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املدير العام, رFي�¢ التحرير

القاضي د.جمال السميطي

شبكات التواصل االجتماعي...
ثقافة االستخدام وحدود المسؤولية

في �لدر��صة �لمنفردة �لتي خ�ص�صها �لإ�صد�ر �لر�بع من تقرير نظرة على �لإعالم 

�لعربي 2011-2015 لأنماط �ل�صتهالك �لإعالمي في دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، 

�أن ن�صبة م�صتخدمي مو�قع �لتو��صل �لجتماعي يومياً و�صلت �إلى 90% من م�صتخدمي 

�ل�صبكة، وبمعدل 4 -5 زيار�ت لمثل تلك �لمو�قع يومياً، ولمدة تتر�وح بين 5 و12 �صاعة 

�أ�صبوعياً. و�أنه من �لمتوقع لمعدل زيارة مو�قع �لتو��صل �لجتماعي �أن يرتفع، علماً 

باأن �لإمار�ت هي �لأعلى عربياً في معدل �نت�صار ��صتخد�م موقع في�صبوك بو�قع %54 

من �ل�صكان.

ولعل تلك �لنتيجة مرتبطة بدر��صة �أمريكية و�صلت �إلى �أن حديث �لمرء عن حياته 

في تويتر �أو مو�قع �لتو��صل �لجتماعي هو ب�صبب مادة بالدماÆ تمنحه �صعور�ً بالمتعة 

�صبيهاً بمتعة �لأكل �أو �لحب.

مثل  �لجتماعي  �لتو��صل  �صبكات  في  �لتفاعل  عن  �لناجم  �ل�صتخد�م  �صوء  �إن 

�لفي�صبوك و�لتويتر مرده �إلى �لجهل �لذي يحوم حول مبادÇ قانونية ثالثة ومتد�خلة 

بحيث خلقت نوعاً من �لمعارك بينها.. هذه �لمعارك ل تن�صاأ �إل ب�صبب م�صكلة معينة، 

حدود  في  �لد�صتور  في  مكفولة  و�لكتابة  و�لتعبير  �لر�أي  حرية  فهي:   Çلمباد� �أما 

�لقانون )�لمادة 30: �لد�صتور(، و�أنه ل جريمة ول عقوبة �إل بن�س، و�أخير�ً كل �إ�صر�ر 

بالغير يلزم فاعله بالتعوي�س، �أ�صف �إلى ذلك �أن �لمرء ل ُيعذر بجهله بالقانون. 

باخت�صار هناك معركة وجهل ونق�س ت�صريعي لتغطية بع�س �لفجو�ت �لت�صريعية، 

وهي  ن�صبياً  لأنها حديثة  ت�صريعاتنا  نق�صو على  �أل  ولكن يجب 

ولكن  �لمخترقين  وجه  في  �لوقوف  على  موDقتة  ب�صفة  قادرة 

تلك  �صد  �لإ�صر�ع على  �لم�صرع على  �لوقت نحن نحث  ذ�ت  في 

تكون  ل  قد  ولكنها  �لآن  ت�صلح  قد  �لعامة  فالقو�عد  �لثغر�ت 

كذلك لحقاً.

التطوع واجب وطني ..
�لمعروف  وعمل  �لخير  حب  على  ن�صاأ  �لإمار�ت  مجتمع  �إن 

وم�صاعد�تنا �لخارجية ل تفرق بين لون �أو جن�س �أو دين، �إن قلوب �صباب 

�أو  مالياً  لي�صت مركز�ً  �لإمار�ت  و�أن  و�لعطاء،  بالخير  مليئة  �لإمار�ت 

�قت�صادياً فقط، بل هي محطة �إن�صانية رئي�صية على �ل�صاحة �لعالمية، 

و�أن مبادر�ت �لإمار�ت ل تقت�صر على �لغذ�ء و�لدو�ء و�لك�صاء، بل على 

�صد �لفجو�ت �أي�صاً في �لعلم و�لثقافة و�لمعرفة و�لبيئة وغيرها. كانت 

مكتوم  �آل  ر��صد  بن  محمد   ïل�صي� �ل�صمو  �صاحب  �صيدي  كلمات  تلك 

�لتقائه  عند  دبي  حاكم  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

باأ�صحاب �لمبادر�ت �لتطوعية. 

�إبد�ع  من  يخلو  ل  �لإمار�ت  دولة  في  �لتطوعي  �لعمل  �إن 

�صباب و�صابات �لدولة وفي نف�س �لوقت نحن بحاجة لدعم تلك 

�أن  يجب  �لتطوع  ثقافة  �أن  كما  ومادياً،  ب�صرياً  دعماً  �لمبادر�ت 

تعزز بقيم ثابتة ومكت�صبات حتى نر�صخها في نفو�س كافة �لنا�س 

بالإيجاب  ينعك�س  �أن  �صاأنه  من  مما  �ل�صتمر�رية  ن�صمن  حتى 

على دولتنا �لحبيبة.

دبلومات جديدة ومجلة وبطولة..
حقيقتها  في  تعك�س  �لمعهد  �صعار  هي  �لتي  �ل�صعلة  �إن 

��صتمر�رية �لعمل في �لمعهد و�أثرها في �لمجتمع و�لمتمثل في 

 iلنور �لذي ين�صاأ عنها فيما يتعلق بتطوير �لقدر�ت و�لمعارف لد�

جديدة   èبر�م �أربعة  �لمعهد  �أطلق  لقد  و�لمقيمين،  �لمو�طنين 

تدريبية   èبر�م وثالثة  �ل�صرعيين  �لماأذونين  دبلوم  في  متمثلة 

�أولها  �لتي  �لثقة  �إن  �لق�صاء.  لأعو�ن  مخ�ص�صة  متخ�ص�صة، 

�لمجتمع في �لمعهد ي�صع على كاهله حماًل يتمثل في �لتجديد 

و�لجودة في �لبر�مè ونحن قبلنا �لتحدي. كما خرجت �إلى �لنور 

�أحدث �إ�صد�ر�ت �لمعهد وهي »مجلة معهد دبي �لق�صائي«، تلك 

�لقانونية  �لأبحاث  بن�صر  تعنى  �لتي  �لمحكمة  �لعلمية  �لمجلة 

في تقنية �لمعلومات و�لعلوم �لحديثة، وتعد �لمجلة �لأولى من 

نوعها في �لمنطقة وذلك بهدف �إثر�ء �لمكتبة �لقانونية باأبحاث 

علمية متخ�ص�صة في مجال �لقو�نين �لإلكترونية.

كما �أطلق �لمعهد دورته �لرم�صانية �لأولى لخما�صيات كرة 

�لقدم وذلك بمنا�صبة �فتتاح ملعبه، وما ذلك �إل تعزيز لالأدو�ر 

�لتدريب  على  قا�صر�ً  لي�س  دوره  و�أن  �لمعهد  بها  يقوم  �لتي 

و�لدر��صات و�إنما �لهتمام ببناء �لأج�صام �لبناء �لمادي بجانب 

تخلق  �أن  �صاأنها  �لبطولت من  �إن مثل هذه  �لمعرفي.  �لبناء 

بين  و�لم�صاركة  �لتو��صل  �أهمية  على  قائمة  تناف�صية  بيئة 

كافة  على  بنهّاءة  ب�صورة  ينعك�س  بحيث  و�لموD�ص�صات  �لدو�ئر 

�ل�صركاء و�لعمالء.

        @JamalAlsumaiti

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

نقطة وأول السطر..

 Åومن ل يخط ،Åمن ل يعمل ل يخط

ل يتعلم، ومن ل يتعلم ل يتطور.

تطوع ..تويتر .. 

 جديد المعهد ..
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�ل��ت��ح��ري��ر برقية  رئ��ي�����س  ت��ل��ق��ى 

ك���ري���م���ة م����ن م���ع���ال���ي �ل���دك���ت���ور 

ه�����ادف ب���ن ج���وع���ان �ل��ظ��اه��ري  

معاليه  فيها  �أثنى  �لعدل،  وزير 

على �إ�صد�ر�ت �لمعهد، وبخا�صة 

م��ج��ل��ة م��ع��ه��د دب���ي �ل��ق�����ص��ائ��ي ، 

�صوف  �أن��ه��ا  �إل���ى  معاليه  و�أ���ص��ار 

�إ���ص��اف��ة ج��دي��دة للمكتبة  ت��ك��ون 

بالإطالع  �لقانوني  بالعمل  عالقة  له  من  ولكل  �لقانونية 

ثمن  كما  تحويها،  �لتي  �لقيمة  �لمعلومات  من  و�ل�صتفادة 

معاليه �لجهد �لمبذول في �إخر�ج �لمجلة.

رئي�س �لتحرير: �إن �لكلمات �لكريمة من معالي وزير �لعدل 

�ل��دك��ت��ور ه��ادف ب��ن ج��وع��ان �ل��ظ��اه��ري لهي دع��م ل محدود 

على  جميعا  ن�صعه  وو���ص��ام  �لمعهد،  ف��ي  �لعاملين  لجميع 

�صدورنا بالفخر و�لعتز�ز.

�لأمريكي:  �ل�صفير  من  ر�صالة  �لتحرير  رئي�س  تلقى 

نيابة عن حكومة �لوليات �لمتحدة �لأمريكية ب�صكل 

�أعبر لكم عن خال�س  عام وب�صكل خا�س وز�رة �لعدل 

وتنفيذ  لتنظيم  �لق�صائي  دبي  ولمعهد  لكم  تقديري 

عن  �لباك�صتانية  بالحكومة  �لخا�صة  �لعمل  ور���ص��ة 

مما   ، �لممتلكات  وم�����ص��ادرة  �لأم����و�ل  غ�صل   è��ب��رن��ام

�لر�ئعة  جهودكم  بف�صل  �لنجاح  �لعمل  لهذ�  تحقق 

في تنظيم �لبرنامè بحرفية ومهارة، و�إن كانت هذه 

زيارتي �لأولى للمعهد فاإنه لي�صعدني �لتو��صل �لد�ئم 

.èمعكم لما لم�صته من حرفية ودقة في تنفيذ �لبر�م

رئي�س �لتحرير: �أ�صالة عن نف�صي ونيابة عن مجل�س 

د�ئ��م��اً  ن��رح��ب  فيه  �لعاملين  وجميع  �لمعهد  �إد�رة 

�لدبلوما�صية  و�لهيئات  �لموD�ص�صات  م��ع  بالتعاون 

و�ل��م��وD���ص�����ص��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�لأك��ادي��م��ي��ة ف��ي �لعالم 

ف��ه��ذ� م��ك��ون م��ن م��ك��ون��ات روDي���ة �لمعهد ب��ان نكون 

فمرحباً  و�لعدلي،  �لقانوني  للتميز  �إقليمياً  مركز� 

�لعدل  وز�رة  لثقة  �ل�صكر  وك��ل   ، �ل�صفير  �صعادة  بك 

لختيار  باك�صتان  وحكومة  �لأميركية  و�لحكومة 

.èمعهد دبي �لق�صائي لتنفيذ هذ� �لبرنام

شكرا جزيال معالي وزير العدل
«فثناؤكم مصدر دعمنا»

شكر دبلوماسي من
سعادة السفير مايكل كربن

السفير األمريكي بالدولة

شكـــرًا 
لتواصلكم

ويمثل  »�ل��م��ع��ه��د«  مجلتكم  تفتحه  ج��دي��د  ب��اب 

فيه  �لأع����ز�ء،  للقر�ء  وملتقى  و�ح��ة  نظرنا  ف��ي 

ي��م��ار���ص��ون ح��ق��ه��م �ل��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي �ل��ت��ع��ب��ي��ر عن 

بالمجلة،  يتعلق  ف��ي��م��ا  وم��ق��ت��رح��ات��ه��م  �آر�ئ���ه���م 

و�أن�صطته،  وبر�مجه  �لمعهد،  ويمتد لإ�صد�ر�ت 

ونحن نرحب بكل قلم يكتب لنا، ونعدكم بالرد 

على كل ما ي�صلنا من �آر�ء ومقترحات، في هذ� 

�لإلكتروني  �لبريد  عبر  معنا  تو��صلو�  �ل��ب��اب، 

في  �ل��م��وج��ودة  �لعناوين  على  �ل��ع��ادي  و�لبريد 

فهر�س �لمجلة.

لتواصلكم

ôjôëàdG ¢ù«FQ ójôH

شكراً على الوعي الثقافي
ع��ل��ى ج��ه��ودك��م  ون��ث��ن��ي  �لم�صتمر  �ل��ت��و����ص��ل  ع��ل��ى  ن�����ص��ك��رك��م 

مجالتها،  بكافة  �لقانونية  �لثقافة  ن�صر  في  �ل��الم��ح��دودة 

�ل��م��ح��ت��رم، متمنين  ت��وف��ي��ق  رم�����ص��ان  ع��م��رو  �ل�صيد  وج��ه��ود 

ل��ك��م د�وم �ل���رق���ي  و�ل���رف���ع���ة ف���ي ظ���ل �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ص��ي��دة 

و�ل��ح��ك��ي��م��ة ل�����ص��ي��دي ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س و���ص��اج��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��ï م��ح��م��د ب���ن ر����ص��د 

�ل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة، ح��اك��م دب����ي، ول���ي �ل��ع��ه��د.

�صالم �حمد �صهيل �لر��صدي

خريè �لدفعة �لثالثة - دبلوم �لق�صاء �لع�صكري

�لر��صدي  �صهيل  �أحمد  �صالم  لالأ�صتاذ  �صكر�ً  �لتحرير:  رئي�س 

مع تمنياتي له بالتوفيق ولقو�تنا �لم�صلحة بمزيد من �لتقدم 

و�لرقي في خدمة �لوطن.

�لأمريكي:  �ل�صفير  من  ر�صالة  �لتحرير  رئي�س  تلقى 

نيابة عن حكومة �لوليات �لمتحدة �لأمريكية ب�صكل 

�أعبر لكم عن خال�س  عام وب�صكل خا�س وز�رة �لعدل 

وتنفيذ  لتنظيم  �لق�صائي  دبي  ولمعهد  لكم  تقديري 

عن  �لباك�صتانية  بالحكومة  �لخا�صة  �لعمل  ور���ص��ة 

مما   ، �لممتلكات  وم�����ص��ادرة  �لأم����و�ل  غ�صل   è��ب��رن��ام

�لر�ئعة  جهودكم  بف�صل  �لنجاح  �لعمل  لهذ�  تحقق 

في تنظيم �لبرنامè بحرفية ومهارة، و�إن كانت هذه 

زيارتي �لأولى للمعهد فاإنه لي�صعدني �لتو��صل �لد�ئم 

.èمعكم لما لم�صته من حرفية ودقة في تنفيذ �لبر�م

رئي�س �لتحرير: �أ�صالة عن نف�صي ونيابة عن مجل�س 

د�ئ��م��اً  ن��رح��ب  فيه  �لعاملين  وجميع  �لمعهد  �إد�رة 

�لدبلوما�صية  و�لهيئات  �لموD�ص�صات  م��ع  بالتعاون 

و�ل��م��وD���ص�����ص��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�لأك��ادي��م��ي��ة ف��ي �لعالم 

ف��ه��ذ� م��ك��ون م��ن م��ك��ون��ات روDي���ة �لمعهد ب��ان نكون 

فمرحباً  و�لعدلي،  �لقانوني  للتميز  �إقليمياً  مركز� 

�لعدل  وز�رة  لثقة  �ل�صكر  وك��ل   ، �ل�صفير  �صعادة  بك 

لختيار  باك�صتان  وحكومة  �لأميركية  و�لحكومة 

.èمعهد دبي �لق�صائي لتنفيذ هذ� �لبرنام

شكر دبلوماسي من
سعادة السفير مايكل كربن

السفير األمريكي بالدولة

عدنان  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  م��ن  ر�صالة  �لتحرير  رئي�س  تلقى 

فيها  �أث��ن��ى  �ل�����ص��ارق��ة،  �ل��ق��ان��ون جامعة  كلية  ���ص��رح��ان عميد 

�لعلمي   iب��ال��م��ح��ت��و و�أ����ص���اد   ، �ل��م��ع��ه��د  ع��ل��ى مجلة  ���ص��ع��ادت��ه 

و�لفكري �لذي حوته �لمجلة.

لالأ�صتاذ  و�لتحية  �ل�صكر  بخال�س  نتقدم  �لتحرير:  رئي�س 

ل�صعادته  متمنين  �صرحان  عدنان  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �لفا�صل 

بين  فيما  �لبناء  �لتعاون  ��صتمر�ر  �آملين  و�ل�صعادة،  �ل�صحة 

جامعة �ل�صارقة و�لمعهد.

من جامعة الشارقة
إشادة وتعاون بنّاء

�لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ  �صعادة  م��ن  ر�صالة  �لتحرير  رئي�س  تلقى 

عجمان  بجامعة  �لقانون  كلية  عميد  �ل�صرقاوي  �ل�صهابي 

 iأحد� �صتكون  باأنها  موDكد�ً  »�لمعهد«  على مجلة  فيها  �أثنى 

درر �لمكتبة �لقانونية بالجامعة.

رئي�س �لتحرير:

�لدكتور  �لأ�صتاذ   �لعميد  �صعادة  كلماتك  د�ئما  لي�صعدنا  �إنه 

�ل�صهابي، و�لذي د�ئماً ماتربطنا به وبجامعة عجمان وكلية 

�لقانون �لر�ئدة كل مودة وتعاون مثمر، و�إن كلماتكم ت�صعدنا 

د�ئماً كما ي�صعد �لمعهد د�ئما �أن ينهل من علمكم، حفظكم 

�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  لإخو�ننا  و�لتقدير  �لتحية  وكل  �هلل 

وجميع �لعاملين معكم.

مجلة «المعهد»
إحدى درر المكتبة القانونية بجامعة  عجمان



إلى رجال القضاء الواقف

الخبير ودوره في تحقيق العدالة
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�لقدم في  �فتتاح ملعب كرة  بمنا�صبة  �لقدم  كرة 

مقر »معهد دبي �لق�صائي« وذلك بم�صاركة عدد 

�لحكومية  و�لدو�ئر  �لإعالمية  �لموD�ص�صات  من 

�أو��صر  وتوطيد  و�لتناف�س  �لتعاون  روح  لإذك���اء 

�لعالقة �لإيجابية بين �أع�صاء �ل�صلطة �لق�صائية 

�لم�صاركين وبين �لإعالميين و�لمحامين لتكون 

دورة ريا�صية بثقافة �إعالمية قانونية.

�لم�صت�صار  �لإد�رة  مجل�س  رئ��ي�����س  و�أع�����رب 

ع�����ص��ام عي�صى �ل��ح��م��ي��د�ن �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام ب��دب��ي، 

�جتماع  ع��ن  �ل�����ص��ادرة  بالتو�صيات  �صعادته  ع��ن 

بالم�صادقة  يتعلق  فيما  �صيما  �لإد�رة، ل  مجل�س 

نوعية  �إ���ص��اف��ة  �صت�صمل  ج��دي��دة   è��ب��ر�م  4 ع��ل��ى 

�لمو�طنة  �لب�صرية  �لكو�در  تاأهيل   iم�صتو على 

معايير  �أع��ل��ى  وف��ق  �لقانونية  �لمعرفة  وتوفير 

�لتميز و�ل�صمولية.

�ل�صميطي،  �ل��دك��ت��ور ج��م��ال  �ل��ق��ا���ص��ي  وق���ال 

مدير عام معهد دبي �لق�صائي: تمحور �لجتماع 

حول مناق�صة �أبرز �لمبادر�ت �لأخيرة مثل ور�صة 

عمل »غ�صل �لأمو�ل وم�صادرة �لممتلكات« ودبلوم 

 èتخري ف��ي  نجح  �ل���ذي  �لأ���ص��ري��ي��ن،  �لمحكمين 

و�لر�بعة،  �لثالثة  �لدفعتين  خالل  متدرباً   41
�لتدريب   èلبر�م �لمتو��صل  �لنجاح  يعك�س  م��ا 

�لمعهد  مكانة  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �لم�صتمر  و�لتطوير 

كمركز �إقليمي ر�ئد للتميز �لق�صائي و�لعدلي.

على  �أي�صاً  �لجتماع  خالل  �طلعنا  و�أ�صاف: 

�إط���ار  ف��ي  دب���ي  ���ص��رط��ة  �لم�صتركة م��ع   è��ل��ب��ر�م�

�صل�صلة  لتطبيق  �لقائمة  �ل�صتر�تيجية  �ل�صر�كة 

في  تطلعاتنا  تلبي  �لتي  �لتدريبية   èلبر�م� من 

�لم�صكالت  لمو�جهة  موDهلة  ب�صرية   iق��و بناء 

و�صائل  وتطوير  و�لأم��ن��ي��ة  و�لعدلية  �لقانونية 

�لإم��ار�ت��ي  �لمجتمع  ف��ي  �لأم���ن   ïلتر�صي فاعلة 

ونوDكد  �ل�صاملة،  و�لتنمية  �لنه�صة  ودفع م�صيرة 

�لتز�منا �لمطلق بتطبيق قر�ر�ت وتو�صيات هذ� 

في  �لمتمثلة  روDيتنا  تج�صيد  لمو��صلة  �لجتماع 

تعزيز دور �لقانون في بناء مجتمع �آمن ومتكامل 

قائم على �لعدل و�لتنمية.

�عتمد مجل�س �إد�رة معهد دبي �لق�صائي خالل �جتماعه في 

منت�صف يونيو �لما�صي �أربع مبادر�ت تدريبية و�أقر خطة تنظيم 

بطولة ريا�صية في �لملعب �لملحق بالمعهد خالل رم�صان.

حول  تمحورت  مو�صعة  مناق�صات  �لمجل�س  �أع�صاء   iو�أج���ر

�لجهود  تعك�س  �لتي  �لرئي�صية  و�لمبادر�ت  �لق�صايا  من  �صل�صلة 

في  �لقانوني  للتميز  كمركز  �لمعهد  مكانة   ïلتر�صي �لحثيثة 

 iDل��رو� لتبادل  مثالية  من�صة  توفير  �إل��ى  �لر�مية  �لجهود  �إط��ار 

�لتدريب  �آليات   iبم�صتو �لرتقاء  �صاأنها  من  �لتي  و�لقتر�حات 

�لقانونية  �ل��م��ع��رف��ة  وت��وف��ي��ر  �ل��ب�����ص��ري  بالعن�صر  و�ل���ص��ت��ث��م��ار 

�لحديثة وفق �أف�صل �لممار�صات �لدولية.

ع��ق��د �لج��ت��م��اع ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة �ل��م�����ص��ت�����ص��ار ع�����ص��ام عي�صى 

�ل��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  �لإد�رة، وح�����ص��ور  رئ��ي�����س مجل�س  �ل��ح��م��ي��د�ن، 

�ل�صميطي  �لدكتور جمال ح�صين  و�لقا�صي  بالهول  لوDي محمد 

و�لدكتور �أحمد بن حميد�ن و�أحمد عيد �لمن�صوري وعبد �لمنعم 

�صويد�ن وكامل محمود �إبر�هيم.

�لأ�صريين  �لمحكمين  دبلوم   èنتائ �عتماد  �لجتماع  وتخلل 

محكماً   41  èتخري �صهدتا  �للتين  و�لر�بعة  �لثالثة  للدفعتين 

»دبلوم  ت�صتمل على  ب��ر�م��è ج��دي��دة   4 �إق���ر�ر  ع��ن  �أ���ص��ري��اً، ف�صاًل 

 èتدريب �أمناء �ل�صر« و »برنام èلماأذونين �ل�صرعيين« و »برنام�

و��صتمع  �لمعلنين«  تدريب   èبرنام« و  �لتنفيذ«  ماأموري  تدريب 

�لم�صتركة  �لعمل  بور�صة  �لخا�س  �لتقرير   èنتائ �إل��ى  �لأع�صاء 

�أقيمت  �لتي  �لعدل �لأمريكية  �لق�صائي« ووز�رة  بين »معهد دبي 

تحت عنو�ن »غ�صل �لأم��و�ل وم�صادرة �لممتلكات« بهدف تدريب 

عدد من كبار �لم�صوDولين �لحكوميين في �لجمهورية �لإ�صالمية 

�لباك�صتانية، و�لبال≠ عددهم 30 متدرباً، حيث �أثنى �لأع�صاء على 

�أهمية ور�صة �لعمل باعتبارها خطوة ��صتر�تيجية من �صاأنها تعزيز 

مكانة دبي و�لإمار�ت على �لخارطة �لقانونية �لعالمية.

�لم�صتجد�ت  �أحدث  على  �أي�صاً  �لإد�رة  مجل�س  �أع�صاء  و�طلع 

و�لإ�صد�ر�ت �لجديدة ل� »معهد دبي �لق�صائي« وبالأخ�س »مجلة 

معهد دبي �لق�صائي« �لمحكمة �لتي تعنى بن�صر �لبحوث و�لدر��صات 

�لقانونية �لمتعلقة بتقنية �لمعلومات و�لعلوم �لحديثة.. وتطرق 

�لجتماع �أي�صاً �إلى مبادرة �إطالق بطولة رم�صانية في خما�صيات 

(Üحممد اليافعي - رب≈ عبد الر ) áض�ضي�Dاملو áاعليØضم ال�b إعداد:

ك�صف »معهد دبي �لق�صائي« )DJI( عزمه على �إعد�د وتنفيذ برنامè تدريبي 

جديد خا�س بالتاأهيل �لمهني للماأذونين �ل�صرعيين في �لإمار�ت. وتاأتي هذه 

�لتدريبية   èلبر�م� من  �صل�صلة  تنفيذ  في  �لمعهد  لنجاح  ��صتكماًل  �لخطوة 

و�لمعارف  �لق�صائية  �لممار�صات  و�أف�صل  �لمعلومات  �أحدث  لتطبيق  �لموجهة 

مع  ين�صجم  بما  �لقو�نين  تطبيق  ل�صمان  دقيقة  علمية  �أ�ص�س  وفق  �لقانونية 

�لتميز  م�صيرة  ودف��ع  و�لعدلي  �لقانوني  �لنظام  تطوير  �إل��ى  �لر�مية  �لجهود 

و�لتنمية بما ين�صجم مع روDية وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيï محمد بن ر��صد 

�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل.

�إد�رة »معهد  رئي�س مجل�س  �لحميد�ن،  �لم�صت�صار ع�صام  �صعادة  و�صرح 

 iم�صتو على  نوعه  من  �لأول  هو  �لجديد   èلبرنام� ب��اأن  �لق�صائي«،  دب��ي 

�ل�صرعي  �ل��م��اأذون  ت��زوي��د  ح��ول  رئي�صة  ب�����ص��ورة  يتمحور  ك��ون��ه  �لمنطقة، 

لبناء  �أ�صا�صية  رك��ي��زة  يمثل  �ل��ذي  لعمله  و�لتطبيقية  �لعملية  بالجو�نب 

�لأ�صرة، ف�صاًل عن �لرتقاء ب�صلوكياته لتطبيق �أف�صل �لأخالقيات �لمهنية 

بما يتفق مع �صلوكيات �لماأذون �لناجح. 

وقال �لقا�صي �لدكتور جمال ح�صين �ل�صميطي، مدير عام �لمعهد: »ياأتي 

�هتمامنا في »معهد دبي �لق�صائي« بتاأهيل �لماأذون �ل�صرعي �إيماناً منا بدوره 

و�ل�صلك  �لمجتمع  بين  �لو�صل  حلقة  باعتباره  �لفاعل  و�لجتماعي  �لقانوني 

�لق�صائي و�لعدلي فيما يتعلق باإجر�ء عقد �لنكاح، وقد جاء هذ� �لبرنامè بهدف 

تزويد �لمتدربين بالإر�صاد �لقانوني و�لعدلي و�لنهè �لو�جب �تباعه في توثيق 

عقود �لنكاح تجنباً للوقوع في �أي خطاأ، بالإ�صافة �إلى رفدهم بالأحكام �ل�صرعية 

و�لقانونية �لخا�صة باأد�ء مهمتهم في �إطار قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي 

حتى تتطابق مع �لقانون بما فيه خدمة �لمجتمع«.

«التأهيل المهني للمأذونين الشرعيين» 

أحدث المبادرات التدريبية للمعهد 

في خطوة هي األولى من نوعها في الدولة
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وبطولة رياضية لخماسيات كرة القدم في رمضان

�ل�صر« �أم��ن��اء  ت��دري��ب   è��ب��رن��ام« و  �ل�صرعيين«  �ل��م��اأذون��ي��ن  »دب��ل��وم 

�لمعلنين« تدريب   èبرنام« و  �لتنفيذ«  ماأموري  تدريب   èو»برنام

برئاسة المستشار عصام الحميدان مجلس إدارة المعهد يعتمد

مبادرات تدريببية4



����ص��ت��ق��ب��ل �ل���ق���ا����ص���ي �ل���دك���ت���ور ج���م���ال ح�����ص��ي��ن 

�ل�صميطي مدير عام معهد دبي �لق�صائي في مكتبه 

بمقر �لمعهد في �لقرهود بدبي �ل�صفير �لأمريكي 

في �لإمار�ت مايكل �إت�س كورين ير�فقه �لم�صت�صار 

�لقانوني �لمقيم في �لدولة جون كونور.

مايكل كورين: نسعى لتطوير الروابط األكاديمية
مع المؤسسات التعليمية في اإلمارات

السميطي استقبل السفير األمريكي

 äض�ضا�Dالمو بين   áالأكاديمي  ábÓبالع يتعل≤  فيما 

 èامfبر ∫hاأ لي�¢  الق�ضاFي, هòا  الأمريµيh áمع¡د دبي 

 √òه Jقيمو¿  فµيف  المع¡د,  م̀`™  في¬  التن�ضي≤  يتم 

?ábÓالع

�إنه �صرف كبير لي �أن �أكون هنا في زيارتي �لأولى �إلى معهد 

�لقا�صي  ول��ق��اء  �ل��زي��ارة  ه��ذه  لتكر�ر  و�أخ��ط��ط  �لق�صائي،  دب��ي 

من�صاأة  بالفعل  لأن��ه��ا  م��ج��دد�ً،  هنا  �ل�صميطي  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور 

ر�ئعة وقد نالت هذه �لعالقة �إعجابي، �إننا نعمل على ��صتك�صاف 

�لعالقة  ه��ذه  �إن  �لقول  �أود  لكنني  �لتعاون،  �آف��اق  من  �لمزيد 

متينة جد�ً و�أتطلع قدماً �إلى تفعيل �لتعاون في مجالت مهمة 

مثل �لتعاون �لق�صائي.

المع¡د يرJب§ بعábÓ �ضراكá م™ LامعL áورLيا, 

اأي  فاEل≈  الأمريµيين,   ÜÓالط من   kع̀`ددا  πا�ضتقب hب¡ا 

 √òه πãم IارØال�ض ™éضûJ πهh ?áربéالت √òقيم هJ iمد

 IادØال�ضت Jحقي≤   áيfاµمEاh  áيéيJال�ضترا  äاbÓالع

?¿hا التعاòمن ه iضوüالق

�لأمريكية  �لتعليمية  �لموD�ص�صات  بين  �ل�صر�كة  �أن  �إذ  نعم، 

ودولة �لإمار�ت مهمة للغاية بالن�صبة لي، وبرنامè �لقانون في 

بتبادل  وت�صمح  هنا  �إل��ى  �لطالب  تر�صل  �لتي  جورجيا  جامعة 

�ل��ط��ل��ب��ة، ه��و ب��رن��ام��è غ��اي��ة ف��ي �لأه��م��ي��ة ون��ح��ن ف��خ��ورون ب��ه، 

�إلى  تطوير �لمزيد من مثل هذه �لرو�بط �لتي  ونتطلع قدماً 

تلعب دور�ً محورياً في منظومة �لتعليم في �لوليات �لمتحدة، 

و�لتي يمكنني �لقول باأنها �لأف�صل في �لعالم، و�لإمار�ت، وذلك 

في �إطار �صعينا �إلى تعزيز �أو��صر �لتعاون بين بلدينا.

 ,áالنياب hhكÓء   Iالق�ضا  ÖدريJ الم¡م  من  راأينا  في 

 áيµالأمري ال̀`ع̀`د∫   Iزارh م̀`™   ¿hال̀`ت̀`ع̀`ا يمµننا  فµيف 

?Öا التدريòلتحقي≤ ه

�أعتقد �أن �لعالقة بين وز�رة �لعدل ومكتب تدريب وتنمية 

عنا�صر �لإدعاء �لعام مهمة جد�ً بالن�صبة لمعهد دبي �لق�صائي 

�ل��ع��الق��ة، و���ص��ي��ع��م��ل ج���ون ك��ون��ور  �أ���ص��ه��د ت��ط��ور ه���ذه  �أن  و�أود 

�لم�صت�صار �لقانوني �لمقيم في دولة �لإمار�ت على تطوير هذه 

�لبر�مè، و�أعتقد �أنها و�صيلة ر�ئعة لتفعيل �لمزيد من مجالت 

�لتعاون بين �لوليات �لمتحدة ودولة �لإمار�ت.

 äللقارا  Iالعابر اأكãر اهتماماk بالéراFم  العالم   äبا

 ,ÜرهاEال LhراFم  الأموا∫   πغ�ضh بالبûضر  الéJار   πãم

فµيف هي رDhيتµم حو∫ اأف�ضπ ال�ضبπ للحد من اfتûضارها 

hال�ضعي للق�ضاء علي¡ا?

كما قلت، هذه �لجر�ئم تتز�يد، و�أعتقد �أن �ل�صبيل �لوحيد 

�ل��ت��ع��اون بين مختلف  م��ن  �ل��م��زي��د  م��ن خ��الل  ه��و  لمكافحتها 

�لدول، و�أعتقد �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة كانت �صريكاً 

�أي�صاً  في مكافحة غ�صل  و�صريكاً  بالب�صر  �لتجار  في مكافحة 

�لأمو�ل، ونحن نتطلع �إلى تو�صيع تلك �ل�صر�كة في �لم�صتقبل، 

و�لتحقيقات   èو�لبر�م �لمعلومات  وتبادل  �لتعاون  خ��الل  من 

�لم�صتركة وتنظيم �لبر�مè و�لدور�ت �لتدريبية مثل تلك �لتي 

�صهدناها �ليوم.
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�أجرi �لحو�ر: محمد �ليافعي
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وت��م خ��الل �ل��ل��ق��اء بحث ف��ر���س �ل��ت��ع��اون ف��ي �لمجالت 

�لأكاديمية و�لتدريب �لقانوني وتعزيز �لمعرفة �لعلمية في 

مثل  للحدود  �لعابرة  �لجر�ئم  ومكافحة  �لقانون  مجالت 

�لتجار بالب�صر وغ�صل �لأمو�ل.

ور�فق �لقا�صي �لدكتور جمال �ل�صميطي �ل�صفير �لز�ئر 

في جولة على من�صاآت �لمعهد وقاعاته �لأكاديمية و�لتدريبية 

و�أطلعه على بر�مè �لدور�ت �لتدريبية �لتي ينفذها و�تفاقات 

�لتعاون �لتي تربط معهد دبي �لق�صائي بعدد من �لموD�ص�صات 

بين  �لعلمية  �ل�����ص��ر�ك��ة  ع��الق��ة  وبينها  و�ل��خ��ارج��ي��ة  �لمحلية 

�لمعهد وجامعة جورجيا �لأمريكية �لتي تر�صل طلبة �لقانون 

فيها �إلى دبي لق�صاء بر�مجهم �لتدريبية في �لمعهد.

وج����اءت �ل���زي���ارة ع��ل��ى ه��ام�����س �خ��ت��ت��ام �ل����دورة �لتدريبية 

لعدد  و�ل��م��و�ج��ه��ة   ، �لأم����و�ل  غ�صيل  بمكافحة  �لمتخ�ص�صة 

��صت�صافها  �لتي  �لباك�صتانية،  �لحكومة  في  �لم�صوDولين  من 

�لمعهد بالتعاون مع خبر�ء مخت�صين من �لإمار�ت و�لوليات 

�لمتحدة وباك�صتان.
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نظم »معهد دبي �لق�صائي« دورة تدريبية متخ�ص�صة في 

مكافحة غ�صل �لأم��و�ل لعدد من �لم�صوDولين في �لحكومة 

�ل��خ��ب��ر�ء  �أب����رز  م��ن  و����ص��ع��ة  بم�صاركة  وذل���ك  �لباك�صتانية، 

�لأمريكية  �لمتحدة  و�لوليات  �لإم��ار�ت  من  و�لمخت�صين 

وباك�صتان.

وت��ع��ك�����س �ل�����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل���ذي د�م���ت خم�صة �أي���ام، 

�لثقة  �لعالية �لتي يوليها �لمجتمع �لدولي ل� »معهد دبي 

�لق�صائي« كمركز للتميز �لقانوني و�لعدلي على �لم�صتويين 

�لإقليمي و�لعالمي.

و��صتقطب �لحدث 30 م�صاركاً من �لحكومة �لباك�صتانية 

و�لقت�صادية  و�لعدلية  �لحكومية  �لجهات  مختلف  يمثلون 

�لمركزي  و�ل��ب��ن��ك  �لمالية  وز�رة  مقدمتها  وف��ي  �لمعنية، 

و�لبرلمان و�لمجل�س �لوطني للم�صاءلة و�ل�صرطة �لوطنية 

لمكافحة �لمخدر�ت و�لنيابة �لعامة وغيرها، بهدف در��صة 

�لمعايير �لدولية ومقارنة �لممار�صات وتبادل �أف�صل �لخبر�ت 

في مجال �لتعامل مع ق�صايا غ�صل �لأمو�ل، وتوDكد ��صت�صافة 

بها  تتمتع  �لتي  �لعالية  �لمكانة  �لتدريبية  للندوة  �لإم��ار�ت 

و�لجتماعية  �لإن�صانية  �لمجالت  مختلف  في  ر�ئ��د  كمركز 

و�لتنموية و�لثقافية و�لقت�صادية و�ل�صتثمارية.

مدير  �ل�صميطي،  ح�صين  جمال  �لدكتور  �لقا�صي  و�أك��د 

�ل��دورة �لتدريبية �لتي  �أهمية هذه  عام معهد دبي �لق�صائي 

من�صة  باعتبارها  �لأمريكية  �ل�صفارة  م��ع  بالتعاون  �قيمت 

تفاعلية لالطالع على �لتجارب �لعالمية و�لمحلية ومناق�صة 

�لأمو�ل،  �أنظمة مكافحة غ�صل  بتطبيق  �لمتعلقة  �لتحديات 

و�أف�صل �لمعايير و�لممار�صات �لدولية �لمتبعة للحد من هذه 

�لظاهرة �لتي تترك تد�عيات �صلبية على �لقت�صاد �لعالمي.

على  �لق�صائي  دب��ي  معهد  ف��ي  نلتزم  �ل�صميطي:  وق���ال 

تنظيم مبادر�ت هادفة تدعم روDيتنا �لمتمثلة في ن�صر �أف�صل 

بالنظام  و�لرتقاء  �ل�صفافية  وتعزيز  �لق�صائية  �لممار�صات 

�لق�صائي لخدمة مجتمع �لقانون و�لعدل في دولة �لإمار�ت.

ول��ف��ت �ل��دك��ت��ور �ل�����ص��م��ي��ط��ي �إل����ى �أن غ�����ص��ل �لأم������و�ل ب��ات 

م�صكلة عالمية تحتاج �إلى تعاون وثيق لإيجاد معايير موحدة 

�لذي  �لملحو®  �لتقدم  �إل��ى  م�صير�ً  و�لم�صاءلة،  للمحا�صبة 

حققته �لإمار�ت في مكافحة �لتعامالت �لم�صبوهة عبر �إ�صد�ر 

���ص��ارم��ة على  ق��ي��ود  وف��ر���س  �لأم����و�ل  ق��ان��ون لمكافحة غ�صل 

تحويل �لأم��و�ل، و�صدد �ل�صميطي على �أهمية تكثيف �لجهود 

�لم�صتركة للق�صاء على ظاهرة غ�صل �لأمو�ل في خطوة تهدف 

�إلى تقوي�س تمويل �لإرهاب على �لم�صتوi �لعالمي.

المعهد ينظم دورة 
تدريبية عالمية في 

مكافحة غسل األموال

�لعلمية  �لمجلة   – �لق�صائي  دب��ي  »معهد  مجلة  �ن�صمت 

�لمحكمة« �إلى باقة �إ�صد�ر�ت �لمعهد �لتي تعنى بن�صر �لبحوث 

�صنوية  ن�صف  مجلة  وه���ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة;  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��در����ص��ات 

متخ�ص�صة بتقنية �لمعلومات و�لعلوم �لحديثة، وُتعتبر �لأولى 

�لتطور  لمو�كبة  ت�صعى  �لتي  �لعربية  �لمنطقة  في  نوعها  من 

�لذي ت�صهده تقنية �لمعلومات و�لممار�صات �لإعالمية �لحا�صلة 

على �صبكة �لإنترنت، ل�صيما مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، �لتي 

باتت ت�صغل �لدو�ئر �لقانونية و�لت�صريعية و�لحقوقية.

وقد ت�صلم �لفريق �صاحي خلفان تميم، �لقائد �لعام ل�صرطة 

�ل�صميطي،  جمال  �لدكتور  م��ن  �لمجلة  م��ن  �لأول  �ل��ع��دد  دب��ي 

مدير معهد دبي �لق�صائي، حيث ناق�س �لفريق �صاحي خلفان 

�لأبحاث  وخا�صة  �لمجلة،  مو��صيع  بع�س  �ل�صميطي  �لدكتور 

�ل��ت��ي ت��م��ح��ورت ح��ول �ل��ج��ر�ئ��م �لإل��ك��ت��رون��ي��ة، وق���دم ع���دد�ً من 

�لمقترحات �لتي تثري �لمجلة وتزود �لمكتبة بالعلوم و�لمعارف 

�لقانونية.

و�أ�صاد �لقائد �لعام ل�صرطة دبي باإ�صد�ر�ت �لمعهد باعتبارها 

ر�فد�ً رئي�صياً للمعارف �لق�صائية و�لثقافية �لعدلية �لتي تدعم 

�لجهود �لوطنية �لر�مية �إلى تعزيز �لوعي �لقانوني و�لو�صول 

�إلى مجتمع �لمعرفة.

هيئة  عليها  ت�صرف  �لتي  �لمجلة  من  �لأول  �لعدد  وت�صمن 

��صت�صارية من كبار �أ�صاتذة �لجامعات �لعربية وير�أ�س تحريرها 

�لقا�صي �لدكتور جمال �ل�صميطي �لبحوث �لتالية:

-�لم�صوDولية �لمدنية �لنا�صئة عن �لجريمة �لمعلوماتية في 

�أمين  محمد  �أحمد  �لدكتور  لالأ�صتاذ  �لخا�س  �لدولي  �لقانون 

�لهو�ري.

-حجية �لمحرر�ت �لإلكترونية في �لإثبات – تعليق على باكورة 

�أحكام �لق�صاء �لدبوي لالأ�صتاذ �لدكتور محمد محمد �أبو زيد.

على  تعليق   – �لإن��ت��رن��ت  بجر�ئم  �لق�صائي  -�لخت�صا�س 

�أحكام ق�صاء دبي للدكتور عبد �لر�زق �لمو�في عبد �للطيف.

-�لن�صو�س �لقانونية ذ�ت �ل�صلة بانعكا�صات �لتقدم �لعلمي 

�أدخلت على ن�صو�س �لقو�نين �لرئي�صية لالأ�صتاذ �لدكتور  �لتي 

محمد محمد �أبو زيد.

ويتولى �لأ�صتاذ �لدكتور محمد محمد �أبوزيد من�صب مدير 

تحرير �لمجلة فيما ي�صغل �لأ�صتاذ كامل محمود �إبر�هيم من�صب 

�صكرتير �لتحرير.

وُت���ط���لَ���ب �ل��م��ج��ل��ة م���ن م��ع��ه��د دب����ي �ل��ق�����ص��ائ��ي، ك��م��ا يمكن 

�ل�صتر�ك فيها عبر تعبئة بطاقة �ل�صتر�ك �لخا�صة بالمجلة �أو 

عبر �إحدi و�صائل �لإت�صال بنا.

السميطي يهدي ضاحي خلفان النسخة األولى منها 

المعهد يصدر مجلة محكمة متخصصة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة



-�ل��ط��اق��م �لأك��ادي��م��ي م��ن �أ���ص��ات��ذة �ل��م��ع��ه��د وروD����ص���اء 

�لأق�صام و�ل�صعب و�لموظفين.

-و�صائل �لإعالم �لمرئية و�لمطبوعة و�لم�صموعة.

-�لطلبة �لمتطوعون من جامعة عجمان.

عام  مدير  �ل�صميطي  جمال  �لدكتور  �لقا�صي  وق��ال 

�لق�صائي«  دبي  »معهد  »ي�صتند نطاق عملنا في  �لمعهد: 

�أعلى  توفير  �إل��ى  تهدف  متكاملة  ��صتر�تيجية  خطة  �إل��ى 

منهجية  وف��ق  �لم�صتمر  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  م�صتويات 

بهدف  �لتدريبية  �لأ�صاليب  �أف�صل  على  قائمة  ت�صاركيه 

ب��ن��اء ج��ي��ل م��ن �ل�����ص��ب��اب �ل��م��و�ط��ن �ل��ق��ادر ع��ل��ى مو��صلة 

م�صيرة �لتميز وتر�صيï ريادة دولة �لإمار�ت على �لخارطة 

�لفائت  �ل��ع��ام   iم��د على  ونجحنا  �لعالمية.  �لقانونية 

م��ن �إح�����د�ث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وك��م��ي��ة ف��ي م��ج��ال تخ�ص�صنا 

و�لبحوث.  و�لدر��صات  �لق�صائي  �لتدريب  ي�صمل،  �ل��ذي 

�لتميز  من   iلم�صتو� هذ�  �إل��ى  لن�صل  نكن  لم  وبالتاأكيد 

و�لريادة محلياً و�إقليمياً لول �لتعاون �لبنهّاء مع �صركائنا 

�ل���ذي���ن ن��ف��خ��ر ب��ه��م ون��ث��م��ن ج���ه���وده���م ون���ق���در دع��م��ه��م 

�لمتو��صل �لذي كان له �لدور �لأبرز في تج�صيد تطلعاتنا 

�لعامة  و�لعدلية  �لق�صائية  بالجو�نب  �لوعي  زي��ادة  في 

لبناء مجتمع �آمن ومتكامل.«

و�أ�صاف �ل�صميطي: »ياأتي تكريم �صركائنا في �لنجاح 

�صاحب  روDي��ة  من  بال�صتلهام  �لتام  �لتز�منا  على  تاأكيد�ً 

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  محمد   ïل�صي� �ل�صمو 

�هلل،  دب���ي، حفظه  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س مجل�س  �ل��دول��ة 

قنو�ت  وتعزيز  �لحكومي  �لتكامل  تحقيق  في  �لمتمثلة 

�لحكومية  �ل��دو�ئ��ر  بين  �لم�صترك  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��صل 

و�لإعالمية  �لأكاديمية  و�لموD�ص�صات  �لخا�س  و�لقطاع 

�أن  ون��ود  �ل�صاملة.  و�لتنمية  �لوطنية  �لأه���د�ف  لخدمة 

�إل��ى  �صعينا  م��وDك��دي��ن  ل�صركائنا،  �ل�صكر  بجزيل  نتوجه 

مو��صلة م�صيرة �لتميز.

�لق�صائي  دبي  معهد  كرم  �ل�صنوية  عادته  على  جرياً 

وذل��ك  �لمعهد.  بمقر  خا�س  حفل  ف��ي  �لنجاح«  »�صركاء 

ثقافة  ت�صجيع  على  �لقائمة  ��صتر�تيجيته  م��ع  تما�صياً 

�لتميز وتقدير �لإبد�ع و�لبتكار.

عام  مدير  �ل�صميطي  جمال  �لدكتور  �لقا�صي  و�ألقى 

�لمعهد كلمة �أمام �لمكرمين و�لح�صور �لذين �حت�صدو� 

في قاعة �لمحا�صر�ت �لكبرi في مقر �لمعهد بالقرهود 

�أكد فيها �أن �لنجاحات �لمتو��صلة �لتي يحققها �لمعهد 

م��ا ه��ي �إل ن��ت��اج ع��م��ل ج��م��اع��ي ي��ق��وده وي��وج��ه��ه مجل�س 

�لإد�رة وينفذه ويتابع تفا�صيله طاقم من �أ�صاتذة �لمعهد 

ومدربيه و�إد�رييه.

وخالل �لحفل تم تكريم �ل�صركاء وهم:

-�لنيابة �لعامة في دبي.

-محاكم دبي.

-�صرطة دبي.

-جمارك دبي.

-�لد�ئرة �لقت�صادية.

-�لمجل�س �لعلمي في �لمعهد.

�لقانون  وكليات  �لجامعات  و�أ�صاتذة  �لق�صاة  -بع�س 

في �لدولة وعدد من �لمحامين.

معهد دبي القضائي يكرّم شركاء النجاح

 يو�ضف عزير يت�ضلم �ض¡ادµJ IرL Ëمار∑ دبي
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��صتقبل �لقا�صي د. جمال �ل�صميطي مدير عام معهد دبي �لق�صائي �لمحامي 

على  و�أطلعه  �لمعهد،  لمر�فق  تفقدية  جولة  في  ور�فقه  �لمال،  حبيب  �لدكتور 

��صتر�تيجية �لمعهد وبر�مجه و�إح�صائياته.

من جانبه; �أعرب د.�لمال عن �صعادته بما و�صل �إليه �لمعهد من تطور م�صيد�ً 

بجهود �لمدير �لعام و�لعاملين معه في ن�صر �لوعي �لقانوني في �لمجتمع.

هاً باأهمية هذه �لزيارة  م د. جمال �ل�صميطي درعاً تذكارية لل�صيف، منوهّ وقدهّ

�للبنات �لأولى  ل�صيما و�أن د. حبيب �لمال من موD�ص�صي �لمعهد، و�أحد و��صعي 

�أعالم  �إن�صائه، باعتباره علماً من  ب��ارزة في تطوير �لمعهد منذ  فيه، وله جهود 

�لقانون في �لدولة.

«غرد واستشر»    مبادرة ضمن مشروع قانوني
�لمجتمعية  مبادرته  م��وDخ��ر�ً  �لق�صائي  دب��ي  معهد  �أطلق 

ن�صر  خاللها  م��ن  ي�صتهدف  �ل��ت��ي  و��صت�صر«  »غ���رد  �ل��ج��دي��دة 

�لتو��صل  �لقانوني م��ن خ��الل �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن م��وق��ع  �ل��وع��ي 

�لجتماعي »تويتر« وذلك �أيام �لأحد و�لثالثاء و�لخمي�س من 

كل �أ�صبوع من �ل�صاعة 11 �صباحاً ولغاية 12 ظهر�ً.

ويقوم خبر�ء قانونيون من خالل هذه �لمبادرة �لجديدة، 

بالإجابة  �لقانون«  �أع��رف  »�أن��ا  �إط��ار م�صروع  تاأتي �صمن  �لتي 

عن �ل�صتف�صار�ت و�لأ�صئلة �لقانونية �لتي يطرحها �لجمهور 

مبا�صرة وتهدف هذه �لمبادرة �إلى توفير �إجابات قانونية على 

ت�صاوDلت �لمغردين من �لمو�طنين و�لمقيمين وزو�ر �لموقع 

عموماً حول �لقو�نين �لمدنية و�لأ�صرية و�لجز�ئية في دولة 

�لإمار�ت وبما ي�صهم في زيادة �لوعي حول �أهمية �لقانون على 

�لم�صتويين �ل�صخ�صي و�لعملي.�لم�صتويين �ل�صخ�صي و�لعملي.

������ص����ت����ق����ب����ل �ل���م���ع���ه���د 

مهدي  �لأمريكي  �لمتدرب 

ع����ب����د�ل����رح����م����ن �ل���ط���ال���ب 

ب����ال����در������ص����ات �ل���ع���ل���ي���ا م��ن 

ج��ام��ع��ة ج���ورج���ي���ا، وذل���ك 

في �إطار �تفاقية �ل�صر�كة بين �لطرفين، حيث يتلقى �لم�صاركون 

ميد�نية  وزي���ار�ت  مقارنة  بحوث  �إج��ر�ء  ي�صمل  تدريبياً  برنامجاً 

وم��ع��ي��اري��ة وت���دري���ب ع��م��ل��ي. ك��م��ا ر���ص��ح��ت �ل�����ص��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة 

 èصفير«، وهو برنام�« èلمتدربة ليز� ماركيمن لاللتحاق ببرنام�

من  ع��دد  ��صت�صافة  على  ي��ق��وم  �لمعهد،  ف��ي  متخ�ص�س  ت��دري��ب��ي 

�لعالمية بغر�س  �لعليا من �لجامعات و�لمعاهد  �لدر��صات  طالب 

في  بها  �لمعمول  و�لت�صريعات  �لق�صائية  �لأنظمة  على  �إطالعهم 

�لدولة، علماً باأن هذه هي �ل�صنة �لثالثة على �لتو�لي �لتي ي�صتقبل 

فيها �لمعهد طالباً من �لموD�ص�صات �لأكاديمية �لأمريكية.

