الحماية الجنائية لالبتكارات

وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

القواعد الموضوعية

واإلجرائية للرهن التأميني
االقتصاد اإلسالمي ..لماذا؟

المدينة الذكية ..وتشريعاتنا القانونية

دبـي جاهـزة..

والتشريعات متوافقة تقنيًا

شكـرًا خليفة..
بقلم:

في حلته الجديدة

فلتهنأ يا إكسبو فدبي ستستضيفك..

سنبهــر العــالـــم..ونصنع المستقبل..

إكسبو 2020

دبي مدينة مستضيفة

مبروك

لقطة العدد ..صور لمحمد اليافعي

بقلم  :صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء  -حاكم دبي

قبل حوالي �سبع �سنوات ،وتحديداً بعد �أن توليت من�صبي
كنائب لرئي�س ال��دول��ة ورئ�ي���س�اً لمجل�س ال� ��وزراء ع�ق��دت عدة
اج �ت �م��اع��ات م�ت��وا��ص�ل��ة م��ع ب�ع����ض ال�م���س��ؤول�ي��ن ف��ي ال�ح�ك��وم��ة
االتحادية ،وكلفت فريق العمل ب�إجراء مجموعة من الدرا�سات
ال�سريعة حول �أهم احتياجات المواطنين و�أهم التغييرات التي
نريد �أن نجريها في عمل الحكومة  ..وبعد �أن تكونت لدي فكرة
وا�ضحة عن م��اذا نريد؟ وماذا يريد؟ منا المواطنون  ..قمت
بزيارة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل ف��ي ظهيرة �أح��د الأي ��ام ..ا�ستقبلني �سموه
كعادته بابت�سامته المعهودة التي يعرفها المواطنون جميعاً
ويعرفها جميع من قابله وجل�س معه  ..عر�ضت على �سموه في
ظهيرة ذلك اليوم �أهم الأولويات في خطة عملي و�أهم التغييرات
التي �س�أقوم بها في الحكومة و�أه��م المراحل القادمة ..بعد �أن
انتهيت ق��ال ل��ي :على بركة اهلل  ..نحن جميعاً فريق واح��د ..
و�أي نق�ص عندكم �أن��ا �أ�سده  ..واحتياجات المواطنين �ستكون
الأولوية لنا جميعاً..
كنت �أع��رف �أن �سموه لديه م��ن ال��درا��س��ات والمتابعات عن
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�أحوال المواطنين ال�شيء الكثير ،ولكن تفاج�أت بدقتها عندما
ب��د�أن��ا ال�ع�م��ل ف��ي ال �م �ي��دان ،ك��ان��ت ت��أت�ي�ن��ا ��ش�ك��وى م��ن �صيادين
مواطنين في منطقة بعيدة هم بحاجة لميناء �صيد �صغير مث ًال
 ..وعندما نوجه بتلبية الطلب نفاج�أ ب�أن فريق عمل رئي�س الدولة
ر��ص��دوا الميزانية وو�ضعوه �ضمن خطتهم قبلنا  ..كنا نطلب
ح�صر المواطنين ممن هم بحاجة لإحالل م�ساكنهم فنفاج�أ ب�أن
القوائم جاهزة في ديوان الرئا�سة وهي �ضمن الدرا�سة  ..كثرت
�شكاوى المواطنين في �إحدى الفترات عبر البث المبا�شر الذي
نتابعه دائماً من مو�ضوع الديون البنكية  ..فوجهت فريق العمل
بعمل درا�سة حول المو�ضوع ،وعند التوا�صل مع الجهات المعنية
�أخبرونا ب��أن رئي�س الدولة طلب نف�س الدرا�سة قبلنا و�أخبرنا
الأخوة في ديوان الرئا�سة ب�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ر�صد
 10مليارات درهم لحل هذا المو�ضوع..
�أعلنا العام  2013عاماً للتوطين  ..فوجدنا م�شروعاً جاهزاً
كان يعمل عليه رئي�س الدولة قبلنا لإطالق مبادرة لتوظيف 25
�أل��ف مواطن  ..في العام  2010قمنا بعمل عدة اجتماعات مع
الحكومات المحلية لتن�سيق خططنا  ..وكان لدى بع�ض الإمارات
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بع�ض االحتياجات من الحكومة االتحادية خا�صة في مو�ضوع
الطرق  ..قررنا عمل درا�سة ف�أخبرني الأخ من�صور بن زايد �أن
الدرا�سة جاهزة بطلب من رئي�س الدولة حول البنية التحتية في
الإم��ارات و�سي�ضاعف ميزانية م�شاريع البنية التحتية وو�صلت
هذه الميزانية �أخيراً لـ  20مليار درهم في جميع �إمارات الدولة.
يتكرر ه��ذا المو�ضوع ف��ي م�شاريع الإ��س�ك��ان وف��ي م�شاريع
الم�ست�شفيات ال�ج��دي��دة وف��ي غيرها ،حتى �أن�ن��ا كنا قبل فترة
نتناق�ش ف��ي بع�ض ال���س�ي��ا��س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ج��دي��دة لتحفيز
البنوك على دعم ال�شباب في م�شاريعهم ال�صغيرة والمتو�سطة
ليخبرني ال�شيخ من�صور ب��أن رئي�س الدولة �سي�ؤ�س�س �صندوقاً
لنف�س ال�غ��ر���ض و�سي�شمل ك��اف��ة �أن �ح��اء ال��دول��ة ل��دع��م م�شاريع
ال�شباب بميزانية  2مليار درهم.
�أك�ت��ب ال�ي��وم ه��ذا المقال لي�س للثناء على رئي�س الدولة
حفظه اهلل  ..بل �أكتبه للتاريخ � ..أكتبه لأ�ضع �شهادتي �أننا ما
�سابقناه في �شيء يخ�ص تلبية احتياجات المواطنين �إال �سبقنا
فيه � ..أكتبه ليتعلم القادة في كل مكان �أن تلم�س احتياجات
المواطنين وتلبية متطلباتهم ال يحتاج لكثير من ال�ضو�ضاء
وال�ك�لام � ..أكتبه لتعرف الأج�ي��ال ب ��أن ه��ذا الرجل ال��ذي بد�أ
تولي منا�صب ر�سمية منذ نهاية ال�ستينات ولغاية اليوم لم
يتوقف يوماً عن العمل وعن تتبع احتياجات �شعبه  ..وتلم�س
م�شاكلهم وق�ضاياهم وحلها..
يعالج المواطنين على نفقته  ..يق�ضي الدين عن المديونين
بنف�سه  ..يتابع م�شاريع �إ�سكان المواطنين ب�شكل �شخ�صي  ..يفك
الم�سجونين  ..ويكرم الوافدين  ..ويمد يد الخير للمحتاجين
 ..ورغ��م انغما�سه في متابعة �ش�ؤون دولته ومواطنيه هو من
�أكثر النا�س تلم�ساً الحتياجات ال�شعوب الأخرى  ..و�أكثر القادة
عطاء  ..و�أكثرهم رحمة بالم�سكين والم�شرد والجائع و�صاحب
الحاجة  ..قلبه الكبير  ..وح�سه المرهف  ..و�إن�سانيته العالية
جعلت منه مفخرة لنا جميعاً في مجال العمل الإن�ساني.
عندما ق��رر حكيم ال�ع��رب ال�شيخ زاي��د رح�م��ه اهلل تولية
ال�شيخ خليفة بن زاي��د والي��ة العهد في �سنة  1969وه��و في
�سن الواحدة والع�شرين فقط  ..لم يكن ذلك من ف��راغ ولم
يكن من ا�ستعجال  ..بل هي ر�ؤية ثاقبة لل�شيخ زايد  ..ونظرة
متفر�سة ل�م�ع��دن ذل��ك ال���ش��اب ال �ه ��ادئ ..وم�لاح�ظ��ة دقيقة
لإخال�صه وتفانيه في خدمة النا�س..
خليفة بن زاي��د �صاحب مدر�سة مختلفة في القيادة..
و�صاحب فل�سفة متفردة في �إدارة الدول وال�شعوب  ..و�صاحب

منهج جديد في �إ�سعاد النا�س  ..منهجه وفل�سفته ومدر�سته
هو الإن�سان  ..كل �إن�سان له قيمة عند خليفة بن زايد  ..كل
مواطن له �أولوية  ..كل فرد ي�ستحق �أن يعي�ش حياة كريمة
 ..كل �شاب ي�ستحق �أن يكون له فر�صة  ..كل �إمر�أة ت�ستحق
�أن تحقق طموحاتها  ..كل مري�ض ي�ستحق �أن يعالج  ..كل
�أ�سرة ت�ستحق �أن ت�سكن  ..كل �صاحب حق ي�ستحق �أن ي�أخذ
حقه  ..كل محتاج ي�ستحق الم�ساعدة بغ�ض النظر عن مكانه
�أو عمله �أو جن�سه �أو دينه  ..وكل ذلك يراها ال�شيخ خليفة
م�س�ؤولية �شخ�صية عليه  ..وواجباً �ضمن واجباته  ..و�أولية
في جدول �أعماله..
�أي همة و�أي عزيمة و�أي قدوة وقيادة..
هو كما قال ال�شاعر ..
له همم ال منتهى لكبارها
وهمته ال�صغرى �أجل من الدهر
خليفة بن زايد هو قائد عالمي متفرد ومختلف وناجح
وم�ح�ب��وب م��ن �شعبه  ..يعمل ب�ه��دوء  ..وينجز م��ن دون
�ضجيج  ..ويتابع عن ق��رب  ..ويتفانى بكل �إخ�لا���ص ..ما
يميز خليفة بن زايد حفظه اهلل �أنه يرتكز على قيم عظيمة
في عمله  ..قيم المحبة ل�شعبه  ..والرحمة لمجتمعه ..
والعطف على جميع �أبناء وطنه..
َم �لَ� َ�ك خليفة ب��ن زاي ��د ق�ل��وب م��واط�ن�ي��ه بتوا�ضعه ال�ج��م ..
وابت�سامته الهادئة  ..ودماثة خلقه ..وتتبعه لأحوالهم وقربه
ال�شديد منهم  ..و َم�لَ� َ�ك خليفة بن زاي��د قلوب كثيرين غيرهم
بجوده وكرمه  ..ورفيع خ�صاله  ..ورجاحة عقله  ..وبعد نظره..
خليفة بن زايد هو قائد وقدوة  ..وهو �سيرة وم�سيرة نتعلم
منها كل يوم  ..خ�ص�صنا هذه الأيام لن�شكره جميعاً لأنه ي�ستحق
ال�شكر  ..وم��ن ال ي�شكر ال�ن��ا���س ال ي�شكر اهلل  ..و�أب ��د�أ بنف�سي
ف�أ�شكره بالنيابة عن كل مواطن ومواطنة  ..و�أ�شكره بالنيابة عن
كل �أ�سرة �سعيدة في هذا البلد  ..و�أ�شكره بالنيابة عن كل مزارع
و�صياد ومعلم ومهند�س وطبيب وغيرهم  ..و�أ�شكره بالنيابة عن
�آالف ال�شباب الذي وفر لهم الفر�ص  ..و�أ�شكره بالنيابة عن �آالف
المر�ضى الذين تكفل بعالجهم  ..و�آالف المحتاجين الذين
�سدد ديونهم  ..و�أ�شكره بالنيابة عن دولة الإمارات الذي بذل لها
و�أعطاها وما زال يعطيها وقته وحياته وجهده وتفكيره وليله
ونهاره  ..حتى و�صلت لأف�ضل المراتب العالمية � ..أ�شكره و�أدعو
الجميع ل�شكره..
�شكراً خليفة � ..شكراً من �أ�سعد �شعب لقائد الوطن..

الرقم  7سر التفاؤل
وقيم اعتدناها كإماراتيين

املدير العام
E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae
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قانون اخلدمة الوطنية:
�أ�صدر مجل�س الوزراء برئا�سة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم قانون الخدمة الوطنية الجديد الهادف لت�شكيل قوة دفاع وطنية �إماراتية
لحماية حدود الوطن ،و�سيجعل القانون التجنيد لخدمة الجي�ش الإماراتي �إلزامياً
للذكور واختيارياً للإناث ،ولعل الب�شر وال�سعادة التي قوبل بها �صدور القانون يدل
على مدى التناغم بين القيادة الحكيمة وال�شعب الوفي ،حيث ت�شرك القيادة ال�شعب
في تعميق و�شائج االنتماء والوالء ،واال�ستعداد التام لتلبية النداء فما �أغلى الأوطان �إذ
نادت! وما �أعظم ال�شعب �إذ لبى النداء!
فما بالك ب�إماراتنا كوطن! وب�أ�سعد �شعوب الدنيا ك�شعب! و�صدق �أمير ال�شعراء
�شوقي ،حين قال:
نازعتني �إليه في الخلد نف�سي
وطني لو �شغلت بالخلد عنه

من ترى في الكون يجهل دبي ؟ ومن ُتراه لم يد ِر عنها ولم ت�شغل
فكره؟ فهي من تتلمذت التحديات طف ًال عند مدر�ستها حتى تخرجت
منها و�أ�صبحت �إنجازات� .إن المجرى الطبيعي للحديث عن �أي �أمر
�أو نتيجة هو بحدوثه� ،أما �أن نخالف ذلك ونتحدث عنه قبل حدوثه
فهو ال يحدث �إال للأمور العظيمة ،ودبي هي الحالة العظيمة التي
يتحدث عنها القا�صي والداني وعن �إنجازاتها قبل حدوثها وعنها ب�أنها
مدينة عظيمة ،وهي باقية ب�إذن اهلل� .إن ت�أ�سي�س دبي يعود �إلى العام
 1833عندما ا�ستقر ما يقارب من � 800شخ�ص ينتمون �إلى قبيلة «بني
يا�س» بقيادة �آل مكتوم عند منطقة الخور .وكان الخور وقتئذ ي�شكل
ميناء طبيعياً للمنطقة ،مع بداية القرن الع�شرين �صارت دبي ميناء
�شهيراً ،وكانت ال�سوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في منطقة
ال�ساحل ،وقد احتوت على �أكثر من  350مح ًال ،لذا �صارت وجهة
يق�صدها التجار والزوار ب�شكل م�ستمر .في تلك الفترة كان �إجمالي
عدد �سكان دبي حوالي  20,000ن�سمة� ،شكل المقيمون ن�سبة الربع منه.
دبي لي�ست بالمدينة التي بها مقومات االقت�صاد الثالثة وهي :ر�أ�س
المال والأر�ض والعن�صر الب�شري ،وهي بذلك تكون قد خالفت تلك
المقومات التقليدية لالقت�صاد ،و�إنما اعتمدت في بناء اقت�صادها على
مقومات مختلفة يقوم عليها االقت�صاد الجديد هي المعرفة الفنية،
والإبداع ،والذكاء ،والمعلومات ،م�ش ّكلة بذلك مقومات حديثة قبل �أن
ينتبه �إليها العالم  ،وقد انتبه �إليها قادتها وحكامها ال�سابقون المغفور
لهما ب�إذن اهلل ال�شيخ �سعيد بن مكتوم وال�شيخ را�شد بن �سعيد وقد
وا�صل تلك الم�سيرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم.
فهي بذلك ا�ستطاعت من خالل قيادتها الر�ؤيوية �أن تنبّه العالم �إلى
�أهمية اقت�صاد المعرفة بعنا�صره �سالفة الذكر منذ ن�ش�أتها ،حتى انتبه
لها الجميع.
لقد ا�ستطاعت دبي �أن ت�صنع مدينة م�ؤ�س�ساتية قائمة على توفير
�أف�ضل الخدمات ،وقد احترفت «�صناعة بيئات الخدمات الحكومية»

ت�ألق املعهد يف ... 2013
لقد ت�ألق المعهد كعادته في العام  2013وجاء هذا الت�ألق
امتداداً لت�ألق دبي في العام  2013وقد حقق �إنجازات كبيرة في
العام المن�صرم ،فقد ا�ستفاد من خدماته التدريبية �أكثر من
� 4200شخ�ص ،وبلغت �إ�صداراته � 62إ�صداراً منذ انطالقه في
العام  ،2009ناهيكم عن مذكرات التفاهم ،ولعل من �أهمها مع
«المدر�سة الفرن�سية للق�ضاة» و«المعهد الق�ضائي التركي».
و�أما عن جديد المعهد في العام  2014فهو تحديث وجه
المجل�س العلمي الق�ضائي من خالل �إ�شرافه على برامج ريادية
مثل( :الموجه الق�ضائي المواطن) ،وبرامج(تمكين القيادات
الق�ضائية) ،والتدريب الذكي وبرنامج(دوائر) .هذه البرامج
والمبادرات المبتكرة فر�ضتها الم�ستجدات الجديدة التي دخلت
فيها الإمارة م�ؤخراً وما �إك�سبو  2020ببعيد.

ول السطر..

نقطة وأ
ر

ب درهم �ساعد في

توفير �ألف درهم.
7

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

القاضي د.جمال السميطي

عندما �أطلق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الأجندة الوطنية» لدولة الإمارات
خالل الأعوام ال�سبعة القادمة و�صوال لر�ؤية الإمارات  2021في عيدها الذهبي بمنا�سبة
�إكمالها خم�سين عاماً من اتحادها ،والتي ت�ضمنت �أهدافاً وم�شاريع في القطاعات
التعليمية ،وال�صحية ،واالقت�صادية ،وال�شرطية ،وفي مجال الإ�سكان والبنية التحتية
والخدمات الحكومية ,وقد �أكد �سموه على مجموعة من القيم التي �أ�صبحنا بف�ضل اهلل
وبف�ضل حكمة ور�ؤية قيادتنا الر�شيدة عنواناً لدولتنا و�شعبنا وحكومتنا.
ومن �أغلى و�أنف�س ما ذكره �سيدي يحفظه اهلل� :أهمية العمل كفريق عمل �إماراتي
واحد ..والم�شاركة الإيجابية بين القيادة وال�شعب ،وذلك في قول �سموه «نريد رجا ًال
�أقوياء ..ون�ساء متفانيات  ..و�شباباً متحم�سين لي�شاركونا رحلتنا نحو النجاح ..نريد
فريق عمل الإمارات �أن يكون يداً واحدة وقلباً واحداً ليتمم هذا الإنجاز »..وما�أجمل
التفا�ؤل من القائد ل�شعبه وهو يبث فيهم الطاقة الإيجابية فقال �سموه� « :أنا متفائل
بكم وبفريق العمل ..ومتفائل بدولة الإمارات ..وحتى الرقم �سبعة يدعوني للتفا�ؤل
لأنه رقم الخير والبركة والعمل� ..سبعة �أيام في كل �أ�سبوع �سنعمل بها دون توقف..
و�سبع �إمارات �ستعمل معاً في بيتها المتوحد ..و�سبعة �أعوام �ستكون مليئة بالإنجاز
و�صو ًال لعيدنا الذهبي»..

وما �إك�سبو � 2020إال نتيجة حتمّية..

بحيث �أ�صبحت تناف�س الم�ؤ�س�سات الخا�صة ،بل وت�سبقها ،وهي ت�ؤمن
بال�صناعة المتكاملة للإمارة ،بحيث تعني �أي�ضاً التكامل مع �صناعة
البيئات المجاورة الفاعلة مثل البيئة العدلية والبيئة التعليمية
والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية بمفهومها الإ�شباعي والتنظيمي
كنظام «�ساند» للتحول االقت�صادي واالجتماعي والثقافي� .إن بناء بيئة
الخدمات يتطلب ت�أمين الم�ستلزمات المادية واللوج�ستية الداعمة
لهذه ال�صناعة ،يعني خلق الحوا�ضن التي تمنح المواطن والمقيم
ثقتهما بم�شروعات المدينة وبمبادراتها ،وتعطي الثقة للم�ستثمر لكي
يت�شجع لالنخراط في عملية التحول من خالل �ضخ اال�ستثمارات.
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�أن�شطة املعهد

أصدره محمد بن راشد

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة المعهد

ناق�ش «معهد دبي الق�ضائي» �سبل �سد الثغرات المعرفية والمهنية
لدى طلبة القانون في دولة الإمارات بما ي�سهم في بناء جيل قادر على
موا�صلة تطوير نظام قانوني وق�ضائي �ضمن �أطر وا�ضحة تخدم م�سيرة
النه�ضة ال�شاملة ،وذلك مع وفد رفيع الم�ستوى من «جامعة الغرير»
�ض ّم ك ً
ال من الدكتور �صالح زين الدين ،عميد كلية القانون ،والم�ست�شار
القانوني ريا�ض محمود الطوي�سي ..وكان في ا�ستقبال الوفد القا�ضي
الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» ،بح�ضور كل
من الدكتور عبدالرازق الموافي� ،أ�ستاذ القانون الجنائي الم�شارك في
المعهد ،ونورة الرميثي ،رئي�س ق�سم البحوث والدرا�سات.

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء «رعاه اهلل» ب�صفته حاكماً
لإمارة دبي المر�سوم رقم  32ل�سنة  2013بت�شكيل مجل�س �إدارة
معهد دبي الق�ضائي.
وي�ضم مجل�س «معهد دبي الق�ضائي» برئا�سة �سعادة ع�صام
عي�سى الحميدان �ستة �أع�ضاء ه��م :الدكتور �أح�م��د �سعيد بن
ه��زي��م ،و�أح �م��د م�ح�م��د ب��ن ح �م �ي��دان ،وال��دك �ت��ور ل� ��ؤي محمد
بالهول ،والدكتور جمال ح�سين ال�سميطي والدكتور �أحمد عيد
المن�صوري ،وعبد المنعم �سالم بن �سويدان.

تعاون في نشر المعرفة مع جامعة الغرير

..ومع جمعية حقوق اإلنسان
بحث القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي»� ،سبل تعزيز العالقة اال�ستراتيجية و�أطر
التعاون الم�شترك مع «جمعية الإمارات لحقوق الإن�سان» في
مجال ن�شر الوعي العام حول مبادئ احترام حقوق الإن�سان
وبناء مجتمع �آمن للجميع .وجاء ذلك خالل زيارة للمعهد قام
بها محمد ح�سين الحمادي ،نائب رئي�س مجل�س �إدارة «جمعية
الإمارات لحقوق الإن�سان» ،على ر�أ�س وفد من الجمعية.

الع َلم
المعهد يحتفل باليوم الوطني ويحتفي بيوم َ
احتفى «معهد دبي الق�ضائي» في الثاني من دي�سمبر الما�ضي باليوم الوطني الثاني والأربعين لت�أ�سي�س دولة الإمارات و�سط �أجواء
مفعمة بالفخر واالعتزاز واالنتماء �إلى �أر�ض الإمارات ،و�شارك في االحتفالية موظفو كل من «دائرة الموارد الب�شرية لحكومة دبي»
ووزارة التربية والتعليم �إلى جانب كبار الم�س�ؤولين والموظفين في المعهد..وفي ال�ساد�س من نوفمبر احتفى المعهد بيوم العلم وتم
رفع العلم الإماراتي مجدداً فوق مقره الواقع في منطقة القرهود ا�ستجابة لمبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،التي تق�ضي باعتبار الثالث من نوفمبر/ت�شرين الثاني منا�سبة وطنية
�سنوية لالحتفال بالعلم الإماراتي الذي يمثل رمزاً لالتحاد بكل ما يحمله من معانٍ �سامية ،وذلك بالتزامن مع ذكرى تولي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ورعاه ،مقاليد الحكم ليوا�صل م�سيرة النه�ضة ال�شاملة التي �أر�سى
دعائمها المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
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ندوة النظام العام واآلداب العامة

منح مفتشي مؤسسة دبي لخدمات

والتطبيقات القضائية

اإلسعاف صفة الضبطية القضائية

ا�ست�ضاف «معهد دب��ي الق�ضائي» ( )DJIن��دوة متخ�ص�صة حول
«ال�ن�ظ��ام ال�ع��ام والآداب العامة ف��ي ال�ق��ان��ون والتطبيقات الق�ضائية»
بم�شاركة وا�سعة من �أع�ضاء الجهازين الق�ضائي والقانوني في �إمارة
دبي..ا�شتملت الندوة على عدة محاور �أبرزها التعريف بالنظام العام
والآداب العامة ومالمح النظام التقليدي والنظام العام في الدولة
الحديثة ف�ض ًال عن التطبيقات الق�ضائية للنظام في قانون الإجراءات
المدنية وقانون الإثبات وقانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون المعامالت
التجارية وقانون المعامالت المدنية والمنازعات العقارية ومنازعات
التنفيذ وقانون العمل وغيرها من الق�ضايا الم�ؤثرة ذات ال�صلة.

ت��م منح مفت�شي م�ؤ�س�سة دب��ي لخدمات الإ��س�ع��اف المكلفين
ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش على المن�ش�آت والم�ؤ�س�سات وال�سيارات
الخا�صة التي تعمل في مجال الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية الق�ضائية..
و�أكد المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة دبي لخدمات الإ�سعاف خليفة بن
الدراي �أن ه�ؤالء المفت�شين الذين تلقوا تدريباً في دورة متخ�ص�صة
ف��ي ال �م �ج��ال ن�ظ�م�ه��ا م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي ��س�ي�م��ار��س��ون عملهم
ب�صالحية ال�ضبطية الق�ضائية هذا العام.
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مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

نظم «معهد دبي الق�ضائي» م�ؤخراً جل�سة ع�صف ذهني تحت عنوان
«بناء وتطوير قدرات �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية» بم�شاركة وا�سعة من
ر�ؤ�ساء النيابات في النيابة العامة ور�ؤ�ساء المحاكم وق�ضاة اال�ستئناف
في محاكم دبي ،وذلك في خطوة نوعية للو�صول �إلى ا�ستراتيجيات
مبتكرة و�أف �ك��ار ج��دي��دة م��ن �ش�أنها تر�سيخ م�ب��د�أ ال�ق��ان��ون واالرت�ق��اء
بالنظام الق�ضائي �إلى �أعلى م�ستويات التميز بما ين�سجم مع م�سيرة
الريادة التي تنتهجها دولة الإم��ارات .وتمحورت الجل�سة التي عقدت
ف��ي ف�ن��دق الب�ستان روت��ان��ا ح��ول ح�ل��ول م�ع��وق��ات العملية التدريبية
الق�ضائية و�سبل ب�ن��اء وت�ط��وي��ر ق ��درات �أع���ض��اء ال�سلطة الق�ضائية
واالحتياجات التدريبية لأع�ضائها لعام  ،2014ف�ض ً
ال عن المو�ضوعات
الواجب معالجتها خالل برامج التدريب التي ينظمها المعهد.

طاولة مستديرة ألعضاء النيابة العامة
نظم «معهد دبي الق�ضائي» اجتماع طاولة م�ستديرة بين �أع�ضاء
النيابة العامة من دبي وفرن�سا تحت عنوان «ممار�سات المدعي العام في
الم�ستقبل» ،وذلك على هام�ش فعاليات اليوم الختامي للدورة الثانية
من «الملتقى الدولي للعدالة والقانون» الذي �أقيم تحت �شعار «الأ�سبوع
القانوني الفرن�سي ..الممار�سات الأف���ض��ل» بح�ضور نخبة م��ن كبار
ال�شخ�صيات الحكومية و�ص ّناع القرار والق�ضاة والقانونيين والخبراء
والمعنيين بال�ش�أن القانوني والق�ضائي ،وتخللت الجل�سة مناق�شات
مو�سعة حول التحديات التي تواجه النيابة العامة في دول العالم في
ّ
ظل التطورات الحديثة المتالحقة على الم�ستويين الإقليمي والدولي.
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تحت رع��اي��ة كريمة م��ن �سمو ال�شيخ مكتوم ب��ن محمد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي رئي�س المجل�س الق�ضائي ،جرت
�أعمال «الملتقى الدولي لنيابات الأ�سرة والأحداث  »2013الذي
نظمه «معهد دبي الق�ضائي» بالتعاون مع النيابة العامة بدبي
على مدى يومين بم�شاركة �إقليمية ودولية وا�سعة للوقوف على
�أح ��دث الم�ستجدات ف��ي العمل النيابي فيما يخت�ص بق�ضايا
الأ��س��رة والأح ��داث .و�أو��ص��ى المنتدى بزيادة االهتمام العالمي
ببرامج التوعية القانونية والثقافية بين �أو��س��اط المجتمعات
المحلية ال �سيّما طلبة المدار�س وتب ّني برامج توعية لتعزيز
الوعي العام بالق�ضايا االجتماعية والعائلية وتفعيل الم�شاركة
الهادفة للحفاظ على كيان الأ�سرة باعتبارها النواة الأ�سا�سية
لبناء مجتمع �صحي و�سليم ،وتعزيز قنوات التوا�صل مع الجهات
الت�شريعية المحلية ف��ي �سبيل تحديث وت�ط��وي��ر الت�شريعات
المتعلقة ب��الأط�ف��ال والأح� ��داث ب�م��ا ين�سجم م��ع الم�ستجدّات
والتغيرات الجذرية ف��ي مختلف مناحي الحياة .وتعليقاً قال
ال�ق��ا��ض��ي ال��دك �ت��ور ج �م��ال ال���س�م�ي�ط��ي ،م��دي��ر ع ��ام «م�ع�ه��د دب��ي
الق�ضائي»� ،إ َّن دبي خطت خطوات متقدمة على �صعيد معالجة
الق�ضايا الأ�سرية ا�ستناداً �إل��ى مبد�أ ال�صلح القائم على العدل
الذي يقود الجهود الرامية �إلى توفير ال�سبل الالزمة للحفاظ
على التما�سك العائلي وحماية الأ�سرة باعتبارها الخلية الأولى
والنواة الأ�سا�سية لتركيبة المجتمع .و�أ�ضاف ال�سميطي :تم عقد
هذا الملتقى بمبادرة م�شتركة بيننا وبين نيابة دبي باعتبارها
�شريكاً ا�ستراتيجياً �أ�سا�سياً للمعهد.

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

جلسة عصف ذهني

توصيات الملتقى الدولي
لنيابات األسرة

و ّق ��ع «م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي» م��ذك��رة ت�ف��اه��م مع
«المدر�سة الوطنية للق�ضاء في فرن�سا» ( )ENMفي
نقلة نوعية ت�ستهدف تو�سيع نطاق التعاون القانوني
والق�ضائي القائم بين الإمارات وفرن�سا وتعزيز العمل
الثنائي ف��ي م�ج��ال ت��دري��ب الق�ضاة و�أع���ض��اء النيابة
العامة وتبادل الخبرات و�أف�ضل الممار�سات التي من
�ش�أنها االرتقاء بالنظام الق�ضائي والمنظومة العدلية.
واتفق الطرفان على ت�سهيل قنوات تبادل المعلومات
والبرامج التدريبية والخبرات في مجال الدرا�سات
الت�شريعية والإجراءات الق�ضائية والممار�سات العدلية
وغيرها من الق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك.

ندوة حول جرائم االتجار بالبشر

ا�ست�ضاف «معهد دب��ي الق�ضائي» ن��دوة متخ�ص�صة تحت
عنوان «خ��ط الدفاع الأ ّول لمواجهة جريمة االتجار بالب�شر»
وذلك في قاعة محمد بن ح�شر في المعهد بم�شاركة  34موظفاً
من المنافذ الجمركية والمطارات وبح�ضور الدكتور �سعيد بن
عمير الغفلي ،وكيل الوزارة الم�ساعد ل�ش�ؤون المجل�س الوطني
االت�ح��ادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة االت�ج��ار بالب�شر،
والقا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير عام «معهد

دب��ي الق�ضائي» ،وال��دك�ت��ور ج�م��ال �سلطان م��ن «��ش��رط��ة دب��ي»،
�إل ��ى ج��ان��ب ع��دد م��ن الق�ضاة ووك�ل�اء النيابة والم�ست�شارين
القانونيين .و�أ ّكد الدكتور جمال ال�سميطي �أَ َّن االتجار بالب�شر
بات تحدياً عالمياً يحمل تبعات �سلبية على مختلف الم�ستويات
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،الفتاً �إلى �ضرورة تكثيف
الجهود لإيجاد �إط��ار عمل وا�ضح من �ش�أنه �إيجاد حلول فاعلة
لهذه الق�ضية العابرة للحدود.
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طرح  30كتابًا جديدًا

سلسلة كتيب الجيب

وكشف شخصية القاضي عادل

�أ�صدر المعهد م�ؤخراً ال ُكت ّيبين الرابع والخام�س من �سل�سلة
«كت ّيب الجيب القانوني» التي تمثل م�صدراً مرجعياً ي�ضع مبادئ
�أح�ك��ام المحاكم العليا ف��ي ال��دول��ة ،ويمثل الكت ّيبان ال�ج��دي��دان،
اللذان يحمالن عنوان «المبادئ الق�ضائية لالرتباط واالقتران
واال�شتراك في محاكم دولة الإمارات» و«المبادئ الق�ضائية للتقادم
ف��ي م�ح��اك��م دول ��ة الإم � ��ارات»� ،إ��ض��اف��ة ن��وع�ي��ة مهمة ل�ل�إ� �ص��دارات
والم�ؤلفات الق�ضائية والبحوث وال��درا��س��ات القانونية والعدلية
التي ت�سهم في تر�سيخ مبد�أ �سيادة القانون.

ك�شف «معهد دب��ي الق�ضائي» ،ع��ن  30ع�ن��وان�اً ج��دي��داً من
المطبوعات القانونية والم�ؤلفات الق�ضائية والبحوث العلمية
والدرا�سات العدلية والمن�شورات والكتب المتخ�ص�صة بت�شريعات
وقوانين دولة الإمارات وفي مقدمتها العدد الثالث من «مجلة
معهد دبي الق�ضائي العلمية المحكمة» وجديد «مجلة المعهد»
في «معر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب  »2013ال��ذي �أقيم تحت
�شعار «في حب الكلمة المقروءة».
كما ك�شف المعهد عن �شخ�صية القا�ضي ع��ادل الكرتونية
ال�م���س�ت��وح��اة م��ن البيئة الإم��ارات �ي��ة وال �ه��ادف��ة لتعزيز ال��وع��ي
القانوني ونقل المعرفة القانونية لدى الأ�سرة الإماراتية.

�أح� �ي ��ا «م �ع �ه��د دب� ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي» ال ��ذك ��رى ال�ث��ال�ث��ة
والع�شرين لرحيل المغفور له ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم ،طيب اهلل ثراه ،التي ت�صادف ال�سابع من �أكتوبر،
وذلك في العدد ال�سابق ( )16من «مجلة المعهد».
وتحت عنوان «في ذكرى رحيله ..را�شد باقٍ في قلوبنا»،
ا��س�ت��ذك��ر ال�ق��ا��ض��ي ال��دك �ت��ور ج�م��ال ح�سين ال�سميطي،
المدير العام� ،إنجازات ال�شيخ را�شد الذي يعتبر رمزاً من
رموز النه�ضة الح�ضارية لدولة الإمارات.

توزيع إصدارات المعهد

معالي محمد المر رئي�س المجل�س الوطني �أثناء زيارته جناح
المعهد بمعر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب

في السعودية ومصر
ا�ستكما ًال لم�سيرة الريادة الإقليمية في تعزيز الوعي
القانوني والثقافة العدلية ،حاز «معهد دبي الق�ضائي»
م�ؤخراً على حقوق توزيع �إ�صداراته من الم�ؤلفات الق�ضائية
والبحوث والدرا�سات القانونية والعدلية والمج ّ
الت
الدورية والدرا�سات العلمية في المملكة العربية ال�سعودية
وم�صر عبر “مكتبة االقت�صاد والقانون” في الريا�ض
و”مكتبة النه�ضة العربية” في القاهرة اللتين تعتبران
من كبرى المكتبات المتخ�ص�صة في ن�شر الكتاب القانوني
في العالم العربي.
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العدد الثالث
ّ
المحكمة”
من “المجلة
�أ�صدر «معهد دبي الق�ضائي» في �أكتوبر الما�ضي العدد الثالث
م��ن «المجلة ال�م�ح� ّك�م��ة» ،المطبوعة العلمية ن�صف ال�سنوية
المعنية بن�شر البحوث القانونية والق�ضائية والدرا�سات المقارنة
باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،ا�ستكما ًال ل�سل�سلة الإ� �ص ��دارات والمن�شورات
الدورية الرامية �إلى ت�شجيع البحث العلمي الجاد ورفد �أع�ضاء
المجتمع ال�ق��ان��ون��ي بالمعرفة ال�ح��دي�ث��ة و�أف���ض��ل الممار�سات
المهنية .وتناول العدد مجموعة من الق�ضايا القانونية والعدلية
ذات ال�صلة بالتجارة الإلكترونية وو�سائل التوا�صل الحديثة
تما�شياً مع توجه الإمارات نحو التحول �إلى الحكومة الذكية.

مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين
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في ذكرى رحيل راشد

في معرض الكتاب..

كتيبان جديدان من

زار وفد من جمعية المحا�سبين و مدققي الح�سابات الإماراتية
برئا�سة �سعادة �سيف بن عابد المهيري رئي�س مجل�س الإدارة ،معهد
دبي الق�ضائي ،وكان في ا�ستقبالهم �سعادة المدير العام الدكتور
جمال ال�سميطي والأ�ستاذة مريم الرميثي مديرة ال�ش�ؤون الإدارية
والأ�ستاذة ربى مح�سن �سكرتيرة المعهد والأ�ستاذة �شم�سة م�س�ؤولة
التدريب .ورحب الدكتور ال�سميطي بوفد الجمعية م�ؤكداً �أن هذه
ال��زي��ارات وال�ل�ق��اءات ت�سهم في العمل الم�شترك ال��ذي من �ش�أنه
م��د ج�سور التعاون بين الجهات الحكومية التي تعمل ف��ي ظل
ا�ستراتيجية موحدة ،هدفها االرتقاء بالعمل الم�شترك.
كما �شهد ال�سميطي توقيع م��ذك��رة تفاهم م��ع وف��د جمعية
المحا�سبين وم��دق�ق��ي الح�سابات الإم��ارات �ي��ة ،متمنياً �أن تكون
الخطوة بداية لتعاون وا�سع بين الجانبين.

معالي عبد الغفار ح�سين �أثناء زيارته لجناح المعهد بمعر�ض ال�شارقة الدولي
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دبي جاهزة..

والتشريعات متوافقة تقنيًا
عندما �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س
الوزراء حاكم دبي ،عن م�شروع تحويل دبي �إلى «مدينة ذكية» ،بما يكفل �إدارة مرافق وخدمات
المدينة كافة عبر �أنظمة �إلكترونية ذكية ومترابطة ،وتوفير الإنترنت عالي ال�سرعة لجميع
ال�سكان في الأماكن العامة لتوفير معلومات وخدمات حية ت�ستهدف االنتقال لنوعية حياة جديدة
لجميع �سكان وزوار �إمارة دبي.

%59,5
يعرفونها ولكنهم
يحتاجون املزيد
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المدينة الذكية ..وتشريعاتنا القانونية

كان ي�ستهدف من هذا الم�شروع الجديد :تح�سين
الحياة ،حيث قال �سموه:
«نريد ت�سخير التكنولوجيا ل�صنع واق��ع جديد في
مدينة دبي وحياة مختلفة ونموذج جديد في التنمية».
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه�« :إن م���ش��روع م��دي�ن��ة دب��ي الذكية
�سير�سخ طريقة جديدة في �إدارة المدن ،نتمنى تعميمها
الحقاً عبر كافة مرافق الدولة ،حيث �سيرتبط ال�سكان
م��ع المدينة ب�شكل دائ��م عبر �شبكات عالية ال�سرعة،
و�سترتبط الجهات مع بع�ضها لتوفير خدمات �أف�ضل
و�أ�سرع وبتكلفة �أقل ،نريد �أن ت�صل خدماتنا لكل طفل
و�أم و� �ش��اب ورج ��ل �أع �م��ال و��س��ائ��ح ،ل�صنع ن��وع�ي��ة حياة
ج��دي��دة للجميع ،ف � ��إدارة ال �م��دن ال �ي��وم تحتاج لأدوات
جديدة ،وفكر مختلف ،و�إبداعات من نوع جديد».
و�أ� �ض��اف �سموه« :تتطور ر�ؤي�ت�ن��ا م��ع الأي ��ام وتتغير
قواعد التنمية لتتكيف مع واقع علمي ودولي جديد ومن
خالل تجربتنا الطويلة تعلمنا �أنه ال يوجد نموذج دائم
واحد في التنمية ،بل �إبداع دائم وتطوير ال يتوقف».
وق��د �أك � ّد �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن محمد ب��ن را�شد
�آل مكتوم ،ولي عهد دبي� ،أن التوجيهات تق�ضي بالبدء
فوراً في تنفيذ الم�شروع الجديد ،والذي يعتبر مرحلة
متطورة ت��أت��ي ا�ستكما ًال لم�شروع «الحكومة الذكية»
الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم في وقت �سابق ،وقطعت فيه الجهات الحكومية
� �ش��وط �اً ك �ب �ي��راً ،ف��ي ح�ي��ن ��س�ي�ك��ون ال���س�ك��ان ه��م م�ح��ور
الم�شروع الحالي عبر توفير بنية تحتية متطورة لهم

وربطهم م��ع �أنظمة �إدارة المدينة عبر �شبكات عالية
ال�سرعة في الأم��اك��ن العامة ،و�أل�ي��اف ب�صرية �ست�شكل
العمود الفقري للم�شروع الجديد ،و�ستعمل على توفير
معلومات حية ومتنوعة تتعلق بالعديد من المجاالت
المرتبطة بحياتهم اليومية.
وقد �سارعت الم�ؤ�س�سات والهيئات لإطالق م�شاريعها
التي تتعلق بالمدينة الذكية م��ن بنى تحتية وبرامج
و�أن �ظ �م��ة ،وم ��ن ق��وان �ي��ن وت���ش��ري�ع��ات ت �ت�ل�اءم م��ع ه��ذه
الثورة المعلوماتية ،وتنفيذاً لتوجيهات �سمو ولي عهد
دب��ي ودع��وت��ه للجميع ليكونوا ج��زءاً م��ن ه��ذه العملية
�أجرى معهد دبي الق�ضائي -ق�سم الدرا�سات والبحوث

في ا�ستبيان لـ مجلة المعهد

%50
قالوا :جهود التوعية
بالت�شريعات جيدة
جد ًا ،كافية

%35,7
ال ميتلكون املعرفة
الكاملة بحقوقهم
وواجباتهم القانونية
يف املعامالت
الإلكرتونية

% 7,1
اعتربوها
غري كافية
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 ا�ستبياناً حول مدى مالءمة الت�شريعات في الإماراتلتطبيقات «المدينة الذكية» �سعياً منه للم�ساهمة في
تطوير ما يلزم من الت�شريعات لمواكبة هذه المرحلة
الذكية في حياتنا.
و�شمل اال�ستطالع  50فرداً من الذكور والإناث بينهم
 42بطاقة �صالحة للتحليل ،معظمهم يعمل موظفاً/
موظفة في القطاع الحكومي ( 32ف ��رداً) مقابل (10
�أف ��راد) يعملون ف��ي القطاع الخا�ص ،معظمهم يحمل
��ش�ه��ادات جامعية ( 38ف ��رداً) مقابل (� 4أف� ��راد) فقط

�أج��اب ( :)15ال و�أخ�شى ال��وق��وع تحت طائلة القانون،
وقال ( )2فقط :نعم لدي العلم الكافي بها.
وجواباً عن �س�ؤال اال�ستبيان :هل �سبق لك �أن ارتكبت
مخالفة �أو تعر�ضت لم�شكلة ما ب�سبب قلة معلوماتك
القانونية قال ( )36ال ،مقابل ( )6قالوا نعم.
ورداً على �س�ؤال :ما ر�أيك بجهود التوعية القانونية
ال �م �ب��ذول��ة ح��ال �ي �اً ف��ي ال��دول��ة ع�ب��ر م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ن��وات
الإعالمية ،قيم ( )21فرداً هذه الجهود ب�أنها جيدة جداً
مقابل ( )17اعتبروها جيدة فيما اعتبر �شخ�ص واحد
ب�أنها ال ب�أ�س بها ،و(� )3أفراد اعتبروها غير كافية.

يحملون ال�شهادة الثانوية ،وبين مجموع الم�ستطلعة
�آرا�ؤهم ( )30مواطناً ومواطنة و( )12وافداً.
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال اال��س�ت�ب�ي��ان :ك�ي��ف تقيم معرفتك
بالحا�سب الآلي وبرامج الأجهزة الذكية �أجاب ( )33من
�أفراد العينة ب�أنها جيدة جداً مقابل ( )7اعتبروها جيدة
و( )2و�صفوها ب�أنها متو�سطة.
ورداً على �س�ؤال حول مدى القيام ب�إنجاز المعلومات
والخدمات با�ستخدام الإنترنت �أو الهواتف الذكية �أجاب
( )36م��ن �أف��راد العينة ب�إنهم ا�ستخدموها م��رات عدة
مقابل ( )6قالوا �أنهم ا�ستخدموها لمرة واحدة.
ورداً على �س�ؤال حول مدى معرفة الم�ستطلعة �آرا�ؤهم
بحقوقهم وواجباتهم القانونية في معامالت الإنترنت
ق��ال ( )25منهم نعم �أعلمها و�أح�ت��اج �إل��ى المزيد ،فيما
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توعية اجلمهور
وح ��ول م ��دى ال �ح��اج��ة ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون الإج � ��راءات
ال�م��دن�ي��ة ب�م��ا ي�ت��واف��ق م��ع متطلبات ت�سريع ال�ب��ت في
ال�ق���ض��اي��ا ودور الأن �ظ �م��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال��ذك �ي��ة ق��ال
الم�ست�شار الدكتور عمر عبيد الغول القا�ضي بمحكمة
عجمان االت�ح��ادي��ة االب�ت��دائ�ي��ة:ال �شك �أن حكومة دبي
وعندما �أ�صدرت قراراً بالتحول نحو الحكومة الذكية،
در�ست القوانين ب�شكل ٍ
كاف وجعلتها متوافقة مع هذه
المبادرة ،فالتحول لم يكن �أم��راً ع�شوائياً �أو غائباً عن
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د .ل�ؤي بالهول:
ت�شريعاتنا تتوافق والتطور
التقني املت�سارع

حكومة دبي �سباقة
ق��ال د.ل� ��ؤي محمد خلفان ب��ال�ه��ول -ال�م��دي��ر العام
 دائ��رة ال�ش�ؤون القانونية لحكومة دب��ي« :فيما يتعلقب �م�ل�اءم��ة ال �ت �� �ش��ري �ع��ات وال �ق��وان �ي��ن لإق ��ام ��ة خ��دم��ات
الحكومة الذكية �أرى �أن حكومة دبي كانت �سباقة في
�إ�صدار ت�شريعات للتعامل مع المرا�سالت الإلكترونية،
وكانت الإم��ارات من �أوائ��ل ال��دول الخليجية والعربية
ال �ت��ي �أ�� �ص ��درت ق��وان �ي��ن ت�ن�ظ��م ال �م �ع��ام�لات وال �ت �ج��ارة
الإلكترونية ،كما �أنه توجد متابعة دائمة لتطوير تلك
الت�شريعات بما يتوافق مع �سرعة التطور الذي ي�شهده
القطاع الإلكتروني والتكنولوجي».

