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من�صبي  توليت  �أن  بعد  وتحديد�ً  �صنو�ت،  �صبع  حو�لي  قبل 

عدة  ع��ق��دت  �ل����وزر�ء  لمجل�س  ورئ��ي�����ص��اً  �ل��دول��ة  لرئي�س  كنائب 

�ج��ت��م��اع��ات م��ت��و����ص��ل��ة م���ع ب��ع�����س �ل��م�����ص��وؤول��ي��ن ف���ي �ل��ح��ك��وم��ة 

�التحادية، وكلفت فريق �لعمل باإجر�ء مجموعة من �لدر��صات 

�أهم �حتياجات �لمو�طنين و�أهم �لتغيير�ت �لتي  �ل�صريعة حول 

نريد �أن نجريها في عمل �لحكومة .. وبعد �أن تكونت لدي فكرة 

قمت   .. �لمو�طنون  منا  وماذ� يريد؟  نريد؟  م��اذ�  عن  و��صحة 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  بزيارة 

�صموه  ��صتقبلني  �الأي����ام..  �أح���د  ظهيرة  ف��ي  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 

جميعاً  �لمو�طنون  يعرفها  �لتي  �لمعهودة  بابت�صامته  كعادته 

ويعرفها جميع من قابله وجل�س معه .. عر�صت على �صموه في 

ظهيرة ذلك �ليوم �أهم �الأولويات في خطة عملي و�أهم �لتغيير�ت 

�أن  �لقادمة.. بعد  �لمر�حل  و�أه��م  �لحكومة  بها في  �صاأقوم  �لتي 

 .. و�ح��د  فريق  .. نحن جميعاً  بركة �هلل  ل��ي: على  ق��ال  �نتهيت 

�صتكون  �لمو�طنين  و�حتياجات   .. �أ�صده  �أن��ا  عندكم  نق�س  و�أي 

�الأولوية لنا جميعاً..

عن  و�لمتابعات  �ل��در����ص��ات  م��ن  لديه  �صموه  �أن  �أع���رف  كنت 

بدقتها عندما  تفاجاأت  ولكن  �لكثير،  �ل�صيء  �لمو�طنين  �أحو�ل 

ب��د�أن��ا �ل��ع��م��ل ف��ي �ل��م��ي��د�ن، ك��ان��ت ت��اأت��ي��ن��ا ���ص��ك��وى م��ن �صيادين 

مو�طنين في منطقة بعيدة هم بحاجة لميناء �صيد �صغير مثاًل 

.. وعندما نوجه بتلبية �لطلب نفاجاأ باأن فريق عمل رئي�س �لدولة 

نطلب  كنا   .. قبلنا  خطتهم  �صمن  وو�صعوه  �لميز�نية  ر���ص��دو� 

ح�صر �لمو�طنين ممن هم بحاجة الإحالل م�صاكنهم فنفاجاأ باأن 

�لقو�ئم جاهزة في ديو�ن �لرئا�صة وهي �صمن �لدر��صة .. كثرت 

�صكاوى �لمو�طنين في �إحدى �لفتر�ت عبر �لبث �لمبا�صر �لذي 

نتابعه د�ئماً من مو�صوع �لديون �لبنكية .. فوجهت فريق �لعمل 

بعمل در��صة حول �لمو�صوع، وعند �لتو��صل مع �لجهات �لمعنية 

و�أخبرنا  قبلنا  �لدر��صة  نف�س  طلب  �لدولة  رئي�س  ب��اأن  �أخبرونا 

�الأخوة في ديو�ن �لرئا�صة باأن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة ر�صد 

10 مليار�ت درهم لحل هذ� �لمو�صوع..
�أعلنا �لعام 2013 عاماً للتوطين .. فوجدنا م�صروعاً جاهز�ً 

كان يعمل عليه رئي�س �لدولة قبلنا الإطالق مبادرة لتوظيف 25 

2010  قمنا بعمل عدة �جتماعات مع  �لعام  .. في  �أل��ف مو�طن 

�لحكومات �لمحلية لتن�صيق خططنا .. وكان لدى بع�س �الإمار�ت 

في مو�صوع  �التحادية خا�صة  �لحكومة  �الحتياجات من  بع�س 

�أن  �الأخ من�صور بن ز�يد  .. قررنا عمل در��صة فاأخبرني  �لطرق 

�لدر��صة جاهزة بطلب من رئي�س �لدولة حول �لبنية �لتحتية في 

وو�صلت  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع  ميز�نية  و�صي�صاعف  �الإم��ار�ت 

هذه �لميز�نية �أخير�ً ل� 20 مليار درهم في جميع �إمار�ت �لدولة.