تعزيزاً لعالقته االستراتيجية مع جامعة جورجيا والسفارة األمريكية 

المعهد يدرب طالب الدراسات العليا

) تفا�صيل �لباب �س 80(

مدير عام المعهد يستقبل المحامي الدكتور حبيب المال ويقدم له درعًا تذكارية
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حقوق المسافر..
التزام فوق السحاب

�لأ�صر�ر �لأدبية و�لنف�صية �لتي ت�صيبه جر�ء تاأخر �أو �إلغاء 

�أن يقدر �ل�صرر ح�صب ما يقدم  �لرحلة وخالفه، وللق�صاء 

له من �أدلة ومن �لو�قعة �لتي لحقت بالم�صافر وج�صامتها. 

وي�صير �لم�صت�صار عبد �لقادر �إلى �أنه من و�قع معاي�صتنا 

تنظم  �لتي  �لقو�نين  يجهلون  �لم�صافرين  �أغ��ل��ب  �أن   iن��ر

دو�ئ��ر  تقوم  �أن  و�أق��ت��رح  �لخت�صا�س،  وجهات  �لعالقة  ه��ذه 

�ل�صياحة وب�صكل دوري بعمل حمالت توعوية، ب�صاأن �لحقوق 

و�للتز�مات بم�صاركة �لجهات �لمخت�صة كالق�صاء و�أ�صاتذة 

�لجامعات، وهو ما قامت به جامعة �لإم��ار�ت في موDتمرها 

�ل�صنوي �لأخير حول قو�نين �لطير�ن �لمدني. 

áeÓ°ùdGh øeC’G
 �إلى ذلك ي�صيف �لدكتور عبد �هلل ح�صن رئي�س ق�صم �لقانون 

�إن قانون �لمعامالت  �لخا�س بكلية �لقانون جامعة �لإم��ار�ت 

م��و�د  ب��ن��وده  بع�س  ف��ي  �أف���رد   ،1993 ل�صنة   18 رق��م  �ل��ت��ج��اري��ة 

متعلقة  بحقوق �لم�صافر خا�صة بالتعوي�س، بل و�ألزم �صركات 

تعر�س  حالة  في  �لمجانية  �لخدمات  بع�س  بتاأمين  �لطير�ن 

 iمن عمل �ل�صركة �لتي ��صتخدم �إحد èلم�صافر لل�صرر �لنات�

نتيجة  م�صالحه  تعطيل  ف��ي  تت�صبب  ك��اأن  �لجوية،  ناقالتها 

�أثناء  تت�صبب له في ح��ادث  �أو  �لرحلة في موعدها،  عدم قيام 

تو�جده بالطائرة.. �أما في حالة �لوفاة فمن حق �أهل �لمتوفى 

�لح�صول على تعوي�س تحدد قيمته �لمحكمة، و�أي�صاً في حال 

فقد�ن حقيبة �لم�صافر ي�صبح من حقه �أن ياأخذ تعوي�صاً، و�إن 

ين�س  ولم  محدود�ً،  يكون  ما  د�ئماً  �لتعوي�س  هذ�  مقد�ر  كان 

هل فكرت يوماً و�أنت تق�صد �ل�صفر جو�ً �أن لك حقوق وعليك 

دفعنا  �لطير�ن، هذ� ما  �صركات  تعلنها  �لتي  تلك  و�جبات غير 

لبحث حقوق �لم�صافر جو�ً وو�جباته و�لتي كفلتها له �لقو�نين 

�لأع��م غائبة عن عينه  �لأغلب  وه��ي في  �لدولية،  و�لإت��ف��اق��ات 

و�صمعه وكاأنها ل تعنيه، فيما يجب على �لجهات �لمعنية �لقيام 

بجهود كبيرة لتب�صير �لم�صافر بها و�إك�صابه ثقافة معرفة ماله 

من حقوق وما عليه من و�جبات عند �ل�صفر.

تكفلها القوانين وتتعلق بالسالمة والحجز والمواعيد وجودة الخدمة
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يزيد  �ل�صيفية،  و�لإج����از�ت  �لعطالت  مو�صم  ب��دء  وم��ع 

�لإقبال على �ل�صفر و تبد�أ �صركات �لطير�ن في �صحذ همتها 

نفتح في مجلة  ولذلك  �ل��رك��اب،  ق��در من  �أكبر  ل�صتقطاب 

�لمخت�صين  مع  وو�جباته  �لم�صافر  حقوق  ملف  »�لمعهد« 

ورجال �لقانون و�صركات �لطير�ن ، في هذ� �لتحقيق..

�لمحكمة  رئي�س  مو�صى  �ل��ق��ادر  عبد  �لم�صت�صار  يقول   

�لتجارية بدبي: �إن �ل�صفر جزء من حياة �لإن�صان �صو�ء كان 

�إل  و�ل��وط��ن،  �لأه��ل  زي��ارة  �أو  �لعالج  �أو  �لعمل  �أو  لل�صياحة 

�أو  تاأخير  �إل��ى  �لم�صافر  يتعر�س  قد  �لأحيان  بع�س  �أن��ه في 

ل�صبب  �لرحلة  �أثناء  وفاته  حتى  �أو  �إ�صابته  �أو  رحلته  �إلغاء 

عائد ل�صركة �لطير�ن، ول يخفى علينا �أن قو�نين �لطير�ن 

�إلى  و�لتفاقيات �لخا�صة بهذ� �لمجال قديمة جد�ً، وتعود 

�لتفاقيات  ت��ع��دد  �أن  ننكر  ول   ،1929 ع��ام  و�ر���ص��و  �تفاقية 

�لدولية �لتي تنظم قو�عد �لطير�ن �لمدني تجعل من حل 

�لنز�ع غاية في �ل�صعوبة، �صو�ء من تحديد �لقانون �لو�جب 

�لتطبيق، �أو �لجهة �لتي تتم مطالبتها بالتعوي�س، وحيث �إن 

�لطائرة وفي برهة ب�صيطة من �لزمن تخرج من حدود دولة 

�إلى دولة �أخرi، بل وتحلق في حدود عدة دول يمكن �أن يقع 

فوقها �ل�صرر، يقع �لر�كب في دو�مة ل يعرف مخرجاً لها. 

وي��ت��اب��ع: ف��ي �لإم������ار�ت ه��ن��اك دو�ئ����ر لل�صياحة ف��ي كل 

وكما   ،iصكو� لتقديم  �إليها  يلجاأ  �أن  للم�صافر  يمكن  �إم��ارة 

 6 رق��م  دب��ي  �لمحلي لإم��ارة  �لنظام  هو من�صو�س عليه في 

ل�صنة 2006، يجوز للر�كب �أن يتقدم ب�صكوi على �أل تتجاوز 

قيمة ما يطالب  به من تعوي�س مبل≠ مئة �ألف درهم، وقد 

�لطير�ن  �صركة  ب��اإل��ز�م  �لمخت�صة  �للجنة  من  ق��ر�ر  ي�صدر 

فلم  �أل��ف،  �لمئة  على  تزيد  �لتي   iل�صكاو� �أم��ا  بالتعوي�س، 

نعلم  وكما  للق�صاء،  مرجعها  وبالتالي،  �لنظام  لها  يتطرق 

فاإن �أبو�ب �لق�صاء مفتوحة لكل من وقع عليه �ل�صرر،  وبما 

�لدولية  مونتريال  �تفاقية  على  �صدقت  ق��د  �لإم����ار�ت  �أن 

بتوحيد بع�س قو�عد �لنقل �لجوي �لدولي ل�صنة 1999 فاإن 

منازعات �لم�صافر مع �لطير�ن في �لنقل �لخارجي تخ�صع 

لقانون  فتخ�صع  �لد�خلي  �لنقل  ف��ي  �أم��ا  �لتفاقية،  لهذه 

�لمعامالت �لتجارية �لتحادي. 

�إل  �لق�صاء،  �أم��ام  محفوظة  �لم�صافر  حقوق  وي�صيف: 

�لرحلة  تاأخر  عند  �أ�صابه  �ل��ذي  �ل�صرر  يثبت  �أن  عليه  �أن��ه 

�أو  �إلغائها وخ�صارته بع�س �لأمو�ل كحجز �لفندق مثاًل،  �أو 
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 وب�صوD�ل م�صطفى �إ�صماعيل كرم نائب رئي�س �أول �صوDون 

عن   ، �لإم���ار�ت  طير�ن  ب�صركة  �لخدمات  وتدقيق  �لعمالء 

�إذ� كان هناك ما تنفرد  �لقو�نين �لتي تطبقها �ل�صركة وما 

�لدولية  �لهيئات  تخت�س  ي��ق��ول:  لركابها  خ��دم��ات  م��ن  ب��ه 

وحقوق  بالم�صافر  �لمتعلقة  و�لمعايير  �لمو�ثيق  بو�صع 

بنود هذه  بتطبيق  �لطير�ن  �صركات  وتلتزم  وغيرها،  �لنقل 

�لدولي  �لتحاد  »�أياتا«  هي  �لهيئات  هذه  و�أه��م  �لتفاقيات، 

للنقل �لجوي، وتم تعديل بع�س �لبنود �لتي و�صعتها »�أياتا« 

�تفاقية  �أهمها  ك��ان  مختلفة،  �تفاقيات  خ��الل  م���ر�ت  ع��دة 

�لثانية  �لمرحلة  م��وDخ��ر�ً  �لهيئة  �أطلقت  حيث  �لمقترحة، 

و�أم��ن  ب�صالمة  للتوعية  وتهدف  �صماءنا«  »نحب  حملة  من 

-في  �لز�ئرين  �أو  �لمقيمين  من   – و�لم�صافرين  �لطير�ن 

�ل�صالمة  معايير  �أعلى  لتحقيق  �لهيئة  ��صتر�تيجية  �إط��ار 

و�لتي  �ل��دول��ة،  و�أج���و�ء  �لمدني  �لطير�ن  و�لأم��ن في قطاع 

�لتي يتعر�س  �لمو�صوعات و�لق�صايا  تركز على �صل�صلة من 

 èلها �لم�صافرون عبر �لأجو�ء ب�صكل د�ئم ومتكرر و�لتي ينت

عنها عادة ما قد يوDدي �إلى حدوث ��صطر�بات �أو �أ�صر�ر �صو�ء 

للمطار�ت �أو �لناقالت �لجوية �أو �لم�صافرين. 

�أن تظل �لهيئة �لعامة للطير�ن  و�أ�صافت: من �لأهمية 

�لمدني في حالة تركيز كامل و�صامل بالن�صبة لتعزيز �صالمة 

�لمتبعة  �لتوجهات  ف��اإن  ل��ذ�  و�لم�صافرين،  �لطير�ن  و�أم��ن 

��صتباقية  تكون  �أن  لب��د  �ل�صاأن  ه��ذ�  ف��ي  تبنيها  يتم  و�ل��ت��ي 

ووقائية، ل �أن تعتمد على مجرد رد �لفعل، وبناًء على ذلك 

�أعددنا حملة �لتوعية ب�صالمة و�أمن �لطير�ن و�لم�صافرين 

�لمدني  �لطير�ن  �أط���ر�ف قطاع  كافة   iل��د �ل��وع��ي  ل��زي��ادة 

�أج����و�ء �ل��دول��ة وم��ر�ف��ق �لطير�ن  ب�����ص��رورة �ل��ح��ف��ا® على 

بعن�صري  و�ل��و���ص��ول  م�صاكل  �أو  ح���و�دث  �أي  م��ن  خالية  بها 

�ل�صالمة و�لأمن في �لقطاع �إلى م�صتوi ل نظير له عالمياً، 

ب���ذل ج��ه��د ه��ائ��ل وم��و�ج��ه��ة تحديات  وه���ذ� �لأم����ر يتطلب 

كبيرة، لي�س فقط بالن�صبة للهيئة بل لكل جهة عاملة �صمن 

نظام �لطير�ن �لمدني بالدولة.

�صبل  توفير  و�صرورة  �لخا�صة  �لحتياجات  ذوي  حق  �لم�صرع 

�لر�حة و�صهولة �لحركة لهم �أثناء �ل�صعود و�لهبوط من و�إلى 

�أن  لعجزه،  �لطائرة  رك��وب  من  ُم�نع  لمن  ويحق  بل  �لطائرة، 

عليه،  �ل��و�ق��ع  �لنف�صي  �ل�صرر  نتيجة  تعوي�س  على  يح�صل 

�ل�صركة على حالته  �أن يطلع  �لبد�ية  و�إن كان يجب عليه في 

�لمر�صي��ة و�لمتطلبات �لتي يحتاجها �أثناء رحلته كاأن توفر له 

�أدوية معينة على �لطائرة وهكذ�. 

�لم�صافر  فعلى  ب��ال��و�ج��ب��ات،  يتعلق  فيما  �أم���ا  وي��ك��م��ل: 

�أق���ل تقدير  �ل��رح��ل��ة ب�صاعتين ع��ل��ى  ق��ب��ل م��وع��د  �ل��ح�����ص��ور 

في  �لحقائب  و���ص��ع  م��ن  و�لن��ت��ه��اء  �لإج�����ر�ء�ت  ل�صتكمال 

بالتعليمات  �لل��ت��ز�م  �ل��ط��ائ��رة  د�خ���ل  وه��و  وعليه  م�صارها، 

عن  يمتنع  ك���اأن  و�ل�����ص��الم��ة،  ب��الأم��ن  �لمتعلقة  و�ل�����ص��روط 

تعليمات  �ت��ب��اع  وك��ذل��ك  �ل��ه��ات��ف،  ����ص��ت��خ��د�م  �أو  �ل��ت��دخ��ي��ن 

�ل��م�����ص��ي��ف��ي��ن وو����ص���ع ح�����ز�م �لأم�������ان و�لل�����ت�����ز�م ب��ال��م��ق��ع��د 

�أ�صا�صاً  تو�صع  �لتي  �لتعليمات  من  وغيرها  له  �لمخ�ص�س 

للحفا® على �صالمته.

Úµ∏¡à°ùŸG ihÉµ°T
�ل��م��دن��ي تطلعنا  ل��ل��ط��ي��ر�ن  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة   وم���ن د�خ���ل 

ليلى علي بن حارب �لمدير �لتنفيذي لقطاع �ل�صتر�تيجية 

و�ل�صوDون �لدولية على دور �لهيئة في تاأمين حقوق �لركاب 

�لوطنية  �لناقالت  متن  على  �لم�صافر  على  يتعين  قائلة: 

�صركة  لها  تتبع  �لتي  �لمحلية  �لطير�ن  د�ئ��رة  �إل��ى  �للجوء 

�لطير�ن لتقديم �أي �صكوi تتعلق بالخدمة، وتعتبر �لهيئة 

ب�صالمة  �لمتعلقة  �لجو�نب  لكافة  وت�صريعية  رقابية  �صلطة 

و�أمن �لطير�ن �لمدني، وخدمات �لمر�قبة �لجوية و�لتحقيق 

من  فهي  �لم�صتهلكين   iصكاو� �أم��ا  �ل��ط��ي��ر�ن..  ح���و�دث  ف��ي 

�خت�صا�س دو�ئر �لطير�ن �لمدني �لمحلية ووز�رة �لقت�صاد، 

�إل �أن �لهيئة �لعامة للطير�ن �لمدني ومن منطلق �قتناعها 

مقترح  بتقديم  ب���ادرت  �لم�صافرين،  حقوق  حماية  باأهمية 

حول �لمو�صوع بالتن�صيق مع وز�رة �لقت�صاد لو�صع �لإطار 

�ل�صيا�صات  خالله  م��ن  وت��ر�ق��ب  تطبيقه  �صيتم  �ل��ذي  �ل��ع��ام 

??

??
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ينخف�س فيها م�صتوi �لخدمة عن �لحد �لمتفق عليه �أو عن 

�لحد �لترويجي �لذي على �أ�صا�صه تم �لتعاقد ب�صاأن �لتنقالت 

�أو �لخدمة �أو مكان وم�صتوi �لإقامة، ومن هنا كانت �أهمية 

�لناقل  و�لتز�مات  �لم�صافر  و�لتز�مات  �لتوعية بحقوق  هذه 

�لفقد  باأمتعته ومتعلقاته حال  يتعلق  �لجوي، وكذلك فيما 

�لجمركي حتى ل  �لإع��ف��اء  وم��ا يحظر عليه حمله وحقيقة 

يقع تحت طائلة �لم�صوDولية �لقانونية.

�لتي  �لقانونية  �لن�صو�س  بع�س  با�صتعر��س  وي�صيف: 

�لم�صافرين،  وحقوق  و�لتز�ماته  �لجوي  �لنقل  ماهية  تحدد 

�لف�صل  ف��ي  �لتجارية  �لمعامالت  ق��ان��ون  �أف���رد  ق��د  �أن��ه  نجد 

370 بع�س من هذه �لحقوق  353 حتى  �لمو�د  �لخام�س منه 

�لتي يجهلها �لكثير ل�صيما ما يتعلق بالتز�مات �لناقل �لجوي 

تجاه �لم�صافر حال فقد �أمتعته �أو وقوع حادث، �أو حتى مجرد 

�لتاأخير في و�صول �لركاب �أو �لأمتعة ومن �أهمها:

 �لمادة 353 و�لتي تن�س على، �أنه يق�صد بالنقل �لجوي 

في �أحكام هذ� �لقانون نقل �لأ�صخا�س و�لأمتعة و�لب�صائع 

�إليها في  �لم�صار  بالأمتعة  ويق�صد  �أجر،  بالطائر�ت مقابل 

�لفقرة �ل�صابقة �لأ�صياء �لتي يجوز للر�كب حملها معه في 

�لطائرة �أو ت�صلم للناقل لتكون في حر��صته �أثناء �ل�صفر.

وخدمة  د�خلها،  ل��ه  مخ�ص�س  ومقعد  �لطائرة  �إل��ى  لنقله 

نوفر مر�فقاً  �لطعام و�ل�صر�ب وفق ما يف�صله، بل و�أحياناً 

خا�صاً في حال �صفر �أطفال بمفردهم �أو مري�س في حاجة 

لدينا  م��ا  �أف�صل  تقديم  على  ولحر�صنا  طبية،  رع��اي��ة  �إل��ى 

مت�صلة  هاتفية  خدمة  وهي  لينك«  »�لمد  يتوفر  لعمالئنا 

تدريب  يتم  �لأمريكية،  �لمتحدة  �لوليات  بمركز طبي في 

طاقم �لم�صيفين على �لتعامل معها وو�صف حالة �لمري�س 

�لتي  و�لرعاية  �لطبية  �لن�صائح  بدوره  �لذي يقدم  للمركز 

يحتاجها �لمري�س، لحين هبوط �لطائرة و�تخاذ �لالزم. 

á©àeC’G ó≤a
ومن وجهة نظر قانونية،  يقول محمد �لغفلي محامي 

لل�صفر  �لأ���ص��ر  م��ن  كثير  ل��ت��اأه��ب  ن��ظ��ر�ً  ق��ان��ون��ي:  وم�صت�صار 

ونتيجة   �صياحية،  رحلة  لق�صاء  �أو  �ل�صنوية  �لإج��ازة  لق�صاء 

ربما  و�لتي  �لمجال،  ه��ذ�  في  �لترويجية  �لإع��الن��ات  لكثرة 

للتعريف  حملة  تبني  ي��ج��ب  ف��اإن��ه  م�����ص��ل��اًل،  بع�صها  ي��ك��ون 

بحقوق �لم�صافر ب�صكل عام حتى تحميه من �لنتهاكات �لتي 

�أعماله  �ل�صياحية وتعطيل  �ل�صركات  يتعر�س لها من بع�س 

بما يت�صبب له باأ�صر�ر ل يمكن تد�ركها.. كذلك يجب على 

�ل�صياحي  �لمكتب  ترخي�س  من  و�لتاأكد  �لحر�س  �لم�صافر 

�لمنظم للرحلة، و�لتاأكد من جدية �لحجز و�لت�صال ب�صركة 

�لطير�ن لتفادي �لوقوع في �لحجز �لوهمي، و�لح�صول على 

للرجوع  بها  و�لحتفا®  و�لفو�تير  �لثبوتية  �لأور�ق  كافة 

�إليها عند �لحاجة، خا�صة و�أن كثير�ً من �لنا�س قد يقع �أ�صير�ً 

لهذه �لحجوز�ت �لوهمية في �لرحالت �ل�صياحية، و�لتي قد 

ل�صديق  حقيبته  يعطي  �أن��ه  تبين  وبمر�قبته  مرة  من  �أكثر 

 Æم�صافر معه �أثناء  تو�جدهما على �ل�صير، ثم يقوم بالإبال

عن فقد�نها للح�صول على �لتعوي�س.

تطلقها  �ل��ت��ي  �لترويجية  ب��ال��ع��رو���س  يتعلق  فيما  �أم���ا   

�صروط  و�صع  في  �لحق  فلها  و�لآخ���ر،  �لحين  بين  �ل�صركة 

لم�صتريها  يحق  ل  ك��اأن  �لعرو�س  بهذه  متعلقة  ��صتثنائية 

و�لح�صول  �ل��ت��ذك��رة  ����ص��ت��رج��اع  �أو  �ل��م��ق��رر  �ل��م��وع��د  تغيير 

�لغر�مة  �لم�صموح حمله وفر�س  �لوزن  على ثمنها، وكذلك 

�ل��وزن  تخطي  �أو  �ل�صفر  م��وع��د  تغيير  ح��ال  ف��ي  �لمنا�صبة 

�ل��م��ق��رر، وغيرها م��ن �لأح��ك��ام و�ل�����ص��روط �لتي يتم �ط��الع 

�لم�صافر عليها ويقوم بالتوقيع عليها قبل �ل�صر�ء كي يعرف 

ما له وما عليه من حقوق. 

وب��ا���ص��ت��ع��ر����س ح��ق �ل��م�����ص��اف��ر �أث���ن���اء ت���و�ج���ده ع��ل��ى متن 

�لطائرة يقول كرم: يحق للم�صافر توفير مو��صالت د�خلية 

مونتريال �لتي �أقيمت بكند�، وهي ما وقعت عليها �لإمار�ت 

و�لدول �لعربية و�لخليجية وكثير من �لدول، و�إن كانت قد 

�لمتحدة  باإ�صافة بنود خا�صة بها كالوليات  �لبع�س  �رتاأت 

�لأمريكية ودول �لتحاد �لأوروب��ي با�صتثناء بريطانيا �لتي 

�لتابعة  �لناقالت  وتلتزم  �لبنود،  تلك  على  �لتوقيع  رف�صت 

��صتخد�م  ف��ي ح���ال  �ل��ب��ن��ود  ه���ذه  �لأخ����رi بتطبيق  ل��ل��دول 

في  �لأوروب���ي  �لتحاد  دول  تلزم  فمثال  للمالحة،  �أر��صيها 

حال تعر�س �لم�صافر لتاأخير رحلته �أكثر من 4 �صاعات بدفع 

ي��ورو،   600 �إل��ى  ي�صل  �لطير�ن  �صركة  قبل  له من  تعوي�س 

بفقد�ن  يتعلق  فيما  �أم��ا  �لعربية،  �ل���دول  تطبقه  ل  م��ا  ه��و 

�تفاقية  و�صعته  �ل��ذي  �لقانون  يحدد  فلم  م�صافر،  حقيبة 

�أن  في  �لحق  للم�صافر  �أعطى   و�إن  �لتاأخير  مونتريال مدة 

�إذ� كان لديه   1500 و�أق�صى  750 دولر�ً  �أدنى  يتقا�صى كحد 

ما  �أم��ا  بالحقيبة من محتويات،  ما  تخ�س  �صر�ئية  فو�تير 

فيختلف  �ل�صاأن  بهذ�  �لأمريكية  �لمو��صالت  �إد�رة  و�صعته 

�لمنا�صب و�لذي قد يلزم �صركة  �لتعوي�س  حيث تحدد هي 

�لأحيان  بع�س  وفي   ، دولر   1500 �أكثر من  بدفع  �لطير�ن 

تقر بتعوي�س ي�صل  �إلى 2000 �أو 3000 دولر. 

وي�صيف: برغم �لتز�منا بالبنود �لمقررة �إل �أننا نحر�س 

ك�صركة طير�ن عريقة لها  �صمعة وباع طويل في هذ� �لمجال 

�إلى تقديم �أف�صل �لخدمات لعمالئها بجانب �أف�صل تعوي�س 

في حالة �لتق�صير، فمثاًل في حال ز�د تاأخير �لم�صافر على 

8 �صاعات فيحق توفير غرفة له في فندق وتقديم �لطعام 

على  بناء  �ل�صركة  تقرره  و�ل��ذي  �لتعوي�س  بجانب  �لجيد 

حجم �ل�صرر �لذي لحق بعميلها، ففي بع�س �لأحيان تلتزم 

�ل�صركة ب�صرف تذ�كر مجانية يتم ��صتخد�مها قبل �نق�صاء 

عام على تاريخها، وذلك وفق ما تر�ه �ل�صركة ي�صتحق هذ�، 

�لتي  و�لأمتعة  �لكبيرة  �لأم��و�ل  م�صادرة  لها  يحق  وكذلك 

حقيبة  يحمل  م��ن  رحلة  و�إل��غ��اء  ممنوعة،  �أغ��ر����ص��اً  تحوي 

ر�ك��ب �آخ���ر، ب��ل و�لم��ت��ن��اع ع��ن �إع��ط��اء �لتعوي�س ف��ي حالة 

�أحقيته  �إذ� ما ثبت تالعب �لم�صافر وعدم  فقد�ن �لحقيبة 

وكان  فقد حقيبته  م�صافر  ذل��ك جاءنا  على  وكمثال    ، فيه 

يحمل بها تلفزيون 21 بو�صة، ثم جاء بفاتورة قيمتها 4500 

�لغر�س،  لهذ�  �لحقيقي  �لثمن  من  تاأكدنا  وعندما  دره��م، 

حرم من �لح�صول على �لتعوي�س. كذلك يحق لل�صركة منع 

م�صافر من ��صتخد�م ناقالتها، كالذي �دعى �صياع حقيبته 
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�أن��و�ع  جميع  �لع�صكرية،  و�لمعد�ت  و�لذخيرة  �لأ�صلحة  �إل��ى 

�أن  ويف�صل  �ل�صخ�صي  لال�صتخد�م  كانت  ل��و  حتى  �لأدوي���ة 

�أو بو�صفة طبية تجنباً  تكون هذه �لأدوي��ة م�صحوبة ببيان 

�لنارية  �لأل��ع��اب  �لن��ت��ظ��ار،  ط��ول  �أو  �لقانونية  للم�صاءلة 

و�لمتفجر�ت وجميع �أنو�ع �لمخدر�ت. 

�أما ب�صاأن �لإعفاء �لجمركي وب�صفة عامة ن�صير �إلى �أنه 

ي�صترط لأجل �ل�صتفادة من �لإعفاء من �لر�صوم �لجمركية 

غير  بكميات  �صخ�صي  ذ�ت طابع  و�لهد�يا  �لأمتعة  تكون  �أن 

�لد�ئرة  على  �لمترددين  من  �لم�صافر  يكون  و�أل  تجارية، 

بحوزته  �لتي  للمو�د  �لتجارة  يمتهنون  ممن  �أو  �لجمركية 

و�أن ل يكون من �أفر�د طاقم و�صائل �لنقل.

وي�����ص��ي��ف: م���ع ك���ل �ل�����ص��م��ان��ات �ل��ت��ي و���ص��ع��ه��ا �ل��ق��ان��ون 

للم�صافر �إل �أنني �أرi �أن هذه �لن�صو�س ل تكفي لمعالجة 

بع�س �لم�صاكل �لتي قد ت�صادف كثير�ً من �لم�صافرين �أثناء 

قد  و�ل��ت��ي  �لمتناهية،  غير  �لنتظار  ح��الت  �صيما  �صفرهم 

تطول �إلى �صاعات طويلة ب�صبب م�صاكل خا�صة بالطائرة �أو 

طويلة  لفتر�ت  �لم�صافر  �حتجاز  عليه  يترتب  بما  �لطق�س 

د�خ����ل �ل�����ص��ال��ة �أو �ل��ط��ائ��رة، وك��ذل��ك م�����ص��اك��ل �ل��ح��ج��وز�ت 

�لوهمية و�نخفا�س م�صتوi �لخدمة عن �لحد �لمتفق عليه 

�أو عن �لحد �لترويجي، ويتوجب على �لم�صرع معالجة هذه 

ي�صع  بقانون  �لتدخل  يوجب  و  منف�صل،  ب�صكل  �ل��ظ��اه��رة 

على  �لظاهرة حفاظاً  �لأدنى لمو�جهة هذه  �لحد  للم�صافر 

كثير�ً  ت�صبب  قد  �لتي  �لطارئة  �لظروف  ولمو�جهة  �آدميته 

من �لمتاعب للم�صافرين، حيث يتوجب على تلك �ل�صركات 

عند  �لم�صافرين  ل��ر�ح��ة  وغ��رف  و�لم�صرب  �ل��م��اأك��ل  توفير 

يحق  �لقانون،  ه��ذ�  وبموجب  �لطائرة  �إق��الع  موعد  تاأخير 

للركاب مغادرة �لطائرة �إذ� بلغت مدة �لتاأخير وجاوزت فترة 

�إذ� كان له مقت�صى، ف�صاًل عن �صرورة  محددة و�لتعوي�س 

�لمطار�ت  كافة  في  �لم�صافر  بحماية  خا�صة  لجنة  توفير 

هذه  حقيقة  على  و�لوقوف  �صورها  ب�صتى  �ل�صكاوي  لتلقي 

ب�صوDون  خا�صة  جمعية  �أو  هيئة  �إن�صاء  �قترح  كما   ،iل�صكاو�

ورع��اي��ة  ب�����ص��وDون��ه  �ل��ع��ن��اي��ة  �خت�صا�صها  ي��ك��ون  �لم�صافرين 

م�صالحه و�لمحافظة على حقوقه وتب�صيره بتلك �لحقوق، 

وما  �ل�صفر،  ب��اإر���ص��اد�ت  يتعلق  م��ا  وك��ل  بالتز�ماته  وك��ذل��ك 

يتوجب عليه عمله، وما يحظر عليه فعله.

ثبت �أن �ل�صرر قد ن�صاأ عن فعل �أو �متناع من جانب �لناقل �أو 

تابعيه، وذلك �إما بق�صد �إحد�ث �صرر و�إما برعونة مقرونة 

�أو  ف��اإذ� وق��ع �لفعل  �أن �صرر�ً قد يترتب على ذل��ك،  ب��ادر�ك 

�أن ذلك  �أي�صاً  �أن يثبت  �لمتناع من جانب �لتابعين فيجب 

كان �أثناء تاأدية وظائفهم. 

وي�صير محمد �لغفلي �إلى �أن �لمادة 364 تن�س باأنه في 

حالة و�صول �لأمتعة �أو �لب�صائع تالفة يجب على �لمر�صل 

�إليه �أن يوجه �إخطار�ً للناقل فور �كت�صاف �لتلف وفي ميعاد 

ل يجاوز �صبعة �أيام بالن�صبة �إلى �لأمتعة و�أربعة ع�صر يوماً 

ت�صلمها، وفي حالة   ïتاري �لب�صائع وذلك من  �إلى  بالن�صبة 

و�صول �لأمتعة �أو �لب�صائع متاأخرة يجب �أن يحرر �لإخطار 

خ��الل و�ح���د وع�صرين ي��وم��اً على �لأك��ث��ر م��ن �ل��ي��وم �ل��ذي 

تو�صع فيه �لأمتعة �أو �لب�صائع تحت ت�صرف �لمر�صل �إليه، 

�أن يوجه �لإخطار في �صورة �عتر��س يكتب في  كما يجوز 

وثيقة �لنقل عند ت�صلم �لأمتعة �أو �لب�صائع.

 من جهة �أخرi فاإن هناك بع�س �ل�صلوكيات �لتي كثير�ً 

�إلى  بها  �لإل��م��ام  �أو  �لعلم  ع��دم  ي��وDدي  ما  ما نجهلها وكثير�ً 

�صيما  �لقانونية  �لم�صوDولية  طائلة  تحت  �لم�صافر  وق���وع 

�ل��م��و�د �لتي  �أوج���ب �لإف�����ص��اح على بع�س  �ل��ق��ان��ون ق��د  و�أن 

ي�صطحبها �لم�صافر و�عتبر �أن عدم �لت�صريح عنها تهريباً 

�لمو�د،  تلك  ومن  �لقانون  عليها  يعاقب  مخالفة  يعد  مما 

�لنف�س  ع��ن  و�ل��دف��اع  �ل�صعق  و�أج��ه��زة  �لال�صلكية  �لأج��ه��زة 

كذلك  وغ��ي��ره��ا،  و�ل�صكاكين  كال�صيوف  �لأب��ي�����س  و�ل�����ص��الح 

�لحيو�نات �لمنزلية �لأليفة  و�لمهددة بالنقر��س، بجانب 

�أو  دره��م  �أل��ف   100 من  �أكثر  �ل�صياحية  و�ل�صيكات  �لعمالت 

ما يعادلها من �لعمالت �لأخرi، و�لهد�يا �لو�ردة ب�صحبة 

�لم�صافرين �لتي تزيد قيمتها على 3 �آلف درهم، بالإ�صافة 

�لأ�صخا�س �أن يقل �لتعوي�س �لذي يحكم به على �لناقل عند 

وفاة �لر�كب �أو �إ�صابته عن مقد�ر �لدية �ل�صرعية �لمقررة، 

وي��ج��وز �لت��ف��اق على ت��ج��اوز ه��ذ� �ل��م��ق��د�ر، وف��ي ح��ال��ة نقل 

مائة  على  �لتعوي�س  يزيد  �أل  يجوز  ل  و�لب�صائع  �لأمتعة 

يتفق على تجاوز  لم  ما  كيلوجر�م  عن كل  درهماً  وخم�صين 

عند  خا�صاً  بياناً  �لمر�صل  ق��دم  �إذ�  ذل��ك  وم��ع  �لمقد�ر،  ه��ذ� 

خا�صة  �أهمية  يعلق  �أن��ه  يو�صح  �لب�صائع  �أو  �لأمتعة  ت�صليم 

على ت�صليمها �صليمة في مكان �لو�صول، نظر�ً لقيمتها ودفع 

�لتزم  ذل��ك  نظير  �إ�صافية،  �أج���رة  م��ن  �لناقل  يطلبه  ق��د  م��ا 

�لمر�صل  بينها  �لتي  �لقيمة  بمقد�ر  �لتعوي�س  ب��اأد�ء  �لناقل 

�أنها تجاوزت �لقيمة �لحقيقية لالأمتعة  �أثبت �لناقل  �إذ�  �إل 

و�لب�صائع، �أما في حالة �صياع �أو تلف �أو تاأخير �إي�صال طرد 

ما وكان ذلك موDثر�ً في قيمة �لطرود �لأخرi �لتي تغطيها 

عند  ير�عى  �لطرود  ه��ذه  مجموع  ف��اإن  �لنقل،  ��صتمارة  ذ�ت 

تعيين حد �لم�صوDولية.

وفيما يتعلق بالأ�صياء �ل�صخ�صية �أو �ل�صغيرة �لتي تبقى 

في حر��صة �لر�كب �أثناء �ل�صفر ل يجوز �أن يزيد �لتعوي�س 

�أو تلفها  �ل��ذي يحكم به لكل ر�ك��ب عن هالك تلك �لأ�صياء 

عن  ثالثة �آلف درهم، ول يجوز للناقل �لجوي �أن يتم�صك 

�إذ�  �لمادة  ه��ذه  في  عليها  �لمن�صو�س  �لم�صوDولية  بتحديد 

�لناقل �لجوي م�صوDول  باأن يكون  355 �لتي تلزم  �لمادة 

�أو  �أو جرح �أي ر�كب  عن �لأ�صر�ر �لتي تحدث نتيجة لوفاة 

�أي �صرر بدني يتعر�س له �أي من �لركاب �أثناء �لنقل �لجوي 

�أو �أثناء �لعمليات �لخا�صة ب�صعوده ونزوله من �لطائرة.

 و�ل���م���ادة 356 �ل��ت��ي ج���اء ف��ي��ه��ا: �أن ي��ك��ون �ل��ن��اق��ل �ل��ج��وي 

�أو  �أو فقد�ن  م�صوDوًل عن �لأ�صر�ر �لتي تحدث نتيجة لهالك 

تلف �لأمتعة �لم�صجلة و�لب�صائع �إذ� وقع �لحادث �لذي ترتب 

عليه �ل�صرر �أثناء �لنقل �لجوي وي�صمل �لفترة �لتي تكون فيها 

�لأمتعة و�لب�صائع في حر��صة �لناقل �أثناء �لطير�ن �أو وجود 

�لطائرة في �أحد �لمطار�ت �أو في �أي مكان �آخر هبطت فيه.

 ول ي�صمل �لنقل �لجوي �لفترة �لتي تكون فيها �لأمتعة 

خارج  يقع  نهري  �أو  بحري  �أو  ب��ري  نقل  محل  �لب�صائع  �أو 

�لمطار، ومع ذلك �إذ� كان هذ� �لنقل لزماً ل�صحن �لأمتعة �أو 

�لب�صائع �أو لت�صليمها �أو لنقلها من طائرة �إلى �أخرi تنفيذ�ً 

لعقد نقل جوي وجب �فتر��س �أن �ل�صرر نتè عن حادث وقع 

�أثناء فترة �لنقل �لجوي حتى يقوم �لدليل على عك�س ذلك.

وتن�س �لمادة 357 على �أن يكون �لناقل �لجوي م�صوDوًل 

عن �ل�صرر �لذي يحدث نتيجة للتاأخير في و�صول �لر�كب 

�أو �لأمتعة �لم�صجلة �أو �لب�صائع.

وت��ن�����س �ل���م���ادة 359 ع��ل��ى �أن����ه ل ي��ج��وز ف��ي ح��ال��ة نقل 
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خدمة  من  موظف   500 خ�ص�صت  �أنها  �إلى  �لموD�ص�صة  و��صارت 

في  مكثفة  تدريبية  ل����دور�ت  خ�صعو�  �لم�صاعدة(  يمكنني  )ه��ل 

مجال خدمة �لعمالء، ون�صرتهم في كافة مر�فق ومباني �لمطار، 

لم�صاعدة �لم�صافرين و�لرد على ��صتف�صار�تهم.

 ácô°T 150 ø``e ÌcCG »HO QÉ``£e Ωó``îà°ùj

 ÌcCG ¤EG §HQ äÓ``MQ ôaƒJ á«dhO ¿GÒ``W

⁄É©dG ∫ƒM á¡Lh 220 øe

إحصاءات ومؤشرات 
ونصائح ذكية من مطار دبي

جعل رحلتهم عبر مطار دبي تجربة ر�ئعة.. و�لن�صائح هي:

-يمكنكم توفير �لوقت ودخول �لمطار ب�صرعة من خالل توديع 

�لمجال  لإف�صاح  �لمطار  من  ب��دًل  �لمنزل،  في  و�لأ�صدقاء  �لأه��ل 

لتخفيف �لزدحام �لمروري.

-بالإمكان تفادي �لوقوف في ممر�ت �لنتظار عند نقاط �نجاز 

�إجر�ء�ت �ل�صفر، من خالل ��صتخد�م �لإنترنت �أو عن طريق خدمة 

للم�صافرين  يمكن  �لمغادرين، بحيث  �لذ�تية في �صالة  �لت�صجيل 

�لجو�ز�ت  ق�صم  �إل��ى  �لعبور  �ليد  حقائب   iصو� يحملون  ل  �لذين 

مبا�صرة، �أما �لم�صافرون �لذين يحملون حقائب و�أمتعة، فيمكنهم 

�ل�صتفادة من منافذ خدمة �لأمتعة �ل�صريعة.

-ي��م��ك��ن تقليل ف��ت��رة �ل��وق��وف �أم����ام ن��ق��اط ت��دق��ي��ق �ل��ج��و�ز�ت 

�لبو�بة  بطاقات  على  �لح�صول  خ��الل  من  و�ل��ع��ودة  �لمغادرة  عند 

�لإلكترونية E-Gate قبل �ل�صفر، ويعد مركز تدقيق �لجو�ز�ت 

في مطار دبي �لدولي و�حد�ً من �لمر�كز �لمعدودة في �لعالم �لتي 

تم تجهيزها بنظام قر�ءة �لب�صمات �لإلكتروني.

-تجنب �لتاأخير وتوفير نقود �لوزن �لز�ئد لالأمتعة من خالل 

�لأمتعة  م��ن  ع��دم حمل وزن  �ل��م��ن��زل على  م��غ��ادرة  �ل��ح��ر���س قبل 

يتجاوز �لحد �لم�صموح به.

يمنع  كل≠، حيث   32 يتجاوز  �أن وزن حقيبتكم ل  -ت��اأك��دو� من 

تقبل �أية حقيبة يزيد وزنها عن ذلك بح�صب �لمعايير �لدولية.

�ل�صائلة  �لمو�د  و�صع  من  �لتاأكد  عليكم  �لمنزل  مغادرة  -قبل 

�صفافة  بال�صتيكية  �أكيا�س  في  �لهالمية  و�لمو�د  �ل��رذ�ذ  وبخاخات 

محكمة �لإغالق بحيث ل تتجاوز كمية �أي من هذه �لمو�د 100 مل 

ول تزيد �لكمية �لإجمالية لها عن لتر و�حد. ومن �لأف�صل و�صع 

هذه �لمو�د في حقائب �لأمتعة، ما لم تقت�ِس �ل�صرورة ��صتخد�مها 

�أثناء �لرحلة.

حركة  لزحمة  تح�صباً  ك���اٍف،  وق��ت  قبل  �لمطار  �إل��ى  -�لتوجه 

�أو فو�ت محتمل للرحلة في وقت يزد�د  تاأخير  �أي  �ل�صير وتجنب 

فيه عدد �لم�صافرين خالل �أ�صهر �ل�صيف.

��صتعد�د�تها  �إكمال  عن  دبي  مطار�ت  موD�ص�صة  �أعلنت 

دب��ي  م��ط��ار  ع��ب��ر  للم�صافرين  �ل��خ��دم��ات  �أف�����ص��ل  لتوفير 

�إج��از�ت هذ� �ل�صيف بدعم وتن�صيق  �لدولي خالل مو�صم 

م�صترك مع �صركائها �ل�صتر�تيجيين وعلى ر�أ�صهم �إد�ر�ت 

�ل�صرطة و�لهجرة و�لجمارك.
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قيا�صياً  نمو�ً  �لحالي  �لمو�صم  ي�صهد  �أن  دبي  مطار�ت  وتوقعت 

باأعد�د �لقادمين و�لمغادرين ما بين يونيو و�صبتمبر و�أن ي�صل �إلى 

ذروته في �أغ�صط�س حيث يتجاوز �لخم�صة ماليين م�صافر في �صهر 

لأول مرة في تاريï �لمطار.

وق���ال م��اج��د �ل��ج��وك��ر ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س – وح���دة �لعمليات في 

�ن�صيابية  ل�صمان  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن  مجموعة  �تخذنا  دب���ي:  م��ط��ار 

�لحركة خالل فترة �لذروة، ومن �صمنها توفير موظفين �إ�صافيين 

�إج���ر�ء�ت  �إت��م��ام  ف��ي  عاليتين  وك��ف��اءة  ب�صرعة  عمالئنا  لم�صاعدة 

�ل�صفر للمغادرين و�لدخول للقادمين د�عياً �لم�صافرين و�لقادمين 

�إلى �لتعاون من خالل �تباع قائمة من �لن�صائح �لذكية.

�رتفعت  فقد  دب��ي  م��ط��ار�ت  ف��ي  �ل�صتر�تيجية  وح��دة  وح�صب 

�أعد�د �لم�صافرين عبر �لمطار �إلى 4,9 ماليين م�صافر في يونيو 

�أعلى رقم  �أغ�صط�س مع ت�صجيل  �إلى ذروتها في  �لجاري، و�صت�صل 

في تاريï �لمطار بتجاوزه رقم �ل� 5 ماليين م�صافر.

150 �صركة طير�ن دولية توفر  وي�صتخدم مطار دبي �أكثر من 

رحالت ربط �إلى �أكثر من 220 وجهة حول �لعالم.

ومع �فتتاح مبنى �لكونكور�س 3 �لمخ�ص�س لطير�ن �لإمار�ت 

�ل�صتيعابية  �ل��ط��اق��ة  �صترتفع   2013 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  ف��ي 

�ل�صنوية للمطار من 60 مليون م�صافر حالياً �إلى 75 مليون م�صافر 

في وقت ي�صهد �لمطار تو�صعة بتكلفة قدرها 28 مليار درهم لزيادة 

�صنوياً خالل  م�صافر  مليون   90 �أكثر من  �إل��ى  �ل�صتيعابية  طاقته 

�لأعو�م �لمقبلة.

øjôaÉ°ùª∏d á«cP íFÉ°üf
باتباع  جميعاً  �ل��م�����ص��اف��ري��ن  دب���ي  م��ط��ار�ت  م��وD���ص�����ص��ة  ن�صحت 

مجموعة من �لإجر�ء�ت �لب�صيطة �لتي من �صاأنها �لم�صاعدة على 
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التطبيقات القضائية للطالق للضرر 
بقلم / د. حممد عبد الرحمن ال�ضويني

شركة الشخص الواحد

بقلم / الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

إلى رجال القضاء الواقف

بقلم/ �ضمري فايزي عبد احلميد

الحمايةالجنائية للبيئة الهوائية من التلوث

بقلم/ الدكتور عبدالرازق املوايف

الخبير ودوره في تحقيق العدالة

بقلم/ القا�ضي عبد اللطيف العلماء

قانون الوكاالت التجارية اإلماراتي ال يحمي االحتكار

بقلم املحامي/ عبد اهلل ح�ضن بامدهاف

تقييم األصول الثابتة

المالية لغير الماليين

هاني السيد
رئيس الشعبة المالية بالمعهد

شة
رد

د

�إن م��و���ص��وع ت��ق��ي��ي��م �لأ�����ص����ول �ل��ث��اب��ت��ة م���ن �أه���م 

�لمو�صوعات �لتي تهم �لجميع �صو�ء �أ�صحاب �ل�صركات 

�أ�صحاب  وحتي  �لماليين  �لخبر�ء  �أو  �لم�صاهمين  �أو 

�أعمال تجارية حيث  �لمال �لعاديين �لذين لي�س لهم 

�أن قيمة �لأ���ص��ل  ت��ك��ون ���ص��روري��ة  ف��ي ح���الت كثيرة 

وخا�صة في حالة ن�صوب م�صاكل مالية مثل :

 تق�صيم �ل��ت��رك��ات ح��ي��ث لب���د م��ن ت��ق��دي��ر �أ���ص��ول 

�لمتوفي �صو�ء وديا بين �لورثة �أو من خالل �لمحاكم 

في حالة �لإختالف. 

�إن��ه��اء  ك��ذل��ك ف��ي ح��ال��ة رغ��ب��ة بع�س �ل�صركاء ف��ي 

�ل�صر�كة �أو في حالة رغبتهم في �صم �صريك جيد .

نتيجة  �لعلني  ب��ال��م��ز�د  و�لبيع  �لحجز  ح��ال��ة  ف��ي 

تعثر �ل�صد�د وقيام �لمحكمة بذلك  وتوزيع �لح�صيلة 

علي �لد�ئنين .

فهناك �أهمية كبيرة لعملية تقييم �لأ�صول �لثابتة 

مما يدعونا ل�صرح هذه �لعملية بقدر �لم�صتطاع لت�صل 

�لتو�صع يمكن  �أر�د  �أب�صط �صورة ولمن  للم�صتفيد في 

�أن يقر�أ في �لمو�صوع .

وهذه بع�س �لمفاهيم �لتي ت�صهل فهم بند �لأ�صول �لثابتة

�أول:- �لقيمة �لدفترية لالأ�صول �لثابتة

�لمالية  و�لدفاتر  �لأور�ق  في  �لأ�صل  قيمة  وه��ي 

حيث يتم �صر�ء �لأ�صل بقيمة محدده من خالل فاتورة 

�ل�صر�ء وكذلك يمكن �أن تكون هناك م�صاريف �إ�صافية  

حتي يكون �لأ�صل �صالح لالإ�صتعمال ت�صاف �أي�صا �إلي 

للم�صنع  ماكينة  ب�صر�ء  قمنا  �إذ�  فمثال  �لأ�صل  قيمة 

10,000 درهم وكلفة م�صاريف تحميل و�صحن  بقيمة 

مكانها  في  بتركيبها  �صركة  قامت  وكذلك  دره��م   500

وتجهيزها  ب�صبطها  وق��ام��ت  ب��ه  ت��ع��م��ل  ���ص��وف  �ل��ت��ي 

تكون  �لحالة  ه��ذه  في  دره��م   1.500 مقابل  للت�صغيل 

وتعتبر هذه  درهم   12,000 لالأ�صل  �لدفترية  �لتكلفة 

�لقيمة �لحقيقية لالأ�صل في بد�ية مدة عمله .

ثانيا :- �لإ�صتهالك 

غالبا ما تكون قيمة �لأ�صل كبيرة بالمقارنة بباقي 

�لم�صروفات �لأخري فاإذ�  قمنا بتحميل �لقيمة كاملة  

�ل�صنة  ه��ذه  تكلفة  ف�صتكون  فقط  �ل�����ص��ر�ء  �صنة  علي 

في  �لعدل  مع  ليتنا�صب  بما  �لنقدي(  كبيرة)�لمبد�أ 

�صوف  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ن��و�ت  ع��دد  علي  �لأ���ص��ل  قيمة  تق�صم 

�إ�صتخد�مه خاللها  لذلك ظهرت فكرة �لإهالك  يتم 

�لتي يتم بموجبها خ�صم جزء من قيمة �لأ�صل �صنويا 

بها  نقلل  وكذلك  �لحالية  لل�صنة  كم�صروفات  تحمل 

قيمة �لأ�صل فت�صبح �لقيمة �لدفترية لالأ�صل

 = قيمة �لأ�صل – ق�صط �لإهالك �ل�صنوي

ثالثا :- �لعمر �لإفتر��صي لالأ�صل

�لأ�صل  فيه  ي�صتمر  �أن  يفتر�س  �ل��ذي  �لعمر  ه��و 

بالعمل و�لإنتاج ويعتمد تقدير هذ� �لعمر علي �لأ�صل 

نف�صه وطبيعة عمله و�لظروف �لتي يعمل فيها وغالبا 

�أو  �صنتين  �أو  �صنة  �لإفتر��صي  �لعمر  يكون  �أن  فيمكن 

خم�صة �أو �أكثر �أو �أقل وعلي هذ�  �لأ�صا�س يتم �حت�صاب 

  ) �لثابت  �لق�صط  )طريقة  �ل�صنوي  �لإه���الك  ق�صط 

حيث:

ق�صط �لإهالك �لثابت = قيمة �لأ�صل / �لعمر �لإفتر��صي 

�ل�صنوي هي �لقيمة  وتعتبر قيمة ق�صط �لإه��الك 

�لأ�صل وترحل  �صنو�ت عمر  �صنة من  �لتي تخ�س كل 

باقي قيمة �لأ�صل لل�صنة �لتالية كقيمة دفترية ويجمع 

�لإه��الك  ي�صمي مجمع  �ل�صنوي في ح�صاب  �لإه��الك 

وت�صتمر هذه �لعملية  حتي ت�صل قيمة �لأ�صل �صفر 

وتو�صع 1 �صحيح .
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التطبيقات القضائية للطالق للضرر  
ومجاالت التحكيم األسري في ضوء أحكام 
قانون األحوال الشخصية اإلماراتي (٢/ ٣)

بقلم / د. محمد عبد الرحمن الضويني
اأ�ضتاذ الØق¬ املقار¿ املûضار∑

Ãع¡د دبي الق�ضاFي 

¬à«Yhô°ûe QOÉ°üeh º«µëàdG ∞jô©J
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¬fCÉ`°T ‘ É«∏©dG ájOÉ–’Gh õ««ªàdG

ådÉãdG Ö∏£ŸG

ÚLhõdG ÚH ´GõædGh ¥É≤°û∏d ¥Ó£dG

:º«µëàdG á«Yhô°ûe :É«fÉK
�لزوجني  �ل�صقاق بني  �لتحكيم يف  �أن  �لفقهاء)5( على  �تفق 

م�صروع، ثبتت م�صروعيته بالكتاب و�ل�صنة و�لإجماع .

فابعثو�  بينهما  �صقاق  خفتم  »و�إن  تعاىل  فبقوله  �لكتاب  �أما 

�هلل  يوفق  �إ�صالحاً  يريد�  �إن  �أهلها  من  وحكماً  �أهله  من  حكماً 

بينهما �إن �هلل كان عليماً خبري�ً«)6(

فالآية تدل على وجوب بعث �حلكمني بني �لزوجني يف حالة 

ب�صيغة  ج��اء موجهاً  �لآي��ة  �أن �خلطاب يف  ذل��ك  بينهما،  �ل�صقاق 

�لأمر، وهي تفيد �لوجوب ما ل تقم قرينة ت�صرفه �إىل غريه، 

ول قرينة هنا. فكان �أ�صاًل يف م�صروعية �لتحكيم)7(.