د .عمر الغول:
القانون ينظم م�س�ألتي امل�ستندات
والتوقيع والتحدي هو توعية اجلمهور

النظرة القانونية ،وفي ر�أي��ي فقد نظم قانون التجارة
الإلكترونية اعتماد مو�ضوع الم�ستندات الإلكترونية
وال�ت��وق�ي��ع الإل�ك�ت��رون��ي منذ ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،ول�ك��ن تبقى
م���س��أل��ة التطبيق ه��ي ال�ت�ح��دي ،فيجب �أن ي��در���س كل
تطبيق �إلكتروني ذك��ي على ح��دة ويبحث في معوقاته
القانونية �أو غير القانونية.
و�أ�ضاف د.عمر الغول :يبقى التحدي الأكبر للتحول
الإل�ك�ت��رون��ي ه��و توعية الجمهور بالتطبيقات الذكية
و�سبل حماية وت�أمين عمليات الدفع وتفا�صيل تقديم
الطلبات ل��دى ال��دوائ��ر الحكومية ،وحالياً هناك عدة
لجان في وزارة العدل تقوم بدرا�سة ومراجعة القوانين
والت�شريعات بما ي�ضمن تطويرها ومواكبتها للتطور
والتحول نحو خدمات الحكومة الذكية.
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شفاء الصدور

األمن النفسي

االقتصــاد اإلسالمي ..لماذا ؟
الدكتور /حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

الأمن هو طم�أنينة النف�س وزوال اخلوف ،وهو يف مقابلة
اخلوف ،على �أن الأمن يتعلق بامل�ستقبل ،لذا فقد َع َّرفه
عبد القاهر اجلرجاين ب�أنه :عدم توقع مكروه يف الزمن
الآتي .وكذا ع َّرف الإمام القرطبي اخلوف ب�أنه :الذعر
وال يكون �إال يف امل�ستقبل.
والأم��ن النف�سي يف الإ�سالم �إمنا ي�ستمد معناه وم�ضمونه
م��ن �أ��س��ا��س�ي��ات الديـــــــن ،ف��الإمي��ان ب��اهلل وال �ي��وم الآخ ��ر،
واحل�ساب ،والق�ضاء والقدر ،والنظر �إىل الدنيا على �أنها
زائلة ،كل هذه الثوابت التي ي�ؤمن بها الإن�سان امل�سلم ت�ؤدي
�إىل �أمنـــه النف�سي و�صقله باالتزان والطم�أنيــنة ،وحترره
من اال�ضـطراب والقلق ،وتقـوده �إىل راحة البال ،واطمئنان
القلب ،يقول تــعاىل ( َومَا َج َعلَ ُه اللهَّ ُ �إِلاَّ ب ُْ�ش َرى َل ُك ْم َو ِل َت ْط َمئ َِّن
ُق ُلو ُب ُك ْم ِبهِ) (�سورة �آل عمران من الآية رقم .)126
على �أن الأمن النف�سي ال يتحقق للإن�سان �إال بالإميان،
والإمي ��ان ه��و �إذع��ان النف�س لليقني بالفرق ب�ين اخلري
وال�شر ،والف�ضيلة والرذيلة ،واحل��ق والباطل ،والعدل
والظلم ،وب ��أن اهلل هو الإل��ه القادر احل��ي القيوم ،خالق
الكون ،ومالك يوم الدين .بهذا الإميان تقوى العزمية،
وترتفع الهمة ،وت�سمو النف�س الب�شرية ،وتنعم بالأمن
والطم�أنينة ،وبه تقوى النف�س على التخل�ص من املطامع
امل�سيطرة ،والأه ��واء اجل��احم��ة ،و�آف��ات ال�تردد واحل�يرة
واالرتباك ،وبواعث القلق واال�ضطراب ،خا�صة عند نزول
ال�شدائد ،في�سعد بذلك النا�س �سواء على م�ستوى الفرد
ين �آ َم ُنوا َو مَ ْ
�أو اجلماعة ،يقول اهلل تعاىل« :ا َّلذِ َ
ل َي ْل ِب ُ�سوا
ال ْم� ُ�ن َوهُ ْم ُم ْه َتدُو َن» (�سورة
�إِميَا َن ُه ْم ب ُِظ ْل ٍم �أُو َلئ َِك َل ُه ُم َْ أ
الأنعام الآية  ،) 82فمن كان ذا معتقد توحيدي خال�ص
هلل تعاىل توافر له ذلك الأم��ن يف الدنيا والآخ��رة ،وهو
�آمن عليه ،فهو يف �صدره ويف تكوينه املنفوخ فيه من روح
اهلل ،لن ينال منه �أحد ،فهو يف حماية ربه ومواله.
�إن الإ�سالم يقيم �صرحه ال�شامخ على عقيدة �أن الإميان

م�صدر الأمان� ،إذن فالإقبال على طريق اهلل هو املو�صل
�إىل ال�سكينة والطم�أنينة والأمن ،ولذلك ف��إن الإمي��ان
احل��ق ه��و ال���س�ير يف ط��ري��ق اهلل للو�صول �إىل ح��ب اهلل
والفوز بالقرب منه تعاىل .ومن هنا نت�ساءل كيف ي�صل
الإن�سان �إىل الإمي��ان احلقيقي حتى تتحقق له ال�سعادة
وال�سكينة والطم�أنينة التي حتقق له الأم��ن النف�سي؟
�إننا ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل ه��ذا الإمي��ان باحلر�ص على
ات�ب��اع ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي و�سنة ال��ر��س��ول ال �ك��رمي ،اللذين
ن�ستدل بهما على الطريق القومي وال�صراط امل�ستقيم،
فن�أخذ منهما د�ستور حياتنا .وننعم بنورهما الذي ينري
القلب وال��وج��دان ،فيهتم الإن���س��ان ب��الإت�ي��ان بالطاعات
و�أداء الفرائ�ض ،وترك املنهيات ،وعدم ارتكاب املعا�صي.
ثم الإقبال على ذكر اهلل تعاىل ،فهو يجعل القلب مطمئناً
دائماً ،في�شيع الأمن النف�سي �أو الروحي يف قلب الإن�سان،
ين �آ َم ُنوا َو َت ْط َمئ ُِّن ُق ُلو ُب ُه ْم بِذِ ْك ِر اللهَّ ِ �أَلاَ
يقول تعاىل «:ا َّلذِ َ
وب» (�سورة الرعد الآية  ،)28كما
بِذِ ْك ِر اللهَّ ِ َت ْط َمئ ُِّن ا ْل ُق ُل ُ
�ض َعنْ ِذ ْكرِي َف ِ�إ َّن َل ُه َمع َ
يقول تعاىلَ « :و َمنْ �أَ ْع َر َ
ِي�ش ًة َ�ضن ًكا
َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي � ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْع � َم��ى»( �سورة طه الآي��ة .)124
على �أن حتقق الأمن النف�سي للم�سلم يرتبط بعدة �سمات
تعد �أ�سا�ساً ملقوماته ،منها التوكل على اهلل ،وال�صرب عند
امللمات ،وال�صدق يف الأقوال والأفعال ،والر�ضا ،والقناعة،
و�شكر النعمة  ،والأمل ،وح�سن الظن باهلل ،وحب الآخرين.
فقد روي �أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم  -قال:
«من �أُ ْعطِ ي ف�شكر ،واب ُتلِي ف�صرب ،وظلم فا�ستغفر ،وظلم
فغفر ،ثم �سكت ،فقالوا يا ر�سول اهلل ماله؟ قال � :أولئك
لهم الأمن وهم مهتدون» (رواه الطرباين).
وعلى امل�سلم �أن يدعو اهلل تعاىل وي�س�أله الأمن والإميان،
فعن عبادة بن ال�صامت -ر�ضي اهلل عنه � -أنه كان يقول:
«ال�ل�ه��م �إين �أ��س��أل��ك الأم ��ن والإمي� ��ان وال���ص�بر وال�شكر
والغنى والعفاف» (�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه).

الحماية الجنائية لالبتكارات
وفق ًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
الدكتور /عبدالرازق املوايف
القواعد الموضوعية واإلجرائية
للرهن التأميني
القا�ضي /م�صطفى حممود ال�شرقاوي
مـن روائع اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات
الدكتور /عبدالرازق املوايف
قاعدة «اإلذن ينافي الضمان»
وحدود مسؤولية الطبيب في اإلمارات
الدكتور /في�صل ح�سن العمري
المخالفات التأديبية في الوظيفة العامة
الأ�ستاذ� /أحمد حميد علي بن خامت
االعتماد المستندي والشحن البحري
في قواعد المنشور  600والتطبيق القضائي
الأ�ستاذ  /الأمني عثمان �إ�سماعيل

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني
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نحاول يف هذه ال�سطور الإجابة عن تلك الت�سا�ؤالت املهمة،
فيما يلي:

؟

ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ...وبعد
اجتهت كثري من الدول يف الآونة الأخرية �إىل �إعالن الأخذ بنظام االقت�صاد الإ�سالمي يف جممله �أو يف
جزء منه ،فما �إن �أعلنت دبي تبنيها ملبادرة �إطالق دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،وكذا مبادرة جعلها
مركز ًا عاملي ًا لل�صكوك الإ�سالمية ،حتى �أعلن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون عزم احلكومة
الربيطانية �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية ،لتكون بذلك �أول دولة غري �إ�سالمية تقوم ب�إ�صدار �صكوك وفق ًا
للنظام االقت�صادي الإ�سالمي ،لي�س هذا فح�سب ،بل �أعلن عن خطة احلكومة الربيطانية لتحويل لندن
ملركز عاملي للتمويل الإ�سالمي جنب ًا �إىل جنب مع دبي وماليزيا ،وهو ما يثري الت�سا�ؤل :ملاذا هذا التحول
لالقت�صاد الإ�سالمي؟ �إننا قد نفهم �أن �إقبال الدول الإ�سالمية على ذلك رمبا يكون �إمتام ًا للعقيدة التي
ي�ؤمنون بها ،لكن ما هو �سبب توجه الدول غري امل�سلمة �إىل ذلك؟ وهذا يجعلنا ن�س�أل ملاذا االقت�صاد
الإ�سالمي؟ ثم �أي�ض ًا ما هو �سر �إعالن رئي�س الوزراء الربيطاين مناف�سته لدبي؟ وما هي اخلطوات التي
اتخذتها دبي لتحويل تلك املبادرة �إىل واقع يحظى باملناف�سة من الدول الكربى ذات الثقل االقت�صادي؟

�صمود النظام االقت�صادي الإ�سالمي وو�سطيته:
وق��د �صمد االقت�صاد الإ�سالمي �أم��ام امل�شكالت والتحديات
الكبرية على مدى �أربعة ع�شر قرناً م�ضت ،ومتيز بو�ضع احللول
الناجحة لها ،فعالج �أكرب امل�شكالت التي تعاين منها املجتمعات
اليوم وهي الفقر ،حتى مر بالأمة الإ�سالمية وقت مل يوجد من
يطلب ال�صدقة �أو ي�أخذ الزكاة،وكان ذلك يف الع�صر الذي طبق
فيه النظام الإ�سالمي مبختلف جوانبه.
فهو اقت�صاد ق��وي ،ذو ق��واع��د �شاملة ،و�أ��س����س متينة تن�شد
حتقيق امل�صالح للب�شر جميعاً ،ولعل من �أب��رز ما يدل على قوة
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االقت�صاد الإ��س�لام��ي وج��اذب�ي�ت��ه ،م��ا ح��دث �إب ��ان �أزم ��ة االئتمان
العاملية الأخ�ي�رة ودور الفكر االقت�صادي الو�ضعي وم�ؤ�س�ساته
يف ت�أجيجها ،يف الوقت ال��ذي كانت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
امل�صرفية �أقل املت�ضررين من هذه الأزم��ة مع م�شاكلها ،وهو ما
انعك�س ت�أثريه على الكثري من امل�ؤ�س�سات املالية العاملية الكربى،
حيث توجهت �صوب االقت�صاد الإ�سالمي ومبادئه لت�ستفيد منه
يف جتاوز �أزمتها ،من خالل تطوير برامج اقت�صادية حتتوي على
مبادئ عملية م�ستمدة من الكتاب وال�سنة(.)2
لقد �أثبت االقت�صاد الإ�سالمي �أن��ه النظام الأم�ث��ل والأك�ثر
مالءمة للتطبيق يف كل زمان ومكان ،و�أن��ه �أ�صبح احلل الوحيد
�أم��ام االقت�صاديات العربية والإ��س�لام�ي��ة للخروج م��ن كبوتها،
بعد �أن �أثبتت النظم الر�أ�سمالية وال�شيوعية ف�شلها يف حتقيق
ال�ت��وازن املطلوب بني م�صلحة الفرد وم�صلحة املجتمع ،لغياب
ال�ب�ع��د الأخل��اق��ي ع�ن�ه��ا ،ف�ق��د ك��ان الإ� �س�ل�ام ��س�ب��اق�اً ب��و��ض��ع نظم
�صارمة حلركة االقت�صاد يف املجتمع �سواء فيما يتعلق بالبيع �أو
ال�شراء� ،أو االدخ��ار� ،أو الإنتاج وحتى تفوق االقت�صاد الإ�سالمي
على غريه من االقت�صادات اجلاهلية �أو الو�ضعية ،كما �أن املنهج
الإ�سالمي لالقت�صاد قد و�ضع ليعمل يف كل بيئة ويف كل مرحلة،
وكل حالة من حاالت النف�س الب�شرية الواحدة ،فهو مو�ضوع لهذا
الإن�سان ال��ذي يعي�ش على ه��ذه الأر� ��ض ،وه��و ي�أخذ يف االعتبار
فطرة الإن�سان وطاقته وا�ستعداده وقوته وحاالته التي تعرتيه.
فالتنمية يف املنهج الإ�سالمي ال تقوم على الأمنيات احلاملة التي
ت�صطدم بفطرة الإن�سان وواقعه ومالب�سات حياته ،وهي عملية
تراعي خلق الإن�سان ونظافة املجتمع ,فال ت�سمح ب�إن�شاء واقع
م��ادي م��ن �ش�أنه ان�ح�لال اخللق وتلويث املجتمع حت��ت مطارق
ال�ضرورة التي ت�صطدم بذلك الواقع ,بل تتوخى دائماً �أن تن�شئ
واقعاً ي�ساعد على اخللق ونظافة املجتمع مع �أي�سر جهد يبذله
الفرد ويبذله املجتمع.
فالإ�سالم قد و�ضع نظاماً مالياً مبقت�ضاه ال يخرج املال
عن الغاية التي من �أجلها كان ،ومن �أبرز �سمات النظام املايل
الإ��س�لام��ي ،ه��و حماية االقت�صاد الإ��س�لام��ي ،و�إي�ج��اد العمل
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العــدد ( - )17فرباير 2014 -

بقلم :د /محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي

االقتصــاد
اإلسالمي..
لماذا

�أ�سا�س االقت�صاد الإ�سالمي:
�إن �إ��ض��اف��ة «الإ��س�لام��ي» �إىل «االق�ت���ص��اد» تعني �أن��ه اقت�صاد
له �أيديولوجية معينة وهوية خا�صة ور�ؤي��ة خمتلفة ،وم�صادر
م�ستقلة ت�ستمد منها مباد�ؤه ومناهجه وقواعده ،فهو العلم الذي
يبحث يف حتليل ومعاجلة امل�شكلة االقت�صادية يف �إط��ار القواعد
ال�شرعية والقيم العقدية الإ�سالمية(.)1
�إن االق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي ج��زء م��ن ك��ل ،وف ��رع م��ن �أ��ص��ل،
وحمكوم بقيم �إ�سالمية ،ومبادئ �شرعية ،تقدم احلل الأمثل
وال �ع�لاج الأ��ش�م��ل للم�شكالت االق�ت���ص��ادي��ة ،وم��ا ي��رت�ب��ط بها
م��ن �إن�ت��اج وت��وزي��ع وا�ستهالك ،وم��ا يدخل فيها م��ن �سيا�سات
وتطبيقات اقت�صادية ،وهو علم متيز مببادئه وقيمه الإ�سالمية
ع��ن الأن�ظ�م��ة االق�ت���ص��ادي��ة ق��اط�ب��ة ،وه��و يبتعد ع��ن ال�ع��وام��ل
واملعامالت غري امل�شروعة ،وهو يقوم على قواعد �أ�سا�سية هامة
منها :الإمي��ان ب��أن اهلل مالك كل �شيء ،وعليه يكون امل��ال هلل،
والنا�س م�ستخلفون يف ملك اهلل ،وقد �سخره اهلل لهم ومكنهم
فيه ،ومنها �أي�ضاً الإمي��ان بالثواب والعقاب يف ال��دار الآخ��رة،
فالدنيا يف نظر امل�سلم مرحلة وقتية ،وهو ي�ستهدف من �أعماله
االقت�صادية نيل �أكرب الثواب يف الآخرة.
ولقد مر االقت�صاد الإ�سالمي ب ��أدوار ومراحل متعددة منذ
�أن بد�أ الإ�سالم حتى يومنا هذا� ،شهدت ازدهاراً وا�سعاً يف القرون
الأوىل ،وخا�صة من القرن الثاين الهجري حتى القرن اخلام�س،
حينما ب��د�أ ال�ت��دوي��ن للفقه امل��ايل واالق�ت���ص��ادي ،ول�ق��د ات�سعت
الكتابات يف الفقه امل��ايل االقت�صادي بحيث �شملت جميع فروع
االقت�صاد ،وظهرت الكتب املتخ�ص�صة يف االقت�صاد الإ�سالمي.

اقت�صاد له �إيديولوجية وهوية
خا�صة ور�ؤية خمتلفة

املجلة القانونية

ملعلوماتك
االقت�صاد الإ�سالمي جزء من كل
حمكوم بقيم ومبادئ تقدم احلل
للم�شكالت االقت�صادية
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ذو قواعد �شاملة و�أ�س�س
متينة تن�شد م�صالح الب�شر
النظام الأمثل الأكرث مالءمة
للتطبيق يف كل زمان ومكان

�سمات االقت�صاد الإ�سالمي:
ن�ستخل�ص مم��ا ��س�ب��ق �أن االق �ت �� �ص��اد الإ� �س�ل�ام��ي يتميز
ب��ال��و��س�ط�ي��ة ،ول �ع��ل م��ن �أب� ��رز ال ��دالئ ��ل ع�ل��ى و��س�ط�ي�ت��ه تلكم
اخل�صائ�ص التي يتميز بها ع��ن باقي االق�ت���ص��ادات ،ف�سمات
االقت�صاد الإ�سالمي هي من و�ضع اهلل عز وج��ل ولي�ست من
و�ضع الب�شر كما يف االقت�صاد الر�أ�سمايل �أو اال�شرتاكي ،ونذكر
من هذه ال�سمات واخل�صائ�ص ما يلي:
�أو ًال� :أنه اقت�صاد �إلهي� ،أي �أن اهلل هو وا�ضعه ،ومن
ثم ف�إن مبادئه م�ستقاة من الوحي -القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية املطهرة -وجميع االجتهادات يف هذا املجال وغريه
راجعة �إىل هذين امل�صدرين وم�ستقاة منهما ،ومن ثم ف�إنها
مبادئ تراعى فيها امل�صلحة العامة .وهو ما يعني �أي�ضاً �أنه
اقت�صاد يقوم على ثبات القواعد وامل�ب��ادئ احلاكمة ،وعدم
قابليتها للتغري باختالف �شكل النظام احلاكم ،مع املرونة
الكاملة يف االجتهاد ملا يجد من م�سائل ون��وازل ،وتطوير
ما هو قائم ليتالءم مع طبيعة كل ع�صر وكل مكان .وكونه
اقت�صاداً �إلهياً �أمنا يعني �أي�ضاً �أن قواعده ومبادئه ملزمة
ف�ه��ي �أح �ك��ام �شرعية و�أوام� ��ر رب��ان�ي��ة يتعبد ب�ه��ا هلل ت�ب��ارك
وتعاىل ويثاب عليها يف الدنيا والآخرة ،وهو ما ي�ضمن لهذه
القواعد الهيبة واالحرتام مما يدفع عنه �شبهة التحايل �أو
العبث بقواعده(.)4
ثاني ًا� :أنه اقت�صاد واقعي :فال مييل �إىل اخليال ،فهو
واقعي يف غاياته وطريقته،لأنه ي�ستهدف يف مبادئه الغايات
التي تن�سجم مع واق��ع الإن�سانية ،وم��ن ثم فهو يقدم للنا�س
حلو ًال نظرية ال تقبل التطبيق يف الواقع ،فاالقت�صاد الإ�سالمي
ق��د انطلق م��ن واق��ع ال�ف��رد وظ ��روف بيئته ،فلم يحمله من
التكاليف ما ال يطاق ،وراع��ى يف كثري من الأحيان �شح املوارد

ث��ال��ث� ًا� :أن��ه اقت�صاد �إن�����س��اين :ف �ه��و اق�ت ���ص��اد ��ص��ال��ح
للإن�سانية ب�أ�سرها على اختالف الظروف وامل�ستويات والزمان
واملكان ،م�ستهدفاً الإن�سان يف ذاته ،فهو الغاية والهدف ،يحقق
له مت��ام الكفاية من خ�لال حتقيق ال�ت��وازن بني ال��روح وامل��ادة،
وبني الإن�سان والكون ،ويت�ضح ذلك جلياً من ناحيتني:
عني بالإن�سان من
الأوىل� :أن االقت�صاد الإ�سالمي َم ّ
حيث رعايته وحفظه يف نف�سه وكرامته وعر�ضه ،ودفع
الأذى عنه وجتنيبه كل �صور ال�ضرر وال�ضرار ،والرفق
ب��ه والتي�سري عليه ،وا�ستفادة املجتمع كله م��ن عوائد
م��وارده وخ�يرات��ه وع��دم ق�صر اال�ستفادة على فئة دون
�أخ��رى ،لذا جاءت مبادئه و�أ�صوله لتحقق تلك الغاية.
و�أن��ه و�إن كانت جميع الأنظمة الو�ضعية تتغيا الإن�سان
وتهدف �إىل �إ�شباع حاجاته� ،إال �أن االقت�صاد الإ�سالمي
يتميز عنها بتحقيق �إ�شباع حاجات الإن�سان يف توازن تام
بني اجلميع ،دون �أن ي�سعى لإ�شباع حاجات بع�ض الأفراد
حتى ت�صل �إىل ال�ت�رف والتخمة على ح�ساب ماليني
�أخرى رمبا ال جتد �إال القليل �أو تعي�ش على الفتات.
الثانية� :أنه ال متييز وال تفرقة بني النا�س ب�سبب معتقدهم
�أو مذهبهم ،فالبيع على �سبيل امل�ث��ال ب�ين امل�سلم وامل�سلم ال
يختلف عن البيع بني امل�سلم وغري امل�سلم  ،فقد و�ضع الإ�سالم
يف االقت�صاد قواعد جم��ردة ال تعرف املحاباة وال املجاملة وال
اال�ضطهاد ب�سبب اختالف املعتقد �أو املذهب ،م�ستهدفاً الإن�سان
من حيث �أنه �إن�سان(.)7
رابع ًا� :أنه اقت�صاد �أخالقي :بحيث يجب على امل�سلم �أن
يتحلى بال�صفات احلميدة التي دعا �إليها القر�آن وال�سنة يف جميع
املمار�سات االقت�صادية الكلية �أو اجلزئية ،فهو اقت�صاد �إ�سالمي ال
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لكل قادر ودعم الإنتاج مبختلف �أنواعه ،والعمل على وفرته
وجودته وتوزيع الدخل على م�ستحقيه توزيعاً عاد ًال وتر�شيد
الإنفاق العام واخلا�ص.
كما �أن احلاكم يف النظام االقت�صادي الإ�سالمي م�س�ؤول عن
حتقيق التوازن االجتماعي بالطرق امل�شروعة ،وقد تكفل الإ�سالم
بتوفري الإي� ��رادات م��ن خ�لال و�سيلتني رئي�سيتني هما :فر�ض
الزكاة كالتزام مايل ثابت ي�ؤخذ ب�صورة م�ستمرة ،بالإ�ضافة �إىل
�إيجاد قطاعات عامة يتم اال�ستثمار فيها من قبل عموم املجتمع،
كما و�ضع الإ��س�لام ت�شريعات عادلة حت��ول دون تراكم الأم��وال
لدى فئة دون فئة ،ونظم �أحكام املرياث والو�صية ،وحارب اكتناز
النقود والفائدة على ر�أ�س املال.
كما �أن االقت�صاد الإ�سالمي يتميز �أي�ضاً بقاعدة يختلف فيها
ع��ن الأنظمة الأخ ��رى ،وه��ي �إق ��راره للملكية اخلا�صة والعامة
معاً ،بالإ�ضافة �إىل القاعدة الذهبية التي تعطي اقت�صادنا نحن
امل�سلمني ميزة فريدة هي قاعدة :احلالل واحلرام ،والتي يرتتب
عليها ا�ستثمار الأم ��وال وال�ط��اق��ات يف امل�ب��اح��ات ،واالب�ت�ع��اد عن
املحرمات واملمنوعات التي فيها �ضرر على حياة الإن�سان .وغريها
من القواعد التي تعمل على �ضبط الإنتاج واال�ستهالك وتر�شيد
الإنفاق و�إعطاء احلقوق الواجبة يف املال من زكاة و�صدقة ونفقة،
وك��ل ذل��ك ح�سب الأول��وي��ات ال�شرعية من مقا�صد ال�شرع التي
عرب عنها فقهاء االقت�صاد الإ�سالمي بال�ضرورات واحلاجيات
وال�ت�ح���س�ي�ن��ات ،وال �ت��ي حت�ف��ظ ال�ك�ل�ي��ات اخل�م����س وه ��ي :ال��دي��ن،
والنف�س ،والعقل ،والن�سل ،واملال.

كما �أن االقت�صاد الإ�سالمي يتميز �أي�ضاً بالعاملية التي �ضمت
حت��ت مظلتها غ�ير امل�سلمني ،و�أع �ط��وا م��ن ب�ي��ت م��ال امل�سلمني
ب��د ًال من اجلزية التي كانت ت�ؤخذ منهم ،عندما كانوا يف حاجة
للعطاء .بل �سمح للم�شاركة واال�ستثمار مع غري امل�سلمني ب�شروط
من�ضبطة ،ورغ��م هذا التميز والعاملية التي يت�سع لها االقت�صاد
الإ� �س�لام��ي يف ك��ل زم ��ان وم �ك��ان ،ف� ��إن �أع� ��داء الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة
يعملون دائماً على الت�شكيك ويزرعون احلقد يف �صفوف امل�سلمني
وي �ح��اول��ون �إل �� �ص��اق ال�ت�ه��م ب��الأن�ظ�م��ة الإ� �س�لام �ي��ة مب��ا يف ذل��ك
االقت�صاد الإ��س�لام��ي ب��ل يعملون على زرع الد�سائ�س ويحيكون
للمنظمات االقت�صادية الإ�سالمية كل ما يدمرها ويعمل على
�إ�ضعافها وتكبيدها اخل�سائر.
�إن ال�ضعف واالنح�سار ،وم��ا يحدث من خ�سائر ال يرجع
�إىل النظام االقت�صادي نف�سه ،وال يكون ب�سبب اعتناق الإ�سالم،
فهذا نظام من رب العاملني كامل ال نق�ص وال خلل فيه� ،إمنا
النق�ص وال�ضعف يعودان يف الأ�سا�س �إىل �أولئك الذين يقومون
بالتطبيق لهذا النظام ،لأن الإ�سالم دين واحد مكتمل اجلوانب،
وال يجوز تطبيق جزء منه دون الآخ��ر ،بل يجب تطبيق الكل
حتى يكون النجاح ظاهراً( ،)3ولعل تبني دبي لتطوير برامج
االقت�صاد الإ�سالمي وجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي
ي�شكل بادرة خري يف هذا الإطار ،وهو بال �شك �سي�سهم يف �إنتاج
وتطوير ر�ؤى وبرامج ت�ستمد جزئياتها وكلياتها من الكتاب
وال�سنة واجتهادات الفقهاء.

ون�ضوبها فعالج ظروف الفرد كما عالج �إ�شكالية املوارد و�أر�سى
لكل حالة ما ينا�سبها من احللول.
ويرجع ذلك �إىل �أن االقت�صاد الإ�سالمي ي�ستمد مقوماته من
الواقع املعا�ش ،فال يحلق بالفرد يف خياالت يتعذر حتقيقها ،و�إمنا
ينظر �إىل الفرد يف �ضوء �إمكانيته وظ��روف بيئته ،فال يحمله
من التكاليف �إال ما يطيقه ،فيقول تعاىل« :ال يكلف اهلل نف�ساً
�إال و�سعها»( ،)5ويف ذات الوقت ال يقبل الإ�سالم من الفرد القادر
على العمل ترك العمل �أو العي�ش عالة على غريه ،بل يفر�ض عليه
ال�سعي ،ويعينه عليه ،حتى يكون عزيزاً يف حياته ،غري ذليل لأحد،
فاليد العليا خري من اليد ال�سفلى(..)6

املجلة القانونية

لندن مركز ًا للتمويل الإ�سالمي:
�إن ما ذكرناه من طبيعة االقت�صاد الإ�سالمي وخ�صائ�صه،
وما حتقق يف الواقع من منو كبري يف قطاع االقت�صاد الإ�سالمي
وخا�صة ال�صكوك� ،إذ قد بلغ �إجمايل �سوق ال�صكوك العاملية 300
مليار دوالر بنهاية � ،2012أ�صدرت ماليزيا منها ثلثي هذا الرقم
و�أغلبية الباقي �أ�صدرته دول اخلليج .وتتوقع التقارير زي��ادة
�سوق ال�صكوك �إىل  900مليار دوالر بنهاية � .2017إ�ضافة �إىل
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�صمد �أمام التحديات
ومتيز بحلوله الناجحة

ً
منوذجا)
القوة يف هذا الع�صر تعتمد على ال�سرعة (دبي
ما �إن �أف�صحت دب��ي عن اهتمامها بهذه الأن�شطة يف يناير
 2013حني �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
خطة لت�أ�سي�س مركز للتمويل الإ�سالمي ،و�إط�لاق دبي عا�صمة
لالقت�صاد الإ��س�لام��ي،مل يت�أخر رد املناف�سني الكبار على هذه
اخلطوة .ففي مار�س من ذات العام �أطلقت بريطانيا خطة ت�ضم
وزراء حكوميني وم�س�ؤولني من القطاع اخلا�ص لت�سويق �أوراق
اعتماد لندن يف جانب التمويل الإ�سالمي .ويف مايو ويونيو �أخذت
ماليزيا خطوات لتعزيز ت�شريعاتها املتعلقة بالتمويل الإ�سالمي
و�سمحت ل�شركات الت�أمني التكافلي با�ستثمار �أموالها يف اخلارج.
وهذا يعني �أن هناك مناف�سة �شر�سة بني هذه العوا�صم الثالث
لتتبو�أ مكان الريادة يف �إط��ار �إط�لاق برامج التمويل واالقت�صاد
الإ�سالمي ،و دبي مبا متتلكه من ثقافة ريادة الأعمال التي جعلت
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ينف�صل عن جملة القيم والأخالق الإ�سالمية ،فهو جزء من كل،
ومن �أهم هذه ال�صفات ال�صدق والأمانة والوفاء بالعهد وعدم
الغدر ووجوب تقدمي وبذل الن�صح والإح�سا�س مبعاناة الآخرين،
و�إعطاء كل ذي حق حقه ،ومراعاة احلالل واحلرام يف ممار�سته
للن�شاط االقت�صادي ،فيفعل ما �أحل اهلل ويتجنب ما حرمه اهلل،
فيقول تعاىل« :و�أحل اهلل البيع وحرم الربا» ( ،)8ويقول تعاىل
�أي�ضاً« :يا �أيها الذين �آمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا
�أماناتكم و�أنتم تعلمون» ( ،)9وعن �أبي �سعيد اخل��دري  -ر�ضي
اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :التاجر
الأمني ال�صدوق مع النبيني وال�صديقني وال�شهداء» ( ،)10وعن
جابر بن عبد اهلل  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل
عليه و�سلم -قال« :رحم اهلل رج ًال �سمحاً �إذا باع و�إذا ا�شرتى و�إذا
اقت�ضى» ()11
�إن من �ش�أن ات�صاف امل�ضارب �أو التاجر بتلك ال�صفات والتزامه
مببادئ االقت�صاد الإ�سالمي �أن ي�سهم يف عالج كثري من �أوجه
اخللل ال�سائدة يف النظم االقت�صادية الو�ضعية �أو حتى الإ�سالمية
�إذا �ضعف عندها الوازع الأخالقي والقيمي لي�سود اجل�شع والطمع
واحلر�ص وا�ستغالل حاجة ال�ضعيف وذي احلاجة (.)12
خام�س ًا� :أن��ه اقت�صاد �شامل ،فهو �إىل ج��ان��ب اهتمامه
باجلانب امل��ادي للإن�سان ف�إنه يهتم كذلك باجلوانب الروحية
والعاطفية والأخالقية ،فهو مع اهتمامه بالأكل وال�شرب وامل�سكن
واملركب وامللب�س و�إقامة امل�صانع وا�ست�صالح ال�صحراء ،ف�إنه يهتم
�أي�ضاً ب�إقامة امل�ساجد ودور العبادة ب�شكل عام ،بل وعلى ممار�سة
العبادة يف وقتها كما يظهر من حترمي البيع وقت النداء ل�صالة
اجلمعة و�إذا ت�ضايق وقت املكتوبة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فهو يعمل
على الرقي بالقيم والأخالق من الأخوة وال�صدق والعدالة ،ومن
ث��م فهو اقت�صاد ه��ادف يجمع ب�ين العقيدة والأخ�ل�اق ،وه��و ما
نفتقده يف الأنظمة االقت�صادية الأخرى التي ت�صب جل اهتمامها
على تلك اجلوانب املادية فح�سب(.)13

منو قطاع البنوك الإ�سالمية م��ؤخ��راً بن�سبة � 50%أ��س��رع من
من��و ق�ط��اع ال�ب�ن��وك التقليدية .وه ��ذا ال�ن�م��و ال�ك�ب�ير يجعل من
املتوقع و�صول �إجمايل اال�ستثمارات الإ�سالمية �إىل حوايل 1,3
تريليون دوالر يف  )14(.2014بالإ�ضافة �إىل �أن قطاع التمويل
الإ�سالمي يختلف عن قطاع التمويل التقليدي يف �شكل املعامالت
من الناحية القانونية والتعاقدية و�إن كانت هذه االختالفات ال
تزال حمدودة ،يف نظر الكثريين .وي�شهد هذا القطاع م�ؤخراً منواً
ملحوظاً مقارنة بقطاع التمويل التقليدي ب�سبب الطلب املتزايد
من العديد من امل�ؤ�س�سات والأفراد يف الدول الإ�سالمية.
�أق��ول لعل ه��ذا النمو امللحوظ هو ما ج��ذب انتباه بريطانيا
للعب دور حموري يف هذا القطاع الواعد واال�ستفادة من الرثوات
املرتاكمة يف الدول الإ�سالمية ،خا�صة دول اخلليج الغنية بالنفط،
لتمويل احتياجات بريطانيا يف امل�ستقبل ،لقد فاج�أ رئي�س الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون م�ؤخراً العامل  -يف املنتدى االقت�صادي
الإ�سالمي العاملي  -بالإعالن عن عزم احلكومة الربيطانية على
�إ��ص��دار �صكوك ،وبهذا تكون بريطانيا �أول دول��ة غري �إ�سالمية
تقوم ب�إ�صدار �صكوك ،وكذلك خطة احلكومة الربيطانية لتحويل
لندن �إىل مركز عاملي للتمويل الإ�سالمي جنباً �إىل جنب مع دبي
وماليزيا ،وهو ما عرب عنه رئي�س الوزراء الربيطاين على �صفحته
على الإن�ترن��ت عن �إدراك��ه �أن بريطانيا يف �سباق عاملي من �أجل
م�ستقبلها االقت�صادي ،و�أن عليها فتح جماالت عمل جديدة مثل
التمويل الإ�سالمي للحفاظ على مكانة لندن كمركز مايل عاملي
يف ظل مناف�سة عاملية �شر�سة جلذب ر�ؤو�س الأموال .ومن اجلدير
بالذكر �أن بريطانيا هي �أكرب بلد غربي يحوي بنوكا �إ�سالمية.
كما �أن بها ما يزيد على  16جامعة متنح درج��ات املاج�ستري يف
التمويل الإ�سالمي مما ي�ؤهلها للعب دور حموري يف هذا القطاع.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ل�ن��دن ت�شارك ب�ق��وة يف ��س��وق الأ��ص��ول
الإ�سالمية ،ف�أكرث من  20م�صرفاً ،من البنوك التي تقدم خدمات
التمويل الإ�سالمي ،تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها ،منها 6
بنوك متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ب�شكل كامل وهذا
الرقم �أكرب من عدد البنوك املتواجدة يف �أي دولة غربية �أخرى،
وهي ت�صبح اليوم �أول بلد خارج العامل الإ�سالمي ي�صدر هذا النوع
من الأوعية اال�ستثمارية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن بريطانيا ت�سعى �إىل �إ� �ص��دار �صكوك �إ�سالمية لت�صبح
م��دي �ن��ة ل �ن��دن �أك �ب�ر م��رك��ز ل�ل�ت�م��وي��ل الإ� �س�ل�ام��ي خ� ��ارج ال ��دول
الإ�سالمية ،وتخطط وزارة املالية الربيطانية لإط�لاق �صكوك
�إ��س�لام�ي��ة بقيمة  322م�ل�ي��ون دوالر يف  ،2014وي�ع�ت��زم رئي�س

الوزراء ديفيد كامريون تد�شني م�ؤ�شر مايل �إ�سالمي جديد اليوم
يف بور�صة لندن لت�صبح املدينة �أك�بر مركز للتمويل الإ�سالمي
خارج الدول الإ�سالمية ،على حد و�صفه.
لكن م��ا يلفت االن�ت�ب��اه �أن رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين كان
قد قال حني �أعلن عن برنامج ال�صكوك الإ�سالمية يف املنتدى
االق�ت���ص��ادي الإ��س�لام��ي ال�ع��امل��ي� :إن ل�ن��دن تطمح �إىل مناف�سة
دب��ي وكواالملبور ب��أن ت�صبح واح��دة من عوا�صم النظام امل�صريف
الإ�سالمي يف العامل ،ولتتفوق على �أي مركز للتمويل الإ�سالمي،
على حد قوله .وهنا نت�ساءل :ملاذا �أ�شار رئي�س الوزراء الربيطاين
�إىل جعل مناف�سة دبي هدفاً ،على الرغم من �أن �إطالقها عا�صمة
لالقت�صاد الإ�سالمي كان من وقت قريب ،مل مت�ض عليه ال�سنة
بعد؟ �إن الإجابة عن ذلك تتلخ�ص يف �أنه يعلم �أن دبي متتلك من
القدرة والإرادة والتحدي والإ�صرار ما يجعلها قادرة على تنفيذ

ما وعد به �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم من
جعل دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،ولي�س جمرد مركز له،
كما يعلم �أي�ضاً �أن دبي متتلك من البنية التحتية والت�شريعية
م��ا يجعلها الأ��س��رع والأم�ه��ر يف بناء اقت�صاد �إ�سالمي متكامل،
�إن��ه �إذا ك��ان ديفيد ك��ام�يرون رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين يبحث
عن احلفاظ على مكانة لندن كمركز مايل عاملي يف ظل مناف�سة
عاملية �شر�سة جلذب رءو�س الأموال ،وتوفري دخول �أف�ضل ل�شعبه،
ف��إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -حفظه
اهلل ورع��اه  -ينطلق مببادرته من نقطتني �أ�سا�سيتني :الأوىل:
عقيدته و�إمي��ان��ه ال��را��س��خ ب ��أن االق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي ج��زء من
الإ�سالم الذي يدين هلل تعاىل به ،ويدرك م�س�ؤوليته كحاكم يلبي
طموحات �شعبه يف قيام اقت�صادهم وانطالقه على �أ�س�س �شرعية.
الثانية :حت�سني احلياة وتوفري الفر�ص للأجيال اجلديدة
وت�أمني م�ستقبل كرمي للمواطنني� ،إ�ضافة �إىل �إبراز دبي مركزاً
رائداً لالقت�صاد الإ�سالمي.
لذا ف�إننا نتوقع �أن تكون دبي هي الأب��رز يف جمال االقت�صاد
الإ� �س�لام��ي مل��ا تتمتع ب��ه م��ن وف � ��ورات ذات �ي��ة تعتمد ع�ل��ى بنية
حتتية �سليمة ،ور�ؤية �شرعية مدعومة من جمتهدي هذه الأمة
وفقهائها ،تدعو �إىل تطوير معايري ور�ؤى �شرعية لتطوير النظام
االقت�صادي الإ�سالمي ،بالإ�ضافة ملوقع دبي اجلغرايف املتميز بني
الدول الإ�سالمية ،وفوق ذلك ما متتلكه دبي من و�ضوح ر�ؤيتها،
وروح املباد�أة و�سرعة املبادرة ،و�سالمة التنفيذ ،وهو ما ن�شري �إليه
يف ال�سطور التالية.
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تطورات مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي خالل عام:
ن�ستطيع �أن نلخ�ص اجلهود التي بذلت خالل عام حول تلك
املبادرة ،فيما يلي:
 - 1ففي يناير  2013يطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم  -حفظه اهلل ورع��اه -م�ب��ادرة (دب��ي عا�صمة
لالقت�صاد الإ�سالمي) ،مب�ساراتها ال�ستة التي تناولناها يف مقال
�سابق( .)15ولقد بد�أت فوراً دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي يف
�إج��راءات التحوّل �إىل عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،و�شرعت يف
ح�صر قطاعات الأن�شطة التجارية الإ�سالمية يف الإمارة ،متهيداً
لإعادة تقييمها ،و�إجراء ت�صنيف خا�ص بال�شركات الإ�سالمية يف
دبي ،وو�ضع دليل الرقابة على تلك الأن�شطة ،وكيفية الت�أكد من
مطابقة الأن�شطة ملعايري ترخي�صها.
 - 2ويف فرباير � 2013أطلق �سموه �أوىل خطوات تفعيل تلك
املبادرة بتد�شينه اخلطة التنفيذية لإط�لاق مبادرة دبي مركزاً
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اقت�صاد �إلهي وواقعي و�إن�ساين
و�أخالقي �شامل ي�ستمد مقوماته
من الواقع املعا�ش
عاملياً لل�صكوك الإ�سالمية .وهو ما يعد خطوة �سريعة على طريق
�إعداد دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،ويقول �سموه يف تعليقه
على هذا احلدث�« :إن لدينا الطاقة الإيجابية ،فهي حتفزنا على
ال�ت�ف��ا�ؤل وال�ع�م��ل وال�ن�ج��اح يف خمتلف امل�شاريع وامل �ب��ادرات التي
نطلقها».
 - 3عقد �سل�سلة من امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات التي متيزت
ب�ح���ض��ور مكثف م��ن ج��ان��ب ن�خ��ب م�ت�م�ي��زة ت�ضم مفكرين
وب��اح�ث�ين يف االق�ت���ص��اد الإ��س�لام��ي م��ن خمتلف امل�ن��اط��ق يف
العامل ،لتتوج هذه اللقاءات بعقد القمة العاملية لالقت�صاد
الإ�سالمي .والتي متثل عالمة فارقة لك�شف وتو�ضيح معامل
التحديات التي يواجهها االقت�صاد الإ�سالمي ،مع ا�ست�شراف
الر�ؤى واحللول العملية لها.
 - 4ويف ي� ��وم � 5أك �ت ��وب ��ر 2013م �أط� �ل ��ق � �س �م��وه اخل �ط��ة
اال�سرتاتيجية لتكون دبي العا�صمة العاملية لالقت�صاد الإ�سالمي،
والتي ت�ضم  7توجهات رئي�سة ،و 46مبادرة ا�سرتاتيجية للتنفيذ
خ�لال � 36شهراً ،بهدف تر�سيخ دب��ي عا�صمة عاملية لالقت�صاد

يف الإ�سالم يجب �أال يخرج
املال عن الغاية التي و�ضع من �أجلها
لندن تناف�س املدن
الإ�سالمية  ..ملاذا؟

ع�لاوة على الرتويج لدبي �إقليمياً ودولياً كمركز رئي�س لل�سلع
واخلدمات املالية وغري املالية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية،
والعمل على بناء قاعدة معلومات ح��ول الأن�شطة االقت�صادية
الإ�سالمية ،وت�شجيع اللجوء �إىل التحكيم يف املنازعات املتعلقة
بالأن�شطة االقت�صادية الإ�سالمية.
ول�ق��د ب�ين ال�ق��ان��ون اخت�صا�صات «م��رك��ز دب��ي لتطوير
االقت�صاد الإ�سالمي» والتي تت�ضمن ر�سم ال�سيا�سة العامة
وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية لتطوير القطاع يف الإم��ارة،
وموحدة للحكم على مدى ان�سجام
وتطوير معايري �شاملة
ّ
�أي �سلعة �أو خدمة مالية �أو غري مالية مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،وترويج هذه املعايري حملياً وعاملياً� ،إىل جانب
ا�ستحداث نظام العتماد مطابقة املنتجات من �سلع وخدمات
م��ال�ي��ة �أو غ�ير م��ال�ي��ة م��ع امل�ع��اي�ير ال�ت��ي يعتمدها امل��رك��ز،
و�إ�صدار ال�شهادات الالزمة لذلك ،كما �سيتوىل املركز �إجراء
ال��درا��س��ات والبحوث املتخ�ص�صة يف االقت�صاد الإ�سالمي،
وحتديد م��دى م�ساهمة الأن�شطة االقت�صادية املتفقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية يف الناجت املحلي الإج�م��ايل ل�ل�إم��ارة،
وكيفية تطويرها لغايات حتقيق �أهداف املركز.
ي�ضاف �إىل ذل��ك �أن امل��رك��ز يخت�ص �أي���ض�اً با�ستحداث
اجلوائز والربامج املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي والإ�شراف
عليها ،وذلك وفقاً ملا يقرره املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،وت�أ�سي�س
�أو امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات وامل�شاريع اال�ستثمارية ذات
العالقة ب��أه��داف امل��رك��ز ،ع�لاوة على التن�سيق مع خمتلف
اجلهات االحتادية واملحلية يف املجاالت ذات ال�صلة ،وكذلك
التن�سيق مع املراكز والهيئات واالحتادات واملنظمات املحلية
والعربية والإقليمية والدولية و�إبرام االتفاقيات ومذكرات
التفاهم مبا يدعم �أهداف املركز.
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منها �أك�بر مركز م�صريف تقليدي بال�شرق الأو��س��ط ،بالإ�ضافة
�إىل �أن �شركات حكومية ك�برى يف دب��ي تعتزم امل�شاركة يف دعم
ا�سرتاتيجية احلكومة يف ه��ذا الإط��ار ما يجعل منها العا�صمة
املر�شحة لأن ت�ك��ون الأك�ث�ر والأ� �س��رع من��واً يف جم��ال االقت�صاد
الإ�سالمي ،ملا �سبق �أن بيناه ،ولأن قراءة الواقع وتطوراته يف �إطار
املبادرة يف دبي تعطي م�ؤ�شراً قوياً بذلك.