م�صاريع  وف��ي  �الإ���ص��ك��ان  م�صاريع  ف��ي  �لمو�صوع  ه��ذ�  يتكرر 

فترة  قبل  كنا  �أن��ن��ا  حتى  غيرها،  وف��ي  �ل��ج��دي��دة  �لم�صت�صفيات 

لتحفيز  �ل��ج��دي��دة  �ل��ح��ك��وم��ي��ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ات  بع�س  ف��ي  نتناق�س 

و�لمتو�صطة  �ل�صغيرة  �ل�صباب في م�صاريعهم  �لبنوك على دعم 

�صندوقاً  �صيوؤ�ص�س  �لدولة  رئي�س  ب��اأن  من�صور  �ل�صيخ  ليخبرني 

م�صاريع  ل��دع��م  �ل��دول��ة  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  و�صي�صمل  �ل��غ��ر���س  لنف�س 

�ل�صباب بميز�نية 2 مليار درهم.

�لدولة  رئي�س  على  للثناء  لي�س  �لمقال  ه��ذ�  �ل��ي��وم  �أك��ت��ب 

حفظه �هلل .. بل �أكتبه للتاريخ .. �أكتبه الأ�صع �صهادتي �أننا ما 

�صابقناه في �صيء يخ�س تلبية �حتياجات �لمو�طنين �إال �صبقنا 

�حتياجات  تلم�س  �أن  �لقادة في كل مكان  ليتعلم  �أكتبه   .. فيه 

�لمو�طنين وتلبية متطلباتهم ال يحتاج لكثير من �ل�صو�صاء 

�ل��ذي بد�أ  ب��اأن ه��ذ� �لرجل  �أكتبه لتعرف �الأج��ي��ال  و�ل��ك��الم .. 

لم  �ليوم  ولغاية  �ل�صتينات  نهاية  منذ  ر�صمية  منا�صب  تولي 

يتوقف يوماً عن �لعمل وعن تتبع �حتياجات �صعبه .. وتلم�س 

م�صاكلهم وق�صاياهم وحلها..

يعالج �لمو�طنين على نفقته .. يق�صي �لدين عن �لمديونين 

بنف�صه .. يتابع م�صاريع �إ�صكان �لمو�طنين ب�صكل �صخ�صي .. يفك 

�لم�صجونين .. ويكرم �لو�فدين .. ويمد يد �لخير للمحتاجين 

من  هو  ومو�طنيه  دولته  �صوؤون  متابعة  في  �نغما�صه   ورغ��م    ..

�أكثر �لنا�س تلم�صاً الحتياجات �ل�صعوب �الأخرى .. و�أكثر �لقادة 

عطاء .. و�أكثرهم رحمة بالم�صكين و�لم�صرد و�لجائع و�صاحب 

�لعالية  و�إن�صانيته   .. �لمرهف  .. وح�صه  �لكبير  .. قلبه  �لحاجة 

جعلت منه مفخرة لنا جميعاً في مجال �لعمل �الإن�صاني.

تولية  �هلل  رح��م��ه  ز�ي���د  �ل�صيخ  �ل��ع��رب  حكيم  ق��رر  عندما 

1969 وه��و في  �صنة  �لعهد في  ز�ي��د والي��ة  �ل�صيخ خليفة بن 

ف��ر�غ ولم  .. لم يكن ذلك من  �لو�حدة و�لع�صرين فقط  �صن 

يكن من ��صتعجال .. بل هي روؤية ثاقبة لل�صيخ ز�يد .. ونظرة 

دقيقة  وم��الح��ظ��ة  �ل���ه���ادئ..  �ل�����ص��اب  ذل���ك  ل��م��ع��دن  متفر�صة 

الإخال�صه وتفانيه في خدمة �لنا�س..