و�أما �ل�صنة فبما روي عن �صريح بن هان عن �أبيه هان: �أنه 

ملا وفد �إىل ر�صول �هلل � �صلى �هلل عليه و�صلم � مع قومه �صمعهم 

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  �أب��ا �حلكم، فدعاه  ه��ان  يكنون  وه��م 

و�صلم � فقال: »�إن �هلل هو �حلكم و�إليه �حلكم فلم تكن �أبا �حلكم«، 

فقال �إن قومي �إذ� �ختلفو� يف �صيء �أتون فحكمت بينهم، فر�صي 

عني كال �لفريقني، قال � �صلى �هلل عليه و�صلم � ما �أح�صن هذ�، 

ق��ال فمن  �صريح وعبد �هلل وم�صلم،  ق��ال: ل  ول��د؟  فمالك من 

�أكربهم؟ قال: �صريح، قال: فاأنت �أبو �صريح« ودعا له ولولده)8(.
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�صبق �أن بينا موقف قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي من 

�لتطليق لل�صرر �إذ� كان �ل�صرر ثابتاً معروفاً �صببه من �لزوجني، 

وبينا �أن �لقا�صي يطبق فيه ن�س �ملادة )117( من  قانون �لأحو�ل 

�ل�صخ�صية �لإمار�تي.

وهنا نتكلم عن �لتطليق لل�صرر �إذ� كان �صببه �ل�صقاق و�لنز�ع 

ثابت،  �ل�صرر غري  وك��ان  �ل��زوج��ني،  �أي من  �صببه من  يعلم  ول 

حيث تناول �مل�صرع ذلك يف �ملو�د )118(، )119( ، )120( ، )121( 

من قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي و�لتي تن�س على �أنه :-

 (118) IOÉŸG
�إذ� ل يثبت �ل�صرر، و��صتمر �ل�صقاق بني �لزوجني   -1«

وت��ع��ذر ع��ل��ى جل��ن��ة �ل��ت��وج��ي��ه �لأ����ص���ري و�ل��ق��ا���ص��ي �لإ���ص��الح 

�أمكن،  �إن  �أهليهما  �لقا�صي بحكم حكمني من  بينهما، عني 

�أهله قدر  �لزوجني ت�صمية حكم من  �أن يكلف كاًل من  بعد 

يتو�صم  فيمن  و�إل   Ì��لأك� على  �لتالية  �جلل�صة  يف  �لإمكان 

فيه �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح �إذ� تقاع�س �أحد �لزوجني 

عن ت�صمية حكمه، �أو تخلف عن ح�صور هذه �جلل�صة، ويكون 

هذ� �حلكم غري قابل للطعن فيه.

2- ويجب �أن ي�صمل حكم تعيني حكمني على تاريï بدء �ملهمة 

و�نتهائها، على �أن ل Œاوز مدة ت�صعني يوماً، ويجوز مدها بقر�ر 

تعيني  بحكم  و�خل�صوم  �حلكمني  �ملحكمة  وتعلن  �ملحكمة،  من 

يقوم  ب���اأن  �ليمني  �حلكمني  م��ن  ك��ل  –ليف  وعليها  �حلكمني، 

بهمته بعدل و�أمانة«.

.¬à«Yhô°ûeh º«µëàdG ∞jô©J : ∫hC’G ´ôØdG

:º«µëàdG ∞jô©J : k’hCG
�لق�صاء،   : و�حل��ك��م  ��م،  ح��كهّ للفعل  م�صدر  �للغة  يف  �لتحكيم 

و�أ�صله �ملنع، يقال: حكمت عليه بكذ�، �إذ� منعته من خالفه فلم 

يقدر على �خلروج من ذلك .

وحكَّمت �لرجل بالت�صديد �أي فو�صت �حلكم �إليه)2(.  

و�أما يف ��صطالح �لفقهاء فقد عرفه �بن عابدين يف حا�صيته 

باأنه ) تولية �خل�صمني حاكما يحكم بينهما()3(.

�ت��ف��اق طريف   : ب��اأن��ه  �ملعا�صرين  �لباحثني  �أح���د  ع��رف��ه  وق��د 

�أهاًل، ليف�صل فيما تنازعاه   Ìأك� �أو  �خل�صومة على تولية رجل 

بحكم �ل�صرع دون �لقا�صي �ملوىل)4(.  

 ∫hالأ  Öالمطل ال�ضاب≤  المقا∫  Jناhلنا في 

الÓµم   πمµf فاfEنا  العدد  هòا  hفي  hالãاfي 

بالمطلÖ الãالå }الطÓق للûضقاق hالنزا´ بين 

.zينLhالز

 ≈nل nع  n¿و`̀ oام sو`̀ nb  o∫ا`̀ nL uال̀`ر Jعال≈}  اهلل  يقو∫ 

 m¢� rع nب  ≈nل nع  rم o¡ nض� rع nب  
o s
اهلل  nπ sض� nف ا  nم pب  pاء nض� uالن

 läا nتpfا nb  oäا nحpال sضüال nف  rم p¡pال nو rمnاأ  rن pم وا  oق nØrfnاأ ا  nم pب nh

̀`ي  pJÓ`̀ال nh  
o s
اهلل  nß`̀ pØ`̀ nح ا  nم pب  pÖ rي n̈ rل pل  läا`̀ n¶`̀ pاف`̀ nح

ي  pف  sن oهh oر oé rاه nh  sن oوه o¶ pع nف  sن oه nوز oضû of  n¿و oاف nî nJ

وا  ö rب nJ  Ó nف  rم oµ nن rع nW nاأ  r¿ pEا nف  sن oوه oب pر rا�ض nh  p™ pLا nض� nمrال

 r¿pEا nh ا,  kير pب nك ا  vيpل nع  n¿ا`̀ nك  
n s
اهلل  s¿pEا  Óي pب nض�  sن p¡ rيnل nع

 p¬pل rهnاأ  rن pم ا  kم nµ nح وا  oã nع rاب nف ا  nم p¡ pن rي nب  nاق nق pض�  rم oت rØ pN

 
o s
≤p اهلل uف nو oا ي kحÓ rضUpEا ا nيد pر oي r¿pEا ا n¡pل rهnاأ rن pا م kم nµ nح nh

.(1)z ا kير pب nN ا kيمpل nع n¿ا nك 
n s
ا اs¿pE اهلل nم o¡ nن rي nب



على  ي���دل  �لتحكيم  م��ن  �ل��رج��ل  لفعل  �ل��ن��ب��ي  فا�صتح�صان 

م�صروعيته على وجه �لعموم، ومنه �لتحكيم بني �لزوجني.

و�أما �لإجماع: فقد �نعقد �إجماع �ل�صحابة على جو�زه، حيث 

�إنهم قد عملو� به يف وقائع كثرية ، ول يخالفهم فيه �أحد، فقد 

جاء يف �ملب�صوط: » و�ل�صحابة � ر�صي �هلل عنهم � كانو� ‹معني 

على جو�ز �لتحكيم«)9(.

Úªµ◊G Ú«©J : ÊÉãdG ´ôØdG
 يفهم من ن�س �ملادة )118( �صالف �لذكر ما يلي :-

�إثبات ما  �لتطليق لل�صرر  �إذ� ل ي�صتطع طالب  �أن��ه   ) �أ 

يدعيه من �إ�صر�ر �لآخر به، و��صتمر �ل�صقاق و�لنز�ع بينهما، 

فلم يت�صاحلا، و�أ�صر �ملدعي على دعو�ه، وتعذر �إ�صالح ذ�ت 

�لبني بينهما �صو�ء من جلنة �لإ�صالح �لأ�صري �أو �لقا�صي، 

فاإنه يجب على �لقا�صي �أن ي�صدر حكمه بتعيني حكمني من 

�أهلهما �إن �أمكن.

 ومن ثم فاإنه ي�صرتط لتعيني �حلكمني �أن يكون �ل�صرر غري 

م�صتمر�ً  و�لنز�ع  �ل�صقاق  وكان  �لزوجني،  من  لأي  �لن�صبة  ثابت 

بينهما،  �لإ���ص��الح  �لأ���ص��ري يف  �لتوجيه  تفلح جلنة  بينهما، ول 

يف  فاإنه  بينهما،  �ل�صلح  وتعذر  �ل�صلح  �لقا�صي  عليهما  وعر�س 

من  بينهما  حكمني  يعني  �أن  �لقا�صي  على  يجب  �حل��ال��ة  ه��ذه 

�أهلهما �إن �أمكن، و�إل فاإن �لقا�صي يختار حكمني بينهما من �أهل 

�ل�صالح و�لعدل.

وحمكمة  �لعليا)10(  �ل–��ادي��ة  �ملحكمة  ق�صاء   iج��ر وق��د 

�لتمييز بدبي وحمكمة �لتمييز بر�أ�س �خليمة على �صرورة بعث 

�حلكمني �إذ� ل يظهر للقا�صي �صيء من حالهما.

ببعث  �لقا�صي  يلزم  �لقا�صي، فال  �أم��ام  �ل�صرر  ثبت  �إذ�  �أم��ا 

�إج��ر�ء من �لنظام �لعام  �ل��ن��ز�ع. وه��ذ� يعد  �حلكمني بني ط��ريف 

ثبوت  ح��ال  تعيني �حلكمني يف  �إىل  �ل��ل��ج��وء  ج���و�ز  ع��دم  م����وDد�ه 

�ل�صرر �أمام حمكمة �ملو�صوع .

 فقد ق�صت حمكمة �لتمييز بدبي باأنه : » من �ملقرر وفق ما 

تق�صي به �ملادة )118( من قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �ل–ادي 

رقم 28 ل�صنة 2005 �أنه �إذ� ل يثبت �ل�صرر و��صتمر �ل�صقاق بني 

�لزوجني وتعذر على جلنة �لتوجيه �لأ�صري و�لقا�صي �لإ�صالح 

فيمن  و�إل  �أم��ك��ن  �إن  �أهلهما  م��ن  حكمني  �لقا�صي  ع��ني  بينهما 

يتو�صم فيه �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح وهي �إجر�ء�ت تتعلق 

بالنظام �لعام وم��وDدi ذلك عدم جو�ز �تخاذ هذه �لإج��ر�ء�ت يف 

حال ثبوت �ل�ص��رر �أم���ام حمكمة �ملو�صوع »  )11(  .

 .....  « ب����اأن:  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  �لتمييز  ق�����ص��ت حم��ك��م��ة  ك��م��ا 

م��ن��اط  �ت��خ��اذ �إج������ر�ء�ت �ل��ت��ح��ك��ي��م �مل��ن�����ص��و���س عليها يف �مل���و�د 

121,120,119,118 من قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية هو عجز طالب 

�لتحكيم  �أن  باعتبار  يدعيه  �ل��ذي  �ل�صرر  �إث��ب��ات  ع��ن  �لتطليق 

�أنه متى خل�صت حمكمة  �صرع عند تخلف �لدليل ‡ا مقت�صاه 

�ملو�صوع �إىل ثبوت �ل�صرر فاإنها ل تتقيد ب�صلوك طريق �لتحكيم 

لنتفاء موجبه...« )12(

وتقدير ما �إذ� كانت �لبينة �ل�صرعية �لتي قدمها �لزوج طالب 

�لتطليق كافية لإثبات �ل�صرر �لو�قع عليه من �لزوج �لآخر، هو 

‡ا ت�صتقل بتقديره حمكمة �ملو�صوع طاملا كان لأ�صباب �صائغة.

�ملقرر وفق ما  باأنه: »من  �لتمييز بدبي  فقد ق�صت حمكمة 

�لو�جب   � �ل�صخ�صية  �لأح���و�ل  ق��ان��ون  م��ن   118 �مل���ادة  ب��ه  تق�صي 

�إمكان  ع��دم  هو   � للحكمني  �لقا�صي  تعيني  مناط  �أن   � �لتطبيق 

�لزوج طالب �لتطليق �إثبات �ل�صرر �لو�قع عليه من �لزوج �لآخر 

وتقدير  بينهما،  �ل�صلح  وتعذر  �لزوجني  بني  �ل�صقاق  و��صتمر�ر 

�لتطليق  �لزوج طالب  �لتي قدمها  �ل�صرعية  �لبينة  �إذ� كانت  ما 

� ه��و ‡ا  �ل���زوج �لآخ���ر  �ل��و�ق��ع عليه م��ن  كافية لإث��ب��ات �ل�صرر 

ت�صتقل بتقديره حمكمة �ملو�صوع طاملا كان لأ�صباب �صائغة«)13( .

بني �لطرفني بعث �لقا�صي حكمني من �أهليهما �إن �أمكن �أو من 

غريهما ‡ن يتو�صم فيه �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح بينهما 

يف حالة تقاع�س �أحد �لزوجني �أو كالهما عن ت�صمية حكمه ، ول 

ي�صرتط لبعث هذين �حلكمني ح�صبما جاء باملذكرة �لإي�صاحية 

)16( »..... iلهذ� �لقانون تكر�ر �ل�صكو

�مل��ق��رر وف��ق ما   «  : ب��اأن��ه  دب��ي  ق��د ق�صت حمكمة “ييز  كما 

 2005 28 ل�صنة  118 من �لقانون �ل–��ادي رقم  �مل��ادة  تق�صي به 

للمحكمني  �لقا�صي  تعيني  مناط  �أن  �ل�صخ�صية  �لأح��و�ل  ب�صاأن 

هو عدم �إمكان �لزوج طالب �لتطليق �إثبات �ل�صرر �لو�قع عليه 

من �لزوج �لآخر و��صتمر�ر �ل�صقاق بني �لزوجني ولتعذر �ل�صلح 

بال�صرر  �ل��زوج��ة   iصكو� تكر�ر  �مل�صرع  ي�صرتط  �أن  دون  بينهما 

وعدم �إثباته و�أن تقدير ما �إذ� كانت �لبينة �ل�صرعية �لتي قدمها 

من  عليه  �ل��و�ق��ع  �ل�صرر  لإث��ب��ات  كافية  �لتطليق  طالب  �ل���زوج 

�لزوج �لآخر هو ‡ا ت�صتقل بتقديره حمكمة �ملو�صوع طاملا كان 

لأ�صباب �صائغة«)17(.

فاإنه  �حلكمني،  بتعيني  حكمه  �لقا�صي  ي�صدر  �أن  قبل    ) ب 

من  و�ح��د منهما حكماً  ي�صمي كل  ب��اأن  �لزوجني  يكلف كال من 

�أهله، ويلتزم كل من �لزوجني بت�صمية من يريده حكماً يف �جلل�صة 

�لتالية على �لأكÌ، وكل ذلك يلتزم به �لقا�صي قدر �لإمكان، فاإن 

�أي  �أهلهما، لعدم �ختيار  ل ي�صتطع �لقا�صي تعيني حكمني من 

�أو  �لزوجني  �أح��د  �أو تخلف  �أحدهما ملن ميثله،  �أو  �لزوجني  من 

�حلكمني،  بتعيني  �حلكم  لإ���ص��د�ر  �ملحددة  �جلل�صة  عن  كالهما 

فاإنه يجب على �لقا�صي �أن يقوم بتعيني حكمني من �أهل �ل�صالح 

و�لعدل ‡ن يتو�صم فيهم �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح.

�لطعن  نهائي ل يجوز  بتعيني �حلكمني  �لقا�صي  (  حكم  ج 

فيه باأي طريق.

وŒ���در �لإ����ص���ارة �إىل �أن���ه ي��وDخ��ذ على �ل��ق��ان��ون ع��دم م��ر�ع��اة 

�أنه  على  �لن�س  ينبغي  فكان  للمهمة،  �حلكمني  رف�س  �إمكانية 

�لقا�صي  �إ�صعار  �ملو�فقة من �حلكمني على قبول �ملهمة  يف حالة 

بالقبول، ويف حالة �لرف�س لبد من �عتذ�رهما �أو �أحدهما، لكي 

يتمكن �لقا�صي من ��صتبد�لهما �أو �أحدهما.

?Úªµ◊G OQ Rƒéj πg øµdh
�أجابت على ذلك �ملادة 17من نظام �ملحكمني �لأ�صريني رقم 8 

ل�صنة2006م ب�صاأن �ملحكمني يف دعاوi �لأحو�ل �ل�صخ�صية باإمارة 

دبي حيث تن�س على �أنه » يجوز لكل من �لزوجني طلب رد �ملحكم 

�أن  �مل��ق��رر  »م��ن  ب��اأن��ه:  �لعليا  �ل–��ادي��ة  �ملحكمة  ق�صت  كما 

 iملحكمة �ملو�صوع كامل �ل�صلطة يف –�صيل فهم �لو�قع يف �لدعو

وتقدير �لأدلة وبحث �مل�صتند�ت �ملقدمة فيها و�إطر�ح ما تر�ه من 

�لإدل��ة  �ملقدمة غري جدير بالعتبار ول رقيب عليها يف ذلك ، 

كما �أن لها حق تقدير �ل�صرر �ملربر لطلب �لطالق بعد �أن –يط 

�حلقيقة  تبني  �أن  وح�صبها   iل��دع��و� ومالب�صات  ظ��روف  بكافة 

�لتي �قتنعت بها و�أن تقيم ق�صاءها على �أ�صباب �صائغة لها �أ�صلها 

�لثابت يف �لأور�ق.. »)14(

كما ق�صت حمكمة �لتمييز بر�أ�س �خليمة باأن: » ....... ثبوت 

�لوقائع �لتي يتو�فر بها ركن �ل�صرر �ملربر للتطليق �أمر مرتوك 

�لأدل��ة  بحث  يف  �لتامة  �ل�صلطة  فلها  �ملو�صوع  ملحكمة  تقديره 

يطمئن  وم��ا  به  تقتنع  ما  و��صتخال�س  لها  �ملقدمة  و�مل�صتند�ت 

�أ�صباب  على  ق�صاءها  �أق��ام��ت  متى  معقب  بغري  �صمريها  �إل��ي��ه 

�صائغة تتفق مع �لثابت يف �لأور�ق وتوDدي �إىل �لنتيجة �لتي �نتهت 

�إليها ...« )15(.

?iƒµ°ûdG QGôµJ Öéj πg
تكر�ر  ي�صرتط  ل   118 �مل���ادة  ن�س  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  وŒ���در 

�ل�صكوi لتعيني �حلكمني، بل يجب على �لقا�صي تعيينهما حتى 

تعيني  ���ص��روط  ت��و�ف��رت  متى  �لأوىل  للمرة   iل�صكو� كانت  ول��و 

�حلكمني �ل�صابق بيانها. 

فقد ق�صت �ملحكمة �ل–ادية �لعليا باأنه : » ملا كان من �ملقرر 

118 من  �مل���ادة  ب��ه ن�س   iم��ا ج��ر �ملحكمة، وعلى  يف ق�صاء ه��ذه 

�إذ�  �أنه   2005 28 ل�صنة  قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �ل–ادي رقم 

ل يثبت طالب �لتطليق ما يدعيه من �إ�صر�ر �لطرف �لآخر به 

و��صتمر �ل�صقاق بينهما و�أ�صر طالب �لتطليق على دعو�ه وتعذر 

على جلنة �لتوجيه �لأ�صري و�لقا�صي �لتوفيق و�إ�صالح ذ�ت �لبني 
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�أن يكون ‡ن يتو�صم فيه �لقا�صي �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح، 

�إل فيمن عرف برجاحة عقله وهيبته وورعه  وهو ما ل يتو�فر 

�خلا�صة  و�لقانونية  �ل�صرعية  بالأحكام  و�إملامه  �صيا�صته  وح�صن 

بال�صقاق و�لنز�ع بني �لزوجني.

?ÚلLا رfوµاأ¿ ي Úمµيف احل •Îضûي πن هµلh

�ختلف �لفقهاء يف ��صرت�ط �لذكورة يف �حلكمني على قولني:

ثم  وم��ن  �ل��ذك��ورة،  ي�صرتط يف �حلكمني  �أن  �لأول:  �ل��ق��ول   

فال يجوز �أن يكون �حلكمان �أو �أحدهما �مر�أة، وهو ما ذهب �إليه 

قال  وبه  عندهم،  �مل�صهور  يف  )28(و�ملالكية  و�حلنابلة  �ل�صافعية 

بع�س �حلنفية)29(.

ووجهتهم يف ذلك �أن �لتحكيم يف حالة �ل�صقاق بني �لزوجني 

يفتقر �إىل �لر�أي و�لنظر، ولأن �حلكم حاكم و�إمام مقتدi به، ول 

ي�صح �حلكم من �لن�صاء ول �لقتد�ء بهن)30(.

ولأنه ل يليق باملر�أة ح�صور حمافل �لرجال �إل حلاجة، وهنا 

�حلاجة مندفعة بقيام �لرجال بالتحكيم)31(.

�ل��ذك��ورة يف �ملحكم ، وم��ن ثم  �أن��ه ل ت�صرتط  �لقول �لثان: 

فيجوز �أن يكون �ملحكم �مر�أة.

�لطربي  جرير  �بن  منهم  �لفقهاء  بع�س  �إليه  ذهب  ما  وهو 

و�بن حزم �لظاهري وبع�س �ملالكية، وهو قول �أكÌ �حلنفية فيما 

يجوز للمر�أة �أن ت�صهد فيه)31(. 

ي�صح  �أن��ه��ا  كما  لل�صهادة،  �أه���ل  �مل����ر�أة  �أن  ذل��ك  يف  ووجهتهم 

توليتها �لق�صاء، فكما ت�صلح للق�صاء ت�صلح للتحكيم)33(. 

ول ين�س قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي �صر�حة على 

��صرت�ط �أن يكون �حلكم رجاًل، ومن ثم فاإنه يرجع عند تف�صري 

�لن�س �إىل �مل�صهور من مذهب مالك، و�مل�صهور من مذهب مالك 

�أنه ي�صرتط يف �حلكم �أن يكون رجاًل.  

ل�صنة   8 رق��م  �لأ�صريني  �ملحكمني  نظام  ف��اإن  لذلك  وتطبيقاً 

2006م ب�صاأن �ملحكمني يف دعاوi �لأحو�ل �ل�صخ�صية باإمارة دبي 

�أن يكون رج��اًل، ول  قد ��صرتط فيمن يقيد يف جدول �ملحكمني 

يجوز �لإعفاء من هذ� �ل�صرط ))�ملادة 8 من �لنظام(()34(.

?ÚLhما¿ من اأهلي الزµو¿ احلµاأ¿ ي •Îضûي πه

�ختلف �لفقهاء يف ��صرت�ط كون �حلكمني من �أهل �لزوجني 

على قولني:

�أن���ه ي��ج��ب �أن ي��ك��ون �حل��ك��م��ان م��ن �أه��ل��ي  �ل��ق��ول �لأول: 

�أد�ء مهمته  �إذ� تو�فر يف �صاأنه �صبب يرجح معه عدم ��صتطاعته 

�لآخر  للزوج  �صهر�ً  �أو  قريباً  كان  �إذ�  خا�س  –يز،وبوجه  بغري 

حتى �لدرجة �لر�بعة �أو وكياًل لأحد �لزوجني يف �أعماله �خلا�صة 

�أو ولياً �أو و�صياً �أو قيماً عليه �أو كان يعمل عند �أحد �لزوجني �أو 

كان له �أو لزوجه خ�صومة �أو عد�وة قائمة مع �أحد �لزوجني، ما 

�ملحكم  ن�صاأت بعد تعيني  �لعد�وة قد  �أو  ل تكن هذه �خل�صومة 

بق�صد رده »)18(.

�أوج��ب على  �أن قانون �لأح��و�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي قد  د ( 

�لقا�صي تعيني �حلكمني �أخذ� با ذهب �إليه جمهور �لفقهاء باأن 

تعيني �حلكمني و�جب، �متثال لقوله تعاىل:- ))فابعثو� حكما 

من �أهله وحكما من �أهلها (()19(.

�لزوجني  �لإم��ام من ح��ال  )�إذ� علم  �لعربي:  �ب��ن  يقول 

�ل�صقاق لزمه �أن يبعث �إليهما حكمني، ول ينتظر �رتفاعهما، 

لأن ما ي�صيع من حقوق �هلل �أثناء ما ينتظر رفعهما �إليه ل 

جرب له()20(

:Úªµ◊G •hô°T : ådÉãdG ´ôØdG
 ي�صرتط يف �حلكمني �لعقل و�لبلوÆ و�لإ�صالم)21( و�لعد�لة 

� يق�صد به �لفقه بباب �أحكام �لن�صوز  و�لفقه با حكم فيه)22( 

�أد�ئها، ‡ن يتو�صم  �)23( وفهم �ملق�صود من مهمتهما، وكيفية 

فيهم �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح، و�أي�صاً ‡ن لديهم ح�صن 

يجوز  ف��ال  و�إل  �مل�����ص��ل��ح��ة)24(،  ح�����ص��ول  يف  و�ل��ن��ظ��ر  �ل�صيا�صة 

�لغاية من بعث �حلكمني هو �لإ���ص��الح، ول  بعثهما. وذل��ك لأن 

يتم ذلك من جاهل بهذ� �لأمر �ملفتقر �إىل �لر�أي و�لنظر)25(، 

وهذ� �لقدر من �ل�صروط ينبغي �أن ير�عى عند تعيني �حلكمني، 

وفقاً لقانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي �لذي �أوجب �لرجوع 

�إىل مذ�هب �لفقه �لإ�صالمي عند تف�صري ن�صو�صه. 

يقول �بن قد�مة: »�إن �حلكمني ل يكونان �إل عاقلني بالغني 

هما  قلنا  ���ص��و�ء  �لعد�لة  ���ص��روط  م��ن  ه��ذ�  لأن  م�صلمني  عدلني 

حاكمان �أو وكيالن«)26(.

وي��ق��ول �ل��رم��ل��ي يف ن��ه��اي��ة �مل��ح��ت��اج »وي�����ص��رتط يف �حلكمني 

تكليف و�إ�صالم وحرية وعد�لة و�هتد�ء �إىل �ملق�صود �ملبعوث من 

�أجله«)27(.

ف��ال��ق��ان��ون �أع���ط���ى ل��ل��ق��ا���ص��ي ���ص��ل��ط��ة ت��ق��دي��ري��ة ع��ن��د تعيني 

�حلكمني �إذ� ل ي�صمهما �لزوجان �أو �أحدهما، م�صرتطاً يف �ملحكم 

    �لقول �لثان: �أنه يجوز �أن يكون �حلكمان من غري �أهلي 

ولكن  �أهلهما،  م��ن  يكونا  �أن  ي�صرتط  ف��ال  وب��ال��ت��ال  �ل��زوج��ني، 

ي�صتحب �أن يكونا من �أهلهما.

وهو ما ذهب �إليه �ل�صافعية و�حلنابلة يف �لر�جح عندهم.

و��صتدلو� على ما ذهبو� �إليه باأدلة منها:

1-قول �هلل تعاىل: »فابعثو� حكماً من �أهله وحكماً من �أهلها« 

«)40( حيث �إن تقييد �حلكم بكونه من �لأه��ل يف هذه �لآي��ة قد 

خرج رج �لغالب، ومن ثم فلي�س ب�صرط.

�ب��ن عبا�س  �خل��ط��اب  ب��ن  بعث عمر  �ل�صحابة، حيث  2-ف��ع��ل 

بني ها�صم  �أحدهما من  زوج��ني،  وعثمان بن عفان ليحكما بني 

و�لآخر من بني عبد �صم�س)42(.

فيكون  �لوكيل،  يف  ول  �حلاكم  يف  ت�صرتط  ل  �لقر�بة  3-�أن 

�لأمر يف �لآية لال�صتحباب)43(.

  ولقد �أخذ قانون �لأح��و�ل �ل�صخ�صية �لإمار�تي با �نتهى 

�إليه �أ�صحاب �لقول �لأول من ��صرت�ط كون �حلكمني من �لأهل، 

فقرر باأنه يجب على �لقا�صي �أن يكلف كال �لزوجني �ملتنازعني 

 ،Ìبت�صمية كل منهما حكماً من �أهله يف �جلل�صة �لتالية على �لأك

ومتى ��صتجاب �لزوجان �إىل ذلك ف�صمى كل و�حد منهما حكماً 

م��ن �أه��ل��ه �ل��ت��زم ب��ه �ل��ق��ا���ص��ي م��ت��ى ت��و�ف��ر فيهما �ل��ك��ف��اي��ة �لتي 

��صرتطها �لفقهاء، فاإذ� تقاع�س �لزوجان �أو �أحدهما عن ت�صمية 

�حلكمني يف �جلل�صة �لتالية، �أو تخلفا عن ح�صور هذه �جلل�صة، 

على  �ل��ق��درة  فيهما  يتو�صم  ‡��ن  حكمني  ي��ع��ني  �ل��ق��ا���ص��ي  ف���اإن 

�أو من غريهما، مياًل ملا ذهب  �أهليهما  �لإ�صالح، �صو�ء كانا من 

�إليه �أ�صحاب �لقول �لثان، فالقانون بذلك جعل �لأولوية لأهل 

�لزوجني، �أخذ� با �أر�صدت �إليه �لآية، ولتو�فر �ل�صفقة يف �لأهل 

و�حلر�س على �مل�صلحة و�لعلم باحلال، فيكون �ل�صالح �أرجى.

فقد ق�صت �ملحكمة �ل–ادية �لعليا باأنه: »ملا كان من �ملقرر 

118 من  �مل���ادة  ب��ه ن�س   iم��ا ج��ر �ملحكمة، وعلى  ه��ذه  يف ق�صاء 

قانون �لأح��و�ل �ل�صخ�صية �ل–ادي رقم 28 ل�صنة 2005 �أنه �إذ� 

ل يثبت طالب �لتطليق ما يدعيه من �إ�صر�ر �لطرف �لآخر به 

و��صتمر �ل�صقاق بينهما و�أ�صر طالب �لتطليق على دعو�ه وتعذر 

ذ�ت  و�إ���ص��الح  �لتوفيق  و�لقا�صي  �لأ���ص��ري  �لتوجيه  جلنة  على 

�لبني بني �لطرفني بعث �لقا�صي حكمني من �أهليهما �إن �أمكن 

�أو من غريهما ‡ن يتو�صم فيه �خلربة و�لقدرة على �لإ�صالح 

ت�صمية  ع��ن  كالهما  �أو  �ل��زوج��ني  �أح��د  تقاع�س  حالة  يف  بينهما 

حكمه،   .....« )44(

�لزوجني، فاإن ل يوجد �أحد من �أهلهما، �أو وجد� ول يقبال 

�نتقل �إىل غري �لأهل.

وه���و م���ا ذه���ب �إل���ي���ه �حل��ن��ف��ي��ة و�مل���ال���ك���ي���ة)35( ورو�ي�����ة عند 

�حلنابلة)36(.

وقد ��صتدل �أ�صحاب هذ� �لقول باأدلة، منها:

1-قول �هلل تعاىل: »فابعثو� حكما من �أهله وحكماً من �أهلها 

.)37(»

�لزوجني،  �أه��ل  ��صرت�ط كونهما من  �لآي��ة على  حيث ن�صت 

وم����ن ث���م ف��ي��ج��ب �ل��ت��ق��ي��د ب���ذل���ك ح��ي��ث وج����د م���ن �لأه������ل من 

ي�صلح)38(.

2-ولأن �لتحكيم نظر يف �جلمع و�لتفريق بني �لزوجني، فهو 

�أوىل من ولية عقد �لنكاح، فكما تنعقد �لولية يف �لنكاح لالأهل 

فكذ� ي�صرتط يف �حلكمني �أن يكونا من �أهل �لزوجني)39(.

�إليه وُيطماأن  ُي�صكن  فاإنه  �لأه��ل  �إن كان من  3-ولأن �حلكم 

�إىل حكمه بخالف �لأجنبي. كما �أن �لأهل �أعرف بحال �لزوجني، 

وكيفية �صالحهما وحمبتهما وكر�هتهما)40(. 
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�ملهمة  و�إ‚���از  بعملهما  �حلكمني  قيام  �صرعة  ول�صمان  ه���( 

تعيني  ح��ك��م  ي�صتمل  �أن  �مل�����ص��رع  �أوج����ب  ف��ي��ه��ا،  �ل��ت��اأخ��ري  وع����دم 

�حلكمني على تاريï بدء �ملهمة ونهايتها با ل يتجاوز ت�صعني 

ر�أت  �ملدة بقر�ر من �ملحكمة متى  �أنه يجوز مد هذه  يوماً، على 

�صرورة لذلك.

�ملهمة  ينجز  �أن  �ملحكم  على  يجب  ف��اإن��ه  �لأح����و�ل  ك��ل  ويف   

�ملوكلة �إليه خالل �لأجل �ملحدد، و�أنه عند �لقت�صاء  يجوز مد 

�ملهمة  يبا�صر  �أن  �أن��ه يجب  �ملحكمة، على  �لأج��ل بقر�ر من  ه��ذ� 

�ملوكلة �إليه خالل �صبعة �أيام من تاريï �إخطاره بها ما ل يقدم 

�لنظام  من  13و14  للمادتني  وفقاً  وذل��ك  �ملحكمة،  تقبله  ع��ذر�ً 

رقم 8 ل�صنة 2006 ب�صاأن �ملحكمني يف دعاوi �لأحو�ل �ل�صخ�صية 

بدبي)45(. 

تقوم  �أن   )118( �مل���ادة  م��ن  �لثانية  �ل��ف��ق��رة  �أوج��ب��ت  كما  و( 

�ملحكمة باإعالن �حلكمني و�خل�صوم بحكم تعيني �حلكمني.

ويجب على �ملحكمة �أن تقوم بتحليف كل من �حلكمني على 

�أن يقوم بهمته باأمانة وعدل وحياد تام، على �أن يكون ذلك قبل 

قيامهما بهمتهما، و�إل كان عملهما باطاًل.

ب�صاأن   2006 ل�صنة   8 رق���م  �ل��ن��ظ��ام  10م���ن  �مل����ادة  ن�صت  وق���د 

�ملحكمني يف دعاوi �لأحو�ل �ل�صخ�صية بدبي على �أنه » 1- على 

�ملحكم بعد قيده يف �جلدول �أن يحلف �أمام رئي�س �ملحكمة �ليمني 

بعدل  بهمتي  �أق��وم  �أن  �لعظيم  ب��اهلل  �أق�صم  �لتالية:  بال�صيغة 

و�أمانة و�صدق وفقا لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لقو�نني.

2- على �ملحكم �إذ� كان غري مقيد يف �جلدول �أن يحلف �أمام 

�ملحكمة �لتي تعينه �ليمني �ملذكورة و�إل كان �لعمل باطاًل.

يوقع  ب��اإج��ر�ء�ت �حللف حم�صر  �لأح���و�ل يحرر  ويف جميع 

عند  �ل��زوج��ني  ح�صور  ي�صرتط  ل  �أن���ه  على  �حل��ا���ص��رون،  عليه 

�حللف«.

وŒدر �لإ�صارة �إىل �أنه من حق كل من �أط��ر�ف �لدعوi �أن 

يطعن بعدم تو�فر �ل�صروط �ملقررة قانوناً يف �أي من �حلكمني، �أو 

�أن يطعن بعدم تو�فر �صروط بعث �حلكمني، ولكن �إذ� ر�صي �لزوج 

�أو �لزوجة ببعث �حلكمني يف �أي مرحلة من مر�حل �لدعوi فال 

�أن يطعن يف �لتقرير �ملقدم من �حلكمني  يحق لأيهما بعد ذلك 

موD�ص�صاً �إياه على عدم �صرعية بعثهما لأن ر�صاءه �ل�صابق ببعثهما 

وعدم طعنه على تعيينهما يعد بثابة تنازل من جانبه عن حقه 

يف �لتم�صك بعدم تو�فر �صروط بعث هذين �حلكمني.

فقد ق�صت �ملحكمة �ل–ادية �لعليا باأنه: »من �ملقرر �أنه �إذ� 

ر�صي �لزوج يف �أي مرحلة من مر�حل �لتقا�صي ببعث �حلكمني، 

�مل��ب��ن��ي على  �أن ي�صبب ط��ع��ن��ه يف �حل��ك��م  ب��ع��د  ف��ال ي��ح��ق ل��ه م��ن 

تقريرهما بعدم �صرعية بعثهما، لأن ر�صاءه �ل�صابق ببعثهما يعد 

بثابة تنازل من جانبه عن حقه يف �لتم�صك بعدم تو�فر �صروط 

بعث هذين �حلكمني ....« )46(

�أن حمكمة  �لأور�ق  م��ن  �ل��ث��اب��ت  ك���ان  »مل���ا  ب��اأن��ه:  ق�صت  ك��م��ا 

ذل��ك على  �ل��دع��وi عر�صت  �أر�دت بعث حكمني يف  ملا  درج��ة  �أول 

�لطرفني، وطلبت من كل منهما �أن ي�صمي حكماً من �أهله، فقبال 

ذلك و�صمى �لطاعن حكماً من جهته، وطلبت �ملطعون �صدها من 

�أهلها،  �أن تندب حكماً من جهتها لعدم وج��ود حكم من  �ملحكمة 

فندبت لها �ملحكمة حكماً و�أودع �لطرفان �ملبل≠ �ملحدد للحكمني، 

�ل��دع��وi، وبا�صر  ي��دل على ر�صاهما ببعث حكمني يف  ذل��ك  وك��ل 

معا على كل  وقعاً  و�أودع��ا تقرير�ً  �إليهما  �ملوكلة  �ملهمة  �حلكمان 

�صفحة من �صفحاته ‡ا يدل على �تفاقهما معا على م�صمونه، 

وعليه فال يحق للطاعن �لذي قبل بعث �حلكمني ور�صي به �أن 

يعرت�س عليه بعد ذلك متذرعاً باأن �أحد �صروط �صحته ل يتوفر، 

كما ل يحق حَلَكِمه �لذي وقع على جميع �صفحات �لتقرير عند 

تقدميه للمحكمة �أن يرجع بعد ذلك عن ر�أيه فيه �أياً كان مربره، 

له  �حلكمني  توقيع  بجرد  حجيته  �صرعاً  يكت�صب  �لتقرير  لأن 

للزوجني  ملزماً  �ل��وق��ت  ذل��ك  م��ن  وي�صبح  للمحكمة  وتقدميه 

و�ملحكمة على حد �صو�ء «)47(

¢ûeGƒ¡dG

1 (  �لآيتان 35,34من �صورة �لن�صاء.

2 (  �لم�صباح �لمنير للفيومي مادة حكم.

3 (  حا�صية �بن عابدين 4/ 347.

4 (  �لدكتور �إ�صماعيل �لأ�صطل � �لتحكيم في �ل�صريعة �لإ�صالمية �س 16.

5 (  �صرح فتح �لقدير 7/ 315، حا�صية �لد�صوقي 4/ 136، مغني �لمحتاج 6/ 268، ك�صاف �لقناع 6/ 309.

6 (  �صورة �لن�صاء �لآية 35.

7 ( �أحكام �لقر�آن للج�صا�س 2/ 271.

8 ( �لحديث �أخرجه �لن�صائي 8/ 226 كتاب �لق�صاة ، باب �إذ� حكمو� رجاًل فق�صى بينهم.

9 ( �لمب�صوط لالإمام �ل�صرخ�صي 21/ 62.

10 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 315 ل�صنة 29 �أح��و�ل �صخ�صية بتاريï 21 / 4 / 2008م��� � 

مجموعة �أحكام 2008 �س 40 ط: د�ر �صادر.

11 ( تمييز دبي – �لطعن رقم 2008/108 بتاري2009/3/24ïم – �أحو�ل �صخ�صية.

12 ( تمييز ر�أ�س �لخيمة �لطعن رقم 59 ل�صنة 2 ق�صائية – بتاريï 2007/10/28م- �أحو�ل �صخ�صية. 

مجموعة �لأحكام �ل�صادرة عن محكمة تمييز ر�أ�س �لخيمة �س 187.

 2007/107 رق����م  و�ل���ط���ع���ن  ب������ت������اري������2007/11/6ïم،   2007/57 رق����م  �ل��ط��ع��ن   – دب����ي  ت��م��ي��ي��ز   )13

بتاري2008/3/18ïم- �أحو�ل �صخ�صية.

14 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 253 ل�صنة 2009 �أحو�ل �صخ�صية، بتاريï 27 / 10 / 2009م� 

� مجموعة �أحكام 2009 �س 33 ط: د�ر �صادر.

15 ( تمييز ر�أ�س �لخيمة �لطعن رقم 59 ل�صنة 2 ق�صائية – بتاريï 2007/10/28م- �أحو�ل �صخ�صية. 

مجموعة �لأحكام �ل�صادرة عن محكمة تمييز ر�أ�س �لخيمة �س 186.

16 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 315 ل�صنة 29 �أح��و�ل �صخ�صية بتاريï 21 / 4 / 2008م��� � 

مجموعة �أحكام 2008 �س 40 ط: د�ر �صادر.

17 ( تمييز دبي – �لطعن رقم 2009/1 بتاري2009/3/3ïم ، و�لطعن رقم 2009/22 بتاري2009/6/9ïم 

- �أحو�ل �صخ�صية

18( وقد بينت �لمادة 18 من نظام �لمحكمين �لأ�صريين بدبي �لإجر�ء�ت �لتي يجب �تباعها ب�صاأن طلب 

�لرد ، حيث ن�صت على �أنه:

 يقدم طالب رد �لمحكم طلبه �إلى �لمحكمة �لتي عينته ، مو�صحاً فيه �أ�صباب �لرد و�لم�صتند�ت �لموDيدة 

له.  

 على طالب �لرد �أن يودع عند تقديم �لطلب مبل≠ )500( درهم على �صبيل �لتاأمين .

يجب تقديم طلب �لرد قبل مبا�صرة �لمحكم مهمته و�إل �صقط �لحق فيه ، ومع ذلك يجوز تقديم طلب 

�لرد �إذ� حدثت �أ�صبابه بعد ذلك �أو �أثبت طالب �لرد �أنه كان ل يعلم بها . 

�إذ� �صمي �لمحكم من �أحد �لطرفين فال يقبل منه طلب رد ذلك �لمحكم ما ل�م يكن �صبب �ل�رد قد ح�دث 

بع�د تعيينه �أو �إذ� ثبت �أنه كان ل يعلم بهذ� �ل�صبب عند تعيينه .

تف�صل �لمحكمة على وجه �ل�صرعة في طلب �لرد بحكم غير قابل للطعن ، ويجوز لها �إذ� رف�صت طلب 

�لرد �أن تحكم على طالبه بغر�مة ل تقل عن )500( درهم ول تزيد على )1000( درهم .

19( حيث �إن جمهور �لفقهاء على �أن بعث �لحكمين لالإ�صالح بين �لزوجين و�جب، وقيل �أنه م�صتحب 

وهو وجه لل�صافعية، وهم جميعا �ختلفو� في �لمخاطب ببعث �لحكمين في �لآية ، فذهب �لأئمة �لأربعة 

�إلى �أن بعث �لحكمين و�جب على حكام �لم�صلمين ونو�بهم وذلك �إذ� خافو� ف�صاد �لحال بين �لزوجين، 

�أولي  �إل��ى  �أهلها( موجه  �أهله وحكما من  �أن �لخطاب في قوله تعالى )فابعثو� حكما من  ي��رون  حيث 

�لأمر، �إذ به يناط رفع �لظلم. 

�لأم    368  /5 مالك  لالإمام   iلكبر� �لمدون   ،315  /  7 �لهمام  بن  للكمال  �لقدير  فتح  �صرح   / ير�جع 

لل�صافعي 5 / 195، �إعانة �لطالبين للبكري 3/ 378، ك�صاف �لقناع للبهوتي 5/ 211.

هما  �لحكمين  ببعث  �لماأمور  �أن  ذل��ك   ، �لزوجين  على  و�ج��ب  �لحكمين  بعث  �أن  �إل��ى  �لبع�س  وذه��ب 

 ، � �لزوجان، وذلك �أخ��ذ� بظاهر �لن�س �لقر�آني. وهو قول �لإم��ام على ،و�ب��ن عبا�س � ر�صي �هلل عنهما 

�أحكام �لقر�آن   ،271/2 �أحكام �لقر�آن للج�صا�س  و�لح�صن و�ل�صدي ، وهو قول عند �لمالكية ،ير�جع / 

لبن عربي 423/1،تف�صير �لطبري 8/ 320، مو�هب �لجليل للحطاب4/ 17, 18.

وذهب بع�س �ل�صافعية و�لمالكية �إلى �أن �لماأمور ببعث �لحكمين هم �أهل �لزوجين، حيث �إن �لخطاب 

�لحكمين من كل  بعث  ثم فيجوز  �أو لأوليائهما، ومن  للزوجين  �أو  للحاكم  �أن يوجه  �لآي��ة يمكن  في 

هوDلء. ير�جع / �لقو�نين �لفقهية لبن جزي �س236، مغني �لمحتاج لل�صربيني �لخطيب 3/ 261.

ويرi �لإمام �لر�زي �أن كل و�حد من �صالحي �لأمة ي�صتطيع �إر�صال �لحكمين، لأن قول �هلل تعالى ) و�إن 

خفتم ( خطاب للجميع ولي�س حمله على �لبع�س باأولى من �لآخر. ير�جع / تف�صير �لر�زي10 / 92. 

20 ( �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي1 / 427. 

21 ( ويجوز عند �لحنفية لغير �لم�صلم �أن يكون محكماً على بني جن�صه، لأنه من �أهل �ل�صهادة عليهم. 

�صرح فتح �لقدير7/ 316.

�لجمع  ومعرفة  و�ل��دي��ن  �ل�صرع  باأحكام  �لمعرفة  من  درج��ة  على  �لمحكم  يكون  �أن  به  و�ل��م��ر�د   )  22

�لتي يتولى �لحكم فيها. ولي�س  و�لتفريق وفهم �لمق�صود من مهمته بما يوDهله للحكم في �لق�صايا 

�لدم �س  �أبي  �لقا�صي لبن  و�ل�صرع.�أدب  �لفقه  �لتخ�ص�س في مجال  بلوÆ درجة عالية من  �لمق�صود 

141، مو�هب �لجليل للحطاب88/6.

 23 ( �صرح �لخر�صي 4/ 8.

�لو�قعة  بحكم  و�لعلم  �لفقه  �أن  �أي�صاً  �لعلماء  بع�س  عن  ونقل   ،243  /3 �لمحيط  �لبحر  تف�صير   )  24

�لتي حكم فيها ي�صترط في �لحكمين �للذين يبعثهما �لحاكم، �أما �لحكمان �للذ�ن يبعثهما �لزوجان 

�لظن  يغلب على  و�ل�صتر،  �لعفاف  �أهل  بالغين عاقلين م�صلمين من  يكونا  �أن  �إل  فيهما  ي�صترط  فال 

ن�صحهما.

25 ( جاء في �لمدونة: »�إذ� حكم غير �أهل �لحكومة و�لر�أي.....كان على غير وجه �لإ�صالح، و�إنما �أر�د 

�هلل بالحكمين، و�أر�ده ولة �لعلم  لالإ�صالح لما ف�صد من �لزوج لزوجته، ومن �لزوجة لزوجها، فاإن ذلك 

ياأتي تخاطر�ً منهما بما ل ينبغي �أن يكون فيه �لغرر« �لمدونة 368/2.

26 ( �لمغني و�ل�صرح �لكبير  169/8.

27 ( نهاية �لمحتاج للرملي385/6.

28 ( وذلك بنا على �لقول باأنهما حاكمان، �أما على �لقول باأنهما وكيالن فيندب كونهما رجلين. مغني 

�لمحتاج 261/3، �لإن�صاف للمرد�وي 380/8.

�لكبير  26/7.�ل�����ص��رح  �لحنفي  نجيم  لب��ن  �ل��ر�ئ��ق  �لبحر   ،193  /  4 للزيلعي  �لحقائق  تبيين   )  29

للددير135/4، نهاية �لمحتاج للرملي 385/6، ك�صاف �لقناع 211/5.

�ل�صرح  على  �ل�صاوي  )حا�صية  �لم�صالك  لأق��رب  �ل�صالك  بلغة   ،170/8 �لكبير  و�ل�صرح  �لمغني   )  30

�ل�صغير( 513/2.

31 ( �لتحكيم في �ل�صقاق بين �لزوجين للدكتور عبد �هلل محمد �لربابعة و�آخرون �  بحث من�صور بمجلة 

كلية �ل�صريعة و�لقانون � �لعدد �لتا�صع و�لثالثون �  �س 178.

26/7، ويقول �لإم��ام �لطر�بل�صي في كتابه معين �لحكام  »وكل من تقبل �صهادته  32 ( �لبحر �لر�ئق 

في �أمر جاز �أن يكون حكما فيه ومن ل فال، و�لمر�أة ت�صلح حكماً«، وير�جع للمالكية حا�صية �لد�صوقي 

.135/4

33 ( تبيين �لحقائق للزيلعي 193/4

34 ( حيث تن�س �لمادة 8 من نظام �لمحكمين �لأ�صريين بدبي على �أنه: »�أ- ي�صترط فيمن يقيد في 

�لجدول توفر ما يلي : 

�أن يكون رجاًل م�صلماً متزوجاً متمتعاً بكلمل �لأهلية �لقانونية .

�أن يكون متزوجاً ول يقل عمره عن �أربعين �صنة ميالدية . 

�أو �لمعاهد �ل�صرعية �لعليا �لمعترف بها في   �أن يكون حا�صاًل على موDهل عال من �إحدi �لجامعات 

�لدولة .

 �أن يكون قد �جتاز بنجاح �لختبار�ت و�لمقابلة �ل�صخ�صية �لمقررة . 

ب- يجوز للرئي�س بناًء على �قتر�ح �للجنة �لإعفاء من �أي من �ل�صروط �لمحددة بالبنود )2( و)3( و 

)4( �أعاله » 

جو�هر  �لخر�صي8/4،  �صرح   ،24/7 نجيم  لب��ن  �لر�ئق  �لبحر  للكا�صاني334/2،  �ل�صنائع  بد�ئع   )  35

�لأه���ل«  حا�صية  وج��ود  �أجنبيين مع  بعث  »�أن��ه ل يجوز  �لد�صوقي في حا�صيته  يقول  �لإك��ل��ي��ل328/1. 

من  يكونا  �أن  »و�لأك��م��ل  ج��زي  �ب��ن  يقول  كمال،  �صفة  �لمالكية  بع�س  جعلها  وق��د   ،344/2 �لد�صوقي 

�أهلهما...« �لقو�نين �لفقهية �س236، وير�جع �أي�صاً �لمنتقى للباجي 113/4.

36 ( �لمغني لبن قد�مة 7/ 244، �لختيار�ت �لعلمية لبن تيمية 564/4.

37 ( �صورة �لن�صاء من �لآية 35.

38 ( تف�صير �لقرطبي 175/5.

39 ( �لختيار�ت �لعلمية لبن تيمية 564/4.

40 ( حا�صية �لد�صوقي على �ل�صرح �لكبير344/2، �لمنتقى للباجي 114/4، بد�ئع �ل�صنائع 334/2.

41 ( �صورة �لن�صاء من �لآية 35.

42 ( �إحياء علوم �لدين 51/2.

43 ( مغني �لمحتاج261/3.

44 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 315 ل�صنة 29 �أح��و�ل �صخ�صية بتاريï 21 / 4 / 2008م��� � 

مجموعة �أحكام 2008 �س 40 ط: د�ر �صادر.

45 ( حيث  تن�س �لمادتان 13و14 من �لنظام على �أنه: »على �لمحكمين �إنج��از مهمتهم��ا خ�الل �لأج�ل 

�لمح�دد للتحكيم ، ويج��وز م�د ه�ذ� �لأج�ل بق�ر�ر من �لمحكم�ة ع�ند �لقت�ص��اء ».

، وذلك ما لم  �إخط�اره بها   ïأيام من تاري� �إليه خ�الل �صبعة  �أن يبا�صر �لمهم�ة �لموكلة  »على �لمحكم 

يقدم ع�ذر�ً تقبله �لمحكمة« .

46 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 315 ل�صنة 29 �أح��و�ل �صخ�صية بتاريï 21 / 4 / 2008م��� � 

مجموعة �أحكام 2008 �س 40 ط: د�ر �صادر.

47 ( �لمحكمة �لتحادية �لعليا � �لطعن رقم 169 ل�صنة 27 �أحو�ل �صخ�صية ، بتاريï 28 / 2 / 2007م� 

� مجموعة �أحكام 2007 �س 41 ، و�لطعن رقم 31 ل�صنة 28 �أحو�ل �صخ�صية ، بتاريï 21 / 2 / 2007م� � 

مجموعة �أحكام 2007 �س 37 ط: د�ر �صادر.
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�ل�صتثناء في ظل  ي�صغل هذ�  فهل  �لثانية،  كانت  و�إن  ��صتثناء؟ 

�لذي كان ي�صغله في ظل قانون  �لإط��ار  �لجديد ذ�ت  �لم�صروع 

�ل�صركات �لحالي �أم �صغل �إطاًر� �أكبر مما هو عليه؟

�لم�صاألة  ه��ذه  تحكم  ن�صو�س  مجموعة  لدينا  �أن  �ل��و�ق��ع 

عليها  مالحظاتنا  ونبدي  نعر�صها  �صوف  �لأم��ر  حقيقة  وتبين 

بعد ذلك. 

1- �لن�صو�س �لو�دة في م�صروع قانون �ل�صركات �لمرتبطة 

ب�صركة �ل�صخ�س �لو�حد:

ت�صمن م�صروع قانون �ل�صركات في �صورته �لأخيرة �ل�صادرة 

�لن�صو�س  �لعديد من  �لمو�فقة عليه  بعد  �ل��وزر�ء  من مجل�س 

�لمرتبطة بم�صاألة �صركة �ل�صخ�س �لو�حد منها:

ن�س �لمادة 3/7 �لو�ردة في �لقو�عد �لعامة، وتن�س على �أن: 

» ��صتثناء من �لبند )1( من هذه �لمادة يجوز �أن توD�ص�س �ل�صركة 

�أو �أن تكون مملوكة من �صخ�س و�حد وفًقا لأحكام هذ� �لقانون«. 