�سمات االقت�صاد الإ�سالمي:

الإ� �س�ل�ام��ي ،ف �ك��ان �إع �ل�ان ه��ذه اخل �ط��ة مب�ث��اب��ة خ��ارط��ة طريق
م�ستقبلية لقطاع االقت�صاد الإ��س�لام��ي ،فمن خاللها مت و�ضع
الأطر التي �ستعمل على توحيد جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
الفاعلة يف قطاع االقت�صاد الإ�سالمي ،ومبا يعزز مبادرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -حفظه اهلل ورع��اه -
من جعل دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي .على �أن التوجهات
ال�سبعة الرئي�سة لهذه اخلطة تتمحور حول:
• جعل دبي املركز العاملي واملركز الرئي�سي للتمويل الإ�سالمي
بجميع �أدواته.
• امل��رك��ز ال��رئ�ي���س��ي ل���ص�ن��اع��ات الأغ��ذي��ة وامل�ن�ت�ج��ات احل�لال
واال�سم املوثوق يف اعتمادها.
•الوجهة املف�ضلة لل�سياحة العائلية.
•املن�صة الرئي�سة للتجارة الإلكرتونية الإ�سالمية ،و�صناعة
املحتوى الرقمي الإ�سالمي.
•العا�صمة العاملية للت�صميم والإبداعات الإ�سالمية.
•امل��رك��ز وامل��رج��ع امل �ع��ريف وال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال�ب�ح�ث��ي يف جم��االت
االقت�صاد الإ�سالمي كافة.
•املركز املعتمد ملعايري االقت�صاد الإ�سالمي و�إ�صدار ال�شهادات.
 - 5ويف  17دي�سمرب � 2013أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ب�صفته ح��اك�م�اً لإم� ��ارة دب ��ي ،ال �ق��ان��ون رق��م  13ل�سنة
 ،2013ب�ش�أن �إن�شاء “مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي”.
كما �أ�صدر �سموه املر�سوم رقم  42ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س
�إدارة امل��رك��ز .وه��و ما يعد ا�ستجابة �سريعة عملية ومو�ضوعية
لالحتياجات امللحة وال�ضرورية والتي من �ش�أنها �أن تقود �إىل
تطوير قطاع االقت�صاد الإ�سالمي على �أ�س�س �سليمة وم�ستدامة.
وقد جاء نتيجة درا�سات ح�صيفة ومتعمقة ب�ش�أن الكيفية التي
بها ميكن حتويل مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي �إىل
حقيقة واقعة وبارزة.
وقد ف�صل القانون رقم  42ل�سنة  2013الأهداف الأ�سا�سية
للمركز الذي �سيتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
والإداري والأه�ل�ي��ة القانونية ال�لازم��ة ملبا�شرة جميع الأع�م��ال
والت�صرفات الكفيلة بتحقيق تلك الأه��داف التي ت�شمل تعزيز
م�ك��ان��ة الإم� ��ارة لت�صبح عا�صمة ع��امل�ي��ة لالقت�صاد الإ��س�لام��ي،
وال �ن �ه��و���ض ب��الأن �� �ش �ط��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �ت��واف �ق��ة م��ع ال���ش��ري�ع��ة
الإ�سالمية يف قطاع ال�سلع وقطاع اخلدمات املالية وغري املالية
باعتبارها �أحد الأعمدة الرئي�سة التي يقوم عليها اقت�صاد الإمارة،

املجلة القانونية

قوة املبادرات تعتمد على
ال�سرعة ..دبي منوذج ًا

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف ختام جل�سات
الع�صف ال��ذه�ن��ي ح��ول حم��وري التعليم وال���ص�ح��ة� ،إن
الدولة القوية الآن هي التي ال تعتمد على كرب م�ساحتها
بل على �سرعتها� .أقول �إن هذه الر�ؤية يف احلقيقة تربر
ما ن�شهده من جناح تلو جناح يف الدولة عموماً ويف دبي
خ�صو�صاً� ،أتوقع يف الأيام القليلة القادمة واقعاً ملمو�ساً
ملعايري و�شهادات دبوية ،حتمل تطويراً لربامج اقت�صادية
مع فتح �آف��اق �أرح��ب لتطبيقات اقت�صادية �إ�سالمية يف
�ضوء الكتاب وال�سنة واجتهادات متطورة نتيجة جهود
م�شرتكة بني الفقهاء وخرباء االقت�صاد ،مما ي�ؤدي �إىل
�أن تكون دبي قبلة وبيت خربة لكل الدول  -الإ�سالمية
منها وغري الإ�سالمية -الطاحمة لتحويل اقت�صادها �إىل
االقت�صاد الإ�سالمي مبا يحمله من ر�ؤى و�أفكار لإ�سعاد
الب�شرية جميعاً.

الهوام�ش

تعقيب
وب�ن�ظ��رة فاح�صة فيما �سبق ف��إن��ه يتبني لنا مدى
التطور ال�سريع واملدرو�س لتفعيل املبادرة -دبي عا�صمة
ل�لاق�ت���ص��اد الإ� �س�ل�ام��ي -ف��ال �ك��ل ي�ع�م��ل ب� ��روح ال�ف��ري��ق
الواحد ،مع توزيع جيد للأدوار ،وتعاون جميع الدوائر
وامل�ؤ�س�سات املعنية ،مع الإ�شراف املبا�شر من قبل �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي ،والعناية ال�شخ�صية واملتابعة احلثيثة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم -حفظه اهلل
ورع��اه  ،-وه��و ما يف�سر م��دى ال�سرعة املدرو�سة جتاه
حتقيق امل�ب��ادرة وجناحها ،و�أمتثل هنا مقولة �صاحب
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( )1ي ��راج ��ع دك� �ت ��ور /ع�ط�ي��ة ف �ي��ا���ض ـ
�إن�سانية االقت�صاد الإ�سالمي ـ �ص .6
( )2دك �ت ��ور /ع�ط�ي��ة ف�ي��ا���ض ـ �إن���س��ان�ي��ة
االقت�صاد الإ�سالمي ـ �ص  ،8وراجع �أي�ضاً
الأ�ستاذ الدكتور /عبد الرحمن ي�سري ـ
تقويم م�سيرة االقت�صاد الإ�سالمي ـ بحث
من�شور �ضمن �أبحاث الم�ؤتمر العالمي
ال�ث��ال��ث لالقت�صاد الإ��س�لام��ي المنعقد
ف��ي جامعة �أم ال�ق��رى بمكة المكرمة (
1422هـ 2003 /م )
( )3ت �ح �ق �ي��ق ح � ��ول ق� �ي ��ام االق �ت �� �ص��اد
الإ��س�لام��ي على م�ب��د�أ ال�ح��ري��ة الفردية
المقيدة بال�صالح العام ،من�شور بجريدة
العالم الإ�سالمي ـ العدد  ،1777ال�صفحة
الخام�سة ،بتاريخ  17يناير .2003
( )4ال �خ �ط ��وط ال �ك �ب ��رى ل�لاق �ت �� �ص��اد
الإ��س�لام��ي ل�ل��دك�ت��ور /ر��ض��ا �صاحب �أب��و
حمد� ،ص  29ط :دار مجدالوي الأردن
��س�ن��ة  ،2006دك� �ت ��ور /ع�ط�ي��ة ف �ي��ا���ض ـ
�إن�سانية االقت�صاد الإ�سالمي ـ �ص .9
(� )5سورة البقرة من الآية .286
( )6الأ� � �س � �ت� ��اذ /ف �ل��اق ع �ل��ي ـ ت �م��وي��ل
اال��س�ت�ث�م��ارات ف��ي االق�ت���ص��اد الإ��س�لام��ي
ـ ���ص  ،13ر��س��ال��ة ماج�ستير ـ ال�ج��زائ��ر
 ،2002الدكتور /حمد بن عبد الرحمن
جنيدل  -منهاج الباحثين في االقت�صاد
الإ�سالمي  40 /1ط� :شركة العبيكان،
الريا�ض �سنة  1406هـ .

( )7دكتور /عطية فيا�ض  -مرجع �سابق
�ص  ،11 ،10دكتور /محمد ال�ضويني م�ق��ال ب�ع�ن��وان :دب��ي نحو ن�م��وذج رائ��دل�لاق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي  -م�ق��ال من�شور
بمجلة المعهد ،ال�صادرة عن معهد دبي
الق�ضائي ،العدد � 13ص .12
(� )8سورة البقرة من الآية .275
(� )9سورة الأنفال الآية .27
( )10ج ��ام ��ع الأ� � �ص� ��ول م ��ن �أح ��ادي ��ث
ال��ر��س��ول الب��ن الأث �ي��ر  ،ك�ت��اب ال�ب�ي��ع /1

مجلة

أبريل

2014

متالزمة داون

بقلم  :القاضي ماهر سالمة.

المسؤولية الجنائية عن بيع
أو تأجير المصنفات المحمية
بقلم  :د .عبدالرازق الموافي

القانون الفرنسي ..الممارسات األسوأ
تعليقًا على قرار المجلس الدستوري الفرنسي في شأن حرية الضمير
بقلم  :د .نسرين األبيض
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( )11ال �ح��دي��ث �أخ ��رج ��ه ال �ب �خ��اري في
�صحيحه  -كتاب البيوع  ،ب��اب ال�سهولة
وال�سماحة في ال�شراء والبيع.
( )12د .محمد ال�ضويني  -مرجع �سابق
 �ص  ،12دكتور /عطية فيا�ض  -مرجع�سابق �-ص9
( )13يراجع  /فالق علي  -مرجع �سابق
 �ص  ،10د .عطية فيا�ض -مرجع �سابق �ص.10( )14الأ�ستاذ /عمر ال�شنيطي في مقال
له بعنوان (لندن والتمويل الإ�سالمي)
ن�شر في 2013 /11 /9
( )15دك � �ت � ��ور .م �ح �م��د ال �� �ض��وي �ن��ي -
م �ق��ال ب �ع �ن��وان :دب ��ي ن�ح��و ن �م��وذج رائ��د
ل�لاق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي  -م�ق��ال من�شور
بمجلة المعهد ،ال�صادرة عن معهد دبي
الق�ضائي ،العدد � 13ص  10وما بعدها.

أدباء بين القانونيين  ،وقانونيون بين األدباء
سر العالقة بين القانون واألدب
بقلم  :كامل محمود

املجلة القانونية

الحماية الجنائية لالبتكارات
وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

ال تحمي قوانين الملكية الفكرية،
وحقوق الم�ؤلفين كل الم�صنفات التي
يقوم بها ال��م��ؤل��ف��ون ،ولكن تقت�صر
الحماية على الم�صنفات المبتكرة،
والتي يتم التعبير عنها في �شكل مادي
مح�سو�س؛ حيث �إن االبتكار هو �أ�سا�س
ومعيار الحماية القانونية للم�صنفات،
وف��ي ه��ذا ال�صدد يثور الت�سا�ؤل عن
المق�صود باالبتكار؟ وت�سا�ؤل �آخر
م������ؤداه ه��ل ه��ن��اك ���ش��روط �أخ���رى
بالإ�ضافة لالبتكار؟ نجيب عن هذين
الت�سا�ؤلين على النحو التالي:
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مفهوم االبتكار
ي�لاح��ظ �أن معظم ق��وان�ي��ن الملكية ال�ف�ك��ري��ة لم
تتعر�ض لتعريف االبتكار كمعيار لب�سط حمايتها على
الم�صنفات الفكرية ،1وقد �شذ عن ذلك قانون الملكية
الفكرية الم�صري ،وق��ان��ون حقوق الم�ؤلف والحقوق
ال �م �ج��اورة الإم� ��ارات� ��ي ،وع��رف��ا االب �ت �ك��ار ب ��أن��ه ال�ط��اب��ع
الإبداعي الذي ي�صبغ الأ�صالة والتميز على الم�صنف.2
ول ��م ي�ت�ع��ر���ض ال�ت���ش��ري��ع ال�ك��وي�ت��ي ل�ت�ع��ري��ف االب �ت �ك��ار،
ولكنه ا�شترط االبتكار لكي يتمتع الم�صنف بالحماية
القانونية .3
وق��د ت�ع��ددت التعريفات الفقهية لمفهوم االبتكار،
ح�ي��ث ع��رف��ه ج��ان��ب م��ن ال�ف�ق��ه ال�ف��رن���س��ي ،ب ��أن��ه ب�صمة
�شخ�صية ي�ضعها ال�شخ�ص الذي قام بالعمل على عمله
 ،4وفي تعريف �آخر ب�أنه نتاج العمل الذهني الحر الذي
يعبر به المبدع عن �شخ�صيته  ،5وعرفه جانب �آخر ب�أنه
الب�صمة ال�شخ�صية التي ي�ضعها الم�ؤلف على م�صنفه.6
وع��رف��ه البع�ض ب ��أن��ه ال�م�ج�ه��ود ال��ذه�ن��ي ال ��ذي يبذله
ال �م ��ؤل��ف ،وال ��ذي ي�سفر ع��ن خ�ل��ق ف�ك��رة تتميز بطابع
�شخ�صي خا�ص ،وتبدو فيه ب�صمة �شخ�صيته وا�ضحة
وبارزة على الم�صنف .7
وعرفه جانب �آخ��ر من الفقه ب�أنه الطابع الأ�صيل
ال ��ذي م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ب��رز �شخ�صية ال �م ��ؤل��ف� ،إم ��ا في
م�ق��وم��ات ال�ف�ك��رة ال�ت��ي عر�ضها �أو ف��ي الطريقة التي
اتخذها لعر�ض هذه الفكرة .8
وق��د تعر�ضت محكمة النق�ض الم�صرية لمفهوم
االبتكار في �أح��د �أحكامها وا�ستلزمت ل��وج��وده �إ�ضفاء
ال�شخ�ص ط��اب�ع�اً �شخ�صياً ع�ل��ى م�صنفه  .9وق��د �أخ��ذ

•طابع �إبداع��ي ي�صبغ الأ�صالة
والتميز على امل�صنف
•ب�صـمـ��ة �شخ�صــيـ��ة ي�ضعه��ا
ال�شخ�ص على عمله
•نتاج عمل ذهن��ي حر يعرب به
املبدع عن �شخ�صيته
•جمهود ذهني مل�ؤلف ي�سفر عن
فكرة تتميز بطابع �شخ�صي

الق�ضاء الفرن�سي بمعيار الب�صمة ال�شخ�صية� ،أو الطابع
ال�شخ�صي للم�ؤلف؛ �أي يجب �أن ي�ضفي الم�ؤلف ب�صمته
ال�شخ�صية على العمل ،حتى يكون مبتكراً .10ف�أحكام
الق�ضاء تبحث عما �إذا ك��ان ال�شخ�ص طبع من �صفاته
و�شخ�صيته على الم�صنف �أم ال ،وهذا يدخل في ال�سلطة
التقديرية لقا�ضي المو�ضوع.11
ويت�أثر االبتكار بطبيعة الم�صنف �أو الغر�ض منه،
ف�ق��د ي�ك��ون االب �ت �ك��ار ف��ي التعبير ع�ن��ه ،م�ث��ل الم�صنف
ال�م�ت��رج��م ال ��ذي يتمتع ب��ال�ح�م��اي��ة ب�سبب م��ا ي�ق��وم به
�صاحبه م��ن ترجمة تظهر م��ن خاللها �شخ�صيته في
اختيار الم�صطلحات والعبارات الأكثر مالءمة للغته
وال�ت��ي تعبر ب��دق��ة ع��ن �أف �ك��اره ،وق��د ي�ك��ون ف��ي الإن�شاء
وال�ت�ك��وي��ن م�ث��ل الم�صنف ال ��ذي ي�ت�ن��اول ��ص��اح�ب��ه فيه
مو�ضوعاً لم ي�سبق لأحد تناوله من قبل.
اختالف امل�صنفات اجلديدة عن امل�صنفات املبتكرة
معيار تمتع الم�صنف بحماية قانون الملكية الفكرية
ه��و االب �ت �ك��ار ،فعندما ي�ك��ون الم�صنف م�ب�ت�ك��راً يتمتع
بالحماية ،ولو لم يكن جديداً  ،12وتختلف الجِ دة عن
االبتكار ،فالجديد يعني ال�سبق في الإن�شاء والتو�صل
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الدكتور عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

ابتكار امل�صنف �أ�سا�س احلماية
نبين هنا المق�صود باالبتكار ،ومتى تت�صف الأعمال
ب��االب�ت�ك��ار ،وم��دى وج��ود اخ�ت�لاف بين العمل المبتكر
وال�ع�م��ل ال�ج��دي��د؛ حيث �إن الأع �م��ال المبتكرة تتمتع
بالحماية الجنائية حتى ولو لم تكن جديدة� ،أما الأعمال
التي ال تت�صف باالبتكار فال ت�شملها هذه الحماية.

تعريفات متعددة لالبتكار..

املجلة القانونية

�صياغة امل�صنف يف �شكل مادي حم�سو�س
ال يكفي �أن يكون لدى ال�شخ�ص �أفكار مبتكرة لكي تظلها
حماية قوانين الملكية الفكرية وح�ق��وق ال�م��ؤل��ف ،و�إنما
يجب �أن تخرج الأفكار �إلى حيز الوجود المادي المح�سو�س.
ويق�صد بالوجود المادي المح�سو�س �أن يدركه �أفراد
المجتمع بال�سمع �أو بالنظر �أو باللم�س ،ويو�سع هذا
التعبير من نطاق الحماية القانونية لأعمال الم�ؤلفين،
وي�سبغ الحماية على بع�ض الأعمال التي لي�س لها وجود
مادي ،16والتي تتم عن طريق الأداء العلني مثل �إن�شاد
بع�ض الق�صائد ال�شعرية �أو تالوة القر�آن الكريم ،وهذا
يعني �أن تتم �صياغتها في �صورة مادية مح�سو�سة� ،سواء
كانت ال�صياغة بالكتابة �أو الر�سم �أو الت�صوير �أو ال�صب
في قوالب �أو ال�صوت �أو الت�صوير �أو الحركة �أو الرموز
العلمية ال�ت��ي ال ي�ستطيع فهمها �إال المتخ�ص�صون.
ويتفق ذلك مع ما قالت به المنظمة العالمية للملكية
الفكرية عند تحديدها لمعنى التعبير عن الم�صنف؛
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االبتكار �أ�سا�س ومعيار احلماية
القانونية للم�صنفات

مدة حماية حقوق امل�ؤلف
يق�صد بمدة الحماية الفترة الزمنية التي حددتها
الت�شريعات لحماية حقوق الم�ؤلف الأدبية والمالية ،
ونبين في هذا المبحث ما �إذا كانت هذه المدة واحدة
بالن�سبة للحق الأدبي والحق المالي �أم لكل منهما �أحكام
خا�صة به في هذا ال�ش�أن؟ و�أث��ر انتهاء هذه المدة على
حماية حق الم�ؤلف.

حيث عرفته ب�أنه الطريقة التي ت�سمح ب�إدراك �أي م�صنف
ح�سياً �أو عقلياً بما في ذلك التمثيل �أو الأداء �أو التالوة �أو
التثبت المادي �أو �أية طريقة �أخرى منا�سبة.17
فيتمتع العمل المبتكر بالحماية القانونية عندما
يظهر على الدعامة المادية المثبت عليها ،وال �أهمية
لنوعه �أو طريقة التعبير عنه �أو �أهميته �أو الغر�ض منه.18
وهذا ينطبق على الأعمال الأدبية كالكتب الروائية �أو
ال�شعرية ،وعلى الأعمال الفنية مثل الر�سومات و�أعمال
النحت والأل �ح��ان المو�سيقية �أو الأف�ل�ام ال�سينمائية
والبرامج الإذاعية والتليفزيونية ،وعلى الأعمال العلمية
مثل الأبحاث والر�سائل والت�صميمات الهند�سية� ...إلخ.
ولي�س للهدف من الم�صنف المبتكر �أهمية ب�ش�أن

�أهمية مدة احلماية
ت��رج��ع �أه�م�ي��ة تعر�ضنا لبحث م��دة ح�م��اي��ة حقوق
الم�ؤلفين على م�صنفاتهم� ،إل��ى � �ض��رورة معرفة �أث��ر
انتهاء مدة الحماية ،وهل بانتهاء هذه المدة تنق�ضي
الحماية المقررة لحقوق الم�ؤلفين على م�صنفاتهم،
وال يكون هناك اع �ت��داءات على حقوقهم ،وبالتالي ال
نكون ب�صدد جرائم؟
هناك اتجاه يرى �أن الحقوق الأدبية والمالية يجب �أن
تظل محل حماية طول حياة الم�ؤلف؛ لأن هذه الحماية
تعد حافزاً للم�ؤلفين على المزيد من العطاء ،وبالإ�ضافة
�إل��ى ذلك ف�إنها �أي�ضاً يجب �أن تظل محمية مدة �أخرى
بعد وف��ات��ه حتى ي�ستفيد بها ورث�ت��ه ،وع�ن��د انتهاء مدة
الحماية يجب �أن تدخل في الأمالك العامة ،لكي ي�ستفيد
منها المجتمع وي�ستطيع �أن ي�ستخدمها الأ�شخا�ص دون

احلماية القانونية ت�شرتط :
خروج الأفكار املبتكرة �إىل الوجود املادي املح�سو�س
و�أن يدركها املجتمع بال�سمع �أو النظر �أو اللم�س
احلماية �أبدية للحقوق الأدبية
وم�ؤقتة للحقوق املالية ..للم�ؤلفني
الح�صول على �إذن من الورثة �أو دفع تعوي�ض لهم.20
وف��ي ال��واق��ع ،يقت�صر ت�أقيت الحماية بمدة محددة
على الحقوق المالية وحدها ،على �أ�سا�س �أن هذه الحقوق
تت�سم بالت�أقيت ،وهو ما ن�ص عليه القانون الإماراتي ،21
وهذا على خالف الحقوق الأدبية التي ت�ستمر حمايتها
ب�صفة �أبدية ،فهي حقوق ال ت�سقط بم�ضي المدة �أي ال
تتقادم ،وال ت�سقط بوفاة الم�ؤلف.
ون�صت على ذلك �أي�ضاً غالبية الت�شريعات العربية،
ومنها المر�سوم بقانون الكويتي في �ش�أن حقوق الملكية
الفكرية  ،22وق��ان��ون حماية ح�ق��وق الملكية الفكرية
الم�صري  .23وكذلك ن�ص الت�شريع الفرن�سي على ت�أقيت
ال�ح�ق��وق ال�م��ال�ي��ة للم�ؤلفين ع�ل��ى م�صنفاتهم ،ودوام
الحقوق الأدبية .24
�أثر انق�ضاء مدة احلماية على حق امل�ؤلف
انق�ضاء م��دة الحماية المقررة للم�صنفات الأدبية
وال �ف �ن �ي��ة ،ي�ع�ن��ي ان �ق �� �ض��اء ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ت �ع �ت��رف فيها
الت�شريعات بحقوق الم�ؤلفين المالية الواردة على هذه
الم�صنفات ،وبالتالي دخولها في نطاق الأمالك العامة
لتتملكها الدولة ،وتخ�ص�صها لتحقيق المنافع العامة،
ويكون في ا�ستطاعة �أي �شخ�ص �أن يقوم با�ستخدامها
دون حاجة للح�صول على �إذن من ورثة ه�ؤالء الم�ؤلفين
�أو دفع تعوي�ضات لهم نتيجة اال�ستخدام .25
ويثور الت�سا�ؤل ب�ش�أن م�صير حقوق الم�ؤلفين المالية
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�إلى �أفكار لم ي�صل �إليها �أحد من قبل� ،أما االبتكار فهو
يعني تطوير الأفكار دون توافر ال�سبق في �إن�شائها ،ولم
ي�ستلزم الم�شرع ق��دراً معيناً م��ن االب�ت�ك��ار ،ففي حالة
ت��واف��ر االب�ت�ك��ار تقوم الحماية القانونية �أي �اً ك��ان قدر
االبتكار ،فهو �شرط مهم و�أ�سا�سي.
وي��رى ج��ان��ب م��ن الفقه �أن ثمة ت�ق��ارب�اً ف��ي ال�شكل
دون الم�ضمون بين الجِ دة واالبتكار ،فالجِ دة �أ�ضيق من
االبتكار ،وي�ضيفون �أن كل جديد مبتكر ولي�س كل مبتكر
ج��دي��داً ،وم�ث��ال ذل��ك – وف�ق�اً لهذا ال ��ر�أي – الحا�سب
الآلي والبرامج الم�ستخدمة في ت�شغيله ،فبينما يعتبر
مخترع الحا�سب الأول قام بعمل جديد تعطى له براءة
اختراع ،ف�إن برامج الت�شغيل المتتابعة ال تتم حمايتها
بقانون الملكية الفكرية �إال �إذا كانت مبتكرة ،فال يهتم
ه��ذا ال�ق��ان��ون بما �إذا ك��ان��ت ج��دي��دة �أم ال؟  ،13وال تهم
الجِ دة �إال في المجاالت ال�صناعية  ،14حيث تتعلق ب�شيء
ملمو�س يمكن �إدراك ��ه م��ادي�اً ،فالجِ دة هي التي ت�سمح
بتوفير الحماية القانونية للمخترعات الحديثة .15

الحماية ،في�ستوي �أن يكون الهدف تربوياً �أو �أخالقياً
�أو �سيا�سياً �أو ثقافياً ل��زي��ادة وع��ي �أف ��راد المجتمع� ،أو
اقت�صادياً ي�ستهدف الربح.
ك��ذل��ك ال ينظر �إل��ى �أه�م�ي��ة الم�صنف وقيمته من
ال�ن��اح�ي��ة الأدب �ي��ة �أو العلمية �أو ال�ف�ن�ي��ة �أو الثقافية،
ف��ال�ق��ان��ون يحمي الم�صنف المبتكر م��ادام��ت �شروط
الحماية قد توافرت ب�صرف النظر عن �أهميته وقيمته،
حتى ول��و ك��ان الم�صنف من الكتب التي ال يقر�أها �إال
ال�ع��ام��ة� ،أو ك��ان م��ن الكتب التعليمية ،وك��ذل��ك تتمتع
الألحان المو�سيقية المبتكرة بالحماية حتى ولو كان ال
ي�ستمع �إليها �إال فئة معينة من �أفراد المجتمع .19

الهوام�ش

احلماية ت�شمل..
الأداء العلني لأعمال الكتابة والر�سم
والت�صوير وال�صوت والرموز العلمية املتخ�ص�صة

36

تقدمي
يعد القانون �أحد �أهم مقومات املجتمع ،حيث ي�ؤدي دوراً حمورياَ
ومهما يف قيام املجتمعات وارتقائها ،وتكمن �أهمية القانون يف
تنظيمه للمجتمع ،فهو ميثل قمة التنظيم االجتماعي لل�سلوك
الإن�ساين ،حيث ينظم القانون عالقات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،كما
يتوىل التوفيق بني امل�صالح املتعار�ضة ،ويكفل احلقوق واحلريات
لأف ��راد املجتمع .وال��وظ�ي�ف��ة الرئي�سة لأي مكتبة ه��ي العمل
كهمزة و��ص��ل ب�ين جمتمع امل�ستفيدين وم���ص��ادر املعلومات يف
�شكلها التقليدي والإلكرتوين .ولال�ضطالع بدوره كهمزة و�صل
ميار�س مرفق املعلومات ثالث وظائف رئي�سة ،هي اقتناء م�صادر
املعلومات ،وتنظيمها ،وت�سهيل الو�صول لها من خالل خدمات
املعلومات املختلفة ،وتعترب املكتبات املتخ�ص�صة من �أه��م �أن��واع
املكتبات .وعادة ما يكفل لها اهتمامها بتخ�ص�صات علمية حمددة
ال �ق��درة على حتقيق ال��درج��ة املنا�سبة م��ن ال�شمول والتعمق
يف تغطية الإن�ت��اج الفكري يف تلك التخ�ص�صات ،كما يكفل لها
تقدمي خدماتها ملجتمعات تخ�ص�صية ،ورمبا وظيفية ،القدرة
على توجيه اخلدمات مبا يتفق مع احتياجات واهتمامات هذه
املجتمعات .واملكتبة القانونية من �أه��م املكتبات املتخ�ص�صة يف
دولة الإمارات ،وذلك ملا تقوم عليه الدولة من تنظيم م�ؤ�س�ساتي
يعلي من قيمة احلق والعدل و�سيادة القانون؛ فهي دول��ة ذات
نظام حكم احتادي يتبعه عدة �أنظمة حكم حملية ،ينظم القانون
تبعيتها �إيل النظام االحتادي ،وهو ما يعني �أهمية تلك املكتبات
القانونية يف ه��ذا املجتمع ،ن�ظ��راً مل��ا ت�سهم ب��ه يف ن�شر الوعي
القانوين بني خمتلف �أفراد املجتمع ،و�إن اختلفت �أدوارهم فيه.
مكتبة معهد دبي الق�ضائي
تعد مكتبة معهد دبي الق�ضائي من املكتبات املتخ�ص�صة؛ حيث
حتتوي املكتبة علي �أوعية معلومات متنوعة يف العلوم القانونية
والق�ضائية.وتقع املكتبة �ضمن جناح خا�ص بها بالطابق الثاين
مبقر املعهد ،ولديها �إمكانية للتو�سع امل�ستقبلي.
وترتبع املكتبة علي م�ساحة تقريبية تعادل  240م 2ت�ضم بيانات
طياتها ما يقرب من  6000عنوان متنوع يف جماالت ال�شريعة
الإ�سالمية والفقه والقانون والق�ضاء .وت�ضم املكتبة جمموعة
قيمة يف العلوم ال�شرعية يف جم��االت تف�سري ال�ق��ر�آن الكرمي

وعلوم احلديث ال�شريف ،والفقه و�أ�صوله ،وقواعد ومفردات
اللغة العربية.وت�شتمل �أي�ضاً على جمموعة قيمة من املعاجم
والقوامي�س اللغوية العربية والإجنليزية والفرن�سية و املعاجم
القانونية املتخ�ص�صة .وتذخر مكتبة املعهد باحتوائها على كافة
جمموعات امل�ب��ادئ والأح�ك��ام الق�ضائية ال�صادرة من املحكمة
االحتادية العليا ب�أبوظبي وحمكمة متييز دبي  ،واالجتهادات
وامل �ب��ادئ ال �� �ص��ادرة م��ن حم��اك��م النق�ض وحم��اك��م التمييز يف
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة  ،ب��الإ��ض��اف��ة لأح ��دث م��و��س��وع��ات الت�شريعات
العربية والتعديالت التي تتم عليها �أو ًال ب�أول .وحتتوى �أي�ضا
على جمموعة من الأقرا�ص املدجمة لأبحاث و�أعمال و�أوراق
عمل امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات وال ��دورات املتخ�ص�صة يف املجاالت
القانونية والق�ضائية والتي نظمها املعهد �أو �شارك فيها .وت�أتي
�أهمية مكتبة معهد دبي الق�ضائي يف تقدمي املعلومات بكفاءة
خلدمة �أهداف املعهد ،وبطريقة �أكرث اقت�صادية ،لعدم �إمكانية
�إف��ادة هذه امل�ؤ�س�سات من �أن��واع املكتبات الأخ��رى التي ال تقدم
العمق الكايف �أو التغطية ال�شاملة للمعلومات املتخ�ص�صة ذات
الأهمية للم�ؤ�س�سةالقانونية .وعدم �سرعة تلك املكتبات يف تلبية
احتياجات امل�ؤ�س�سات الأم ،ف�ض ًال عن ��ض��رورة وج��ود العالقة
الوثيقة ب�ين موظفي املكتبة املتخ�ص�صة وامل�ستفيدين منها
من حيث معرفة الأمناء ب�أن�شطة امل�ستفيدين البحثية داخل
امل�ؤ�س�سة الأم .وما ي�ؤكد على �أهمية مكتبة املعهد يف �أنها ت�ؤدي
دوراً مهما للقانون وال�ع��ام�ل�ين ب��ه ،وذل��ك م��ن خ�لال جمعها
وتنظيمها وحتليلها لكل م��ا يتعلق ب��ال�ق��ان��ون ن�ظ��را لطبيعة
الإن �ت��اج الفكري ال�ق��ان��وين ال��ذي ي�شوبه بع�ض امل�ع��وق��ات التي
تواجه العاملني يف املجال بال�سيطرة عليه.
وم��ن خ�ل�ال م��ا ��س�ب��ق� ،أ��ص�ب�ح��ت امل�ك�ت�ب��ات وم��راك��ز امل�ع�ل��وم��ات
القانونية وخا�صة مكتبة معهد دب��ي الق�ضائي� ،أداة �أ�سا�سية
للعاملني واملهتمني مبجال القانون ،تعينهم على �أداء وظائفهم
ب�ك�ف��اءة ،وب��ال�ت��ايل ت�ساعد على االرت �ق��اء مب�ستوى �أداء ه ��ؤالء
العاملني ،وهذا ما يف�سر قيام امل�ؤ�س�سات العاملة باملجال ب�إن�شاء
وجتهيز مكتبات ومراكز معلومات قانونية.
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والأدبية الواردة على الم�صنفات التي ت�ؤول �إلى الأمالك
العامة بعد انق�ضاء مدة حمايتها ،فهل تزول هذه الحقوق
ويتجرد الم�صنف من كل حماية؟ �أم يقت�صر ذل��ك على
الحقوق المالية فقط وتظل الحقوق الأدب �ي��ة متمتعة
بالحماية على اعتبار �أنها ال ت�سقط بم�ضي المدة؟
ت�ب��اي�ن��ت ال�ت���ش��ري�ع��ات ف��ي م��وق�ف�ه��ا ب �� �ش ��أن ال�ح�ق��وق
الأدبية ،فاتجه البع�ض �إل��ى ت�أقيتها ،وبالتالي ال يهتم
ب��أو��ض��اع الم�صنفات بعد دخ��ول�ه��ا ف��ي �أم�ل�اك ال��دول��ة،
واتجه البع�ض الآخر �إلى دوام الحقوق الأدبية وبالتالي
توفير الحماية القانونية لها .26
وت�ع�ت��رف الت�شريعات محل البحث ب ��دوام الحقوق
الأدبية للم�ؤلف ،وت�أقيت الحقوق المالية ،ودوام الحقوق
الأدب�ي��ة يعني انتقالها �إل��ى ورث��ة الم�ؤلفين ثم �إل��ى من
يليهم حماية لأفكار الم�ؤلفين في م�ضمونها و�شكلها
ال ��ذي �أرادوه ل�ه��ا وح �م��اي��ة ل �ت��راث م��ورث�ي�ه��م ال�ف�ك��ري
والمحافظة عليه م��ن الت�شويه وال�ت�ح��ري��ف ،ف ��إذا وقع
اعتداء كان لهم دفعه والمطالبة بالتعوي�ض الناجم عنه.

 - 1ان�ظ��ر ن����ص ال �م��ادة م��ن تقنيين الملكية
الفكرية الفرن�سي.
 - 2انظر ن�ص ال�م��ادة  138م��ن ق��ان��ون حقوق
الملكية الفكرية الم�صري ،وال�م��ادة الأول��ى
من قانون حقوق الم�ؤلف الإماراتي.
 - 3ان�ظ��ر ن�ص ال �م��ادة الأول ��ى م��ن الت�شريع
الكويتي.
 - 4انظر:
Lucas A. et Sirimelli P. : L’originalite en
droi d’ auteur, J.C.P.( Semainejuridique
) (JurisClasseurpériod que ): éd. ( edition
G.( générale) 1993 I no 3681 P.255
 - 5انظر:
 Edel Mam Bernard: La prorietelitteraireeta.tistique, que. Sais-je ? PUF 1989 P.15
 - 6انظر:
Goutier PY: Proprietelitteraireetartistique 2
emeéd. PUF 1996, P.44
 - 7انظر خاطر لطفي :المو�سوعة ال�شاملة
ف��ي ق��وان�ي��ن ح�م��اي��ة ح��ق ال �م ��ؤل��ف وال��رق��اب��ة
عن الم�صنفات الفنية درا�سة فقهية وعملية،
� ،1994ص.22
 - 8انظر د .عبد المنعم فرجال�صدة� :أ�صول
ال�ق��ان��ون ،دار النه�ضة العربية ،ب��دون تاريخ
ن�شر� ،ص.22
 - 9انظر حكم محكمة النق�ض 16/1/1992
مجموعة �أحكام النق�ض �ص� ،42ص.124
 - 10انظر:
C.A paris 23 novembre 1982. D. 1983
 I.R. P.512, obs. (Observations)Colobet ; T.G.I. (Tribunal de grande instance
) Paris 21 Janv. 1983 D. 1984 IR.P.286
obs.C.Colombet. C.A.Paris.30 Sep. 1982
Gaz. Pal.(Gazette du palais ) 1983. I.
Somm.( sommaire ) P.39
 - 11انظر:
 Cass. Crim,(Cour de cassation chambrcriminelle ) 2 Juin 1983 Gaz. Pal. 1982 II,
.Somm P.365
 - 12انظر الحماية الجنائية لحق الم�ؤلف،
درا� �س��ة م �ق��ارن��ة ،ال�ط�ب�ع��ة الأول� ��ى  ،1991دار
النه�ضة العربية� ، .ص  ، 39د .محمد ح�سام
ل �ط �ف��ي  ،ح ��ق الأداء ال �ع �ل �ن��ي ل�ل�م���ص�ن�ف��ات
المو�سيقية ،درا�سة مقارنة ،الهيئة الم�صرية
العامة للكتاب� . 1987 ،ص  4وما بعدها.
 - 13انظر د .محمد ح�سام لطفي :المرجع
ال�ع�م�ل��ي ف��ي ال�م�ل�ك�ي��ة الأدب �ي ��ة وال�ف�ن�ي��ة ،في
�ضوء �آراء الفقه و�أحكام الق�ضاء ،دار النه�ضة
العربية ،الكتاب الرابع� ،سنة � ،1999ص 25وما
بعدها.

 - 14انظر ماجد عبد الحميد عمار :المحل
التجاري في قانون التجارة الجديد ،القاهرة،
�سنة � ،2000ص  60وما بعدها.
 - 15ان �ظ��ر د .ع �ل��ي ج �م��ال ال��دي��ن ع��و���ض:
الت�شريع ال�صناعي ،حقوق الملكية ال�صناعية
والتنظيم ال�صناعي والتجاري ،دار النه�ضة
العربية ،بدون تاريخ ن�شر� ،ص.71
 - 16انظر د� .سهيل ح�سين الفتالوي :حقوق
الم�ؤلف المعنوية في القانون العراقي ،درا�سة
مقارنة ،دار الحربة للطباعة ،ب�غ��داد،1978 ،
�ص.167
 - 17ان �ظ��ر د .ن ��واف ك �ن �ع��ان ،ح��ق ال �م ��ؤل��ف،
ال�ن�م��اذج ال�م�ع��ا��ص��رة ل�ح��ق ال�م��ؤل��ف وو��س��ائ��ل
حمايته ،الطبعة الثالثة � ،2000ص.206
 - 18ان�ظ��ر ن�ص ال�م��ادة الأول ��ى م��ن القانون
الكويتي الفقرة الأول��ى ،وال�م��ادة الأول��ى من
ال�ق��ان��ون الإم��ارات��ي ،وال �م��ادة  138م��ن قانون
الملكية الفكرية الم�صري البند رقم – 1 ،1
 112من القانون الفرن�سي.
 - 19وال يعد الإي ��داع القانوني للم�صنفات
��ش��رط�اً لتمتعها ب��ال�ح�م��اي��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة؛ لأن��ه
يعد مجرد �إج��راء يلتزم بمقت�ضاه الم�ؤلفون
وال � �ن� ��ا� � �ش� ��رون وال � �ط ��اب � �ع ��ون وال �م �ن �ت �ج��ون
مت�ضامنين ب�إيداع عدد من الن�سخ في �إحدى
الجهات الحكومية التي يحددها ت�شريع كل
دولة.
ومن خالل الإيداع القانوني يتحدد عنوان
ال�م���ص�ن��ف و�أ� �س �م��اء ال�م��ؤل�ف�ي��ن وال�ن��ا��ش��ري��ن
والطابعين والمنتجين ورقم الطابعة وتاريخ
�إن�ج��ازه��ا وع��دد الن�سخ ال�م�ط��روح��ة للتداول
وثمن بيع الن�سخة ال��واح��دة وغير ذل��ك من
البيانات التي ترتبط بالم�صنف المودع.
 - 20انظر د .نواف كنعان :المرجع ال�سابق ،
�ص 365وما بعدها.
 - 21ان �ظ��ر ن ����ص ال� �م ��ادة  20م ��ن ال �ق��ان��ون
الإماراتي
 - 22انظر المادة  17من القانون الكويتي.
 - 23وفي القانون الم�صري انظر المواد،16 :
.162
 - 24انظر في القانون الفرن�سي المادة :
 - 25وهناك �أ�سباب �أخ��رى ت ��ؤدي �إل��ى �أيلولة
الم�صنفات المحمية �إل��ى الأم�ل�اك العامة.
ان�ظ��ر ف��ي ذل��ك د .عبد الر�شيد م��أم��ون و د.
محمد �سامي عبد ال�صادق :حقوق الم�ؤلف
والحقوق ال�م�ج��اورة ف��ي �ضوء ق��ان��ون حماية
الملكية الفكرية الجديد رقم  82ل�سنة ،2002
الكتاب الأول ،ح�ق��وق ال�م��ؤل��ف ،دار النه�ضة
العربية� 2004 ,ص  481وما بعدها.
 26-انظر في ذلك ،المرجع ال�سابق �ص 484

ثقافة قانونية

املجلة القانونية

المكتبة القانونية
مكتبة معهد دبي القضائي نموذج ًا

بقلم :عمرو رمضان توفيق
ق�سم الدرا�سات والبحوث �-شعبة املكتبة-
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بحوث قانونية

محاور البحث
�أو ًال :تعريف الرهن العقاري وتبيان خ�صائ�صه.
ثاني ًا� :إن�شاء الرهن العقاري وال�شروط الالزمة
لذلك والجوانب العملية ذات الأهمية في كيفية
�إن�شائه.
ثالث ًا� :آثار الرهن العقاري فيما يتعلق بالراهن
والدائن المرتهن والغير.
ونعر�ض في هذا العدد المحاور الثالثة الأولى
على �أن ن�ستكمل في العدد المقبل..

للرهن التأميني
2/1

بقلم القاضي /مصطفى محمود الشرقاوي

متهيد:
�أو ًال :الرهن الت�أميني هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن ،والراهن هو المدين الأ�صلي ،وقد يكون من الغير
(الكفيل العيني) والمرتهن هو دائن المدين وقد يكون �شخ�صاً طبيعياً ويجوز �أن يكون �شخ�صية اعتبارية ويرتب العقد للدائن
حقاً عينياً تبعياً هو الرهن ،ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن ،وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول
للدائن �سلطة التقدم على �سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة ،و�أي�ضاً تتبع العين المرهونة في يد
الغير ،وبذلك تكون خ�صائ�ص عقد الرهن �أنه �أو ًال حق عيني تابع لاللتزام ،فال يقوم على ا�ستقالل بل مرتبط بالدين الأ�صلي
فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواله باالنق�ضاء �أو البطالن �أو الإبطال.
ثانياً :يتميز الرهن ب�أنه حق عيني عقاري فال ين�ش�أ وال ينعقد �إال على عقار و�إن ارتبط الدين الأ�صلي بمنقول ،و�أخيراً يتميز
الرهن الر�سمي ب�أنه حق غير قابل للتجزئة من ناحيتين ،من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين الم�ضمون ويخ�ضعان
لقاعدة (كل جزء من العقار �ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين م�ضمون بكل العقار).
38

خ�صائ�ص حق الرهن الر�سمي:
من خ�صائ�ص حق الرهن الر�سمي �أن��ه حق عيني عقاري
وحق تبعي وحق قابل للتمييز ،وهو حق �شكلي وملزم لجانب
واحد وهو �أخيراً عقد بمقابل
 - 1الرهن الر�سمي حق عيني عقاري:
ويعني ذلك �أن يعطي هذا الحق العيني للدائن حق التقدم
ع�ل��ى جميع ال��دائ�ن�ي��ن ال�ع��ادي�ي��ن وال��دائ�ن�ي��ن ال�م�ت��أخ��ري��ن في
المرتبة ،وكما يعطي حق التتبع في يد من تنتقل �إليه ملكية
العقار المرهون.
 - 2الرهن الر�سمي حق تبعي:
�إذ ال يقوم هذا الحق �إال بقيام الدين الم�ضمون به وي�سير
39
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القواعد الموضوعية واإلجرائية

التعريف:
الرهن هو جعل مال محبو�س وموقوف مقابل حق يمكن
ا�ستيفا�ؤه من ذلك المال ،وكما يقال له مرهون يقال له �أي�ضاً
رهن.
ويعد ال��ره��ن م��ن الت�أمينات العينية التي تجعل للدائن
الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي ب�أن يتقا�ضى حقه
من هذه الت�أمينات ،متقدماً في ذلك على الدائن العادي .كما
�أن الدائن ذا الت�أمينات العينية لي�س له فح�سب حق التقدم ،بل
له �أي�ضاً حق التتبع ،ف�إذا باع مالك الت�أمين العيني المرهونة
كان للدائن �أن يتتبعه في يد من ي�شتريه وينفذ عليه بحقه.
وتختلف ال�ت��أم�ي�ن��ات العينية ع��ن ال�ت��أم�ي�ن��ات ال�شخ�صية،
ويمكن تق�سيم الت�أمينات العينية �إلى نوعين:
الأول يقوم على الحيازة والنوع الثاني ال يقوم عليها.
�أم��ا الأول ال��ذي يقوم على الحيازة ينقل حيازة الت�أمين
العيني �إلى يد الدائن ،ويبقى هذا الدائن الحائز مرتهناً للعين
�إلى �أن يحل الدين ،ف�إما �أن ي�ستوفيه من المدين �أو �أن يبيع
الت�أمين العيني طبقاً للإجراءات التي حددها القانون.
�أم��ا ال�ن��وع الثاني ف�لا يقوم على الحيازة ويبقى الت�أمين
العيني في يد المدين �إل��ى �أن يحل الدين ،في�ستوفي الدائن
دينه من المدين� ،أو يبيع الت�أمين العيني طبقاً ل�ل�إج��راءات
القانونية لي�ستوفي الدين من ثمنه ،وهذا النوع من الت�أمين
هو الدارج في الحياة العملية ل�سهولة تنفيذه ولإبقاء الت�أمين
في يد المدين ال�ستغالله وجني ثماره ،ك�إبقاء العقار المرهون
بيد المدين ال��راه��ن ،و�إب�ق��اء المركبة المرهونة بيد المدين

الراهن ،واكتفاء الدائن المرتهن بالح�صول على �صك الرهن
والتنفيذ عليه في الوقت الذي يراه منا�سباً ،وقد جرى العمل
في البنوك بمثل هذا النوع من الرهونات ك�ضمانة للت�سهيالت
الممنوحة للمعتمدين والعمالء.
وق��د ع��رف ق��ان��ون ال�م�ع��ام�لات ال�م��دن�ي��ة ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية المتحدة في المادة  1399الرهن الت�أميني ب�أنه عقد
به يك�سب الدائن على عقار مخ�ص�ص لوفاء دينه حقاً عينياً
يكون له بمقت�ضاه �أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين
التالين له في المرتبة في ا�ستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار
في �أي يد يكون ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون الراهن هو المدين،
بل يمكن �أن يكون �أي�ضاً �شخ�صاً �آخر ككفيل المدين الذي يكون
عقاره رهناً لم�صلحة المدين.
ويترتب للدائن حق عيني �ضماناً لوفاء دينه على العقار
المخ�ص�ص ل��وف��اء ال��دي��ن يتقدم ف��ي ا�ستيفائه م��ن ثمن ذلك
العقار ،حيث ال يتقدم الدائن بموجب هذا الحق العيني فح�سب
على الدائنين العاديين كمالك العقار المرهون ،بل �أي�ضاً على
الدائنين الذين لهم حق عيني �آخر على ذلك العقار من دائنين
مرتهنين و�أ�صحاب حقوق اخت�صا�ص و�أ�صحاب حقوق امتياز �إذا
كان ه��ؤالء الدائنون مت�أخرين في المرتبة� ،أي مقيدين بعد
تاريخ قيد الدائن المرتهن.
وينتقل حق الدائن المرتهن �إلى قيمة هذا العقار – كمبلغ
التعوي�ض  -ف��ي ح��ال��ة ت�ع��دي الغير على العقار ال�م��ره��ون �أو
مبلغ الت�أمين في حالة الت�أمين على العقار عند �إحدى �شركات
الت�أمين.