�لقيادة..  في  مختلفة  مدر�صة  �صاحب  ز�ي��د  بن  خليفة 

و�صاحب فل�صفة متفردة في �إد�رة �لدول و�ل�صعوب .. و�صاحب 

منهج جديد في �إ�صعاد �لنا�س .. منهجه وفل�صفته ومدر�صته 

هو �الإن�صان .. كل �إن�صان له قيمة عند خليفة بن ز�يد .. كل 

مو�طن له �أولوية .. كل فرد ي�صتحق �أن يعي�س حياة كريمة 

.. كل �صاب ي�صتحق �أن يكون له فر�صة .. كل �إمر�أة ت�صتحق 

�أن تحقق طموحاتها  .. كل مري�س ي�صتحق �أن يعالج .. كل 

�أ�صرة ت�صتحق �أن ت�صكن .. كل �صاحب حق ي�صتحق �أن ياأخذ 

حقه .. كل محتاج ي�صتحق �لم�صاعدة بغ�س �لنظر عن مكانه 

�ل�صيخ خليفة  .. وكل ذلك ير�ها  �أو دينه  �أو جن�صه  �أو عمله 

م�صوؤولية �صخ�صية عليه .. وو�جباً �صمن و�جباته .. و�أولية 

في جدول �أعماله..

�أي همة و�أي عزيمة و�أي قدوة وقيادة..

هو كما قال �ل�صاعر ..

له همم ال منتهى لكبارها 

 وهمته �ل�صغرى �أجل من �لدهر

خليفة بن ز�يد هو قائد عالمي متفرد ومختلف وناجح 

دون  م��ن  وينجز   .. ب��ه��دوء  يعمل   .. �صعبه  م��ن  وم��ح��ب��وب 

�إخ��ال���س.. ما  .. ويتفانى بكل  ق��رب  .. ويتابع عن  �صجيج 

يميز خليفة بن ز�يد حفظه �هلل �أنه يرتكز على قيم عظيمة 

 .. و�لرحمة لمجتمعه   .. ل�صعبه  �لمحبة  قيم   .. في عمله 

و�لعطف على جميع �أبناء وطنه.. 

 .. �ل��ج��م  بتو��صعه  م��و�ط��ن��ي��ه  ق��ل��وب  ز�ي���د  ب��ن  َم��لَ��َك خليفة 

وقربه  الأحو�لهم  ..وتتبعه  خلقه  ودماثة   .. �لهادئة  و�بت�صامته 

كثيرين غيرهم  قلوب  ز�ي��د  بن  وَم��لَ��َك خليفة   .. �ل�صديد منهم 

بجوده وكرمه .. ورفيع خ�صاله .. ورجاحة عقله .. وبعد نظره..

خليفة بن ز�يد هو قائد وقدوة .. وهو �صيرة وم�صيرة نتعلم 

منها كل يوم .. خ�ص�صنا هذه �الأيام لن�صكره جميعاً الأنه ي�صتحق 

بنف�صي  و�أب����د�أ   .. �هلل  ي�صكر  ال  �ل��ن��ا���س  ي�صكر  ال  وم��ن   .. �ل�صكر 

فاأ�صكره بالنيابة عن كل مو�طن ومو�طنة .. و�أ�صكره بالنيابة عن 

كل �أ�صرة �صعيدة في هذ� �لبلد .. و�أ�صكره بالنيابة عن كل مز�رع 

و�صياد ومعلم ومهند�س وطبيب وغيرهم .. و�أ�صكره بالنيابة عن 

�آالف �ل�صباب �لذي وفر لهم �لفر�س .. و�أ�صكره بالنيابة عن �آالف 

�لذين  �لمحتاجين  و�آالف   .. بعالجهم  تكفل  �لذين  �لمر�صى 

�صدد ديونهم .. و�أ�صكره بالنيابة عن دولة �الإمار�ت �لذي بذل لها 

وليله  وتفكيره  وحياته وجهده  وقته  يعطيها  ز�ل  وما  و�أعطاها 

ونهاره .. حتى و�صلت الأف�صل �لمر�تب �لعالمية .. �أ�صكره و�أدعو 

�لجميع ل�صكره..

�صكر�ً خليفة .. �صكر�ً من �أ�صعد �صعب لقائد �لوطن..