�لم�صوDولية  ذ�ت  �ل�����ص��رك��ة  ف��ي  �ل�����و�ردة   2/75 �ل��م��ادة  ن�����س 

�لمحدودة، وتن�س على �أن: » مع مر�عاة �أحكام �لمادة  9 من هذ� 

�لقانون، يجوز ل�صخ�س و�حد طبيعي �أو �عتباري تاأ�صي�س وتملك 

�صركة ذ�ت م�صوDولية محدودة ول ي�صاأل مالك ر�أ�صمال �ل�صركة 

تاأ�صي�صها،  بعقد  �ل���و�رد  �لمال  ر�أ���س  بمقد�ر  �إل  �لتز�ماتها  عن 

�أحكام �ل�صركة ذ�ت �لم�صوDولية �لمحدودة �لو�ردة  وت�صري عليه 

في هذ� �لقانون فيما ل يتعار�س مع طبيعتها«.

ن�س �لمادة 111 �لو�ردة في �صركة �لم�صاهمة �لعامة، وتن�س 

�لتحادية  للحكومات  �أو  �لتحادية  للحكومة  »يجوز  �أن:  على 

و�أية �صركة �أو جهة مملوكة بالكامل من قبل �أي منهما �أن تكون 

�صركة  بمفردها  توD�ص�س  �أو  عامة  م�صاهمة  �صركة  في  م�صاهًما 

م�صاهمة عامة....«.
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بالأداء  hالرJقاء   ,áالعالمي  Iارéالت  áضطûfلأ رFي�ضي  كمركز  المتميز  موbع¡ا  لتعزيز  �ضبيل¡ا  في 

 áاريéالت ûJضريعاJ¡ا  Jطوير  عل≈   Iالمتحد  áالعربي  äماراEال  áلhد  ¢UحرJ الوWني,  لbÓتüضاد  العام 

بما يتواف≤ م™ المعايير الدhليá المعمو∫ ب¡ا, hمن بين هò√ الé¡ود الحãيáã للحµومá في هòا الüضدد, 

 äضركاûال bhاfو¿  المنûضاأ,   Iض¡اد� bhاfو¿   ,áالمناف�ض Jن¶يم  كقاfو¿  القواfين  من  كبير  عدد   äعاhضرûم

الéديد, bhاfو¿ التحµيم التéاري.

شركة الشخص الواحد
في مشروع قانون الشركات االتحادي الجديد

... ما لها وما عليها؟
األستاذ الدكتور شريف محمد غنام

اأ�ضتاذ القاfو¿ التéاري hالبحري يف اأكادÁيá �ضرáW دبي
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ع��ل��ى مفهومها،  �ل�����ص��وء  �إل��ق��اء  خ���الل  م��ن  �ل���و�ح���د«  �ل�صخ�س 

عامة  كقاعدة  �ل�صركاء  تعدد  وف��ك��رة  لها،  �لقانوني  و�لتنظيم 

�ل�صخ�س  �صركة  �عتبار   iم��د وب��ي��ان  �صركة،  �أي  تكوين  تحكم 

�لو�حد ��صتثناء من �لقاعدة �ل�صابقة �أم �أ�صبحت قاعدة في حد 

�لنوع من  فائدة هذ�   iلمختلفة في مد� �لآر�ء  ذ�تها، وعر�س 

�ل�صركات.

ونق�صد ب�صركة �ل�صخ�س �لو�حد كل �صركة يمتلك ر�أ�صمالها 

بالكامل �صخ�س طبيعي �أو معنوي و�حد يقوم بتخ�صي�س جزء 

من ذمته �لمالية لمز�ولة ن�صاط معين بحيث تكون م�صوDوليته 

محدودة بالقدر �لذي خ�ص�صه لمز�ولة هذ� �لن�صاط، ول يكون 

للد�ئنين �لحق في �لتنفيذ على ما ل يخ�ص�صه هذ� �ل�صخ�س 

من مال في �لم�صروع.  

وي�صتفاد من هذ� �لتعريف ما يلي: 

1- �إن �صركة �ل�صخ�س �لو�حد �صركة ولي�صت م�صروًعا فردًيا، 

�ل�صركات عموماً من حيث  تاأ�صي�س  ومن ثم تخ�صع لإج��ر�ء�ت 

و�ل�صهر،  �لقيد  و�إج����ر�ء�ت  و�لبيانات،  �لتاأ�صي�س  طلب  تقديم 

و�كت�صابها �ل�صخ�صية �لمعنوية منذ �لقيد في �ل�صجل �لتجاري، 

وتخ�صع ل�صهر �إفال�س �ل�صركات، وغيرها من �لأحكام; وبمعنى 

�لم�صروعات  ل��ه  تخ�صع  ل��م��ا  �ل�����ص��رك��ة  ه���ذه  تخ�صع  ل  �أو���ص��ح 

�لفردية. 

�لتجارية  �ل�صركات  �ل�صركة دون غيرها من  تتميز هذه   -2

و�ل��م��دن��ي��ة على �ل�����ص��و�ء ب��وج��ود �صريك و�ح���د ب���دًل م��ن وج��ود 

�صريكين على �لأقل بخالف معظم �ل�صركات، وتحديد م�صوDولية 

هذ� �ل�صريك بقدر ما يخ�ص�صه من �أمو�له لعمل هذه �ل�صركة 

�لخا�صة عن  �أم��و�ل��ه  ف��ي  �ل�صريك  م�صوDولية  �إط���الق  م��ن  ب��دًل 

ديون �ل�صركة.

و���ص��وف ن��ق��وم ب��ع��ر���س خ��و�ط��رن��ا ح���ول ه���ذه �ل�����ص��رك��ة على 

�لتو�لي من خالل عر�س موقف م�صروع قانون �ل�صركات منها، 

تقال  قد  �لتي  وتلك  وج��وده��ا،  لتاأييد  تقال  قد  �لتي   èو�لحج

لرف�س وجودها، ور�أينا فيها وذلك على �لتو�لي.

في  ��صتثناء  ت��ع��دهّ  م��از�ل��ت  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س  ���ص��رك��ة  �أوًل: 

م�صروع قانون �ل�صركات �لجديد:

�صركة  م��ن  �لجديد  �ل�صركات  ق��ان��ون  م�صروع  موقف  يثير 

يعتبر  ه��ل  كالتالي:  ن�صيغه  مهًما  ت�����ص��اوDًل  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س 

م�صروع قانون �ل�صركات �لجديد �صركة �ل�صخ�س �لو�حد، قائمة 

على قاعدة بخالف قانون �ل�صركات �لحالي، �أم ماز�ل يعتبرها 

بد�أت  فقد  �لجديد،  �ل�صركات  قانون  بم�صروع  يتعلق  وفيما 

لجنة �ل�صوDون �لمالية و�لقت�صادية بالمجل�س �لوطني مناق�صة 

�لمو�فقة  بعد  �جتماعاتها  من  كبير  ع��دد  في  �لقانون  م�صروع 

�لمجل�س  �أم���ام  لمناق�صته  تمهيًد�  �ل����وزر�ء  مجل�س  م��ن  عليه 

�لجتماع  للجنة،  �لمهمة  �لجتماعات  ومن  و�إق���ر�ره.  �لوطني 

�لثالث ع�صر لها في 19 فبر�ير 2012، و�لجتماع �ل�صاد�س ع�صر 

�لوطني  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  2012 في مقر  11 مار�س  في 

بدبي.  

�لقانونية  �لم�صائل   iباإحد يتعلق  �لمقالة،  هذه  ومو�صوع 

»�صركة  وه��ي  �أل  �لجديد  �ل�صركات  قانون  م�صروع  في  �ل���و�ردة 



�لت�صامن  �صركة  تاأ�صي�س  ج��و�ز  على  �صر�حة  �لقانون  ين�س 

من �صخ�س و�حد. 

3- �إن ن�س �لبند �لثالث من �لمادة �ل�صابعة �صالفة �لذكر 

�ل��ذي  �لأول  بالبند  �ل��ذي ورد  �ل��ع��ام  �لأ���ص��ل  ��صتثناء م��ن  ه��و 

ي�صترط ل�صحة عقد �ل�صركة تو�فر �صريكين �أو �أكثر، ومن ثم 

يجب تف�صيره ب�صكل م�صيق فال يتو�صع فيه ول يقا�س عليه. 

ويترتب على ذلك �أنه ل يمكن تطبيقه على كل �ل�صركات و�إل 

كان �لأ�صل �لو�رد في �لبند �لأول لغًو� ل قيمة له; ولو ق�صد 

قد  لكان  �ل�صركات،  كافة  على  �ل�صتثناء  هذ�  تطبيق  �لم�صرع 

�ل�صركة  تعريف  في  �صر�حة  ذل��ك  على  �لأول  �لبند  في  ن�س 

باأنها ت�صرف قد ين�صاأ من �صخ�صين �أو من �صخ�س و�حد. وفي 

هذه �لحالة لم نكن بحاجة �إلى �لبند �لثالث من �لمادة ذ�تها. 

�لم�صروع  تطلب  �لب�صيطة:  �لتو�صية  ل�صركة  بالن�صبة   -

في �لمادة 61 �أن تتكون �صركة �لتو�صية �لب�صيطة من �صريك 

ل  ثم  ومن  �أكثر،  �أو  مو�صي  �صريك  ومن  �أكثر،  �أو  مت�صامن 

تو�فر  دون  �صحيحة  ب�صيطة  تو�صية  �صركة  تن�صاأ  �أن  يمكن 

مو�صي،  و�لآخ����ر  مت�صامن  �أح��ده��م��ا  �لأق���ل  على  �صخ�صين 

وبالتالي ل ي�صري عليها حكم �لمادة 3/7 �صالفة �لذكر; نظر�ً  

لطبيعة تكوينها. وقد ر�عى �لم�صروع هذه �لطبيعة ولم ين�س 

�صر�حة على جو�ز تاأ�صي�صها من جانب �صخ�س و�حد.

- بالن�صبة ل�صركة �لمحا�صة: تتميز هذه �ل�صركة باأن لها 

طبيعة خا�صة; فهي م�صتترة عن �لغير ول تتمتع بال�صخ�صية 

�لمعنوية، ويتعامل كل �صريك فيها مع �لغير با�صمه �لخا�س، 

وي�صاأل تبًعا لذلك م�صوDولية �صخ�صية عن �لديون �لتي تن�صاأ 

�لخا�صة  �لطبيعة  وج��ود هذه  �أهمية مع  ول  عن معامالته. 

للقول باأنها تتكون من �صخ�س و�حد; لأن كل �صريك بالن�صبة 

للغير هو بالفعل �صخ�س و�حد لي�س معه �صركاء، ول توجد 

���ص��رك��ة �أ����ص���اًل ف��ي ن��ظ��ر �ل��غ��ي��ر. ل���ذ�، ل ت��ن�����ص��وي ت��ح��ت ن�س 

�أنه لم يرد بها  �إلى  3/7 �صالفة �لذكر. هذ� بالإ�صافة  �لمادة 

تاأ�صي�صها من �صخ�س و�حد بخالف بع�س  ن�س خا�س يجيز 

�ل�صركات.

نخل�س من هذ� �لعر�س �إلى مايلي:

1-ل �صرورة لوجود ن�س �لمادة 3/7 �ل��و�ردة في م�صروع 

قانون �ل�صركات، ونف�صل حذف هذ� �لبند كلية; لأن �لم�صروع 

قد ن�س �صر�حة في مو��صع �أخرi على جو�ز تاأ�صي�س بع�س 

�أو  طبيعي  و�ح��د  قانوني  �صخ�س  جانب  من  فقط  �ل�صركات 

على  للحكم  �لخا�س  �لن�س  على  �لتعويل  و�صيكون  �لخا�س، 

مدi جو�ز تاأ�صي�س �صركة �صخ�س و�حد في هذه �ل�صركات �أم 

يتعلق  فيما  �لعام  �لن�س  لوجود  �أهمية  ل  �أو�صح  وبمعنى  ل، 

بهذه �ل�صركات في وجود ن�س خا�س بها. 

�صركة  وه��ي  �لتجارية  �ل�صركات  بباقي  يتعلق  فيما  �أم��ا 

�لت�صامن و�صركة �لتو�صية �لب�صيطة و�صركة �لمحا�صة، فلم 

�أية ن�صو�س خا�صة تتعلق بتاأ�صي�س �صركة  يت�صمن �لم�صروع 

�لن�س  �أهمية  �لت�صاوDل حول  يثار  ثم  لها، من  و�ح��د  �صخ�س 

�لعام في هذ� �ل�صاأن، فهل ينطبق �لن�س �لعام، ومن ثم يجوز 

تاأ�صي�س �صركة ت�صامن وتو�صية ب�صيطة ومحا�صة من �صخ�س 

و�حد، وهنا �صتظهر �أهمية وجود �لن�س �لعام، �أم ل يجوز �أن 

ا  توD�ص�س هذه �ل�صركات من �صخ�س و�حد، وهنا ل �أهمية �أي�صً

للن�س �لعام بخ�صو�س هذه �ل�صركات؟

�ل��و�ق��ع �أن��ه على �ل��رغ��م م��ن �أن ن�س �ل��م��ادة 3/7 ق��د ورد 

�أن تطبيقه قا�صر فقط  �إل  �صمن �لأحكام �لعامة لل�صركات، 

من  تاأ�صي�صها  ���ص��ر�ح��ة  �لم�صرع  �أج���از  �ل��ت��ي  �ل�����ص��رك��ات  على 

�أو  �لت�صامن  �صركات  �صخ�س و�ح��د، ومن ثم ل ينطبق على 

�لتو�صية �لب�صيطة �أو �لمحا�صة على �لتف�صيل �لآتي:

باأنها  �لت�صليم  يمكن  ل  �لت�صامن،  ل�صركة  بالن�صبة   -

�صخ�س  من  تاأ�صي�صها  يمكن  ول   ،3/7 �ل��م��ادة  لن�س  تخ�صع 

و�حد لالأ�صباب �لتالية:

عن  تميزها  خا�صة  بطبيعة  تتمتع  �ل�صركة  ه��ذه  �إن   -1  

�ل�صخ�صية  �ل��م�����ص��وDول��ي��ة  ف��ي  تتمثل  �ل�����ص��رك��ات  م��ن  غ��ي��ره��ا 

هذه  لد�ئني  فعالة  �صمانة  باعتبارها  لل�صركاء  و�لت�صامنية 

�ل�صركة، وقد ن�صت على هذه �ل�صمانة �لمادة 38 من م�صروع 

�ل�صركة  بتاأ�صي�س  �صمحنا  ول���و  �ل��ج��دي��د،  �ل�����ص��رك��ات  ق��ان��ون 

مميز�تها  �أه��م  �ل�صركة  ه��ذه  فقدت  فقد  و�ح��د،  �صخ�س  من 

�ل�صركات ذ�ته و�لتي  �ل��و�ردة في قانون  �لن�صو�س  و�أ�صبحت 

من  عليها  يترتب  وم��ا  �لت�صامنية  �لم�صوDولية  عن  تتحدث 

نتائè قانونية لغًو�. 

�ل��و�رد في �لأحكام �لعامة و�لذي   3/7 �إن ن�س �لمادة   -2

ما  �إل���ى  �أ���ص��ار  ق��د  و�ح���د،  �صخ�س  م��ن  �صركة  تاأ�صي�س  يجيز 

يت�صمنه قانون �ل�صركات ذ�ته من �أحكام تتعلق بهذه �لم�صاألة، 

�لقانون من  �ل��ذي يعني ���ص��رورة م��ر�ع��اة م��ا ت�صمنه  �لأم���ر 

�أحكام خا�صة بكل �صركة; �أي مر�عاة �إذ� ما كان هذ� �لقانون 

ولم  ل،  �أم  و�ح��د  �صخ�س  قبل  م��ن  �ل�صركة  بتاأ�صي�س  ي�صمح 

�لخا�صة،  �لم�صاهمة  ب�صركة  �لمتعلقة   3/259 �لمادة  ن�س 

�لم�صاهمين  لعدد  �لأدن��ى  �لحد  من  »��صتثناء  �أن:  على  وتن�س 

�أو  طبيعي  ل�صخ�س  يجوز  �لمادة،  هذه  من   )1( بالبند  �لمقرر 

�عتباري تاأ�صي�س وتملك �صركة م�صاهمة خا�صة ول ي�صاأل مالك 

�ل��و�رد  �لمال  ر�أ���س  بمقد�ر  �إل  �لتز�ماتها  عن  �ل�صركة  ر�أ�صمال 

بعقد تاأ�صي�صها، ويجب �أن يقترن ��صم �ل�صركة با�صم مالكها و�أن 

وت�صري  خا�صة،  م�صاهمة  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  عبارة  تتبعه 

�أحكام �صركة �لم�صاهمة �لخا�صة �لو�ردة في هذ� �لقانون  عليه 

فيما ل يتعار�س مع طبيعتها«.

�أو  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  بحل  �لمتعلقة   304 �لمادة  ن�س 

ت�صفيتها �أو وقف ن�صاطها، وتن�س على �أن:

1-تنحل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد بوفاة �ل�صخ�س �لطبيعي �أو 

بانق�صاء �ل�صخ�س �لعتباري �لموD�ص�س لها، ومع ذلك ل تنق�صي 

�لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  في  �لطبيعي  �ل�صخ�س  بوفاة  �ل�صركة 

�إذ� رغب �لورثة في ��صتمر�رها مع توفيق و�صعها وفًقا لأحكام 

هذ� �لقانون ويجب عليهم �ختيار من يتولى �إد�رة �ل�صركة نيابة 

عنهم، وذلك خالل �صتة �أ�صهر على �لأكثر من تاريï �لوفاة.

2- �إذ� قام مالك �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ب�صوء نية بت�صفيتها 

�أو وقف ن�صاطها قبل �نتهاء مدتها �أو قبل تحقيق �لغر�س �لو�رد 

بعقد تاأ�صي�صها كان م�صوDوًل عن �لتز�ماتها في �أمو�له �لخا�صة«.

�ل�صخ�س  ل�صركة  �لقانوني  �لتنظيم  على  مالحظاتنا   -2

�لو�حد كما وردت في م�صروع قانون �ل�صركات �لجديد:

نالحظ على مجموع �لن�صو�س �ل�صابقة ما يلي:

:¤hC’G á¶MÓŸG
�لو�حد  �ل�صخ�س  ب�صركة  يتعلق  عاًما  ا  ن�صً ع  �لم�صرهّ �أورد   

 iأخر� �لفكرة مرة  3/7، ثم عاد ون�سهّ على  �لمادة  وهو ن�س 

بمنا�صبة �لحديث عن بع�س �ل�صركات، و�صكت عن �لن�س عليها 

�أن  م�صروع  ذل��ك،  بيان   .iلأخ��ر� �ل�صركات  �لحديث عن  عد 

�لقانون قد ت�صمن ن�س �لمادة 3/7 �لتي وردت �صمن �لأحكام 

�لعامة لل�صركات و�لتي تجيز لل�صخ�س �لطبيعي �أو �لمعنوي 

في  يرد  ما  �أن  �لمعلوم  ومن  بمفرده،  �صركة  وتملك  تاأ�صي�س 

�لتجارية  �ل�صركات  على  ينطبق  لل�صركات  �لعامة  �لأح��ك��ام 

�أنه  �إل ما ��صتثنى منها بن�س خا�س. ويرتب على ذلك  كافة 

ماد�م ن�س �لمادة 3/7 �أجاز تاأ�صي�س �صركة �ل�صخ�س �لو�حد، 

وهو ن�س ورد في �لأحكام �لعامة، فاإنه ينطبق على �ل�صركات 

�لتجارية كافة �صو�ء �صركات �لأ�صخا�س �أو �لأمو�ل ما لم ين�س 

ل�صركة معنية.  �أحكام  �أو يخ�ص�س  �لقانون على خالف ذلك 

وما يلفت �لنظر �أنه قد ورد في عجز هذه �لمادة عبارة » وفًقا 

لأحكام هذ� �لقانون«; �أي وفًقا لما يت�صمن هذ� �لقانون من 

�أحكام �صوف تاأتي بعد ذلك تو�صح �لأمر.

و�إعماًل لهذه �لإحالة �إلى ما �صياأتي من �أحكام بعد ذلك 

من م�صروع �لقانون، عاد �لم�صروع ون�سهّ على �إمكانية تاأ�صي�س 

طبيعي  و�ح���د  �صخ�س  م��ن  م��ح��دودة  م�صوDولية  ذ�ت  �صركة 

بع�س  م��ن  ع��ام��ة  م�صاهمة  و���ص��رك��ة   ،)2/75 )م  �ع��ت��ب��اري  �أو 

م�صاهمة  و�صركة   ،)111 م   ( �لعامة  �لعتبارية  �لأ�صخا�س 

 iدD3/259(. ومو �أو معنوي )م  خا�صة  من �صخ�س طبييعي 

�لعام  �لن�س  �أهمية  ع��دم  �ل�صركات  بهذه  خا�س  ن�س  وج��ود 

�ل��و�رد في �لمادة 3/7; لأن��ه ل يقدم فائدة مع وج��ود �لن�س 
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:á«fÉãdG áé◊G
ájQÉéàdG á£°ûfC’G ‘ QÉªãà°S’G ™«é°ûJ

يق�صد بهذه �لحجة �أن تحديد م�صوDولية مالك �ل�صركة، 

على  �لم�صتثمرين  ي�صجع  �أم���ر  ل��ه  �ل��م��ال��ي��ة  �ل��ذم��م  وت��ع��دد 

و��صتثمار  �ل�صركة،  �إطار هذه  في  �أمو�لهم  ��صتثمار جزء من 

�لجزء �لآخر في ن�صاط �آخر دون خ�صية �صياع كل �لمال، ومما 

ي�صجع على هذ� �ل�صتثمار كذلك تدني ر�أ�س �لمال �لمطلوب 

�إمكانية  ذل��ك  �إل��ى  �أ�صف  �ل��و�ح��د.  �ل�صخ�س  �صركة  لتاأ�صي�س 

ب�صمان  �لبنوك  م��ن  �لئتمانية  �لت�صهيالت  على  �لح�صول 

�ل�صركة ور�أ�صمالها.

�لتي  �لإئتمانية  �لت�صهيالت  م�صاألة  �إن    :áé◊G  ≈∏Y  OôdG
�صيمنحها �لقطاع �لم�صرفي ل�صركة �ل�صخ�س �لو�حد م�صاألة 

ثم  ومن  �ل�صركة،  هذه  ر�أ�صمال  تدني  مع  خا�صة  �صك  محل 

يكفي  لن  �لم�صتثمر  �لمال  ر�أ�س  �أن  �لم�صارف  �صتجد  حتًما 

�أن  �لممكن  من  �لد�ئنين  �أن  كما  �صخمة،  ت�صهيالت  لمنح 

�لمال  ر�أ�س  ل�صاآلة  �ل�صركة;  هذه  مع  �لتعامل  عن  يعزفو� 

ا �أن �صاآلة ر�أ�س �لمال  وتحديد م�صوDولية �لمالك. ونقدر �أي�صً

�صوف يحث �لم�صارف على تطلب �صمانات �إ�صافية من مالك 

�لم�صروع �صو�ء �صمانات �صخ�صية �أو عينية،  كما �أن تدني ر�أ�س 

�لمال قد يحرم �ل�صركة من �لتعامل في �لأن�صطة �ل�صخمة 

�لتي تحتاج �إلى روDو�س �أمو�ل كبيرة، �لأمر �لذي ي�صبح معه 

ر�أ�صمال �ل�صركة �لقليل غير مجد وغير فعال. 

á«ªgh äÉcô°T ¢ù«°SCÉJ …OÉØJ ájhGR øe :áãdÉãdG áé◊G
 تنه�س هذه �لحجة على �أن �لو�قع �لعملي في عديد من 

�لدول ومن بينها دولة �لإمار�ت قد �صهد تاأ�صي�س �لعديد من 

�ل�صركات ذ�ت �لم�صوDولية �لمحدودة �لتي هي في حقية �لأمر 

حيث  عليها;  ُيطلق  كما  و�جهة«  »�صركات  �أو  وهمية  �صركات 

ل�صتيفاء  �لعقد  في  تذكر  �أ�صماء  مجرد  فيها  �ل�صركاء  يمثل 

�ل�صكل �لقانوني �ل�صليم لل�صركة دون �أن يكون لهم دور حقيقي 

في �ل�صركة ول حتى م�صاهمات في ر�أ�س �لمال، ونكون ب�صدد 

م�صاهم وحيد �أ�صا�صي ي�صتحوذ على ر�أ�س �لمال بالكامل. مثل 

هذ� �لو�قع جعلنا �أمام �صركات �صخ�صية في �صكل �صركة ذ�ت 

م�صوDولية محدودة; وذلك لتفادي  وقوع خ�صارة في كل �أمو�ل 

مالك �لم�صروع.  

بالفعل، وتن�صب �إلى فقهاء معينين.

:øjójDƒŸG èéM -1
حجًجا  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س  ل�صركة  �ل��م��وDي��دون  يح�صد  ق��د 

هذه  تحققها  �لتي  �ل��م��ز�ي��ا  على  مجملها  ف��ي  تعتمد  كثيرة 

�ل�صركة،  لمالك  �ل��م��ح��دودة  �لم�صوDولية  حيث  م��ن  �ل�صركة 

�ل�صركة،  �إد�رة  و�صهولة  وه��م��ي��ة،  ���ص��رك��ات  تاأ�صي�س  وت��ف��ادي 

و�صوف  �لتجارية،  �لأن�صطة  مجال  في  �ل�صتثمار  وت�صجيع 

ن�صي≠ هذه �لحجè من عندنا ونرد عليها كذلك، وذلك على 

�لنحو �لتالي:

 ácô°ûdG ∂dÉŸ IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG :¤hC’G áé◊G
مفاد هذه �لحجة �أن �لمادة 1/391 من قانون �لمعامالت 

�أم��و�ل  �أن  على  تن�س   1985 ل�صنة   5 رق��م  �لت��ح��ادي  �لمدنية 

�لن�س،  لهذ�  بديونه.وطبًقا  للوفاء  �صامنة  جميعها  �لمدين 

�أمو�ل �لمدين �لمنقولة و�لعقارية �صامنة للوفاء  تعتبر كل 

بديونه، فال تخ�صي�س للذمة �لمالية لل�صخ�س، ومن ثم ل 

معين  لغر�س  وتخ�صي�صه  ذمته  من  ج��زء  �قتطاع  ي�صتطيع 

�أمو�له، ول يمكن تحديد م�صوDوليته  ويكون م�صوDوًل في كل 

�أم��و�ل��ه لخطر  كل  يعر�س  قد  ، مما  �لمال  بجزء معين من 

�لتنفيذ عليها.

�لأ�صل  هذ�  من  ��صتثناء  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  �أن  بيد 

�لعام �لمن�صو�س عليه في قانون �لمعامالت �لمدنية ي�صمح 

لممار�صة  ويخ�ص�صه  ماله  م��ن  ج���زًء�  يقتطع  �أن  لل�صخ�س 

�لمخاطر  من  ماأمن  في  �أم��و�ل��ه  باقي  وتكون  معين،  ن�صاط 

�صركة  �أن  بمعنى  �ل��ن�����ص��اط;  ه���ذ�  م��م��ار���ص��ة  ع��ل��ى  �ل��م��ت��رت��ب��ة 

�ل�صخ�س �لو�حد تجعلنا �أمام تعدد �لذمم �لمالية لل�صخ�س 

�لو�حد، وهذ� �أمر محمود يف�صله �لكثيرون. 

لمالك  �لمحددة  �لم�صوDولية  كانت  �إذ�    :áé◊G  ≈∏Y  OôdG
�صركة �ل�صخ�س �لو�حد هي �أهم ما يميز هذه �ل�صركة، فهذه 

�لحالية  �لقانونية  �لأ�صكال  من  �لعديد  في  تتو�فر  �لميزة 

�لتو�صية  �صركة  في  �لحال  هو  كما  �لتجارية  لل�صركات 

�لم�صوDولية  ذ�ت  و�ل�صركة  �لم�صاهمة  و�صركة  �لب�صيطة، 

يطلق  جديد  �صكل  �إلى  بحاجة  نكن  لم  ثم  ومن  �لمحدودة، 

عليه �صركة �ل�صخ�س �لو�حد لنقرر هذه �لميزة.

�لتي   304 �ل��م��ادة  ن�س  �إل  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س  ب�صركة  خا�صة 

وقف  �أو  ت�صفيتها  �أو  �ل�صركة  ه��ذه  ح��ل  �أح��ك��ام  ع��ن  تتحدث 

و�أحكام  �ل�صم   �ختيار  وكيفية  �لتاأ�صي�س،  �أحكام  �أما  ن�صاطها، 

تكون  �لتي  و�لحالت  �ل�صركة،  مالك  م�صاءلة  وكيفية  �لإد�رة 

يتعر�س  فلم  �لأحكام،  من  وغيرها  مطلقة،  م�صوDوليته  فيها 

��صتثناء  ماز�لت  �أنها  فكرتنا  يوDكد  مما  �لقانون،  م�صروع  لها 

من �أ�صل عام حتى مع وجود �لمادة 3/7 �لتي وردت في �لأحكام 

�لعامة لل�صركات. 

و�لأمر بخالف ذلك في بع�س �لقو�نين �لتي تبنت فكرة 

بع�س  على  طبقته  ول��و  حتى  ع��ام  ك��اأ���ص��ل  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س 

�ل�صركات دون غيرها كما هو �لحال في �لقانون �لقطري رقم 

 ,2002 ل�صنة   5 رق��م  �لقانون  لأحكام  �لمعدل   2006 ل�صنة   16

و�لقانون �لأردني رقم 40 ل�صنة 2002 �لمعدل لأحكام �لقانون 

رقم 2 ل�صنة 1997. 

ثانًيا: �صركة �ل�صخ�س �لو�حد بين �لتاأييد و�لرف�س:

�ل�صركات  قانون  م�صروع  بموقف  يتعلق  �صبق  ما  ك��ان  �إذ� 

�آر�ء �لفقهاء في �صركة �ل�صخ�س �لو�حد،  �لجديد، فماذ� عن 

 iأن يثار جدل بين رجال �لقانون و�لق�صاء حول مد� نتوقع 

�لعامة  �لأحكام  وتما�صيها مع  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  �صحة 

من عدمه; فمن �لفقهاء من �صوف يتم�صك بالنظام �لقانوني 

�أثناء  ت��ع��ودو� على وج��وده  �ل��ذي  �ل�صركات  �ل��ذي يحكم  �لعام 

ممار�صتهم وكتاباتهم لل�صركات �لتجارية، ومنهم من �صيحاول 

على  ظهورها  �صتو�جه  �لتي  �لعقبات  ويذلل  وجودها  تبرير 

تكن  لم  قانونية جديدة  �أفكار  وج��ود  �أن��ه ل مانع من  �عتبار 

م���وج���ودة م��ن ق��ب��ل ول���م ي��ت��ع��ود ع��ل��ى وج���وده���ا م��ن ي��م��ك��ن �أن 

ب��ال��ج��ذور  يتم�صكون  �ل��ذي��ن  وه���م  )�لأ���ص��ول��ي��ي��ن(  ن�صميهم 

فاإن �صادفها  �لقانونية ويقي�صون كل جديد عليها،  و�لأ�صول 

�لتاأقلم  �لثانية دون محاولة  و�إل فكانت  �لجديد قبلوه،  هذ� 

وم��ا يحقق  �لمعا�صرة،  ي��ل��زم لحياتنا  م��ا  وق��ب��ول  �ل��و�ق��ع  م��ع 

م�صالحنا �لحالة و�لم�صتقبلية، مع عدم �ل�صطد�م بالأ�صول 

و�لقو�عد. 

و�صوف نعر�س هنا لمجموعة من �لحجè نعتقد �أنها من 

�ل�صركات  من  �لنوع  ه��ذ�  تاأييد  �أو  لرف�س   iتبد �أن  �لممكن 

مع �لرد عليها، وهي في �لو�قع حجè �صوف نفتر�س وجودها 

�أق��رب �إلى  و�صوف نرد عليها كذلك، ولهذ�  ما ندونه هنا هو 

حديث �لنف�س على �لمالأ منه �إلى عر�س وتحليل لآر�ء قيلت 

معنوي، ولم يق�صد �أن ينطبق �لن�س على �ل�صركات كافة.

2- في حالة بقاء هذ� �لن�س �لعام، يجب فهمه في �صوء 

باقي �لن�صو�س �لأخرi �لو�ردة في قانون �ل�صركات، و�لن�س 

�أو  ذ�ته يدعونا �إلى ذلك بقوله »وفًقا لأحكام هذ� �لقانون«; 

وفًقا لما �صياأتي من �أحكام خا�صة بكل �صركة.

3- �إمكانية تاأ�صي�س �صركة تجارية من �صخ�س و�حد يمكن 

فقط في حالة �ل�صركات ذ�ت �لم�صوDولية �لمحدودة، و�صركات 

�لت�صامن و  �لخا�صة، ولكنه ل يجوز في �صركات  �لم�صاهمة 

و�صركات  �لمحا�صة،  و�صركات  �لب�صيطة،  �لتو�صية  �صركات 

�لمادة  في  �ل��و�رد  �ل�صتثناء  �إل في حدود  �لعامة  �لم�صاهمة 

2/111 من �لم�صروع.

 :á«fÉãdG á¶MÓŸG
�لأول��ى، وتتمثل  �لملحوظة  �لملحوظة على  تترتب هذه 

�ل�صخ�س  �صركة  �إلى  ينظر  ز�ل  ما  �لإمار�تي  �لم�صرع  �أن  في 

�لو�حد على �أنها ��صتثناء من �أ�صل عام يتمثل في �أن �ل�صركة 

عقد يبرمه �صخ�صان �أو �أكثر. و�إذ� كان هذ� �ل�صتثناء موجوًد� 

في ظل قانون �ل�صركات �لحالي في نطاق معين، فاإنه �تخذ 

�أن��ه مع  غير  �لجديد،  �لقانون  م�صروع  �أو�صع في ظل  نطاًقا 

ذلك يظل ��صتثناًء.   

قد  �ل��ج��دي��د  �لم�صروع  م��ن   1/7 �ل��م��ادة  �أن  ذل��ك  تف�صير 

عرفت �ل�صركة باأنها عقد يلتزم بمقت�صاه �صخ�صان �أو �أكثر ..«، 

وتكرر �لأمر في �لمادة 38 �لمتعلقة ب�صركة �لت�صامن، وتاأكد 

مرة ثانية في �لمادة 61 �لخا�صة ب�صركة �لتو�صية �لب�صيطة، 

ومرة ثالثة في �لمادة 70 �لمتعلقة ب�صركة �لمحا�صة، وتاأكد 

مرة ر�بعة في �لمادة 1/75 �لخا�صة بال�صركة ذ�ت �لم�صوDولية 

�لخا�صة   1/111 �ل��م��ادة  وت��اأك��د م��رة خام�صة في  �ل��م��ح��دودة، 

خم�صة  �لأق���ل  على  تتطلب  �لتي  �لعامة  �لم�صاهمة  ب�صركة 

1/259 �لمتعلقة  �صركاء على �لأق��ل، و�أخيًر� تكرر في �لمادة 

ب�صركة �لم�صاهمة �لخا�صة.

فاإنه  �ل��ع��ام،  �لأ���ص��ل  ه��ذ�  �ل��خ��روج على  �لم�صرع  �أر�د  و�إذ� 

يذكرنا في كل مرة بهذ� �لأ�صل وهو تعدد �ل�صركاء، ويذكرنا 

هذ�  حكم  من  ��صتثناء  يمثل  �لأ�صل  على  خروجه  �أن  كذلك 

مملوكة  ���ص��رك��ة  وت��م��ل��ك  تاأ�صي�س  ي��ج��وز  عليه  �ل��ع��ام  �لأ���ص��ل 

ل�صخ�س طبيعي �أو �عتباري و�حد.

و�أ�صف �إلى ذلك �أن �لم�صروع �لجديد لم يت�صمن �أحكاًما 
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ويتحقق بذلك معنى �لم�صاركة. 

وتطبيًقا لهذه �لفكرة، عبر �لم�صرع في �لعديد من �لمو��صع 

�لفقه  �أكثر، وتحدث  �أو  له �صخ�صان  يلزم  �ل�صركة عقد  �أن  عن 

تعني  و�أنها  �ل�صركاء،  تجمع  �لتي  �لم�صاركة  نية  عن  و�لق�صاء 

�لأم��و�ل  ��صتثمار  في  و�لم�صاركة  �لجماعي،  �لعمل  في  �لرغبة 

�لنية،  ه��ذه  وبف�صل  �ل��رب��ح.  تحقيق  بنية  �لأن�صطة  بع�س  ف��ي 

يتميز  وب��ه��ذ�  و�ح���دة،  وجهة  وتتجه  �ل�صركاء  م�صالح  تتوحد 

عقد �ل�صركة عن غيره من �لعقود �لتي تهيمن عليها �لم�صالح 

�لمكا�صب.  وتناحر  �لتجاهات،  وتعار�س  ط��رف،  لكل  �لذ�تية 

هذ� بالإ�صافة �إلى �أن كلمة �صركة ت�صتق من �لفعل �صارك، وهو 

يتطلب �صخ�صين ي�صارك �أحدهما �لآخر على �لأقل.

غير �أنه بال�صماح بتاأ�صي�س �صركة من �صخ�س �لو�حد، فقد 

�نهارت كل هذه �لمز�يا �لتي يتميز بها عقد �ل�صركة، بل و�صقط 

ركن �أ�صا�صي من �أركان عقد �ل�صركة وهو نية �لم�صاركة; �إذ �أن 

مالك �ل�صركة يفتقد نية �لم�صاركة مع �لآخرين; لأنه ف�صل 

�لعمل �لفردي بدًل من �لعمل �لجماعي.

�أننا  بيد  �لحجة،  هذه  جانبنا  من  نقدر   :áé◊G  ≈∏Y  OôdG
�صوف نرد عليها باأمرين:

�لأول: فيما يتعلق بال�صخ�س �لو�حد وقدرته على تكوين 

نقابل فيها هذه  �لتي  �لأول��ى  �لمرة  �صركة، فلي�صت هذه هي 

�لفكرة; فهي موجودة من قبل في قانون �ل�صركات �لحالي، 

وموجودة كذلك في قانون خا�س هو قانون �إن�صاء موD�ص�صات 

ذ�ت �صخ�صية �عتبارية رقم 9 ل�صنة 1992. بيان ذلك �أن قانون 

�ل�صركات �لحالي رقم 8 ل�صنة 1984 يت�صمن �لمادة 2/70 �لتي 

تجيز للحكومة �لتحادية �أو لحكومة �لإمار�ت �لع�صاء في 

نقل م�صروع  �صركة بمفردها، وقد  بتاأ�صي�س  تقوم  �أن  �لتحاد 

2/111 منه.  �لمادة  �لحكم في  �لجديد هذ�  �ل�صركات  قانون 

ويعني ذلك �أن قانون �ل�صركات �لحالي يعرف فكرة �ل�صخ�س 

�لو�حد ولكن في حدود هذ� �ل�صتثناء من حيث من له �لحق 

في �إن�صاء �ل�صركة ) �ل�صخ�س �لمعنوي �لمتمثل في �لحكومة 

�لتحادية وحكومة �إحدi �لإم��ار�ت فقط(، �أو من حيث نوع 

�ل�صركة )�صركة �لم�صاهمة �لعامة فقط(. 

و�إلى جانب هذ� �ل�صتثناء، فقد عرف �لنظام �لقانوني في 

دولة �لإمار�ت ��صتثناًء �آخر ورد في �لمادة 3 من �لقانون رقم 

9 ل�صنة 1992 ب�صاأن �إن�صاء موD�ص�صات ذ�ت �صخ�صية �عتبارية في 

�لخ�صوع لقر�ر ل يرتاح �إليه �أو ل يحقق م�صلحته. 

�ل����رد ع��ل��ى �ل��ح��ج��ة: تعتبر ه���ذه �ل��م��ي��زة ب��ح��ق م��ن �أه��م 

�لمز�يا �لتي توD�ص�س عليها �صركة �ل�صخ�س �لو�حد، غير �أننا 

فاإن  �لإد�رة،  �لغير  من  �صخ�س  تولي  حالة  في  �أن��ه  نالحط 

و�صوف  �لمدير،  �أخطاء  وح��ده  يتحمل  �صوف  �ل�صركة  مالك 

تكون �ل�صركة ملزمة بقر�ر�ت �لمدير �لتي يتخذها في حدود 

�صلطاته �إًيا كانت درجة مو�ءمة هذه �لقر�ر�ت ودرجة دقتها. 

�أما في �لفر�س �لذي يتولى �لمالك نف�صه �إد�رة �ل�صركة، فقد 

يقوم  �لتي قد  �ل�صارة  �لت�صرفات  �لد�ئنين من  يخ�صى على 

بها �لمالك تحقيًقا لم�صلحته �أو �إخفاء لو�صعه �لمالي.  

:Ú°†aGôdG èéM -2
�ل�صخ�س  ل�صركة  �لر�ف�صون  يح�صد  �أن  �لمت�صور  م��ن 

�ل����و�ح����د ب����دوره����م ح���ج���ج���اً ع����دي����دة ل���رف�������س وج������ود ه���ذه 

�لعديد  فيه  وقع  كبير  خطاأ  �أنها  على  وت�صويرها  �ل�صركة، 

�لم�صرعين  من  لها  �قتبا�صهم  بعد  �لعرب  �لم�صرعين  من 

�لر�ف�صين   èحج نجمع  �أن  ويمكن  و�لنجليزي،  �لفرن�صي 

في ثالث تتمثل في غياب نية �لم�صاركة كركن �أ�صا�صي لعقد 

�لمحدودة  و�لم�صوDولية  �ل�صركة  طبيعة  ومخالفة  �ل�صركة، 

لمالك �ل�صركة. 

:ácô°ûdG á©«ÑW áØdÉh ácQÉ°ûŸG á«f ÜÉ«Z :¤hC’G áé◊G
�لإن�صان  ق��در�ت  �أنه مهما علت  تتاأ�ص�س هذه �لحجة على 

�ل�صخ�صية  �لمالية، فاإن تفكيره محدود بقدر�ته  و�إمكانياته 

�لتي  �لم�صروعات  م��ن  �لعديد  وه��ن��اك  وخ��ب��رة،  معرفة  م��ن 

و�إن قدر عليها �لفرد مالياً، فاإن تنفيذها و�إد�رتها تحتاج �إلى 

ت�صافر جهود �أ�صخا�س عديدة، ومن هنا ن�صاأت حاجة �لإن�صان 

�لم�صروع.  تحقيق  في  بن�صيب  منهم  كل  لي�صاهم  غيره  �إل��ى 

�أ�صياء  �أو  �أو عمل وخبرة  �أم��و�ل،  �لن�صيب قد يتمثل في  هذ� 

عينية. 

تمكناه  مالية وخبرة  لل�صخ�س مالءة  �أن  �فتر��س  وعلى 

من �لقيام بالم�صروع بمفرده، فقد يرغب في م�صاركة غيره 

حتى ل يتعر�س لمخاطر �لم�صروع وحده، ومن ثم يلجاأ �إلى 

وي�صمح  مغارمه،  ويقا�صمه  �لم�صروع  مغانم  لي�صاركه  �لغير 

م�صروع،  من  �أكثر  في  باأمو�له  ي�صاهم  �أن  للفرد  �لنظام  هذ� 

�لآخ��ر،  �لبع�س  ف��ي  ك�صب  منها،  بع�س  ف��ي  خ�صر  �إذ�  بحيث 

ولو  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س  ل�صركة  �لم�صرع  تقرير  ويعتبر 

ومنح  �ل��و�ق��ع،  ي�صهده  لما  تقنيًنا  �ل�صركات  �أن���و�ع  بع�س  في 

بدًل  �لو�قع  هذ�  ي�صتوعب  �ل��ذي  �ل�صحيح  �لقانوني  �ل�صكل 

هي  �صركات  وتاأ�صي�س  �لقانون،  ن�صو�س  حول  �للتفاف  من 

حقيقتها �صركة �صخ�س و�حد و�إن �تخذت مظهًر� �آخر.

áé◊G ≈∏Y OôdG:  رغم وجاهة هذه �لحجة، فمن �لممكن 
�لحال  باأكثر من طريق كما هو  ذ�تها  �لنتيجة  �إلى  �لتو�صل 

في تحويل م�صوDولية �ل�صريك �لذي يثبت قيامه بال�صتعانة 

كل  في  مطلقة  م�صوDولية  �إلى  �لوهميين  �ل�صركاء  ببع�س 

�لتعرف  وم�صاألة  �لمحدودة،  م�صوDوليته  من  بدًل  �أمو�له 

م�صاألة  عدمه  من  �ل�صركة  في  حقيقيين  �صركاء  وجود  على 

فاإن  ذلك،  �إلى  وبالإ�صافة  �لطرق.  بكافة  �إثباته  يمكن  و�قع 

يقدمها  �لتي  �لح�صة  تكون  �أن  يجب  �أنه  على  مجمع  �لفقه 

ح�ص�س  بع�س  كانت  فاإذ�  �صورية.  ل  حقيقية  �ل�صريك 

�ل�صركاء حقيقية وبع�صها �صورية، �نعقدت �ل�صركة فقط بين 

ا حقيقية �إذ� كانت �ل�صركة من  �ل�صركاء �لذين قدمو� ح�ص�صً

�صركات �لأ�صخا�س. �أما في �صركات �لم�صاهمة و�ل�صركة ذ�ت 

ح�صول  لعدم  باطلة;  �ل�صركة  تعتبر  �لمحدودة،  �لم�صوDولية 

وب�صبب  �لم�صاهمة،  �صركة  في  �لمال  ر�أ�س  كل  في  �لكتتاب 

�لم�صوDولية  ذ�ت  �ل�صركة  في  �لمال  ر�أ�س  بكامل  �لوفاء  عدم 

في  �لو�ردة  �لعامة  �لقو�عد  �إن  ذلك  �إلى  و�أ�صف  �لمحدودة. 

قانون �لمعامالت �لمدنية تجيز �إثبات �صورية عقد �ل�صركة 

و�إثبات حقيقة �لت�صرف بكافة طرق �لإثبات.

�إل����ى �أن ه��ن��اك ح���ل���وًل �أخ�����رi كثيرة  ن��خ��ل�����س م���ن ذل���ك 

و�لمخالف  فيه  �ل��م��رع��وب  غير  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  م��ن  للتخل�س 

ب��ه وتقنينه ف��ي �صورة  ب��دًل م��ن �لع��ت��ر�ف  لأح��ك��ام �لقانون 

�صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

 :ácô°ûdG IQGOEG ádƒ¡°S :á©HGôdG áé◊G
من �لممكن �أن يتحدث �لفقه وبقوة عن �صهولة �إد�رة �صركة 

 .iل�صخ�س �لو�حد مقارنة بباقي �ل�صركات �لتجارية �لأخر�

بيان ذلك �أننا قد نو�جه �لقول باأن م�صاألة �إد�رة �ل�صركة م�صاألة 

ففي  �لأم���و�ل;  �أو  �لأ�صخا�س  �صركات  في  كانت  �صو�ء  معقدة 

�إلى  �أو  و�ح��د  �إل��ى مدير  �لإد�رة  ت�صند  �لأ�صخا�س قد  �صركات 

�أكثر من مدير، وكال �لفر�صان يثير�ن �لعديد من �ل�صعوبات 

�إطالق  �لعملية; لأنه في حالة �لمدير �لو�حد، ل يعني ذلك 

�لتي تحد   �لعو�مل  �لعديد من  �صلطات هذ� �لمدير، بل نجد 

د�ئًما من �صلطاته وتقيد منها كالتز�مه بغر�س �ل�صركة، وعدم 

�لت�صرف في عقار�ت �ل�صركة �إل بعد مو�فقة جميع �ل�صركاء، 

وعدم بيع �لمحل �لتجاري �لذي تملكه �ل�صركة. هذ� بالإ�صافة 

�إل���ى ح��ق �ل�����ص��رك��اء غ��ي��ر �ل��م��دي��ري��ن ف��ي �لط����الع ع��ل��ى دف��ات��ر 

�ل�صركة وم�صتند�تها وتوجيه �لن�صح و�لإر�صاد للمدير. �أما في 

حالة تعدد �لمديرين، فال يخلو �لأم��ر من �صعوبة �عتر��س 

باقي �لمديرين على �لقر�ر �لذي يتخذه �أحدهم ما لم ين�س 

عقد �ل�صركة في حالة تعددهم و�ل�صماح لأحدهم �أن يت�صرف 

بمفرده وهي حالة نادرة لي�صت كثيرة �لوقوع. 

�لعامة  �لم�صاهمة  �صركة  مثل  �لأم����و�ل  �صركات  ف��ي  �أم���ا 

�لمحدودة،  �لم�صوDولية  ذ�ت  �ل�صركات  في  وكذلك  و�لخا�صة، 

نجد �أن �لإد�رة موزعة على �أكثر من جهة; فهناك مجل�س �إد�رة 

وي��وDدي  رقابية.  وهيئات  عامة،  وجمعية  مديرين،  مجل�س  �أو 

ع��دم وج��ود مرونة  �إل��ى  �لنحو،  ه��ذ�  �لإد�رة على  تعدد جهات 

�ل��ق��ر�ر�ت مما قد يوDثر  تاأخير �تخاذ  �أو  �ل��ق��ر�ر�ت،  في �تخاذ 

بال�صلب على ن�صاط �ل�صركة، كما قد يوDدي �إلى �لدفع بال�صركة 

�إلى �تجاه معين يرف�صه �أقلية �ل�صركاء و�لم�صاهمون، وي�صري 

عليهم قر�ر �لأغلبية رغًما عنهم.

يحقق  بمفرده،  �صركة  بتاأ�صي�س  و�ح��د  ل�صخ�س  و�ل�صماح 

تاأخير  ب��ال  �لمنا�صب  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ف��ي  �ل��م��رون��ة  ناحية  م��ن 

مما  معينة،  جمعية  �أو  معني  مجل�س  دع��وة  �إل��ى  �للجوء  دون 

ويحقق  لل�صركة.  مالية عظيمة  فو�ئد  ذلك من  على  يترتب 

تاأ�صي�س هذه �ل�صركة من ناحية �أخرi، تجنب فر�س قر�ر�ت 

�لأم��ور  زم��ام  بيده  �أن  �عتبار  �ل�صركة على  بعينها على مالك 

�إد�رة �ل�صركة، نجد  �إذ� ��صتعان بالغير في  �أما  �إن كان مديًر�. 

ول��ن يكون في و�صع  ر�أي��ه،  �صتو�فق  �لمدير حتًما  ق��ر�ر�ت  �أن 

:øjójDƒŸG èéM
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د�خل �إطار قانوني معين، و�لآن هي تاأخذ �إطاًر� جديًد�، فهل 

نظامنا  طبيعة  تخالف  و�أنها  ذ�تها،  �لفكرة  على  �لعتر��س 

�لقانوني �أم �لعتر��س على �لإطار �لجديد �لذي �تخذته؟

�أن���ه ي��ج��ب �أن ن��ع��ت��رف ب�����ص��يء م��ه��م ق��د ي�صعف من  غ��ي��ر 

�أن���ه ف��ي ك��ل م��رة ين�س  �ل��و�ح��د يتمثل ف��ي  ف��ك��رة  �ل�صخ�س 

في  كما  لل�صريك  �لمحدودة  �لم�صوDولية  على  �لم�صرع  فيها 

ذ�ت  و�ل�صركة  و�لم�صاهمة  �لب�صيطة  �لتو�صية  �صركة  حالة 

�لآث��ار  من  يخفف  بدياًل  هناك  ف��اإن  �لمحدودة،  �لم�صوDولية 

�لبديل غير متو�فر  �ل�صيئة لم�صاألة تخ�صي�س �لذمة، وهذ� 

في �صركة �ل�صخ�س �لو�حد. بيان ذلك �أنه في �صركة �لتو�صية 

لل�صريك  �لمحدودة  �لم�صوDولية  مقابل  في  فاإنه  �لب�صيطة، 

�لمت�صامن،  لل�صريك  �لمطلقة  �لم�صوDولية  توجد  �لمو�صي، 

عن  معنوي  ك�صخ�س  ذ�ت��ه��ا  لل�صركة  �لمطلقة  و�لم�صوDولية 

للم�صوDولية  �ل�صيئة  �لآث��ار  من  يخفف  �لبديل  فهذ�  ديونها، 

�لمحدودة لل�صريك �لمو�صي في مو�جهة �لد�ئن.

وف���ي ���ص��رك��ة �ل��م�����ص��اه��م��ة، ي��وج��د ر�أ������س �ل���م���ال �ل�����ص��خ��م، 

للم�صوDولية  كبديل  معنوي  ك�صخ�س  �ل�صركة  وم�����ص��وDول��ي��ة 

�لمحدودة للم�صاهم، ومن ثم يمكن للد�ئن �ل�صتناد �إليه في 

�لح�صول على حقه. وفي �ل�صركة ذ�ت �لم�صوDولية �لمحدودة، 

توجد �لم�صوDولية �لمطلقة لل�صركة ك�صخ�س معنوي كبديل 

�ل�صركة في  ت�صاأل  لل�صركات، ومن ثم  �لمحدودة  للم�صوDولية 

كل �أمو�لها تجاه �لغير. 