بحوث قانونية

�إن�شاء الرهن الر�سمي «الت�أميني»
� - 1إن�شاء الرهن الت�أميني من ناحية ال�شكل:
وتظهر �أهمية الر�سمية النعقاد الرهن الر�سمي ب�إدراجه في
ورقة ر�سمية والتي تتقرر لم�صلحة المدين الراهن والدائن
المرتهن ولم�صلحة الإئتمان ،والمق�صود بالر�سمية هنا �أن
تكون هناك ورقة ر�سمية يفرغ فيها عقد الرهن الر�سمي حتى
ي�صبح العقد �صحيحاً ،و�إذا لم يفرغ عقد الرهن الر�سمي في

ال يجوز للمالك رهن جميع ما ميلك ..
كما يجب و�صف وحتديد العقار املرهون
حتديد ًا دقيق ًا
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يعترب عقد الرهن من
�أعمال الت�صرف الدائرة
بني النفع وال�ضرر

ميعاد يقفل فيه االع�ت�م��اد المفتوح �أو الح�ساب ال �ج��اري لم
ي�ضمن الرهن �إال المبالغ الم�ستحقة في هذا الميعاد ،ولو لم
ت�صل �إلى الحد الأق�صى المتفق عليه ،وتكون مرتبة هذا الرهن
من يوم قيده ال من يوم تحقق الدين.
� ً
أوال :تخ�صي�ص الرهن من حيث العقار املرهون
يجب �أن يقع الرهن على عقار ي�صح التعامل فيه ويجوز
بيعه بالمزاد العلني ويجب تعيينه تعييناً دقيقاً في عقد
الرهن من حيث طبيعته وموقعه ،وي�شمل ذل��ك ملحقات
العقار وثماره .فيجوز رهن العقار رهناً ر�سمياً �سواء �أكان
ه��ذا العقار «ح��ق ملكية ف��ي ع�ق��ار» كملكية �أر���ض �أو ملكية
منزل �أو حق انتفاع عقاري ،كذلك يجوز ره��ن حق الحكر
ورهن االرتفاق.
كما يجب �أن يكون العقار المرهون رهناً ر�سمياً مما يجوز
التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني ،فال يجوز رهن
الوقف ،كذلك ال يجوز رهن ما ال يجوز التعامل فيه محافظة
على النظام العام والآداب كرهن العقار الم�ستعمل للمقامرة.
 - 1تعيين العقار المرهون تعيين ًا دقيق ًا من حيث
طبيعته وموقعه:
فال يجوز رهن المالك لجميع ما يملك من العقارات �أو
جميع عقاراته الموجودة في جهة كذا ،ويجب تحديد العقار
المرهون تحديداً دقيقاً من حيث طبيعته ك�أر�ض �أو منزل �أو
�شقة في عمارة ،ويجب ذكر حدود هذا العقار وم�ساحة رقعته،

وما يحمله من ميزات ،كذلك يلزم تحديد موقعه فتذكر الجهة
التي يوجد بها العقار وما يحيط به من جيران وعقارات �أخرى،
بحيث ال يلتب�س بالغير من العقارات المجاورة.
� - 2شمول الرهن لملحقات العقار المرهون:
ويمتد الرهن لي�شمل جميع ملحقات العقار المرهون ،لأن
هذه الملحقات تابعة للعقار فتكون مرهونة مثله ،ومن الأمثلة
على ذلك.
�أ -حقوق االرتفاق:
يمتد الرهن �إل��ى حقوق االرتفاق المقررة لخدمة العقار
المرهونة �سواء �أقررت هذه الحقوق عند �إن�شاء الرهن �أو بعده
لإنها تعد من حيث المبد�أ من ملحقات العقار المرهون.
ب -العقارات بالتخ�صي�ص:
هو المنقول ال��ذي يملكه مالك العقار ولكن هذا المالك
ر�صده وفقاً على خدمة العقار وا�ستغالله ،وهو يالزم العقار
ويتبعه بيعاً وره �ن �اً وال ي�ج��وز ف�صله ع��ن ال�ع�ق��ار ،كالما�شية
والآالت ال��زراع�ي��ة و�أدوات النقل وال�م�ف��رو��ش��ات المخ�ص�صة
لخدمة الفندق ،والآالت المخ�ص�صة لخدمة الم�صنع.
ج -التح�سينات والإن�شاءات:
وه��ي م��ا ي�صفه �صاحب العقار ال�م��ره��ون بنف�سه كتوزيع
غرف المنزل ،و�إعداد حديقة له ،وتي�سير �سبيل للمرور �إليه من
الطريق العام ،وكذلك الإن�شاءات التي يزيدها �صاحب العقار
ال�م��ره��ون كبنائه لطابق ج��دي��د �أو م�لاح��ق ج��دي��دة ،وي�شمل
الرهن المجرد جميع التح�سينات والإن���ش��اءات التي ت��رد على
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مع الدين وجوداً وعدماً.
 - 3الرهن الر�سمي حق غير قابل للتجزئة:
وه��و ح��ق غير ق��اب��ل للتجزئة ��س��واء بالن�سبة �إل��ى العقار
المرهون �أو بالن�سبة �إل��ى الدين الم�ضمون� ،أم��ا بالن�سبة �إلى
العقار المرهون ف�إنه وعلى فر�ض انتقاله �إل��ى ورث��ة مالكه،
و�أ�صبح الوارث م�س�ؤو ًال عن جزء من الدين ف�إن جزءاً من العقار
الذي يملكه هذا الوارث يبقى مرهوناً مقابل كامل الدين ،ف�إذا
�أدى الوارث جزءاً من الدين الذي هو يعتبر م�س�ؤو ًال عنه يبقي
الجزء المتبقي من العقار الذي �أ�صبح في ملكه م�س�ؤو ًال عن
باقي الدين ،وال يجوز �شطب الرهن عن هذا الجزء من العقار
�إال بعد �سداد كامل الدين.
 - 4هو عقد �شكلي:
لأن الم�شرع ل��م يكتف ف��ي انعقاده بتوافق الإرادت �ي��ن بل
تطلب ت�سجيله.
 - 5وهو عقد ملزم لجانب واحد:
لأنه ال ين�شىء التزامات �إال في ذمة الراهن.
 - 6وهو عقد بمقابل:
ذلك لأن الراهن ال يتبرع به للمرتهن ،بل يقدمه له لقاء
مقابل ،وهو قيام الدائن ب�إقرا�ض المدين �أو منحه �أج ً
ال.

ورقة ر�سمية ف�إنه يكون عقداً باط ً
ال لأنه عقد �شكلي وال يكون
�صحيحاً �إال �إذا كتب في ورقة ر�سمية
� - 2إن�شاء الرهن الر�سمي من ناحية المو�ضوع:
عقد ال��ره��ن الر�سمي ك�سائر العقود الأخ��رى يتوجب في
�إن�شائه من ناحية المو�ضوع توافر الر�ضا والمحل وال�سبب.
�أم��ا عن الر�ضا فيتوجب �أن ي�صدر من المتعاقدين وهما
المدين الراهن والدائن المرتهن ،وي�شترط �أن يكون كل من
الدائن المرتهن و المدين الراهن �أه ً
ال لمبا�شرة عقد الرهن
الر�سمي.
وحيث �أن عقد الرهن يعتبر من �أعمال الت�صرف الدائرة
بين النفع وال�ضرر �إذا ك��ان ��ص��ادراً من المدين ال��راه��ن ،لأنه
يرهن عقاره وفاء اللتزام عليه ،وعلى ذلك يكون الرهن قاب ً
ال
للإبطال �إذا ما �صدر من المدين ،وكان حينذاك �صبياً مميزاً
�أو من في حكمه� .أما �إذا كان الرهن الر�سمي �صادراً من كفيل
عيني فهو بح�سب الأ�صل متبرع فيكون ره��ن ال�صبي المميز
ومن في حكمه باط ً
ال.
و�إذا كان الرهن العقاري عقداً ملزماً لجانب واحد فهو يلزم
ال��راه��ن� ،أم��ا المرتهن ف�لا يلتزم بمقت�ضى عقد ال��ره��ن ول��ذا
تختلف الأهلية الالزمة في كل من طرفي العقد ،فبالن�سبة
للراهن فيلزم �أن يكون مالكاً للعقار المرهون و�أه ً
ال للت�صرف
فيه ،ف�إذا كان الراهن قا�صراً يتوجب الح�صول على �إذن بالرهن
من القا�ضي ال�شرعي �أو المحكمة الكن�سية ،ويكون الراهن �أه ً
ال
للتعاقد طبقاً لأحكام القانون �إذا ما بلغ الثامنة ع�شر عاماً من
العمر ولم يكن محجوراً عليه لأي �سبب من الأ�سباب وعن �أهلية
المرتهن في�شترط الفقه توافر �أهلية االغتناء لدى المرتهن
نظراً لأن الرهن بالن�سبة �إليه عمل نافع نفعاً مح�ضاً لما يترتب
عليه من حفظ للدين.
�أما عن «ال�سبب» في عقد الرهن الر�سمي – �ضمان الدين
 فيلزم ابتدا ًء �أن يكون هناك دين م�ضمون قد ن�ش�أ �صحيحاً،ثم بقي قائماً �إلى حين انق�ضاء الرهن ،ويجوز �أن يكون الدين
الم�ضمون بالرهن معلقاً على �شرط �أو م�ستقب ً
ال �أو احتمالياً،
وعلى ذلك يجوز تقرير الرهن �ضماناً لقر�ض لم يتم تنفيذه
�أو «الع�ت�م��اد مفتوح « �أو لح�ساب ج��ارٍ ،وي�ج��ب على الأق��ل �أن
يكون ذلك الدين معيناً تعييناً كافياً من حيث م�صدره وتاريخه
ومحله ومقداره  ,كما يتوجب على الأقل �أن يعين الحد الأق�صى
للدين في االعتماد المفتوح وفي الح�ساب الجاري  ,و�إذا عين

بحوث قانونية

العقار �سواء عند ن�شوء الرهن �أو بعده ،و�سواء �أكانت حا�صلة
بفعل الرهن ذاته �أم بفعل الغير.

ويتحدد الدين امل�ضمون ب�أمرين:
- 1الأول مبقداره
حيث يتحدد هذا المقدار �إذا كان ديناً معيناً من ر�أ�سمال
وفوائده ،وي�ستوي في ذلك الدين المنجز ،والدين الم�ؤجل،

- 2الثاين َمب�صدره
يجب �إلى جانب تحديد مقدار الدين تحديد م�صدره �أي�ضاً،
و هل هو عقد و�أي عقد يكون� ،أو هو عمل غير م�شروع �أو �إثراء
بال �سبب �أو �أراده منفرد �أو هو قانون.
ويترتب على عدم تحديد الدين الم�ضمون بالرهن الر�سمي
بطالن عقد الرهن الر�سمي ،لعدم تخ�صي�ص الرهن من ناحية
الدين الم�ضمون ،وهو بطالن مطلق ي�ستطيع �أن يتم�سك به
كل ذي م�صلحة فيتم�سك به المدين والدائن والمرتهن وورثة
كل منهما �أو الخلف الخا�ص ،و يجوز للمحكمة �أن تبطل عقد
الرهن الت�أميني �إذا لم يكن العقار المرهون معيناً تعييناً كافياً،
وهو �أمر جوازي للقا�ضي ال وجوبياً.
ملكية الراهن للعقار املرهون
ي�شترط في المال المرهون �أن يكون عقاراً ،و�أن يكون مما
ي�صح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ،و�أن يكون مملوكاً
للراهن ملكية حا�ضرة غير مقيدة ,ونظراً للأهمية البارزة لهذا
المو�ضوع كونه العمود الفقري لمو�ضوع الرهن والذي بدونه
ال يمكن االتفاق و�إتمام معاملة الرهن  ,لذا ف�إننا �سوف نولي
هذا المو�ضوع �شيئاً من التف�صيل لإلقاء ال�ضوء على ال�شروط
الواجب توافرها في المال المرهون و على النحو التالي-:

ملعلوماتك
ي�شرتط يف امل��ال املرهون �أن يكون عقار ًا
قاب ً
�لا للبيع بامل��زاد العلن��ي ،و�أن يكون
مملوك ًا للراهن ملكية حا�ضرة غري مقيدة
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�إذا كان الراه��ن غري مالك للعقار ف�إن
العقد ي�صبح �صحيح ًا �إذا ما �أقره املالك
احلقيقي بورقة ر�سمية
ال�شرط الأول
يجب �أن يكون املال عقار ًا:
ال ي�ت��م ال��ره��ن �إال ع�ل��ى ع �ق��ار �أو ح��ق ع�ي�ن��ي ع�ل��ى ع�ق��ار،
والعقارات التي يجوز رهنها تكون بطبيعتها �سوا ًء �أكانت �أر�ضاً
زراعية �أم �أر�ضاً معدة للبناء �أم حديقة �أم م�صنعاً .كما يمكن �أن
يقع الرهن على حق الت�صرف لل�شخ�ص على الأر�ض الأميرية
التي يكون له عليها حق الت�صرف .كما يمكن �أن يقع الرهن
�أي�ضاً على الأبنية التي يقيمها والغرا�س التي يغر�سها �صاحب
الحكر على الأر�ض المحتكرة.
ال�شرط الثاين
يجب �أن يكون العقار مما ي�صح التعامل فيه وبيعه
في المزاد العلني:
في�شترط في العقار المرهون �أن يكون مما ي�صح التعامل
ف �ي��ه ،ف�لا ي���ص��ح ره ��ن �أم �ل�اك ال��دول��ة ال �ع��ام��ة وال ال �ع �ق��ارات
المرهونة ،ويجب �أن يكون مما يجوز بيعه ،ف�لا ي�صح رهن
حقوق االرتفاق منفردة.

 - 1رهن ملك الغري
�إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ف�إن عقد الرهن
ي�صبح �صحيحاً �إذا ما �أقره المالك الحقيقي بورقة ر�سمية  ،كما
يقع رهن الملك الم�ستقبل باط ً
ال طالما وقع الرهن على عقار
لم يعين بالذات ،وذه��ب الراهن على رهن ما ع�سى �أن يملكه
في الم�ستقبل من عقار ،وذلك كونه يخالف مبد�أ التخ�صي�ص.
�أ -رهن امل�شرتي للعقار قبل ت�سجيله
ف�إذا رهن الم�شتري العقار قبل الت�سجيل ،ف�إن الرهن يعتبر
�صادراً من غير المالك ،و�إذا �أقر مالك العقار (البائع له قبل
ت�سجيل البيع) ذلك الرهن ينقلب عقد الرهن �صحيحاً.
ب -رهن العقار ال�شائع
�إذا كان هناك عقار �شائع فيمكن �أن يرهنه جميع ال�شركاء،
ويكون الرهن نافذاً في حق الجميع � ،أي�اً كانت النتيجة التي
تترتب على ق�سمة العقار� ،أو على بيعه لعدم �إمكان الق�سمة ،كما
يمكن �أي�ضاً �أن يرهن العقار ال�شائع �أحد ال�شركاء .ويتطلب منا
هذا المو�ضوع بحث الأمور التالية:
 - 1رهن جميع ال�شركاء للعقار ال�شائع
�إذا وق ��ع ال��ره��ن م��ن ج�م�ي��ع ال �� �ش��رك��اء ف��ي ال �ع �ق��ار على
ال�شيوع ف�إنه يكون نافذاً قبل الق�سمة كونه �صدر من ال�شركاء
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ً
ثانيا :تخ�صي�ص الرهن من حيث الدين امل�ضمون
ذل��ك لأن الدين الم�ضمون هو الأ��ص��ل ،وال��ره��ن لي�س �إال
ت�أميناً لهذا ال��دي��ن ،وحيث �إن حق الرهن الر�سمي حق تابع
للدين الم�ضمون ال يقوم �إال بقيام الدين الم�ضمون ،فال بد
�أن يكون هذا الدين التزاماً مدنياً �صحيحاً حتى يكون الرهن
ال �أو قاب ً
الر�سمي �صحيحاً� ،أما �إذا كان الدين الم�ضمون باط ً
ال
للإبطال �أو النق�ض ف�إن الرهن الر�سمي يختفي باختفاء الدين
الم�ضمون ،وعلى ذلك �إذا كان الدين الم�ضمون باط ً
ِعيب
ال ل ٍ
في ال�شكل �أو النعدام الر�ضاء �أو لعدم توافر �شروط المحل �أو
لعدم م�شروعية ال�سبب ,كان الرهن الر�سمي باط ً
ال مثله ،ولكل
ذي م�صلحة �أن يتم�سك بهذا البطالن فيتم�سك به المدين
الراهن ,وخلفه العام وخلفه الخا�ص ,وكل دائن مرتهن مت�أخر
في المرتبة ،وك��ل حائز للعقار وللمدين الراهن �أن يتم�سك
ب�إبطال عقد الرهن ،وكذلك يجوز للمدين الراهن �أن يتم�سك
بانق�ضاء الدين الم�ضمون فيكون الرهن قد انق�ضى كانق�ضاء
ال��دي��ن .ف ��إذا انق�ضى ال��دي��ن ب��ال��وف��اء� ،أو ب��ال��وف��اء بمقابل� ،أو
با�ستحالة التنفيذ� ،أو بالتقادم جاز للراهن �أن يتم�سك بانق�ضاء
الرهن تبعاً النق�ضاء الدين.

والدين المعلق على �شرط ،و�إذا كان الدين م�ستقب ً
ال كاعتماد
مالي مفتوح في م�صرف لم ي�سحب منه المدين �شيئاً� ،أو كان
ديناً احتمالياً كفتح ح�ساب جا ٍر يحتمل �أن يكون ر�صيده مديناً �أو
دائناً .ف�إذا كان الر�صيد فيما بعد ر�صيداً مديناً كان هذا الدين
منذ البداية ديناً احتمالياً ،كان تحديد مقداره في عقد الرهن
بتحديد حد �أق�صى ينتهي �إليه الدين.

ال�شرط الثالث
ً
يجب �أن يكون العقار مملوكا للراهن ملكية حا�ضرة
خال�صة:
يجب �أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ،لأنه برهنه
لهذا العقار يت�صرف فيه ولو ت�صرفاً جزئياً ،ويجب �أن يكون
من يت�صرف في عقار مالكاً له �إال �إذا كان مفو�ضاً في رهنه.
و�إذا لم يكن المالك كامل الأهلية عند رهنه عقاره جاز لوليه
�أو لو�صيه �أو لل ّقيم �أن يرهن العقار بال�شروط التي ر�سمها
القانون.
كما �أن ره��ن الم�شتري للعقار قبل الت�سجيل يكون قاب ً
ال
للإبطال ،ف�إذا ما �سجل انقلب الرهن �صحيحاً ،ولأهمية هذا
المو�ضوع ر�أينا البحث في موا�ضيع تتعلق برهن ملك الغير،
وره��ن الم�شتري للعقار قبل ت�سجيله ،وره��ن العقار ال�شائع،
ورهن الملكية المقيدة قانوناً ،و�سوف نتحدث عن كل مو�ضوع
منها ب�شيء من التف�صيل على النحو التالي:

بحوث قانونية

�آثار الرهن الت�أميني
�إذا م��ا وق��ع ال��ره��ن على العقار ل�صالح ال��دائ��ن المرتهن
ف�إنه تترتب على ذل��ك �آث��ار تتعلق بالمدين ال��راه��ن ،و�أخ��رى
تتعلق بالدائن المرتهن ،وكذلك بالن�سبة للغير ،و�سوف نقوم
بتف�صيل الحديث عن كل طرف من تلك الأطراف في مباحث
م�ستقلة على النحو التالي:
�أو ًال� /آثار الرهن الر�سمي فيما يتعلق بالراهن
يلزم عقد الرهن الر�سمي الراهن �سواء �أكان هو المدين
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�إذا هلك العقار املرهون ل�سبب يعود
�إىل خط�أ املدين الراهن ،كان للمرتهن
اخليار بني �أن يقت�ضي ت�أمين ًا كافي ًا �أو
ي�سقط �أجل الدين ويتقا�ضاه فور ًا

�أم كفي ً
ال عينياً بالتزامين اثنين هما� :إن�شاء الراهن لحق
عيني على العقار المرهون هو حق الرهن ,و �ضمان الراهن
ل�سالمة حق ال��ره��ن ،و�سوف ن�شرح ك� ً
لا منهما على النحو
التالي-:
� /1إن�شاء الراهن حلق الرهن:
يلتزم ال��راه��ن ب�إن�شاء حق الرهن لم�صلحة الدائن
المرتهن (البنك) على العقار المرهون ،ف�إذا كان الراهن
يملك ال�ع�ق��ار ال�م��ره��ون وتحققت ك��اف��ة ��ش��روط المال
المرهون التي �أ�شرنا �إليها �سالفاً ،ين�ش�أ الرهن الر�سمي
م��ن تلقاء نف�سه بمجرد ان�ع�ق��اد عقد ال��ره��ن الر�سمي
�صحيحاً وفقاً لل�شروط الالزمة النعقاده لدى مدير
ت�سجيل الأرا��ض��ي ،وال��ذي يكون العقار المرهون تابعاً
لدائرته.

ً
ثانيا�/آثار الرهن الر�سمي فيما يتعلق بالدائن املرتهن:
يظهر م��ن ن����ص ال �م��ادة  1419م��ن ق��ان��ون ال�م�ع��ام�لات
المدنية االتحادي �أن للدائن  -باعتباره مرتهناً  -حقاً على
العقار المرهون يكت�سبه بمجرد قيد رهنه في �سجل العقار،
وله  -باعتباره دائناً عادياً  -حق ال�ضمان العام على باقي
�أموال المدين �ش�أنه في ذلك �ش�أن �سائر الدائنين.
- 1تنفيذ الدائن المرتهن بحقه عند حلول �أج��ل هذا
الحق ب�صفتين:
�صفته دائ�ن�اً ك�سائر الدائنين ،وبهذه ال�صفة يكون له
التنفيذ بحقه على جميع �أموال المدين� ،ش�أنه في ذلك �ش�أن
�أي دائن عادي.
و�صفته دائ �ن �اً مرتهناً و يتركز ح��ق ره�ن��ه ف��ي العقار
المرهون ،فله بعد التنبيه على المدين بالوفاء و�إنذار حائز
العقار �أن يتخذ �إج ��راءات ن��زع الملكية طبقاً ل�ل�إج��راءات
المن�صو�ص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

ً
ثالثا� :أثر الرهن الر�سمي بالن�سبة �إىل الغري:
ويق�صد بالغير هنا هو كل �شخ�ص له حق ي�ضار من وجود
الرهن الر�سمي ،وعلى ذلك ي�شمل الغير الفئات الثالث الآتية-:
 - 1ك��ل �شخ�ص ل��ه ح��ق عيني تبعي على العقار المرهون
وتت�ضمن هذه الفئة دائناً �آخر مرتهناً رهناً �سمياً و�آخر له حق
اخت�صا�ص على العقار ال�م��ره��ون و�آخ��ر ل��ه ره��ن ح�ي��ازي على
العقار.
 - 2كل دائن عادي للراهن لي�س له حق عيني على العقار
المرهون ويكون الدائنون جميعاً على قدم الم�ساواة ،فهم �إذن
ي�ضارون �إذا كان هناك دائ��ن مرتهن رهناً ر�سمياً للعقار وكان
من حقه �أن يتقدم عليهم جميعاً في تقا�ضي حقه من العقار
المرهون.
 - 3كل �شخ�ص له حق عيني �أ�صلي على العقار المرهون
مثل ذلك �إذا انتقلت ملكية العقار المرهون �إلى مالك �آخر ،ف�إن
هذا المالك الآخر ي�ضار بوجود الرهن الر�سمي على العقار �إذا
كان الدائن المرتهن ي�ستطيع التنفيذ على العقار وهو في يد
المالك الآخر.
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والمالكين للعقار على ال�شيوع ،ف��إذا باع ه��ؤالء العقار ال�شائع
بعد رهنه ف�إنه ينتقل �إل��ى الم�شتري مثـق ً
ال بالرهن ويتتبع
الدائن المرتهن العقار ال�شائع في يد الم�شتري  ،وهو حائز
للعقار ،و�إذا بقي العقار ال�شائع في ملكية ال�شركاء و�أراد �أحد
دائني �شريك منهم التنفيذ عليه ف�إن الدائن المرتهن يتقدم
على ه��ذا ال��دائ��ن ال�ع��ادي لأن��ه دائ��ن مرتهن ،و�إذا م��ات بع�ض
ال�شركاء �أو كلهم انتقل العقار مرهوناً �إلى الورثة.
و�إذا اقت�سم ال�شركاء ال�ع�ق��ار ال�شائع و�أخ ��ذ ك��ل منهم ح�صة
مفروزة من هذا العقار ،ف�إن هذه الح�صة المفروزة التي تقع في
ن�صيب كل منهم تكون مثقلة بحق الرهن ل�صالح الدائن المرتهن.
 - 2رهن �أحد ال�شركاء لح�صته ال�شائعة في العقار
ال�شائع
حيث �أن كل �شريك م�شاع يملك ح�صته ال�شائعة ،وله حق
الت�صرف فيها ،فله �أن يرهنها وي�ك��ون رهنه �صحيحاً م��ا دام
العقار �شائعاً ،و�إذا باع هذه الح�صة ال�شائعة انتقلت مرهونة
�إلى الم�شتري.
 - 3رهن �أحد ال�شركاء لجزء مفرز من العقار ال�شائع
ف� ��إذا ره��ن ال���ش��ري��ك ع�ل��ى ال���ش�ي��وع ج ��زءاً م �ف��رزاً ل��م ينفذ
ه��ذا الرهن في حق ال�شركاء الآخ��ري��ن ،ول�ه��ؤالء �أن يتم�سكوا
بحقوقهم في هذا الجزء المفرز باعتباره �شائعاً بينهم جميعاً.
 - 4رهن الملكية المقيدة قيد ًا قانوني ًا
ويكون مثل ه��ذا الرهن ك��أن يقم مالك العقار المحجوز
لرهنه ل�صالح الدائن  ,ويعتبر مثل هذا الرهن جائزاً قانوناً
ل�صدوره من مالك ولكن نظراً للقيد ال��ذي ي��رد على ملكية
هذا العقار نتيجة الحجز ,ف�إن والية المدين على ماله تغدو
م�سلوبة �إذا ما تم ت�سجيل قرار الحجز في دائرة الت�سجيل ،ذلك
�أن الرهن الذي يقيد بعد ت�سجيل قرار الحجز يكون غير نافذ
في حق الحاجزين.

� /2ضمان الراهن ل�سالمة حق الرهن:
فال يجوز للراهن ترتيب �أي حق له و� /أو لغيره على العقار
المرهون قبل قيد الرهن� ،أو �أن يقوم ب��أي عمل يترتب عليه
�إنقا�ص العقار �إنقا�صاً كبيراً �أو تخريبه ،وعلى الراهن �أن يدفع
�أي ادعاء قد يرد على العقار المرهون من قبل الغير.
و�إذا هلك العقار المرهون ،وك��ان الهالك �أو التلف
ل�سبب ي�ع��ود �إل ��ى خ�ط��أ ال�م��دي��ن ال��راه��ن ،ك��ان للدائن
المرتهن الخيار بين �أن يقت�ضي ت�أميناً كافياً بد ًال من
الت�أمين الهالك �أو التالف� ،أو �أن ي�سقط �أجل الدين حا ًال
فيتقا�ضاه ف��وراً .وقد جرى العمل لدى جميع البنوك
التي تقوم بمنح القرو�ض مقابل رهن العقارات� ،أن تلزم
المدين الراهن تقديم بولي�صة ت�أمين �شامل على العقار
�ضد الزالزل والحريق والزوابع و�ضد �أي �ضرر يمكن �أن
يلحق هالكاً بالعقار المرهون ،وتغطي ذل��ك الدمار.
وت�ك��ون تلك البولي�صة مجيرة ل�صالح البنك تجييراً
�شام ً
ال بما ال يقل عن قيمة العقار المرهون في حال
وق��وع �أي �ضرر على العقار يمنع من قيام البنك بيعه
من �أج��ل تح�صيل الدين م�ستقب ً
ال ،وللدائن �أن يتخذ
من الو�سائل التي تمنع وقوع ال�ضرر ما يكفي لذلك ولو
بو�ضع العقار المرهون تحت الحرا�سة.

التنفيذ على الكفيل العيني:
�إذا التزم الكفيل العيني ف�إنه يلتزم عيناً بوفاء الدين الم�ضمون
ب��أن رهن م��ا ًال رهناً ر�سمياً في هذا الدين ،فال يجوز التنفيذ �إال
على ما رهن الكفيل من مال .وال يجوز للكفيل العيني �أن يجبر
الدائن على التنفيذ �أو ًال على �أموال المدين  -مرهونة في الدين
�أو غير مرهونة � -أي �أن��ه لي�س له حق تجريد المدين �أو ًال قبل
التنفيذ على عقاره المرهون �إال �إذا وجد اتفاق على هذا الأمر.

اجتهادات ق�ضائية

ويتناول ه��ذا الباب من مجلتنا القانونية تباعاً وف��ي �أع��داد
متتالية نماذج لقواعد ومبادئ قانونية �أر�ساها الق�ضاء الإماراتي
ممث ًال في المحكمة االتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي ،ومحكمة
تمييز ر�أ�س الخيمة نقدمها لقارئنا العزيز المتخ�ص�ص والمهتم
بالدرا�سات القانونية تزويداً له بالزاد الطيب من قواعد ومبادئ
قانونية ،كما نقدمها لقارئنا العزيز غير المتخ�ص�ص كثقافة
قانونية نرى �أنه ال غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�شه.
ونتناول في ه��ذا العدد حكماً لمحكمة تمييز – دب��ي بتاريخ
 1993/1/17في الطعن رقم  74 /1992جزاء..

اجتهــادات القضـاء في اإلمــارات
يكتبها في هذا العدد :الدكتور عبدالرازق الموافي �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

« َو ِ�إ َذا َح َكم ُْتم َبينْ َ َّ
ا�س �أَن تحَ ْ ُكمُو ْا ِب ْالع َْد ِل»
الن ِ
�صدق اهلل العظيم

فالعدل �أ�سا�س الملك.
والق�ض��اء فري�ض ��ة محكم ��ة ،و�س ��نة متبع ��ة ،ومق ��ام عل � ُّ�ي،
ومن�صب نبويُّ .
وال�سلطة الق�ضائية �أبرز مقومات الدولة الحديثة.
واحلك��م الق�ضائ��ي ي ��د العدال ��ة ،و�أداته ��ا الفعال ��ة ف ��ي حماية
الحق ��وق ،و�ص ��يانة الدم ��اء والأعرا� ��ض ،و�ص ��ون الكرام ��ة
والحري ��ات ،وب ��ه يف�ص ��ل بي ��ن النا� ��س فيم ��ا يق ��ع بينه ��م م ��ن
خ�صومات في�ؤتى كل ذي حقٍ حقه.
ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق �أن ن�سجل ما يجري في
�ساحات محاكم دبي وما يقوم به الجهاز الق�ضائي من ن�شاطات
قانونية وق�ضائية �أكثر عمقاً ،و�أ�سرع تقدماً ،و�أمهر حرفية في
�سبيل ا�ست�صدار �أحكام تتميز ببراعة اال�ستق�صاء وبعد النظر،
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وق��وة ورج��اح��ة اال�ستنباط واال��س�ت�ق��راء ،لتقديم حلول تتفق
و�صحيح تطبيق الت�شريعات المعمول بها من جانب ،وابتداع
حلول تتوافق م��ع متغيرات الع�صر وت��واك��ب ال�ت�ط��ورات التي
تطر�أ على المجتمع من جانب �آخر ،لتكون المح�صلة بناء تراث
قانوني وق�ضائي �أ�سا�سه قواعد ومبادئ قانونية ير�سيها الق�ضاء
الإماراتي في �ش�أن مو�ضوعات ت�شمل كافة مناحي الحياة.
وبهذا التراث ُت�شيد معالم نه�ضة ق�ضائية وقانونية ,وت�سود في
المجتمع قواعد العدل والإن�صاف م�ستقرة في النفو�س وال�ضمائر
والوجدان ،وتنت�شر في ربوعه قيم الخير وال�سالم والأمن والأمان.
وه��ا ه��ي ن�م��اذج ل�ق��واع��د وم �ب��ادئ قانونية �أر��س��اه��ا الق�ضاء
الإم��ارات��ي ممث ً
ال في المحكمة االتحادية العليا ومحكمة
تمييز دب��ي ،ومحكمة نق�ض ر�أ���س الخيمة نقدمها لقارئنا
العزيز المتخ�ص�ص والمهتم بالدرا�سات القانونية تزويداً
له بالزاد الطيب من قواعد ومبادئ قانونية ،كما نقدمها
لقارئنا العزيز غير المتخ�ص�ص كثقافة قانونية نرى �أنه ال
غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�شه.

التزوير يف �صورة املحررات /ن�ص قرار املحكمة:

حكم محكمة التمييز  -دبي بتاريخ  1993-01-17في الطعن
رقم 74 / 1992
مواد القانون المرتبطة :مادة ()216
تحقق جريمة التزوير �شرطه �أن ين�صب التغيير على المحرر
ذاته ولي�س على �صورته ال�ضوئية التي ال تكون جزءاً منه.
م��ؤدى ن�ص المادة ( )216من قانون العقوبات هو �أن ين�صب
التغيير على المحرر ذات��ه ولي�س على �صورته ال�ضوئية التي ال
تكون جزءاً منه.
رقم الق�ضية 67 / 1992 :جزاء تاريخ الجل�سة1993-01-17 :
بعد الإطالع على الأوراق و�سماع التقرير الذي تاله القا�ضي
المقرر وبعد المرافعة والمداولة،،،
حيث �إن كل طلبات التمييز قد قدمت خالل المدة القانونية
م�ستوفية لكل موجباتها ال�شكلية فهي مقبولة من حيث ال�شكل.
تتح�صل ال��وق��ائ��ع ف��ي �أن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ق��دم��ت المتهمين
الأول « »......والثاني « ».......والثالث « ».......والرابع «»......

التزوير يف املحررات الر�سمية
بني الأ�صل وال�صورة ال�ضوئية..
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مـن روائع

احلكم مو�ضوع التعديل

والخام�س « ».......وال�ساد�س « ».......وال�سابع « ،»......للمحاكمة
ووجهت �إليهم.
�أو ًال :بالن�سبة للمتهمين الأول وال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث وال��راب��ع
وال�خ��ام����س وال���س��اد���س تهمة االح�ت�ي��ال وط�ل�ب��ت معاقبتهم طبقاً
للمادة ( )399م��ن ق��ان��ون العقوبات .ث��ان�ي�اً :بالن�سبة للمتهمين
الثالث وال�ساد�س وال�سابع تهمة �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد وطلبت
معاقبتهم طبقا للمادة ( )401من نف�س القانون.
ثالث ًا :بالن�سبة للمتهم الثالث تهمة التزوير في محرر
عرفي وا�ستعماله وطلبت معاقبته طبقا للمادة ( 4 )216و6
والمادة ( )217والمادة ( )222من نف�س القانون.
رابعاً :بالن�سبة للمتهم ال�سابع ال�شروع في االحتيال وطلبت
معاقبته طبقا للمادة  34 /399من نف�س القانون.
وذل��ك ت�أ�سي�ساً على �أن��ه ف��ي �شهر �أغ�سط�س �سنة  1991قام
المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بفتح ح�ساب با�سم المتهم
الثالث ببنك دبي الإ�سالمي فرع العين بق�صد االحتيال باال�شتراك
مع باقي المتهمين وح�ضر المتهمون الثالث والرابع والخام�س
�إل��ى دب��ي وات�ف�ق��وا م��ع ال�شاكي الأول على ��ش��راء بع�ض الب�ضائع
على �أن يدفعوا جزءاً من قيمتها ب�شيكات م�سحوبة على بنك دبي
الإ�سالمي فرع العين� ،إال �أن المتهمين لم يدفعوا المبلغ الم�ستحق
عليهم وعند تقديم ال�شيك �إل��ى البنك �أعيد لعدم وج��ود ر�صيد،
وق��ام المتهم الرابع بنقل الب�ضاعة من مخازن المتهم الخام�س
�إلى البريمي كما قام المتهم ال�ساد�س بت�سليم دفتر �شيكات -با�سم
المدعو «�� ».....ص��ادر م��ن بنك ال�ق��اه��رة ف��رع دب��ي� -إل��ى المتهم
ال�سابع الذي قام بتحرير ثالثة �شيكات منه �سلم اثنين منهم �إلى
مندوب �شركة» ».....العقارية مقابل ت�أجير �شقة و�أعيد ال�شيكان
دون �صرف لأن الح�ساب مغلق ،كما قام المتهم بتحرير �شيك �آخر
ل�شركة « ».....م�سحوب على البنك البريطاني �أعيد بدون �صرف
لعدم وج��ود ر�صيد .وق��ام المتهم الثالث بتحرير �شيكات ........
وحرر �شيكاً على بنك القاهرة فرع دبي �إلى ال�شاكي الرابع فندق
« ».......مقابل �إي�ج��ار غرفة وق��ام بتزوير �صورة �ضوئية خا�صة

اجتهادات ق�ضائية

به بعد �أن َد َّو َن ا�سم « ».......محل ا�سمه .وق��ام المتهم ال�ساد�س
بتحرير �شيكات بدون ر�صيد م�سحوبة على بنك القاهرة فرع دبي
مقابل قيمة �أثاث و�إيجار �شقة و�سلمها �إلى ال�شاكي الثالث.
�أدانت محكمة �أول درجة كل المتهمين ال�سبعة ك ًال منهم
عن الجرم المن�سوب �إليه وعاقبت كل واحد منهم بالحب�س
لمدة ثالثة �أ�شهر كما �أمرت ب�إبعاد كل من المتهمين الأول
والثالث والرابع والخام�س وال�ساد�س وال�سابع من البالد
بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.
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ر�صيد ..والنعي بهذا ال�سبب في محله ذلك لأن مجرد فتح ح�ساب
في م�صرف و�إ�صدار �شيكات وتقديمها كثمن لب�ضاعة دون �أن يكون
ذلك م�صحوبا بطرق احتيالية ال ي�شكل الجريمة المن�صو�ص عليها
ف��ي ال�م��ادة ( )399م��ن ق��ان��ون العقوبات بالن�سبة للم�ستفيد من
ال�شيكات .و�إذا �أقام الحكم المطعون فيه ق�ضاءه ب�إدانة المتهم تحت
طائلة المادة ( )399من قانون العقوبات ت�أ�سي�ساً على فتحه ح�ساب
ب�أحد الم�صارف و�إ�صداره �شيكات بدون ر�صيد ثمناً لما ا�شتراه من
ب�ضاعة رغم �أن الأوراق قد خلت من وجود طرق احتيالية ف�إنه يكون
قد �أخط�أ في تطبيق القانون بما يوجب نق�ضه في هذا الخ�صو�ص
وتبرئة المتهم الثالث « ».........من تهمة االحتيال.
وينعي المميز المتهم الثالث على الحكم المطعون فيه
بال�سبب الثاني مخالفة القانون ذلك لأن المادة ()216
من قانون العقوبات تجرم على تزوير المحرر ولي�س علي
تزوير ال�صورة ال�ضوئية ،وال تعتبر ال�صورة ال�ضوئية حجة
�إال �إذا �صدقت من موظف عام بحكم وظيفته.
النعي بهذا ال�سبب �سديد ذل��ك لأن ال�م��ادة ( )216من قانون
ال�ع�ق��وب��ات ت�ع��رف ت��زوي��ر ال�م�ح��رر ب��أن��ه «ه��و تغيير الحقيقة فيه
ب�إحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييراً من �ش�أنه �إح��داث �ضرر

التعليق:
ي�لاح��ظ ع�ل��ى ح�ك��م محكمة ال�م��و��ض��وع �أن ��ه ق��د �أدان المتهم
عن جريمة التزوير في �صورة �ضوئية لمحرر ،ونق�ضت محكمة
التمييز الحكم وق�ضت ببراءة المتهم عن هذه التهمة ،ا�ستناداً �إلى
�أن التزوير في ال�صورة ال�ضوئية للمحرر غير مجرم.
وفي �سنة � 2005صدر القانون رقم  34ل�سنة  ،2005ومن خالله
�أدخل الم�شرع الإماراتي تعدي ًال على قانون العقوبات ،وا�ستحدث
المادة  217مكرر ،وج��رم التزوير في ال�صورة ال�ضوئية للمحرر
الر�سمي دون العرفي ،ويعد هذا التعديل ا�ستجابة للجر�س الذي
ق��رع��ه ح�ك��م محكمة �أول درج ��ة ب�م�ح��اك��م دب ��ي ،و�أي��دت��ه محكمة
ا�ستئناف دبي.
وهنا تبدو �إح��دى روائ��ع ق�ضاء دبي حين ينبه الم�شرع
وي�ستجيب الأخير ،ومما يزيد من روعة هذا الحكم الذي
ا�ستجاب له الم�شرع� ،أنه �صادر من ق�ضاء المو�ضوع ولي�س
محكمة التمييز ،بما يظهر �أن الم�شرع في دول��ة الإم��ارات
ي�ستجيب للتعديالت �أياً كانت درجة من نبه �إليها مادامت
في �صالح المجتمع الإم��ارات��ي وت�سد ثغرات في الت�شريع،
ول�ك�ن�ن��ا ال ن�ت�ف��ق م��ع ن����ص ال �م��ادة  217م �ك��رر ال ��ذي ق�صر
تجريم �صورة المحررات على �صورة المحررات
الر�سمية وح��ده��ا ،وكنا ن��أم��ل �أن ي�شمل الن�ص
تجريم التزوير في ال�صورة ال�ضوئية للمحررات
العرفية �أي���ض�اً؛ حيث ال يوجد مبرر للتفرقة
بين نوعي المحررات ،وخ�صو�صاً �أن الم�شرع لم
يفرق بينهما ف��ي تجريم ا�ستعمال المحررات
ال�م��زورة العرفية والر�سمية واالخ�ت�لاف يكون
فقط في العقوبة ،وهو ما ن�ص عليه في المادة
 222من قانون العقوبات الإماراتي.
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اال�ستئناف:
ا�ست�أنف المتهم الثالث « ».........هذا الحكم باال�ستئناف رقم
 1992 /154كما ا�ست�أنفه المتهم ال�سابع « »........باال�ستئناف
رق��م  1992 /173والمتهم ال�ساد�س « »........وال��راب��ع «».......
ب��اال��س�ت�ئ�ن��اف رق��م  1992 /177وال�م�ت�ه��م « ».......باال�ستئناف
رق��م  1992/182والمتهم الخام�س « »........باال�ستئناف رقم
 ،1992/192وبعد �أن قررت المحكمة في جل�ستها المنعقدة بتاريخ
� 15/6/1992ضم هذه اال�ستئنافات �إلى بع�ضها البع�ض ق�ضت في
 30/9/1992بقبولها �شك ًال وفي المو�ضوع برف�ضها وت�أييد الحكم
الم�ست�أنف.
لم ير�ض المتهمون الم�ست�أنفون بهذا الحكم فطعن فيه
المتهمون الأول « ».......وال�ساد�س « « .......وال��راب��ع «».......
بالتمييز رق��م ج  67/92وطعن فيه المتهم ال�خ��ام����س»».........
بالتمييز رقم  69/92كما طعن فيه المتهم الثالث «»..........
بالتمييز رقم ج  74/92والمتهم ال�سابع « ».........بالتمييز
رقم ج  .92 /75ولوحدة الأطراف والمو�ضوع .قررت المحكمة �ضم
هذه الطعون �إلى بع�ضها البع�ض لي�صدر فيها حكم واحد.
ي�ؤ�س�س الطعن بالتمييز رق��م ج  74/92على �سببين ينعي
المميز المتهم الثالث بال�سبب الأول منهما على الحكم المطعون
فيه الخط�أ في تطبيق القانون وتف�سيره وعدم ا�ستظهار الوقائع
ا�ستظهاراً �سليما �إذ ال يتعدى الأم��ر كونه مجرد عملية تجارية،
وقد ق�ضى الحكم المطعون فيه ب�إدانته في جريمة الن�صب رغم
�أنه لم يبين الواقعة والظروف التي وقعت فيها وجاء ا�ستظهاره
لهذه الجريمة ا�ستظهاراً عاماً لم يبين فيه توافر الق�صد الجنائي
وا�ستعماله لطرق احتيالية تو�صل بها �إلى الن�صب على ال�شاكين
ذلك لأن العملية كانت عبارة عن عملية بيع و�شراء.
و�إذا كان هناك جرم يعاقب عليه فهو جرم �إعطاء �شيكات بدون

الم�شرع الإماراتي ي�سارع بتعديل القوانين
ما دامت «المالحظات» في �صالح المجتمع
وت�سد ثغرات في «المواد»

وبنية ا�ستعماله كمحرر �صحيح »....وم ��ؤدى ه��ذا الن�ص ه��و �أن
ين�صب التغيير على المحرر ذاته ولي�س على �صورته ال�ضوئية التي
ال تكون جزءاً منه .و�إذا ق�ضى الحكم المطعون فيه ب�إدانة المتهم
الثالث « ».........بمخالفة ال�م��ادة ( )216م��ن ق��ان��ون العقوبات
لتزويره �صورة �ضوئية خا�صة ببطاقته بعد �أن َد َّو َن ا�سم «».........
محل ا�سمه ف�إنه يكون قد �أخط�أ في تطبيق القانون بما يوجب
نق�ضه وتبرئة المتهم من هذه التهمة.
وحيث �إن المادة ( )251من قانون الإج��راءات الجزائية تن�ص
على �أن «ال ينق�ض من الحكم �إال ما كان متعلقاً بالأوجه التي بنى
عليها النق�ض مالم تكن التجزئة غير ممكنة و�إذا لم يكن الطعن
مقدماً من النيابة العامة فال ينق�ض الحكم �إال بالن�سبة �إلى من
ق��دم الطعن م��ا ل��م تكن الأوج ��ه التي بنى عليها النق�ض تت�صل
بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنق�ض الحكم
بالن�سبة �إليهم ولو لم يقدموا طعناً» ف�إنه ترتيبا على ذلك يتعين
نق�ض الحكم المطعون فيه فيما ق�ضى به ب�إدانة المتهمين الأول
« ».........والرابع « ».......والخام�س « »......وال�ساد�س «».........
وكذلك المتهم الثاني « ».........بالرغم من �أن��ه لم يطعن في
الحكم -وذلك فيما يتعلق بتهمة االحتيال.
وحيث �إن��ه بالن�سبة للمتهم ال�سابع « ».........ف��إن��ه ل��م تقع
منه �أي ط��رق احتيالية ف�إنه يتعين نق�ض الحكم المطعون فيه
فيما ق�ضى به ب�إدانته بتهمة ال�شروع في ارتكاب جريمة االحتيال
المن�صو�ص عليها المادة  4 /399من قانون العقوبات ،وبالتالي
ي�صبح ال�سبب الثاني من �أ�سباب الطعن رقم ج  75/92غير منتج
لتعلقه بعقوبة ال�شروع في ارتكاب جريمة االحتيال وق��د ُب� ِّرىء
المتهم ال�سابع من االتهام الم�سند �إليه تحت طائلة المادة /399
 34من قانون العقوبات.
وحيث �إن حا�صل ما ينعي به المتهم ال�ساد�س « »..........على
الحكم المطعون فيه بال�سبب الثاني من �أ�سباب الطعن 67/92
مخالفة ال�ق��ان��ون ذل��ك لأن ع�ق��وب��ة الإب �ع��اد مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً ب�أمن ال��دول��ة ويحكم بها على المتهم
الخطير ال��ذي ي�شكل وج��وده خطراً على �أم��ن الدولة
و�سالمة المجتمع وال يحكم ب�إبعاد ال�شخ�ص الفقير
ال��ذي �أت��ى �إل��ى الدولة للعي�ش ولإعالة �أ�سرته ،والنعي
بهذا ال�سبب غير �سديد ذل��ك لأن ال�م��ادة ( )215من
ق��ان��ون الإج� � � ��راءات ال �ج��زائ �ي��ة ل���س�ن��ة � � 1971-س��اري
المفعول وقت �صدور الحكم المطعون فيه -تن�ص على
�أن��ه «�إذا �أدي��ن �أي �شخ�ص �أجنبي بجريمة وحكم عليه

بالحب�س فللمحكمة التي �أ�صدرت الحكم �أو محكمة اال�ستئناف �أن
تقرر �إبعاده من الإقليم بعد ق�ضاء مدة الحب�س المحكوم بها �إذا
ر�أت �أن الم�صلحة تق�ضي بذلك.
وال ينفذ قرار الإبعاد �إال �إذا اقترن بموافقة الحاكم ،وم�ؤدى
ه��ذا ال�ن����ص �أن �سلطة الإب �ع��اد �سلطة ج��وازي��ة م�ت��روك��ة لتقدير
المحكمة تمار�سها �إذا ر�أت �أن الم�صلحة العامة تق�ضي بذلك وال
رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه في هذا الخ�صو�ص .لما
ك��ان ذل��ك ف��ان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا
ال�سبب يكون على غير �أ�سا�س.

