ند سالم امزدون ،مجلزة الشزريعة والقزانون ،عقزد المشزاركة بالوقزت د ارسزة

مقارنه ،كلية الاقوق ،العراق .العدد الوااد والخمسون-يوليو.1421
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