�ل��و�ح��د، ف��ال يوجد بديل يخفف  �ل��رج��ل  �أم��ا ف��ي �صركة 

�لمالك غير  �لم�صوDولية �لمحدودة للمالك; لأن  من م�صاألة 

م�صوDول �إل في حدود �لمبل≠ �لذي خ�ص�صه لل�صركة، و�ل�صركة 

ك�صخ�س معنوي غير م�صوDولة �إل في حدود هذ� �لمبل≠ فقط; 

م�صتقل  غير  �ل�صركة  عن  ن�صاأ  �ل��ذي  �لمعنوي  �ل�صخ�س  لأن 

ذ�ت  �ل�صركة  في  �لمحدودة  �لم�صوDولية  ذي  �ل�صريك  وحالة 

�لم�صوDولية �لمحدودة، وحالة �لمادة 20 من قانون �لمعامالت 

�أمرت  �لذي  �لمحجور عليه  �أو  �لقا�صر  �لتجارية وهي حالة 

�لمحكمة بال�صتمر�ر في تجارة �آلت �إليه، حيث ل يكون ملزًما 

�إل في حدود �أمو�له �لم�صتثمرة في هذه �لتجارة فقط.

�لم�صاهم  و�ل�صريك  �لمو�صي  �ل�صريك  �أن  ذل��ك  تف�صير 

بالمعنى  �صريك  ه��و  �ل��م��ح��دودة  �لم�صوDولية  ذو  و�ل�����ص��ري��ك 

محدودة  �ل�صركاء  ه��وDلء  م�صوDولية  �أن  بيد  للكلمة،  �لدقيق 

بقدر ح�ص�صهم في ر�أ�صمال �ل�صركة عن ديون، ومن ثم تبقى 

�أمو�لهم �لأخرi بعيدة عن مطالبات �لد�ئنين، �لأمر �لذي 

يوDدي �إلى وجود تعدد في �لذمم �لمالية لل�صخ�س �لو�حد; �إذ 

�إن هذ� �ل�صخ�س له ذمة مالية تت�صمن م�صاركته في �ل�صركة، 

�لأول���ى  ح���دود  ف��ي  وي�����ص��األ  �ل�صركة،  ع��ن  بعيدة  وذم���ة مالية 

عن  بعيدة  �لثانية  �لمالية  �لذمة  وتبقى  �ل�صركة،  دي��ون  عن 

�لمطالبة بديون �ل�صركة.

�لم�صوDولية  وذي  �ل��م��و���ص��ي  �ل�����ص��ري��ك  ع��ل��ى  وب��ال��ق��ي��ا���س   

�ل��ذي  �ل�صخ�س  يخ�ص�س  �لم�صاهم،  و�ل�صريك  �ل��م��ح��دودة 

يوD�ص�س �صركة بمفرده ذمة مالية له لمبا�صرة �أن�صطة معينة 

في حدود مبل≠ معين معلن عنه، وتظل بقية �أمو�له بعيًد� عن 

هذه �ل�صركة مكونة ذمة مالية م�صتقلة عن �لأول��ى، وكل ما 

هنالك �أنه بدًل من �لن�صمام �إلى نظام قانوني قائم في �صكل 

�صركة تو�صية ب�صيطة �أو م�صاهمة عامة �أو خا�صة �أو �صركة ذ�ت 

�صركة  ي�صمى  جديًد�  �صكاًل  بمفرده  �أق��ام  محدودة  م�صوDولية 

�ل�صخ�س �لو�حد محتفًظا بفكرة ��صتقالل �لذمم �لمالية.

نقابل  �لتي  �لأول���ى  �ل��م��رة  لي�صت  �أن��ه��ا  ذل��ك  م��ن  نخل�س 

في  �لو�حد  لل�صخ�س  �لمالية  �لذمة  تخ�صي�س  م�صاألة  فيها 

ولكن  كانت موجودة  �لإم��ار�ت، فقد  لدولة  �لقانوني  �لنظام 

ذلك  بيان  دبي.  باإمارة  �لحرة في ميناء جبل علي  �لمنطقة 

�أن هذه �لمادة تجيز تاأ�صي�س موD�ص�صات ذ�ت �صخ�صية �عتبارية 

محدودة �لم�صوDولية تعود ملكيتها ل�صخ�س طبيعي �أو معنوي 

هذه  م��ن  موD�ص�صة  لأي  وي��ك��ون  �ل��ح��رة،  �لمنطقة  ف��ي  و�ح���د 

�لموD�ص�صات كيان قانوني مميز، وذمة مالية م�صتقلة، وتتحدد 

م�صوDولية �صاحبها �لفرد بر�أ�س �لمال �لمدفوع فيها.وينطبق 

هذ� �ل�صتثاء كذلك في حدوده من حيث �لمكان �لذي يجب 

تاأ�صي�س �ل�صركة فيه. 

ويت�صح من ذلك �أن �لنظام �لقانوني �لإمار�تي قد عرف 

من قبل �صدور م�صروع قانون �ل�صركات �لجديد فكرة �صركة 

��صتثناء�ت محددة ولم  �إطار  و�إن كانت في  �لو�حد  �ل�صخ�س 

ت�صل �إلى كونها قاعدة عامة، وماز�ل �لأمر كما هو في م�صروع 

�ل�صخ�س  �صركة  �إل��ى  ينظر  حيث  �لجديد;  �ل�صركات  قانون 

�لو�حد على �أنها ��صتثناء، بيد �أنه تو�صع بع�س �ل�صيء في هذ� 

�ل�صتثناء.

�أن  و�عتبار  �لم�صاركة  نية  بغياب  يتعلق  فيما  �إنه  �لثاني: 

�صركة �ل�صخ�س �لو�حد مفتقدة ركناً من �أركان عقد �ل�صركة، 

هذ�  تطلب  من  ��صتثناء  �ل�صركة  هذه  نعتبر  ل  لماذ�  فنقول 

�لركن كما هو �لحال في �صركة �لمحا�صة �لتي هى ��صتثناء 

�ل�صجل  في  �لقيد  و��صتثناء من  و�ل�صهر،  �لكتابة  تطلب  من 

�لتجاري، وم�صك �لدفاتر �لتجارية، و�صهر �لإفال�س. وكيف 

�أمام  �لمعروفة  �ل�صركة  مظاهر  لكل  تفتقد  �صركة  �أن  نفهم 

بمفرده  فيها  �ل�����ص��ري��ك  وي��ت��ع��ام��ل  �لإد�رة،  ج��ه��ات  �أو  �ل��غ��ي��ر 

وب�صخ�صه �أمام �لغير، ونعترف بها ك�صركة تجارية، وفي ذ�ت 

كل  فيها  تتو�فر  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  �أن  نفهم  ل  �لوقت 

�لأركان �لمو�صوعية �لعامة و�لخا�صة و�ل�صكلية وتظهر �أمام 

�لغير وجهات �لإد�رة ويمكن �صهر �إفال�صها وتقيد في �ل�صجل 

مع  �لم�صاركة  نية  غياب  لمجرد  بها  نعترف  ول  �ل��ت��ج��اري، 

�لآخرين؟ 
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يربط �لفقه في �أغلب �لأحيان بين �ل�صخ�صية �لقانونية 

و�ل���ذم���ة �ل��م��ال��ي��ة ت��اأ���ص��ي�����ًص��ا ع��ل��ى م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه �ل��ن��ظ��ري��ة 

هي  ما  �لمالية  �لذمة  �أن  �أ�صا�س  على  تقوم  �لتي  �ل�صخ�صية 

�إل مجموعة من �لحقوق و�للتز�مات ترتبط �رتباًطا وثيًقا 

ا طبيعًيا �أو �عتبارياً، بل  بال�صخ�س �لقانوني �صو�ء كان �صخ�صً

�ل�صخ�صية  �لنظرية  وتنه�س  وعدًما.  وج��وًد�  معه  ت��دور  �إنها 

�لمالية  �ل��ذم��ة  �أن  على  ك��ذل��ك  قو�نيننا،  على  تهيمن  �ل��ت��ي 

ول  عنه،  تنف�صل  �أن  يمكن  ول  �لقانوني،  بال�صخ�س   èتندم

يمكن �أن يكون لل�صخ�س �أكثر من ذمة مالية، فهذ� �أمر غير 

مت�صور ل عقاًل ول قانوًنا. وفي حالة وجود �صركة بين �أكثر 

وذمة  به،  مالية خا�صة  ذمة  �صريك  لكل  فيكون  �صخ�س،  من 

تكوينهم.  من  ن�صاأ  �لذي  �لجديد  �لعتباري  لل�صخ�س  مالية 

وتعتبر وحدة �لذمة �لمالية من �أهم �صمانات �لد�ئنين عند 

�لمطالبة بديونهم; حيث ي�صتطيعون �لتنفيذ على كل �أمو�ل 

�لمدين لأي دين عليه خا�صة في �صركات �لأ�صخا�س، مما قد 

يحثهم على �لتعامل معه باطمئنان. 

و�لأمر على خالف ذلك في حالة �صركة �ل�صخ�س �لو�حد; 

�إذ يق�صم هذ� �ل�صخ�س �أمو�له �إلى ق�صمين: ق�صم ي�صتثمره في 

�ل�صركة، فاإذ� خ�صر هذ�  �آخر يبقى بعيًد� عن  �ل�صركة، وق�صم 

�لتنفيذ  يمكنهم  �لجزء  ه��ذ�  فد�ئنو  �لأول،  �لجزء  �ل�صخ�س 

هذ�  يكون  ثم  وم��ن  فقط،  �لجزء  لهذ�  �لمكونة  �أم��و�ل��ه  على 

�لق�صم  د�ئنو  ق�صمين:  �إل��ى  كذلك  د�ئنيه  ق�صم  قد  �ل�صخ�س 

�لغريب  �لتق�صيم  ه��ذ�  ويعتبر  �لثاني.  �لق�صم  ود�ئ��ن��و  �لأول 

�صركة  �إلى  �لتي توجه  �لرئي�صية  �ل�صعف  عن قو�نيننا نقطة 

كبير  تغيير  بها  �لعتر�ف  على  يترتب  �إذ  �لو�حد;  �ل�صخ�س 

�ل�صركات  على  لي�صت فقط  �لمطبق  �لقانوني  �لنظام  كل  في 

�لتجارية ولكن على �ل�صخ�صية �لقانونية ب�صقيها )�ل�صخ�س 

�لطبيعي و�ل�صخ�س �لمعنوي( ككل، ومن ثم فهو يحتاج �إلى 

تعديل �لنظام �لمطبق في قانون �لمعامالت �لمدنية وقانون 

�لمعامالت �لتجارية.

رغم قوة هذه �لحجة، ف�صوف نرد عليها   :áé◊G ≈∏Y OôdG
باأمرين: 

�لأول: �إن نظامنا �لقانوني يقوم بالفعل على مبد�أ وحدة 

�لذمة �لذي يعني �أن كل �أمو�ل �لمدين �صامنة للوفاء بديونه، 

�لذمة على  ذ�ت��ه تخ�صي�س  �لوقت  �أن نظامنا يعرف في  بيد 

نظام  على  كلية  ج��دي��دة  لي�صت  فكرة  فهي  �ل�صتثناء،  �صبيل 

منها:  منا�صبة  من  �أكثر  في  عرفها  بل  �لإم��ار�ت��ي،  �لقانوني 

حالة �ل�صريك �لمو�صي في �صركة �لتو�صية �لب�صيطة، وحالة 

و�لخا�صة،  �لعامة  �لم�صاهمة  �صركتي  في  �لم�صاهم  �ل�صريك 
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�لم�صكلة،  �لأخ��رi، وهنا تكمن  �ل�صركات  عن مالكه بخالف 

وتكمن نقطة �ل�صعف �لتي تو�جهها �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

لتطبيق  �ل�صلبية  �لآث���ار  م��ن  �لحد  �لممكن  م��ن  �لثاني، 

�لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  ���ص��ورة  ف��ي  �ل��ذم��ة  تخ�صي�س  فكرة 

�ألزمنا مالك �ل�صركة بكتابة ر�أ�صماله �لمذكور في �لعقد  �إذ� 

�ل�صركة على مقرها، وفي جميع �لأور�ق و�لفو�تير  ��صم  مع 

�ل�صركة، ومن ثم ل خطورة على  �ل�صادرة من  و�لم�صتند�ت 

غير �لمتعامل مع �ل�صركة من �لوقوع في وهم �أو خطاأ فيما 

يتعلق بمالءة مالك �لم�صروع. ويمكن �لحد من هذه �لآثار 

كذلك بتوقيع جز�ء على مالك �لم�صروع وتحويل م�صوDوليته 

حق  في  ج�صيًما  خطاأ  �أو  غ�ًصا  �رتكابه  حالة  في  مطلقة  �إل��ى 

�لموD�ص�صات  من  وغيرها  بالم�صارف  يتعلق  فيما  �أم��ا  �لغير. 

�لمخاطر  م��ن  �أنف�صهم  ح��م��اي��ة  �لممكن  ف��م��ن  �لإئ��ت��م��ان��ي��ة، 

مالك  م��ن  عينية  �أو  �صخ�صية  ك��ف��ال��ة  بتطلب  �لإئ��ت��م��ان��ي��ة 

�لم�صروع قبل منحه �لإئتمان �لمطلوب.

:óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T ‘ ÉæjCGQ :É kãdÉK
�لمقال في حيرة عند محاولته  ق��ارÇ هذ�  يقع  ربما قد 

 èمعرفة وجهة نظرنا في �صركة �ل�صخ�س �لو�حد; لأن �لحج

فندناها  ولكننا  مقبولة  �لتبرير  في  وجودها  �فتر�صنا  �لتي 

�لقول  �فتر�صنا  �لتي   èلحج� وكذلك  عليها،  �ل��رد  وحاولنا 

بها للرف�س قوية ومنطقية، ولكننا دح�صناها ورددنا عليها، 

�أردن��ا من ح�صد �لحجè و�ل��رد عليها، و�لأخ��ذ و�لرد  �أننا  بيد 

عر�س �لمو�صوع بكل جو�نبه، �أما ر�أينا في �لمو�صوع ف�صوف 

نو�صحه من خالل مايلي:

1- ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت �ل��م�����ص��وDول��ي��ة �ل���م���ح���دودة ف���ي م��ج��ال 

مجال  ف��ي  �لب�صيطة  �لتو�صية  �صركة  ف��ي  ظهرت  �ل�صركات 

��صتغالل �ل�صفن نتيجة �عتر��س �لكني�صة على  ��صتغال رجال 

�لدين بالتجارة على �أ�صا�س �أنها مهنة ل تنا�صب مكانة رجال 

�صيء  �لذي ل يتدخل في  �ل�صريك  �لكن�صية، فابتدعو� فكرة 

وي�صتطيع �لم�صاركة في كل عمل وله ن�صبة من �لأرب��اح دون 

وج��اءت  �لمو�صي.  �ل�صريك  هو  وه��ذ�  �لغير،  �أم��ام  يظهر  �أن 

�صورة  ف��ي  وعرفناه  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  مقننة  ذل��ك  بعد  �لقو�نين 

�صركة �لتو�صية �لب�صيطة. 

�لدول  �لحديثة في معظم  �لع�صور  �نت�صرت في  وبالقيا�س، 

�ل�صركات �لوهمية �لتي يمتلك فيها �ل�صخ�س ماله وله خبرته ، 

ويرغب في تحمل خ�صائر �لم�صروع وحده، وي�صطر �إلى �ل�صتعانة 

له  ي�صمح  ل  �لحالي  �لقانوني  �لنظام  لأن  نظًر�  بالغير  �صورًيا 

بمز�ولة �لتجارة �إل في �صكل م�صروع فردي دون �أن يتمتع بمز�يا 

ل�صبب  يرف�صه  قائم قد  قانوني  نظام  �أو يدخل �صمن  �ل�صركات 

في  يحدث  ل��م  �صادقة  م���ر�آة  �ل��ق��ان��ون  يكون  ل  فلماذ�  لآخ���ر،  �أو 

ينظم  �لذي  �ألي�س هو  يكون كذلك،  �أن  فيه  �لمجتمع، ويفتر�س 

�صلوك �لأفر�د، وماد�م �ل�صلوك موجود�ً فلماذ� ل ينظمه؟

�ل�صخ�س  ل�صركة  �ل�صركات  قانون  م�صروع  في  ورد  ما   -2

�أ�صل عام يتمثل في تعدد �ل�صركاء  �v�صتثناء من  �لو�حد هو 

في �ل�صركة، وقد عرفنا هذ� �ل�صتثناء من قبل، بيد �أنه �لآن 

يتخذ مجاًل �أو�صع دون �أن ينقلب �إلى �أ�صل. و�لو�قع �إن �لنفتاح 

�لتو�صع في  يتطلب  �لإم��ار�ت  دولة  ت�صهده  �لذي  �لقت�صادي 

�ل��دول��ة يتطلب  �إل��ى  ه��ذ� �ل�صتثناء; فجذب روDو����س �لأم���و�ل 

�إن�صاء هياكل قانونية جديدة ت�صمح للم�صتثمر �ل�صتفادة من 

�لمعقدة  ب��الإج��ر�ء�ت  �لتقيد  دون  لل�صركات  �لقانوني  �ل�صكل 

و�إد�رتها  �ل�صركات،  هذه  تاأ�صي�س  على  وت�صيطر  تهيمن  �لتي 

وكيفية �نق�صائها. ولهذ�، نرi �أن �ل�صماح بتاأ�صي�س هذ� �لنوع 

�لدولة،  �ل��و�ق��ع في  تمليه ظ��روف  ���ص��رورة  �ل�صركات هو  من 

ومتطلب �أ�صا�صي لزيادة �لتنمية �لقت�صادية فيها. 

�ل�صركات  م��ن  ن��وًع��ا  �ل��و�ح��د  �ل�صخ�س  ���ص��رك��ة  تعتبر  ل   -3

�لتجارية، و�إنما هي بالأدق نوع من �أنو�ع �ل�صركة ذ�ت �لم�صوDولية 

يوD�ص�س  �ل���ذي  ه��و  فقط  و�ح���د�ً  �صريكاً  �أن  با�صتثناء  �ل��م��ح��دودة 

�ل�صركة ولي�س �صريكين على �لأق��ل، مع ما ترتب على ذلك من 

�صركة  م�صابهة  �أن  بيد  وغيرها.  ب����الإد�رة  خا�صة  فرعية  �أح��ك��ام 

يعني  ل  �لمحدودة  �لم�صوDولية  ذ�ت  بال�صركة  �لو�حد  �ل�صخ�س 

تطبيق كل �أحكام هذه �لأخيرة عليها، و�إنما يجب من وجهة نظرنا 

�أن ن�صتتبع �لعتر�ف بهذه �ل�صركة بو�صع تنظيم متكامل لها من 

حيث �لتعريف و�لتاأ�صي�س و�كت�صاب �ل�صخ�صية �لمعنوية و�ل�صم 

�لأجانب  من  تاأ�صي�صها  ج��و�ز   iوم��د و�لجن�صية  �لمالية  و�لذمة 

من عدمه، و�لإد�رة، و�لإفال�س وحالت �لنق�صاء، وحالت تحول 

�لم�صوDولية �لمحدودة �إلى م�صوDولية مطلقة. 

ولهذ�، نقول �إننا نو�فق على هذ� �لنوع من �ل�صركات �إذ� 

كل  ح��ق  بين  ت���و�زن  �لتي  �لن�صو�س  بو�صع  تنظيمه  �أح�صنا 

�صخ�س في �أن يوD�ص�س بمفرده �صركة، وحقوق �لد�ئنين تجاه 

و�لإ�صر�ف  �لرقابة  في  �لإد�رة  جهة  وحق  ومالكها،  �ل�صركة 

على �ل�صركة. 

بطاقة اشتراك

مجلة

فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..

تصدر عن معهد دبي القضائي 

4  أعداد في السنة
�أ�صعار �ل�صتر�كات :

في �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

للوز�ر�ت و�لهيئات �لحكومية: 120 درهماً

لالأفر�د: 60 درهماً في �ل�صنة

في �لخارج

للوز�ر�ت و�لهيئات �لحكومية: 50 دولر�ً + تكلفة �لبريد

لالأفر�د: 25 دولر�ً + تكلفة �لبريد

�أرغب بال�صتر�ك في مجلة »�لمعهد« �لف�صلية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لإ�صم: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لعنو�ن بالتف�صيل / للت�صليم �لمبا�صر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �س. ب .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لمدينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لبلد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iتفا�صيل �أخر

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم �لهاتف .
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اإلثبات الجنائي 
في عصر عمال المعرفة

ملف العدد

التسوية الودية للمـنازعات..
سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

الوسائل البديلة لحل المنازعات
 اإلصالح األسري نموذجًا

اإلجراء اإلداري
كآلية لحماية المستهلك

إنجــازات المعهــد في عام
97 برنامجًا بزيادة نسبتها 22 ٪

2674 متـدربًا بزيــادة 37 ٪

14 إصــدارًا جـديـدًا 

ب
دري

ت
ت

سا
درا

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD

 H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

��صم �لبنك:

فرع:

:)Swift Code(  صويفت كود�

��صم �لح�صاب:

:)IBAN A/C(  رقم �لح�صاب

مع �إر�صال �صورة �إي�صال �لحو�لة �إلى �لمعهد

لال�صتر�ك يرجى تعبئة �لنموذج �لمرفق �أو �لت�صال على عناوين �لمعهد

هاتف: 2833300 - 9714+    فاك�س: 2827071 - 9714+

mail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :بريد �إلكتروني

و�إر�صال �لقيمة �لمالية وفقاً للتالي 

1-�لدفع نقد�ً .. في مقر �لمعهد

 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /2-�إ�صد�ر �صيك با�صم

3-حو�لة بنكية �إلى �لح�صاب �لتالي .. 
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بعد �لطالع على �لأور�ق و�صماع �لتقرير �لذي تاله بالجل�صة 

�لقا�صي �لمقرر دكتور علي �إبر�هيم �لمام وبعد �لمد�ولة.

�أقام �لدعوi رقم  �أن �لفاعل  �إن �لوقائع تتمثل في  حيث 

على  �لبتد�ئية  دب��ي  محكمة  �أم��ام  كلي  عقاري   2009/1045

�لمطعون �صده طالباً �لحكم �أ�صلياً ببطالن �لعقود �لمبرمة 

فيما بينها و�حتياطياً بف�صخها وفي �لحالتين بالز�م �لمدعى 

عليه باأن يرد �إليه مبل≠ 509,976 درهماً وفائدته بو�قع %12 

بيان  في  وق��ال  �ل�����ص��د�د..  تمام  وحتى  �ل�صتحقاق   ïتاري من 

 iصتر��  2008/5/18 بيع موDرخين  �إنه بموجب عقدي  دعو�ه 

�إن�صاوDه  من �لمدعى عليه وحدتين �صكنيتين بالبناء �لمزمع 

تبين  و�إذ  – دب���ي،  علي  بجبل   500,1371 رق��م  �لأر�����س  على 

للمدعي من معاينة �لأر�س بتاريï 2009/1/26 عدم مبا�صرة 

بالت�صليم  �لعقد  �إن�صاء�ت حال تعهده في  �لمدعى عليه لأية 

في موعد غايته 2009/12/31 ورغم �لتز�م �لمدعي وت�صديده 

�إج��م��ال��ي  25% م��ن  ي��ع��ادل  ب����رده وه���و م��ا  �ل��م��ط��ال��ب  للمبل≠ 

�ل��ث��م��ن.. كما تبين ك��ذل��ك م��ن د�ئ���رة �لأر�����ص���ي ع��دم �ل��ت��ز�م 

�لعقاري  بال�صجل  �لمباعة  �لوحد�ت  بت�صجيل  عليه  �لمدعى 

 ..iأقام هذه �لدعو� �لمبدئي بما يبطل �لعقد ومن ثم فقد 

�لمبينة  بالماأمورية  للقيام  هند�صياً  خبير�ً  �لمحكمة  فندبت 

�أودع �لخبير تقريره قدم �لمدعى  �أن  بمنطوق حكمها، وبعد 

�لبيع  عقد  خ�صم  فيها  طلب  متقابلة  بالئحة  مذكرة  عليه 

�لعقاريتين  �لوحدتين  قيمة  25% من  وخ�صم   iلدعو� �صند 

 ïو�لمقدرة بمبل≠ 637,470 درهماً وفائدته بو�قع 12% من تاري

�لمطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�إجر�ء �لمقا�صة �لقانونية بين 

 ¢ù°SCÉJ kÉªµM â°†≤f õ««ªàdG áªµ

∞∏◊G πÑb É¡æY ∫óY ÚÁ ≈∏Y

á°ùªN .. áfÉeC’G Oƒ≤Y

áHƒàµe hCG ájƒØ°T âfÉc AGƒ°S  إلى رجــــــال
القضاء الواقف

بقلم/ سمير فايزي عبد الحميد
القا�ضي Ãحµمá ا�ضتÄناف  -دبي
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عامين خ�صر �لطاعن �لدعوi و�ألحق �ل�صرر بموكله نتيجة تر�كم 

�أ�صل �لحق �لمحكوم به بثمرة دفاع هو في حقيقته  �لفو�ئد على 

�صر�ك خد�عية ترددت بها محكمة �لمو�صوع مرتين.. وك�صب بها 

باإلز�مه  بع�س �لوقت، ولكن خ�صارة موكله )بنك( ب�صدور �لحكم 

بالحق محل �لمطالبة كانت باهظة ب�صبب تر�كم �لفو�ئد عن �لمدة 

من تاريï طلب ت�صييل �لوديعة حتى تاريï �ل�صد�د و�إبد�ء �لخبير 

��صتناد�ً  ث��م  �خت�صا�صه  نطاق  ع��ن  تخرج  فنية  م�صاألة  ف��ي  ل��ر�أي��ه 

و�قتحام  �لأم��ان��ة  ف��ي  تفريط  كليهما  �لنتيجة  ه��ذه  �إل���ى  �لحكم 

�لقا�صي لحقل �إثبات �لدليل �أو نفيه فيما ل قبل له به ول در�ية 

و�إنما  باأ�صوله �لفنية هو ق�صاء بغير علم، بل لي�س ق�صاء مطلقاً 

هو بمثابة قدر وقع على �لخ�صم. ومثال ذلك �أن يجري �لقا�صي 

�أو  ب�صحتها  حكمه  في  ويقطع  �إ�صبع  ب�صمة  على  بنف�صه  مقا�صاة 

تقرير  نتيجة  على  �لجوهرية  �لعتر��صات  وتجاهل  ت��زوي��ره��ا.. 

�لخبير و�لرتكان �إليها ثم ف�صادها هو تفريط في �لإمانة، بل هو 

تفوي�س على بيا�س للخبير في �لحكم ل يجوز مطلقاً حلفه.

و�أخير�ً �أذكر نف�صي و�إياكم بالحديث �لقد�صي عن رب �لعزة »يا 

عبادي �إني حرمت �لظلم على نف�صي وجعلته بينكم حر�ماً«.

وم�صك �لختام بالدعاء.. 

»ربنا ل توD�خذنا �إن ن�صينا �أو �أخطانا«

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل 

دعوi رقم ت 386/ 2011 عقاري

�لطاعن: .....................................

�لمطعون �صده: ..................................

πم التنزيµيقو∫ ربنا في مح

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
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Uضدق اهلل الع¶يم

لما كان عقد �لوكالة هو �أحد عقود �لأمانة �لخم�صة �لمن�صو�س 

عليها في �لمادة 404 من قانون �لعقوبات �لتحادي، وي�صاف �إليها 

وبحق �أمانة �لكلمة �صو�ء كانت تلك �لكلمة �صفوية �أو مكتوبة فهي 

في �لحالتين �أمانة.. »فال�صدق �أمانة و�لكذب خيانة« وفي �لحديث 

�ل�صريف )�إن �لرجل ليتكلم بالكلمة ل يلقي لها باًل، يهوي بها في 

ُيكب  »وه��ل  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ق��ال  كما  خريفاً(  �صبعين  جهنم 

�لنا�س على وجوههم في �لنار �إل ح�صائد �أل�صنتهم«.

و�إذ� كانت �ل�صماو�ت و�لأر���س و�لجبال قد ��صفقت على نف�صها 

من تحمل عبء �لأمانة و�أبين �أن يحملنها وحملها �لإن�صان فظلم 

طريق  ف��اإن  عليه،  حقها  �أد�ء  ف��ي  �لتفريط  بعو�قب  لجهله  نف�صه 

�لنجاة �لوحيد هو تحري �ل�صدق في �أد�ء موجبات �لأمانة و�لحكم 

�أمام �لمحاكم عن �لموكلين  �أمانة. و�لمر�فعة  بين �لنا�س بالعدل 

�أمانة. و�إبد�ء �لخبير لر�أيه �لفني في �لنز�ع �أمانة.

تفتتح  �لق�صاء  �أم���ام   iل��دع��و� كانت  ف���اإذ�  �صديد  �إي��ج��از  -وف��ي 

ب�صحيفة �أو طلب على عري�صة وت�صتكمل �لمر�فعة فيها من جانب 

وكيل �لمدعي بدفوع ودفاع وطلبات لإجر�ء�ت �إثبات �لحق �لمدعى 

به ويقابلها دفوع ودفاع وطلبات لنفي �لحق �لمدعى به من جانب 

وكيل �لمدعى عليه، �أو بدعوi متقابلة.

و�أياً ما كان مبد�أ �لدفع �أو �لدفاع �أو طلب �لثبات �أو طلب نفيه 

فاإن من �لأمانة �صدق �لق�صد في �لتم�صك بالدفع �أو وجه �لدفاع 

حقيقة �أو �فتر��صاً ومرد ذلك �إلى �لنية �لتي �إن خفيت على �لنا�س 

ل تخفى على من يعلم ما تخفي �ل�صدور. غير �أن �لظاهر �لذي ل 

�أن وك��الء �لخ�صوم في معظم  �لعملي  �أح��د في و�قعنا  يخفى على 

وبجحد  �لمعاملة  باإنكار  دفاعهم  ف��ي  غالباً  يتم�صكون   iل��دع��او�

�أو تريث  تردد  �لآخ��ر دون  �لخ�صم  �لمقدمة من  �لم�صتند�ت  �صور 

ثم  �لتوقيع  �إنكار  هي  �لتالية  �لخطوة  كانت  �أ�صولها  قدمت  ف��اإذ� 

تقارير   èنتائ على  �لعتر��س  ثم  �لمديونية،  مقد�ر  في  �لمنازعة 

�لخبر�ء.. ومقت�صى �أمانة �لدفاع �أن ين�صب على مقطع �لنز�ع ك�صباً 

للوقت وتوفير نفقات �لتقا�صي وتركيز�ً لجهد �لقا�صي على مو�صع 

مخالفة  ع��ن  و�صن�صاأل  �أم��ان��ة  �إن��ه��ا  نعم  �ل��خ�����ص��وم..  بين  �ل��خ��الف 

�أخرi طلب وكيل �لمدعى عليه في مذكرة  موجباتها، وفي حالة 

دفاعه �لمقدمة بجل�صة �لأخيرة �حتياطياً توجيه �ليمين �لحا�صمة 

�ل�صتئناف طلبه  فاأغفلت محكمة  �لنز�ع  �صق من  في  �إل��ى خ�صمه 

فطعن على �لحكم بالتمييز وق�صت بنق�صه لهذ� �ل�صبب، ثم حكمت 

جل�صة  وح���ددت  �لحا�صمة..  �ليمين  بتوجيه  �ل�صتئناف  محكمة 

�ليمين  توجيه  ط��ال��ب  وك��ي��ل  ق��دم  �لجل�صة  ي��وم  ذ�ت  وف��ي  لحلفها 

مذكرة ب�صحب طلبه قبل �لحلف فاأغفلت محكمة �ل�صتئناف طلب 

بمقت�صاها  �لمحكمة  وحكمت  �ليمين،  �لخ�صم  وح��ل��ف  �ل�صحب 

فطعن هو ذ�ته على �لحكم بالتمييز مجدد�ً وحكمت بنق�س �لحكم 

�لموD�ص�س على �ليمين �لتي عدل عنها قبل �لحلف، وبعد �أكثر من 



�لعقارية  �لوحدة  قيمة  25% من  يجاوز  ما ل  �لعقد وخ�صم 

�لمن�صو�س عليها في �لعقد.

د-في حالة �لم�صاريع �لعقارية �لتي لم يبد�أ فيها �لإن�صاء 

لأ�صباب خارجة عن �إر�دة �لمطور ودون �إهمال �أو تق�صير منه 

يجوز للمطور ف�صï �لعقد وخ�صم ما ل يجاوز 30% من قيمة 

�لمادة  في  و�لن�س  �لم�صتري..  قبل  من  �لمدفوعة  �لمبال≠ 

باعتماد   2010 ل�صنة   6 �لت�صريعي رقم  �لمجل�س  ق��ر�ر  14 من 

�لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم 13 ل�صنة 2008 ب�صاأن تنظيم 

�ل�صجل �لعقاري �لمبدئي في �إمارة دبي على �أنه في حال ن�صوب 

�أي خالف بين �لمطور و�لم�صتري فاإنه يجوز للد�ئرة �أن تقوم 

�لتو�فقية  للمحافظة على عالقتهما  بينهما  توفيقيه  بم�صاع 

و�أن تقترح عليهما بما تر�ه منا�صباً من �لحلول لهذ� �لغر�س.

و�ل��ن�����س ف��ي �ل��م��ادة 15 م��ن��ه و�ل��ت��ي ت��ق��اب��ل �ل��م��ادة 11 من 

�لقانون رقم 13 ل�صنة 2008 على �أنه »في حال �إخالل �لم�صتري 

�ل��وح��دة  بيع  عقد  ف��ي  عليها  �لمن�صو�س  �ل��ت��ز�م��ات��ه  م��ن  ب���اأي 

�لعقارية �لمبرم بينه وبين �لمطور فاإنه يجب �تباع ما يلي:

�أ........ ب....... ج ............ د- يجوز للمطور �أن يطلب 

�لم�صار  �لن�صب  بكامل  له  تحكم  �أن  �لمخت�صة  �لمحكمة  من 

تكون  �لتي  �لحالت  في  �لمادة  ه��ذه  من  ج  �لفقرة  في  �إليها 

فيها �لمبال≠ �لموجودة تحت يده �أقل من �لن�صب �لمحددة في 

�لبنود )1(، )2(، )3(، )4(، تدل مجتمعة – وعلى ما ق�صت 

ب��ه ه��ذه �لمحكمة – م��ن �أن دور د�ئ���رة �لأر����ص��ي و�لأم���الك 

على  مق�صور  و�لم�صتري  �لمطور  بين  ن��ز�ع  قيام  حالة  ف��ي 

و�إن  �لعقد   ïبف�ص �لنز�ع  في  �لف�صل  ولي�س  �لتوفيق  م�صاعي 

ما ت�صدره من قر�ر بهذ� �لمعنى ل يكت�صب حجية تحول دون 

طرح �لنز�ع على �لمحكمة �لمخت�صة بالق�صاء بف�صï �لعالقة 

للمطور  �لتعوي�س  ن�صب  وتحديد  �لطرفين  بين  �لتعاقدية 

و�لالئحة  �لقانون  لن�صو�س  وفقاً  عدمه  من  فيها  و�أحقيته 

�إليها. و�إذ� حاد �لحكم �لمطعون فيه عن هذ� �لنظر  �لم�صار 

بطلب  �لطاعن  من  �لمرفوعة   iلدعو� قبول  بعدم  وق�صى 

ف�صï �لعقد �لمبرم بينه وبين �لمطعون �صده موD�ص�صاً ق�صاءه 

من   2009 ل�صنة   1645 رقم  �لإد�ري  �لقر�ر  �صدور  �صبق  على 

د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك و�أن �لن�صو�س �لو�ردة في �لقانون 

عن  كا�صفة  ن�صو�س  ه��ي  �إليهما  �لإ���ص��ارة  �ل�صابق  و�لالئحة 

ق�صد �لم�صرع با�صفاء �صالحية �لف�صل في �لنز�ع �إلى د�ئرة 

�لأر����ص��ي و�لأم����الك، و�أن �ل��د�ئ��رة �أ���ص��درت ق��ر�ره��ا ف��ي هذ� 

�ل�صاأن )و�أن هذ� �لقر�ر �لإد�ري لم يل≠ ولم تكن �لجهة �لإد�رية 

�لمحكمة  وتق�صي   iلدعو� هذه  في  خ�صماً  �لقر�ر  م�صدرة 

 iباإلغاء �لحكم �لم�صتاأنف و�لق�صاء مجدد�ً بعدم قبول �لدعو

ل�صبق �صدور �لقر�ر �لإد�ري رقم 1645 ل�صنة 2009 من د�ئرة 

�لأر��صي و�لأمالك دبي( فاإن �لحكم �لمطعون فيه يكون قد 

�أخطاأ في تطبيق �لقانون وبذلك حجب نف�صه من �أن يبحث 

مو�صوع �لنز�ع �لمطروح في �لدعوi بما يوجب نق�س �لحكم 

مع �لإحالة دون حاجة لبحث باقي �أوجه �لطعن.

وباإحالة  فيه  �لمطعون  �لحكم  بتفعيل  �لمحكمة  حكمت 

جديد  م��ن  فيه  لتق�صي  �ل�صتئناف  محكمة  �إل���ى   iل��دع��و�

دره��م  �أل��ف��ي  وبمبل≠  بالم�صروفات  �صده  �لمطعون  وب��اإل��ز�م 

مقابل �أتعاب �لمحامي.

 øe ٪ 80 øY π≤j ’ Ée Qƒ£ŸG RÉ‚EG ∫ÉM ‘

 πeÉµH ®ÉØàM’G Qƒ£ª∏d Rƒéj …QÉ≤©dG ´hô°ûŸG

 Ée OGó°ùH …Î°ûŸG áÑdÉ£e ™e áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG

ó≤©dG áª«b øe ≈≤ÑJ

هذ�  في  �لد�ئرة  من  �ل�صادر  �لإد�ري  �لقر�ر  باعتبار  �لم�صرع 

هذ�  �إن  بمقولة  �ل��ن��ز�ع  نظر  م��ن  �لمحكمة  يمنع  �لخ�صو�س 

قانونية  مرتبة  في  و�عتبرته  حجيته  حاز  قد  �لإد�ري  �لقر�ر 

وحجية تو�زي �لحكم �لق�صائي �ل�صادر من �لمحكمة.

�أنها  �إليها  �لم�صار  �لن�صو�س  من  �لبين  �أن  حين  في  هذ� 

ل تدل باأي حال من �لأحو�ل �إلى نزع �خت�صا�س محاكم دبي 

تنفيذه  �أو  �لعقد   ïبف�ص �لمتعلقة  �لعقارية  �لمنازعات  بنظر 

�أو �لحكم بالتعوي�س ومنع هذ� �لخت�صا�س لد�ئرة �لر��صي 

�إليه �لحكم �لمطعون فيه مما  و�لأم��الك على غير ما ذهب 

يعيبه وي�صتوجب نق�صه.

وحيث �إن هذ� �لن�س في محله ذلك �أن �لن�س في �لمادة 11 

من �لقانون رقم 13 ل�صنة 2008 ب�صاأن تنظيم �ل�صجل �لعقاري 

�لمبدئي في �إمارة دبي و�لمعدلة بموجب �لمادة 1 من �لقانون 

رقم 9 ل�صنة 2009 من �أنه.

�لوحدة  ب��اأي �صرط من �صروط بيع  �لم�صتري  �أخ��ل  1-�إذ� 

�ل��د�ئ��رة  �إخ��ط��ار  �لأخ��ي��ر  فعلى  �لمطور  م��ع  �لمبرم  �لعقارية 

�أو  ���ص��و�ء ح�����ص��وري��اً  �إم��ه��ال �لم�صتري  �ل���د�ئ���رة  ب��ذل��ك وع��ل��ى 

 30 لمدة  �لإلكتروني  بالبريد  �أو  �لم�صجل  �لبريد  بو��صطة 

يوماً للوفاء بالتز�ماته �لتعاقدية.

2-�إذ� �نق�صت �لمهلة �لم�صار  �ليها في �لبند »1« من هذه 

�لمادة دون قيام �لم�صتري بتنفيذ �لتز�ماته �لتعاقدية تطبق 

�لأحكام �لتالية:

�أ-في حال �إنجاز �لمطور ما ل يقل عن 80% من �لم�صروع 

�لمدفوعة  �لمبال≠  بكامل  �لحتفا®  للمطور  يجوز  �لعقاري 

مع مطالبة �لم�صتري ب�صد�د ما تبقى من قيمة �لعقد، وفي 

حالة تعذر ذلك جاز للمطور �لمطالبة 

ببيع �لعقار بالمز�د �لعلني لقت�صاء ما 

تبقى من �لمبال≠ �لم�صتحقه له.

ب-ف���ي ح���ال �إن��ج��از �ل��م��ط��ور م��ا ل 

�لعقاري  �لم�صروع  م��ن   %60 ع��ن  يقل 

يجوز للمطور ف�صï �لعقد وخ�صم ما ل 

يجاوز 40% من قيمة �لوحدة �لعقارية 

�لمن�صو�س عليها في �لعقد.

ج-ف����ي ح��ال��ة �ل��م�����ص��اري��ع �ل��ع��ق��اري��ة 

�ل���ت���ي ب�����د�أ ف��ي��ه��ا �لإن�������ص���اء ول����م ت�صل 

 ïف�ص للمطور  ي��ج��وز   %60 �إل���ى  ن�صبته 

 iلمبال≠ �لم�صددة من �لمدعى عليه تقابلها ورف�س �لدعو�

�لأ�صلية.

في  �أوًل  �لمحكمة ح�صورياً  2011/1/16 حكمت   ïوبتاري

طرفي  بين  �لمبرمين  �لعقدين   ïبن�ص �لأ���ص��ل��ي��ة   iل��دع��و�

دره��م��اً   509,976 مبل≠  ب��رد  عليه  �ل��م��دع��ى  و�إل����ز�م  �ل��ت��د�ع��ي 

للمدعي و�لفائدة بو�قع 5% من تاريï �لمطالب �لق�صائية.

 /77 رقم  بال�صتئناف  �لحكم  هذ�  عليه  �لمدعى  ��صتاأنف 

�لخبير  ل��ذ�ت  �لماأمورية  �لمحكمة  و�أع���ادت  ع��ق��اري..   2011

�ل�صابق بندبه لأد�ء �لمهمة �لمبينة بمنطوق حكمه.. وبعد �أن 

 2011/9/20  ïبتاري �لمحكمة  �لتكميلي حكمت  تقريره  �أودع 

 iباإلغاء �لحكم �لم�صتاأنف و�لق�صاء مجدد�ً بعدم قبول �لدعو

د�ئ��رة  م��ن   2009  /1645 رق��م  �لإد�ري  �ل��ق��ر�ر  ���ص��دور  ل�صبق 

�لأر��صي و�لأمالك.

�لتمييز بموجب  ب��ط��ري��ق  �ل��ح��ك��م  �ل��م��دع��ي ف��ي ه���ذ�  ط��ع��ن 

�صحيفة �أودعت بقلم كتاب هذه �لمحكمة في 2011/11/17 طلب 

مذكرة  �لميعاد  في  �صده  �لمطعون  محامو  و�أودع  نق�صه  فيها 

بدفاعه طلب فيها عدم قبول �لطعن �صكاًل ورف�صه مو�صوعاً.

وح��ي��ث �إن م��ب��د�أ �ل��دف��ع ب��ع��دم ق��ب��ول �ل��ط��ع��ن ���ص��ك��اًل هو 

�لمدنية  �لإج����ر�ء�ت  ق��ان��ون  م��ن   177 �ل��م��ادة  لن�س  مخالفة 

�لموقع  �لمحامي  بيان �صفة  �لفورمة وعدم  بنظام  لتوقيعه 

على �صحيفة �لطعن.

وحيث �إن هذ� �لدفع مردود �إذ ل قيمة لما ورد به ذلك �أن 

�لثابت ب�صحيفة �لطعن موقعة من محامي �لطاعن.. �لذي 

��صمه وختمه وتوقيعه، ومن ثم يكون �لدفع بعدم  �أثبت بها 

قبول �لطعن لهذ� �ل�صبب ل �أ�صا�س له.

وحيث �إن �لطعن بالتمييز قد قدم خالل 

موجباته  لكل  م�صتوفياً  �لقانونية  �ل��م��دة 

�ل�صكلية فهو مقبول من ناحية �ل�صكل.

وحيث �إن مما ينعاه �لطاعن على �لحكم 

�لمطعون فيه �لخطاأ في فهم �لقانون و�لخطاأ 

في تطبيقه �إذ �عتبر �أن ن�صو�س �لقانون رقم 

13 ل�صنة 2008 �لمعدلة بالقانون رقم 9 ل�صنة 

بالقر�ر  �ل�صادرة  �لتنفيذية  ولئحته   2009

�أع��ط��ت ل��د�ئ��رة �لأر����ص��ى  رق��م 6 ل�صنة 2010 

ن��ز�ع  �أي  ف��ي  �لف�صل  �صالحيات  و�لأم����الك 

نية  وف�صرت  و�لم�صتري  �لمطور  بين  ين�صاأ 
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قانون  م��ن   82 للمادة  وف��ق��اً  �لجريمة  ه��ذه  على  يعاقب 

ول  دره��م  �ألفي  عن  تقل  ل  بغر�مة  وتنميتها  �لبيئة  حماية 

تزيد على ع�صرين �ألف درهم.

 ΩOÉY  É¡æY  èàæj  äÉÑcôe  hCG  ä’BG  ΩGóîà°SG  áÁôL  -kÉ«fÉK
 :¬H ìƒª°ùŸG ó◊G RhÉéj

:ËôéàdG ¢Uƒ°üf
�لمادة 49 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها: 

ينتè عنها  م��رك��ب��ات  �أو  م��ح��رك��ات  �أو  �آلت  ����ص��ت��خ��د�م  ي��ج��وز  ل 

�لالئحة  في  عليها  �لمن�صو�س  �ل��ح��دود  تجاوز  �ح��ت��ر�ق  مخلفات 

�لتنفيذية. 

 èحر�س �لم�صرع على حماية �لإن�صان من مخاطر �لعادم �لنات

�أو �لمركبات. وذلك من خالل  �أو �لمحركات  عن ��صتخد�م �لآلت 

عادم  عنها   èينت مركبات  �أو  محركات  �أو  �آلت  ��صتخد�م  تجريمه 

يجاوز �لحد �لم�صموح به قانوناً. 

و�أمام �صرورة هذه �لو�صائل لالإن�صان وعدم �إمكانية �ل�صتغناء 

ولذلك  ��صتخد�مها;  �لقانون  يمنع  �أن  �لمت�صور  غير  فمن  عنها، 

حر�س على �لحد من �لملوثات �لهو�ئية �لتي تنتè من ت�صغيلها; 

وذل���ك ب��ت��ج��ري��م ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا م��ت��ى ن��ت��è عنها ع���ادم ي��ج��اوز �لحد 

�لم�صموح به قانوناً.

:áÁô÷G ¿ÉcQCG
في هذه �لجريمة ي�صترط �أن يكون �لعادم ناتجاً عن ��صتعمال 

�أ�صياء  �أي  ح��رق  �أو  ��صتخد�م  عن  ولي�س  مركبة،  �أو  محرك  �أو  �آل��ة 

�ل��م��ح��رك لغير �لأغ��ر����س  �أو  ����ص��ت��خ��د�م �لآل���ة  �أخ����رi. و�أن ي��ك��ون 

�ل�صناعية �أو توليد �لكهرباء �أو لغر�س تجاري، و�إل �صنطبق ن�س 

 الدكتور عبدالرازق الموافي
اأ�ضتاذ القاfو¿ ا÷ناFي املûضار∑ باملع¡د

 á«FGƒ¡dG äÉKƒ∏ŸG øe ó◊G ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢UôM

äÉÑcôŸGh ä’B’G π«¨°ûJ øe èàæJ »àdG

 áÁôL ‘ »FÉæ÷G ó°ü≤dG ôaGƒJ øe óH’

áæNOCÓd É¡H ìƒª°ùŸG Ohó◊G RhÉŒ

يةالجنائية الحما
للبيئة الهوائية من التلوث
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و�تخاذ  �إليها  �لم�صار  �لحتر�ق   èنو�ت في  �لملوثة  �لكميات  قيا�س 

جميع �لحتياطات لتقليل هذه �لكميات. 

�لم�صموح  و�ل��ح��دود  �لحتياطات  �لتنفيذية  �لالئحة  وتحدد 

و�ل��غ��از�ت  �ل��دخ��ان  في  �لتحكم  و�صائل  من  وغيرها  للمد�خن  بها 

و�لأبخرة �لمنبعثة من عملية �لحتر�ق وكذلك �لحدود �لم�صموح 

و�لجهات  �لح��ت��ر�ق،   è��ن��و�ت ف��ي  �لملوثة  �لكميات  قيا�س  ف��ي  بها 

�لمخولة بالتدقيق على �لقيا�صات �لم�صجلة«. 

:áÁô÷G ¿ÉcQCG
�تخاذ  عدم  في  تتمثل  �صلبية  �صورة  يتخذ    :»eGôLE’G  •É°ûædG

 èنو�ت في  �لملوثات  كمية  لتقليل  �لالزمة  �لحتياطات  �لم�صوDول 

�أي  حرق  عند  قانوناً  بها  �لم�صموح  �لحدود  �إلى  لت�صل  �لحتر�ق 

�أو  �لطاقة  توليد  �أو  �ل�صناعة  �أغر��س  في  �لوقود  �أنو�ع  من  نوع 

�لن�صاء�ت �أو �أي غر�س تجاري �آخر.

á«eGôLE’G áé«àædG:  يلزم للعقاب على �لن�صاط �لإجر�مي في هذه 

�لجريمة �أن يترتب عليه وجود  غاز�ت و�أبخرة �صارة بكمية تتجاوز 

�لحدود �لم�صموح بها قانوناً، فالقانون ل يجرم مجرد عدم �تخاذ 

كمية  لتقليل  �لالزمة  �لحتياطات  �لوقود  حرق  عن  �لم�صوDول 

�لملوثات.

هو  للم�صوDول،  �ل�صلبي  �ل�صلوك  يكون  �أن  يجب    :á«ÑÑ°ùdG  ábÓY

�لذي �أدi �إلى تولد �لأبخرة �ل�صارة بن�صبة تتجاوز �لحد �لم�صموح 

حرق  عن  �لناجمة  �ل�صارة  �لأدخنة  �صبب  يكون  �أن  �أي  قانوناً;  به 

�لحتياطات  �لوقود  حرق  عن  �لم�صوDول  �تخاذ  عدم  هو  �لوقود 

�لالزمة للحد منها.

 :…ƒæ©ŸG øcôdG
تتخذ هذه �لجريمة �ل�صورة �لعمدية; �أي ُي�صترط تو�فر 

�لق�صد �لجنائي في هذه �لجريمة. و�لق�صد �لجنائي �لالزم 

و�لإر�دة.  �لعلم  بعن�صريه  �ل��ع��ام  �لجنائي  �لق�صد  ه��و  هنا 

ب��الإج��ر�ء�ت  �ل��وق��ود  ح��رق  ع��ن  �لم�صوDول  يعلم  �أن  �أي يجب 

ل��ل��ح��د م��ن ن�صبة  �ت��خ��اذه��ا  �ل��ت��ي يتعين ع��ل��ي��ه  و�لح��ت��ي��اط 

يعلم  و�أن  �لتي تنجم عن عملية �لحتر�ق،  �ل�صارة  �لأدخنة 

بعدم �تخاذها، و�أن تتجه �إر�دته حرة مختارة �إلى هذ� �ل�صلوك 

�ل�صلبي. ويترتب على ذلك �أنه �إذ� لم يكن يعلم �أو كان مكرها 

على هذ� �ل�صلوك �نتفى �لق�صد �لجنائي في جانبه، وبالتالي 

ل تقوم هذه �لجريمة لنعد�م ركنها �لمعنوي.