املجلة القانونية

قاعدة «اإلذن ينافي الضمان»
وحدود مسؤولية الطبيب في اإلمارات ()2/1

مهنة ال��ط��ب تعتبر م��ن المهن الإن�سانية
والأخالقية ،وهي كذلك من �أ�شرف المهن التي
عرفها التاريخ الب�شري ،لذا يتعين على من يمار�سها
�أن يراعي �سلوكياتها ،و�آدابها ،والتزاماتها ،و�أن
يكون قدوة ح�سنة في م�سلكه العام والخا�ص.
ف��إذا كان الطبيب م�ؤه ًال علمياً ،وحا�ص ًال على موافقة
ال�سلطة المخت�صة بممار�سة مهنته ،وحا�ص ًال كذلك على
موافقة المري�ض �أو ذوي��ه لمعالجته ،وب��ذل الجهد ال�لازم
في ممار�سة عمله وفقاً لأ�صول مهنته ،وق�صد من وراء ذلك
كله تحقيق �شفاء المري�ض ،ول��م ي�صدر منه تع ٍّد �أو �إهمال
يُن�سب �إليه ،كان بريئاً من �أية �آثار �سلبية تنجم عن عمله ،لأن
القاعدة ال�شرعية تقول «الإذن ينافي ال�ضمان» (.)1
50

املطلب الأول
�أ�سباب راجعة �إىل املري�ض نف�سه
�إن الأ��س�ب��اب ال�ت��ي تكمن ف��ي ع��دم م�ساءلة الطبيب ف��ي هذه
الحالة تكون راج�ع��ة �إل��ى المري�ض نف�سه وتتمثل ه��ذه الأ�سباب
في :فعل المري�ض نف�سه ،ورف�ضه للعالج ،وعدم اتباع التعليمات
ال�صادرة �إليه من الم�س�ؤول عن عالجه ،و�أ�سباب خارجية ،و�سوف
نقوم من خالل هذا المطلب بمعالجة هذه الأ�سباب في الفروع
الأربعة التالية:
الفرع الأول
فعل املري�ض نف�سه
ه��ذه الحالة تفتر�ض �أن الطبيب ق��ام بت�شخي�ص المري�ض،
ومعرفة الأ�سباب التي �أدت �إلى مر�ضه وتم و�صف العالج الالزم له،
�إال �أن المري�ض نف�سه قد قام بفعلٍ �ألحق به �ضرراً ،والأمثلة على

الت�شريعات اخلا�صة مبهنة الطب حتدد
امل�س�ؤوليات وتنظم العالقة بني الطبيب
واملري�ض ..وحاالت عدم امل�ساءلة
�إذا رف�ض املري�ض العالج �أو مل يتبع
التعليمات �أو طر�أت �أ�سباب خارجية
ت�سقط م�س�ؤولية الطبيب
ذلك كثيرة منها ،قيام المري�ض بنزع �أجهزة العالج من ج�سمه،
ومغادرة �سرير ال�شفاء دون �أن يعلم به الطبيب �أو الذين يعملون
معه� ،أو قيام المري�ض بارتكاب �أي فعل قد يلحق به ال�ضرر.
ففي مثل هذه الحالة ال يكون الطبيب م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار
التي تحدث للمري�ض� ،إال �أنه ي�شترط النتفاء م�س�ؤولية الطبيب
في هذه الحالة� ،أن تكون الحالة النف�سية �أو العقلية للمري�ض غير
م�ؤثرة على حالته الطبيعية ،بمعنى �أن يكون المري�ض في حالة
نف�سية �أو عقلية �سليمة حتى نتمكن من �إعفاء الطبيب في مثل
تلك الحالة.
الفرع الثاين
رف�ض املري�ض العالج
ه��ذه ال�ح��ال��ة تفتر�ض �أن الطبيب ق��ام بت�شخي�ص المري�ض
ومعرفة الأ�سباب التي �أدت �إلى مر�ضه وقام الطبيب بو�صف العالج
الالزم للمري�ض� ،إال �أن المري�ض رف�ض العالج لأ�سباب ال عالقة
لها بحالته النف�سية �أو العقلية ،ففي هذه الحالة �إذا حدث للمري�ض
�ضرر ب�سبب رف�ضه العالج فتنتفي م�س�ؤولية الطبيب (.)4
وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ت�ث��ور م���س��أل��ة الإث �ب��ات ح��ول كيفية رف�ض
المري�ض للعالج ،حيث بينت بع�ض الت�شريعات ف��ي ه��ذا ال�ش�أن
كيفية �إثبات رف�ض المري�ض للعالج ،وذل��ك عن طريق �أن يكون
الرف�ض ب�إقرار كتابي من المري�ض �أو بالإ�شهاد عليه (� ،)5إال �أن
ت�شريعات �أخرى خلت �أحكامها من الن�ص على كيفية �إثبات رف�ض
المري�ض للعالج (.)6
وهنا نو�ضح �أن��ه بالن�سبة للت�شريعات المنظمة للم�س�ؤولية
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وت�سعى معظم دول العالم م��ن خ�لال ت�شريعاتها ف��ي مجال
الم�س�ؤولية الطبية �إلى تحديد م�س�ؤوليات مزاولي مهنة الطب،
وت�ن�ظ�ي��م ال �ع�لاق��ة ب �ي��ن ال�ط�ب�ي��ب وال �م��ري ����ض ،ك �م��ا ت �ح��دد تلك
الت�شريعات اال�شتراطات الالزم توافرها لدى من يمار�سون مهنة
الطب ،وكذلك حاالت عدم الم�ساءلة فيها.
والت�شريعات الخا�صة بتنظيم عمل الطبيب ،وكيفية تعامله
مع المري�ض وتحديد م�س�ؤوليته �أ�ضحت تت�ضمن حاالت ال يكون
الطبيب �أمام تحقيقها م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تحدث للمري�ض.
و�سوف نقوم في هذه الدرا�سة بت�سليط ال�ضوء على الحاالت
التي ال ي�س�أل فيها الطبيب عن الأ��ض��رار التي تحدث للمري�ض
بالرغم من قيام الطبيب بمعالجته ،مق�سمين هذه الدرا�سة �إلى
خم�سة مطالب نعالج من خاللها حاالت عدم م�س�ؤولية الطبيب
(.)2
المطلب الأول� :أ�سباب راجعة �إلى المري�ض نف�سه.
المطلب الثاني :اتباع الطبيب �أ�سلوباً مخالفاً لغيره من الأطباء.
المطلب الثالث :حدوث م�ضاعفات طبية لي�ست ناجمة عن الخط�أ
الطبي.
المطلب الرابع� :إف�شاء الطبيب بع�ض الأ�سرار الطبية.
المطلب الخام�س وهو الأكثر تف�صي ًال وعنوانه� :إذا بذل الطبيب
العناية الالزمة في معالجة المري�ض ( )3ف�سنناق�شة في العدد
المقبل.

املجلة القانونية

الطبية والتي خلت �أحكامها من م�س�ألة كيفية رف�ض المري�ض
العالج ،ال بد من العودة �إلى القواعد العامة في ذلك ،ومنها قاعدة
«البينة على من ادعى واليمين على من �أنكر» (.)7

الفرع الرابع
�أ�سباب خارجية
هذه الحالة تفتر�ض �أن المري�ض لم يفعل بنف�سه �شيئاً يجلب
له ال�ضرر ،ولم يرف�ض العالج المحدد له ،وق��ام باتباع تعليمات
الم�س�ؤول عن عالجه ولم يخالفها ،ومع ذلك لحقه �ضرر؛ فهذا
ال�ضرر يو�صف في مثل تلك الحالة ب�أنه نتيجة لأ�سباب خارجية ال
عالقة للطبيب وال للمري�ض بها ،والأمثلة على ذلك كثيرة منها،
دخول (فيرو�س) لج�سم المري�ض �أدى �إلى زيادة مر�ضه.
والأ�سباب التي تم ذكرها �سابقاً تتطلب حتى يكون الطبيب
بمن�أى عن الم�س�ؤولية� ،أن يكون قد ح�صل على موافقة كتابية من
المري�ض �إن كان كامل الأهلية� ،أو من �أح��د �أقاربه حتى الدرجة
الرابعة �إن كان ناق�ص الأهلية (� ،)9أو تعذر الح�صول على موافقته،
وبعد تب�صيره ب��الآث��ار والم�ضاعفات الطبية المحتملة ،ويعتبر
�أه ًال كل من �أتم ثماني ع�شرة �سنة ميالدية (.)10
�أم��ا في غير تلك الأ�سباب التي تم ذكرها؛ فتبقى م�س�ؤولية
الطبيب قائمة تجاه المري�ض الذي يلحقه �ضرر من جراء تدخل
الطبيب �أو ت�شخي�صه للمر�ض الذي يعاني منه المري�ض.
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املطلب الثالث
حدوث م�ضاعفات طبية لي�ست ناجمة عن اخلط�أ الطبي
�إذا حدث للمري�ض �آث��ار وم�ضاعفات طبية لي�ست ناجمة عن
خ�ط��أ ط�ب��ي ،ف�لا م�س�ؤولية تترتب على الطبيب� ،أم��ا �إذا حدث
للمري�ض م�ضاعفات طبية نتيجة ارتكاب الطبيب خط�أً طبياً خالل
معالجة المري�ض فالم�س�ؤولية تترتب على الطبيب ،وقد عرف
القانون ( )14الخط�أ الطبي ب�أنه :الخط�أ الذي يرجع �إلى الجهل
ب�أمور فنية يفتر�ض في كل من يمار�س المهنة الإلمام بها� ،أو الذي
يرجع �إلى الإهمال �أو عدم بذل العناية الالزمة.
من ذلك يت�ضح لنا �أَ َّن الطبيب الذي يجهل الدراية والمعرفة
بالأمور والمعلومات والقواعد الفنية في مهنة الطب� ،أو الطبيب
الذي يهمل �أو ال يبذل العناية الالزمة في ممار�سة مهنته ،ككيفية
التعامل مع المري�ض ،ابتدا ًء من مرحلة الت�شخي�ص �إلى مرحلة
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الفرع الثالث
عدم اتباع املري�ض التعليمات ال�صادرة �إليه
من امل�س�ؤول عن عالجه
ه��ذه ال�ح��ال��ة ت�ف�ت��ر���ض �أن ال�ط�ب�ي��ب �أو غ�ي��ره م��ن المكلفين
بمعالجة المري�ض قد و�صفوا له طريقة معينة في العالج� ،إال
�أن المري�ض رف�ض اتباع تلك الطريقة؛ ف�ألحق ال�ضرر بنف�سه،
والأمثلة على ذلك كثيرة منها ،حالة المري�ض ال��ذي يعاني من
مر�ض ال�سكري ،حيث يقوم الطبيب ب�إ�صدار تعليمات للمري�ض
تتعلق بنوع ال�غ��ذاء ال��ذي على المري�ض تناوله ،وكميته ،ووق��ت
تناوله� ،إال �أن المري�ض يخالف تلك التعليمات؛ فت�ؤدي مخالفته
ه��ذه ف��ي ع��دم ات�ب��اع تعليمات الطبيب �أو غيره م��ن الم�س�ؤولين
عن عالجه� ،إلى �إلحاق ال�ضرر بنف�سه؛ فيترتب على ذلك انتفاء
م�س�ؤولية الطبيب (.)8

املطلب الثاين
ً
اتباع الطبيب � ً
خمالفا لغريه من الأطباء
أ�سلوبا
�إذا اتبع الطبيب �أ�سلوباً طبياً معيناً� ،أو طريقة �أخرى في عالج
المري�ض ،وك��ان بذلك الأ�سلوب �أو بتلك الطريقة مخالفاً لغيره
من الأطباء في ذات االخت�صا�ص ،فال يكون الطبيب م�س�ؤو ًال عن
الأ�ضرار التي تلحق بالمري�ض ما دام �أن الأ�سلوب �أو الطريقة التي
اتبعها في ع�لاج المري�ض متفقة مع الأ��ص��ول الطبية والعلمية
المتعارف عليها.
والأ� �ص��ول الطبية ف��ي علم ال�ط��ب ،ه��ي تلك الأ� �ص��ول الثابتة
والقواعد المتعارف عليها بين الأطباء نظرياً وعملياً ،والتي ينبغي
�أن يلم بها الطبيب وقت قيامه بالعمل الطبي.
ومعلوم �أن الطب في تقدم م�ستمر ،وما كان من النظريات �أو
الآراء يعد اليوم حديثاً في نظر العلم قد يُعد غداً قديماً ،بل وقد
ت�صبح تلك النظريات �أو الآراء �أخطاءً ،وال ب ّد من مراعاة الظروف
ال�شخ�صية والزمانية والمكانية وقت �إجراء العمل الطبي   .
وقد �أ�شار القانون (� )11إلى �ضرورة التزام كل من يزاول مهنة
الطب في دولة الإمارات العربية المتحدة ب�أن ي�ؤدي واجبات عمله
بما تقت�ضيه المهنة من الدقة والأمانة ،ووفقاً للأ�صول العلمية
والفنية المتعارف عليها ،وبما يحقق العناية الالزمة للمري�ض
(.)12
وينبغي على الطبيب �أن ي�ضع ت�شخي�صه بعناية �أك�ث��ر ،و�أن
ي�ستخدم في كل �إج��راء يقوم به الطرق العلمية الأكثر تخ�ص�صاً
ودقة وو�ضوحاً ،وم�ؤدى ذلك �ضرورة التزام الطبيب باتباع الأ�صول
الطبية المقررة في العلم والمتعارف عليها بين الأطباء.
والمق�صود بالتزام الطبيب بالأ�ساليب والو�سائل العالجية
التي يق�ضي بها العلم ،متى عر�ضت ل��ه حالة م��ن ال�ح��االت التي
تدخل في الحدود التي و�ضع العلم ح ًال لها ،وذلك حتى ال يع ّر�ض
حياة المري�ض للخطر� ،أما �إذا كانت حالة المري�ض ال تدخل تماماً
في نطاق ه��ذه ال�ح��دود ،فهنا ال غبار على الطبيب في �أن يختار
من الو�سائل والأ�ساليب العالجية ما يتفق وم�صلحة المري�ض في
تحقيق ال�شفاء ،مع التزامه بعدم مخالفة الأ�صول الفنية الم�ستقرة
والأو�ضاع العلمية الثابتة �إال في الأحوال اال�ستثنائية.
ف�إذا اتبع الطبيب �أ�سلوباً طبياً معيناً في عالج المري�ض ،وكان
هذا الأ�سلوب مخالفاً لأ�سلوب �أطباء �آخرين في ذات االخت�صا�ص
وح ��دث للمري�ض ��ض��رر ج ��راء ات �ب��اع ه��ذا الأ� �س �ل��وب ،فهنا تنتفي

م�س�ؤولية الطبيب ب�شرط �أن يكون الأ�سلوب الذي اتبعه الطبيب
في عالج المري�ض متفقاً مع الأ�صول الطبية والعلمية المتعارف
عليها؛ فالمعيار في م�ساءلة الطبيب من عدمه في هذه الحالة
يتمثل في معرفة الأ�سلوب الذي اتبعه في معالجة المري�ض ،هل
كان متفقاً مع الأ�صول الطبية والعلمية المتعارف عليها �أم ال؟
حيث ال يت�صور وال يقبل من الطبيب ا�ستعمال و�سائل طبية
بدائية تخالف التطور العلمي الحديث ،وه��و و�إن ك��ان ال يلتزم
ب��ات�ب��اع تلك الو�سائل �إال �أن��ه ينبغي عليه ال�ل�ج��وء �إل��ى ا�ستعمال
الو�سائل التي ا�ستقر عليها الطب الحديث و�أن يختار �أن�سبها �إلى

حالة المري�ض �ضمن الإمكانات المتاحة.
ولتقدير م�سلك الطبيب فيما �إذا كان الفعل الذي قام به ي�شكل
خط�أً �أم ال ،ف�إن قا�ضي المو�ضوع ي�ستعين ب�أهل الخبرة من الأطباء
الذين يتعين عليهم تجريد �أنف�سهم من الآراء ال�شخ�صية لهم و�أن
يكون التقدير وفقاً لأ�صول المهنة وقواعدها دون التقيد بتلك
القواعد �إذا ما ثبت مخالفتها التب�صر والحيطة ودون الخو�ض في
النظريات العلمية والأ�ساليب الطبية المختلف عليها ،وذلك على
�أ�سا�س �أن العناية المطلوبة من الطبيب تتطلب منه بذل الجهود
اليقظة وال�صادقة التي تتفق مع الأ�صول العلمية الثابتة.
وبناء على ما تقدم ف��إن كل خ��روج على الم�سلمات الم�ستقرة
في �أ�صول الفن الطبي وقواعده الأ�سا�سية والتي ال يفتقر الجهل
بها لطبيب من �أوا��س��ط زمالئه علماً وفناً ،ما يمثل خط�أً مهنياً
ي�ستوجب م�ساءلة الطبيب ،وذل��ك على اعتبار �أن كل من يتخذ
من الطب مهنة له ،ال بد �أن يكون م�ؤه ًال لها ،ولهذا ت�ؤكد المادة
الأول��ى من الد�ستور الطبي على �أن «مهنة الطب مهنة �إن�سانية
و�أخالقية وعلمية قديمة قدم الإن�سان �أك�سبتها الحقب الطويلة
تقاليد وموا�صفات تحتم على من يمار�سها �أن يحترم ال�شخ�صية
الإن�سانية في جميع الظروف والأح ��وال ،و�أن يكون ق��دوة ح�سنة
ف��ي �سلوكه ومعاملته م�ستقيماً ف��ي عمله ،محافظاً على �أرواح
النا�س و�أعرا�ضهم ،رحيماً بهم وب��اذ ًال جهده في خدمتهم ،وتقوم
الم�س�ؤولية الطبية بين الطبيب والمري�ض على بذل العناية وعدم
الإهمال ولي�س ال�شفاء (.)13

املجلة القانونية

ملعلوماتك
يتع�ين التفرق��ة بني الت��زام الطبيب
ببذل غايته ومطالبته بتحقيق نتائج
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املطلب الرابع
�إف�شاء بع�ض الأ�سرار الطبية
الت�شريعات المنظمة للم�س�ؤولية الطبية لم تبين المق�صود
بال�سر الطبي تاركة ذل��ك الجتهادات الفقهاء ،حيث ج��اء تعريف
ال�سر في ل�سان العرب ( )15ب�أنه :ما �أخفيت ،والجمع �أ�سرار ،و�أ�سر
ال�شيء كتمه و�أظهره ،وال�سر في اللغة ا�سم لما يُ�سر به الإن�سان �أي:
يكتمه ،و�أ�صل الكلمة يدل على �إخفاء ال�شيء وعدم �إظهاره (.)16
فالإ�سرار خالف الإع�لان ( ،)17قال تعالى« :يعلم ما ي�سرون
وما يعلنون» (.)18
وال�سر هو ما يف�ضي به الإن�سان �إل��ى �آخ��ر م�ستكتماً �إي��اه من

�ضرورة عدم اخللط بني الأخطاء
الطبية ،وامل�ضاعفات الطبية
لأن الفارق بينهما كبري
قبل �أو من بعد ،وي�شمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان
�إذا ك��ان العرف يق�ضي بكتمانه ،كما ي�شمل خ�صو�صيات الإن�سان
وعيوبه التي يكره �أن ّ
يطلع عليها النا�س (.)19
ويمكن تعريف ال�سر الطبي ب�أنه ،كتمان ما ّاطلع عليه الطبيب
من �أحوال مري�ضه ،وهذا الكتمان هو عبارة عن اتفاق مكتوم بين
الطبيب ومري�ضه ،وخال�صته هو عبارة عن المبد�أ الذي يق�ضي
على الطبيب ب��أن يكون هو المدافع عن م�صالح مري�ضه ليمنع
عنه ال�ضرر ،وهذا المبد�أ مقيد بقيد ارتكازي عقالني هو �أ ّال يكون
كتمان ال�سر �سبباً في ن�شر مر�ض �أو تولد �ضرر عند الآخرين.
و�إف�شاء ال�سر ن�شره و�إظهاره ،وكل �شيء انت�شر فقد ف�شا ،ومنه
ف�شو الحبر في الورق الرقيق وف�شت الأنعام ترعى :انت�شرت ،ولذا
ت�سمى ال�سائمة :الفا�شية.
وقد ن�ص القانون على �أنه «يُحظر على الطبيب �إف�شاء �أ�سرار
المري�ض التي ّ
يطلع عليها �أثناء مزاولة المهنة �أو ب�سببها �سواء
كان المري�ض قد عهد �إليه بهذا ال�سر وائتمنه عليه �أو كان الطبيب
قد ّاطلع عليه بنف�سه» (.)20
ويت�ضح من الن�ص ال�سابق �أن هناك التزاماً على الطبيب بعدم
�إف�شاء �أ�سرار مري�ضه التي ّ
يطلع عليها خالل المعالجة �أو الأ�سرار
التي �أخبره بها مري�ضه� ،إال �أن هناك بع�ض الحاالت �أجاز القانون
بموجبها للطبيب �أن يف�شي �أ�سرار مري�ضه ،وال م�س�ؤولية تتحقق
على الطبيب ف��ي ذل��ك و��س��وف نقوم بمعالجة ه��ذه ال�ح��االت من
خالل الفروع التالية:
الفرع الأول
�إذا كان �إف�شاء ال�سر الطبي بناء على طلب املري�ض
من الحاالت التي يجوز فيها للطبيب �أن يف�شي �سر المري�ض
(� ،)21إذا �صرح بذلك �صاحب ال�سر (المري�ض) وك��ان الت�صريح
�أو الإذن �صحيحاً ��ص��ادراً عن �إرادة ح��رة و�إدراك �سليم ،ول��م يكن
ال�م��ري����ض ن��اق����ص الأه�ل�ي��ة �أو عديمها وك��ان الت�صريح �أو الإذن

الفرع الثاين
�إذا كان �إف�شاء ال�سر الطبي مل�صلحة الزوج �أو الزوجة و�أُبلغ
ً
�شخ�صيا لأي منهما ()22
في هذه الحالة يقوم الطبيب ب�إف�شاء ال�سر الطبي الذي ّاطلع
عليه بحكم عمله �أو �أبلغ به من قبل �أحد الزوجين لم�صلحة الزوج
�أو الزوجة ،ف�صاحب ال�سر هنا �أحد الزوجين ،حيث يقوم الطبيب
ب�إبالغ ه��ذا ال�سر لم�صلحة ال��زوج الآخ��ر ،فعلى �سبيل المثال �إذا
كانت الزوجة م�صابة بمر�ض معين من �ش�أنه االنتقال �إلى زوجها �أو
�إلى �أحد �أفراد �أ�سرتها ّ
واطلع الطبيب عليه بحكم عمله� ،أو � ْأطلعت
الزوجة الطبيب على مر�ضها ،ففي هذه الحالة �إذا قام الطبيب
ب�إف�شاء هذا ال�سر لزوج المري�ضة فال م�س�ؤولية تقع على الطبيب،
والعك�س �صحيح �إذا كان المري�ض هو ال��زوج ّ
واطلع الطبيب على
مر�ضه �أو � ْأطلعه المري�ض عليه ،فال م�س�ؤولية كذلك تقع على
الطبيب �إذا قام ب�إف�شاء هذا ال�سر لزوجة المري�ض.
وال �� �ش��رط ف��ي ه��ذا الإف �� �ش��اء �أن ي�ك��ون ه�ن��اك م�صلحة لأح��د
الزوجين ،و�أن يتم �إبالغ ال�سر �شخ�صياً لأي منهما ،بمعنى �إذا لم
يكن هناك م�صلحة لأح��د الزوجين من ه��ذا الإف�شاء ف�ستتحقق
م�س�ؤولية الطبيب عن هذا الإف�شاء ،وكذلك الحال عند الإبالغ �أن
يتم �شخ�صياً لأحد الزوجين ولي�س ل�شخ�ص �آخر كوالدي الزوجة
�أو �أحد �أقاربها� ،أو والدي الزوج �أو �أحد �أقاربه.
الفرع الثالث
�إذا كان الغر�ض من �إف�شاء ال�سر الطبي منع وقوع جرمية �أو
الإبالغ عنها ()23
في هذه الحالة �إذا كان هدف الطبيب من �إف�شاء ال�سر
الطبي يتحقق لغايات منع وق��وع جريمة �أو الإب�لاغ عنها،
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و�صف العالج و�صو ًال �إلى ال�شفاء فيعد �أنه ارتكب خط�أً طبياً ي�س�أل
عنه.
ف�إذا �أدى وقوع الطبيب في خط�أ طبي �إلى حدوث م�ضاعفات
طبية �أثرت على �صحة المري�ض ف�سي�س�أل الطبيب في هذه الحالة
عن ارتكاب الخط�أ الطبي والم�ضاعفات الناجمة عن ذلك.
والم�ضاعفات الطبية تع ّرف ب�أنها :الحوادث والآثار التي تطر�أ
على المري�ض �أثناء عالجه ويت�أذى منها ،وقد ت�صل �إلى الوفاة �أو
تعطل بع�ض الأع�ضاء �أو ت�أخر ال�شفاء ولي�س للطبيب �أو من يعمل
معه (الفريق الطبي) �سبب في حدوثها �أو منعها ،وهي على عدة
�أنواع ،منها :الم�ضاعفات الت�شريحية ،حيث يكون الطاقم الطبي
قد �أخذ بالإجراءات ال�صحيحة والمري�ض قد نفذ التعليمات كاملة
ولكن طر�أت �أمرا�ض �إ�ضافية على مر�ضه الأ�صلي �أو طر�أ التهاب
�أو عدم التئام في الجروح �أو حدث عدم ا�ستجابة كاملة للعالج،
فالطبيب هنا غير م�س�ؤول عن الو�صول لل�شفاء طالما �أنه مجاز
وخبير و�أخذ بالأ�سباب ال�صحيحة وبذل جهده لرعاية المري�ض،
حيث �إن المو�ضوع هنا ال يتعدى كونه ق�ضا ًء وق��دراً ،و�إن ت�ضرر
المري�ض �أو توفي ف�أ�سباب الم�ضاعفات غير قابلة لل�سيطرة عليها
وال يملك الطبيب و�سيلة لمنعها.
وه�ن��اك الم�ضاعفات ال��ذات�ي��ة بحيث ي�ك��ون ال�م��ري����ض نف�سه
م�س�ؤو ًال عن حدوثها ك��أن لم ي�أخذ العالج ول��م يتقيد بتعليمات
طبيبه ،فالطبيب هنا غير م�س�ؤول عن تق�صير المري�ض طالما �أنه
قدم له الن�صيحة ب�أف�ضل الأ�ساليب العالجية.
وال بد من بيان عدم الخلط بين الأخطاء الطبية ،والم�ضاعفات
الطبية لأن الفارق بينهما كبير ،فبينما نجد �أن الإهمال ي�صاحب
الأولى واالجتهاد العلمي المفيد ي�صاحب الثانية والخلط بينهما
قد ي�ؤدي بالأطباء �إلى الحد من الإبداع العلمي المميز في �إجراء
عملية معقدة �أو �إجراء طريقة غير م�سبوقة لإنقاذ حياة مري�ض
في حالة حرجة خوفاً من الوقوع في م�ضاعفات طبية قد تتحول
�إلى �أخطاء طبية يعقبها الكثير من الإجراءات القانونية المعقدة

 ،لذا ف�إن الطبيب يجنح �إلى عمل الإج��راءات ال�سهلة والم�ضمونة
النتائج �إل��ى ح��د كبير ليتم الإ� �ش��ادة ب��ه على عك�س م��ا يحدث في
الحالة الأول��ى رغم �صعوبة الموقف ،م�ؤكداً �أن هذا كله ال يعتبر
مبرراً لكثرة الأخطاء الطبية وال للت�ساهل معها ،بل يجب �أن ن�سارع
دائماً وفي جميع الم�ست�شفيات والمرافق ال�صحية �إلى التحقيق في
جميع الحاالت التي ن�شك في وجود �أخطاء طبية حتى لو لم يكن
هناك �شكوى معتمدة بذلك ومهما بلغ حجم الخط�أ ،لأن هذا هو
الطريق ال�صحيح للتقليل من الأخطاء الكبيرة.
كما �أن الأخطاء الطبية ال يمكن التخل�ص منها نهائياً فما دام
هناك ب�شر فال بُد من وجود �أخطاء ،ولكن هناك �إجراءات و�سيا�سات
يمكن تطبيقها ب�شكل دقيق ومع كل حالة لنعمل على التقليل ب�شكل
كبير من الأخطاء الطبية.
وال�شك �أن قلة خبرة الفريق الطبي ،وقلة الأج�ه��زة الجيدة
للت�شخي�ص ،وع��دم ج��ودت�ه��ا �أح �ي��ان �اً ،وع��دم االل �ت��زام بال�سيا�سات
والإجراءات تعتبر من الأ�سباب الرئي�سة للأخطاء الطبية.

�صريحاً �سواء بالكتابة �أو القول.
وال يلزم الطبيب ب�إف�شاء ال�سر في حالة ما �أذن له �صاحبه في
ذلك ،و�إنما الأمر في النهاية يعود �إلى تقدير الطبيب ،وعليه �أن
ي��وازن بين م�ب��ررات الإف�شاء ،والكتمان وفقاً لالعتبارات العامة
وي�شترط ف��ي ر��ض��ا المري�ض عند الت�صريح ب��إف���ش��اء ��س��ره عدة
�شروط هي:
� - 1صدور الر�ضا من �صاحب ال�سر.
� - 2أن يكون الر�ضا �صحيحاً و�صادراً عن بينة.
� - 3أن يكون الر�ضا �صريحاً �أو �ضمنياً.
� - 4أن يكون ر�ضا �صاحب ال�سر قائماً وقت الإف�شاء.

املجلة القانونية

الفرع الرابع
�إذا كان الطبيب ً
مكلفا من �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة حتقيق
ر�سمية بالدولة باعتباره خبري ًا �أو �إذا ا�ستدعته �إحداهما
ك�شاهد يف حتقيق �أو دعوى جنائية ()24
هذه الحالة تتطلب ب�أن تقوم �إحدى ال�سلطات الق�ضائية
�أو �إح��دى �سلطات التحقيق الر�سمية ب��ال��دول��ة با�ستدعاء
الطبيب وتعيينه خبيراً في ق�ضية معينة ،ف�إذا قام الطبيب
ب�إف�شاء ما ّ
اطلع عليه من �أ�سرار للجهة التي كلفته بالعمل
فال يكون قد ارتكب فع ً
ال ُيحا�سب عليه ،وكذا الحال لو كان
الطبيب �شاهداً في تحقيق �أو دعوى جنائية و�أف�شى �سراً كان
قد ّ
اطلع عليه ،فال م�س�ؤولية تقع عليه.
والأمثلة على مثل تلك الحاالت كثيرة منها� ،إذا كلفت
�إح ��دى ال�سلطات الق�ضائية �أو �إح ��دى �سلطات التحقيق
الر�سمية طبيباً باعتباره خبيراً وكان قد و�صل �إلى علمه �سر
معين يتعلق بالمو�ضوع الذي كلف به و�أف�شاه لتلك الجهة،
فال م�س�ؤولية تقع عليه.
وكذا الحال �إذا ا�ستدعي الطبيب من قبل �سلطة ق�ضائية �أو
�سلطة تحقيق ر�سمية باعتباره �شاهداً في تحقيق �أو دعوى جنائية
و�أف�شى �سراً كان قد ّاطلع عليه يتعلق بالمو�ضوع ال��ذي ا�ستدعي
لأداء ال�شهادة فيه ،فال م�س�ؤولية تقع عليه.
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الطبيب م�س�ؤول يف كل الأحوال عن
عدم تعري�ض املري�ض لأذى الأدوات
والأجهزة ونقل الدم!

الفرع اخلام�س
�إذا كان الطبيب ً
مكلفا ب�إجراء الك�شف من �إحدى �شركات
الت�أمني على احلياة �أو من جهة العمل ومبا ال يتجاوز الغر�ض
من التكليف ()25
في ه��ذه الحالة تقوم �شركات الت�أمين قبل �إب��رام عقد
ال�ت��أم�ي��ن ع�ل��ى ال�ح�ي��اة م��ع ال�شخ�ص ط��ال��ب ت�ل��ك الخدمة
بتكليف طبيب مخت�ص لديها بالك�شف على ه��ذا ال�شخ�ص
لمعرفة حالته ال�صحية التي على �ضوئها يتم �إب��رام عقد
الت�أمين على الحياة ،حيث تقوم ال�شركة في مثل تلك الحالة
بتكليف طبيب معتمد �أو مرخ�ص من قبلها بالك�شف على
الحالة ال�صحية لطالب الت�أمين على الحياة ،فهنا يجوز
للطبيب �إف�شاء ما ّ
اطلع عليه ل�شركة الت�أمين فقط (.)26
وكذا الحال �إذا كلفت جهة العمل طبيباً بالك�شف على العمال
وقام الطبيب ب�إف�شاء ما ّاطلع عليه لجهة العمل ،ال يعتبر من قبيل
�إف�شاء الأ�سرار الطبية.

الفرع ال�ساد�س
اال�شتباه ب�إ�صابة املري�ض ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية
�إذا ا�شتبه الطبيب في �إ�صابة المري�ض ب�أي من الأمرا�ض ال�سارية
( )27وجب على الطبيب �إبالغ الجهة ال�صحية التابع لها فوراً ،وقد
جاء تعريف الإبالغ عن المر�ض ال�ساري في المادة ( )2من القانون
االتحادي رقم ( )27ل�سنة  1981في �ش�أن الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية
ب�أنه :تبليغ المراجع الر�سمية با�سم ال�شخ�ص الم�صاب بمر�ض �سار
�أو الم�شتبه ب�إ�صابته به مع ذكر عنوانه ونوع مر�ضه ،وذلك من قبل
المكلفين بالإبالغ من غير الأطباء ،و�أما الأطباء فيخبرون ال�سلطات
ال�صحية المخت�صة على ا�ستمارة التبليغ الخا�صة بالأمرا�ض ال�سارية
المو�ضوعة من قبل وزارة ال�صحة.
وتلتزم الجهة ال�صحية التابع لها الطبيب ب�إبالغ وزارة ال�صحة
خ�لال �أرب��ع وع�شرين �ساعة على الأك�ث��ر م��ن وق��ت اال�شتباه التخاذ
الإج��راءات الوقائية الالزمة ،وفي حالة اال�شتباه ب�إ�صابة المري�ض
ب�أحد الأمرا�ض التي ت�ستوجب الحجر ال�صحي ( )28والتي تحددها
منظمة ال�صحة ال�ع��ال�م�ي��ة ،فيجب التحقق م��ن ع �ن��وان المري�ض
والإب�ل�اغ عنه ف��ور اكت�شاف ال�ح��ال��ة �إذا ل��م يكن التحفظ عليه في
العيادة ممكناً (.)29
وفي حالة امتناع الطبيب عن الإف�شاء ف�إنه يعاقب وفقاً للمادة
( )379من القانون االت�ح��ادي رق��م ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون
العقوبات على ما يلي «يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة
التي ال تقل عن ع�شرين �ألف درهم �أو ب�إحدى العقوبتين كل من كان
بحكم مهنته �أو حرفته �أو و�ضعه �أو فنه م�ستودع �سر ف�أف�شاه في غير
الأحوال الم�صرح بها قانوناً �أو ا�ستعمله لمنفعته الخا�صة �أو لمنفعة
�شخ�ص �آخ��ر ،وذلك ما لم ي��أذن �صاحب ال�ش�أن في ال�سر ب�إف�شائه �أو
ا�ستعماله ،وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات �إذا
كان الجاني موظفاً عاماً �أو مكلفاً بخدمة عامة وا�ستودع ال�سر �أثناء
�أو ب�سبب �أو بمنا�سبة ت�أدية وظيفته �أو خدمته».

( )1تن�ص ال�م��ادة ( )104م��ن ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )5ل�سنة  1985ب��إ��ص��دار قانون
المعامالت المدنية لدولة الإم ��ارات العربية المتحدة على �أن «ال�ج��واز ال�شرعي ينافي
ال�ضمان ،فمن ا�ستعمل حقه ا�ستعما ًال م�شروعاً ال ي�ضمن ما ين�ش�أ عن ذل��ك من �ضرر».
و�سوف ي�شار �إلى هذا القانون فيما بعد بـ «قانون المعامالت المدنية».
(� )2سوف نعالج هذه الحاالت � -إن �شاء اهلل  -من خالل القانون االتحادي لدولة الإمارات
العربية المتحدة رقم ( )10ل�سنة  2008في �ش�أن الم�س�ؤولية الطبية ،و�سوف ي�شار �إليه
فيما بعد بـ «القانون».
( )3انظر المادة ( )25من القانون االتحادي رقم ( )7ل�سنة  1975في �ش�أن مزاولة مهنة
الطب الب�شري.
( )4انظر كذلك المادة ( )24من القانون رقم ( )17ل�سنة  1986ب�ش�أن الم�س�ؤولية الطبية
الليبي.
( )5انظر كذلك المادة ( )24من القانون رقم ( )17ل�سنة  1986ب�ش�أن الم�س�ؤولية الطبية
الليبي.
( )6انظر المادة ( )14من القانون.
( )7تن�ص الفقرة ( )1من المادة ( )1من القانون االتحادي رقم ( )10ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإثبات في المعامالت المدنية والتجارية وتعديالته على �أن «على المدعي �أن يثبت
حقه وللمدعى عليه نفيه».
( )8انظر كذلك المادة ( )24من القانون رقم ( )17ل�سنة  1986ب�ش�أن الم�س�ؤولية الطبية
الليبي.
( )9انظر في كيفية ح�ساب درج��ة القرابة المادتين ( )77و( )78من قانون المعامالت
المدنية.
( )10انظر المادة ( )7من القانون.
( )11انظر المادة ( )3من القانون.
( )12انظر كذلك المادة ( )12من القانون االتحادي رقم ( )7ل�سنة  1975في �ش�أن مزاولة
مهنة الطب الب�شري.
( )13انظر كذلك المادة الأول��ى من الد�ستور الطبي الأردن��ي التي ن�صت على �أن «مهنة
الطب هي مهنة �إن�سانية و�أخالقية وتقوم الم�س�ؤولية الطبية بين الطبيب والمري�ض على
بذل العناية وعدم الإهمال ولي�س ال�شفاء».
( )14انظر الفقرة ( )1من المادة ( )14من القانون.
( )15معجم ل�سان العرب للعالمة جمال الدين ابن منظور.
()16معجم مقايي�س اللغة ( ،)67/3ل�سان العرب مادة [�سرد].
( )17المفردات للراغب� ،ص .228
( )18الآية ( )77من �سورة البقرة.
( )19مجل�س مجمع الفقه الإ��س�لام��ي المنعقد ف��ي دورة م�ؤتمره الثامن ببندر �سيري
بيجوان ،بروناي دار ال�سالم من  7-1محرم 1414هـ الموافق ( 27-21يونيو) 1993م.
( )20انظر الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون وانظر كذلك المادة ( )13من القانون
االتحادي رقم ( )7ل�سنة  1975في �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري ،و�سوف ي�شار �إليه فيما
بعد «قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري».
( )21انظر البند (�أ) من الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون.
( )22انظر البند (ب) من الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون.
( )23انظر البند (ج) من الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون.
()24انظر البند (د) من الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون.
( )25انظر البند (هـ) من الفقرة ( )5من المادة ( )5من القانون.
( )26انظر المادة ( )13من قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري.
( )27المر�ض ال�ساري �أو الخمجي �أو المعدي هو« :كل مر�ض قابل لالنتقال �إلى الآخرين
من الإن�سان �أو بوا�سطة الحيوانات �أو الح�شرات �أو الأطعمة �أو الأمكنة �أو غير ذلك من
الأ�شياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المر�ض ال�ساري» .انظر المادة ( )2من القانون
االتحادي رقم ( )27ل�سنة  1981في �ش�أن الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية.
( )28الحجر هو «تحديد �إقامة الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا للمر�ض مدة من الزمن تعادل
�أط��ول م��دة ح�ضانة معتادة له للحيلولة دون اختالط الآخ��ري��ن بهم وي�ستثنى من ذلك
موظفو ال�صحة القائمون على العمل على �أن تتوفر فيهم ال�شروط التي تحول دون انت�شار
ونقل العدوى .والحجر �إما �أن يكون تاماً �أو مخففاً �أو ب�شكل مراقبة على ال�شخ�ص دون �أن
تحدد تنقالته» ،انظر المادة ( )2من القانون االتحادي رقم ( )27ل�سنة  1981في �ش�أن
الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية.
( )29انظر المادة ( )6من القانون ،وانظر كذلك المادة ( )14من قانون مزاولة مهنة
الطب الب�شري التي ن�صت على �أنه «�إذا ا�شتبه الطبيب في �إ�صابة مري�ض ب�أحد الأمرا�ض
ال�سارية وج��ب عليه �إب�لاغ وزارة ال�صحة خ�لال �أرب��ع وع�شرين �ساعة على الأك�ث��ر التخاذ
الإج��راءات الوقائية الالزمة .وفي حال اال�شتباه ب�إ�صابة المري�ض ب�أحد الأمرا�ض التي
ت�ستوجب الحجر ال�صحي يجب التحقق من عنوان المري�ض والإب�لاغ عنه فور اكت�شاف
الحالة �إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً .والأم��را���ض التي ت�ستوجب الحجر
ال�صحي هي الطاعون والكوليرا والجدري والتيفو�س والحمى ال�صفراء والحمى الراجعة
و�أية �أمرا�ض وبائية �أخرى ت�ستوجب الحجر ال�صحي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة.
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فال م�س�ؤولية تقع عليه ،والمثال على ذلك لو طلبت �سيدة
من طبيب �إ�سقاط حملها �أو طلب �شخ�ص من الطبيب قتل
المري�ض �أثناء �إج��راء عملية جراحية� ،أو ا�ست�شار �شخ�ص
الطبيب �أياً من الحقن تق�ضي على حياة مري�ض يريد �أن
يتخل�ص منه� ،إلى غير ذلك.
وفي مثل هذه الحالة ال ُبد من �إف�شاء ال�سر �إلى ال�سلطات
الر�سمية المخت�صة فقط� ،أما �إذا قام الطبيب ب�إف�شائه لغير
تلك ال�سلطات ،ف�ستتحقق م�س�ؤوليته ،وتوقع عليه العقوبة
المالئمة.
وكذلك الحال ال تتحقق م�س�ؤولية الطبيب عن �إف�شاء ال�سر �إذا
كان الهدف منه الإبالغ عن جريمة ،كما في حال �إذا كان الطبيب
مكلفاً بعالج مري�ض قد �أ�صيب بعيار ناري ،وكذا الحال �إذا ك�شف
الطبيب على امر�أة حامل وهي لي�ست متزوجة ،ففي مثل ذلك يلزم
الطبيب ب�إف�شاء ال�سر وال م�س�ؤولية تقع عليه في ح��ال الإف�شاء
ب�شرط �أن يكون الإف�شاء قد تم لل�سلطات الر�سمية المخت�صة.