شكرًا خليفة
بقلم :  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

               نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي 
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املدير العام  

القاضي د.جمال السميطي

عندما �أطلق �صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�س 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �الأجندة �لوطنية« لدولة �الإمار�ت  �لدولة رئي�س مجل�س 

خالل �الأعو�م �ل�صبعة �لقادمة و�صوال لروؤية �الإمار�ت 2021 في عيدها �لذهبي بمنا�صبة 

�لقطاعات  في  وم�صاريع  �أهد�فاً  ت�صمنت  و�لتي  �تحادها،  من  عاماً  خم�صين  �إكمالها 

�لتعليمية، و�ل�صحية، و�القت�صادية، و�ل�صرطية، وفي مجال �الإ�صكان و�لبنية �لتحتية 

و�لخدمات �لحكومية، وقد �أكد �صموه على مجموعة من �لقيم �لتي �أ�صبحنا بف�صل �هلل 

وبف�صل حكمة وروؤية قيادتنا �لر�صيدة عنو�ناً لدولتنا و�صعبنا وحكومتنا.

ومن �أغلى و�أنف�س ما ذكره �صيدي يحفظه �هلل: �أهمية �لعمل كفريق عمل �إمار�تي 

و�حد.. و�لم�صاركة �الإيجابية بين �لقيادة و�ل�صعب،  وذلك في قول �صموه »نريد رجااًل 

�أقوياء.. ون�صاء متفانيات .. و�صباباً متحم�صين لي�صاركونا رحلتنا نحو �لنجاح.. نريد 

فريق عمل �الإمار�ت �أن يكون يد�ً و�حدة وقلباً و�حد�ً ليتمم هذ� �الإنجاز..« وما�أجمل 

�لتفاوؤل من �لقائد ل�صعبه وهو يبث فيهم �لطاقة �الإيجابية فقال �صموه: » �أنا متفائل 

بكم وبفريق �لعمل.. ومتفائل بدولة �الإمار�ت.. وحتى �لرقم �صبعة يدعوني للتفاوؤل 

�أ�صبوع �صنعمل بها دون توقف..  �أيام في كل  �صبعة  �لخير و�لبركة و�لعمل..  الأنه رقم 

باالإنجاز  مليئة  �صتكون  �أعو�م  و�صبعة  �لمتوحد..  بيتها  في  معاً  �صتعمل  �إمار�ت  و�صبع 

و�صواًل لعيدنا �لذهبي..«

قانون اخلدمة الوطنية:
�آل  ر��صد  بن  محمد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صيدي  برئا�صة  �لوزر�ء  مجل�س  �أ�صدر 

�إمار�تية  وطنية  دفاع  قوة  لت�صكيل  �لهادف  �لجديد  �لوطنية  �لخدمة  قانون  مكتوم 

�إلز�مياً  �الإمار�تي  �لجي�س  �لتجنيد لخدمة  �لقانون  و�صيجعل  �لوطن،  لحماية حدود 

للذكور و�ختيارياً لالإناث،  ولعل �لب�صر و�ل�صعادة �لتي قوبل بها �صدور �لقانون يدل 

على مدى �لتناغم بين �لقيادة �لحكيمة و�ل�صعب �لوفي، حيث ت�صرك �لقيادة �ل�صعب 

في تعميق و�صائج �النتماء و�لوالء، و�ال�صتعد�د �لتام لتلبية �لند�ء فما �أغلى �الأوطان �إذ 

نادت! وما �أعظم �ل�صعب �إذ لبى �لند�ء! 

�ل�صعر�ء  �أمير  و�صدق  ك�صعب!  �لدنيا  �صعوب  وباأ�صعد  كوطن!  باإمار�تنا  بالك  فما 

�صوقي، حين قال:

وطني لو �صغلت بالخلد عنه                                          نازعتني �إليه في �لخلد نف�صي

وما اإك�سبو 2020  اإال نتيجة حتّمية..
من ترى في �لكون يجهل دبي ؟ ومن ُتر�ه لم يدِر عنها ولم ت�صغل 