 :ó«¡“
Uضادر    24 رb̀`م  اJ̀`ح̀`ادي  -b̀`اf̀`و¿  القاfو¿  L̀`رم 

 áÄالبي  áحماي �ضاأ¿  في  1999/10/17م   ïبتاري

عن¡ا   èينت التي   äال�ضلوكيا من  الãµير   - Jhنميت¡ا 

Jلويå لل¡واء مما يوDدي اEل≈ الE�ضرار بüضحá الfE�ضا¿ 

اأهم Uضور التéريم  hكπ من يتنØ�¢ هòا ال¡واء hمن 

الحدhد  éJاhز   áريمL  :áيFال¡وا  áÄالبي  áلحماي

الوbود,  حرق  عند   Iال�ضار  áنNأدÓل ب¡ا   ìالم�ضمو

عن¡ا   èينت  äمركبا  hاأ  äلBا ا�ضتîدام   áريمLh

 hحرق اأ áريمLh ,ب¡ا ìالم�ضمو Öز الن�ضhاéعادم ي

معالáé القمامh áالنØاياä الüضلبá في غير الأماكن 

 πالنق  πFضا�h في  التدNين   áريمLh  ,áضüضüîالم

ذل∂   πضüØfh  .áالم¨لق  áالعام الأماكن  في   hاأ العام 

عل≈ النحو التالي: 

 É¡H  ìƒª°ùŸG  Ohó◊G  RhÉŒ  áÁôL  -k’hCG
 :OƒbƒdG ¥ôM óæY IQÉ°†dG áæNOCÓd

 :ËôéàdG ¢üf
�لمادة 53 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها: 

»يجب عند �إحر�ق �أي نوع من �أنو�ع �لوقود �أو 

�لبحث و�ل�صتك�صاف  �أعمال  �أكان في  �صو�ء  غيره، 

�أم في  �ل��خ��ام  و�ل��ح��ف��ر و����ص��ت��خ��ر�ج و�إن��ت��اج �لنفط 

�أغر��س �ل�صناعة �أو توليد �لطاقة �أو �لإن�صاء�ت �أو 

�أي غر�س تجاري �آخر، �أن يكون �لدخان و�لغاز�ت 

و�لأب���خ���رة �ل��ن��ات��ج��ة ف��ي �ل���ح���دود �ل��م�����ص��م��وح بها، 

�ت��خ��اذ جميع  �ل��م�����ص��وDول ع��ن ه��ذ� �لن�صاط  وع��ل��ى 

 è��ن��و�ت ف��ي  �ل��م��ل��وث��ات  كمية  لتقليل  �لح��ت��ي��اط��ات 

�لحتر�ق، كما يلتزم بالحتفا® ب�صجل يدون فيه 



�لمادة 53 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها.

وتقوم هذه �لجريمة على ركن مادي يتج�صد في �صلوك ونتيجة 

ور�بطة �صببية:

eGôLE’G ∑ƒ∏°ùdG«:  هو ��صتخد�م �آلة �أو محرك �أو مركبة �أيا 

كان نوعها �صو�ء ��صتخدمت في مكان مغلق كم�صنع �أو مكان 

عام كالطرق، وذلك على عك�س قانون �لمرور �لذي �قت�صر 

تجريمه ��صتخد�م �لمركبة في �لطريق �أي في مكان عام.

�أن ينتè عن  á«eGôLE’G áé«àædG:  لكي تقع هذه �لجريمة ٌي�صترط 

��صتخد�م هذه �لآلت عادم، و�أن يتجاوز �لعادم �لناتè عن �ل�صتخد�م 

�لتنفيذية  �لالئحة  تحدده  لما  وفقاً  قانوناً  بها  �لم�صموح  �لن�صبة 

لهذ� �لقانون.

فالم�صرع لم يجرم مجرد ��صتخد�م �آلة �أو مركبة �أو محرك لأن 

��صتخد�م �لإن�صان لهذه �لأ�صياء يعد من م�صتلزمات �لحياة. 

بين  �صببية  ر�بطة  تو�فر  �لجريمة  لقيام  يلزم    :á«ÑÑ°ùdG  á£HGQ

�لعادم  يكون  �أن  في�صترط  �ل�صلوك;  هذ�  ونتيجة  �لجاني  �صلوك 

�لمنبعث من �لمركبة �أو �لآلة �أو �لمحرك ناتجاً عن ��صتخد�مها.

ƒæ©ŸG øcôdG…:  هذه �لجريمة تعد جريمة عمدية، يتخذ �لركن 

لقيامها  يلزم  وبالتالي  �لجنائي;  �لق�صد  �صورة  فيها  �لمعنوي 

هذه  على  �لم�صرع  يعاقب  حيث  و�لإر�دة;  �لعلم  عن�صريه  تو�فر 

علم  يثبت  �أن  يجب  �أي  فقط;  �لعمدية  �صورتها  في  �لجريمة 

��صتخد�مها  عن   èينت �لمحرك  �أو  �لمركبة  �أو  �لآلة  �أن  �لجاني 

عادماً يجاوز �لن�صبة �لم�صموح بها قانوناً، و�أن تتجه �إر�دته بحرية 

�إلى هذ� �ل�صتخد�م.

قانون  من   79 �لمادة  لن�س  وفقاً  �لجريمة  هذه  على  ويعاقب 

حماية �لبيئة وتنميتها بغر�مة ل تقل عن �ألف درهم. 

 ‘ áÑ∏°üdG äÉjÉØædGh áeÉª≤dG á÷É©e hCG  ¥ôM áÁôL -kÉãdÉK
 :á°ü°üîŸG øcÉeC’G ÒZ

 :ËôéàdG ¢üf
�لمادة 50 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها:  

�ل�صلبة  و�لنفايات  �لقمامة  حرق  �أو  معالجة  �أو  �إلقاء  يحظر 

�ل�صكنية  �لمناطق  عن  بعيد�ً  لذلك  �لمخ�ص�صة  �لأم��اك��ن  في  �إل 

و�ل�صناعية و�لزر�عية و�لبيئة �لمائية وتحدد �لالئحة �لتنفيذية 

�لمخ�ص�صة  �لأماكن  لبعد  �لأدن��ى  و�لحد  و�ل�صو�بط  �لمو��صفات 

لهذه �لأغر��س عن تلك �لمناطق. 

�أن يتم حرق �لقمامة و�لنفايات  ي�صترط لقيام هذه �لجريمة 

�ل�صلبة في غير �لأماكن �لمخ�ص�صة لذلك، ويجب �أن ين�صب هذ� 

�لن�صاط �لإجر�مي على �لقمامة و�لنفايات �ل�صلبة.

:»eGôLE’G ∑ƒ∏°ùdG
يتخذ �ل�صلوك �لإجر�مي لهذه �لجريمة �إحدi �ل�صور �لآتية: 

�لإلقاء �أو �لمعالجة �أو �لحرق للقمامة و�لنفايات �ل�صلبة في غير 

�لأماكن �لمخ�ص�صة لذلك.

محل  ول  وبالتالي  �ل�صكلية;  �ل��ج��ر�ئ��م  م��ن  �لجريمة  وه���ذه 

لنتيجة �إجر�مية ب�صاأنها; حيث جرم �لم�صرع مجرد حرق �لقمامة 

و�لمخلفات �لزر�عية في غير �لأماكن �لمخ�ص�صة لذلك، فبمجرد 

تعليق  دون  �لجريمة  تقوم  �لحرق  �أو  �لمعالجة  �أو  �لإلقاء  ح��دوث 

ذلك على ترتيب �أثر معين. 

:…ƒæ©ŸG øcôdG
�لعمد، وبالتالي  �لمعنوي لهذه �لجريمة �صورة  �لركن  يتخذ 

يجب  �أي  و�لإر�دة;  �لعلم  بعن�صريه  �لجنائي  �لق�صد  تو�فر  يلزم 

�لقمامة  ح��رق  �أو  معالجة  �أو  ب��اإل��ق��اء  ي��ق��وم  �أن���ه  �ل��ج��ان��ي  يعلم  �أن 

يعالجها  �أنه ل  �أو  لذلك،  �لمخ�ص�س  �لأماكن  في غير  و�لنفايات 

وفقاً لالإجر�ء�ت �لتي تحددها �لالئحة �لتنفيذية للقانون، ويجب 

�أي�صاً �أن تتجه �إر�دته بحرية �إلى ذلك.

قانون  من   82 �ل��م��ادة  لن�س  وفقاً  �لجريمة  ه��ذه  على  يعاقب 

تزيد  ول  دره��م  �ألفي  عن  تقل  ل  بغر�مة  وتنميتها  �لبيئة  حماية 

على ع�صرين �ألف درهم.

 øcÉeC’G ‘ hCG ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh ‘ ÚNóàdG áÁôL -kÉ©HGQ
 :á≤∏¨ŸG áeÉ©dG

:ËôéàdG ¢üf
�لمادة 57 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها:  

�لإج��ر�ء�ت  باتخاذ  و�ل�صياحية  �لعامة  �لمن�صاآت  »تلتزم 

∂JÉeƒ∏©Ÿ
 á«YGQõdG äÉØ∏îŸGh á``eÉª≤dG ¥ôM ´ qô°ûŸG Ω qôL

∂dòd á°ü°üîŸG øcÉeC’G ÒZ ‘

�إل في  �لكفيلة بمنع �لتدخين في �لأماكن �لعامة �لمغلقة 

�لحدود �لم�صموح بها في �لترخي�س �لممنوح لهذه �لأماكن 

ل  بما  للمدخنين  حيز  تخ�صي�س  �لحالة  هذه  في  وير�عى 

يوDثر على �لهو�ء في �لأماكن �لأخرi. ويحظر �لتدخين في 

و�صائل �لنقل �لعام �أو �لم�صاعد«. 

ي�صترط لكي يعد �لتدخين �صلوكاً مجرماً �أن يرتكب في مكان 

محدد، وهو �إما و�صائل �لنقل �لعام �أو �لأماكن �لعامة �لمغلقة: 

و�صائل �لنقل �لعام: يق�صد بها و�صائل �لنقل �لمختلفة �صو�ء 

جميع  ي�صتخدمها  و�ل��ت��ي  �ل��ج��وي��ة،  �أو  �لبحرية  �أو  �لبرية  كانت 

�لأ�صخا�س دون تمييز، ول تعد من و�صائل �لنقل �لعام �لمركبات 

يقت�صر  ول��ك��ن  �لأ���ص��خ��ا���س  جميع  ي�صتخدمها  ل  �ل��ت��ي  �لخا�صة 

��صتعمالها على �أ�صحابها.

لكل  يجوز  �لتي  �لأماكن  بها  يق�صد   :á≤∏¨ŸG  áeÉ©dG  øcÉeC’G

�لأ�صخا�س دخولها و�ل�صير فيها، ومن �أمثلة هذه �لأماكن �لمطاعم 

�لأماكن  وهذه  و�ل�صناعية.  �لتجارية  و�لمن�صاآت  �ل�صينما  ودور 

�لعامة �لمغلقة  قد يحظر �لتدخين فيها ب�صكل كامل، وقد يحظر 

�ل�صلطات  �لمحدد لذلك من قبل  �لمكان  �لتدخين فيها في غير 

�لمخت�صة، �أو �أن يرتكب ب�صورة تتجاوز �لحد �لم�صرح به.

eGôLE’G ∑ƒ∏°ùdG«:  يتمثل في �لتدخين: ويق�صد به �إ�صعال �لنار 

في �لمادة �لتي يقوم بتدخينها كال�صي�صة �أو �ل�صيجارة، �صو�ء �أكانت 

�لمادة �لتي يدخنها مادة مخدرة �أم غير ذلك.

�لجر�ء�ت  باتخاذ  �لمن�صاأة  �لم�صوDول عن  �لمدير  �لتز�م  عدم 

�لكفيلة بمنع �لتدخين في �لأماكن �لعامة �لمغلقة غير �لم�صرح 

�لأم��اك��ن  ف��ي  للتدخين  ح��ي��ز�ً  تحديده  ع��دم  �أو  فيها،  بالتدخين 

�لعامة �لمغلقة �لتي لم يحظر فيها �لتدخين.

تقوم هذه �لجريمة بمجرد �لتدخين �صو�ء في و�صائل �لنقل �أو 

في غير �لأماكن �لمخ�ص�صة للتدخين; حيث لم ي�صترط �لم�صرع 

وبالتالي  معينة،  بن�صبة  دخ���ان  �ن��ب��ع��اث  �ل��ت��دخ��ي��ن  ع��ن   èينت �أن 

لنتيجة  فيها  محل  ل  �لتي  �ل�صكلية  �لجر�ئم  من  �لجريمة  هذه 

�لم�صوDول  تحديد  عدم  حالة  في  �لجريمة  هذه  وتقوم  �إجر�مية. 

عن �لمن�صاأة لمكان يخ�ص�س للتدخين، �أو تحديده مكاناً للتدخين 

�صالمة  على  يوDثر  بما  بالمن�صاأة  �لمدخنين  لعدد  يكفي  ل  لكنه 

.iلهو�ء في �لأماكن �لأخر�

:…ƒæ©ŸG øcôdG
�ل���رك���ن �ل��م��ع��ن��وي ف���ي ه���ذه �ل��ج��ري��م��ة ي��ت��خ��ذ ����ص���ورة �لق�صد 

ثبوت  ت�صتلزم  �أن��ه��ا  بمعنى  عمدية،  جريمة  �إن��ه��ا  حيث  �لجنائي; 

�أي  �لمتهم;  جانب  في  و�لإر�دة  �لعلم  بعن�صريه  �لجنائي  �لق�صد 

بغ�س  تدخيناً،  يعد  فعله  ب��اأن  بالتدخين  ق��ام   م��ن  يعلم  �أن  يجب 

�لم�صرع  لأن  وذل��ك  �لتدخين;  نوع محل  يعلم  كان  �إذ�  عما  �لنظر 

�إلى  بالإ�صافة  ويلزم  �لمدخنة،  �لمادة  نوع  كان  �أيا  �لتدخين  جرم 

ذلك �أن تتجه �إر�دة �لجاني بحرية �إلى فعل �لتدخين دون �إكر�ه.

وي��ج��ب �أن ي��ت��و�ف��ر ف��ي ج��ان��ب �ل��م�����ص��وDول ع��ن �ل��م��ن�����ص��اأة �لعلم 

للتدخين  مكاناً  تحديده  بعدم  يعلم  �أن  ي�صتلزم  وه��ذ�  و�لإر�دة; 

فيه، و�أن يعلم �أن من�صاأته من �لمن�صاآت �لتي يحظر �لتدخين فيها 

�إلى عدم تمكين من يتو�جد  �إر�دت��ه بحرية  �أن تتجه  كلية. ويجب 

في �لمن�صاأة �لتي ير�أ�صها من �لتدخين; وذلك لكي تقوم �لجريمة 

�لتدخين في  بمنع  �لكفيلة  �لإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذه  ع��دم  ع��ن  وي�����ص��األ 

�لأماكن �لعامة �لمغلقة.

وتعاقب �لمادة 86 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها على هذه 

�لجريمة بالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�صمائة درهم ول تزيد على 

ع�صرة �آلف درهم. 

حماية  قانون  في  عليها  �لمن�صو�س  �لجر�ئم  لكل  وبالن�صبة 

�لبيئة وتنميتها تن�س �لمادة 87 من قانون حماية �لبيئة وتنميتها 

على �أنه ل يخل تطبيق �لعقوبات �لمن�صو�س عليها في هذ� �لقانون 

88 من  �لمادة  وتن�س  �آخ��ر.  قانون  عليها  ين�س  �أ�صد  باأية عقوبات 

قانون حماية �لبيئة وتنميتها على �أنه ت�صاعف �لعقوبات �لمقررة 

للجر�ئم �لمن�صو�س عليها في هذ� �لقانون في حالة �لعود. 

 É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM ¿ƒfÉb øe 86 IOÉŸG ÖbÉ©J

 ΩÉ©dG π``≤ædG π``FÉ°Sh ‘ Ú``NóàdG á``ÁôL ≈``∏Y

 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉH á≤∏¨ŸG áeÉ©dG øcÉeC’Gh

ºgQO ±’BG Iô°ûY ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO áFÉª°ùªN
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الخبير ودوره في تحقيق العدالة

رقم  �لطعن  ف��ي  �ل���و�رد  كالمبد�أ  �ل�صاأن  بهذ�  �لقانونية 

محكمة  �ع��ت��م��اد  م���ن���اط  �إن  ت���ج���اري:  ط��ع��ن   2009/56

في  �لمنتدب  �لخبير  تقرير  على  ق�صائها  في  �لمو�صوع 

�لدعوi و�لأخذ به محموًل على �أ�صبابه �أن يكون �لتقرير 

�أدل��ى بقوله في نقاط �لخالف بين �لطرفين، ودلل  قد 

عليها باأ�صباب �صائغة توDدي �إلى �لنتيجة �لتي �نتهى �إليها، 

بتقرير  �أخ��ذت  �إذ�  �لمحكمة  �أن��ه يجب على  ذل��ك   iدDم��و

�أورده من  �صليمة مع ما  �أن تكون نتيجته ج��اءت  �لخبير 

�أعطى كل خ�صم حقه من ح�صور  قد  يكون  و�أن  �أ�صباب، 

وتقديم مذكر�ت و�إبد�ء وجهات نظرهم، لذلك �إذ� طلب 

�آخ��ر  خبير  ن��دب  �أو  للخبير  �ل��م��اأم��وري��ة  �إع����ادة  �لخ�صم 

لتحقيق دفاع ق�صر �لخبير في تحقيقه �أو لم يعر�س له 

في تقريره �لأ�صلي، فاإنه يتعين على �لمحكمة �أن تجيبه 

�أن��ه يحق  �أي  2008/24 طعن تجاري(  رقم  )�لطعن  �إليه 

وقد  �لمنتدب  �لخبير  تقرير  على  �لعتر��س  للطرفين 

ترi �لمحكمة �صحة �عتر��صات �أحدهما �أو كليهما فتعيد 

�لماأمورية لذ�ت �لخبير مرة و�ثنتين، ولها �أي�صاً �أن تندب 

خبير�ً �آخر �إذ� ر�أت عدم �صالحية وكفاءة �لأول، ولها �أي�صاً 

�إذ� ما ر�أت �صرورة لذلك; فمناط  �أن تندب لجنة خبر�ء 

ذل�����ك ك���ل���ه ت��ح��ق��ي��ق �ل���ع���د�ل���ة 

و�ل��و���ص��ول �إل����ى م��ا ت��ر�ه 

�ل��م��ح��ك��م��ة م�����ص��اع��د�ً 

ل�����ه�����ا ف�������ي �إح������ق������اق 

�ل���ح���ق ع��ل��ى �ل���ن���ز�ع 

�لمطروح �أمامها.

ول������ل������م������ح������ك������م������ة 

�للتفات عن �لعتر��صات 

 القاضي عبد اللطيف العلماء
حماكم دبي

 ÒÑÿG ôjô≤J ≈∏Y ¢VGÎY’G Úaô£∏d ≥ëj

 äÉ°VGÎYG áë°U áªµëŸG iôJ óbh ÜóàæŸG

Éª¡«∏c hCG ÉªgóMCG

 ¿CG ÒÑÿG ôjô≤àH äòNCG GPEG áªµëŸG ≈∏Y Öéj

ÜÉÑ°SCG øe √OQhCG Ée ™e áª«∏°S äAÉL ¬àé«àf ¿ƒµJ
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محكمة �لمو�صوع بحثها بنف�صها دون �ل�صتعانة بخبير، 

�أن ت�صتعين بخبير في �لم�صائل �لتي ي�صتلزم  �أن لها  كما 

��صتيعاب وقائع مادية ي�صق عليها �لو�صول  �لف�صل فيها 

للمحكمة  لي�س  �إذ�ً  لتقديرها،  متروك  ذلك  �أن  �إل  �إليها 

�أن تندب خبير�ً ليف�صل في م�صائل قانونية –و�لتي هي 

من �صلب عمل �لقا�صي- ولكن لها �أن تندبه ليبحث ما 

�إل �لخبر�ء  �أم��ور فنية ل يدرك كنهها  يخفى عليها من 

�لمتخ�ص�صون.

ولالأ�صف ينظر �لمتقا�صون لنز�عاتهم على �أن �لف�صل 

عند  فهم  خبير،  ن��دب  �أو  لتعقيد  يحتاج  ول  ب�صيط  فيها 

�إقامة �لدعوi و��صتنادهم لعقد معين يطالبون �لقا�صي 

بتطبيق فكرهم على �لنز�ع وكاأنه كان حا�صر�ً وقت �إبر�مه 

كل  ومعنى  �إر�دت��ه��م  عليه  تالقت  �ل��ذي  م��ا  ويعلم  �لعقد، 

لفظ في �لتعاقد، �إل �أن �لقا�صي عند تطبيق �لقانون على 

�لعقد  من  ورد  ما  يف�صر  �أن  �إل  له  لي�س  عليه  يعر�س  ما 

�لمحكمة،  ت�صتخل�صه  ما  بح�صب  �لطرفان  عليه  و�ختلف 

لتف�صير  محل  هناك  ك��ان  �إذ�  �إن��ه  �لتمييز  محكمة  تقول 

�لعقد �لمبرم بين �لطرفين فاإنه يتعين وعلى ما تق�صي 

به �لمادة 265 / 2 من قانون �لمعامالت �لمدنية �لبحث 

عن �لنية �لم�صتركة للمتعاقدين دون �لوقوف عند �لمعنى 

�لحرفي لالألفا® مع �ل�صتهد�ء في ذلك بطبيعة �لتعامل 

)�لطعن رقم 2009/277 طعن مدني( وذلك في حال ما �إذ� 

كانت �ألفا® �لعقد غير و��صحة �أو تحتمل معاني عديدة، 

�إل �أنه متى كانت عبارة �لعقد و��صحة فال يجوز �لنحر�ف 

عنها عن طريق تف�صيرها للتعرف على �إر�دة �لمتعاقدين 

وذلك وفقاً لما تق�صي به �لمادة 265/ 1 من ذ�ت �لقانون 

2008/280 طعن تجاري( فربما ندبت �لمحكمة  )�لطعن 

 iلح��ت��م��ال �ل��ع��ق��د م��ع��ان��ي ك��ث��ي��رة فتر iخ��ب��ي��ر�ً ف��ي دع���و

�ل��ط��رف��ي��ن وماهية  ب��ي��ن  �ل��ع��الق��ة  ت��ب��ي��ان طبيعة  ���ص��رورة 

ذت ون�صاأت من وجهة نظر فنية لتقف  �للتز�مات �لتي ُنفِّ

بعد ذلك على �لمق�صود �لحقيقي لألفا® ذلك �لعقد.

ÒÑÿG ôjô≤J áéM
�آخر عن حجة تقرير �لخبير �لمنتدب  ويثور ت�صاوDل 

في  ب��ه  �نتهى  لما  وف��ق��اً  بالحكم  �لمحكمة  تقيد   iوم��د

 Çلمباد� م��ن  �لعديد  �لتمييز  محكمة  �أوردت  نتيجته؟ 

 ihبراء في الدعاîعيين الJ يرãما ي kغالبا

بين   kلقاb  -  áاريéالت  kضاUضوüN-  áيFالق�ضا

الîبير   Üدf  ¿hير  áاحيf من  ف¡م  اأWراف¡ا, 

b�ضاياهم,  في   πضüØال في   kÓعطيJh  kيراNاأJ

الîبير  Jقرير  اعتبار  من   ¿hر`̀NBا hيتîوف 

ل   kمقد�ضا  kولb اEلي¡ا   ¢üلN التي   áéالنتيh

Jhحµم  ل̀`¬  Jنüضا´  اأ¿  اEل   áمµللمح يمµن 

بموLب¬, h�ضنتحدç هنا باEيéاز غير مπî عن 

التقارير  JhاأKير   ihالدعا في  الîبراء  دhر 

التي يüضدرfh¡ا عل≈ الأحµام.

�لأذه��ان هو: لماذ� تندب  يثور في  ت�صاوDل  �أب��رز  ولعل 

�لمحكمة خبير�ً في �لدعوi؟ وقد �أجابت محكمة �لتمييز 

عن ذلك في طعنها رقم 2009/54 طعن مدني فقالت �إن 

ندب �لخبير يكون لبحث �لم�صائل �لفنية �لتي يتعذر على 



�لموجهة للتقرير �إذ� ما ر�أت �أنها مجرد ترهات ما ق�صد 

تلك  ك��ان��ت  �إذ�  �أو   ،iل���دع���و� ف��ي  �لف�صل  ت��اأخ��ي��ر  �إل  ب��ه��ا 

في معر�س  عليها  ورد  �لخبير  �أم��ام  �أبديت  �لعتر��صات 

تناوله للماأمورية، من �لمقرر ق�صاء �أن فهم �لو�قع في 

�لخبرة هو من  تقرير  فيها  بما  �أدلتها  وتقدير   iلدعو�

عليها من محكمة  دون معقب  �لمو�صوع  �صلطة محكمة 

له  �صائغة مما  �أ�صباب  �أقامت ق�صاءها على  �لتمييز متى 

�أ�صل ثابت بالأور�ق، ومتى ر�أت محكمة �لمو�صوع �لأخذ 

ب�صحة  لقتناعها   iلدعو� في  �لمنتدب  �لخبير  بتقرير 

 iلدعو� في  �ل��ن��ز�ع  نقاط  كافة  بحث  �أن��ه  ور�أت  �أ�صبابه، 

فاإنها ل تكون ملزمة من بعد باأن ترد باأ�صباب خا�صة على 

تقرير  على  و�عتر��صات  مطاعن  من  �لخ�صم  �أب���د�ه  ما 

�إع���ادة  �أو  �آخ���ر  خبير  ن��دب  طلب  �إل���ى  تجيبه  �أو  �لخبير، 

�لماأمورية لنف�س �لخبير �أكثر من مرة طالما وجدت في 

تقرير �لخبير �لأ�صلي و�لتكميلي ما يغنيها عن ذلك وما 

يكفي لتكوين عقيدتها للف�صل فيها )�لطعن 2009/274 

طعن تجاري(.

§HGƒ°Vh •hô°T ..ÒÑÿG
يكون  �لمحكمة  ت��ن��دب��ه  �ل���ذي  �لخبير  ف���اإن  و�أخ���ي���ر�ً 

محلفاً ومدرجاً في ك�صف �لخبر�ء، ولها �أن تندب خبير�ً 

�أمامها ويوDدي  �أن يمثل  يتفق عليه �لطرفان، وذلك بعد 

�عوجاجاً  �لطرفين  �أح��د   iر�أ م��ا  ف���اإذ�  ول��ذل��ك  �ليمين، 

�أن  لهم  �لماأمورية  �أد�ء  في  �لخبير وعدم �صالحيته  في 

قانون  م��ن   77 �ل��م��ادة  عليه  ن�صت  لما  وف��ق��اً  رده  يطلبو� 

في  تو�فر  �إذ�  �لخبير  رد  طلب  للخ�صوم  »يجوز  �لإثبات 

�أد�ء مهمته بغير  ��صتطاعته  �صاأنه �صبب يرجح معه عدم 

�أو  قريباً  ك��ان  �إذ�  �لخبير  رد  يجوز  خا�س  وب��وج��ه  تحيز 

لأحد  وكياًل  �أو  �لر�بعة،  للدرجة  �لخ�صوم  لأح��د  �صهر�ً 

كان  �أو  قيماً،  �أو  و�صياً  �أو  �لخا�صة،  �أعماله  في  �لخ�صوم 

لزوجه خ�صومة  �أو  له  ك��ان  �أو  �لخ�صوم  �أح��د  عند  يعمل 

قائمة مع �أحد �لخ�صوم، في �لدعوi �أو مع زوجه ما لم 

تكن هذه �لخ�صومة قد �أقيمت بعد تعيين �لخبير بق�صد 

�أنه  على  �لقانون  ذ�ت  من   78 �لمادة  ن�صت  و�أي�صاً  رده«، 

»يتم طلب �لرد بتكليف �لخبير بالح�صور �أمام �لمحكمة، 

وذلك خالل �أ�صبوع من تاريï �لحكم بتعيينه �إذ� كان هذ� 

�لحكم قد �صدر في ح�صور �لخ�صم طالب �لرد. فاإذ� كان 

�لحكم قد �صدر في غيبته قدم طلب �لرد خالل �لأ�صبوع 

�لتالي لإعالن منطوق �لحكم �إليه، ول ي�صقط �لحق في 

�لميعاد  بعد ذلك  �أ�صبابه قد ط��ر�أت  كانت  �إذ�  �ل��رد  طلب 

�إل بعد  �أن��ه لم يعلم بها  �لدليل على  �إذ� قدم �لخ�صم  �أو 

�نق�صائه« �أما �إذ� ُعيهّن �لخبير باتفاق �لخ�صوم فال يقبل 

طلب رده من �أحدهم ما لم يكن �صبب �لرد قد حدث بعد 

تعيينه �أو ثبت �أنه كان ل يعلم بهذ� �ل�صبب عند تعيينه، 

وذلك وفقاً للمادة 79 من �لقانون �لم�صار �إليه.
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قانون الوكاالت التجارية اإلماراتي

ال يحمي االحتكار
10 بنود تعزز حقوق المستهلك وتوفر له الضمانات والبدائل

�صدر قانون �لوكالت �لتجارية رقم 18 ل�صنة 1981 في �لدولة 

�لوقت  ذل��ك  في  تكن  لم  �لتي  �لتجارية  �ل��وك��الت  لتنظيم حركة 

تخ�صع لقانون معين يحكم حركتها.

بقلم المحامي/ عبد اهللا حسن بامدهاف

:`H ájQÉéàdG ä’ÉcƒdG º«¶æJ ¿ƒfÉ≤dG ± qnôY

 π``«ch á``£°SGƒH (è``àæŸG) πcƒ``ŸG π``«ã“

 hCG á©∏°S Ëó≤J hCG ¢VôY hCG ™``«H hCG ™jRƒàd

 ..íHQ hCG ádƒªY Ò¶f ádhódG πNGO áeóN

ÚæWGƒŸG ≈∏Y ádÉcƒdG ∫ÉªYCG ô°übh

�لوكالت �لتجارية، فما هو هذ� �لمدi بالن�صبة لقانون �لوكالت 

�لتجارية �لإمار�تي؟

�لإمار�تي  �لتجارية  �لوكالت  لقانون  �لمتاأنية  �لدر��صة  وتدل 

يوفرها  �لتي  �لحتكار  درجة  �أن  – على  �حتكاري  منظور  – من 
ل  بحيث  ج��د�ً  ب�صيطة  بالم�صتهلك  ت�صر  و�لتي  �لتجاري،  �لوكيل 

تكاد تذكر بدليل ما ياأتي:

�أعمال  م��ز�ول��ة  �لتجارية  �ل��وك��الت  قو�نين  معظم  1-تحظر 

�لوكالء  �صجل  في  مقيد�ً  ��صمه  يكون  لمن  �إل  �لتجارية  �لوكالة 

�لوكالة  يمار�س  م��ن  على  جنائية  عقوبات  وتفر�س  �لتجاريين، 

– )20( من  �ل�صجل: )م  ��صمه مقيد�ً في  �أن يكون  �لتجارية دون 

�لقانون رقم )120( ل�صنة 1982 باإ�صد�ر قانون تنظيم �أعمال �لوكالة 

�لتجارية �لم�صري و )م( )4( من نظام �لوكالت �لتجارية �ل�صعودي 

�ل�صادر بالمر�صوم �لملكي رقم م/11 بتاريï 1382/2/20ه�.

�أما قانون �لوكالت �لتجارية �لإمار�تي ي�صتلزم لمز�ولة �أعمال 

�لوكيل  حقوق  حماية  وبالتالي   – �ل��دول��ة  في  �لتجارية  �لوكالة 

�لتجاريين  �لوكالء  �صجل  في  مقيد�ً  �لمز�ول  ��صم  يكون  �أن   –
هذ�  توطين  ي�صمن  �إج��ر�ء  )وه��و  �لقت�صاد  وز�رة   iل��د �لموجود 

عقوبات  يفر�س  ل  �لقانون  هذ�  �أن  �إل  �لوقت(  نف�س  في  �لن�صاط 

�لحتكار،  ي�صعف من مجال  �ل��ذي  �لأم��ر  �لمخالف،  على  جنائية 

�لب�صاعة  �أ�صخا�س ي�صتوردون نف�س  �لمجال لوجود عدة  بل يفتح 

�لمطالبة  منهم  �أي  ي�صتطيع  ل  وبالتالي  وكالتهم،  ي�صجلون  ول 

�إل  �لمقيدة  �لتجارية غير  �لوكالة  �لب�صاعة مو�صوع  �إدخال  بعدم 

عن طريقه مما يبقي ��صتير�دها مفتوحاً ويق�صي بالتالي على �أي 

�أثر لالحتكار.

�لجازم  �لعتقاد  �إلى  �لأجانب  �لموكلين  من  �لكثير  2-خل�س 

من  �لتجاريين  �لوكالء  �صجل  في  تجارية  وكالة  �صجلت  �إذ�  باأنه 

قبل وكيل مو�طن فاإن هناك �صعوبة بالغة في �صطبها من �ل�صجل 
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ف قانون تنظيم �لوكالت �لتجارية �لوكالة �لتجارية   وقد عرهّ

�أو  بيع  �أو  لتوزيع  وكيل  بو��صطة  �لموكل  تمثيل  عن  عبارة  باأنها 

�أو  عمولة  نظير  �ل��دول��ة  د�خ��ل  خدمة  �أو  �صلعة  تقديم  �أو  عر�س 

�لدولة على  �لوكالة في  �أعمال  يز�ل  �لقانون ول  ربح، وقد ق�صر 

ملكية  مملوكة  تكون  �لتي  �ل�صركات  �أو  �لأف���ر�د  م��ن  �لمو�طنين 

كاملة للمو�طنين، حيث ن�س في �لمادة )2( على »تقت�صر مز�ولة 

�لأف��ر�د  �لمو�طنين من  �لدولة على  �لتجارية في  �لوكالة  �أعمال 

�أو �ل�صركات �لتي تكون مملوكة ملكية كاملة لأ�صخا�س طبيعيين 

مو�طنين«.

وقد تعهد �لم�صرع خا�صة في بد�ية تنفيذ �أحكام هذ� �لقانون 

�أن يكون حافز�ً �أو د�فعاً لتوطين ن�صاط �لوكالت �لتجارية وق�صر 

حيث  بالفعل،  �لأم��ر  ه��ذ�  تحقق  وق��د  �لمو�طنين،  على  مز�ولتها 

تمت �ل�صتفادة منه ب�صورة فعلية وعملية، و�أ�صبحت هناك وكالت 

كال�صيار�ت  �لمعمرة  �ل�صلع  يخ�س  فيما  خا�صة  للمو�طنين  كبيرة 

و�لأجهزة �لكهربائية و�لإلكترونية وغيرها، و�صارت هناك من�صاآت 

كبيرة تعمل كمنافذ بيع وخدمة ما بعد �لبيع، وتم ��صتثمار مبال≠ 

 èلتروي �لأ�صا�صية  �لبنية  لإن�صاء  �صو�ء  �لخ�صو�س  هذ�  في  طائلة 

�أبرمها �لمو�طنون، كما  وخدمة �ل�صلع محل عقود �لوكالت �لتي 

على  �لإيجابية  �آث��اره��ا  �نعك�صت  لهم  تجارية  حقوقاً  ���ص��ارت  �أن��ه��ا 

مجمل �لن�صاط �لقت�صادي في �لدولة، كما �صعى قانون �لوكالت 

�إلى تنظيم �لعالقة بين �لوكيل و�لموكل، حيث ن�صت �لمادة )5( 

منه على ما يلي »للموكل �لأ�صلي �أن ي�صتعين بخدمات وكيل و�حد 

في �لدولة كمنطقة و�حدة، كما يجوز له �أن ي�صتعين بوكيل و�حد 

في كل �إمارة �أو في عدد من �لإم��ار�ت، على �أن يكون توزيع �ل�صلع 

و�لخدمات محل �لوكالة مق�صور�ً عليه د�خل منطقة �لوكالة«.

 iأد� �لتجارية  �لوكالت  قانون  تطبيق  ب��اأن  �لبع�س  �صعر  لقد 

�أ�صعار  �أن �لوكيل يتحكم في  �إلى نوع من �لحتكار، حيث بد� لهم 

�ل�صلع و�لخدمات محل �لوكالة بحيث تعمل كلها ل�صالحه.

في  ح�صرياً  حقاً  �لتجاري  �لوكيل  منح  �أن  فيه  �صك  ل  ومما 

��صتير�د �لب�صاعة مو�صوع �لوكالة �لتجارية �صمن منطقة وكالته 

مو�صوع  للب�صاعة  بالن�صبة  �لحتكار  من  ق��در�ً  ما  حد  �إل��ى  ي�صكل 

�لوكالة بالذ�ت �إل �أنه يعتبر في نف�س �لوقت �صرورة حتمية تمليها 

و�لتي  �لمعمرة  لل�صلع  بالن�صبة  خا�صة   – وكيل  ل��وج��ود  �لحاجة 

تتطلب توفير قطع �لغيار و�ل�صيانة.

وو�قع �لأمر �أن مدi �لحتكار �لناجم عن �لوكالت �لتجارية 

�لتي تحكم قانون  �لقانونية  للقو�عد  تبعاً  و�آخ��ر  بلد  بين  يتفاوت 



و�إع��ادة قيدها لوكيل جديد ما جعلهم يمنحون عقود توزيع غير 

وكالة  منطقة  في  �لح�صريين  غير  �لموزعين  من  لعدد  ح�صرية 

و�حدة لنف�س �ل�صلعة ما يق�صي بالتالي على �أي �أثر لالحتكار.

�لوكالة  منطقة  �لتجارية  �ل��وك��الت  قو�نين  معظم  3-ت��ق��رر 

�لأمر  �لدولة   iلكاملة على م�صتو� �لجغر�فية  بالرقعة  �لتجارية 

�لذي يخلق �حتكار�ً �لمادة )2( من �لمر�صوم �ل�صلطاني رقم 77/66 

باإ�صد�ر قانون �لوكالت �لتجارية �لعماني.

�أما �لمادة )5( من قانون �لوكالت �لتجارية �لإمار�تي فتق�صي 

باأنه »للموكل �لأ�صلي �أن ي�صتعين بخدمات وكيل و�حد في �لدولة 

كمنطقة و�حدة، كما يجوز له �أن ي�صتعين بوكيل و�حد في كل �إمارة 

�أو عدد من �لإمار�ت«.

وع��ل��ي��ه، ف����اإن ���ص��م��اح ق���ان���ون �ل���وك���الت �ل��ت��ج��اري��ة �لإم���ار�ت���ي 

�أو عدد من �لإم��ار�ت يوDدي  �إم��ارة  بال�صتعانة بوكيل و�حد في كل 

�لحاجة  �لعماني  �لم�صرع  ��صت�صعر  فقد  هنا  �لحتكار، ومن  لك�صر 

بتعديل   1996 ل�صنة   73 رق��م  �ل�صلطاني  بالمر�صوم  فق�صى  لذلك 

باإمكان  �أ�صبح  بحيث  عمان  �صلطنة  في  �لتجارية  �لوكالت  قانون 

د�خل  �لخدمة  �أو  �ل�صلعة  لت�صريف  �أكثر  �أو  وكيل  تعيين  �لموكل 

دول��ة  ف��ي  �لعمل  عليه  يجري  �ل��ذي  �لنحو  على  وذل��ك  �ل�صلطنة، 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

4-تقرر بع�س قو�نين �لوكالت �لتجارية في �لدول �لمجاورة 

للوزير �لحق في منع ��صتير�د منتجات و�صلع �لمنتجين و�لموردين 

�لذين ل يتخذون لهم وكياًل تجارياً م�صتقاًل م�صجاًل، �لأمر �لذي 

يقلل من حجم �لمعرو�س من �ل�صلع فيما لو مور�س هذ� �لحق – 

وبالتالي يدعم �لحتكار.

�أما قانون �لوكالت �لتجارية في دولة �لإم��ار�ت فال يت�صمن 

�أ�صاًل هذه �ل�صالحية لوزير �لقت�صاد، حيث �أنه مبني على �ل�صماح 

م�صجلة  تجارية  لوكالة  مو�صوعاً  كانت  �صو�ء  �صلعة  �أي��ة  با�صتير�د 

�ل��ذي يقرره في حظر  �لوحيد  �لقيد  لم تكن كذلك، ويتج�صد  �أم 

�إدخال ب�صاعة تخ�س وكالة تجارية م�صجلة �إل عن طريق �لوكيل.

5-ي��ت��ج�����ص��د �لح��ت��ك��ار �ل���ذي ت��ق��رره بع�س ق��و�ن��ي��ن �ل��وك��الت 

�لتجارية في منح �لوكيل �لتجاري حقاً ح�صرياً في ��صتير�د �صلعة 

�صرورية من جهة، وي�صعب �إيجاد بديل لها من جهة �أخرi بينما 

�لأ�صا�صية  لل�صلع  وك��الت  بقيد  بالإمار�ت  �لقت�صاد  وز�رة  تقوم  ل 

�لتي يحتاجها �لإن�صان ل�صتهالكه �ليومي، و�لتي يمكن �أن يطلق 

�صمن  يقع  ومعظمها  �ل�صتر�تيجية(  )�ل�صلع  ��صم  م��ج��از�ً  عليها 

من  وغيرها  و�ل�صكر  و�لقمح  �لأرز  مثل  بالغذ�ء  �لخا�صة  �ل�صلع 

وروDي  �لم�صتهلكين،  لمجموع  �لملحة  �ل�صلة  ذ�ت  �لغذ�ئية  �لمو�د 

�أن ل تكون هذه �ل�صلع محل عقد وكالة لدi �لأفر�د حتى لو كانو� 

مو�طنين لأمور قد يتعلق بع�صها بالأمن �لغذ�ئي بدولة �لإمار�ت، 

�لخا�صة  �لوكالت  عقود  و�ألغيت  مفتوح  ب�صكل  با�صتير�دها  و�صمح 

ب���وز�رة  �ل��ت��ج��اري��ي��ن  �ل��وك��الء  �ل�����ص��روري��ة م��ن �صجل  ب��ه��ذه �ل�صلع 

تطبيقها   iوج��ر �صابق  وق��ت  في  �أب��رم��ت  كانت  لو  �لقت�صاد حتى 

و�لعمل بموجبها بين �لموكل و�لوكيل.

م��ادة  �ع��ت��ب��اره منها  يمكن  لما  ب��ب��د�ئ��ل  ت��زخ��ر  �لأ����ص���و�ق  6-�إن 

غذ�ئية ثانوية.

7-�إن نظم �لتجارة �لعالمية قد تغيرت و �أ�صبحت تميل �إلى ما 

ي�صمى )بالنفتاح �لتجاري( �أي �أن يكون �لتبادل �ل�صلعي في �لدولة 

∂JÉeƒ∏©Ÿ
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�أو  ب�صاعة  �إدخ���ال  لأح��د  يجوز  »ل  على   23 �ل��م��ادة  ن�صت  كما 

منتجات، �أو م�صنوعات �أو مو�د، �أو غير ذلك من مو�د مو�صوع �أية 

عن  �لتجار  بق�صد  غيره  با�صم  �ل��وز�رة  في  مقيدة  تجارية  وكالة 

غير طريق �لوكيل.

تمييز  �أي  �لتجارية  �لوكالت  قانون  ن�صو�س  عن   èينت 10-ل 

�متياز�ت  منح  �إل��ى  ي���وDدي  ل  �إذ  �لأجنبية  و�لمنتجات  �ل�صلع  بين 

ل�صلع دون �ن�صر�فها �إلى �صلع �لدولة �لأخرi، كما ل يوDدي قانون 

�لوكالت �لتجارية �إلى �لتمييز بين �ل�صلع و�لمنتجات �لوطنية من 

.iجهة ومثيالتها من �ل�صلع و�لمنتجات �لأجنبية من جهة �أخر

�إ���ص��ق��اط تهمة  ع��ل��ى  ف��ي دلل��ت��ه  ذك���ره يقطع  ك��ل م��ا �صبق  �إن 

�لحتكار عن قانون �لوكالت �لتجارية �لإمار�تي.

�ل��وك��الت  ق��ان��ون  ن�����ص��و���س  در�����ص���ة  �إن  �ل��ق��ول  وع��ل��ي��ه يمكننا 

ي��وDدي  ل  �أن���ه  على  �ل��دلل��ة  ف��ي  قاطعة  �أح��ك��ام��ه  وتمعن  �لتجارية 

�لوكالت  �لتجارة مو�صوع  �إل��ى حب�س عرو�س  �لأح��و�ل  بحال من 

ب��اأن  للموكل  لترخي�صه  ن��ظ��ر�ً  �لح��ت��ك��ار  �إل��ى  ي���وDدي  ول  �لتجارية 

�أو عدد  �إم��ارة  �أو في كل  ي�صتعين بخدمات وكيل و�حد في �لدولة 

في   2006 ل�صنة  رق��م )24(  �لت��ح��ادي  �لقانون  و�أن  �لإم����ار�ت،  من 

�صاأن حماية �لم�صتهلك �لمعدل بالقانون �لتحادي رقم )7( ل�صنة 

2011 خير معين لجمهور �لم�صتهلكين �لذين يتعاملون في �ل�صلع 

على  لح�صولهم  بالن�صبة  تجارية  وك��الت  عقود  محل  و�لمنتجات 

�ل�صمان بالن�صبة لل�صلع �لمعمرة ب�صورة خا�صة �أكثر من ذي قبل، 

�صاأن  2006 في  24 ل�صنة  �لقانون �لتحادي رقم  وذلك بعد �صدور 

حماية �لم�صتهلك.

ن�صاطه  م��ن  تحد  ق��د  عقود  ب��اأي  يرتبط  ول  �نفتاحاً  �أك��ث��ر  �أ�صبح 

وزيادته.

8-�إن قانون �لوكالت �لتجارية قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم 

�لعالقة بين �لموكل و�لوكيل ول يحد ب�صكل مبا�صر بحركة �ن�صياب 

و�لخدمات  �ل�صلع  ي�صترط لحركة  �إنه ل  و�لخدمات، حيث  �ل�صلع 

�لدولة  د�خل  �أو حتى في  د�خلها  �إلى  �لدولة  و�ن�صيابها من خارج 

�إبر�م مثل هذه  �لعقود بين �لموكل و�لوكيل �لمو�طن، �أي �أن �صرط 

�لمو�طنة للوكيل �لمحلي �لمن�صو�س عليها في قانون �لوكالت ل 

تمثل عائقاً يحد عملياً من �ن�صياب �ل�صلع و�لخدمات، لأن م�صدر 

�ل�صلع و�لخدمات �لموجود خارج �أو د�خل �لدولة ي�صتطيع �لتعامل 

بوكيل  �ل�صتعانة  �إل���ى  �لحاجة  دون  مبا�صرة  �ل��دول��ة  د�خ���ل  فيها 

�لح�صول  �أج��ل  من  فقط  هو  �لت�صجيل  من  �لغر�س  و�أن  مو�طن، 

للوكالت  �لتجارية  �ل��وك��الت  قانون  ي�صفيها  �لتي  �لحماية  على 

�لم�صجلة.

��صتعمال  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���وك���الت  ق��ان��ون  يبيح  9-ل 

قانون  م��ن   23 و   5 )�ل��م��ادت��ان  و�لح�صرية  �ل�صتئثارية  �لحقوق 

�لأجنبية  و�لمنتجات  �ل�صلع  للحد من دخول  �لتجارية(  �لوكالت 

�ل�صلع  �ل��و�رد�ت من  ول ينتè عن تطبيقه فر�س قيود كمية على 

�لأجنبية.

ي�صتعين  �أن  �لأ���ص��ل��ي  »للموكل  على   )5( �ل��م��ادة  ن�صت  حيث 

بخدمات وكيل و�حد في �لدولة كمنطقة و�حدة، كما يجوز له �أن 

ي�صتعين بوكيل و�حد في كل �إمارة �أو في عدد من �لإمار�ت على �أن 

عليه د�خل  �لوكالة مق�صور�ً  �ل�صلع و�لخدمات محل  يكون توزيع 

م��وزع في  �أن ي�صتعين بخدمات  – وللوكيل   Ü – �لوكالة  منطقة 

�إمارة �أو عدد من �لإمار�ت �لتي ت�صملها وكالته.

 π«“ âëÑ°UCGh äÒ``¨J á«ŸÉ©dG IQÉ``éàdG º¶f
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مـهارات 
العــرض 
والتقديم

ل تحركهما ب�صرعة �صديدة �أو ببطء �صديد.• 

á«¶Ø∏dG ÒZ á¨∏dG äGô°TDƒe
مدi �هتمام مقدم �لعر�س  بمو�صوع �لعر�س.• 

م���دi ت��رح��ي��ب م��ق��دم �ل��ع��ر���س ب��ه��ذه �ل��ف��ر���ص��ة لتقديم • 

�لعر�س

�إيمان مقدم �لعر�س بما يقوله.• 

�أن •  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه  بالم�صتمعين  �ل��ع��ر���س  م��ق��دم  �ه��ت��م��ام 

يتقبلو� مو�صوع �لعر�س.

�لثقة بالنف�س و�ل�صيطرة على مجريات �لعر�س.• 

¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G IQGOEGh ¢Vô©dG äGQÉ¡e
من  يحملونه  ما  �إل��ى  �إ�صافة  متباينة  خبر�ت  �لأف���ر�د  يمتلك 

توقعات م�صبقة وعليه وعند تلقيهم لأية معلومات �أو �أفكار جديدة 

فهي غالباً �صتتقاطع مع ما لديهم من �آر�ء و�أفكار، وهذ� �لأمر هو 

�أحد تحديات ملقي �لعرو�س.

بعين  �لنقاط  �أخذ هذه  �لقادر على  �لناجح هو  و�لملقي 

�لعتبار ليكون قادر�ً على �لتعامل مع �لموقف ب�صكل �إيجابي 

�لكاملة  �لفر�صة  ليعطوه  لالآخرين  �إيجابية  �صورة  وير�صم 

�ل�صتعد�د  �لوقت  بنف�س  لديهم  يكون  و�أن  لديه  ما  لعر�س 

�لكافي لالإن�صات �لفعال. من هنا تبد�أ عمليات فعالية �إد�رة 

�لحو�ر و�لنقا�س، حيث هنالك عدة �أمور يجب �أخذها بعين 

�لعتبار للو�صول �إلى تلك �لمر�حل �أهمه�ا:

á`jGóÑdG .1
�أهد�ف  تو�صيح  للمتلقين من خالل  �لتجاه  �إن تحديد 

يي�صر  خ��الل��ه،  �لعمل  و�أ���ص��ل��وب  ووق��ت��ه  ومحتوياته  �لعر�س 

عملية �لتلقي ويقلل من خطر �لتقاطعات في �لأفكار و�لآر�ء، 

�أن��ه  كما  �أك��ث��ر،  بي�صر  يعر�س  ب���اأن  للملقي  �ل��م��ج��ال  ويف�صح 

يعرف �لح�صور بالغر�س �لذي  ج��اوDو� لأجله. وتالياً بع�س 

�لأ�صاليب �لخا�صة بال�صتهالل �أو �لبد�ي�ة:

�لبدء : �صباح �لخير جميعاً، هل �لعدد مكتمل؟ �إذن نبد�أ؟• 

�لتعريف: على ما يبدو �أنني �أعرف بع�صكم، ولكن ��صمحو� • 

لي �أن �أقول بع�س �لأمور عن خلفيتي.

تقديم �لمو�صوع:  في لقائنا هذ� �صوف نتحدث عن.• 

تقديم �لهدف:  ونحن هنا لغاية �أن نقرر/ نتعلم/ نتفق...• 

اعداد/ قسم التدريب والتطوير – معهد دبي القضائي
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عند •  �لنتباه  لجلب  كو�صيلة  �أح��ي��ان��اً  �ل�صم��ت  ��صتخد�م 

�لنتقال من فكرة �إلى �أخرi. و�أي�صا كو�صيلة.   

»¶Ø∏dG ÒZ ∫É°üJ’G  .2
يقوم  �إنما  فح�صب  حديثك  �إل��ى  ي�صتمع  ل  �لح�صور  �أن  تذكر 

�أي�صاً. فمثاًل عدم �نت�صاب قامتك ب�صكل جيد يعطي  بم�صاهدتك 

�لوقوف  �أم��ا  �ل��م��ط��روح،  بالمو�صوع  مكترث  غير  ب��اأن��ك  �لنطباع 

�إلى  �لنطباع  ه��ذ�  وينقل  بالمو�صوع  �هتمامك  يعك�س  �ل�صحيح 

غير  ب��الت�����ص��ال  �لمرتبطة  �لأ���ص��ا���ص��ي��ات  بع�س  وت��ال��ي��اً  �ل��ح�����ص��ور. 

�للفظي و�لتي تمكن �لملقي من �إحد�ث �أثر �إيجابي للمتلقين:

á`cô◊Gh ±ƒbƒdG
قف منت�صباً كي تبدو ذكياً ويقظاً.• 

تحرك د�خل مكان �لعر�س ب�صكل بطيء ومعتدل.• 

ل تعط ظهرك للمتلقين.• 

تحرك ب�صكل ت�صتطيع روDية جميع �لمتلقين خالله.• 

ل تحجب �لو�صائل �لم�صاندة.• 

¬`LƒdG ÒHÉ©J
�بد�أ مب�صتماً ول تتجهم.• 

على •  �صيظهر  فهذ�  تعر�س  فيما  �صادقاً  تكون  �أن  ح��اول 

تعابير وجهك.

حاول �ل�صترخاء.• 

Ú©dÉH ∫É°üJ’G
حافظ على ب�صرك ممتد�ً نحو �لمتلقين.• 

وزع نظر�تك على �لمتلقين وب�صكل متو�زن.• 

حافظ على توزيع �لنظر في كل �أرجاء موقع �لعر�س.• 

تابع �لحديث مع �لمتلقين بالعين.• 

تذكر �أن �لت�صال بالعين �أحد �أهم و�صائل �لت�صال.• 

Ú``YGQòdGh ø`jó«dG á`côM
حاول �أن ل تقف جامد�ً.• 

موDثر •  وب�صكل  �لتو�صيح  في  و�ليدين  �لذر�عين  ��صتخدم 

ومتو�زن مع �لحركة.

دع ح��رك��ة �ل��ذر�ع��ي��ن و�ل��ي��دي��ن م��ت��و�زن��ة وم��ت��ر�ف��ق��ة مع • 

�صوتك.