وي�شترط في كل ذلك �سواء كان الإف�شاء لجهة العمل �أو ل�شركة
الت�أمين �أ ّال يتجاوز الطبيب الغر�ض من التكليف ،فعلى �سبيل المثال
�إذا كلفت �شركة الت�أمين على الحياة �أو جهة العمل الطبيب بالك�شف
على جزء معين �أو حالة مر�ضية معينة للعامل �أو لل�شخ�ص طالب
الت�أمين على الحياة ،فال يجوز للطبيب �أن يتجاوز بالك�شف ما كلف
به ،بمعنى �إذا تجاوز ما ُكلف بالك�شف عنه و�أف�شى ما ّاطلع عليه ينبغي
م�ساءلته قانونياً عما قام به من تجاوز.

املراجع
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املجلة القانونية

المخالفات التأديبية
في الوظيفة العامة
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كل موظف يخالف
الواجبات املن�صو�ص عليها
قانوني ًا �أو يخرج على
مقت�ضى الواجب يف عمله
يجازى ت�أديبي ًا

�أركان املخالفة الت�أديبية
تطرق �أغلب الفقهاء �إلى تحديد �أركان المخالفة
الت�أديبية وهما ركنان �أ�سا�سيان:
�أو ً
ال :الركن المادي :ويتمثل ف��ي عمل �إيجابي
�أو �سلبي يقترفه الموظف ويتحقق هذا الركن بارتكابه
للمخالفة� ،أي الخروج على مقت�ضى الواجب المنوط به
في الوظيفة �أو ال�سلوك ال�شخ�صي م�شك ً
ال عيباً بال�سلوك
ويكون محظوراً فع ً
ال في القانون .و�أي�ضاً ال بد لقيام
هذا الركن �أن يكون الفعل �أو االمتناع عن فعل محدداً.
ويترتب على ذلك �أن المخالفة الت�أديبية ال تقوم على
م�ج��رد ال�شائعات ،وك��ذل��ك ال تقع بمجرد التفكير في
ارتكاب المخالفة ،كما ال يتكون الركن المادي مجرد
التهمة العامة دون تحديد الأفعال ،فاالتهامات العامة
والعبارات المر�سلة ال يمكن �أن تعتبر مكونة للفعل الذي
يعد خروجاً على مقت�ضيات الوظيفة العامة ،كما �أن عدم
المقدرة الج�سدية للموظف وعدم الكفاية الوظيفية ال
يعتبر خط�أ وظيفياً و�إنما يمثل عدم القدرة على �أعباء
الوظيفة (.)3
ثاني ًا :ال��رك��ن المعنوي :وي�ت�م�ث��ل ف��ي ال�خ�ط��أ
الت�أديبي �أي ب�صدور فعل خاطئ عن �إرادة �آثمة �إيجابياً
�أو �سلبياً لدى مرتكب الخط�أ الوظيفي وذلك على �أ�سا�س
�أن تلك الإرادة هي التي تجعل الموظف مذنباً وم�ستحقاً
للم�ساءلة القانونية ( ،)4ولذلك ف�إن على كل موظف �أن
يكون على دراي��ة بالقوانين واللوائح والتعليمات التي
تحكم عالقته بالوظيفة وتمكنه من �أداء واجباته على
59

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

أحمد حميد علي بن خاتم
باحث قانوين �أول -هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي

تعتبر الوظيفة العامة من الأم���ور التي
تندرج تحت م�س�ؤولية من يكلفون بها وهي
تكليف للقائمين (الموظف العام) بها بغية
تحقيق م�صلحة عامة طبق ًا للقوانين واللوائح
المعمول بها ،ويمكن تعريف الوظيفة العامة
ب�أنها عبارة عن مركز قانوني ي�شغله الموظف
وي��ت��م �إن�����ش��ا�ؤه��ا قبل �أن يتم �شغلها ب�أحد
الموظفين ،ت�ستقل ف��ي وج��وده��ا وحقوقها
وواجباتها عمن ي�شغلها وتبقى قائمة ولو
كانت �شاغرة.

و�أم��ا تعريف الموظف ال�ع��ام وف�ق�اً للمادة رق��م ()1
ال��واردة بالمر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة
 2008ب�ش�أن ال�م��وارد الب�شرية في الحكومة االتحادية
وتعديالته بالمر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة
« 2011وه��و كل من ي�شغل �إح��دى الوظائف ال��واردة في
الميزانية «(� ،)1إ َّال �أنَّ الموظف العام ملتزم بواجبات
منوطة له للقيام بها وهي نوعان:
الواجبات الإيجابية :وهي التي تت�صل ات�صا ًال
مبا�شراً بالوظيفة العامة ك�أن يقوم الموظف العام ب�أداء
عمل معين.
والواجبات ال�سلبية :وه��ي قيام الموظف العام
باالمتناع عن �أدائ�ه��ا وبالتالي ينتج عن الفعل �إخ�لال
بالوظيفة �سواء كانت �أثناء ت�أدية الوظيفة �أو ب�سببها،
مما يندرج عنه مخالفة ت�أديبية ،فالمخالفة ين�صرف
مفهومها �إلى الأعمال المخلة بالوظيفة العامة �سواء
متعلقة بالوظيفة بحد ذات�ه��ا �أو ال�سلوك ال�شخ�صي،
وال �ت��ي ت � ��ؤدي �إل ��ى وق ��وع ال�م��وظ��ف ال �ع��ام ت�ح��ت طائلة
الت�أديب الإداري.
ويمكننا تعريف المخالفة الت�أديبية وفقاً للمادة رقم
( )81في المر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة
 2008ب�ش�أن ال�م��وارد الب�شرية في الحكومة االتحادية
وتعديالته بالمر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة
 2011على �أنها «كل موظف يخالف الواجبات المن�صو�ص
عليها في هذا المر�سوم بقانون �أو يخرج على مقت�ضى
الواجب في �أعمال يجازى ت�أديبياً»)2( ..
ه��ذا ال�ن�ظ��ام ال�ت��أدي�ب��ي الوظيفي ل��م ي�ح��دد �أ��ش�ك��ا ًال
للمخالفات الت�أديبية ،ب��ل ع��ر���ض ه��ذا المفهوم ال��ذي
ي ��أخ��ذ ن �ط��اق �اً �أو� �س ��ع ل�ي���ش�م��ل ك��اف��ة ال�م�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي
يرتكبها الموظف ال�ع��ام ��س��واء ك��ان��ت مخالفات �إداري��ة
ك�م�خ��ال�ف��ة م��وظ��ف ل�ل�ق��وان�ي��ن وال �ل��وائ��ح وال�ت�ع�ل�ي�م��ات
والأوامر الرئا�سية �أو الخروج عن مقت�ضيات الواجبات
المن�صو�ص عليها �أو ال�سلوك المعيب ال��ذي من �ش�أنه
الإخ �ل�ال ب�ك��رام��ة ال��وظ�ي�ف��ة� ،أو ك��ان��ت مخالفة مالية
كمخالفة �أي حكم من الأحكام الواردة بقوانين و�أنظمة
ال��دول��ة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على الأم��وال
العامة و�سالمة الإجراءات في ال�ش�ؤون المالية.

املجلة القانونية

ال�شكل ال�صحيح ،وك ��ون ال�م��وظ��ف ال �ع��ام ين�سب فعله
بجهله للقوانين �أو اللوائح فهذا لي�س �سبباً من �أجله
يعفى الموظف من الم�س�ؤولية الت�أديبية.

� ً
أوال :الت�شابه بني املخالفة الت�أديبية واجلرمية اجلنائية
المخالفة الت�أديبية والجريمة الجنائية تقوم
على �أعمال محظورة قانوناً يجب تجنبها بغية تحقيق
م���ص�ل�ح��ة ع��ام��ة ،ف��ال�م�خ��ال�ف��ة ال �ت ��أدي �ب �ي��ة ت�خ�ت����ص في
�أعمال الموظف العام المحظورة في القانون (مر�سوم
بالقانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن الموارد
الب�شرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بالمر�سوم
بالقانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة � ،)2011أما بالن�سبة
للجريمة الجنائية فيندرج حظرها في قانون العقوبات
والقوانين الجنائية الأخرى.
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ت �ن��درج ك��ل م��ن المخالفة ال�ت��أدي�ب�ي��ة والجريمة
الجنائية تحت نظام العفو ..ففي الجريمة الجنائية
من حق رئي�س الدولة �أن ي�صدر عفواً خا�صاً� ،أما بالن�سبة
للمخالفة ال�ت��أدي�ب�ي��ة ف�ه��ي م��ن ح��ق ال��رئ�ي����س الإداري
�أن يتجاوز ع��ن بع�ض المخالفات الإداري ��ة التي يملك
التجاوز عنها (.)5
ال�ت���ش��اب��ه ب�ي��ن ال�م�خ��ال�ف��ة ال �ت ��أدي �ب �ي��ة وال�ج��ري�م��ة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة م ��ن ن��اح �ي��ة الإج � � � ��راءات ال �ت��ي ت �ك �ف��ل فيها
ال�ضمانات وعلى �سبيل المثال :كالتحقيق ،وحق الدفاع،
وح ْيدة الق�ضاء.
َ
ال�م���س��ؤول�ي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ح�ي��ث �إن ال�م�خ��ال�ف��ات
ال�ت��أدي�ب�ي��ة تت�شابه م��ع الجريمة الجنائية م��ن ناحية
م�س�ؤولية �شخ�صية� ،إذن البد قبل �إدانة الموظف العام،
�أن يثبت وقوع فعل منه �إيجابي �أو �سلبي مما ترتب عنه
مخالفة �إدارية.
يعتبر ج��زاء ف�صل ال�م��وظ��ف ال�ع��ام م��ن وظيفته
ج ��راء الإخ �ل�ال بالعمل المكلف ب��ه �أو بال�سلوك
ال�شخ�صي ،م��ن �أ��ش��د ال �ج��زاءات ال�ت��أدي�ب�ي��ة� ،إذ �إن��ه
يعتبر جزا ًء تبعياً للحكم الجنائي ،فالحكم الجنائي
بحد ذاته يحدد م�صير الموظف القائم على ر�أ�س
عمله كالف�صل من العمل ،وفي هذه الحالة ال يكون
هناك مجال لال�ستمرارية في �إجراءات الت�أديب من
قبل جهة عمله.

الهوام�ش
()1المادة رق��م ( )1م��ر��س��وم بالقانون
االت�ح��ادي رق��م ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن
الموارد الب�شرية في الحكومة االتحادية
وتعديالته بالمر�سوم بالقانون االتحادي
رقم ( )9ل�سنة .2011
( )2ان �ظ��ر ال� �م ��ادة رق ��م ( )81م��ر��س��وم
ب��ال �ق��ان��ون االت� �ح ��ادي رق ��م ( )11ل�سنة
 2008ب �� �ش ��أن ال � �م� ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة ف��ي
الحكومة االتحادية وتعديالته بالمر�سوم
بالقانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة .2011
( )3د .م ��اج ��د ي � ��اق � ��وت ،الإج � � � � ��راءات
وال���ض�م��ان��ات ف��ي ت ��أدي��ب ال���ش��رط��ة� ،سنة
� ،1993ص .338

( )4د .نواف كنعان ،النظام الت�أديبي في
الوظيفة العامة� ،إث��راء للن�شر والتوزيع،
�سنة � ،2008ص .30
( )5د .عبد ال �ق��ادر ال�شيخلي ،القانون
ال �ت ��أدي �ب��ي وع�لاق �ت��ه ب��ال �ق��ان��ون الإداري
والجنائي� ،1993 ،ص .122
( )6د .نواف كنعان ،النظام الت�أديبي في
الوظيفة العامة� ،إث��راء للن�شر والتوزيع،
�سنة � ،2008ص .38
( )7د .م �ح �م��د م �ح �م��ود ن � ��دا ،ان�ق���ض��اء
ال��دع��وى ال�ت��أدي�ب�ي��ة ،درا� �س��ة م�ق��ارن��ة ،دار
الفكر العربي للطباعة والن�شر1981 ،
�ص .23
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العالقة بني املخالفة الت�أديبية واجلرمية اجلنائية
تت�شابه المخالفة الت�أديبية مع الجريمة الجنائية في
�أمور كثيرة ،وتختلف معها �أي�ضاً في �أمور كثيرة ،وال�شك �أن
هناك �صلة تربط بين المخالفة الت�أديبية والجريمة الجنائية
كونهما يلتقيان ب��وج��ود خ�ط��أ ف��ي م�ج��ال ال�ع�ق��اب كالخط�أ
الجنائي والخط�أ الت�أديبي وكل منهما له �أ�سلوب في المنهج
�أو في مواجهته ،وعلى هذا يكون هناك اتفاق في الخروج عن
الواجب �إال �أنهما يختلفان في طبيعة هذا الواجب.

تت�شابه املخالفة الت�أديبية
مع اجلرمية اجلنائية
وتختلفان يف �أمور كثرية
وهناك �صلة تربط بينهما
حيث يلتقيان بوجود خط�أ

ً
ثانيا :االختالف بني املخالفة الت�أديبية واجلرمية اجلنائية
االختالف من حيث الأفعال المكونة� ،إذ �أن الواجبات
التي ي�ؤدي الإخالل ب�أحدها �إلى ارتكاب خط�أ ت�أديبي لي�ست
م �ح��ددة ع�ل��ى �سبيل ال�ح���ص��ر و�إن �م��ا ه��ي ��ش��ام�ل��ة ل�ك��ل فعل
يخل بواجبات الوظيفة وكرامتها ،في حين �أن الواجبات
التي ي ��ؤدي الإخ�لال ب�أحدها �إل��ى ارتكاب خط�أ جنائي هي
محظورات وردت في قانون العقوبات والقوانين الجنائية
الخا�صة على �سبيل الح�صر ،ذل��ك �أن الجرائم الجنائية
مقننة ع�م� ً
لا ب�م�ب��د�أ (ال جريمة �إال بن�ص) بعك�س معظم
المخالفات الت�أديبية الأو�سع نطاقاً من الجريمة الجنائية
لأن ال �ق��وان �ي��ن وال �ل��وائ��ح ت�ن����ص ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ات ت��أدي�ب�ي��ة
با�صطالحات غاية في العمومية (.)6
تختلف المخالفة الت�أديبية عن الجريمة
الجنائية من ناحية الأ�شخا�ص :فبالن�سبة للمخالفة
الت�أديبية فهي ال تقع �إال من قبل الموظفين العاملين في
الهيئة �أو الم�ؤ�س�سة �أو دائرة (ا�سم مقر العمل ،)...و�إن نطاق
النظام الت�أديبي يمتد بالجزاء عن المخالفات التي يرتكبها
ال�م��وظ��ف خ ��ارج �إق�ل�ي��م ال��دول��ة ،و�أم ��ا بالن�سبة للجريمة
الجنائية فهي تطبق على ك��ل �شخ�ص يقوم بارتكاب فعل
�إجرامي من�صو�ص في قانون العقوبات والقوانين الجنائية
الأخ��رى بغ�ض النظر عن جن�سية ال�شخ�ص �أو مهنته �سواء
كان وافداً �أو مواطناً �أو عابراً �أو زائراً لإقليم الدولة.
الو�صف القانوني :حيث ت�ستقل المخالفة الت�أديبية
عن الجريمة الجنائية من ناحية الو�صف القانوني فال
ينبغي �أن تو�صف المخالفة الت�أديبية في القانون الجنائي،
و�أي�ضاً ت�ستقالن من حيث التكييف القانوني للفعل المرتكب
بمعنى �أن الفعل المكون للذنب الإداري يجب �أن يرد �إلى
الإخ�ل�ال ب��واج�ب��ات ال��وظ�ي�ف��ة ،وه��ذا ه��و ال�ق��ان��ون ال��واج��ب
تطبيقه فال يجوز �أن يرد �إلى نظام قانوني �آخر كالقانون
الجنائي (.)7
الت�صنيف و�إج������راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق :ت�خ�ت�ل��ف
المخالفات الت�أديبية ع��ن الجريمة الجنائية م��ن ناحية
ال�ت���ص�ن�ي��ف و�إج� � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ف�ب��ال�ن���س�ب��ة للمخالفة
ال�ت��أدي�ب�ي��ة ف�ه��ي ال تخ�ضع للت�صنيف ك�م��ا ه��و ال �ح��ال في
الجريمة الجنائية �إال �أن الأخ ��رى فقد �صنفها القانون
�إل ��ى ج �ن��اي��ات ،ج�ن��ح ،وم�خ��ال�ف��ات� ،أم ��ا م��ن ح�ي��ث �إج� ��راءات

التحقيق ،ف��الإج��راءات التي تتم في المخالفات الت�أديبية
تخ�ضع لأح �ك��ام ال�ن�ظ��ام ال�ت��أدي�ب��ي المن�صو�ص عليها في
قانون (مر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة 2008
ب�ش�أن الموارد الب�شرية في الحكومة االتحادية وتعديالته
بالمر�سوم بالقانون االتحادي رقم ( )9ل�سنة  ،)2011في �أن
الإج��راءات التي تخ�ضع للجريمة الجنائية تخ�ضع لأحكام
قانون الإجراءات الجزائية االتحادي.
الجزاء :فبالن�سبة للمخالفة الت�أديبية يكون الجزاء
فيها �أخف من الجريمة الجنائية ،حيث �إن �صاحب الحق في
المطالبة في الجزاء الت�أديبي هو الهيئة (ا�سم مقر العمل)
والتي �أخل فيها الموظف العام بواجباته �أو �سلوكه �أدى �إلى
�إ��ض��رار بم�صالح الهيئة� ،أم��ا بالن�سبة للجريمة الجنائية
ف�صاحب الحق ف��ي المطالبة ه��و المجتمع ،ف��ال�ج��زاء في
المخالفة الت�أديبية ي�صدر من الجهة الإداري��ة �أو الرئي�س
الإداري� ،أما بالن�سبة للجريمة الجنائية ال ت�صدر �إال بحكم
ق�ضائي من محكمة مخت�صة.
الهدف ج��راء توقيع الجزاء :فتوقيع ال�ج��زاء
في المخالفة الت�أديبية هو محا�سبة الموظف تجاه الخط�أ
الإداري ال��ذي ارتكبه �أث�ن��اء ت��أدي��ة وظيفته �أو �سلوكه بغية
المحافظة على �سير عمل الهيئة ورفع كفاءتها و�إنتاجيتها،
�أم��ا بالن�سبة للجريمة الجنائية فهو محا�سبة �شخ�ص عن
جريمة ارتكبها اع �ت��داء على �إح ��دى الم�صالح الأ�سا�سية
المعتبرة في المجتمع.
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بقلم /األمين عثمان إسماعيل
م�ست�شار قانوين /مكتب الغريب للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
باحث دكتوراة يف القانون التجاري البحري

االعتماد المستندي والشحن البحري
في قواعد المنشور  600والتطبيق القضائي
ن�ش�أ االعتماد الم�ستندي �أول ما ن�ش�أ كو�سيلة لت�سوية البيوع البحرية ،و�أ�صبحت عملياته عبر البنوك ت�شكل
ع�صب التجارة البحرية الدولية ،وتعتبر م�ستندات النقل وبخا�صة المتعلقة منها بالنقل البحري وعلى وجه
الخ�صو�ص بوال�ص ال�شحن البحري من �أهم م�ستندات االعتماد الم�ستندي من الناحية العملية والقانونية ،وتت�ضح
هذه الأهمية من الناحية العملية من خالل وجود كل من البائع والم�شتري في بلدين مختلفين.
�إن م��ا ي�ح��دث ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ه��و �إم��ا �أن ي�ق��وم الم�شتري
بتحويل قيمة الب�ضاعة للبائع ويقوم البائع بعد ذل��ك ب�شحن
الب�ضاعة و�إر��س��ال الم�ستندات للم�شتري ،وه��و م��ا يُطلق عليه
الدفع المقدم ( )Advance Paymentوما قد ي�ستتبع عنه من
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احتمال الخطر المتمثل في عدم و�صول الب�ضاعة والم�ستندات
للم�شتري� ،أو �أن يقوم البائع ب�شحن الب�ضاعة و�إر�سال الم�ستندات
للم�شتري ويقوم الم�شتري بعد ذل��ك بتحويل قيمة الب�ضاعة
للبائع  ،وهو مايُطلق عليه الح�ساب المفتوح ()Open Account

وم��ا ق��د ي�ستتبع ع�ن��ه م��ن اح�ت�م��ال ال�خ�ط��ر المتمثل ف��ي ع��دم
و�صول قيمة الب�ضاعة للبائع� ،أو �أن يقوم البائع ب�شحن الب�ضاعة
للم�شتري وتقديم الم�ستندات لبنكه لتقديمها لبنك الم�شتري
لت�سليمها للم�شتري مقابل طريقة الدفع المتفق عليها وما قد
ي�ستتبع عنه من احتمال الخطر المتمثل في رف�ض الم�شتري
ا� �س �ت�لام ال�م���س�ت�ن��دات ودف ��ع ق�ي�م��ة ال�ب���ض��اع��ة ل���س�ب��ب �أو لآخ��ر
كانخفا�ض الأ�سعار �أو عدم الحاجة للب�ضاعة.
ولتنظيم العملية و�ضمان حقوق الطرفين فقد تم التو�صل
لو�سيلة تتمثل في تمكين البائع من الح�صول على قيمة الب�ضاعة
الم�شحونة مقابل تقديمه للم�ستندات المطلوبة للبنك دون
�أي اعترا�ض من الم�شتري ،وتت�ضمن هذه الم�ستندات بولي�صة
ال�شحن البحري ال�ت��ي تفيد نقل ملكية الب�ضاعة م��ن البائع
للم�شتري ،وت�ضمن للم�شتري ب�أن ما تم خ�صمه من ح�سابه من
قيمة الب�ضاعة من قبل بنكه وتحويله لبنك البائع قد تم مقابل
الم�ستندات المطلوبة والتي تت�ضمن بولي�صة ال�شحن البحري
التي تثبت �أن الب�ضاعة قد تم �شحنها بالفعل و�أنها في الطريق
�إليه ،وتعتبر هذه الو�سيلة هي الأكثر �أماناً في ت�سوية عمليات
التجارة الدولية عبر عمليات االعتماد الم�ستندي.

وق��د ت��م التنظيم ال�ق��ان��ون��ي ال��دول��ي لل��أع��راف وال�ق��واع��د
المتعلقة بعمليات االعتماد الم�ستندي عبر تنظيم موحد عبر
من�شورات ت�صدر م��ن حين لآخ��ر م��ن غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة الدولية
( )ICCك��ان م��ن �آخ��ره��ا ال�صيغة المعدلة لعام 2007م من�شور
غرفة التجارة الدولية رق��م ()600؛ وال��ذي تناول � -ضمن ما
ت�ن��اول  -تنظيم م�ستندات االعتماد الم�ستندي ،و�أول��ى �أهمية
خا�صة لم�ستندات النقل وبخا�صة المتعلقة منها بالنقل البحري
وعلى وجه الخ�صو�ص بوال�ص ال�شحن البحري ؛ حيث �أفرد لها
( )10م��واد من جملة ( )39م��ادة وهي المواد (،22 ،21 ،20 ،19
)35 ، 34 ، 32 ، 31 ،26،27؛ حيث َّ
نظمت ثالث مواد منها بولي�صة
ال�شحن البحري ب�شكل مبا�شر وهي المواد ( ،)22 ،21، 20بينما
َّ
نظمتها المواد ال�سبع الأخرى وهي المواد (، 32 ، 31 ،27، 26، 19
 )35 ، 34ب�شكل غير مبا�شر عبر تنظيم م�ستندات النقل الأخرى.
وف��ي عمليات ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة للبنوك ك�م��ا ت�ق��دم ُتعتبر
م�ستندات النقل وبخا�صة بوال�ص ال�شحن البحري هي الم�ستندات
الأكثر �أهمية لأنها تمثل �أول ما يرتكز عليه البنك للت�أكد من �أن
الم�ستفيد قد قام ب�شحن �أو نقل الب�ضاعة المطلوبة ،و عادة يقوم
البنك با�ستالم الب�ضائع بوا�سطة هذه الم�ستندات �شريطة �أن
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 3حاالت لتظهري بولي�صة ال�شحن
على بيا�ض وخا�ص ومقيد

معه عقد النقل .وتعتبر بولي�صة ال�شحن البحري هي الدليل على
عقد النقل البحري المُبرم بين الناقل وال�شاحن �أو الم�شتري
لنقل الب�ضاعة ،حيث تبين �شروط وتفا�صيل عقد النقل مثل
مكاني القيام والو�صول ،و�أج��ور ال�شحن وما �إذا كانت قد دفعت
من قِبل ال�شاحن (� )Freight prepaid by the shipperأم �أنها
�ستدفع بوا�سطة الم�شتري في ميناء الو�صول (To be paid by
 ،)the buyer at the port of dischargeكما تحتوي على كافة
�شروط وترتيبات العقد ()Terms and conditions of contract
على ظهر الم�ستند ،كما تعتبر و�ص ًال با�ستالم الب�ضائع لأنها
تظهر �أن الناقل قد ا�ستلم الب�ضائع للنقل وتبين �أي�ضاً ماهية
هذه الب�ضائع وكميتها ،كما تعتبر بولي�صة ال�شحن البحري كما
�أ�سلفنا �سند ملكية للب�ضاعة.
وبالن�سبة لتظهير بولي�صة ال�شحن ال�ب�ح��ري ف� ��إن هناك
ثالث حاالت لهذا التظهير؛ وهي :التظهير على بيا�ض (Blank
 )Endorsementوبموجبه ي�صبح الحق ف��ي الب�ضاعة لحامل
هذه البولي�صة ،والتظهير الخا�ص ()Special Endorsement
حيث يكتب ا�سم ال�شخ�ص المظهرة ل��ه البولي�صة مثال لأم��ر
البنك الفالني ثم يوقع عندها وحتى يتم تداولها وانتقالها يلزم

ال يجوز تظه�ير البولي�صة  ..و الطرف
الوحي��د الق��ادر عل��ى احل�ص��ول على
الب�ضاعة هو ال�شخ�ص املذكور ا�سمه فيها
من الوقت ،وبعد �إبرام هذا العقد يقوم الناقل ب�شحن الب�ضاعة
وقد ي�صدر لها بوال�ص �شحن لت�سهيل تداولها ،وتتفاوت الأنظمة
القانونية للدول فيما يتعلق ببوال�ص �شحن ال�سفن الم�ست�أجرة،
وقد تثور عقبة في حالة عدم ا�ستالم الم�ؤجر لأج��رة ال�سفينة
المن�صو�ص عليها في عقد �إيجار ال�سفينة؛ عندئذ قد يحاول
المالك �أن يعو�ض خ�سارته ببيع الب�ضاعة التي تحملها ال�سفينة
حتى ولو لم يكن مالكاً للب�ضاعة ،ولما كانت البنوك لي�ست على
دراية كافية ب�شروط بوال�ص ال�شحن لل�سفن الم�ست�أجرة وال عن
�أنواع العقود الخا�صة بكل نوع من �أنواع هذه ال�صناعات المختلفة
ف�إنها ال تقبل تقديم مثل هذه البوال�ص �إال �إذا ن�ص االعتماد على
ذلك ،علماً ب�أن القانون الإماراتي من خالل ن�ص المادة ()2/263
من القانون البحري رق��م ( )26ل�سنة  1981في حالة �إذا وجد
اختالف بين م�شارطة �إي�ج��ار ال�سفينة وبين بولي�صة ال�شحن
البحري؛ عندئذ تعتمد م�شارطة الإيجار في عالقات الم�ؤجر
مع الم�ست�أجر� ،أما في عالقات الم�ست�أجر مع ال�شاحن فتعتمد
بولي�صة ال�شحن البحري وحدها ما لم تت�ضمن �صراحة الإحالة
على م�شارطة الإيجار ،وقد ا�ستبعد القانون ال�سوداني من خالل
ن�ص المادة (�/2/120أ) من قانون النقل البحري الحالي ل�سنة
2010م من تطبيق �أحكام الم�س�ؤولية الواردة فيه في حالة �إذا كان
النقل بم�شارطات �إيجار ال�سفينة ولكن �أ�صدرت له بوال�ص �شحن
بحري ما لم يكن حامل بولي�صة ال�شحن البحري من الغير؛
بمعنى �أنه ا�ستثنى الغير ومنهم حامل بولي�صة ال�شحن البحري
�إذا لم يكن هو الم�ست�أجر ،وال �شك يعتبر البنك في هذه الحالة
من الغير.
و�إن ال�م��ادة ( )19م��ن من�شور غرفة ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة رقم
( )600ق��د غطت كافة ال�شروط ال��واج��ب توافرها ف��ي م�ستند
النقل الذي يغطي طريقتين مختلفتين للنقل؛ حيث يتوجب �أن
يو�ضح هذا الم�ستند �أ ّياً كان م�سماه �سواء كان م�ستند نقل بحري
�أو جوي �أو بري �أو خالفه؛ فيتوجب �أن يو�ضح الآتي-:
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تكون هذه الم�ستندات قد ُقدمت كما طلب البنك في االعتماد،
وعندها يكون البنك ملزماً بدفع قيمة ه��ذا االعتماد وم��ا قد
يترتب عليه من �أج��ور �إذا كانت هذه الم�ستندات مطابقة عند
تقديمها ل�شروط وترتيبات االعتماد.
وبالن�سبة للبنك ف�إن م�ستند النقل يمر بثالث مراحل مهمة
منذ �إبرام عقد البيع وحتى لحظة ت�سليم الب�ضاعة للم�ستورد،
فالمرحلة الأولى هي فهم الم�ستند المطلوب في االعتماد وهي
المرحلة الأك�ث��ر �أه�م�ي��ة ،فمن ال���ض��روري �أن يفهم الم�ستفيد
بو�ضوح طبيعة و�صفات الم�ستند المطلوب في االعتماد والت�أكد
�أي�ضاً من �أن �صيغة االعتماد تتطابق مع عقد البيع والفاتورة
المبدئية ،ف�إن وجد هناك اختالف فيتم ا�ستي�ضاح كل من طالب
فتح االعتماد ووكيل ال�شحن �أو الناقل ،والمرحلة الثانية �إن�شاء
الم�ستند �أي �إ� �ص��دار م�ستند النقل ،والمرحلة الثالثة حركة
م�ستندات النقل حتى لحظة ت�سليم الب�ضاعة حيث يتم الدفع
مقابل هذه الم�ستندات والتي من �ضمنها م�ستند النقل والذي
م��ن ال���ض��روري �أن يفهم الأط ��راف ال�ن��واح��ي الفنية والأح�ك��ام
الخا�صة به حتى يتجنبوا المخاطر.
و�إن �إ� �ص��دار البنك لالعتماد الم�ستندي ي�شكل مخاطرة
ائتمانية له وبالتالي فمن الطبيعي �أن ي�سعى للح�صول على
�ضمانات منا�سبة تقيه هذه المخاطر االئتمانية ،و�إن من �أنواع
هذه ال�ضمانات التي يرغب البنك في الح�صول عليها دائماً هي
الب�ضاعة الم�ستوردة ،و�إن م�ستند النقل البحري �أو بولي�صة
ال�شحن البحري له خا�صية �سند الملكية ()Document of title؛
�إذ بموجبه ي�صبح ال�شخ�ص الذي �صدر لأمره هذا الم�ستند �أو
المظهر له مالكاً للب�ضاعة ،وبالتالي فله حق ا�ستالمها بمجرد
تقديم هذا الم�ستند ،كما له حق بيعها عبر هذا الم�ستند ولو
كانت داخ��ل ال�سفينة في عر�ض البحر ،بينما نجد �أن الأن��واع
الأخرى من م�ستندات النقل لي�س لها �أي �سند للملكية ،وبالتالي
ال يمكن بيع الب�ضاعة بموجبها.
و�إن م��ن المعلومات وال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي ينبغي �أن تبين على
بولي�صة ال�شحن البحري ا�سم ال�شاحن (� )Shipperأو الم�صدِّر
(� )Exporterأو الم�ستفيد ( ،)Beneficiaryوالمخ�ص�ص له �أو
المر�سل �إليه ( )Consigneeوالذي يكون في العادة هو الم�شتري
ومن الممكن �أن يكون طرفاً ثالثاً مثل بنك الم�شتري ،والناقل
( )Carrierوهو الطرف الذي �سينقل الب�ضاعة وهو الذي يُبرم

توقيع هذا البنك ،و�أخيراً التظهير المقيد وهو �أن يكتب ا�سم
ال�شخ�ص المُظهرة له البولي�صة ثم ي�ضيف كلمة فقط ()Only
مقيداً بذلك التظهير بمعنى �أنه ال يجوز تظهير البولي�صة مرة
�أخرى ،وبالتالي ف�إن الطرف الوحيد القادر على الح�صول على
الب�ضاعة هو ال�شخ�ص المذكور ا�سمه في البولي�صة .وكثيراً ما
يواجه موظفي االعتمادات بالبنوك �شرط في االعتماد يتطلب
تقديم بولي�صة �شحن بحري نظيفة ( )cleanقابلة للتداول
�صادرة لأم��ر البنك �أو ال�شاحن ومظهرة للبنك ،وعندما تكون
هذه البولي�صة لأمر البنك ف�إن على البنك �أن يوقعها قبل �أن
يتم نقلها وتداولها .وعادة ما ي�صدر الناقل عدة �أ�صول لبولي�صة
ال�شحن البحري ( )Several Originalsبما ي�شكل كل المجموعة
( )Full setوه��ذه ممار�سة متعارف عليها بين �شركات النقل
البحري وذلك تحوطاً من �ضياع �أي من هذه الأ�صول في البريد،
وعندما تكون البولي�صة مظهرة على بيا�ض ي�ستطيع حاملها �أن
يطالب بالب�ضاعة التي تمثلها هذه البولي�صة ،كما يمكن للبنك
�أن يتحكم بالب�ضاعة �ضماناً لحقوقه عندما ي�ستحوذ على كافة
الأ�صول ال�صادرة لهذه البولي�صة ،وعادة ما يكون مبيناً ب�أ�سفل
البولي�صة عدد هذه الأ�صول التي حررت منها ،وفي العادة ف�إن
الناقل عندما ي�ستلم �أحد هذه الأ�صول من البولي�صة فلن يهتم
ب��وج��ود بقية الن�سخ الأخ ��رى �إذا ��ص��درت البولي�صة ب�أكثر من
�أ�صل  .وكثيراً ما ت�صل الب�ضاعة �إلى ميناء الو�صول قبل بوال�ص
ال�شحن البحري ،ولكي يتفادى الم�ستورد دفع غرامة الأر�ضيات
( )Demurrageف�إنه ي�سعى للتخلي�ص على الب�ضاعة ب�أ�سرع وقت
ممكن رغم �أن بوال�ص ال�شحن البحري التي تمكنه من فعل ذلك
ال ت��زال غير م�ستلمة ،وهنا قد ي�سلم الناقل الب�ضاعة مقابل
كفالة طالب االعتماد غير المحددة (Applicants un limited
 ،)guaranteeوقد ي�صر الناقل على تعزيز هذه الكفالة من البنك
م�صدر االعتماد �أو يطالب ببراءة ذمة �صادرة عن هذا البنك .و�إذا
ا�ستلم الناقل ب�ضائع تالفة �أو غير مغلفة تغليفاً �سليماً ف�إنه يبين
ذل��ك على وج��ه البولي�صة وعندئذ ت�سمى ه��ذه البولي�صة غير
نظيفة (� )Un cleanأو م�شروطة ( )Clausedوعندئذ تكون غير
مقبولة لدى البنك ،ف�إذا لم يذكر الناقل ما �إذا كانت البولي�صة
نظيفة �أو غير نظيفة ف�إنها تعتبر عندئذ نظيفة.
وقد يقوم الناقل البحري با�ستئجار �سفينة من مالكها عندها
ي�سمى هذا العقد م�شارطة �إيجار ال�سفينة (،)Charter party
ومثل هذا العقد قد يكون لرحلة واحدة وقد يكون لفترة محددة
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يحتاج فيها ال�شاحن �إلى ت�أجير �سفينة ب�أكملها �أو جزء كبير منها،
�أو ببولي�صة �شحن في حالة نقل ال�شاحن لب�ضاعته على �سفينة
�ضمن ب�ضائع �أُخرى خا�صة بالغير وهي ال�صورة المعتادة للنقل
البحري للب�ضائع ،وقد ي�صدر للنقل بم�شارطة �إيجار ال�سفينة
بولي�صة �شحن ب��د ًال م��ن م�شارطة الإي �ج��ار ،وع��ادة م��ا يخ�ضع
تنظيم النقل بموجب بولي�صة ال�شحن البحري – �سواء كان عبر
بولي�صة ال�شحن ابتدا ًء �أم بعقد م�شارطة الإيجار ولكن �صدرت
فيه بولي�صة �شحن – يخ�ضع للقوانين البحرية الوطنية �أو
االتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري الدولي للب�ضائع
بح�سب قواعد االخت�صا�ص في كل دولة.
 8تعريف �إعادة ال�شحن ،ويعني ذلك �إنزال الب�ضائع من و�سيلة
النقل الم�شحونة عليها و�إع��ادة �شحنها على و�سيلة نقل �أخرى
�سفينة كانت �أم طائرة �أو غيرهما.
� 9إم�ك��ان�ي��ة ح��دوث �إع ��ادة ال�شحن ،ويعني ذل��ك �إم�ك��ان�ي��ة �أن
يت�ضمن م�ستند النقل �إعادة �شحن الب�ضائع في �أكثر من و�سيلة
�أو وا�سطة نقل ولكن يكون ذلك وفق م�ستند نقل واح��د يغطي
كافة مراحل النقل �سواء كانت كلها بحرية �أم تخللتها و�سيلة �أو
وا�سطة نقل بحرية �أو جوية �أو برية �أو �سكك حديدية ...الخ.
وقد �أولت ن�شرة غرفة التجارة الدولية رقم ( )600ال�صيغة
المعدلة لعام 2007م �أهمية ق�صوى للبيانات التي ينبغي �أن
ت�شتمل عليها م�ستندات النقل وبخا�صة المتعلقة منها بالنقل
البحري وعلى وجه الخ�صو�ص بوال�ص ال�شحن البحري ،فالمادة
( )20من هذه الن�شرة غطت كافة البيانات وال�شروط الواجب
توافرها في بولي�صة ال�شحن البحري القابلة للتداول ،بينما
غطت المادة ( )21كافة البيانات وال�شروط الواجب توافرها
في بولي�صة ال�شحن البحري غير القابلة للتداول ،حيث �أوجبت
هاتان المادتان �أن يو�ضح ه��ذا الم�ستند �أ ّي �اً ك��ان م�سماه (�سند
�شحن � -سند �شحن مبا�شر – �إذن ت�سليم – �أو �أي م�ستند �آخر
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العــدد ( - )17فرباير 2014 -

 1ا�سم الم�ستند� ،سواء كان م�سماه بولي�صة �شحن بحري �أو
جوي �أو �سكك حديدية �أو خالفه  ،وقد يكون الم�ستند م�ستند
نقل ي�شمل �أكثر من و�سيلة نقل من بحري وجوي �أو بري معاً
في م�ستند واحد يت�ضمن جميع مراحل هذا النقل كما في حالة
م�ستند النقل متعدد الو�سائط.
 2ا�سم الناقل ومن لهم حق توقيع الم�ستند ،فمث ًال في حالة
النقل البحري يكتب على بولي�صة ال�شحن ا�سم ال�سفينة وا�سم
الربان �أو الوكيل البحري الذي با�شر عملية �شحن الب�ضاعة على
ظهر ال�سفينة.
� 3شحن الب�ضاعة وت��اري��خ ال�شحن ،وج��دي��ر بالذكر �أن��ه في
حالة النقل البحري �أح�ي��ان�اً يُ�سلم الناقل البحري �أو الوكيل
البحري �إي�صال لل�شاحن يفيد با�ستالم الناقل للب�ضاعة منه
والتاريخ  ،ولكن ال يعني ه��ذا ب��أي ح��ال �أن �شحن الب�ضاعة قد
تم بالفعل على ظهر ال�سفينة ،لأن الناقل البحري قد ال يكون
قد ح��دد بعد ال�سفينة التي �سيتم ال�شحن عليها� ،أو قد يحدد
�أول��وي��ات للب�ضائع ع�ن��د ترتيبها ور��ص�ه��ا ك��ل بح�سب ترتيب
و�صوله �أو نوعه �أو حجمه �أو خ�صائ�صه ،فال�سيارات مث ًال ال
ت�شحن �أ�سفل ال�ج��واالت �أو مع ال�م��واد ال�سائلة ،كما ال ت�شحن
الحيوانات �أو المواد ال�سائبة �أو ال�سائلة �أو البترولية مع بقية
الب�ضائع الأخرى وهكذا ،فعملية ال�شحن م�س�ألة عملية في غاية
الأهمية تترتب عليها م�سائل قانونية في غاية الأهمية؛ ولذلك
فبعد تمام �شحن الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة ي�صدر للنقل
بولي�صة �شحن بحري ت�سلم لل�شاحن تفيد بتمام �شحن الب�ضاعة
على ظهر ال�سفينة وه��ي الوظيفة الرئي�سة لبولي�صة ال�شحن
وهي كونها �أداة لإثبات �شحن الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة ،و�إن

ذكر تاريخ ال�شحن من الأهمية بمكان ،و�إن القوانين البحرية
الوطنية وكذلك االتفاقيات الدولية المخت�صة تعول كثيراً على
م�س�ألة تاريخ ال�شحن ،فهي مث ًال تعطي �أج� ً
لا م�ح��دداً العتبار
فقدان الب�ضاعة عند عدم و�صولها يبد�أ ذلك من تاريخ �شحن
الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة ،فبغير معرفة ت��اري��خ ال�شحن ال
يمكن التو�صل لهذا المعيار.
 4مكان �إر��س��ال �أو �شحن الب�ضاعة ومكان و�صولها النهائي،
ولمعرفة مكان الإر��س��ال �أو ال�شحن والو�صول النهائي م�س�ألة
في غاية الأهمية لأن ذلك يتعلق بقواعد االخت�صا�ص والقانون
الواجب تطبيقه.
� 5أ�صل الم�ستند ،وي�صدر الناقل بولي�صة ال�شحن البحري
ما بين ن�سختين �إلى ثالث ن�سخ �أو بح�سب طلب ال�شاحن ت�سلم
لل�شاحن وع��ادة م��ا يكتب فيها ال�ع��دد ال��ذي ت��م �إ� �ص��داره منها،
على �أنه �إذا ت�سلم ال�شاحن الب�ضاعة في مكان الو�صول ب�إحدى
هذه الن�سخ الأ�صلية فت�سقط حجية الن�سخ الأخ��رى في ا�ستالم
الب�ضاعة وه��ذا هو ما ج��رى عليه العمل في ال�سودان ومعظم
الدول الأخرى.
� 6أحكام و�شروط عقد النقل ،وفي النقل البحري ال يتم �إبرام
عقد نقل بحري بالمعنى الم�ألوف و�إنما يُكتفى ب�إ�صدار بولي�صة
ال�شحن وال�ت��ي ت�شمل م��ن �ضمن بياناتها �أح�ك��ام و��ش��روط عقد
النقل البحري ،فقد ي�شترط ال�شاحن �أن يتم �شحن ب�ضاعته
بكيفية معينة �أو عدم �شحنها على �سطح ال�سفينة تفادياً للأمواج
�أو المخاطر البحرية وال�ت��ي ق��د تعر�ض الب�ضاعة للتلف كما
في حالة نقل المحا�صيل �أو الأغ��ذي��ة �أو الأدوي��ة �أو غيرها من
الب�ضائع الأخرى القابلة للتلف.
 7عقد �إيجار ال�سفينة ،ولقد جرى العمل على �إثبات عقد النقل
البحري للب�ضائع �إما بم�شارطة �إيجار ال�سفينة في الحاالت التي

ينوب عن بولي�صة ال�شحن يفيد بت�سلم الناقل للب�ضاعة و�شحنها
في �سفينته) فيجب �أن يو�ضح هذا الم�ستند ا�سم الم�ستند ،وا�سم
الناقل وم��ن لهم حق توقيع الم�ستند ،وا�سم الربان �أو الوكيل
البحري الذي با�شر عملية �شحن الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة،
و�شحن الب�ضاعة وتاريخ ال�شحن ،ومكان �إر�سال �أو �شحن الب�ضاعة
ومكان و�صولها النهائي ،و�أ�صل الم�ستند ،و�أحكام و�شروط عقد
النقل ،وعقد �إيجار ال�سفينة ،وتعريف �إع��ادة ال�شحن ،و�إمكانية
حدوث �إعادة ال�شحن ،و�أخيراً حق الناقل في �إجراء �إعادة ال�شحن.
وكثيراً م��ا ُتنقل الب�ضائع با�ستعمال �أك�ث��ر م��ن و�سيلة نقل
با�ستخدام م�ستند نقل متعدد الأ�شكال ،وهو ما يعرف في ن�شرة
غرفة التجارة الدولية رقم ( )600ال�صيغة المعدلة لعام 2007م
بم�ستند النقل ال��ذي يغطي طريقتين مختلفتين للنقل ،وهو
عينه ما نظمته كل من اتفاقية الأم��م المتحدة للنقل الدولي
متعدد الو�سائط للب�ضائع ل�سنة 1980م تحت م�سمى م�ستند
النقل متعددة الو�سائط ()Multi Model Transport؛ وكذلك
من بعدها �أو �آخرها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل
الدولي للب�ضائع عن طريق البحر كلياً �أو جزئياً في  12دي�سمبر
2008م� ،أو ما اُ�صطلح على ت�سميته بقواعد روتردام Rotterdam
 ،Rulesفمثل هذا الم�ستند يغطي كافة مراحل النقل البحري
والبري والجوي وبالقطار� ...إلخ ،ويبرم ال�شاحن عقد النقل مع
طرف واحد هو �شركة النقل متعدد الأ�شكال �أو متعدد الو�سائط،
ويتحمل الم�س�ؤولية عن الب�ضائع ط��رف واح��د فقط هو هذه
ال�شركة خالل كافة مراحل الرحلة ،ومثل هذه ال�شركات عادة
ال تكون مالكة لكافة و�سائل النقل الخا�صة بها �سواء البحرية �أو
البرية �أو الجوية �أو خالفه ولذلك تو�صف مثل هذه ال�شركات
بالناقل المتعاقد تمييزاً لها عن الناقل الفعلي ال��ذي يتولى
النقل الفعلي لهذه الب�ضائع ،وقد �أ�صبح هذا النوع من م�ستندات
النقل �أكثر ا�ستعما ًال في الوقت الحالي ب�سبب الإقبال الكثيف
على ا�ستعمال ال�ح��اوي��ات ف��ي ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة ،بجانب توفير
ال��وق��ت ورخ����ص التكلفة ب�سبب خ�ب��رة مثل ه��ذه ال���ش��رك��ات في
�سوق النقل ،ولذلك تبلورت الحاجة �إلى ا�ستعمال م�ستند واحد
يغطي كافة مراحل الرحلة ،وحتى يتمكن البنك م�صدر االعتماد
م��ن ال�سيطرة على الب�ضاعة عند ا�ستعمال بولي�صة ال�شحن
متعددة الأ�شكال �أو متعددة الو�سائط ف�إنه يطالب ب��أن يغطي
ه��ذا الم�ستند كافة مراحل الرحلة ،و�أن ت�سلم له كل �أ�صوله،
و�أن يحتوي على عبارة على متن ال�سفينة ،ف��إذا تم �إ�صدار هذا
الم�ستند كبولي�صة �شحن بحري فيكون ت�سليم الب�ضاعة مقابل
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حكم متييز دبي  1999 /252والتزامات
وم�س�ؤوليات البنك وطالب فتح االعتماد (املتعامل)