فكره؟ فهي من تتلمذت �لتحديات طفاًل عند مدر�صتها حتى تخرجت 

�أمر  �أي  عن  للحديث  �لطبيعي  �لمجرى  �إن  �إنجاز�ت.  و�أ�صبحت  منها 

�أن نخالف ذلك ونتحدث عنه قبل حدوثه  �أما  �أو نتيجة هو بحدوثه، 

�لتي  �لعظيمة  �لحالة  هي  ودبي  �لعظيمة،  لالأمور  �إال  يحدث  ال  فهو 

يتحدث عنها �لقا�صي و�لد�ني وعن �إنجاز�تها قبل حدوثها وعنها باأنها 

�لعام  �إلى  يعود  دبي  تاأ�صي�س  �إن  �هلل.  باإذن  باقية  وهي  عظيمة،  مدينة 

1833 عندما ��صتقر ما يقارب من 800 �صخ�س ينتمون �إلى قبيلة »بني 

�لخور وقتئذ ي�صكل  �لخور. وكان  �آل مكتوم عند منطقة  يا�س« بقيادة 

دبي ميناء  �لع�صرين �صارت  �لقرن  بد�ية  للمنطقة، مع  ميناء طبيعياً 

منطقة  في  �الأكبر  هي  ديرة  جهة  في  �لو�قعة  �ل�صوق  وكانت  �صهير�ً، 

وجهة  �صارت  لذ�  محاًل،   350 من  �أكثر  على  �حتوت  وقد  �ل�صاحل، 

�إجمالي  كان  �لفترة  تلك  في  م�صتمر.  ب�صكل  و�لزو�ر  �لتجار  يق�صدها 

عدد �صكان دبي حو�لي 20,000 ن�صمة، �صكل �لمقيمون ن�صبة �لربع منه. 

ر�أ�س  وهي:  �لثالثة  �القت�صاد  بها مقومات  �لتي  بالمدينة  لي�صت  دبي 

تلك  خالفت  قد  تكون  بذلك  وهي  �لب�صري،  و�لعن�صر  و�الأر�س  �لمال 

�لمقومات �لتقليدية لالقت�صاد، و�إنما �عتمدت في بناء �قت�صادها على 

�لفنية،  �لمعرفة  �لجديد هي  �القت�صاد  عليها  يقوم  مقومات مختلفة 

و�الإبد�ع، و�لذكاء، و�لمعلومات، م�صّكلة بذلك مقومات حديثة قبل �أن 

ينتبه �إليها �لعالم ، وقد �نتبه �إليها قادتها وحكامها �ل�صابقون �لمغفور 

وقد  �صعيد  بن  ر��صد  و�ل�صيخ  مكتوم  بن  �صعيد  �ل�صيخ  �هلل  باإذن  لهما 

و��صل تلك �لم�صيرة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم. 

فهي بذلك ��صتطاعت من خالل قيادتها �لروؤيوية �أن تنّبه �لعالم �إلى 

�أهمية �قت�صاد �لمعرفة بعنا�صره �صالفة �لذكر منذ ن�صاأتها، حتى �نتبه 

لها �لجميع. 

لقد ��صتطاعت دبي �أن ت�صنع مدينة موؤ�ص�صاتية قائمة على توفير 

�لحكومية«  �لخدمات  بيئات  »�صناعة  �حترفت  وقد  �لخدمات،  �أف�صل 

توؤمن  �لخا�صة، بل وت�صبقها، وهي  �لموؤ�ص�صات  تناف�س  �أ�صبحت  بحيث 

�صناعة  مع  �لتكامل  �أي�صاً  تعني  بحيث  لالإمارة،  �لمتكاملة  بال�صناعة 

�لتعليمية  و�لبيئة  �لعدلية  �لبيئة  مثل  �لفاعلة  �لمجاورة  �لبيئات 

و�لبيئة �الجتماعية و�لبيئة �لثقافية بمفهومها �الإ�صباعي و�لتنظيمي 

كنظام »�صاند« للتحول �القت�صادي و�الجتماعي و�لثقافي. �إن بناء بيئة 

�لد�عمة  و�للوج�صتية  �لمادية  �لم�صتلزمات  تاأمين  يتطلب  �لخدمات 

و�لمقيم  �لمو�طن  تمنح  �لتي  �لحو��صن  خلق  يعني  �ل�صناعة،  لهذه 

ثقتهما بم�صروعات �لمدينة وبمبادر�تها، وتعطي �لثقة للم�صتثمر لكي 

يت�صجع لالنخر�ط في عملية �لتحول من خالل �صخ �ال�صتثمار�ت.

ت�ألق املعهد يف 2013 ...
�لتاألق  هذ�  وجاء   2013 �لعام  في  كعادته  �لمعهد  تاألق  لقد 

�متد�د�ً لتاألق دبي في �لعام 2013 وقد حقق �إنجاز�ت كبيرة في 

من  �أكثر  �لتدريبية  خدماته  من  ��صتفاد  فقد  �لمن�صرم،  �لعام 

في  �نطالقه  منذ  �إ�صد�ر�ً   62 �إ�صد�ر�ته  وبلغت  �صخ�س،   4200

�لعام 2009، ناهيكم عن مذكر�ت �لتفاهم، ولعل من �أهمها مع 

»�لمدر�صة �لفرن�صية للق�صاة« و»�لمعهد �لق�صائي �لتركي«.