 çحد  hاأ  èامfبر لأي   πاعØال العر�¢   πتمµي ل 

 ∑Óبامت πفق§, ب áمن¶مh áقKمو äود معلوماLبو

Jعبر  hالتي  العر�¢  بملقي   áضUاîال  äالقدرا بع�¢ 

Lاfبا¿,  الüJضا∫  hل¡òا  الüJضا∫  عل≈   ¬Jدراb عن 

غير  hالãاfي   ,äضوüالh  á¨الل عن  يعبر  لØ¶ي   ∫hالأ

بالعين  hالüJضا∫   ¬Lالو Jعابير  عن  hيعبر  لØ¶ي 

hالòراعين.  اليدين   áحركh hال̀`وb̀`وف   áالحركh

 ¢�hل≈ عرEا hدh¿ اüJضا∫ فاعπ ل f�ضتطي™ الوUضو∫ 

موKDرbh Iوي`L ÜòéJ áم¡ور المتلقين Jhحدç الأKر 

الòي fريد√ من¡م Jhالياk �ضرì مüØضπ لL πµاÖf من 

LواÖf الüJضا∫.

 »`¶Ø∏dG ∫É°üJ’G  .1
á```¨∏dG

عند �لبدء بكتابة �لعر�س على �لملقي �أن ي�صتخدم لغة ب�صيطة 

�لجمهور.  وطبيعة  �ل��ع��ر���س  ه��دف  ع��ن  �لنظر  ب�صرف  وم��وج��زة، 

وتعني   “KISS” وهذه �لقاعدة تخت�صر باللغة �لإنجليزية بكلمة 

يتوقع من ملقي  هنا  وم��ن   »Keep it short and simple«

�لعر�س �أن:

ي�صتخدم لغة ب�صيط�ة.• 

ي�صتخدم لغة معبرة.• 

ي�صتخدم جماًل ق�صيرة.• 

يوظف �لكلمات ب�صكل علمي.• 

يبتعد عن ��صتخد�م كلمات تحتمل معنيين.• 
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�ل��ع��ر���س.  ل��م��ق��دم  بالن�صبة  ق��ي��م��ة  �لأدو�ت  �أه����م  م��ن  �ل�����ص��وت 

فال�صوت يعزز نقل �لمحتوi للح�صور ويفعل من عمليات جذبهم 

لالإن�صات �إلى �لمقدم. 

مفهوماً •  يكون  بحيث  وم�صموع،  ج��ه��وري  ب�صوت  تحدث 

.ñ�للجميع دون �للجوء �إلى �ل�صر

�ل�صوت •  نبرة  تغيير  �ل�����ص��وت:  ن��ب��ر�ت  تباين  على  حافظ 

و�ل�صرعة في �لحديث ي�صاعد في �لحفا® على. 

�هتمام �لح�صور.• 

حافظ على �صدة �ل�صوت.• 

ل تتكلم بنف�س �لإيقاع.• 

ركز على مخارج �لحروف.• 

ل تتحدث ب�صرعة �صديدة �أو ببطء �صديد.• 

كن طبيعياً.• 

ركز على و�صوح كلماتك عند نطقها.• 

�لتدريب علم وفن
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لمر�جعة  ك���اأد�ة  ت�صتخدمان  ��صتبانتين  �ل��ج��زء  ه��ذ�  يت�صمن 

للتاأكد  ي�صتخدمهما  �أن  �لعر�س  لملقي  يمكن  للعرو�س،  وتقييم 

�لعر�س،  و�إلقاء  بتح�صير  �لمتعلقة  �لجو�نب  �أنه عالè جميع  من 

و�لإ�صتبانتان هما: 

لنع�منق�اط �ملر�جع�ة�ملج�ال

ر
ي�

�ص
ح

لت
�

و�ملعلومات  �لأهد�ف  وحددت  �لغر�س  حددت 

وكتبتها.

حددت �لأفكار �لرئي�صة على �صكل �أولويات.

نظمت �لوقت.

توقعت بع�س �أ�صئلة �ملتلقني.

ر
و

ه�
م

جل
�

حددت هدفه من �لعر�س وعدده وجن�صه.

�أدركت مدi معرفته باملو�صوع.

�أدركت ماذ� يريد �أن يعرف وح�صرت توقعاته.

�أدركت �أمناطه �ملتوقعة.
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ع
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�

حددت ما هي.

حددت مدi مالءمتها للمو�صوع.

كل و�حدة منها –توي فكرة و�حدة.

ميكن روDيتها من قبل جميع �ملتلقني.

مقروءة ب�صهول�ة.

ت�صهيالتها وتبعاتها متوفرة.

لديك خطة م�صاندة يف حال عدم �لقدرة على 

    ��صتعمال �ملعينات.

i
و

ت�
ح

مل
�

توجد مقدم�ة ومÏ وخا“ة.

�لأفكار �لرئي�صة مو�صح�ة.

�آليات نقل �ملحتوi حمددة وو��صح�ة.

ة
غ��

لل
�

جاذب�ة.

موDثرة ول –تمل معنيني.

مرتبطة بالأفكار )علمياً(.

ب�صيط�ة وو��صح�ة.

يعرب عنها �ل�صوت ب�صكل جيد.

م
ي�

د
ق

ت
ل
�

ت�صتطيع �لتحكم باأع�صابك.

تبدو بظهر لئق.

ت�صتخدم لغة ج�صدية معربة.

ت�صتخدم �صوتك بفاعلي�ة.

تبدو طبيعياً وم�صرتخياً.

ت�صتطيع �إقن�اع �لآخرين.

�إلى •  �صيكون عر�صي مجز�أ   :iلمحتو� �أو  �لإط��ار  تف�صيل 

عدة �أق�صام هي.

ركز على �لمالحظات �لإيجابية.• 
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حاولت تق�صيم �لعر�س �إلى…• 

�صكر�ً لإزعاج �أنف�صكم بالح�صور �صاأحاول �لتحدث عن…• 

�آمل �أن تكون �لمحا�صرة مفيدة.• 
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لقد ق�صمت �لعر�س �إلى….• 

�صكر�ً لح�صوركم.• 

�صاأتحدث عن….• 

�صتكون محا�صرة مفيدة لأننا �صنتطرق �إلى ...• 
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�أعلم  �إذ� كنت تزمع توزيع مادة بعد �لعر�س  �لمادة �لموزع�ة: 

ح�صورك بذلك في �لبد�ية حتى يعيرو� كامل �لهتمام لما تقوله 

ول ين�صغلو� باأخذ �لمالحظات.

تحفيز �لجمهور على �لم�صاركة بد�ية عن طريق توجيه �أ�صئلة 

�أو �لتحري عن ر�أيهم.

يمكن �أن نبد�أ بق�صة فكاهية مرتبطة بالمو�صوع لك�صر �لجمود 

Quotation  أو �للجوء �إلى ��صتخد�م�

�بتعد عن �أية مالحظة لها موD�صر ديني �أو عرقي وتاأكد �إذ� هل 

هنالك �أية �أ�صئلة قبل �لبدء.
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مع  وي��ت��ف��ق  ي��و���ص��ح  �أن  �لأول  خ��ي��اري��ن،  ه��ن��ا  �ل��م��ل��ق��ي  يمتلك 

�أن يترك  �أن �لأ�صئلة �صتكون في نهاية �لعر�س، و�لثاني  �لمتلقين 

من  �ل��ع��دي��د  ي��رغ��ب��ون،  وق��ت  �أي  وف��ي  لالأ�صئلة  مفتوحاً  �ل��م��ج��ال 

�لو�صائل و�لأ�صاليب يمكن �أن ت�صتخدم هنا منها �لتالي:

�إذ� �صمحت /  طلب �إعادة �ل�صوD�ل: هل ت�صتطيع �إعادة �ل�صوD�ل، 

عفو�ً لم ��صمعك.

�أث��رت  ���ص��األ��ت فقد  ���ص��ك��ر�ً ج��زي��اًل لأن���ك  �ل�����ص��وD�ل:  �ل�صكر على 

�هتمامي ب�صوD�لك.

�إعادة �صياغة �ل�صوD�ل: عفو�ً   �أنت تود معرفة....؟  �إذ�ًَ ما ت�صاأل 

عنه هو؟

�لإجابة على �لأ�صئلة �ل�صعبة:

نوDجل  �أن  يمكن  ه��ل  م�صابه،  م��و���ص��وع  ف��ي  تخو�س  �أن���ك   iأر�

�لإجابة �إلى حين.

لقد فكرت في هذ� �لأمر، وعلى �لعك�س من ذلك فاإن

�صوD�لك جيد ومالحظتك دقيقة، ولكن

نعم �أرi ما تعني، ولكن في كل �لأحو�ل.

تجنب �إعطاء �إجابة: هل ت�صتطيع ترك هذه �لنقطة �إلى �لجزء 

�لالحق، لقد ... على كل حال �صكر�ً �صناأتي �إلى هذه �لنقطة لحقاً.

�أن���ت تعني ذل�����ك... ؟ ع��ن��دم��ا ت��ق��ول ... هل  ����ص���وD�ل:  ت��و���ص��ي��ح 

تعني...؟ �أو �إنك تريد �لو�صول �إلى .....؟
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و�صائل  فيه على عدة  ونعتمد  �لعر�س  �لنتهاء من  وهو قرب 

و�أ�صاليب لإد�رة �لحو�ر وتنظيمه و�أهمها 

�ل�صتنتاج : وكما ترون هنالك �لعديد من �لنقاط �لجوهرية 

�لتي  ...... �إلى �لعتقاد....

�لتلخي�س:  دعون�ا ن�صتعر�س �لنقاط �لأ�صا�صية – نهاية.

�لتوجيه:  لذ� �أود �أن �أ�صير / �أن �أقترح

�لدعوة لل�صوD�ل :  �إذ� كانت هنالك �أية �أ�صئلة؟ �أرجوك�م �صاأك�ون 

�صريعاً ل......

 ......... مق�صود،  غير  �صيء  �أي  عن  �أعتذر  �أعز�ئي  �لإغ��الق: 

و�صكر�ً ل�صتماعكم �لذي �أ�صعدن�ي.
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�ملج�ال�لرقم

�لعالم�ة

4321

�لإعد�د �جليد و�لفهم �لو�يف ملو�صوع 

�لعر�س

تقدË خط�ة �لعر�س و�أجز�ئه��ا

ح�صن �ل�صتهالل و�لبد�ي�ة �لو��صح�ة

تقدي�م �ملو�صوع بنقاط و��صحة 

مت�صل�صلة

iأجز�ء �ملحتو� Ëلتو�زن يف تقد�

�حلر�س على تر�بط �لأفكار وت�صل�صلها

�إظهار �لهتمام بجميع �حلا�صرين وعدم 

تركيز �لنظر باŒاه و�حد

��صتخد�م لغة �صليمة وŒنب �لقر�ءة

�ملحافظة على �لهدوء و�لبتعاد عن 

�لنفعال و�لثقة بالنف�س

�لقدرة على �صد �نتباه �حلا�صرين 

و�مل�صتمعني

��صتخد�م �ت�صال غري لفظي فاعل وموDثر

��صتخد�م و�صائل عر�س منا�صبة

�إعطاء �ملجال لالأ�صئلة و�ل�صتف�صار�ت

ت�صجيل مالحظات �حلا�صرين و�لإجابة 

عنها ب�صورة �إجمالية

�لتقيد بالوقت �ملحدد و�إد�رته بفاعلي�ة

�ختتام �جلل�صة ب�صكل جيد وموDث�ر
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�لتدريب علم وفن



شكر النعمة

 دكتور / محمد الضويني
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و�لثناء  عليه،  تعاىل  �هلل  بنعمة  �لعبد  �عرت�ف  هو  �ل�صكر 

حمبته،  على  �لقلب  فيعكف  �إنعامه،  بذكر  �ملنعم  على 

و�جلو�رح على طاعته، وينطلق �لل�صان بذكره.

وهو ن�صف �لإميان، �إذ �لإميان ن�صفان: ن�صف �صكر، ون�صف 

 - و�جلو�رح  و�لل�صان  بالقلب  يكون  �ل�صكر  �أن  على  �صرب. 

كما قاله �لعالمة بن رجب �حلنبلي -: فال�صكر بالقلب: 

وكرمه،  بف�صله  منه  و�أنها  للمنعم،  بالنعم  �لعرت�ف 

فيحب �هلل �خلالق �ملنعم. 

وتعد�دها  ذكرها  مع  بالنعم  �لثناء  هو  بالل�صان:  و�ل�صكر 

ْث«  َفَحدِّ َربَِّك  ِبِنْعَمِة  ا  مَّ
»َو�أَ تعاىل:  يقول  و�إظهارها، 

يقال:   »كان  عيا�س:  بن  �لف�صيل  ويقول  )�ل�صحى:11(، 

من �صكر �لنعمة �لتحدث بها«.

على  �إل  بالنعم  ي�صتعان  �أل  فهو  باجلو�رح:  �ل�صكر  و�أما 

من  مع�صية  يف  ��صتعمالها  من  يحذر  و�أن  �هلل،  طاعة 

ِمْن  َوَقِليٌل  �ُصْكًر�  َد�ُوَد  �آَل  »�ْعَمُلو�  تعاىل:  يقول  �ملعا�صي، 

ُكوُر« )�صباأ:13(. فال يليق بالعبد �أن يكون على  ِعَباِدَي �ل�صَّ

علم تام باأن ما به من نعمة �إمنا هي من �هلل، ثم ل ي�صتحي 

من �ل�صتعانة بالنعمة على ما نهاه �هلل عنه، بل ي�صتعني 

�هلل عليه  �لنبي- �صلى  كان  �لطاعات، فقد  بها على عمل 

و�صلم -ي�صلي من �لليل حتى تتورم �صاقاه، وحتى تتفطر 

قدماه، فيقال له: �أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من 

ذنبك وما تاأخر؟ فيقول » �أفال �أكون عبد�ً �صكور�«.

�لنعمة يف طاعة �هلل، كما قال  ي�صتعمل  �أن  للعبد  فينبغي 

ا �أَْنَعْمَت  �هلل تعاىل حكاية عن مو�صى عليه �ل�صالم: »َربِّ ِبَ

َعلَيَّ َفلَْن �أَُكوَن َظِهرًي� ِلْلُمْجِرِمنَي« )�لق�ص�س:17(

عليه   - �إبر�هيم  �لأنبياء  �أبي  على  تعاىل  �هلل  �أثنى  ولقد 

»�إِنَّ  تعاىل:  فقال  عليه،  �هلل  نعمة  ل�صكره   - �ل�صالم 

�مْلُ�ْصِرِكنَي  ِمَن  َيُك  َوَلْ  َحِنيًفا   ِ
َّ

هلِل َقاِنًتا  ًة  مَّ
�أُ َكاَن  �إِْبَر�ِهيَم 

ُم�ْصَتِقيٍم  َر�ٍط  �صِ �إِىَل  َوَهَد�ُه  �ْجَتَباُه  ْنُعِمِه  ِلأَ �َصاِكًر�   *

»)�لنحل:121-120(.

ويقول �بن �لقيم يف �إجمال كل ما تقدم: »�إن �ل�صكر يكون 

و�عرت�فا،  ثناء  وبالل�صان  و��صتكانة،  خ�صوعا  بالقلب 

وباجلو�رح طاعة و�نقياد�«.

بف�صله،  و�لعرت�ف  ب�صكره  عباده  تعاىل  �هلل   �أمر  ولقد 

فقال تعاىل: »َفاْذُكُروِن �أَْذُكْرُكْم َو��ْصُكُرو�ْ ِل َوَل َتْكُفُروِن« 

)�لبقرة:152(، وق�صم �لنا�س �إىل �صكور وكفور، فقال تعاىل: 

)�لإن�صان:3(،  َكُفور�ً«  ا  مَّ َو�إِ �َصاِكر�ً  ا  �إِمَّ ِبيَل  �ل�صَّ َهَدْيَناُه  »�إِنَّا 

 َغِنيٌّ َعنُكْم َوَل َيْر�َصى 
َ َّ
وقال �صبحانه: »�إِن َتْكُفُرو� َفاإِنَّ �هلل

وقال  )�لزمر:7(،  َلُكْم«  َيْر�َصُه  َت�ْصُكُرو�  َو�إِن  �ْلُكْفَر  ِلِعَباِدِه 

ِل  �هلل تعاىل حكاية عن �صليمان عليه �ل�صالم: »َهَذ� ِمْن َف�صْ

�هلل  �أخرب  كما  )�لنمل:40(،  ْكُفُر«  �أَ �أَْم  �أَ�أَ�ْصُكُر  ِلَيْبُلَوِن  َربِّي 

تعاىل باأن �صبيل حفظ �لنعمة و��صمر�رها وعدم زو�لها �إمنا 

�َصَكْرُتْ  َلِئن  ُكْم  َربُّ َن  َتاأَذَّ »َو�إِْذ  تعاىل:  فقال  ب�صكرها،  يكون 

)�إبر�هيم:7(،  َل�َصِديٌد«  َعَذ�ِبي  �إِنَّ  َكَفْرُتْ  َوَلِئن  لأَِزيَدنَُّكْم 

ولقد جزم �هلل تعاىل بجز�ئه لل�صاكرين فقال: »َو�َصَيْجِزي 

اِكِريَن« )�آل عمر�ن:144(  �ل�صَّ
ُ هّ
�هلل

على �أن �صكر �لنعمة يف حد ذ�ته نعمة من �هلل تعاىل، يقول 

بنعمة  �أنعم �هلل -عز وجل -على عبد  »ما  �لعلماء:  بع�س 

-�إلهام  �لنعمة  هذه  كانت  �إل  هلل  �حلمد  يقول  �أن  فاألهمه 

�حلمد - خري�ً من �لنعمة ذ�تها«

وقد قيل لأحد �لعلماء: كيف �أ�صبحت؟ قال: �أ�صبحت بني 

�أ�صكر: ذنوب �صرتها �هلل عز وجل  �أيتهما  �أدري  نعمتني ل 

فال يعرين بها �أحد، وحمبة قذفها �هلل عز وجل يف قلوب 

�لعباد«. على �أن منفعة �ل�صكر �إمنا ترجع �إىل �لعبد ل �إىل 

�هلل، فالعبد هو �لذي ينتفع ب�صكره كما قال تعاىل« َوَلَقْد 

َي�ْصُكُر  ا  َ َفاإِمنَّ َي�ْصُكْر  َوَمْن   ِ
َّ

هلِل ��ْصُكْر  �أَِن  ْكَمَة  �حْلِ ُلْقَماَن  �آَتْيَنا 

 َغِنيٌّ َحِميٌد » )لقمان: 12( ف�صكر 
َ َّ
نَّ �هلل ِلَنْف�ِصِه َوَمْن َكَفَر َفاإِ

�لعبد هلل  �إمنا هو �إح�صان منه �إىل نف�صه يف �لدنيا و�لآخرة.

على  �لقائمني  �ل�صاكرين  �ل�صابرين  من  �جعلنا  �للهم 

طاعته �صبحانه.

إليها انتمائي.. وبها أنمو وأبدع
تكتبها/ أمينة علي تقي

صدع في جدار أسرة
تكتبها : نورة عبيد بن عمير

تغريدات المشاهير في تويتر

القاضي إياس:
القضاء عندي يعني الفهم

إعداد: كامل محمود ابراهيم

غرّد واستشر
إعداد: مريم عبيد بن عمير
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عملية  عليه  وي�صهل  �لمتعلم  بيد  ي��اأخ��ذ  ك��ت��اب  على  �لآن  حتى 

وم�صت�صلماً  متلقياً  ن���ر�ه  ب��ل  و�ل��م��ق��ارن��ة  و�ل���ص��ت��ن��ت��اج  �لتحليل 

�أر�د  ف���اإذ�  يحفظها،  �أن  منه  يطلب  �لتي  �لتعريفات  م��ن  لكثير 

�لمتعلم �أن ينتقل �إلى مرحلة �لتطبيق يجد نف�صه �أنه ل يعي �إل 

�لقليل، فياأتي �صعوره بالتق�صير و�تهام نف�صه بعدم �لقدرة على 

لديه  يقتل  وهذ�  �ل�صعور،  لهذ�  �لنف�صي  و��صت�صالمه  �ل�صتيعاب 

�لإب��د�ع وخ�صو�صاً في  كل رغبة في �لبحث و�لتح�صيل وكذلك 

�لمر�حل �لأولى من حياته �لتعليمية، لذلك نريد منهجاً يقدم 

لنا عالقة وثيقة بين مهار�ت �للغة من تحدث وقر�ءة و��صتماع 

وكتابة، منهجاً يقدم لنا تقنيات جديدة لإك�صاب �لمتعلم �لقدرة 

على �لتمر�س في تلك �لمهار�ت ليتعلم من خاللها �ل�صتقاللية 

ويوظفها في �لحياة، فال بد للغة �أن تكون وظيفية.

وختاماً �أقول لكل محب للغة �لعربية: �صنو�ت و�صنو�ت ونحن 

و�إمالئها،  وبالغتها  ونحوها  ب�صرفها  �للغة  �صعوبة  من  ن�صكو 

ن�صكو من �صعف م�صتوi �لمتعلمين، ن�صكو ون�صكو وما زلنا ن�صكو 

و�لقائمين  �لمحبين  لكل  �أق��ول  وم��ن...  وم��ن  �لمناهè من  من 

�صيئاً  �للغة  لهذه  قدمنا  هل  �للغة،  ه��ذه  لأه��ل  �للغة،  ه��ذه  على 

جديد�ً مختلفاً لنح�صل على نتائè جديدة ومختلفة؟

�أقول لكم جميعاً لنعمل �صيئاً مختلفاً حتى نح�صل على �أ�صياء 

�لد�ئرة  نف�س  في  �صنظل  نفعل  لم  و�إن  ونتائè مختلفة،  جديدة 

�لمغلقة، ودعونا نخرج من �لإطار.. دعونا نفكر خارج �ل�صندوق.

منهè مدرو�س مخطط له.

�إننا نحتاج �إلى جهود كبيرة ولكنها لي�صت �صعبة �إذ� �صادفت 

ل  �إننا  �للغة،  ه��ذه  باأهمية  �لمدرك  و�لوعي  و�لحب  �لإخ��ال���س 

نحتاج �إل��ى م��وDت��م��ر�ت وق���ر�ر�ت ون���دو�ت وحلقات، �إن��ن��ا ف��ي هذه 

�إلى �صيا�صة موحدة م�صتمدة من جهد مخل�س  �لمرحلة نحتاج 

يحتوي  نظام  �إل��ى  نحتاج  فاعلة،  ب��ن��اءة  ��صتر�تيجية  لنا  ير�صم 

�لمحبة  �لجهود  ت�صافر  �إل��ى  نحتاج  �أفعال،  �إل��ى  ُتترجم  �أه��د�ف��اً 

�ل��م��خ��ل�����ص��ة، ن��ح��ت��اج �إل����ى ر���ص��م م��ن��ه��è ج��دي��د ي��اأخ��ذ ه���ذه �للغة 

ومهار�تها �إلى م�صاف �لتميز نر�صم من خالله م�صتقباًل يحقق 

لأبنائنا و�أحفادنا نتائè عطاء متميز وثمرة جهد بناء.

نريد �أن نمهد لهم �لأر�س حتى يخطون باأقد�م ثابتة، ومن 

هنا ل بد و�أن تاأتي هذه �لخطوة محاولة بنا �لعودة لأ�صالتنا ول 

عودة �إلى ذلك �إل من خالل لغتنا، لغة تي�صر للمتعلم �أن ي�صتفيد 

بح�صه  تنمو  لغة  وي�صتمع،  ويالحظ  يقر�أ  مما  �إن�صانياً  موقفاً 

دقيق  �ل�صتنتاج  دقيق  �لتحليل  دقيق  �لمالحظة  دقيق  وتجعله 

�لتقويم تعوده �لربط بين �لمدون وو�قع �لحياة �لملمو�صة.

�ل�صابق،  في  وجدناها  �لتي  �لتقليدية  تلك   èللمنه نريد  ل 

متلق  مجرد  �لمتعلم  يجعل  �ل��ذي  �لممل  �ل�صرد  ذل��ك  نريد  ل 

�لتذكر  �أهمية  �أنكر  �أن��ي ل  �لمعلومات ومع  ي�صرد ما حفظ من 

�أن  للمتعلم  نريد  �صيء..  كل  يكون  �أن  يجب  ل  ولكنه  و�لحفظ 

يكون م�صاركاً فعاًل في عملية �لتعليم، ل نريد �لتقليدية �لمملة 

فلقد �نتهى دورها، نريد �أن يبرز دور �لمتعلم في مجال �لتفكير 

ليتدرب ويتعلم �لربط و�لتحليل و�لمقارنة و�ل�صتنتاج و�لك�صف 

و�ل�صتقر�ء، نريد �أن ينطلق من �لن�س �للغوي فنترك للمتعلم 

معاني  منها   èلي�صتنت وم��ف��رد�ت��ه  وت��ر�ك��ي��ب��ه  ع��ب��ار�ت��ه  ي��ك��ون  �أن 

ومدلولت جديدة.

معقدة،  �صعبة  لغة  �لعربية  �للغة  �أن  �أذهاننا  في  غر�س  كم 

وتوDكد  �لجهود  تت�صافر  �أن  بمكان  �لأهمية  من  �أن    iأر� لذلك 

خالف تلك �لآر�ء و�أن �للغة �لعربية مادة علمية �صهلة وم�صوقة 

�لمنوط  �ل��دور  �ل��ذي يعي  �لمعلم  �أن يتوفر لها  ومحببة �صرط 

�لتطور  رك��ب  ت�صاير  مطورة  منهجية  يحوي  �ل��ذي  و�لكتاب  به 

كانت  و�إن  �إن�����ص��ان،  ك��ل  ف��ي  �لكامنة  �ل��ذك��اء  ق���در�ت  فيها  توظف 

خالل  م��ن  ب�صغف  �لمتعلم  عليها  يقبل  حتى  متفاوتة،  بن�صب 

ذلك  فيكون  �لكتاب،  في  �لموجودة  و�لتو�صيح  �ل�صرح  عمليات 

كفياًل بالتغلب على كل �ل�صعوبات �لتي يو�جهها �لمتعلم، ومع 

�أق��ع  ل��م  ف��اإن��ي  �للغة  لخدمة  �لمبذولة  �ل��ج��ه��ود  لكل  �ح��ت��ر�م��ي 

 èلخلي� �لعام )2012( �هتماماً ملحوظاً في دول  ي�صهد هذ� 

خا�صة باللغة �لعربية وذلك بعد �صنين كان �لهتمام فيها باللغة 

�أبنائنا و��صحاً وجلياً ل يخفى على ذي  �لإنجليزية في تدري�س 

لب.

�أنه من ل يفكر  �آن �لأو�ن لأن  نفيق من �صباتنا ونعلم  لقد 

�أن  لوجدنا  حولنا  من  �لعالم  �إل��ى  نظرنا  و�إذ�  ي��ب��دع..  ل  بلغته 

نحن،  �إل  بلغته  يدر�س  و�لجميع  نحن،  �إل  بلغته  معتز  �لجميع 

وكل �لبالد تترجم �لعلوم �إلى لغتها �إل نحن.

�لأف��ر�د  بين  تو��صل  �أد�ة  مجرد  لي�صت  �أحبائي  يا  �للغة  �إن 

�إنها �نتماء وفكر وثو�بت وتاريï ومبادÇ وقيم وجذور  فح�صب، 

�نتماءنا وفكرنا  تنزع منا  �أن   iأخ��ر� للغة  ن�صمح  وهوية.. فكيف 

�نتماءهم، بل ونمهد  �أن يفقدو�  وثو�بتنا؟! كيف ن�صمح لأبنائنا 

�أل  و�لثو�بت؟!  و�لقيم  �لجذور  لالن�صالñ من  �أمامهم  �لطريق 

يكفي �للغة �لعربية فخر�ً �أن �هلل �صبحانه وتعالى �ختارها لتكون 

لغة �لقر�آن �لكريم ولغة �أهل �لجنة؟

وقت  �أي  م��ن  �أك��ث��ر  �أبنائها  �إل��ى  �لآن  بحاجة  �لعربية  �للغة 

م�صى، �إنها ُتحارب في عقر د�رها، تحتاج لتلك �لجهود �لمخل�صة 

من �أبنائها للنهو�س بها، فمتى كان �لنهو�س كان �لإبد�ع.

وفي عالمنا �لعربي تاأخذ �لأ�صياء �أ�صكالها �ل�صعارية �لوقتية، 

محكمة  كانت  ربما  �أدر�ج  في  لتحفظ  �لملفات  في  لتدون  ذل��ك 

�لإغالق، �إننا فعاًل نحتاج للنهو�س باللغة �لعربية وذلك بالعمل 

�أ�صلوب  تح�صين  م��ع  طباعتها  وتي�صير  ق��و�ع��ده��ا  ت�صهيل  على 

تقنيات  فيه من  بما  �لع�صر  يو�كب   èمنه �إل��ى  نحتاج  تدري�صها، 

متطورة ليتعامل معها �أبناوDنا.

ن��ري��د �له��ت��م��ام ب��م��ه��ار�ت ه���ذه �ل��ل��غ��ة م��ن ����ص��ت��م��اع وت��ح��دث 

وقر�ءة وكتابة بتطويع هذه �لمهار�ت لتلك �لتقنيات عن طريق 

إليها انتمائي.. وبها أنمو وأبدع

ابدا´موزاييك

تكتبها/ أمينة علي تقي
فلقد �نتهى دورها، نريد �أن يبرز دور �لمتعلم في مجال �لتفكير ماج�صتري قيادة تربوية

ليتدرب ويتعلم �لربط و�لتحليل و�لمقارنة و�ل�صتنتاج و�لك�صف 

و�ل�صتقر�ء، نريد �أن ينطلق من �لن�س �للغوي فنترك للمتعلم 

معاني  منها   èلي�صتنت وم��ف��رد�ت��ه  وت��ر�ك��ي��ب��ه  ع��ب��ار�ت��ه  ي��ك��ون  �أن 

معقدة،  �صعبة  لغة  �لعربية  �للغة  �أن  �أذهاننا  في  غر�س  كم 

وتوDكد  �لجهود  تت�صافر  �أن  بمكان  �لأهمية  من  �أن    iأر� لذلك 

خالف تلك �لآر�ء و�أن �للغة �لعربية مادة علمية �صهلة وم�صوقة 

�لمنوط  �ل��دور  �ل��ذي يعي  �لمعلم  �أن يتوفر لها  ومحببة �صرط 

�لتطور  رك��ب  ت�صاير  مطورة  منهجية  يحوي  �ل��ذي  و�لكتاب  به 

كانت  و�إن  �إن�����ص��ان،  ك��ل  ف��ي  �لكامنة  �ل��ذك��اء  ق���در�ت  فيها  توظف 

خالل  م��ن  ب�صغف  �لمتعلم  عليها  يقبل  حتى  متفاوتة،  بن�صب 

ذلك  فيكون  �لكتاب،  في  �لموجودة  و�لتو�صيح  �ل�صرح  عمليات 

كفياًل بالتغلب على كل �ل�صعوبات �لتي يو�جهها �لمتعلم، ومع 

�أق��ع  ل��م  ف��اإن��ي  �للغة  لخدمة  �لمبذولة  �ل��ج��ه��ود  لكل  �ح��ت��ر�م��ي 



حين تتاأزم بينهما �لأمور، وتختفي كل �لأيام �لحلوة 

و�لذكريات �لجميلة، وين�صيان �لمودة و�لرحمة، وت�صيع 

ب��ق��اي��ا �ل��ع�����ص��رة، وت�����ص��د ك��ل �ل�صبل و�لأب�����و�ب ف��ال طريق 

�أمامهما �صوi )�لمحاكم( وما �أ�صقاه من طريق.

نع�س  م�صامير  دق  على  �لعزم  جانب  كل  يعقد  حينها 

كبير  ب��ع��زٍم  في�صعيان  ي��وم��اً،  تظلهما  كانت  زوج��ي��ة  حياة 

�لثاأر لكبرياء مجروح و�لقت�صا�س من  �أكبر على  وعناٍد 

�أنهما  يعلمان  ل  �لأم��ر  حقيقة  في  هما  �لآخ���ر،  �لطرف 

يثاأر�ن من نف�صيهما �أوًل ومن ثمرة بريئة ل ذنب لها هي 

�أولدهما.

بالتعا�صة  �لأب���ن���اء  – ع��ل��ى  �ل��ح��ك��م  ي���ق���رر�ن  ع��ن��ده��ا 

و�ل�صقاء بقية حياتهم، ليحيى هوDلء م�صتتين بين �أب و�أم 

�لكر�هية  م�صاعر  �لبع�س  لبع�صهما  منف�صلين يحمالن 

و�لبغ�س، فيبد�آن في ت�صوية �ل�صور، ويغذيان �لأبناء بكل 

تلك �لم�صاعر �ل�صلبية، في�صب هوDلء وقد غا�صت فرحتهم 

بالحياة حتى قبل �أن يجربوها �أو يخو�صو� غمارها.

ت�صبح  عندما  �إذن  �ل��ح��ل  م��ا  �لبع�س:  يت�صاءل  رب��م��ا 

�لحياة م�صتحيلة؟

�لإب��ق��اء  ف��ي  دوره����ا  تلعب  �أن  م��ن  للحكمة  ه��ن��ا لب���د 

�ل�صبر  من  وبقليل  �لمحطمة،  �لأ�صرة  هذه  �أ�صالء  على 

و�لتريث �صت�صتعيد هذه �لأ�صرة حياتها من جديد.

�أنه ل �أحد يتغير فجاأة، ول �أحد  �أن نعي تماماً  علينا 

يتحول من �لنقي�س للنقي�س، وكل ما في �لأمر; �أننا في 

عين  ونفتح  �لحب،  عين  نغلق  �لأعمى  �لغ�صب  لحظات 

�لو�قع، فنرi كل ما �أخفته عين �لحب عنا من عيوبهم، 

ومللها،  �لحياة  روتينية  م��ع  ليتكاتف  �لغ�صب  في�صعى 

وت�صرع �صغوط �لعمل وكل �أعباء �لحياة �لأخرi لتن�صم 

عيوب  على  �ت�صاعها  على  عيوننا  فتفتح  �صبق،  م��ا  �إل���ى 

�لطرف �لآخر فقط، وتقف حائاًل بيننا وبين كل ما �أدخل 

ن حياتنا زمناً، فال  �ل�صرور على قلوبنا عمر�ً، وكل ما لوهّ

نتذكر �إل �لم�صاكل و�لعثر�ت.

ل��م��اذ� ل ن��ت��ري��ث ق��ب��ل �أن نحكم ب���الإع���د�م ع��ل��ى ه��ذه 

�لأ�صرة؟!

لم ن�صع دوماً للطريق �لأ�صعب؟!

ِلَم نف�صل �ل�صد�م دوماً، ونن�صى حديث ر�صولنا �لكريم 

قائاًل:  �أتاه رجل  – »حين  – عليه �صلو�ت �هلل و�صالمه 
�أو�صني، قال: ل تغ�صب، فردد مر�ر�ً، قال: ل تغ�صب. قال 

�لرجل ففكرت حين قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ما 

قال فاإذ� �لغ�صب يجمع �ل�صر كله« �أخرجه �لبخاري.

عندما يو�صلنا �لغ�صب لطريق م�صدود وباب مو�صد 

حل  عن  نبحث  �أن  �أو  �لحكماء،  ن�صت�صير  �أن  عيباً  فلي�س 

�صلمي نعيد به �لمياه �إلى �صابق مجر�ها، ع�صانا نحافظ 

دولة   �أوج��دت  �ل�صياع، ولقد  �لأ���ص��رة، ونجنبها  على هذه 

�صتى  – ���ص��ب��اًل  ذل���ك  لتحقيق  �صعيها  – ف��ي  �لإم������ار�ت 

لحماية هذ� �لرباط �لمقد�س و�لحفا® عليه من �أن تحل 

وثاقه خالفات قد تكون تافهة �أحياناً، بع�س هذه �لحلول 

يبد�أ حتى قبل بدء �لحياة �لزوجية، فبد�ية تطرح بع�س 

م�صاريع  �ل��ع��ام  �لنفع  وجمعيات  �لحكومية  �لموD�ص�صات 

لتاأهيل �لزوجين و�إر�صادهما �أ�صرياً، كما توفر �لمر�صدين 

�لأ�صريين ولجان �لتوجيه �لأ�صري حال وقوع �أي خالف 

�أو نز�ع.

فلنعط �أنف�صنا فر�صة، ولن�صع م�صكلتنا بين �أيدي �أهل 

ليبثو�  ثقتكم  و�منحوهم  منهم  ��صمعو�  و�لثقة،  �لخبرة 

�ل��ح��ي��اة و�ل����رو�ء م��ن ج��دي��د ف��ي ج�صد �ل��ح��ي��اة �لزوجية 

�لمتهالك، ولي�صيئو� لنا كل �لم�صاعل �لتي �أطفاأناها في 

لحظة غ�صب وت�صرع، فتفتح لنا �لحياة �صفحة جديدة.

�أيها �لأزو�ج، �أيتها �لزوجات..

�أرجوكم، ويرجوكم مجتمعكم معي: فكرو� بعقولكم، 

تجعلو�  ول  لكم،  متاحة  و�لهادئة  �ل�صلمية  �لحلول  فكل 

�لغ�صب ي�صوقكم لطريق مرير ينتهي بالنف�صال.

تعاني  �لتي  �أ�صرتك وحدها هي  �أن  �إن ظننت  �إ�صاءة: 

�لأح���و�ل  لمحكمة  ب��زي��ارة  ق��م  ف�صلك  فمن  م�صكلة،  م��ن 

�ل�صخ�صية لتعرف مر�رة طريق �لمحاكم، �أو �ختر �لحل 

للكاتب عبد  وزوج��ات  �أزو�ج  كتاب  و�قر�أ-مثاًل-:  �لأ�صهل 

�لوهاب مطاوع لتعلم �أن في �لحياة تجارب �أ�صد مر�رة من 

تجربتك، و�أن لكل م�صكلة حاًل.
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تكتبها : نورة عبيد بن عمير
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�صار  �أظ��ف��اره حتى  نعومة  عليه منذ  �ل��ذك��اء  ع��الم��ات  ظ��ه��رت 

 iلنا�س يتناقلون �أخباره ونو�دره وهو ماز�ل �صبياً �صغير�ً ومما يرو�

يعلم  �إلى رجل ذمي يهودي  �أر�صلوه  �أهله  �أن  عن ذكائه وهو �صغير 

�أ�صطر �لنا�س وفي يوم من �لأيام �جتمع  �لنا�س �لح�صاب وكان من 

�أ�صحاب �ليهودي يتكلمون معه في �أمور �لدين و�إيا�س ين�صت وهم 

لم ينتبهو� له لأنه �صغير.

وهنا قال �لأ�صتاذ �ليهودي �أل تعجبون من �لم�صلمين فذ�ت يوم 

�صمعت �أحدهم يذكر �لجنة ويقول �إن �لجنة فيها �أكل و�صرب و�أهل 

�لجنة ل يتغوطون و�صحك من هذه �لكلمة.

بالكالم  لي  ت��اأذن  هل  معلمي  يا  وق��ال  بالكالم  �إي��ا���س  فا�صتاأذن 

فقال �ليهودي بعد �أن �لتفت �إليه تف�صل فقال له �إيا�س هل كل ما 

يوDكل يتغوط منه....؟

فقال �لمعلم: ل فقال �لفتى �أين يذهب �لذي ناأكله ول يخرج 

�إذن  �إلى �لج�صم لتنتفع منه �لأع�صاء. فقال  فقال �ليهودي يذهب 

�إذ� كان ما ناأكله في �لدنيا يذهب بع�صه غذ�ء فال مانع �أن يكون في 

�لجنة مما يذهب كله غذ�ء للج�صم.

فقال له �ليهودي قاتلك �هلل من غالم.

هذه من ق�ص�س ذكائه وهو �صغير وبد�أ �لغالم يكبر وتتقدمه 

�أخبار ذكائه حيثما ذهب.

ع��ادل ويحتاج  �إل��ى قا�س ح��ازم لكنه  فاإنها تحتاج  فيها كثيرة لهذ� 

�أم��ام  يلين  ت��اأخ��ذه فيه لومة لئ��م ول  �لعدل ول  يقيم  �إن�صان  �إل��ى 

�ل�صغوط �لكثيرة �لتي �صتاأتي عليه.

بعث �لخليفة �لر��صد عمر بن عبد �لعزيز- رحمه �هلل �إلى و�ليه 

�إي��ا���س بن معاوية.  ل��ه: �جمع بين  �أرط���اة فقال  بالب�صرة ع��دي بن 

�ل��ح��ر���ص��ي، و�ع��ق��د لهما �خ��ت��ب��ار�ً وول ق�صاء  ب��ن رب��ي��ع��ة  و�ل��ق��ا���ص��م 

�لب�صرة �أكفاأهما. 

و�متثل �لو�لي لأمر �لخليفة وجمع بينهما ود�ر �لحو�ر �لتالي:

بالق�صاء.  و�أعلم  مني  �أفقه  معاوية  بن  �إيا�صاً  �إن  �لقا�صم:  قال 

فاإن كنت كاذباً فما يحل لك �أن توليني و�أنا كاذب و�إن كنت �صادقاً، 

فينبغي لك �أن تقبل قولي. وحلف على ذلك.

�أوقفته على �صفير  �إن��ك جئت برجل  �إيا�س وق��ال للو�لي:   فرد 

مما  وينجو  منها،  �هلل  ي�صتغفر  بيمين  منها  نف�صه  فنجى  جهنم 

�لق�صاء(..  تولي  من  �لهروب  �لقا�صم  لمحاولة  �إ�صارة  يخاف)في 

فقال عدي �أما �إذ� فهمتها فاأنت لها. فعر�س عليه من�صب �لقا�صي 

فلم يقبل وقال �إيا�س: بكير �لمرi خير مني.فاأمر عدي بن �أرطاأة 

وقال  بكير  فرف�س  �لقا�صي  من�صب  عليه  وعر�س  بكير  با�صتدعاء 

�إيا�س خير مني.

قال �لو�لي لإيا�س �إن بكير قال �إنك خير منه.. فقال �إيا�س: لو 

تعلمو� من ف�صله �إل تف�صيله �إياي عليه، لكان ينبغي �أن تعلمو� �أنه 

�أف�صل مني.

�لنا�س �ليوم تتناف�س على مثل هذه �لمنا�صب لكنهم في �ل�صابق 

كانو� يختلفون عنا في هذه �لم�صائل وكل و�حد منهم كان يريد �أن 

يبعد �لأمر عنه.

مما جعل كل و�حد منهم يقول عن �لثاني ولِّه �أمر �لق�صاء عني 

فهو �أقدر على هذ� �لأمر مني وبد�أ كل و�حد منهم يمدح �لآخر حتى 

ل يتولى هو �لق�صاء.

وتعالو� نفكر  لماذ� كل هذ� �لهروب من ��صتالم من�صب �لق�صاء

لقد كانو� يخافون من �لق�صاء بالذ�ت لأنهم يعلمون �أن �لقا�صي 

�إذ� �أخطاأ في �لق�صاء فاإنه �صيحا�صب ح�صاباً �صديد�ً يوم �لقيامة.

وبد�أ �لتناف�س بين �لرجلين لي�س على �لمن�صب و�إنما �لتناف�س 

كان من �أجل �لهروب عن �لمن�صب. و�نتهى �لأمر �إلى فر�س من�صب 

وثقل  �لم�صئولية  بج�صامة  ��صت�صعار�ً  فبكى  �إي��ا���س  على  �لق�صاء 

�لأمانة �لملقاة على عاتقه، وطلب من �هلل �لإعانة و�لتوفيق.

من هوDلء �لق�صاة: �إيا�س بن معاوية �لذي ي�صرب به �لمثل في 

�لذكاء و�لفر��صة.

:¬JÉ«M
�أبو و�ئلة،  �إيا�س بن معاوية بن قرة بن �لمزني، وكنيته  • ولد 
عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  هجرة  من  و�لأربعين  �ل�صاد�س  �لعام  في 

�أبيه »�لمزني« �صحبة مع ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه  و�صلم ولجد 

و�صلم و�إيا�س معدود في �لتابعين.

حفظه  �لذي  »معاوية«  �أبيه  يد  على  �صغره  في  �إيا�س  • تعلم 
�لقر�آن في �صن مبكرة من حياته، كما روi له كثير�ً من �لأحاديث.

وتعلم �إيا�س �لفقه و�لتف�صير و�لحديث على كبار علماء �لب�صرة 

�لب�صري«  »�لح�صن  �لإم��ام  �لز�هد  �لجليل  �لتابعي  وفي مقدمتهم 

�لمتوفى �صنة 110ه�، و�لإمام محمد بن �صيرين �لمتوفى �أي�صاً عام 

تاأويل �لأحالم مع ن�صيب  و�لم�صهود له بالقدرة على  �أي�صاً  110ه� 

كبير من �لفر��صة.

وقد ��صتفاد �إيا�س من علمهما �لمقترن بالعمل و�لتطبيق، ومن 

�أخالقهما �لكريمة �لقويمة �لكثير فقد كان �إيا�س �صالحاً تقياً بار�ً 

بو�لديه فقد قيل لمعاوية بن قرة كيف �بنك قال نعم �لبن كفاني 

�أمر دنياي وفرغني لآخرتي. وكان �إيا�س �صادقاً ويدعو �إلى �ل�صدق 

فيقول ما �أحب �أن �أكذب كذبة ل يطلع عليها �إل �هلل و�أوD�خذ بها يوم 

�لقيامة و�أن لي مخرجا منها في �لدنيا.

ما  وهو  �لأم��ور من ظو�هرها،  بو�طن  تعرف  بالفر��صة  يق�صد 

�لق�صائية«  �لمعا�صر»�لقرينة  �لقانوني  بال�صطالح  عليها  يطلق 

وكان �إيا�س ماهر�ً في �لفر��صة حتى قيل فيه: �أنه تكتب عنه �لفر��صة 

كما تكتب عمن �صدر �لحديث منه.
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بات �لخليفة عمر بن عبد �لعزيز ليلة، ولم ي�صتطع �أن يغم�س 

�أن  يريد  وه��و  م��ات  �لب�صرة قد  قا�صي  �أن  ذل��ك  و�ل�صبب في  عينيه 

يختار قا�صياً للب�صرة، و�ختيار قا�س لي�س بالأمر �لهين لأن �لب�صرة 

كانت من �أعظم �لبلد�ن �لإ�صالمية �آنذ�ك ومن �أكبرها و�لم�صاكل. 

bمم b�ضاFيáموزاييك
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نفو�صهم  ف��ي  �ل��ع��دل  تغلغل  �لإ���ص��الم ق�صاة  �أث��م��ر 

ف����اأظ����ه����روه ف����ي �أح���ك���ام���ه���م وف���ق���ه���و� و�ق������ع �ل��ن��ا���س 

ومالب�صات �لحو�دث فاأ�صهمو� في �إعادة �لحقوق �إلى 

�أ�صحابها في �أقرب وقت، فهم نماذج م�صيئة لق�صاة 

�ليوم في �أي مكان، وعليهم �لأخذ ب�صننهم و�لقتد�ء 

باأحكامهم، ليتحقق �لعدل على �أيديهم، وي�صود �لأمن 

و�لأمان للنا�س في وجودهم، وت�صعد �لدنيا بهم.

القاضي إياس قاضي قضاة البصرى:

إعداد: كامل محمود ابراهيم
رFي�¢ �ضعبá الدرا�ضاä, �ضµرJري التحرير
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وكان �إيا�س ملهماً �صادق �لروDية فقد قال �إيا�س في �لعام �لذي 

توفي فيه: ر�أيت في �لمنام كاأني و�أبي على فر�صين فجريا معاً فلم 

�أ�صبقه ولم ي�صبقني، وعا�س �أبي �صتاً و�صبعين �صنة و�أنا فيها )�أي في 

عمر �صت و�صبعين �صنة(. فلما كان �آخر لياليه قال: �أتدرون �أي ليلة 

هذه؟ �إنها ليلة ��صتكمل فيها عمر �أبي وفيها مات، ونام �إيا�س فاأ�صبح 

ميتاً، وكان ذلك في �صنة 122 من �لهجرة.
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�تفق �لعلماء على �أن �إيا�س بن معاوية ثقة ومن ق�صاة �لعدل. 

فيقول موDرñ �لإ�صالم �لإمام �لذهبي في ميز�ن �لعتد�ل عن �إيا�س 

وف�صاحته  وعقله  بذكائه  �لمثل  ق�صاء  ول��ى  نبيل،  ث��ق��ة،  »ت��اب��ع��ي، 

و�أح���ك���ام���ه...« وي��ذك��ر �ب���ن ح��ج��ر �ل��ع�����ص��ق��الن��ي ف��ي ك��ت��اب��ه تهذيب 

�لتهذيب �أن �بن عون ذكر �إيا�س عند �بن �صيرين فقال: �إنه لفهم.. 

وقال �لعجلى فيه: كان فقيهاً عفيفاً.

وقال عبد �هلل بن �صوDذب: كانو� يقولون يولد في كل مائة �صنة 

رجل تام �لعقل )�أي عبقري( فكانو� يرون �إيا�س بن معاوية منهم.

من  فيه:  فقال  �إي��ا���س  بها  و�صف  م�صيئات  كلمات  وللجاحظ  

مقدمي �لق�صاة، وكان فقيه �لبدن )�أي مطبوع على �لفقه لذكائه 

ونبوغه فيما �أ�صكل منه �أو غم�س( دقيق �لم�صلك في �لفطن، وكان 

عفيف  وك��ان  ملهماً،  �لفر��صة  عجيب  وك��ان  نقاباً  �لحد�س  ���ص��ادق 

�إل من حالل(، كريم �لمد�خل، وجيهاً عند  �لمطعم، )�أي ل ياأكل 

�لخلفاء مقدماً عند �لأكفاء.

�ل��ع��ادل، و�ل���ذي يعد م��ن قمم  �لفا�صل  �لقا�صي  رح��م �هلل ه��ذ� 

عليها   Çو�لمباد �لقيم  من  عظيماً  �إرث���اً  لنا  تركو�  �لذين  �لق�صاء 

ن�صير وبها نهتدي.

هذ�  ر�أ���س  ف�صرح  بم�صط  فاأتى  بم�صط.  �ئتوني  ق��ال:  ل.  ق��ال: 

ور�أ�س هذ�. فخرج من ر�أ�س �أحدهما �صوف �أحمر ومن ر�أ�س �لآخر 

�ل�صوف  ر�أ���ص��ه  م��ن  خ��رج  للذي  بالحمر�ء  فق�صى  �أخ�����ص��ر.  �صوف 

�لأحمر، وبالخ�صر�ء للذي خرج من ر�أ�صه �ل�صوف �لأخ�صر.

رهنته  �ل��ر�ه��ن:  ف��ق��ال  �إي��ا���س.  على  ره��ن  ق�صية  عر�صت   •
بخم�صة. وقال �لمرتهن: بل رهنته بع�صرة.

ف�صاأل �لر�هن �ألديك بينة على ما تقول؟

فقال: ل، و�صاأل عن �ل�صيء �لمرهون؟ فقال: �إنه بيد �لمرتهن 

فحكم �إيا�س على �أ�صا�س قول �لمرتهن.

وكان �إيا�س يقول: �أنا �أكلم �لنا�س بن�صف عقلي فاإذ� �خت�صم �إليهّ 

�ثنان جمعت عقلي كله. و�لحق مع �إيا�س فمتى تبين للقا�صي وجه 

باإي�صال  �أن يعجل  �لحق في �لم�صاألة �لمعرو�صة عليه، وجب عليه 

في  �لف�صل  ف��ي  �ل��ت��اأخ��ي��ر  ولأن  ل��ل��ع��دل،  تحقيقاً  لأ���ص��ح��اب��ه  �ل��ح��ق 

�لق�صايا هو �لظلم بعينه وقد يدفع �صاحب �لحق عن عدم �لم�صي 

فيه ياأ�صاً من �لح�صول عليه.

وقا�صياً  فقيهاً  كونه  من  �لرغم  على  �أن��ه  �إي��ا���س  عن  قيل   •
حلقة  على  �أقبل  �أن��ه   iوي��رو �لثياب.  من  م�صتو�ه  دون  يلب�س  ك��ان 

رث  دميماً  �أحمر  ور�أوه  �لمجل�س  فا�صتولى على  دم�صق  في م�صجد 

�إليه وقالو� له: �لذنب  �لثياب، فا�صتها نو�به، فلما عرفوه �عتذرو� 

�لملوك  بكالم  تكلمنا  م�صكين  زي  في  �أتيتنا  وبينك،  بيننا  مق�صوم 

فاأجابهم �إيا�س بالحق �أن قيمة �لإن�صان في ذ�ته ل في لبا�صه، وثيابه 

�أفخر  نف�صه  وتاأبى  لنف�صه  يرت�صيه  �ل��ذي  �لطيب  �لك�صب  من  هي 

�لأمور  من  غيرها  �أو  �لهدية  م�صدرها  كان  �إذ�  و�أغالها  �لمالب�س 

�لم�صبوهة.