ال�ع�لاق��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي تن�ش�أ ب�م��وج��ب خ�ط��اب االع�ت�م��اد
طبقاً للمبادئ العامة لقانون العقود وذل��ك لأن الحقوق
واالل �ت��زام��ات محكومة ب���ش��روط االت �ف��اق ال�م�ك�ت��وب��ة .وق��د
قررت هذه ال�سابقة بخ�صو�ص الأعراف التي و�ضعتها غرفة
التجارة الدولية �أنها معترف بها عالمياً كحل لكل الم�شاكل،
وذل ��ك اله�ت�م��ام�ه��ا ال��دق �ي��ق وت�ف��ا��ص�ي�ل�ه��ا ب�ك��ل االع �ت �م��ادات
والم�ستندات الم�ستعملة .و�إن االعتماد الم�ستندي هو تكليف
الم�ستورد لم�صرفه في قطره بعمل ترتيبات العتماد مبلغ
معين للم�صدر الم�ستفيد تحت ت�صرفه مقابل تقديمه
م���س�ت�ن��دات ��ش�ح��ن ب���ض��اع��ة متكاملة وم�ت�ف��ق عليها خ�لال
فترة زمنية محددة .و�إن كلمة اعتماد وفقاً لما ن�صت عليه
المادة ( )2من الأع��راف والمواثيق الموحدة لالعتمادات
الم�ستندية تعني ترتيبات يقوم بها م�صرف ما نيابة عن
عميله طالب فتح االعتماد وتعليماته� :أن يتولى بموجبها
الدفع ل�شخ�ص ثالث «الم�ستفيد» �أو لأم��ره �أو يخول بنك
�آخر يقوم بالدفع مقابل م�ستندات �شحن من�صو�ص عليها
ب�شرط �أن تكون مطابقة ل�شرط االعتماد  .وعند تمويل �أي
عملية �صادر ال بد من الت�أكد من �أن للعميل خطاب اعتماد
مفتوح و�سا ٍر لدى قلم ال�صادر (� )letter of creditأو ا�ستمارة
دفع �ضد الم�ستندات ()C.A.D cash against documents
م�صدقة وم�م�ه��ورة م��ن ال�م��دي��ر ال �ع��ام للبنك .و�أن ��ه وف�ق�اً
ل�ل�أع��راف لالعتمادات الم�ستندية الموحدة ف ��إن �أط��راف
االعتماد الم�ستندي ( )Accredit partiesه��م :الم�شتري
( )the buyerوه��و ال�شخ�ص طالب فتح االعتماد ،والفرع
�أو البنك المخطر ()Advising or Negotiating Bank

وه��و البنك ال��ذي ي��وج��ه االع�ت�م��اد ع��ن طريقه للم�ستفيد
ويجوز تداول الم�ستندات بو�ساطته  ،والم�ستفيد «البائع» �أو
«الم�صدر»( ،)The Beneficiaryوالبنك المتداول «المر�سل»
( )Negotiation Bankوهو البنك المخطر والذي يتداول
الم�ستندات المقدمة بو�ساطة الم�ستفيد  .و�أن��ه بالن�سبة
لأنواع االعتمادات الم�ستندية فهي كثيرة منها االعتماد غير
القابل للإلغاء ( )Irrevocable creditواالعتماد باالطالع
( )Sight Paymentم��ن حيث الفترة ال�م�ح��ددة .وق��د جاء
في هذه ال�سابقة �إن��ه وبعد تنفيذ ال�شحن يقدم الم�ستفيد
ال �م �� �س �ت �ن��دات ال �م �ط �ل��وب��ة ل�ب�ن�ك��ه ل�ح�ف�ظ�ه��ا وت �ت �م �ث��ل ه��ذه
الم�ستندات في «بولي�صة ال�شحن» وهي �أهم م�ستند وتثبت
ملكية الب�ضاعة و�شحنها وموا�صفاتها وكميتها وميناءي
ال�شحن والتفريغ وا�سم الم�ستلم�...إلخ ،وتعتبر بولي�صة
ال�شحن م�ستند رقم ،والفاتورة التجارية ي�صدرها الم�صدر،
و� �ش �ه��ادة ال�م�ن���ش��أ وت���ص��در م��ن ج�ه��ة ر��س�م�ي��ة وه��ي الغرفة
التجارية وتخت�ص ب�إثبات من�ش�أ الب�ضاعة ،و�شهادات �أخرى
مثل �شهادة الأوزان و�شهادة التحاليل  -ال�شهادة ال�صحية
�شهادة ال�ف�ح����ص�...إل��خ ،ه��ذا وي�ق��دم الم�ستفيد «الم�صدر»
جميع الم�ستندات المطلوبة للبنك لفح�صها مع ذكر رقم
االعتماد ل�سهولة اال�ستدالل ويدون موظف البنك مواعيد
وت��اري��خ ا�ستالم الم�ستندات ث��م ي�سجلها ف��ي �سجل خا�ص
يحتوي على ا�سم الم�صدِّر وقيمة ونوعية وكمية الب�ضاعة
وا�سم البنك فاتح االعتماد ورق��م االعتماد وا�سم الباخرة
�أو الطائرة التي تم عليها ال�شحن وميناء و�صول الب�ضاعة
ورقم ا�ستمارة ال�صادر.
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تقديم �أ�صل البولي�صة� ،أم��ا �إذا لم ي�صدر الم�ستند كبولي�صة
�شحن فيكون ت�سليم الب�ضاعة لل�شخ�ص الم�سمى في الم�ستند.
وقد غطت المادة ( )19من ن�شرة غرفة التجارة الدولية رقم
( )600ال�صيغة المعدلة لعام 2007م كافة البيانات وال�شروط
ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ف��ي م�ستند ال�ن�ق��ل ال ��ذي ي�غ�ط��ي طريقتين
مختلفتين للنقل ،حيث يتوجب �أن يو�ضح هذا الم�ستند �أ ّياً كان
م�سماه �سواء كان م�ستند نقل بحري �أو جوي �أو بري �أو خالفه
فيجب �أن يو�ضح ا�سم الم�ستند ،وا�سم الناقل ومن لهم حق توقيع
الم�ستند ،وا�سم الربان �أو الوكيل البحري الذي با�شر عملية �شحن
الب�ضاعة على ظهر ال�سفينة ،و�شحن الب�ضاعة وتاريخ ال�شحن ،
ومكان �إر�سال �أو �شحن الب�ضاعة ومكان و�صولها النهائي ،و�أ�صل
الم�ستند ،و�أح�ك��ام و��ش��روط عقد النقل ،وعقد �إي�ج��ار ال�سفينة،
وتعريف �إعادة ال�شحن ،و�أخيراً �إمكانية حدوث �إعادة ال�شحن.
وقد ق�ضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (1999/252
ط�ع��ن ح�ق�ـ��وق) ب ��أن��ه :يلقى االع �ت �م��اد الم�ستندي ف��ي العالقة
بين البنك فاتح االعتماد وعميله طالب فتح االعتماد التزاماً
على البنك فاتح االعتماد بت�سليم عميله طالب فتح االعتماد
م�ستندات ال�شحن الخا�صة باالعتماد الم�ستندي المفتوح لديه
ف��ور و�صولها �إليه وبعد مطابقتها؛ وذل��ك حتى يتمكن الأخير
م��ن ا�ستالم الب�ضاعة محلها م��ن ال�ن��اق��ل ،كما �أن��ه يلقي �أي�ضاً
على العميل ط��ال��ب فتح االع�ت�م��اد ال�ت��زم�اً م�ق��اب� ً
لا ب��دف��ع قيمة
االعتماد والفوائد الم�ستحقة وكافة الم�صروفات التي �أنفقها
البنك في تنفيذ االعتماد؛ وذلك �إما نقداً �أو باالتفاق مع البنك
على ترتيبات معينة ل�سداد ه��ذه المبالغ ،كاالتفاق على منحه

ت�سهيالت ائتمانية في �صورة قر�ض وقيده في ح�ساب جا ٍر وخ�صم
هذه المبالغ منه بقيدها فيه ،ويظل حق البنك فاتح االعتماد في
حب�س م�ستندات ال�شحن وعدم الإف��راج عنها باقياً طالما لم يف
عميله طالب فتح االعتماد بالتزامه بدفع المبالغ الم�شار �إليها؛
وذلك باعتبار �أن م�ستندات ال�شحن �ضامنة لحقه في تلك المبالغ،
ف�إذا �أوفى العميل بالتزامه المذكور على �أي نحو كان ،ورغم ذلك
امتنع البنك عن ت�سليمه م�ستندات ال�شحن �أو ت�أخر في ت�سليمها
ف�إنه يكون م�س�ؤو ًال عما قد يترتب على ذلك من �ضرر للعميل.
كما ق�ضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم (2009/220
طعن تجاري  2009/235 +طعن تجاري) ب�أنه :من المقرر في
ق�ضاء ه��ذه المحكمة �أن��ه يجوز للم�صرف رغ��م م��ا ي�ستبين له
من عدم مطابقة الم�ستندات �أن ير�سلها �إلى عميله الآمر بفتح
االعتماد لإجازتها �أو رف�ضها ،ف�إن قبلها العميل رغم ما فيها من
اختالفات وقام البنك بناء على قبوله لها ب�صرف قيمة االعتماد
�أو الجزء المطالب به منه للم�ستفيد ف�إنه يحق للبنك الرجوع
بما دفعه على عميله الآمر بفتح االعتماد  ،بما م�ؤداه �أنه �إذا ما
قبل العميل الم�ستندات رغم ما فيها من مخالفة ،بل وقام البنك
فاتح االعتماد بتظهير �سند ال�شحن �إليه وق��ام العميل با�ستالم
الب�ضاعة بناء على ذلك؛ ف�إنه ال يحق للبنك االمتناع عن �سداد
قيمة االعتماد �أو الجزء المطالب به منه �إلى الم�ستفيد.
وق��د ق�ضت المحكمة ال�ع�ل�ي��ا ال���س��ودان�ي��ة ف��ي ال�سابقة
الق�ضائية( :طعن بالمراجعة2001/236/م /مجلة الأحكام
ال�ق���ض��ائ�ي��ة ل�سنة2001م � /ص :)208 186-وال �ت��ي ج��اء
فيها بخ�صو�ص تعريف االعتماد الم�ستندي� :إن االعتماد
الم�ستندي هو تكليف الم�ستورد لم�صرفه في ُق ْطرِه بعمل
ت��رت�ي�ب��ات الع�ت�م��اد مبلغ معين لل ُم�صدر الم�ستفيد تحت
ت�صرفه مقابل تقديمه م�ستندات �شحن ب�ضاعة متكاملة
وم �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا خ�ل�ال ف �ت��رة زم �ن �ي��ة م� �ح ��ددة .و�أن � ��ه ي�ج��وز
للم�ستفيد البائع �أو الم�صدر حوالة الفائدة ل�شخ�ص �آخر
و�أن يحيل له الحقوق والمنافع النا�شئة بموجب االعتماد
ع�ل��ى �أن ي�سمح ب��ذل��ك ��ص��راح��ة ف��ي خ�ط��اب االع �ت �م��اد .و�إن
الأث ��ر ال�ق��ان��ون��ي ل�ه��ذه ال�ح��وال��ة يتمثل ف��ي �أن ح��ق تقديم
الم�ستندات مقابل دفع القيمة ينتقل من الم�ستفيد الأ�صلي
�إلى المتنازل له ،بحيث ي�صبح المتنازل له طرفاً متعاقداً
مع البنك مانح االعتماد .و�أن الب ِّينات المطلوبة في ق�ضايا
البنوك هي ب ِّينات م�ستندية حيث �إن البنوك ال تتعامل مع
عمالئها �شفاهة .و�إن الأم��ر قد ا�ستقر على تكييف طبيعة
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الم�ستجدات الت�شريعية
في دولـــة الإمـــــارات
العـــربية المتحـــــــدة

قانون رقم ( )4ل�سنة 2013
ب�ش�أن
الكاتب العدل في �إمارة دبي
حاكم دبي
نحن محمد بن را�شد �آل مكتوم
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )10ل�سنة 1992
ب�إ�صدار قانون الإثبات في المعامالت المدنية والتجارية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإجراءات المدنية وتعديالته،
وعلى قانون ت�شكيل المحاكم في �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة
 1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء مجل�س
تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم محاكم
دبي وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعير الخدمات
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ُن�صدر القانون التالي:
ا�سم القانون
المادة ()1
يُ�سمى هذا القانون «قانون الكاتب العدل في �إمارة دبي رقم
( )4ل�سنة .»2013
التعريفات
المادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا
القانون ،المعاني المبينة �إزاء كل منها ،ما لم يدل �سياق الن�ص
على خالف ذلك:
الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة� :إمارة دبي.
المحاكم :محاكم دبي.
المحكمة :المحكمة االبتدائية بالمحاكم.
الإدارة� :إدارة الكاتب العدل بالمحاكم.
الكاتب العدل :الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخا�ص
وموظفي الجهات الحكومية المقيدون في ال�سجل.

المترجم :المترجم القانوني المعتمد من ال�سلطة

المخت�صة للقيام ب�أعمال الترجمة من اللغة الأجنبية �إلى اللغة
العربية ،وبالعك�س.

مزاولة �أعمال الكاتب العدل
المادة ()4
تقت�صر مزاولة �أعمال الكاتب العدل في الإمارة على الكاتب
العدل العام ،وكذلك الكاتب العدل الخا�ص وموظفي الجهات
الحكومية الذين يتقرر قيدهم في ال�سجل.
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إذا كان النشر في الجريدة الرسمية
هو الوسيلة القانونية إلعالم الكافة
بالتشريعات الجديدة( ،المادة  111من
الدستور) فإن النشر في مجلة معهد
دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.

الحكومية في �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال
العامة لحكومة دبي وتعديالته،
وعلى تعليمات �سمو حاكم دبي ب�ش�أن معامالت الكاتب العدل
في دبي ال�صادرة بتاريخ ،1990/1/9

الكاتب العدل العام :الموظف العام المعين لدى المحاكم
والمكلف في حدود �سلطته واخت�صا�صه بالمهام المبينة في هذا
القانون.
اللجنة :لجنة �ش�ؤون الكاتب العدل.
ال�سجل :الم�ستند الورقي �أو الإلكتروني المعد لدى
المحاكم والذي يُقيد فيه موظفو الجهات الحكومية ،وكذلك
الكاتب العدل الخا�ص ،وذلك بعد ا�ستيفائهم لل�شروط
والمتطلبات المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
المكتب :ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة الفردية الم�صرح لها من
المحاكم بتقديم خدمات الكاتب العدل والمرخ�ص لها من قبل
الجهات المخت�صة في الإمارة.
الت�صريح :الوثيقة ال�صادرة عن المحاكم والتي تت�ضمن
موافقتها على قيام المكتب بتقديم خدمات الكاتب العدل
وفقاً لل�شروط والإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا القانون
والقرارات ال�صادرة بموجبه.
الكاتب العدل الخا�ص :ال�شخ�ص الطبيعي المقيد في
ال�سجل لمزاولة االخت�صا�صات المحددة له من �أعمال الكاتب
العدل العام بموجب هذا القانون.
المحرر :كل �سند �أو عقد يتم توثيقه �أو ت�صديقه �أو �إثبات
تاريخه من الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا القانون �أو �أي
ت�شريع �آخر.
ملف المحرر :هي الحافظة التي تحتوي توقيع ذوي
العالقة ،ويحفظ فيها الكاتب العدل الن�سخة الأ�صلية من
المحرر وكذلك الم�ستندات المرتبطة به.
التوثيق� :إن�شاء �أو كتابة ال�سند �أو العقد من الكاتب العدل
ح�سب طلب ذوي العالقة وقيده في ال�سجالت المخ�ص�صة
لهذه الغاية.
الت�صديق :م�صادقة الكاتب العدل على توقيع �أو ب�صمة
�إبهام ذوي العالقة يدوياً �أو �إلكترونياً.
�إثبات التاريخ� :إثبات تاريخ المحرر من قبل الكاتب العدل.
ذوو العالقة :كل من يطلب من الكاتب العدل �إجراء �أية
معاملة وفقاً لأحكام هذا القانون.

نطاق التطبيق
المادة ()3
يُطبق هذا القانون على كل من يزاول �أعمال الكاتب العدل
في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير
الخا�صة.

�إدارة الكاتب العدل
المادة ()5
ُتن�ش�أ بمقر المحاكم �إدارة للكاتب العدل ،ويجوز للمحاكم
�إن�شاء فروع لهذه الإدارة في الإمارة متى دعت الحاجة �إلى ذلك.
الكاتب العدل العام
المادة ()6
�أ-يُعين لدى المحاكم موظف �أو �أكثر ي�سمى الكاتب العدل
العام ،ويتم تعيينه بقرار من مدير المحاكم.
ب-يتولى رئي�س المحكمة �أو من يفو�ضه من ق�ضاة المحكمة
الإ�شراف الفني على �أعمال الكاتب العدل العام.
�شروط تعيين الكاتب العدل العام
المادة ()7
ي�شترط فيمن يعين بوظيفة الكاتب العدل العام ما يلي:
�1 .1أن يكون من مواطني الدولة ،ويجوز لمدير المحاكم عند
الحاجة ا�ستثناء �أي من مواطني الدول العربية من هذا
ال�شرط� ،شريطة �أن ال تقل خبرته في العمل ككاتب عدل
عن ع�شر �سنوات.
�2 .2أن يكون كامل الأهلية.
�3 .3أن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ،لم ي�سبق الحكم عليه في
جناية �أو جريمة مخلة بال�شرف �أو الأمانة ولو كان قد رد
�إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه.
�4 .4أن يكون حا�ص ً
ال على �شهادة البكالوريو�س في القانون �أو
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.5
.6
.7
.8

ال�شريعة والقانون �أو ما يعادلها من �إحدى الجامعات �أو
المعاهد المعترف بها في الإمارة.
�5أن يكون الئقاً �صحياً للقيام بواجبات وظيفته.
�6أن ال يكون قد �سبق ف�صله من الخدمة بحكم �أو قرار
ت�أديبي.
�7أن يجتاز بنجاح االختبارات والمقابالت المقررة.
�8أية �شروط �أخرى يحددها مدير المحاكم بموجب
القرارات ال�صادرة عنه في هذا ال�ش�أن.

الكاتب العدل الخا�ص
المادة ()9
�أ-ين�ش�أ لدى المحاكم �سجل لقيد الكاتب العدل الخا�ص،
ويحدد مدير المحاكم �شكل هذا ال�سجل والبيانات الواجب
�إدراجها فيه.
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�شروط القيد في ال�سجل
المادة ()10
يُ�شترط فيمن يُقيد في ال�سجل ،ما يلي:
�1 .1أن تتوفر فيه ال�شروط المن�صو�ص عليها في المادة ()7
من هذا القانون.
�2 .2أن يكون متفرغاً لمزاولة �أعمال الكاتب العدل الخا�ص،
ويجوز لمدير المحاكم بنا ًء على تو�صية اللجنة ال�سماح
لبع�ض مزاولي المهن المرخ�صة في الإمارة بمزاولة
�أعمال الكاتب العدل الخا�ص بالإ�ضافة �إلى مهنهم ،وذلك
وفقاً لل�شروط المعتمدة في هذا ال�ش�أن.
�3 .3أن يكون ممن �سبق لهم اال�شتغال في الأعمال الق�ضائية �أو
القانونية مدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
�4 .4سداد الر�سم المقرر على القيد في ال�سجل.
�5 .5أية �شروط �أخرى يحددها مدير المحاكم بموجب القرارات
ال�صادرة عنه في هذا ال�ش�أن.
�إجراءات القيد في ال�سجل
المادة ()11
يتم القيد في ال�سجل وفقاً للإجراءات التالية:
1 .1يُقدم طلب القيد في ال�سجل �إلى الإدارة وفقاً للنموذج
المع ّد لهذه الغاية معززاً بالوثائق والم�ستندات المطلوبة
من قبلها.
2 .2تقوم الإدارة ب�إحالة طلب القيد �إلى اللجنة ،لتتولى درا�سته
والبت فيه وفقاً لل�شروط والمتطلبات المن�صو�ص عليها
في هذا القانون والقرارات ال�صادرة بموجبه.
ُ 3 .3ت�صدر الإدارة لمن يتم قيده في ال�سجل بطاقة كاتب عدل
خا�ص ،يحدد �شكلها والبيانات الواجب �إدراجها فيها بقرار
ي�صدره مدير المحاكم.
مدة القيد في ال�سجل
المادة ()12
تكون مدة القيد في ال�سجل �سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة،
ويجب �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30يوماً قبل انتهاء مدة القيد.

التزامات المكتب
المادة ()14
�أ -يلتزم المكتب بما يلي:
1 .1و�ضع الت�صريح في مكان بارز ي�سهل على الجمهور االطالع
عليه.
�2 .2إخطار الإدارة ب ُك ّتاب العدل الخا�صين الذين يعملون في
المكتب وبكل تغيير يطر�أ عليهم ،وذلك خالل �شهر من
ح�صول التغيير.
�3 .3إخطار الإدارة بكل تعديل �أو تغيير يطر�أ على بيانات
الرخ�صة ال�صادرة له من �سلطة الترخي�ص ،وذلك خالل
�شهر من ح�صول التغيير.
4 .4االحتفاظ ب�سجل خا�ص تد ّون فيه بيانات الأعمال التي
�أنجزها وتاريخها و�أ�سماء �أطرافها للمدة التي تحددها
المحاكم.
5 .5توفير الأجهزة وال�سجالت والم�ستندات الالزمة لتقديم
خدمات الكاتب العدل.
�6 .6أر�شفة المحرر والوثائق والم�ستندات المرتبطة به
�إلكترونياً� ،إ�ضافة �إلى �إر�سال �أ�صولها �إلى الإدارة خالل

�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
المادة ()15
يتم �إ�صدار الت�صريح وفقاً للإجراءات التالية:
1 .1يُقدم طلب الت�صريح �إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعتمد
لهذه الغاية ،معززاً بالوثائق والم�ستندات المطلوبة.
2 .2تحيل الإدارة طلب الت�صريح �إلى اللجنة ،لتتولى درا�سته
والتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط المقررة بموجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة بموجبه.
3 .3تتولى الإدارة بعد �إ�صدار الت�صريح تدوين كافة البيانات
الأ�سا�سية المتعلقة بالمكتب ،وعنوانه ،وبيانات مالك
ومدير المكتب ،وك ّتاب العدل الخا�صين العاملين فيه،
�ضمن قاعدة البيانات المن�ش�أة لديها لهذه الغاية.
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لجنة �ش�ؤون الكاتب العدل
المادة ()8
�أُ -تن�ش�أ بموجب هذا القانون لجنة ت�سمى «لجنة �ش�ؤون
الكاتب العدل» يتم ت�شكيلها وتحديد �آلية عملها والن�صاب
القانوني الجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار ي�صدره مدير
المحاكم.
ب-بالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات المنوطة بها بموجب هذا
القانون ،يُناط باللجنة المهام وال�صالحيات التالية:
1 .1البت في طلب قيد وتجديد قيد الكاتب العدل الخا�ص.
2 .2البت في طلبات الجهات الحكومية بقيد وتجديد قيد
موظفيها في ال�سجل.
3 .3البت في الطلبات المقدمة �إليها من المكاتب للتوقف عن
مزاولة ن�شاطها.
4 .4البت في طلبات ت�صريح وتجديد المكاتب.
5 .5البت في طلبات نقل الكاتب العدل الخا�ص من مكتب �إلى
�آخر.
6 .6النظر في المخالفات وال�شكاوى المقدمة بحق المكتب
والكاتب العدل الخا�ص ،واتخاذ الإجراءات المنا�سبة
ب�ش�أنها بما في ذلك فر�ض العقوبات المقررة بموجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة بموجبه.
�7 .7أية مهام �أخرى يتم تكليفها بها من مدير المحاكم.

ب-يتولى رئي�س المحكمة �أو من يفو�ضه من ق�ضاة المحكمة
الإ�شراف الفني على �أعمال الكاتب العدل الخا�ص.

ت�صريح المكتب
المادة ()13
�أ -يجب على الكاتب العدل الخا�ص مزاولة �أعماله من
خالل مكتب.
ب -يُ�شترط فيمن يتقدم بطلب الح�صول على الت�صريح ما
يلي:
�1 .1أن يكون مالك �أو مدير المكتب المزمع �إن�شا�ؤه كاتب عدل
خا�ص.
�2 .2أن يكون مقر المكتب مالئماً ال�ستقبال الجمهور والقيام
ب�صالحيات ومهام الكاتب العدل ،و�أن يكون مجهزاً
بالمرافق والم�ستلزمات التي تحددها المحاكم.
3 .3تقديم وثيقة ت�أمين �سارية المفعول طيلة مدة الت�صريح
�ضد الم�س�ؤولية عن الأخطاء المهنية� ،صادرة عن �إحدى
�شركات الت�أمين المرخ�صة في الإمارة ،ويحدد مدير
المحاكم مقدار الت�أمين وكيفية التنفيذ على الوثيقة.
�4 .4سداد الر�سم المقرر على ت�صريح المكتب.
�5 .5أية �شروط �أخرى يحددها مدير المحاكم بموجب
القرارات ال�صادرة عنه في هذا ال�ش�أن.

(� )5أيام عمل من تاريخ �إنجاز المحرر.
�7 .7أية التزامات �أخرى يحددها مدير المحاكم بموجب
القرارات ال�صادرة عنه في هذا ال�ش�أن.
ب -يتحمل المكتب الم�س�ؤولية كاملة عن الأخطاء التي
يرتكبها الكاتب العدل الخا�ص الذي يعمل لديه بما في ذلك
م�س�ؤولية �سداد الغرامات المقررة بموجب هذا القانون.

مدة الت�صريح
المادة ()16
تكون مدة الت�صريح �سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد
مماثلة ،ويجب �أن يقدم طلب التجديد خالل ( )30يوماً قبل
انتهائه.
فتح فروع للمكتب
المادة ()17
يجوز للجنة ،بناء على طلب المكتب الت�صريح له بفتح فروع
�أخرى في الإمارة ،ويتم البت في هذا الطلب وفقاً لال�شتراطات
التي ي�صدر بتحديدها قرار من مدير المحاكم.
موظفو الجهات الحكومية
المادة ()18
�أ -مع مراعاة �أحكام المادة ( )7من هذا القانون ،يجوز
للجنة بنا ًء على طلب الجهات الحكومية ،قيد �أي من موظفيها
في ال�سجل ،على �أن تقت�صر مزاولتهم لالخت�صا�صات المحددة
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لهم من �أعمال الكاتب العدل العام على الجهة التابعين لها.
ب -يحدد مدير المحاكم اخت�صا�صات موظفي الجهات
الحكومية الذين يتم قيدهم في ال�سجل على النحو المبين في
الفقرة (�أ) من هذه المادة.
ج -ت�صدر الإدارة لمن يتم قيده في ال�سجل من موظفي
الجهات الحكومية بطاقة كاتب عدل ،يحدد �شكلها والبيانات
الواجب �إدراجها فيها بقرار ي�صدره مدير المحاكم.

اخت�صا�صات الكاتب العدل
المادة ()20
�أ -يُناط بالكاتب العدل العام المهام وال�صالحيات التالية:
1 .1توثيق ال�سندات والعقود بكافة �أنواعها التي يوجبها
القانون �أو يطلبها ذوو العالقة.
2 .2ت�صديق توقيعات ذوي العالقة على ال�سندات والعقود
بكافة �أنواعها بنا ًء على طلبهم.
�3 .3إثبات تاريخ ال�سندات والعقود بكافة �أنواعها وذلك
بترقيمها ب�أرقام متتابعة في ال�سجالت المعدة لهذه
الغاية ،و�إثبات تاريخ تقديمها وتوقيعها من قبله ،ومهرها
بالخاتم الر�سمي.
4 .4توثيق وت�صديق الإقرارات الم�شفوعة باليمين وذلك بعد
تحليف ذوي العالقة اليمين و�إثبات ذلك في ال�سجالت
المعدة لهذه الغاية.
5 .5الت�صديق على �صحة التوقيعات المعتمدة في عقود زواج
غير الم�سلمين وال�سندات ال�صادرة عن الكنائ�س والمراجع
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المعامالت المحظور على الكاتب العدل �إجرا�ؤها
المادة ()21
على الرغم مما ورد في المادة ( )20من هذا القانون،
يحظر على الكاتب العدل �إتيان �أي مما يلي:
1 .1توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية
للم�سلمين �أو الوقف.
2 .2الت�صديق على �أية معاملة تتعلق ب�إن�شاء حق ملكية �أو �أي
حق عيني على عقار �أو نقله �أو تغييره �أو زواله.
3 .3توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تن�ص الت�شريعات ال�سارية في
الإمارة على �أن توثيقها �أو ت�صديقها من اخت�صا�ص �سلطة
�أخرى.
4 .4توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تت�ضمن مخالفة للت�شريعات
ال�سارية �أو النظام العام �أو الآداب العامة.
5 .5القيام ب�أية معاملة تكون له �أو لزوجه �أو لأي من �أقاربه
حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة �أو م�ستترة فيها� ،أو
انتخاب �أي منهم مترجماً.
�6 .6إف�شاء �أية معلومات تخ�ص ذوي العالقة ح�صل عليها
ب�سبب وظيفته �إلى الغير.
7 .7نقل �أية �سجالت� ،أو وثائق� ،أو محررات� ،أو �أوراق ر�سمية
�أخرى من مقر عمله �إال بقرار من رئي�س المحكمة �أو
المحكمة المخت�صة بح�سب الأحوال� ،أو �ضم �أي منها �إلى
ملف دعوى منظورة من غير موافقة المحكمة المخت�صة
وحفظ �صورة �ضوئية م�صدقة عنها.
8 .8تزويد �أية جهة عدا ذوي العالقة بمعلومات من واقع

الأختام الر�سمية
المادة ()22
تعتمد المحاكم الأختام الر�سمية الخا�صة بكل من
الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخا�ص وموظفي الجهات
الحكومية المقيدين في ال�سجل التي ُتمهر بها المعامالت التي
يجريها ،وذلك وفقاً لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر ب�ش�أنها
قرار من مدير المحاكم.
�سجالت وملفات الكاتب العدل
المادة ()23
�أ -تخ�ص�ص للكاتب العدل �سجالت وملفات ورقية �أو
�إلكترونية ي�صدر بتحديدها وكيفية القيد فيها قرار من مدير
المحاكم.
ب -يكون لل�سجالت والملفات الم�شار �إليها في الفقرة (�أ)
من هذه المادة حجيتها في الإثبات بما هو مد ّون ومحفوظ
فيها من بيانات ومعلومات ومحررات.
ج -على الكاتب العدل �إدارة ال�سجالت والملفات وفقاً
للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى المحاكم في هذا ال�ش�أن،
وينبغي عليه على وجه الخ�صو�ص االلتزام بما يلي:
�1 .1أن يم�سك ال�سجالت المعتمدة لدى المحاكم ،و�أن يقيد
فيها كافة المعامالت التي يجريها.
�2 .2أن يحفظ في الملفات و�ضمن قيود مرقمة بح�سب

تدقيق المعامالت
المادة ()24
�أ -يجب على الكاتب العدل قبل �إجراء �أية معاملة لذوي
العالقة التحقق مما يلي:
1 .1هوية ذوي العالقة وهوية ممثليهم القانويين ،و�أهليتهم
و�صفاتهم ور�ضائهم ،و�إلمامهم بم�ضمون المحرر،
و�سلطتهم القانونية لإجرائه.
�2 .2أن م�ضمون المعاملة المعرو�ضة عليه تتفق مع النظام
العام والت�شريعات ال�سارية في الإمارة.
ب� -إذا تبين للكاتب العدل نتيجة التدقيق في المعاملة
المعرو�ضة عليه على النحو المبين في الفقرة (�أ) من هذه
المادة عدم �أهلية ذوي العالقة �أو تعذر التعرف على هويتهم
�أو �صفاتهم �أو عدم �إلمامهم �أو ر�ضائهم بم�ضمون المعاملة،
�أو مخالفة المعاملة للنظام العام �أو الت�شريعات ال�سارية في
الإمارة �أو �أنه يق�صد بها التغرير �أو االحتيال ،ف�إنه يجب عليه
رف�ض �إجرائها.
و�سائل التحقق من هوية ذوي العالقة
المادة ()25
يتم التحقق من هوية ذوي العالقة ب�إحدى الطرق التالية:
1 .1جواز ال�سفر �أو الهوية الوطنية.
2 .2وثيقة ر�سمية �صادرة عن الجهات المخت�صة في الدولة.
3 .3معرفان عدالن عالمان بهوية ذوي العالقة.
�شكل المحرر
المادة ()26
�أ -يجب �أن يكون المحرر مكتوباً ب�شكل وا�ضح،
ومثبت فيه اال�سم الكامل لذوي العالقة وجن�سيتهم،
وكذلك بيان محل وتاريخ ميالدهم ومحل �إقامتهم في
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اليمين القانونية
المادة ()19
�أ -ي�ؤدي الكاتب العدل �أمام رئي�س المحكمة قبل مبا�شرة
عمله اليمين القانونية بال�صيغة التالية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي عملي بكل �صدق و�أمانة و�أن
�أحافظ على �أ�سرار مهنتي و�أن �أحترم الت�شريعات ال�سارية)،
ويُحرر مح�ضر بت�أدية اليمين ،ويودع في ملف الكاتب العدل.
ب -يحظر على الكاتب العدل مبا�شرة مهامه و�صالحياته
المن�صو�ص عليها في هذا القانون قبل ت�أدية اليمين القانونية
الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة ،وذلك تحت طائلة
بطالن الأعمال والإجراءات ال�صادرة عنه.

الدينية المرخ�صة في الإمارة.
 6 .6و�ضع ال�صيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام
هذا القانون.
7 .7الت�صديق على و�صايا غير الم�سلمين.
�8 .8أية اخت�صا�صات �أخرى منوطة به بموجب الت�شريعات
ال�سارية في الإمارة �أو يكلفه بها رئي�س المحكمة �أو مدير
المحاكم.
ب -يُناط بالكاتب العدل الخا�ص وكذلك موظفي الجهات
الحكومية المقيدين في ال�سجل �أي من اخت�صا�صات الكاتب
العدل المحددة في الفقرة (�أ) من هذه المادة ،وذلك بقرار من
اللجنة.

ال�سجالت� ،إال بطلب خطي من جهة ق�ضائية �أو حكومية
مخت�صة.
�9 .9إجراء �أية معاملة م�شمولة ب�أحكام هذا القانون �إال بعد دفع
الر�سم المقرر.
�1010إعطاء �صورة عن المحرر لغير ذوي العالقة �إال بموافقة
خطية من رئي�س المحكمة �أو بنا ًء على قرار من المحكمة
المخت�صة بح�سب الأحوال.
1111اعتماد توقيع الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية
االتحادية �أو المحلية على ال�شهادات �أو الم�ستندات �أو
غيرها من الأوراق التي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم.
1212انتقال الكاتب العدل العام �إلى خارج مقر عمله للقيام ب�أية
معاملة يخت�ص بها �إال بموافقة مدير الإدارة �أو من يفو�ضه
ووفقاً لل�ضوابط المقررة بموجب هذا القانون والقرارات
ال�صادرة بموجبه.

التواريخ الن�سخ الأ�صلية للمحررات التي يقوم بتوثيقها
�أو الم�صادقة عليها �أو �إثبات تاريخها وذلك بعد �أن يقوم
بت�سجيلها في ال�سجالت المخ�ص�صة لهذه الغاية.
�3 .3أن يقوم بحفظ كافة الم�ستندات المرفقة.
�4 .4أن يُ�صدر ويطبع ال�شهادات والن�سخ ال�ضوئية المطابقة
للمحررات الأ�صلية المحفوظة لديه بناء على طلب ذوي
العالقة من ال�سجالت والملفات المعتمدة لديه.

امل�ستجدات الت�رشيعية

الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
بُ -ترقم �صفحات المحرر بالأختام المعتمدة في هذا ال�ش�أن.
ج -يُعتبر المحرر الموثق �أو الم�صادق عليه �أو المثبت تاريخه
والموقع من الكاتب العدل وذوي العالقة ن�سخة �أ�صلية.

توقيع ذوي العالقة
المادة ()28
يجب على ذوي العالقة التوقيع على المحرر ،وفقاً للكيفية
والو�سيلة التي تحددها المحاكم في هذا ال�ش�أن.
الجهل بلغة ذوي العالقة
المادة ()29
�إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة �أي من ذوي العالقة ،ف�إنه
يتلقى ت�صريحاته بوا�سطة المترجم ،وعلى الكاتب العدل �أن يُ�شير
�إلى هذا الإجراء في ملف المحرر ،و�أن يقوم ب�أخذ توقيع المترجم
على ذات الملف.
عدم القدرة على التوقيع
المادة ()30
�إذا كان ذوو العالقة �أو �أحدهم غير قادر على التوقيع لأي �سبب
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معامالت �أ�صحاب الحاالت الخا�صة
المادة ()31
�أ� -إذا كان ذوو العالقة �أو �أحدهم عاجزاً عن فهم م�ضمون
المعاملة بالطرق العادية �أو التعبير عن �إرادته ب�صورة طبيعية،
ف�إنه يجب على الكاتب العدل �إفهامه بم�ضمون المعاملة
والت�أكد من ت�أييده لها بداللة �أحد الأ�شخا�ص الذين يعرفون
�إ�شارته المعهودة بعد تحليفه اليمين و�أخذ توقيعه �أو ب�صمته
على المحرر ،وعلى الكاتب العدل �أن ي�شير �إلى هذا الإجراء في
ملف المحرر.
ب� -إذا كان ذوو العالقة �أو �أحدهم ذا �إعاقة �أو مر�ض يحول
دون الح�صول على توقيعه �أو �أخذ ب�صمته ،ف�إنه يجوز له ت�سمية
�شخ�ص ليوقع �أو يب�صم بالنيابة عنه وعلى الكاتب العدل �أن
ي�شير �إلى هذا الإجراء في ملف المحرر.

ال�صيغة التنفيذية
المادة ()34
�أ -يقوم الكاتب العدل بنا ًء على طلب ذي العالقة بختم المحرر
الذي يقوم بتوثيقه �أو ت�صديقه وفقاً لأحكام هذا القانون والذي
يت�ضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء
بال�صيغة التنفيذية ،وال ي�سلم ذو العالقة �إال ن�سخة واحدة منه.
ب -ال يجوز ت�سليم ن�سخة ثانية من المحرر المذيل
بال�صيغة التنفيذية لذي العالقة �إال بنا ًء على �أمر كتابي من
رئي�س المحكمة وذلك في حال فقدان الن�سخة الأولى �أو تعذر
ا�ستعمالها لأي �سبب كان.

طلب �صورة عن المحرر
المادة ()32
يحق لذوي العالقة �أو �أحدهم �أو المحكمة المخت�صة �أو �أية
جهة حكومية معنية طلب �صورة م�صدقة عن �أي محرر محفوظ
في ملفات الكاتب العدل.
ت�صحيح المحرر
المادة ()33
�أ -ال ي�ؤثر في �صحة المحرر الذي يقوم به الكاتب العدل
ما يقع فيه من �أخطاء مادية كتابية كانت �أو ح�سابية ،ويتولى
الكاتب العدل ت�صحيح هذا الخط�أ بال�شطب على الرقم �أو
الكلمة �أو العبارة التي لحق بها الخط�أ ب�شكل يمكن معه قراءته
ويكتب الرقم �أو الكلمة �أو العبارة ال�صحيحة في هام�ش المحرر
�أو ظهره ،ويتم التوقيع بجانب الت�صحيح من قبل الكاتب العدل
وختمه بالخاتم الر�سمي �إلى جانب كتابة تاريخ �إجراء الت�صحيح
على باقي الن�سخ.
ب� -إذا وقع خط�أ من ذوي العالقة حول �أي من البيانات
والمعلومات المد ّونة في المحرر ،ف�إنه يجوز للكاتب العدل
بنا ًء على طلب منهم ت�صحيحه بذات الطريقة المن�صو�ص

حجية المحرر
المادة ()35
يكون للمحرر الذي ينظمه الكاتب العدل في الإثبات ذات
الحجية المقررة للمحررات الر�سمية في الت�شريعات ال�سارية ،وال
يجوز الطعن في �صحة المحرر �إال بالتزوير.
التظلم من �إجراءات الكاتب العدل
المادة ()36
يجوز لذوي العالقة التظلم خطياً من الإجراءات المتخذة
بحقهم من الكاتب العدل لدى رئي�س المحكمة وذلك خالل �أ�سبوع
واحد من تاريخ الإجراء المتظلم منه ،ويتم البت في هذا التظلم
من قبل رئي�س المحكمة �أو من يفو�ضه ،ويكون القرار ال�صادر في
�ش�أن هذا التظلم نهائياً.
التظلم من قرارات اللجنة
المادة ()37
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطياً لمدير المحاكم من
�أي قرار �أو عقوبة �أو �إجراء اتخذ بحقه من قبل اللجنة ،وذلك
خالل ثالثين يوماً من تاريخ �إخطاره بذلك القرار �أو العقوبة
�أو الإجراء ،ويتم البت في هذا التظلم خالل ثالثين يوماً من
تاريخ تقديمه ،وذلك من قبل لجنة ي�شكلها مدير المحاكم
لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن التظلم نهائياً.

التفتي�ش والت�أديب
المادة ()39
�أ -يخ�ضع الكاتب العدل الخا�ص للتفتي�ش وفقاً للآلية التي
ي�ضعها رئي�س المحكمة في هذا ال�ش�أن.
ب -يخت�ص بالتحقيق مع الكاتب العدل الخا�ص وتوقيع
الجزاءات المن�صو�ص عليها في هذا القانون من قبل لجنة
ت�أديب ي�صدر بت�شكيلها قرار من مدير المحاكم ،يحدد بموجبه
�آلية عمل اللجنة و�صالحياتها والإجراءات الواجب اتباعها
�أمامها.
ج -ال يجوز توقيع �أي جزاء على الكاتب العدل الخا�ص �إال
بعد �إجراء تحقيق كتابي معه و�سماع �أقواله ودفاعه من قبل
لجنة الت�أديب.
د -تكون جل�سات لجنة الت�أديب ومداوالتها �سرية.
هـ -للكاتب العدل الخا�ص �أن يتظلم من قرار لجنة الت�أديب
لدى رئي�س المحكمة خالل ثالثين يوماً من تاريخ �صدور
القرار المتظلم منه �إذا كان ح�ضورياً ،ومن تاريخ �إعالنه �إذا كان
غيابياً ،ويكون القرار ال�صادر عن رئي�س المحكمة �أو من يفو�ضه
في هذا ال�ش�أن نهائياً.
ت�أديب الكاتب العدل العام
المادة ()40
توقع على الكاتب العدل العام الذي يخالف �أحكام هذا
القانون والقرارات ال�صادرة بموجبه ،الجزاءات الت�أديبية
المن�صو�ص عليها في قانون �إدارة الموارد الب�شرية لحكومة دبي
الم�شار �إليه.
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لغة المحرر
المادة ()27
يجب �أن يكون المحرر الذي يجريه الكاتب العدل مكتوباً
باللغة العربية ،ويجوز �أن يكون مكتوباً بلغة �أجنبية وفقاً للحاالت
وال�شروط التالية:
�1 .1إذا كان المحرر المطلوب �إجرا�ؤه مكتوباً باللغتين العربية
والأجنبية ،ف�إنه يجب �أن تكون اللغتان في محرر واحد
مت�صل ،و�أن يوقع ذوو العالقة قرين كل من اللغتين في كل
�صفحة من �صفحات المحرر.
�2 .2إذا كان المحرر المطلوب �إجرا�ؤه مكتوباً بلغة �أجنبية فقط،
ف�إنه يجب على ذوي العالقة �أن يقوموا بترجمته �إلى اللغة
العربية بوا�سطة المترجم و�أن ترفق هذه الترجمة بالمحرر
المطلوب �إجرا�ؤه باللغة الأجنبية ،ويوقع ذوو العالقة عليها
وعلى ترجمتها ويتم الت�صديق من قبل الكاتب العدل على
الن�ص المحرر باللغة الأجنبية.

كان ،ف�إنه يجب على الكاتب العدل �أن ي�أخذ ب�صمته على المحرر،
و�أن ي�شير �إلى ذلك الإجراء في ملف المحرر.

عليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة ،بالإ�ضافة �إلى توقيع ذوي
العالقة.

�شطب المعاملة
المادة ()38
ُت�شطب المعاملة التي يطلب ذوو العالقة من الكاتب العدل
�إجراءها وفقاً لأحكام هذا القانون بم�ضي ( )60يوماً من تاريخ
ت�سجيلها وذلك في حال عدم ا�ستكمال �إنجازها من قبل ذوي
العالقة.
يجب على ذوي العالقة الذين يرغبون ب�إنجاز معاملتهم
التي �شطبت وفقاً لما هو مقرر في الفقرة (�أ) من هذه المادة،
تقديم طلب معاملة جديدة ودفع الر�سم المقرر على هذه
المعاملة.

امل�ستجدات الت�رشيعية

ت�أديب موظفي الجهات الحكومية المقيدين في ال�سجل
المادة ()41
توقع على موظفي الجهات الحكومية المقيدين في ال�سجل
الذين يرتكبون �أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
ال�صادرة بموجبه ،الجزاءات الت�أديبية التالية:
1 .1الإنذار.
2 .2تعليق القيد لمدة ال تزيد على �سنتين.
�3 .3شطب القيد.

ال�ضبطية الق�ضائية
المادة ()43
يكون لموظفي الإدارة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من مدير
المحاكم بالتن�سيق مع مدير عام دائرة ال�ش�ؤون القانونية لحكومة
دبي �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في �إثبات الأفعال التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،ويكون لهم في �سبيل ذلك تحرير
محا�ضر ال�ضبط ،واال�ستعانة برجال ال�شرطة.
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�أيلولة الر�سوم والغرامات
المادة ()45
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها
بموجب �أحكام هذا القانون �إلى ح�ساب الخزانة العامة لحكومة
دبي.
الإلغاءات
المادة ()46
ُتلغى التعليمات ال�صادرة بتاريخ  1990/1/9ب�ش�أن
معامالت الكاتب العدل في دبي ،كما يلغى �أي ن�ص في �أي ت�شريع
�آخر �إلى المدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
�إ�صدارات القرارات التنفيذية
المادة ()47
يُ�صدر مدير المحاكم القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون ،و ُتن�شر في الجريدة الر�سمية لحكومة دبي.
الن�شر وال�سريان
المادة ()48
يُن�شر هذا القانون في الجريدة الر�سمية ،ويُعمل به من
تاريخ ن�شره.
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العقوبات والتدابير بحق المكتب والكاتب العدل الخا�ص
المادة ()42
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر،
يعاقب المكتب بغرامة مالية ال تقل عن ( )500خم�سمائة درهم
وال تزيد على ( )30,000ثالثين �ألف درهم ،وذلك في حال ارتكاب
المكتب �أو العاملين لديه من ال ُك ّتاب العدل الخا�صين �أي فعل
ي�شكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة بموجبه.
ب -ت�ضاعف قيمة الغرامة المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ)
من هذه المادة ،في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خالل �سنة
واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة ال�سابقة لها ،وبما ال يزيد على
( )50,000خم�سين �ألف درهم.
بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من
هذه المادة ،يجوز للجنة اتخاذ واحد �أو �أكثر من التدابير التالية
بحق المكتب �أو الكاتب العدل الخا�ص:
1 .1الإنذار.
2 .2تعليق القيد �أو �إيقاف الت�صريح لمدة ال تزيد على �سنتين.
�3 .3شطب القيد �أو �إلغاء الت�صريح.
ال يخل توقيع الجزاءات الت�أديبية الم�شار �إليها في هذه المادة
بالم�س�ؤولية المدنية �أو الجزائية عند االقت�ضاء.

الر�سوم والغرامات
المادة ()44
ت�ستوفى عن المعامالت التي يقوم بها الكاتب العدل وفقاً
لأحكام هذا القانون ،وعن الت�صريح الممنوح للكاتب العدل
الخا�ص ،وعن ترخي�ص مكتب الكاتب العدل الخا�ص الر�سوم
التي ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س المجل�س التنفيذي.

آخر كالم
لماذا تقرأ؟ وكيف؟ وماذا تقرأ؟
�إعداد /كامل حممود ابراهيم

يُشترط أن تكون أنثى
�إعداد /حممد اليافعي

االقتصاد اإلسالمي والمشكالت االقتصادية المعاصرة
الزكاة في الشركات التجارية
�إعداد /هاين ال�سيد

احترافية التدريب القضائي ونقل المسؤولية
من الفرد إلى المجموعة
�إعداد � /آمنة ال�شام�سي

محمد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر في دبي بتاريخ  9يونيو 2013م.
الموافق  30رجب 1434هـ.
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آخر كالم
لماذا تقرأ؟ وكيف؟ وماذا تقرأ؟

دائ �م �اً م��ا ي�صيبني حنين ال �ع��ودة لأ��ص��دق��ائ��ي المحترمين،
ال�ق��اب�ع�ي��ن ه �ن��اك ف��ي ��ش�م��وخ ع�ل��ى رف ��وف م�ك�ت�ب�ت��ي ،ف ��أم��د ي��دي
�أ�صافحهم و�أتلم�س ب�أناملي عبق ال�صفحات ،ون�ضارة الوريقات،
فمنها ما �أن تنتهي من قراءته حتى ت�شعر وك�أنك فارقت عزيزاً
عليك ،ومنها من ال ترغب في ا�ستمرار ال�صداقة بينك وبينه،
ب��ل ت�شعر وك ��أن��ك تنفذ ع�ق��وب��ة ل�م�ج��رد مطالعتك ل��ه ،فالكتب
كالب�شر منها الخفيف اللطيف ،ومنها المتين المريع ،ومنها
من ال تمل حديثه وت�شعر ب�ألفة معه فعيناك تع�شقان �صفحاته
وتلتهمان �سطوره وتحزنان كلما قاربت من فراقه ،ومنها �أي�ضاً
غريب الأطوار الذي ي�أخذك في فكرة ثم ي�سلك بك دروباً و�أزق ًة
فت�صاب بحالة الال فهم ،وتحاول العودة م��راراً وم��راراً فت�صاب
بالف�شل الذهني الذي يخرجك مما تقر�أ �إلى ما يجب �أن تقر�أ.
وعن الكتب ..يقول العقاد« :الكتب كالنا�س ،منهم ال�سيد الوقور،
ومنهم الكي�س الظريف ،ومنهم الجميل الرائع وال�ساذج ال�صادق
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مواد قانون العقوبات يف حمكمة الغربان
وقد خلق اهلل الغراب ب�صفات خا�صة يكون معها م�ؤه ًال لمهمة
�أن يكون المعلم الأول للإن�سان ،فقد �أثبتت الدرا�سات العلمية �أن
الغراب يملك �أكبر حجم لن�صفي دماغ بالن�سبة �إلى حجم الج�سم
في كل الطيور المعروفة .والغربان تعي�ش في مجتمعات ،كما
الب�شر ولها محاكم تعاقب المخطئ وتقت�ص منه ،فهذه فطرة
و�ضعها اهلل بها وميزها عن �سائر الطيور .ومن بين المعلومات
التي �أثبتتها درا��س��ات �سلوك عالم الحيوان «محاكم الغربان»،
وفيها تحاكم الجماعة �أي فرد يخرج على نظامها ح�سب قوانين

�أحلى الكالم..
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن مما �أدرك النا�س من
كالم النبوة الأولى :يا ابن �آدم �إذا لم ت�ستح فا�صنع ما �شئت » ولي�س
هذا القول �إغ��راء بفعل المعا�صي عن قلة الحياء كما يتوهم من
جهل معاني الكالم وفي مثل هذا قول ال�شاعر:
�إذا لم تخ َـ�ش عاقبـة الليالي ولم ت�ستح فا�صنع ما ت�شـاء
فال واهلل ما في العي�ش خيـر وال الدنيا �إذا ذهـب الحيـاء
يعي�ش المرء ما ا�ستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحـاء
81

العــدد ( - )17فرباير 2014 -

إعداد :كامل محمود إبراهيم
رئي�س �شعبة الدرا�سات� ،سكرتري التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae

والأري��ب المخطئ ،ومنهم الخائن والجاهل والو�ضيع والخليع،
والدنيا تت�سع لكل ه ��ؤالء ،ولن تكون المكتبة كاملة �إال �إذا كانت
مث ًال كام ًال للدنيا».
يقول لك المر�شدون اق��ر�أ ما ينفعك ،ولكني �أق��ول بل انتفع
مما ت�ق��ر�أ� ،إذ كيف تعرف ما ينفعك من الكتب قبل ق��راءت��ه؟ �إن
القارئ الذي ال يقر�أ �إال الكتب المنتقاة كالمري�ض الذي ال ي�أكل
�إال الأطعمة المنتقاة ،يدل ذلك على �ضعف المعدة �أكثر مما يدل
علي جودة القابلية..
اعلم �أن من الكتب الغث وال�سمين ،و�أن ال�سمين يف�سد المعدة
ال�ضيقة ،و�أن��ه ما من طعام غث �إال والمعدة القوية م�ستخرجة
منه مادة غ��ذاء ،ودم حياة وفناء ،ف�إن كنت �ضعيف المعدة فتحام
ال�سمين كما تتحامى الغث ،و�إن كنت من ذوات المعدات القوية
فاعلم �أن لك من كل طعام غذاء �صالح.
ومن �أجمل ما قر�أت عن عوالم الطيور والحيوانات والإعجاز
الإل�ه��ي فيها ،م��اذك��ره الدكتور زغلول النجار من �آي��ات الإعجاز
العلمي عن الحيوانات في القر�آن الكريم .فيقول اهلل تبارك وتعالى:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (وَا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم َن َب�أَ ا ْب َن ْي �آ َد َم ِبا ْلحَ ِّق ِ�إ ْذ َق َّربَا
ُق ْربَاناً َف ُت ُق ِّب َل ِمن �أَحَ ِد ِهمَا َو َل ْم ُي َت َق َّب ْل ِم َن ال َآخ ِر َقا َل َ أل ْق ُتلَ َّن َك َقا َل
�إِ َّنمَا َي َت َق َّب ُل اللهّ ُ ِم َن ا ْل ُم َّت ِق َ
ين}َ {27ل ِئن بَ�سَ َ
طت �إِ َل َّي َيد ََك ِل َت ْق ُتلَ ِني
مَا �أَ َن ْا ِبب َِا�س ٍط َي ِديَ ِ�إ َل ْي َك َ ألَ ْق ُتلَ َك �إِ ِّني َ�أ َخ ُ
اف اللهّ َ ر ََّب ا ْلعَا َلم َ
ِين}{28
�إِ ِّن��ي �أُ ِري� ُد �أَن َتبُو َء ِب ِ�إ ْثمِي َو�إِ ْثم َِك َف َت ُكو َن ِم ْن �أَ ْ�صحَ ِاب ال َّنا ِر َو َذ ِل� َ�ك
جَ َزاء َّ
الظا ِلم َ
ِين}َ {29ف َط َّوع َْت َل ُه َن ْف�سُ ُه َق ْت َل �أَ ِخي ِه َف َق َتلَ ُه َف�أَ ْ�ص َب َح
ِم َن ا ْل َخ ِا�س ِر َ
ين}َ {30ف َبع ََث اللهّ ُ ُغ َراباً َيبْحَ ُث ِفي الأَ ْر�� ِ�ض ِل ُي ِر َي ُه
َك ْي َف ُي �وَارِي �سَ وْء َة �أَ ِخي ِه َق��ا َل يَا َو ْيلَ َتا �أَ َع��جَ � ْز ُت �أَ ْن �أَ ُك��و َن ِم ْث َل هَـ َذا

ا ْل ُغ َر ِاب َف�أُوَا ِريَ �سَ وْء َة َ�أ ِخي َف�أَ ْ�ص َب َح ِم َن ال َّنا ِد ِم َ
ين}� {31صدق اهلل
العظيم .فمن المعروف �أن �أول جريمة قتل نف�س ب�شرية كانت بين
ابني �أدم (الأخوين قابيل وهابيل) ،حينما قتل قابيل �أخاه هابيل،
فقد عمد �إبلي�س لح�سده وحقده وكرهه لآدم وذريته ،فبعدما �أثم
بقتله لأخيه واحتار ماذا يفعل؟؟؟ ف�أر�سل اهلل �سبحانه عز وجل
غ��راب�اً يقوم ب��إج��راء عملي �أم��ام ناظري قابيل ،وق��دم له تدريباً
عملياًُ ،ي َع ِّلم فيه الغراب بني �أدم كيفية دفن موتاهم ولم يبعث اهلل
طائراً �آخر ،فلماذا اختاره اهلل �سبحانه وتعالى من دون المخلوقات
ليكون المعلم الأول للإن�سان ؟؟!!! فالغراب وكنيته �أبو حاتم،
وهو �أنواع كثيرة ،منها الأكحل ،وغراب الزرع ،والأزرق ،وهذا النوع
يحكي جميع ما�سمعه ،والعرب قديماً كانت تتفاءل وتت�شاءم من
الغراب ،فيقولون � :إذا �صاح مرتين فهذا نذير �شر ،و�إذا �صاح ثالثاً
فهذه ب�شرة خير.و الغــراب �أذكى الطيور و�أمكرها على الإطــــالق!!
فهو كالإن�سان حتى عند الجماع مع �أنثاه  ،فيعمد �إلى اال�ستتار عن
الأعين عند مجامعته �أنثاه ،والأنثى تبي�ض من ثالث �إلى خم�س
بي�ضات  ،وتح�ضن البي�ض والأب ي�سعى في �إطعامها حتى تفرخ.

العدالة الفطرية التي و�ضعها فيها اهلل �سبحانه وتعالى .ولكل
جريمة عند جماعة الغربان عقوبتها الخا�صة بها:
فعقوبة جريمة �أك��ل �أو �إت�لاف الطعام المخ�ص�ص
للفراخ ال�صغيرة( :فهذه جريمة �إتالف عمدية)
فتق�ضي جماعة من الغربان بنتف ري�ش الغراب المعتدي حتى
ي�صبح عاجزاً عن الطيران كالفراخ ال�صغيرة قبل اكتمال نموها.
و�إذا ارت�ك��ب غ��راب جريمة تدمير الع�ش �أو ه��دم��ه( :وال�ت��ي
تعادل جريمة �إتالف الممتلكات العامة �أو الخا�صة).
ف ُتل ِزم «محكمة الغربان» الغراب المُعتدي ،ببناء ع�ش جديد
ل�صاحب الع�ش المُع َتدَى عليه.
�أما عقوبة جريمة االعتداء على �أنثى غراب �آخر
(فهذه جريمة اغت�صاب)
فتنعقد المحكمة ع��ادة ف��ي حقل م��ن الحقول ال��زراع�ي��ة �أو
في �أر�ض وا�سعة ،تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحدد،
ويُجلَب ال�غ��راب المتهم تحت حرا�سة م�شددة ،حيث تحيط به
جماعة م��ن ال�غ��رب��ان ،وت�ب��د�أ محاكمته فينك�س ر�أ��س��ه ويخف�ض
جناحه ويم�سك ع��ن النعيق اع�ت��راف��ا بذنبه .ف ��إذا �صدر الحكم
بالإعدام ،وثبت جماعة من الغربان على المذنب فتو�سعه تمزيقاً
بمناقيرها ال�ح��ادة حتى ي�م��وت .وحينئذ يحمله �أح��د الغربان
بمنقاره ليحفر له قبراً يتواءم مع حجم ج�سده ،يو�ضع فيه ج�سد
الغراب القتيل ،ثم يهيل عليه التراب احتراماً لحرمة الموت!!
وق��د �أثبت العلماء المخت�صون بدرا�سة علم �سلوك الحيوانات
وال�ط�ي��ور ف��ي �أب�ح��اث�ه��م� ،أن ال �غ��راب م��ن ب�ي��ن ��س��ائ��ر ال�ح�ي��وان��ات
والطيور ال��ذي يقوم بدفن م��وت��اه .فهكذا علم ال�غ��راب الب�شر.
ف�سبحان اهلل العظيم.
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االقتصاد اإلسالمي والمشكالت االقتصادية المعاصرة

الزكاة في الشركات التجارية

نطاق الزكاة:
وه��و ي�شمل كل �صور اال�ستغالل واال�ستثمار للأموال
بطريقة اقت�صادية بهدف احل�صول على �إيراد �أو ربح �أياً كان
نوع الن�شاط وكيفية ممار�سته.

إعداد /هاني السيد
رئي�س �شعبة املحا�سبة

حما�سبة الزكاة:
هي فرع حما�سبي يتناول الأ�س�س واملبادئ والإج��راءات
ال�شرعية وال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي يعتمد عليها يف �إع ��داد البيانات
اخلا�صة بالأموال املزكاة بغر�ض حتديد مقدار الزكاة من
خالل حتديد وعاء الزكاة وما �إذا كان قد و�صل ن�صاب الزكاة
وكذلك معدل (�سعر) الزكاة للأموال املتفق على تزكيتها.
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ن�صاب الزكاة:
وهو بلوغ املال حداً معيناً يكون عند هذا احلد خا�ضعاً
للزكاة وق��د اتفق �أن ن�صاب ال��زك��اة هو ما يعادل  85جرام
ذهب من عيار  24قرياطاً.
�سعر زكاة التجارة:
وه��و ي�ق��در بــــ  %2.5م��ن قيمة وع��اء ال��زك��اة على
�أ� �س��ا���س ال���س�ن��ة ال �ه �ج��ري��ة ،ول �ك��ن يف ال�ع���ص��ر احل��دي��ث
تلج�أ معظم ال�شركات لل�سنة امليالدية ك�أ�سا�س للفرتة
املحا�سبية ،وحيث �إن ال�سنة امليالدية تزيد ب  11يوماً
ع�ل��ى ال���س�ن��ة ال�ه�ج��ري��ة ف�ي�ك��ون ��س�ع��ر ال��زك��اة يف ال�سنة
امليالدية  %2.5775من قيمة الوعاء الزكوي.
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كما �أو�ضحنا يف املقال ال�سابق ف�إن فري�ضة الزكاة التي فر�ضها الإ�سالم هي من الأدوات الفعالة يف االقت�صاد
الإ�سالمي للحد من الظواهر االقت�صادية املر�ضية ب�صورة فعالة وتعاجلها يف حالة حدوثها .و�سن�ستعر�ض يف
هذا املقال كيفية تطبيق الزكاة يف ال�شركات التجارية فقط ب�صورة مب�سطة مع العلم �أن املو�ضوع فيه م�سائل
متفق عليها ،وهناك م�سائل فرعية تختلف من اجتاه فقهي لآخر ،وهذا االختالف ي�ؤدي �إىل نتائج حما�سبية
خمتلفة وجميع هذه االجتاهات تدور يف حدود ال�شريعة وال تخالفها ،و�أن اتباع امل�سلم لأي منها يجزئ يف �أداء
فري�ضة الزكاة.

الأدوات والأ�ساليب املحا�سبية حل�ساب زكاة ال�شركات:
 احل�سابات اخلتامية (القوائم املالية يف نهاية ال�سنة) �إي�ضاحات حول احل�سابات اخلتامية مثل:•القيمة اجلارية للموجودات الزكوية (�سعر ال�سوق).
•الديون امل�ؤكدة وغري امل�ؤكدة.
•�أوراق القب�ض امل�ؤكدة وغري امل�ؤكدة.
•عوائد الأ�صول الثابتة لأغرا�ض در الدخل.
•عوائد البنوك الربوية.
•جماالت ا�ستخدام الديون وكذلك �آجال الديون.
•�سعر الذهب احلايل.
كيفية احت�ساب الزكاة يف ال�شركات التجارية:
�أو ًال :حلول احل��ول :ويح�سب منذ بداية الن�شاط ولي�س
عند الت�أ�سي�س وهو  354يوماً هجرياً �أو  365يوماً ميالدياً
ح�سب نظام ال�شركة وهو قيمة  85جرام ذهب.
ثاني ًا :ب�ل��وغ ال�ن���ص��اب :وي��راع��ى ه�ن��ا �أن ال �ع�برة باكتمال
الن�صاب يف نهاية احلول وال ي�ضر نق�صانه �أثناء احلول ففي

نهاية احلول �إذا اكتمل الن�صاب وجبت الزكاة .
ثالث ًا :ح�صر الأم��وال املختلفة اململوكة للمزكي ويراعى
فيها الآتي:
ال زكاة على الأ�صول الثابتة :
وهي كل ما ن�شرتيه بق�صد اال�ستفادة منه لفرتات مالية
طويلة ال بق�صد �إعادة البيع وعادة ما تكون �ضخمة القيمة ويف
ذلك حمافظة املجتمع على الطاقة الإنتاجية وكذلك ت�شجيع
للأفراد على حتويل مدخراتهم لأ�صول ثابتة تدر النفع عليهم
وعلى جمتمعاتهم ،وحيث �إن خمرجات هذه الأ�صول تخ�ضع
للزكاة ،فال جنمع بني �إخ�ضاع الأ�صول وخمرجاتها للزكاة.
•الأ� �ص��ول امل�ت��داول��ة تخ�ضع ل�ل��زك��اة (ال�ن�ق��دي��ة بالبنك
وال�صندوق -الب�ضاعة� -أوراق القب�ض اجليدة)........
•املخ�ص�صات � :إذا كانت املخ�ص�صات تتعلق ب�أ�صول فال تخ�ضع
للزكاة (خم�ص�ص �إه�ل�اك  -خم�ص�ص هبوط �أ�سعار �أوراق
مالية  -خم�ص�ص دي��ون م�شكوك يف حت�صيلها  -خم�ص�ص
هبوط �أ�سعار)
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•م�صاريف الت�أ�سي�س :تعترب من الأ��ص��ول الثابتة فال
تخ�ضع للزكاة.
•الت�أمينات ل��دى الغري :تعترب من امل��ال املحبو�س غري
قادرة على النماء فال تدخل يف الوعاء الزكوي.
•ت�ضم الأرباح املتحققة يف العام �إىل وعاء الزكاة وكذلك
الأرباح املرحلة من ال�سنوات ال�سابقة.
•الأ�سهم وهي �صكوك ملكية تدخل يف الوعاء الزكوي
وتزكى بالقيمة ال�سوقية.
•الب�ضاعة ل��دي الغري تدخل يف ال��وع��اء ال��زك��وي ب�سعر
�سوق البلد املوجودة فيه.
رابع ًا :ح�صر جميع االلتزامات على املزكي:
•ال��دائ �ن��ون و�أوراق ال��دف��ع ق���ص�يرة الأج ��ل وال�ق��رو���ض
ق�صرية الأج��ل وال�سحب على املك�شوف كلها تدخل يف
االلتزمات الزكوية.
•امل�صروفات امل�ستحقة وامل�ستحقات للغري تدخل �ضمن
االلتزامات الزكوية.
•القرو�ض طويلة الأج��ل وف��وائ��ده��ا وال�سندات و�أوراق
الدفع طويلة الأجل ال تدخل يف االلتزامات الزكوية.
•املخ�ص�صات املتعلقة بزيادة االلتزامات مثل (خم�ص�ص
نهاية اخلدمة – خم�ص�ص التعوي�ضات – خم�ص�ص
الإجازات) تدخل يف االلتزامات الزكوية.
•ال�سندات و�أذون ��ات اخل��زان��ة وه��ي �صكوك دائ�ن��ة تزكى
بالقيمة الإ�سمية.
حتديد وعاء الزكاة:
وعاء الزكاة = املوجودات الزكوية  -االلتزامات الزكوية.
ف�إذا كان الناجت ي�صل الن�صاب وجبت الزكاة و�إال فال زكاة
ح�ساب مقدار الزكاة:
مقدار الزكاة = وعاء الزكاة * ن�سبة الزكاة.
ن�سب الزكاة:
يتم تق�سيم مقدار الزكاة بني ال�شركاء بن�سب توزيع ر�أ�س
املال ولي�س توزيع الأرباح ،ف�إذا كان هناك نظام الدولة يطبق
الزكاة ف�إن الزكاة تربط على مال ال�شركة ككل و�إن مل يكن
ف�إن كل �شريك ملزم ب�إخراج زكاته.
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مجلة
فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..
تصدر عن معهد دبي القضائي
�أ�سعار اال�شتراكات :
في الإمارات العربية المتحدة

4

أعداد في السنة

للوزارات والهيئات الحكومية 120 :درهماً
للأفراد 60 :درهماً في ال�سنة

ال�شروط الواجب توافرها يف املال اخلا�ضع للزكاة:
امللكية التامة (وه��ي القدرة على الت�صرف يف املال
ت�صرفاً تاماً دون منازعة بحيث يكون منافع هذا املال
عائدة بالكامل له).
•حلول احلول.
•بلوغ الن�صاب.
•�شرط النماء.
•الزيادة عن احلاجات الأ�صيلة.
يف حالة �شركات امل�ساهمة و�إن كانت ال تخرج زكاة يرى
البع�ض �أن يقوم امل�ساهم ب�إخراج الزكاة بقيمة ما ميلكه من
�أ�سهم وعائداتها يف نهاية كل حول ،وهناك من يرى �أن تتم
التفرقة ح�سب الغر�ض من االقتناء ف��إن ك��ان الغر�ض هو
التجارة فيها ف�إنها تزكيها وعائدها زك��اة جت��ارة ،و�إن كان
الغر�ض االحتفاظ بها للح�صول على عائدها فيزكي العائد
منها فقط كزكاة نقود.
ويف النهاية هذا قليل من كثري اجتهدنا لتب�سيط الأمر
ولت�شجيع ال�شركات على �إخ ��راج زكاتها ب�صورة �صحيحة
ت�ستند على الأ��س����س الفقهية واملحا�سبية ولي�ست ب�صورة
جزافية ترتكز على التقدير ال�شخ�صي.

في الخارج

للوزارات والهيئات الحكومية 50 :دوالراً  +تكلفة البريد
للأفراد 25 :دوالراً  +تكلفة البريد
لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق �أو االت�صال على عناوين المعهد
هاتف + 9714 - 2833300 :فاك�س+ 9714 - 2827071 :
بريد �إلكترونيmail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :

و�إر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي
 - 1الدفع نقداً  ..في مقر المعهد
()H.H THE RULER’S COURT - DUBAI
� - 2إ�صدار �شيك با�سم/
 - 3حوالة بنكية �إلى الح�ساب التالي ..
ا�سم البنك:
فرع:
�سويفت كود (:)Swift Code
ا�سم الح�ساب:
رقم الح�ساب (:)IBAN A/C

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD
H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

مع �إر�سال �صورة �إي�صال الحوالة �إلى المعهد

�أرغب في اال�شتراك في مجلة «المعهد» الف�صلية

اال�سم:
العنوان بالتف�صيل  /للت�سليم المبا�شر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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إعداد آمنة الشامسي
ق�سم التدريب والتطوير
amna.alshamsi@dji.gov.ae

احترافية التدريب القضائي ونقل
المسؤولية من الفرد إلى المجموعة
يُعد الق�ضاء �أحد �أهم مقومات الحكم الر�شيد في الع�صر الحا�ضر ،وهو من �أهم عوامل النمو االقت�صادي والتطور
ال�سيا�سي واالجتماعي وتعزيز الحريات العامة� .إال �أنه ال يكفي وجود ق�ضاء م�ستقل ونزيه بل يجب �أن يكون
�أداء الم�ؤ�س�سات الق�ضائية على �أعلى درجة من االحترافية و�أن يتمتع العاملون فيها ب�أعلى م�ستويات الكفاءة ،بما
يمكنها من تحقيق �سيادة القانون ودفع تطور المجتمع ونمائه.
�إن تطوير العن�صر الب�شري في مجال العمل الق�ضائي �إنما
يكون من خالل ثالثة محاور �أولها يت�صل بتطوير �إج��راءات
التعيين واالختيار وثانيها رفع كفاءة العاملين بالق�ضاء من
خالل التدريب و�أخ�ي��راً تبني نظام تقييم ل�ل�أداء ي�ستند �إلى
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معايير مو�ضوعية دقيقة وحديثة يكون حافزاً على الإج��ادة
ومعالجة الثغرات� ،إال �أن التدريب الق�ضائي قد يعد �أهم هذه
المحاور الثالثة.
وتكمن �أهمية التدريب الق�ضائي في �أنه ينقل الم�سئولية

عن تطوير التخ�ص�ص المهني والكفاءة في العمل من الفرد
�إلى المجموع �أي �إلى الم�ؤ�س�سة ،فاالحترافية في �أداء العمل
والتخ�ص�ص المهني الدقيق من �أهم �سمات العمل الق�ضائي،
والقا�ضي واجب عليه ال�سعي الدائم لرفع قدراته واال�ستجابة
الحتياجات المجتمع وعليه �أن يوازن بين ما تفر�ضه مقت�ضيات
ا�ستقالل الق�ضاء وبين مبد�أ م�سئولية الق�ضاء �أمام المجتمع.
تعريف التدريب الق�ضائي:
يق�صد بالتدريب التنمية المنهجية لل�سلوكيات والمهارات
والمعارف للفرد من �أجل م�ساعدته على الأداء وفقاً للمعايير
المطلوبة في �سياق معين.
و�أ�صبح التدريب الق�ضائي جزءاً من الحياة اليومية لعمل
القا�ضي والم�ؤ�س�سات الق�ضائية .ولي�س من ال�صحيح �أن الق�ضاة
كفئة تتمتع بم�ستوى رفيع من الت�أهيل القانوني نتيجة المعايير
ال�صارمة لعملية االختيار والتعيين لي�سوا بحاجة للتدريب،
ذلك �أن هناك العديد من المهن التي يتمتع ممار�سوها بم�ستوى
عال من الخبرة مثل الطيارين والأطباء بل ورواد الف�ضاء ،دون
�أن يكون ذلك حائ ً
ال دون تلقيهم لتدريب م�ستمر يناق�شون من

يق�صد بالتدريب ..تنمية �سلوكيات
ومهارات ومعارف الفرد

خالله معوقات الأداء وي�سعون لالرتقاء بها.
�إن المفهوم المتعارف عليه الآن لمتطلبات الأداء الق�ضائي
ي�شمل الإلمام بالقانون ،المهارة والفاعلية وح�سن �إدارة الوقت،
ف�ض ً
ال ع��ن القيم وال�سلوك ه��ذا م��ن الناحية ال�ف��ردي��ة ومن
الناحية الم�ؤ�س�سية ي�شمل م��دى ا�ستجابة النظام الق�ضائي
الح �ت �ي��اج��ات ال�م�ج�ت�م��ع م��ن ح�ي��ث ت��وف�ي��ر الأم� ��ن ال�ق��ان��ون��ي،
االنت�صاف والعدالة ،ال�سرعة المعقولة للف�صل في الق�ضايا،
ح�سن �إدارة مرفق العدالة .وعلى حد تعبير ال�سيد Sir Anthony
 Masonرئي�س المحكمة العليا ف��ي �أ�ستراليا الأ��س�ب��ق ف��إن
التدريب الق�ضائي ال يجب �أن يخ�ص�ص لمناق�شة الم�شكالت
القانونية والمبادئ الق�ضائية و�إدارة العدالة فح�سب بل يجب
�أن ين�صب على التفاعل بين القانون والمجتمع.
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تغريدات قانونية

�أنواع ومناهج التدريب الق�ضائي:
تعتمد �أنواع ومناهج التدريب الق�ضائي على م�ستوى الخبرة
المهنية للمتدربين في�صنف �إل��ى ت��دري��ب �أ�سا�سي� ،أو تكوين
�أ�سا�سي كما جرت العادة على ت�سميته في الأنظمة الق�ضائية
الفرانكوفونية  Formation Initialeي�ستهدف الملتحقين
حديثا بالعمل الق�ضائي �أو من يجري تهيئتهم لاللتحاق به،
وتدريب م�ستمر  Formation Continueي�ستهدف الممار�سين
للعمل الق�ضائي على اختالف م�ستويات خبرتهم.
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حماية ال��دول��ة والمحافظة على ا�ستقاللها و�سيادتها واج��ب وطني مقد�س..
والقانون الجديد �سيطبق على الجميع..
د .جا�سم المطوع@drjasem21h
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ً
منوذجا:
معهد دبي الق�ضائي
ت�أ�س�س المعهد بموجب ال�ق��ان��ون رق��م ( )1ل�سنة 1996م
ال�صادر من �صاحب ال�سمو حاكم دبي ،والمعدل بالقانون رقم
 27ل�سنة 2009م ،ال�صادر في 3دي�سمبر 2009م ،كم�ؤ�س�سة عامة
تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية ،وقد �أن�شئ
لي�ساهم برفد الم�ؤ�س�سات الق�ضائية والعدلية والقانونية في
دولة الإم��ارات العربية المتحدة بالموارد الب�شرية الم�ؤهلة،
وملحق بديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي.
وتن�ص ر�ؤي��ة المعهد على �أن نكون مركزاً �إقليمياً للتميز
القانوني والعدلي� ،أما الر�سالة فهي تزويد �أع�ضاء المجتمع
ال�ق��ان��ون��ي ب��أف���ض��ل ت��دري��ب م�ه�ن��ي ،م��ع ال�ت�ط��وي��ر الم�ستمر
لإك�سابهم المعرفة الحديثة ذات ال�صلة.
ويعتمد المعهد على مجموعة من القيم الم�ؤ�س�سية وهي:
الجودة والتميز ،وال�شفافية ،واالبتكار ،ولعل �أهم ما ي�ؤ�س�س
لطبيعة و�أهمية عمل المعهد في مجال التدريب هي كلمة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم« :ما �سننفقه
على التدريب والت�أهيل ا�ستثمار كبير بالم�ستقبل ال نعرف
�أف�ضل منه».
ويهدف المعهد �إلى تطوير برامج وم�سارات ت�أهيلية وتدريبية
متخ�ص�صة ت�ستهدف توفير كفاءات ب�شرية م�ؤهلة في المجاالت
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ع��دل�ي��ة ،وتح�سين م���س�ت��وى ال��وع��ي المجتمعي
بالجوانب القانونية والعدلية العامة ،ف�ضال عن تطوير �شبكة
عالقات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات ،وتطوير
قواعد بيانات ومعلومات ومن�شورات ودرا�سات متخ�ص�صة لدعم
العاملين في المجاالت القانونية والعدلية.

@HHShkMohdJan 19HH Sheikh Mohammed

وقفة �صادقة مع النف�س قد تنقلنا من عالم ال�ضياع �إلى عالم النجاح ..لحظات
�صادقة نب�صر بها الحياة من منظور �آخر« .حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن تحا�سبوا».
إعداد :شمسة خليفة المري

لكل �أ�صل ا�ستثناء ،واال�ستثناء على اال�ستثناء �أ�صل .قاعدة_قانونية

salmarri@dji.gov.ae

�صالح بوفرو�شه الفال�سي@salahbufroshaJan 20

مكتب الفعالية امل�ؤ�س�سية

التدريب الق�ضائي �صار جزء ًا من
احلياة اليومية للم�ؤ�س�سات القانونية

ُّ�س ُمـ ّو ال َقـان ْ
ـون@Smm_lawJan 14

اعتباراً من الغد �سوف يحظر في الإمارات التـدخين �أثناء قيادة ال�سيارة الخا�صة
في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره  12عاماً.
د .عبداهلل الع�صيمي@obaidalosaimiAug 25

ي���س��اه��م ال�م�ع�ه��د بتطبيق ال �ت��دري��ب الأ� �س��ا� �س��ي لتلبية
االحتياجات الخا�صة بالفئة القانونية والق�ضائية وذلك من
خالل دبلوم العلوم القانونية والق�ضائية لت�أهيل �أع�ضاء النيابة
العامة ،دبلوم العلوم القانونية والق�ضائية لت�أهيل الق�ضاء
الع�سكري ،دبلوم العلوم القانونية والق�ضائية لت�أهيل الق�ضاة
الجدد ،دبلوم الت�أهيل المهني لت�أهيل المحكمين الأ�سريين،
دبلوم الت�أهيل المهني لت�أهيل الم�أذون ال�شرعي.
والتدريب الم�ستمر وذل��ك من خ�لال البرامج التدريبية
الم�ستمرة التي يقوم بها المعهد باعتباره جهة متخ�ص�صة
ب�ت��زوي��د العاملين ف��ي ال�م�ج��االت الق�ضائية وال�ق��ان��ون�ي��ة بما
ي�ستجد م��ن م�ع�ل��وم��ات وم� �ه ��ارات الزم ��ة كنتيجة للتطوير
الحا�صل ف��ي الت�شريعات القانونية والإج� ��راءات الق�ضائية،
وذلك بت�صميم برامج تدريبية ق�صيرة.

الن�ص الخا�ص يقيد الن�ص ال�ع��ام والم�صلحة العامة مقدمة على الم�صلحة
الخا�صة وال يجوز االتفاق بن�ص خا�ص على تقييد نظام عام قانون
مي�ساء را�شد غدير@Maysa_GhadeerJul 17

�إذا كان القانون في دولة الإمارات يجرم ت�صوير الآخرين ون�شر �صورهم نرجو
من المخت�صين والجهات الم�س�ؤولة تعميم المواد ون�شرها قانون الإمارات
حوراء مو�سى@HAWRAMOSA Jun 2

يعاقب الم�شرع على الخطر ذلك �أن النتيجة المادية (ال�ضارة) مقدرة الوقوع
متى توافرت الظروف لذلك .قانون

م�ست�شار قانوني@Attorney1000 May 9

ومن ثم يجوز للوالي �أن يعزل القا�ضي ويقول له :ما عزلتك لف�ساد فيك لكني
�أخ�شى �أن تن�سى العلم ،فادر�س ثم عد �إلينا حتى ُنقلدك ثانياً .قانونيات قانون
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أنثــى

وعلى �سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ،يف امل�ج��ال العلمي تكون
بالفطرة مهمة الإخ�صاب للذكر ،بينما تـتحمل الأنثى
م�شقة احلمل وال��والدة .و�أم��ا يف اجلانب ال�شرعي ،فقد
�أوج ��ب اهلل �سبحانه وت �ع��اىل امل�ي�راث ل�ل��ذك��ر م�ث��ل حظ
الأنثيـني .فال تـتـحقق مثل هذه املعادالت �إال با�شرتاط
حتديد اجلن�س.وال م�ساحة هنا ملناق�شة �إجراء �أي تعديل
يف ه��ذه ال�ق��وان�ين الر ّبـانية ال�ت��ي ال ي�ج��وز حتى جمرد
التفكري بتغيري �أي جزئية منها.
و�أما من حيث القوانني والت�شريعات ،فكان لهذا االختالف
النوعي �آثاره القانونية التي امتدت �إىل تخ�صي�ص بع�ض
الوظائف� ،أو منح بع�ض االم�ت�ي��ازات واحل�ق��وق �أو حتى
جلن�س دون الآخر .و�أب�سطه مثا ًال و�أكرثه
ٍ
فر�ض عقوبات
�شيوعاً يف معظم دول العامل� :إجازات الو�ضع للموظفات
الإناث و�إجازات الأبوة للموظفني الذكور.
وا�� �ش�ت�رط امل �� �ش � ّرع الإم� ��ارات� ��ي �أن ي �ك��ون ال �ن��ائ��ب ال�ع��ام
االحتادي ذكراً ( )1والق�ضاة يف املحاكم االحتادية ذكوراً.
وعند �إج��راء التفتي�ش الذاتي �سوا ًء يف م�سرح اجلرمية
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املراجع
 - 1مادة  18من القانون الإماراتي االتحادي رقم  3ل�سنة  1983في �ش�أن
ال�سلطة الق�ضائية االت�ح��ادي��ة ،وال�م��ادة رق��م  10من القانون الإم��ارات��ي
االتحادي رقم  3ل�سنة  1995بتعديل القانون رقم  8ل�سنة  1992ب�ش�أن
النيابة العامة.
 - 2م��ادة  2من القانون االت�ح��ادي رق��م  35ل�سنة  1992ب�إ�صدار قانون
الإجراءات الجزائية.
 - 3البند  4م��ن ال�م��ادة  7م��ن نظام و��ش��روط الترخي�ص لغير الأط�ب��اء
وال�صيادلة بمزاولة بع�ض المهن الطبية في القطاع الخا�ص .1987
 - 4المادة  6من القرار رقم  4ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم منح الم�ساكن
الحكومية والأرا�ضي ال�سكنية للمواطنين في �إمارة دبي.
 - 5المادة  344من قانون العقوبات االتحادي الإماراتي.
 - 6ال�م��ادة  2م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  51ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة جرائم
الإتجار بالب�شر .
 - 7المادة  359من قانون العقوبات االتحادي الإماراتي.
 - 8م��ادة  1من القانون االت�ح��ادي رق��م  13ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�ضمان
االجتماعي.

شيماء مانع أحمد

طالبة حقوق –ال�سنة الثالثة
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إعداد /محمد اليافعي
yafai.mohd@gmail.com

تختلف �صفات الكائنات الحية  -ومن �ضمنها
الإن�����س��ان  -ف��ي ال��ذك��ور منها ع��ن الإن���اث م��ن حيث
طبيعتها المتمثلة في الكرومو�سومات والخاليا
والأع�ضاء الجن�سية ،فهي خ�صائ�ص يولد الإن�سان
بها .ونتيجة لهذه االختالفات اتجهت الفطرة بما
يتفق معها العقل والمنطق نحو تحديد وتعيـين مهام
جن�س دون الآخر.
معينة يناط بت�أديتها ٌ

وقفة

ُيشترط أن تكون

�أو ال���س�ج��ون ،ي�ج��ب �أن ي �ك��ون تفتي�ش امل�ت�ه�م��ة الأن �ث��ى
مبعرفة �أنثى ،حيث ال تـُـقبل �أقوال �شهود التفتي�ش من
ال��ذك��ور ( .)2وف�ضـّـل القانون بالن�سبة ل�شاغل وظيفة
فـني التخاطب يف امل�ج��االت الطبية �أن تكون �أنثى لأن
معظم عملها �سيكون مع الأط�ف��ال ( .)3ومتنح حكومة
دبي للإناث الأرام��ل واملطلقات �سكناً حكومياً �أو �أرا�ض
�سكنية يف الإمارة ( .)4ولكي تكون عقوبة اجلاين ال�سجن
امل�ؤبد يف جرمية اخلطف �أو احلجز بغري وجه قانوين
ي�شرتط �أن يكون املجني عليه من فئة الإناث ،ف�إن كان
ذك��راً �أ�صبحت العقوبة ال�سجن امل��ؤق��ت ( .)5وال ميكن
ارتكاب جرمية اجتار بالب�شر بحق ذكرٍ بالغ ،بل ي�شرتط
�أن ت�ك��ون �أن�ث��ى ( .)6وي�ج��ب �أن ت�ك��ون ال�ضحية �أن�ث��ى يف
جرائم التعر�ض على وج��ه يخد�ش احلياء ( .)7ون�سبة
التعوي�ض املدين للأنثى املت�ضررة من الت�شوه يف الوجه
�أك�بر م��ن ن�سبته للذكر .وي�ستفيد  -بحكم القانون -
الطالب الذكر املتزوج من اخلدمات التي تقدمها وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية (.)8
مل ت� ��أتِ ه��ذه االخ�ت�لاف��ات �إال م���ص��داق�اً لقوله تعاىل:
ال ْن َثى).
( َو َل ْي َ�س ال َّذ َك ُر َك ُْ أ

مالئكة األمن
م��ن خ�ل�ال ن �ط��ق ك�ل�م��ة امل�لائ �ك��ة ي �ت��واج��د ��ش�ع��ور
ال �إرادي ل ��دى ال���ش�خ����ص ب ��الأم ��ن وال�ط�م��أن�ي�ن��ة
واحل��را��س��ة و كيف ال ،ون�ح��ن �أم��ة م�سلمة ت�ؤمن
باخلالق عز وج��ل ومالئكته ،ول�ه��ذا ،نقول اليوم
بكل فخر �إن �سلطاتنا الأمنية هي مبثابة املالئكة
التي حتر�ص على تعزيز الأمن والأمان واال�ستقرار
للدولة و�أفرادها ..و ذلك يتج�سد يف ا�سرتاتيجيات
تطوير �أجهزتها الع�سكرية والأمنية وال�شرطية
والعديد من اجلهات املدنية الداعمة لها ،وذلك
عرب ت�أهيل الكوادر الب�شرية والإمكانات والتقنيات،
لتكون ه��ذه الأج�ه��زة ق��ادرة دوم �اً على �صون �أمن
الوطن وا�ستقراره ،وو��ص��و ًال �إىل حتقيق ال�شعور
ب��ال���س�ع��ادة ل��دى ال �ف��رد وذل ��ك ت��أك�ي��د ع�ل��ى تعليق
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي -رع��اه اهلل -على نتائج امل�سح ال�ث��اين ل�ل�أمم
املتحدة مل��ؤ��ش��رات ال�سعادة والر�ضا ب�ين ال�شعوب،
والتي ج��اءت دول��ة الإم ��ارات فيها يف املركز الأول
عربياً ،ويف املركز الـ  14على م�ستوى �شعوب العامل
على �أن «�سعادة الفرد هي البداية ملجتمع م�ستقر
مطمئن ومنتج» وبذلك نكون �أ�سعد �شعب.
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أيام في التاريخ

تفاصيل يرويها

ملف استضافة إكسبو
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بد�أت الفكرة يف نوفمرب  2011ومتثلت يف ر�سالة �إىل العامل ب�أن الإمارات تبحث
التقدم بطلب ملف ال�ست�ضافة �إك�سبو .2020
يف  /19فرباير � 2012أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي مر�سوماً بت�شكيل جلنة عليا
ال�ست�ضافة �إك�سبو الدويل  2020برئا�سة ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم.
يف  /28فرباير� 2012 /أطلقت الإمارات حملتها العاملية ال�ست�ضافة احلدث
بالتزامن مع زيارة الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�ض في�سنتي جونزالي�س
لو�سرينالي�س �إىل الدولة.
يف  /10يونيو 2012 /زار وفد اللجنة العليا الإماراتية مقر املكتب الدويل
للمعار�ض يف باري�س وقدم عر�ضاً تو�ضيحياً.
يف /3يوليو /بد�أت كربيات ال�شركات العاملية و�ضع املخطط الرئي�س ملوقع
املعر�ض املقرتح الذي ك�شف عنه يف /17دي�سمرب.2012 /
يف /12يونيو 2013/تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
وفد الدولة �إىل باري�س كا�شفاً النقاب عن مبادرة «�إك�سبو اليف» وال�شعارات الفرعية
للملف وهي احلراك وحتقيق اال�ستدامة وخلق الفر�ص� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء �صندوق
وبرنامج لل�شراكة واالبتكار بقيمة  100مليون يورو.
يف /13يونيو 2013/كتب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم مقاالً
ن�شرته ال�صحف املحلية حتت عنوان (ملاذا نريد ا�ست�ضافة العامل يف 2020؟) تناول
فيه �أهمية ودوافع املناف�سة.
/19يونيو� 2013/صدور كتاب يحمل �شعار ملف ا�ست�ضافة �إك�سبو (توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل).
ً
�/22أكتوبر 2013/ا�ستقبلت الإمارات  250موفدا من �سفراء دول ومبعوثني
ميثلون  167دولة ع�ضو يف املكتب الدويل للمعار�ض – املنظمة الدولية امل�س�ؤولة عن
اختيار الدول امل�ضيفة ملعر�ض �إك�سبو.
الأربعاء /27نوفمرب 2013/يوم حب�س الأنفا�س حيث اجتماع املكتب الدويل
للمعار�ض بح�ضور  168ع�ضواً بينهم وفد الإمارات ،حيث جرت ثالث جوالت
ت�صويت الختيار املدينة امل�ست�ضيفة ..حيث خرجت �ساوباولو (الربازيل) ثم �أزمري
(تركيا) ويف اجلولة الثالثة فازت دبي (الإمارات) على مدينة ايكاتنبريغ (رو�سيا)
بـ � 116صوتاً.
م�ساء الأربعاء /27نوفمرب� 2013/أجرى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ات�صا ًال هاتفياً ب�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رعاه اهلل ،هن�أه خالله بفوز دبي با�ست�ضافة �إك�سبو .2020
و�أكد �سموه �أن فرحتنا يف الإمارات ت�ضاعفت بهذا الفوز الذي يتزامن مع
احتفاالتنا باليوم الوطني لدولة الإمارات ،ونوه �سموه �إىل �أن هذا الفوز هو تتويج
ل�سل�سلة النجاحات والإجنازات الكبرية التي حتققها دولتنا ب�شكل متوا�صل منذ
قيامها قبل  42عاماً ،ما جعلها حتتل مواقع ال�صدارة يف املجاالت كافة.
وقال �سموه :لقد كنا على ثقة منذ اليوم الأول لتقدمنا با�ست�ضافة �إك�سبو 2020
ب�أن دبي جديرة بالفوز ،و�أن بالدنا متتلك كل مقومات النجاح لتنظيم معر�ض فريد
ي�ضفي ب�صمة جديدة ومميزة على معار�ض �إك�سبو الدولية.

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي – ق�سم البحوث والدرا�سات
وللح�صول على �إ�صداراتنا خارج الدولة:
جمهورية م�صر العربية  :مكتبة دار النه�ضة العربية
اململكة العربية ال�سعودية  :مكتبة القانون واالقت�صاد