فيك  ما  له:  قيل  حتى  بنف�صه  معجباً  كان  �إيا�صاً  �إن  قالو�   •
غير عيب �أنك معجب بقولك؟

فقال: �أما يعجبكم قولي؟ قالو�: نعم. قال: فاأنا �أحق �أن �أعجب 

�أمر  و�لعجب  بالعجب،  منه  �عتر�فاً  ه��ذ�  �إن  يقال  وق��د  �أق��ول.  بما 

ذلك  بنف�صه. حتى يظهر  �ل�صرور  في  �لرجل  �إ�صر�ف  لأنه  مذموم، 

�لنف�س،  باب معرفة  �إيا�س من  قول  �أن  و�لو�قع  لفظه وطباعه  في 

وهي ل تدخل في باب ت�صمية �لعجب �لمذموم. وقد �صح عن ر�صول 

�لموDمن من �صاءته �صيئته  ق��ال:)�إن  �أن��ه  �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

و�صرته ح�صنته(.

خطاأ؟  �أم  �صو�باً  �أت�صمعون  لمتهميه:  يقول  �إيا�س  كان  ولذلك 

قالو�: ل بل �صو�باً. فقال �لزيادة من �لخير خير.

ت�صودها �ل�صكلية �لموروثة من �لقانون �لروماني. 

¬¡≤ah ¢SÉjEG ÉjÉ°†b øe
ورد في مدونات �أخبار �لق�صاة �لكثير من �لق�صايا  لإيا�س وتم 

بم�صطلحات  تعني  �لما�صية. )وهي  �لأحكام  باأنه �صاحب   - و�صفه 

ق�صائية  و�صو�بق   Çمباد تعد  �إيا�س  �أحكام  �أن  و�لمحاكم(  �لقانون 

ومن  بعده  من  �لق�صاة  بها  ي�صتر�صد  مرجع  فهي  عليها،  ليختلف 

�لق�صايا �لم�صهورة عن �إيا�س و�لتي تدل على ذكائه ودوره �لإيجابي 

في �لإثبات وتعويله على �لأمار�ت و�ل�صو�هد ما يلي:

�أن �صخ�صاً �أودع لدi �آخر كي�صاً به دنانير وغاب عنه لمدة خم�صة 

ع�صر عاماً، ف�صولت نف�س �لمودع لديه فتح �لكي�س من �أ�صفله، و�إبد�ل 

ب�صكله  ظاهره  في  �لكي�س  �حتفا®  مع  بدر�هم  دنانير  من  فيه  ما 

دنانيره تحولت  �لكي�س ووجد  �لمودع  ت�صلم  �لختم، وعندما  وعليه 

لدر�هم رفع ق�صية عند �لقا�صي �إيا�س ي�صكو �لرجل �لذي �أودع عنده 

�لكي�س.

ف�صاأل  فيها،  �ل��و�ق��ع  حقيقة  �إل��ى  و���ص��وًل  �لو�قعة  �إي��ا���س  وحقق 

�لمودع: منذ كم �أودعته؟

قال: من خم�س ع�صرة �صنة.

فقال للمودع لديه: ما ر�أيك؟ قال: �صدق.

�إن من �لدر�هم ما  ففتح �لكي�س وفح�س ما فيه فتبين لإيا�س 

هو م�صروب من ع�صر �صنين وخم�س �صنين. فاألزم �لمودع لديه برد 

�لوديعة.

وحيثيات �إيا�س �أن �إقر�ر �لمودع لديه بالوديعة منذ خم�س ع�صرة 

�لمدة فيه دلل��ة على جناية  �صنة ووج��ود عمالت �صربت بعد تلك 

�لوديع على �لوديعة فاألزمه بال�صمان عماًل بالمبد�أ �ل�صرعي: )�إن 

�لوديع ل ي�صمن �إل لجناية منه على �لعين(.

�أحد�هما  في قطيفتين  يخت�صمان  �إيا�س  �إلى  • • جاء رجالن 
حمر�ء و�لأخرi خ�صر�ء.

ثم  قطيفتي،  وو�صعت  لأغت�صل  �لحو�س  دخلت  �أحدهما:  فقال 

ه��ذ�، فو�صع قطيفته تحت قطيفتي ثم دخل فاغت�صل، فخرج  جاء 

�أنها  فزعم  فاتبعته.  خرجت  ثم  بها،  فم�صى  قطيفتي  و�أخ��ذ  قبلي، 

قطيفته، فقال: �ألك بينة؟

º¡ØdG »æ©j ¢SÉjEG óæY AÉ°†≤dG
كان �إيا�س مع م�صاركته لأهل ع�صره في �لعلم يتميز عنهم بفهم 

�لو�قع و�ل�صتدلل بالأدلة و�صو�هد �لحال و��صتدل على �أن �لق�صاء 

�إِْذ  �ْل��َح��ْرِث  ِفي  َيْحُكَماِن  �إِْذ  َو�ُصلَْيَماَن  َوَد�ُووَد  تعالى:{  بقوله  فهم 

ْمَناَها �ُصلَْيَماَن  َنَف�َصْت ِفيِه َغَنُم �ْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم �َصاِهِديَن * َفَفهَّ

َوُكالv �آَتْيَنا ُحْكًما | )�لأنبياء: 79-78(.

º∏©dÉH É¡ªYh á«°†≤dG º¡a
له  فقال  �لق�صاء.  يعلمه  �إن  معاوية  بن  �إيا�س  رج��ل  �صاأل  وق��د 

�أن �لق�صاء ل يعلم، �إنما �لق�صاء فهم، ولكن قل علمني �لعلم. وقد 

هو  �لفهم  ولكن  تح�صيله،  يمكن  فالعلم  �هلل،  رحمه  �إيا�س  �أ�صاب 

قدرة �لقا�صي على فقه �لو�قع و�أحو�ل �لنا�س، وتميز �ل�صادق من 

�لكاذب، و�لمحق من �لمبطل و�أنزل حكم �ل�صرع على حقيقة �لو�قع 

فيحقق �لعدل.

�لنا�س  ب�صائعات  �لقا�صي  يتاأثر  �أل  �أي�صاً  �لق�صاء  فهم  • ومن 
�ل�صحف  تن�صره  بما  �أو  �أمامه  �لمطروحة  �لق�صية  و�أقو�لهم حول 

�أو تبثه و�صائل �لإعالم �لحديثة.في ع�صرنا هذ� �لذي  و�لمجالت 

نعي�صه،  وقد ن�صح �إيا�س غيره من �لق�صاة فقال له: �إياك وما يتتبع 

�لنا�س من �لكالم وعليك بما تعرفه من �لق�صاء.

IOÉ¡°ûdG øe ¢SÉjEG ∞bƒe
�طمئن  ف��اإذ�  و�صهادته،  �ل�صاهد  يمح�س  معاوية  بن  �إيا�س  كان 

�إليها، و�قتنع �أنها تمثل �لحقيقة �أخذ بها و�إل لم ياأخذ بها ورف�صها.

وي�صاعف من قيمة �إيا�س في نظرنا �أنه لم يوDخذ بر�أي �صيخه 

م�صلم  كل  �أن   iي��ر �لح�صن  ك��ان  �إذ  �ل�صهادة  في  �لب�صري  �لح�صن 

�إلى  �أقبل رجل  �لم�صهود عليه فقد  لم يجرحه  ما  �صهادته  مقبول 

�لح�صن فقال: �إن �إيا�صاً رد �صهادتي.فقام معه �لح�صن فقال: يا �أبا 

�لم�صلم وقد قال �صلى �هلل عليه و�صلم  �صهادة هذ�  و�ئلة لم رددت 

)من �صلى �إلى قبلتنا فهو م�صلم له ما لنا وعليه ما علينا(.

َتْر�َصْوَن  ْن  �أبا �صعيد يقول �هلل تعالى:{ ِممَّ �إيا�س: يا  فقال له 

فهم  وق��د  نر�صاه.  ل  وه��ذ� ممن   .)282 )�لبقرة:   | َهَد�ِء  �ل�صُّ ِم��َن 

�أن  �إيا�س �لآية حق فهمها و�إنها ت�صع للق�صاة في كل زمان ومكان 

�لقاعدة في �ل�صهادة حق �قتناع �لقا�صي بها و�طمئنانه �إليها.

�إب��ان  �متدت  �إذ  و�أث��ره��ا  �إ�صعاعاتها  �لقاعدة  لهذه  وك��ان 

�لديمقر�طية  دول  �إلى  �لأندل�س  في  �لإ�صالمية  �لح�صارة 

كانت  �أن  بعد  �لإج��ر�ئ��ي��ة  ت�صريعاتها  ف��ي  ودخ��ل��ت  �لغربية 

»∏≤Y ∞°üæH ¢SÉædG º∏cCG :∫ƒ≤j ¢SÉjEG ¿Éc

 ¬∏c »∏≤Y â©ªL ¿ÉæKG s‹EG º°üàNG GPEÉa
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تغريدات المشاهير

�ليوني�صكو : �إن �ملحيطات هي �مل�صدر �لأكرب يف �لعال للمو�رد �جلينية، 

وت�صتخدم ب�صكل متز�يد لعالج �لأمر��س �لإن�صانية مثل �ل�صرطان.

موزاييك

ويليام هيè: �صاأجدد دعم �ململكة �ملتحدة للدميقر�طية يف ليبيا خالل 

�إىل  و�حلاجة  �لإن�صان  بحقوق  �لرت��ق��اء  عن  ف�صاًل  �لنتقالية  �لفرتة 

تو�صيع �صيادة �لقانون.

�ل�صيï خالد �خلليفة :

�إنه فار�س ترجل .. ل يتهاون يف �حلق ول يت�صاهل .. ووقف يف وجه من 

بغى و تطاول .. رحم �هلل �لمري نايف.

�أنت �ل�صاللة �لطبيعية لو�لديك و�أج��د�دك، وما  حممد �لرطيان: هل 

لتك بهذ� �ل�صكل؟ هل �أنت نتيجة للبيئة وثقافتها؟  ورثته من جينات �صكهّ

�أم �أنت ما �صنعته �أنت؟.. من �أنت؟!

�ح�صائيات : 

توقعات باأن ميثل �مل�صلمون ربع �صكان فرن�صا  بحلول عام 2025 ميالدي. 

نعوم ت�صوم�صكي: ت�صتخدم و�صائل �لإعالم علماء �لنف�س لعمل در��صات 

على غر�ئز �لنف�س �لب�صرية ومو�طن �صعفها ومن ثمهّ ��صتغالل نقاط 

�ل�صعف هذه.

�صاحب �ل�صمو �ل�صيï حممد بن ر��صد: 

يف خ��ت��ام ع���ام در�����ص���ي ح��اف��ل ...�أح������ب �أن �أ���ص��ك��ر ج��م��ي��ع �مل��در���ص��ني و�مل��در���ص��ات 

و�لإد�ريني... و“نياتي جلميع �أبنائنا �لطلبة بالتوفيق و�لنجاح يف �متحاناتهم.

@HHShkMohd

�مللكة ر�نيا �لعبد�هلل: 

فعلياً  �إ�صالحاً  ن�صمن  لكي  مهار�تية،  ونه�صة  تعليمية  �صحوة  نحتاج 

وتنمية حقيقية، فالتعليم هو �أول متطلبات �لتنمية.

@QueenRania

دمييرتي ميدفيديف :

�لقانون �جليد يكون د�ئماً كذلك عندما يو�زن

بني م�صالح �ملجتمع و�حلكومة.

@  MedvedevRussiaE@  MedvedevRussiaE

@ UNESCOarabic

@khalidalkhalifa
‚يب ميقاتي:

�أدين �لحتكام �إىل �لعنف حلل �لنز�عات، مهما كانت، و�أعترب خ�صو�صاً 

�أن قتل �لأطفال جرمية بحق �لن�صانية ل يجوز �ل�صكوت عنها.

@Najib_Mikati

@ WilliamJHague

@alrotayyan

@Ar_Noam_Chomsky

@SOFWorld
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إعداد: مريم عبيد بن عمير
رFي�¢ �ضعبá الوعي الEلÊhÎµ باملع¡د

ب����اب ي��ج��ي��ب ف��ي��ه خ���ب���ر�ء �ل���ق���ان���ون في 

�لقر�ء  و��صتف�صار�ت  �أ�صئلة  عن  �لمعهد 

القانون المدني والعملالقانون الجنائياألحوال الشخصيةDubaiJudicial@عبر موقعنا على تويتر

 πg É¡LGhR øe äGƒæ°S 10 ó©H ™∏ÿG Ö∏£J »àdG ICGôŸG 
?¢Sô©dG äÉ≤Øf ™aóH Ωõ∏J

   ي�صح �لخلع على ما يتر��صى عليه �لزوجان من �لبدل 

فاإن �تفقا على �أن ترد له �لمهر بالإ�صافة �إلى نفقات �لعر�س 

فيلزمها ذلك.

 ¬°†jô–  ”  Ée  RhÉéàH  ¢VôëŸG  ΩÉb  ádÉM  ‘
 ??¬Hƒ≤©dG ¢ùØæH ¬°VôM …òdG ÖbÉ©j πg ..¬«∏Y
   يعاقب �لمحر�س على �لجريمة �لتي حر�س عليها 

بناء  �لجريمة  وقعت  �إذ�  �إل  ليعاقب  �إن��ه  حيث  فقط 

على تحري�صه.

 ΩõdCGh  áKOÉM  ÖµJQG  áæ°S  20  √ôªY  ÜÉ°T
 √ódGh  ¿ƒfÉ≤dG  Ωõ∏j  πg ™£à°ùj  ⁄h ¢†jƒ©àdÉH

?¢†jƒ©àdÉH
رقابة  تحت  �لب��ن  لأن  بالتعوي�س  يلتزم  �لأب  نعم 

�لأب ولبد من �أن يقوم �لأب بدفع �لتعوي�س للمت�صرر.

 §«°ùH  í«°VƒJ  Ωó≤J  ≈Lôj  »FÉæ÷G  ¿ƒfÉ≤dG  ‘
(379) IOÉª∏d

   هذه �لمادة تتعلق بجريمة �إف�صاء �ل�صر �لمهني �أو 

�لوظيفي فتكون �لعقوبة �لحب�س مدة ل تقل عن �صنة 

و�لغر�مة ل تقل عن 20000 �أو �إحد�هما.

 ájÉ¡f πÑb ôLCÉà°ùŸG OôW QÉ≤©dG ÖMÉ°U ≥M øe πg
?QÉ≤©dÉH kGQô°V ≥◊CG π©a ÖÑ°ùH ∂dPh √ó≤Y

   لبد من �للجوء للمحكمة لإثبات �لأ�صر�ر ومن 

ثم �تخاذ �لالزم.

 ¿Éc ¿EG á°UÉN Ωô› π©a ƒg πg äÉŸÉµŸG π«é°ùJ
?á«ØJÉ¡dG áŸÉµŸG ±GôWCG óMCG πYÉØdG

   ت�صجيل �لمكالمات يكون من �ل�صلطات ويتم بعد 

وهي  �لمختلفة  �لق�صائية  �ل�صلطات  م��ن  �لإذن  �أخ��ذ 

�لنيابة �لعامة.

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘  πeÉ©dG  øWGƒŸG  ∞XƒŸG  πg
?ájô°ûÑdG OQGƒŸG ΩCG πª©dG ÚfGƒ≤d ™°†îj

�لعامل في �لقطاع �لخا�س يخ�صع لقانون �لعمل 

ولي�س لقانون �لمو�رد �لب�صرية. 

 ¿ƒfÉ≤dG ‘ É¡àHƒ≤Y Éeh ,á«°ü©ŸG Ú°ù– áÁôL »g Ée 
?ºµd Gôµ°T »JGQÉe’G

وتزيينها  تهيئتها  تعني  �لمع�صية  تح�صين  �لتعريف: 

لل�صخ�س بغر�س تح�صينها له لكي ُيْقدم عليها ويقترفها.

�لعقوبة:

�لحب�س و�لغر�مة �أو �إحد�هما )�لمادة 3/312( عقوبات

 πg É¡LGhR øe äGƒæ°S 10 ó©H ™∏ÿG Ö∏£J »àdG ICGôŸG
?¢Sô©dG äÉ≤Øf ™aóH Ωõ∏J

   ي�صح �لخلع على ما يتر��صى عليه �لزوجان من �لبدل 

فاإن �تفقا على �أن ترد له �لمهر بالإ�صافة �إلى نفقات �لعر�س 

فيلزمها ذلك.

غّرد واستشر

بح
وار

رد 
 غ

قة
ساب

م
2012/6/7 ïjQÉàH äó≤Y »àdG , ¤hC’G á≤HÉ°ùŸG ‘ ¿hõFÉØdG

�صوD�ل: �إذ�طلق �لزوجة زوجته �لطلقة �لأولى و�أنتهت فترة �لعدة و�أر�د �إرجاعها هل:

جديد ومهر  جديد  بعقد  يرجعها   )1
 2( ليحتاج عقد جديد

 3( لبد �أن تتزوج من �آخر وبعد �لطالق منه يرجعها

يرجى �إر�صال �لجو�ب باإختيار 1و2و3 ومع �لجو�ب ي�صع #غردو�ربح

حوراء  @HAWRAMOSAالمغردون الفائزون

algniah_b_alla@  نيہ بٱللہ ٱلغّ

MarwaAlgharib@  Marwa Al gharib
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(1) IOÉŸG
áæé∏dG π«µ°ûJ

يف  ت�صم  بحيث  �لطبية،  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة  1-ت�صكل 

ع�صويتها �أطباء ��صت�صاريني يف �لتخ�ص�صات �لتالية:

�أ-�جلر�حة �لعامة.

ب-�أمر��س �لن�صاء و�لولدة.

ج-�أمر��س �لقلب.

د-�لتخدير.

ه�-�أمر��س �لأطفال.

و-�لطب �لباطني.

ز-�لطب �ل�صرعي.

ح-�لأمر��س �لع�صبية.

ويجوز ملجل�س �لوزر�ء �إ�صافة �أي �خت�صا�صات طبية �أخرi �إىل 

ع�صوية �للجنة.

2-يحدد بقر�ر من وزير �ل�صحة كل من رئي�س �للجنة ونائب 

�لرئي�س و�أع�صاء �للجنة.

(2) IOÉŸG
áæé∏dG äÉ°UÉ°üàNG

تخت�س �للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية باإبد�ء �لر�أي �لفني 

يف �حلالتني �لتاليتني:-

�صببه، و�لأ�صر�ر  بيان  �لطبي من عدمه، مع  1-وج��ود �خلطاأ 

�ملرتتبة عليه �إن وجدت وعالقة �ل�صببية بني �خلطاأ و�ل�صرر، و�أي 

�أمور �أخرi تطلب منها.

2-–ديد اطر �ملهنة �ملتعلقة باملمار�صات �لطبية.

(3) IOÉŸG
1-“ار�س �للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية �خت�صا�صاتها بناًء 

على طلب �جلهات �ل–ادية �لآتية دون غريها:

�أ-وزير �ل�صحة �أو من يفو�صه من موظفي وز�رة �ل�صحة.

ب-�ملحكمة �ملخت�صة.

ج-�لنيابة �لعامة.

للجهات  ر�أي��ه��ا  �للجنة  ت��ق��دم  �صبق،  ‡��ا  2-����ص��ت��ث��ن��اء 

منها  طلبت  ما  �إذ�  وذل��ك  �ملحلية،  و�لق�صائية  �ل�صحية 

�إحدi تلك �جلهات ذلك.

(4) IOÉŸG
ájƒ°†©dG Ióe

ثالث  �لطبية  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة  يف  �لع�صوية  م��دة 

�صنو�ت قابلة للتجديد.

(5) IOÉŸG
áæé∏dG πªY ΩÉ¶f

وز�رة  يف  �لطبية  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة  م��ق��ر  1-ي��ك��ون 

�أعمال  لتول  موظفان  �ل�صحة  وزي��ر  من  بقر�ر  ويعني  �ل�صحة، 

مقرر و�صكرتارية �للجنة، وذلك –ت �إ�صر�ف رئي�س �للجنة.

2-يتوىل مقرر �للجنة �لخت�صا�صات �لآتية:

�ل�صجالت  يف  وق��ي��ده��ا  �للجنة  على  �ل��ع��ر���س  طلبات  �أ-ت��ل��ق��ي 

�خلا�صة بذلك.

باحلالة  �خلا�صة  و�لوثائق  و�مل�صتند�ت  �لطبي  �مللف  ب-طلب 

�ملعرو�صة و�لأطر�ف �ملعنية.

رئي�س  م��ع  بالتن�صيق  �لج��ت��م��اع  حل�����ص��ور  �لأع�����ص��اء  ج-دع����وة 

�للجنة.

د-�إعد�د جدول �أعمال �للجنة.

ه�-�إعد�د حما�صر �جتماعات �للجنة.

�لأع�صاء  ك��اف��ة  م��ن  موقعاً  �لنهائي  �للجنة  تقرير  و-�إع����د�د 

�حلا�صرين و�إر�صاله �إىل �جلهة �ملحيلة.

(6) IOÉŸG
Œتمع �للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية بدعوة من رئي�صها �أو 

نائبه يف حال غياب �لرئي�س للنظر فيما يحال �إليها من �حلالت.

�إل بح�صور ثلثي �لأع�صاء،  ول يكون �جتماع �للجنة �صحيحاً 

على �أن يكون من بينهم �لرئي�س �أو نائبه.

حالة  ويف  �حلا�صرين،  �أع�صائها  باأغلبية  �للجنة  ر�أي  وي�صدر 

�لت�صاوي يرجح �جلانب �لذي فيه رئي�س �لجتماع.

(7) IOÉŸG
تقرير�ً  �لطبية  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة  1-ت�صع 

م�صبباً بر�أيها يف كل حالة تعر�س عليها بناء على ما ثبت 

�مللف  على  �لط���الع  وب��ع��د  �أم��ك��ن  �إن  م��ن فح�صها  لديها 

 iأخر� للجنة من حقائق ومعلومات  يتو�فر  وما  �لطبي 

ájOÉ–’G äÉ©jô°ûàdG

 ¿CÉ°T  ‘  Ω2011  áæ°ùd  (9)  ºbQ  …OÉ–G  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôe-1

 áæ°ùd (11) ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J

.ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG ¿CÉ°ûH Ω2008

دول��ة  �لر�صمية  �جل��ري��دة  �إىل   Çل��ق��ار� نحيل  �مل�صاحة  ول�صيق 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وز�رة �لعدل – �لعدد خم�صمائة وثمانية 

وع�صرون )ملحق( –�ل�صنة �لو�حد و�لربعون – ذو �لقعدة 1432 

ه� - �صبتمرب 2011م

 ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  Ω2012  áæ°ùd  (32)  ºbQ  …OÉ–G  Ωƒ°Sôe-2

 øY  á«fóŸG  á«dhDƒ°ùŸG  ¿CÉ°ûH  Éæ««a  á«bÉØJG  πjó©J  ∫ƒcƒJhôH

.1997 ájhƒædG QGô°VC’G

ول�صيق �مل�صاحة نحيل �لقارÇ �إىل �جلريدة �لر�صمية – دولة 

خم�صمائة  – �ل��ع��دد  �ل��ع��دل  – وز�رة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

– جمادi �لآخ��رة  �لثانية و�لأرب��ع��ون  – �ل�صنة  وخم�صة وثالثون 

1433 ه� - �أبريل 2012م  �س 11 وما بعدها

Ω2012 áæ°ùd (6) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb -3

á«Ñ£dG á«dhDƒ°ùª∏d É«∏©dG áæé∏dG ¿CÉ°ûH

:AGQRƒdG ¢ù∏›
بعد �لطالع على �لد�صتور.• 

ب�صاأن •  1972م  ل�صنة   )1( رق���م  �ل–����ادي  �ل��ق��ان��ون  وع��ل��ى 

و�لقو�نني  �ل����وزر�ء،  و�صالحيات  �ل����وز�ر�ت  �خت�صا�صات 

�ملعدلة له.

�صاأن •  يف   1974 ل�صنة   )8( رق��م  �ل–����ادي  �ل��ق��ان��ون  وع��ل��ى 

تنظيم �خلربة �أمام �ملحاكم.

باإ�صد�ر •   1987 ل�صنة   )3( رق��م  �ل–���ادي  �ل��ق��ان��ون  وع��ل��ى 

قانون �لعقوبات، و�لقو�نني �ملعدلة له.

�صاأن •  يف   2008 ل�صنة   )10( رق��م  �ل–���ادي  �لقانون  وعلى 

�مل�صوDولية �لطبية.

وعلى �ملر�صوم بقانون �–ادي رقم )5( ل�صنة 2011 يف �صاأن • 

�حلكومة  يف  و�للجان  و�لأم��ن��اء  �لإد�ر�ت  ‹ال�س  تنظيم 

�ل–ادية.

 وعلى قر�ر ‹ل�س �لوزر�ء رقم )31( ل�صنة 2009 بت�صكيل • 

�للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية ونظام و�إجر�ء�ت عملها.

وعلى قر�ر ‹ل�س �لوزر�ء رقم )33( ل�صنة 2009 بالالئحة • 

�لتنفيذية للقانون �ل–ادي رقم )10( ل�صنة 2008 يف �صاأن 

�مل�صوDولية �لطبية.

ب��الإن��اب��ة، وبو�فقة •  �ل�صحة  وزي��ر  م��ا عر�صه  وب��ن��اًء على 

‹ل�س �لوزر�ء. قرر:

 á«©jô°ûàdG äGóéà°ùŸG
 äGQÉ`````eE’G á```dhO ‘
Ió```````ëàŸG á«Hô```©dG

اEعداد: اأ.د حممد حممد حممد اأبوزيد

8485

الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة  هو 
من   ١١١ (المادة  الجديدة،  بالتشريعات 
معهد  مجلة  في  النشر  فإن   الدستور) 
الداعمة  الوسيلة  هو  القضائي  دبي 
2لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
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نتيجة –قيقها ومناق�صتها ودر��صتها �لفنية للحالة.

2-للجنة �أن تدعو للح�صور من ترi �صرورة مناق�صته 

�لطالع  للجنة  يحق  كما  �ملعرو�صة،  �حلالة  مو�صوع  يف 

على ما ترi �صرورة �لطالع عليه من وثائق وم�صتند�ت، 

وعلى �جلهات �ملعنية “كني �للجنة من ذلك.

من  تخ�ص�صية  فرعية  جلان  ت�صكيل  للجنة  3-يجوز 

بني �أع�صائها �أو من غريهم لإبد�ء �لر�أي �لفني يف م�صاألة 

ت��ر�ه من �خلرب�ء  ب��ر�أي من  �أن ت�صتعني  معينة، كما لها 

و�ل�صت�صاريني يف �حلالت �ملعرو�صة عليها، وي�صدر بذلك 

قر�ر من رئي�س �للجنة �أو نائبه يف حال غياب �لرئي�س.

�صاأن  يف  �ملحلية  للجهة  تقريرها  رفع  �للجنة  4-على 

 ïتاري �ملعرو�صة عليها خالل ثالثني يوماً من  �حل��الت 

�لإحالة. ويجوز “ديد �مليعاد ملدة �أو مدد �أخرi ‡اثلة 

بو�فقة �جلهة �ملحلية بناًء على طلب �للجنة.

(8) IOÉŸG
يحظر على �أي ع�صو من �أع�صاء �للجنة ح�صور جل�صاتها 

�أو �لإدلء بر�أيه يف �صاأن �أي مو�صوع معرو�س عليها متى كان 

�لر�بعة م�صلحة �صخ�صية  �أقاربه حتى �لدرجة  �أو لأحد  له 

فيه.

(9) IOÉŸG
ت�صري يف �صاأن �أع�صاء �للجنة �لأحكام �خلا�صة باخلرب�ء 

�لطبية  �مل�صوDولية  قانون  �أح��ك��ام  مع  يتعار�س  ب��ال  وذل��ك 

 iأم��ام �إحد� وي��وDدي كل منهم �ليمني �لقانونية ملرة و�ح��دة 

دو�ئر �ل�صتئناف �ل–ادية �لتي يقع فيها مقر �إقامته وذلك 

قبل ‡ار�صته لعمله يف �للجنة.

(10) IOÉŸG

áæé∏dG á«fGõ«e
يكون للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية ميز�نية ت�صغيلية �صمن 

ميز�نية وز�رة �ل�صحة يقرتحها وزير �ل�صحة بالتن�صيق مع وز�رة 

�ملالية وتعتمد من ‹ل�س �لوزر�ء.

(11) IOÉŸG
مكافاآت �أع�صاء �للجنة

مُينح رئي�س و�أع�صاء �للجنة �لعليا للم�صوDولية �لطبية مكافاأة 

�صهرية قدرها )5000( خم�صة �آلف درهم عن ح�صور �جلل�صات.

(12) IOÉŸG
áæé∏dG πªY º««≤J

�صنوي  لتقييم  �لطبية  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة  تخ�صع 

لأعمالها من قبل �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.

á«eÉàN ΩÉµMCG
(13) IOÉŸG

بت�صكيل   2009 ل�صنة   )31( رق��م  �ل����وزر�ء  ‹ل�س  ق���ر�ر  يلغى 

كما  عملها،  و�إج���ر�ء�ت  ونظام  �لطبية  للم�صوDولية  �لعليا  �للجنة 

يلغى كل حكم يخالف هذ� �لقر�ر �أو يتعار�س معه.

(14) IOÉŸG
 ïتاري به من  ويعمل  �لر�صمية،  �لقر�ر يف �جلريدة  ُين�صر هذ� 

�صدوره.

Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óª
AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

�صدر عنا:

بتاريï: 18 جمادi �لأوىل 1433 ه�

�ملو�فق: 10 �أبريل 2102م

 ºbQ ™∏°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ QGôb - 4

 π°ùZ  á¡LGƒe  äGAGôLEG  πjó©J  ¿CÉ°ûH  Ω2011  áæ°ùd  (40)

.ÜÉgQE’G πjƒ“ áëaÉµeh ∫GƒeC’G

�لر�صمية  �جل��ري��دة  �إىل   Çل��ق��ار� نحيل  �مل�صاحة  ول�صيق 

– �لعدد  �لعدل  – وز�رة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  – دولة 
 – و�لأرب��ع��ون  �لثانية  – �ل�صنة  و�ثنان وثالثون  خم�صمائة 

ربيع �لأول 1433 ه�- يناير 2012م   �س 226

 (2012/2)  ºbQ  …õcôŸG  ±ô°üŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  QGôb  -  5

 ¢Vhô≤dG  ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  (2011/5)  ºbQ  ¢ù∏éŸG  QGôb  πjó©àH

OGôaC’G AÓª©∏d áeó≤ŸG iôNC’G äÉeóÿGh á«aô°üŸG

¤hC’G IOÉŸG
تعدل �ملادة )20( )�لقرو�س �لقائمة حالياً( لت�صبح بعد 

�لتعديل كما ياأتي:

�أ/ تنطبق �أحكام هذ� �لنظام على كافة �لبنوك و�صركات 

�لتمويل  و���ص��رك��ات  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل��ب��ن��وك  وت�صمل  �ل��ت��م��وي��ل 

�مل�صرفية  و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت  ل��ل��ق��رو���س  بالن�صبة  �لإ���ص��الم��ي��ة 

�ملقدمة من هذه �جلهات فيما يتعلق بالقرو�س �ل�صخ�صية 

عد�  ما  حالياً،  و�لقائمة  �ل�صيار�ت  وق��رو���س  �ل�صتهالكية 

�أية غر�مات ت �حت�صابها عليها قبل  �أو  �لعمولت و�لر�صوم 

تاريï �لعمل بهذ� �لنظام، فتعترب منتهية.

ب/ يحق لأي مقرت�س نقل قر�صه/ “ويله من �أي بنك 

�صد�د  �لدولة مقابل دفع عمولة  �صركة “ويل عاملة يف  �أو 

مبكر ل تتجاوز 1% من �لر�صيد �ملتبقي للقر�س �أو )10,000( 

ع�صرة �آلف درهم �أيهما �أقل، ويحق لأي بنك �آخر �أو �صركة 

“ويل �أخرi عاملة يف �لدولة قبول �لتحويل بغ�س �لنظر 

عن كون ر�صيد �لقر�س �أو �لتمويل يتعدi �حلدود �مل�صموح 

�أن��ه يف ه��ذه �حلالة ل ي�صمح بزيادة  �إل  �لنظام،  بها يف ه��ذ� 

ر�صيد �لقر�س �أو �لتمويل عن طريق منح قر�س �أو “ويل 

�إ�صايف للمقرت�س.

á«fÉãdG IOÉŸG
�لعربية  باللغتني  �لر�صمية  �جل��ري��دة  يف  �لتعديل  ه��ذ�  ُين�صر 

و�ل‚ليزية ويعمل به �عتبار�ً من تاريï ن�صره.

…P’ƒa ∞jô°T π«∏N
…õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

2012/4/12 ïصدر يف �أبوظبي بتاري�

:≥HÉ°ùdG QGô≤dG iõ¨e

¢Vhô≤dG ÜÉë°UCG IÉfÉ©Ÿ kÉYGOh
äGQÉ«°ùdG ¢Vhôbh á«cÓ¡à°S’G á«°üî°ûdG

جهات  م��ن  باح�صائيات  �مل��دع��م  �لعملي  �ل��و�ق��ع  ي�صري 

متخ�ص�صة �إىل �أن عدد�ً كبري�ً من �أ�صحاب �لقرو�س �ل�صخ�صية 

ففائدة  �ل��دي��ن.  غلبة  ي��ع��ان��ون  �ل�����ص��ي��ار�ت  وق��رو���س  �ل�صتهالكية 

�أو   %60 �إىل  ي�صل  قد  �ل�صد�د  وق�صط   %9 �إىل  ت�صل  قد  �لقرو�س 

70% وحتى �إىل 85% من �لر�تب، وهو ما يجعل �ملقرت�س يف حالة 

�ليومية،  �حلياتية  بالتز�ماته  �لوفاء  ��صتطاعته  لعدم  �صديد  عوز 

�ل��ذي ي�صعهم يف حرج �صديد  و�حتياجات �لأ�صرة و�لأب��ن��اء. �لأم��ر 

بني �أهلهم و�ملحيطني بهم.

وهذه �لقرو�س بقيت على حالها من حيث �رتفاع �صعر �لفائدة 

و�رتفاع ن�صبة �ل�صتقطاع من �لر�تب، وق�صر مدة �ل�صد�د، رغم �أن 

�لفائدة  �أ�صعار  وبالفعل يف خف�س  �أخ��ري�ً  بع�س �مل�صارف قد بد�أت 

على �لقرو�س �ل�صخ�صية �ل�صتهالكية وقرو�س �ل�صيار�ت مقارنة 

بالعامني �لآخريني.. �إذ �نخف�س �صعر �لفائدة �إىل 4% بعد �أن كان 

يرت�وح بني 6% و 12% ب�صرط –ويل �لر�تب.

و�إذ� ��صت�صعرت �لدولة معاناة �أ�صحاب هذه �لقرو�س، فر�أت �أن 

من م�صوDوليتها �تخاذ تدبري يرفع هذ� �لعنت �ل�صديد، فكان تدخل 

�لبنك �ملركزي، باعتباره ميثل �لدولة يف ‹ال �ل�صيا�صة �لنقدية 

�إ���ص��د�ر  يف  و�صلطات  رقابية  �أدو�ت  م��ن  ميلك  وب��ا  و�لإئ��ت��م��ان��ي��ة، 

�لبنك  �أ���ص��در  وبالفعل  و�ل��ب��ن��وك.  للم�صارف  �مللزمة  �لتعليمات 

�ملركزي قر�ره �مل�صار �إليه و�ملتقدم بيانه.

وتتمثل �أحكام هذ� �لقر�ر فما يلي:

�أو قر�س  1-من حق كل مقرت�س لقر�س �صخ�صي ��صتهالكي 

�صيارة �أن ينقل قر�صه �أو “ويله من �أي بنك �أو �صركة “ويل عاملة 

يف �لدولة.

2-من حق �أي بنك �آخر �أو �صركة “ويل �أخرi عاملة يف �لدولة 

قبول هذ� �لتمويل حتى ولو كان �لر�صيد من �لقر�س �أو �لتمويل 

يتعدi �حلدود �مل�صموح بها يف نظام �لقرو�س )وهذ� �حلد ل يزيد 

عن ع�صرين �صعف �لر�تب �أو  �لدخل �لجمال للمقرت�س، وقر�س 

�ل�صيارة( ويف هذه �حلالة ل  80% من قيمة  �ل�صيارة ل يزيد على 

äGQÉ«°ùdG ¢Vhôbh á«cÓ¡à°S’G á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG ÜÉë°UCG IÉfÉ©Ÿ kÉYGOh
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ي�صمح بزيادة ر�صيد �لقر�س �أو �لتمويل عن طريق منح قر�س �أو 

“ويل �إ�صايف للمقرت�س.

3-يلتزم �ملقرت�س �لذي يرغب يف نقل قر�صه �أو “ويله بدفع 

�أو  1% من �لر�صيد �ملتبقي للقر�س  عمولة �صد�د مبكر ل تتجاوز 

10,000 درهم �أيهما �أقل.

?IÉfÉ©ŸG ™aQ QGô≤dG Gòg ≥≤ëj ∞«c øµdh
�لقرو�س  �صر�ء  “ويل  �صركة  �أو  بنك  كل  مكنة  من  1-�أ�صبح 

�أك��Ì ‡ا  �ل�صنو�ت، بحيث ت�صبح  و�إع��ادة هيكلتها، من حيث عدد 

جاء يف عقد �لقر�س مع �لبنك �لأول، ومن حيث ن�صب �ل�صتقطاع 

م��ن �ل���ر�ت���ب ب��ح��ي��ث ي��ق��ل �مل���ق���د�ر �مل��خ�����ص��وم م��ن �ل���ر�ت���ب وك��ذل��ك 

تخفي�س �صعر �لفائدة.

�إىل خف�س  بالفعل  �مل�صارف  بع�س  �صياق �Œاه  ياأتي يف  وهذ� 

م�صرفيني  خ��رب�ء  و�أن  بل  �إليه.  �مل�صار  �لنحو  على  �لفائدة  �أ�صعار 

يوDكدون على �أن �لتعديل �لذي جاء به هذ� �لقر�ر �مل�صار �إليه من 

�صاأنه �أن يزيد حدة �ملناف�صة بني �مل�صارف و�صركات �لتمويل �لعاملة 

 iلأخر� �لفائدة، و–�صني �خلدمات  �صعر  على خف�س  �لدولة  يف 

�لتي يقدمونها لعمالئهم.

2-�أ�صبح يف مكنة كل مقرت�س )قر�س �صخ�صي ��صتهالكي �أو 

قر�س �صيارة( �أن يلجاأ �إىل �أي بنك عامل يف �لدولة يوفر له خدمة 

�لفائدة  و�صعر  �ل�صنو�ت،  وع��دد  �لقر�س  �أق�صاط  حيث  من  �أف�صل 

�مل��ح��ددة  �لعمولة  دف��ع  مقابل  �إل��ي��ه  قر�صه  نقل  على  معه  ويتفق 

للبنك �لذي كان قد �أقر�صه يف �لبد�ية نظري �ل�صد�د �ملبكر.

منه،  �قرت�س  �ل��ذي  �لبنك  من  �صي�صتفيد  فاملقرت�س  وعليه 

باأن يعمل هذ� �لبنك على تخفي�س �صعر �لفائدة، وخف�س مقد�ر 

�ل�صنو�ت،  �لر�تب، وزيادة عدد  �صهرياً من  ي�صتقطع  �لذي  �لق�صط 

و–ويل  �مل��ح��ددة،  �لعمولة  مقابل  �ملبكر  �ل�����ص��د�د  يقبل  �أن  و�إم���ا 

باقي �لر�صيد من �لقر�س �إىل بنك �آخر يتفق معه �ملقرت�س على 

�لتحويل ومينحه هذه �ملز�يا �لتي ترفع عنه �ملعاناة.

ويف هذ� فليتناف�س �ملتناف�صون

فيما  وردت   (äÉë∏£°üŸ  §«°ùÑJ) �إىل  ن�����ص��ري  �أن  ب��ق��ي 

تقدم وهي ما يلي:

1- م�صطلح )�لبنك �ملركزي(: هو م�صرف �لإم��ار�ت �لعربية 

�لأ�صا�صي لوجوده هو  )�أبوظبي( و�لهدف  �ملركزي ومقره  �ملتحدة 

تنظيم )�ل�صيا�صة �لنقدية و�لئتمانية( يف �لدولة قاطبة.

�لإج��ر�ء�ت  هي  و�لئتمانية(:  �لنقدية  )�ل�صيا�صة  2-م�صطلح 

ن�صاط  على  و�إ�صر�فه  رقابته  لإحكام  �ملركزي  �لبنك  ي�صعها  �لتي 

بهدف –قيق  وذلك  �لدولة،  يف  �ملوجودة  و�مل�صارف  �لبنوك  كافة 

�ل�صتقر�ر �لنقدي.

3-م�صطلح )�ل�صتقر�ر �لنقدي(: هو �لتو�زن يف عر�س �لنقود 

وهو يقت�صي عر�س �لنقود بحيث ل يكون هناك زيادة يف عر�صها 

ب�صكل يوDدي �إىل رو�ج وزيادة يف حجم �لإنفاق زيادة كبرية ت�صل �إىل 

�أمام زيادة على �لطلب على  حد ما ي�صمى )بالت�صخم( �أي ن�صبح 

�ل�صلع باأكÌ من �ملعرو�س منها.

وه������و ي��ق��ت�����ص��ي �أي���������ص����اً ع����ر�����س �ل����ن����ق����ود ب���ح���ي���ث ل ي���ك���ون 

�ن��خ��ف��ا���س  �إىل  ي��������وDدي  ن���ح���و  ت��ق��ل��ي��ل يف ع���ر����ص���ه���ا ع���ل���ى  ه����ن����اك 

ح���ج���م �لإن�����ف�����اق �ن���خ���ف���ا����ص���اً ك����ب����ري�ً ي�����ص��ل �إىل ح����د م����ا ي�����ص��م��ى 

ع��ل��ى  �ل���ط���ل���ب  يف  �إن����خ����ف����ا�����س  �أم���������ام  ن�������ص���ب���ح  �أي  )ب����ال����ك���������ص����اد( 

�ل�صلع �ملعرو�صة.

ع��ر���ص��ه��ا  م����ن  �ل���ت���ق���ل���ي���ل  �أو  �ل���ن���ق���ود  ع����ر�����س  و�ل���ت���و����ص���ع يف 

�ل�����ظ�����روف  �أوق������������ات م���ع���ي���ن���ة، م������ع  ي�����ك�����ون م����الئ����م����اً يف  ق������د ل 

�لق���ت�������ص���ادي���ة، ول�����ذ� ف��ال��ب��ن��ك �مل����رك����زي ي��ت��دخ��ل ب���ا مي��ل��ك من 

و�����ص����ائ����ل و����ص���ل���ط���ات ل���ي���ح���ق���ق ع����ر�����ص����اً ل���ل���ن���ق���ود ي���ت���ن���ا����ص���ب م��ع 

�أو ي�����ص��ع  �لأو�������ص������اع �لق���ت�������ص���ادي���ة ف��ي��م��ن��ع ح������دوث �ل��ت�����ص��خ��م 

حد�ً له �أو يعاجله، وكذلك يفعل بالن�صبة للك�صاد.

�ل�صاأن  هذ�  �ملركزي يف  �لبنك  ي�صتخدمها  �لتي  �لو�صائل  ومن 

)�صعر �لفائدة( فمن خالل رفع �صعر �لفائدة على �لقرو�س �لتي 

“نحها �مل�صارف لعمالئها، يقل �لطلب على �لقرت��س ‡ا يوDدي 

�إىل �حلد من تز�يد حجم �لإنفاق. ومن خالل خف�س �صعر �لفائدة، 

يف  �مل�صاهمة  وبالتال  و�ل�صتثمار  �لق��رت����س  على  �لإق��ب��ال  ي��زد�د 

�خلروج من حالة �لك�صاد.

وكذلك ميكن من خالل �صعر �لفائدة �لتحكم يف �لت�صجيع على 

للدولة،  �لقت�صادية  لل�صيا�صة  وفقاً  معينة  قطاعات  يف  �ل�صتثمار 

فاإن كان �لقت�صاد يف �لدولة يعان من حالة ك�صاد يف قطاع �ل�صلع 

�أن يعمل على  �ل�صتهالكية و�ل�صيار�ت، فاإن �لبنك �ملركزي ميكنه 

فيزد�د  فو�ئدها  �لقطاع وخف�س  �إىل هذ�  �ملقدمة  �لقرو�س  زيادة 

�لإقبال على �لقرت��س، �لأمر �لذي يوDدي �إىل زيادة �لإنفاق على 

هذه �ل�صلع و�خلروج من حالة �لك�صاد. و�لعك�س بالن�صبة للقطاعات 

�لتي تعان من حالة �لت�صخم. و كل ذلك وفقاً خلطة �لدولة.

هذ� و�هلل �أعلم...

د. حممد حممد حممد �أبو زيد

�أ�صتاذ �لقانون �ملدن باملعهد
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�ضÓمá حمد اLEتبي - حممد اليافعي إعداد: /منتدياh äملتقياh äمعار�¢

ó¡©ŸÉH »ª∏©dG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y - »HO áWô°T - ôYÉ°ûdG øªMôdG óÑY Ωó≤ŸGó¡©ŸÉH »ª∏©dG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y - ¿Gójƒ°S º©æŸG óÑY »eÉëŸG

ó¡©ŸÉH PÉà°SCG - ójR ƒHCG óª óª óª .O.CG

ó¡©ŸÉH PÉà°SCG -  ‘GƒŸG ¥RGôdG óÑY .O

»HO áWô°T - »°ùeÉ°ûdG º«gGôHG óFGôdG

»HO ºcÉ - …õjÉa Òª°S »°VÉ≤dG

»HóH áeÉ©dG áHÉ«ædG - …OÉª◊G óªMCG /CG

ó¡©ŸÉH »ª∏©dG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y - áeÉ©dG áHÉ«ædG -  …OÉª◊G ó«ªM óª

ó¡©ŸÉH »ª∏©dG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y - »HO ºcÉ - »°ùeÉ°ûdG ˆG óÑY »°VÉ≤dG

»HO ºcÉ - AÉª∏©dG ∞«£∏dG óÑY »°VÉ≤dG

ó¡©ŸÉH »ª∏©dG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y - áeÉ©dG áHÉ«ædG - »°Tƒ∏ÑdG ¢ùfƒj /CG

»HO áWô°T - ó«dh Ö«≤ædG

 ó¡©ŸÉH PÉà°SCG  -  »æjƒ°†dG øªMôdG óÑY óª .O

»HO áWô°T á«ÁOÉcCG - ΩÉæZ ∞jô°T .O.CG
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ió°üdG QGO - ƒ°ù«°ùH ôªY »HO ∑QÉªL - ÖLQ õjõY ∞°Sƒj

¢û∏‚EG âµjôjGO - º∏°SCG óª »HO ºcÉ - ¢ûjhQO ΩÓ°ùdG óÑY

ËôµdG Qó«M - ÊƒjõØ∏«àdG êôîŸG »HO ºcÉ - …ójƒ°ùdG ¿É£∏°S

ó¡©ŸÉH á«°ù°SDƒŸG á«dÉ©ØdG º°ùb ¢ù«FQ - »°ùeÉ°ûdG á°VhQ »HO áeÉ©dG áHÉ«ædG - …ójƒ°ùdG óªMCG

è«∏ÿG IójôL - OÉjR ¥QÉW »Øë°üdG áeÉ©dG áHÉ«ædG -  óMGƒdG óÑY »bÉH

»HO ºcÉ - …OÉª◊G º«gGôHG

â«fÓH â«HQhCG - ¢ù«°ù≤dG Ú∏°û«e »HO ºcÉ - ÓŸG óMGƒdG óÑY ˆG óÑY

¥RGôdG óÑY ájOÉf á«eÉëŸG »HóH ájô°ûÑdG OQGƒŸG IôFGO - á∏«∏H øH ΩÉ°ùàHG

ó¡©ŸÉH ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG º°ùb ¢ù«FQ - ¿ÉYô≤dG π°ü«a
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ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG - »∏Y óª ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG º°ùb - »HÉYõdG …OÉæg

áÑàµŸG ÚeCG ó«Mh  ƒH ˆG óÑY ó¡©ŸÉH çƒëÑdGh äÉ°SGQódG áÑ©°T ¢ù«FQ - Oƒª πeÉc

¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG º°ùb - ¿É°†eQ hôªY

¿ÉªéY á©eÉL - ¿ƒfÉ≤dG á«∏c áÑ∏W øe ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb - ∫Óg óæg

ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG - ΩÉ¶f óª ó¡©ŸÉH ÖjQóàdG áÑ©°T ¢ù«FQ - …OÉª◊G Oƒæ©dG

ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb - º«gGôHG »∏Y

¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ájQGOE’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb - ó«°ùdG ÊÉg

 ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG º°ùb - »ã«¨dG ájQóH

 ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe
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¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

 ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe  ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

¢û∏‚EG âµjôjGO - º∏°SCG óª ,…hô©dG Qƒf ,¿É¡Ñf ËôeájQGOE’G á«ªæàdG IôFGO Ω qôµj ó¡©ŸG  ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe¿  من طلبة جامعة عج�ن

 ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe

 ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe  ¿ÉªéY á©eÉL áÑ∏W øe
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بد�ية �أتقدم بال�صكر ملعهد دبي �لق�صائي لدعوتي �إىل �لتو��صل مع �لقر�ء من 

خالل ‹لة �ملعهد و�أ“نى للمجلة –قيق روDية �ملعهد يف �أن يكون مركز�ً �أقليمياً 

للتميز �لقانون و�لعدل.

�لنمو  تعزيز  يف  فاعل  بدور  �مل�صاهمة  �إىل  دبي  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  وت�صعى 

للتنمية  منا�صبة  بيئة  توفري  على  توجهاتها  يف  وتركز  لالإمارة  �لقت�صادي  و�ل�صتقر�ر 

�لقت�صادية �مل�صتد�مة، و–�صني �حلياة �ملعي�صية، وقيادة م�صرية تطوير �لتنمية �لقت�صادية 

لدبي. ول �صك �أن هذه �ملهمة لي�صت بال�صهلة، وتتطلب تكثيف �جلهود و�صد �لعز�ئم لتحقيق 

�لأهد�ف �ملن�صودة. 

لنمو �قت�صاد �لإمارة، حيث تقوم  �ليوم �صرياناً حيوياً  وهاهي �لد�ئرة ت�صكل 

بو�صع وتنفيذ �ل�صيا�صات ل�صمان ��صتمر�ر �لتنمية �لقت�صادية با ين�صجم وخطة 

دبي �ل�صرت�تيجية 2015، �لتي �أطلقها �صاحب �ل�صمو �ل�صيï حممد بن ر��صد �آل 

مثالية لال�صتثمار،  �لإمارة كوجهة  مكانة  تعزيز  �أهمية  على  �أكدت  و�لتي  مكتوم 

ف�صاًل عن ت�صجيع روح �ملبادرة وتعزيز �ل�صرت�تيجية �جلديدة لنمو �لقطاعات، 

و�صمان جودة �ملنتجات و�خلدمات و�ملعلومات. 

خالل  من  �لإمارة  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  �آلية  وموD�ص�صاتها  دبي  �قت�صادية  وتعزز 

ملز�ولة  �لتجارية  �لرخ�س  و�إطالق  �لأعمال  �إن�صاء  ت�صهيل  ر�أ�صها  �ملتنوعة وعلى  مبادر�تها 

�لتجزئة،  Œارة  وتعزيز  و�مل�صتهلكني،  �ل�صركات  حقوق  وحماية  �لقت�صادية،  �لأن�صطة 

�ملبا�صر،  �لأجنبي  �ل�صتثمار  وجذب  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �ل�صركات  وم�صاعدة  وت�صجيع 

وم�صاعدة �مل�صدرين لال�صتفادة من �صيا�صات �لتجارة �حلرة يف دبي، و�مل�صاهمة يف �لتخطيط 

�ل�صرت�تيجي وتنويع �ملخرجات �لقت�صادية بوترية مت�صارعة.

زيادة  يف  ت�صهم  �لتي  �لفعالة  �ملبادر�ت  من  �لعديد  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  وتطلق 

يف  �لثقة  وتعزيز  �ل�صفافية  على  �لرتكيز  خالل  من  وذلك  لالإمارة  �لتناف�صية  �لقدرة 

�ملمار�صات �لتجارية و�للو�ئح و�لقو�نني �لتي –كم ‹تمع �لأعمال يف دبي، بالإ�صافة �إىل 

ت�صجيع �لتعاون �مل�صرتك بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س لتحقيق �لنمو �لقت�صادي �ملن�صود.

و�أود �لتاأكيد �أن �إمارة دبي ب�صالبة �قت�صادها ومتانة بنيتها �لتحتية وكفاءة مو�ردها 

كافة  على  و�لريادة  �ل‚از  من  مر�حل  �إىل  بها  تدفع  �أ�صا�صية  عو�مل  ت�صكل  �لب�صرية 

�مل�صتويات ويف تلف �لقطاعات. ومن خالل ما ن�صاهده ونلم�صه ب�صكل يومي يف م�صرية 

عملنا �صمن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية وموD�ص�صاتها، نرi �أن هناك موD�صر�ت �إيجابية عديدة 

على منو �لقت�صاد وخ�صو�صاً يف �لقطاعات �لتقليدية كما هو �حلال يف �لتجارة و�ل�صياحة 

و �صيكون يف ت�صاعد م�صتمر باإذن �هلل. و�لنقل. ونحن متفائلون �أن ن�صق �لنمهّ

رسالة
اقتصادية دبي إلى القراء

بقلم/ سامي القمزي
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