وجه  تحديث  فهو   2014 �لعام  في  �لمعهد  جديد  عن  و�أما 

�لمجل�س �لعلمي �لق�صائي من خالل �إ�صر�فه على بر�مج ريادية 

�لقياد�ت  وبر�مج)تمكين  �لمو�طن(،  �لق�صائي  )�لموجه  مثل: 

�لبر�مج  هذه  وبرنامج)دو�ئر(.  �لذكي  و�لتدريب  �لق�صائية(، 

و�لمبادر�ت �لمبتكرة فر�صتها �لم�صتجد�ت �لجديدة �لتي دخلت 

فيها �الإمارة موؤخر�ً وما �إك�صبو 2020 ببعيد.

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

رب درهم �صاعد في توفير �ألف درهم.نقطة وأول السطر..

الرقم 7 سر التفاؤل
وقيم اعتدناها كإماراتيين
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أصدره محمد بن راشد

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة المعهد

�أ�صدر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء »رعاه �هلل« ب�صفته حاكماً 

الإمارة دبي �لمر�صوم رقم 32 ل�صنة 2013 بت�صكيل مجل�س �إد�رة 

معهد دبي �لق�صائي.

وي�صم مجل�س »معهد دبي �لق�صائي« برئا�صة �صعادة ع�صام 

بن  �صعيد  �أح��م��د  �لدكتور  ه��م:  �أع�صاء  �صتة  �لحميد�ن  عي�صى 

ه��زي��م، و�أح���م���د م��ح��م��د ب��ن ح��م��ي��د�ن، و�ل��دك��ت��ور ل����وؤي محمد   

بالهول، و�لدكتور جمال ح�صين �ل�صميطي و�لدكتور �أحمد عيد 

�لمن�صوري، وعبد �لمنعم �صالم بن �صويد�ن.

 منح مفتشي مؤسسة دبي لخدمات 
اإلسعاف صفة الضبطية القضائية

�لمكلفين  �الإ���ص��ع��اف  لخدمات  دب��ي  موؤ�ص�صة  مفت�صي  منح  ت��م 

و�ل�صيار�ت  و�لموؤ�ص�صات  �لمن�صاآت  على  و�لتفتي�س  �لرقابة  باأعمال 

�لخا�صة �لتي تعمل في مجال �الإ�صعاف �صفة �ل�صبطية �لق�صائية.. 

و�أكد �لمدير �لتنفيذي لموؤ�ص�صة دبي لخدمات �الإ�صعاف خليفة بن 

�لدر�ي �أن هوؤالء �لمفت�صين �لذين تلقو� تدريباً في دورة متخ�ص�صة 

ف���ي �ل��م��ج��ال ن��ظ��م��ه��ا م��ع��ه��د دب���ي �ل��ق�����ص��ائ��ي ���ص��ي��م��ار���ص��ون عملهم 

ب�صالحية �ل�صبطية �لق�صائية هذ� �لعام.

المعهد يحتفل باليوم الوطني ويحتفي بيوم الَعَلم

�حتفى »معهد دبي �لق�صائي« في �لثاني من دي�صمبر �لما�صي باليوم �لوطني �لثاني و�الأربعين لتاأ�صي�س دولة �الإمار�ت و�صط �أجو�ء 

�أر�س �الإمار�ت، و�صارك في �الحتفالية موظفو كل من »د�ئرة �لمو�رد �لب�صرية لحكومة دبي«  �إلى  مفعمة بالفخر و�العتز�ز و�النتماء 

ووز�رة �لتربية و�لتعليم �إلى جانب كبار �لم�صوؤولين و�لموظفين في �لمعهد..وفي �ل�صاد�س من نوفمبر �حتفى �لمعهد بيوم �لعلم وتم 

رفع �لعلم �الإمار�تي مجدد�ً فوق مقره �لو�قع في منطقة �لقرهود ��صتجابة لمبادرة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم، 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �لتي تق�صي باعتبار �لثالث من نوفمبر/ت�صرين �لثاني منا�صبة وطنية 

�صنوية لالحتفال بالعلم �الإمار�تي �لذي يمثل رمز�ً لالتحاد بكل ما يحمله من معاٍن �صامية، وذلك بالتز�من مع ذكرى تولي �صاحب 

�أر�صى  �لتي  �ل�صاملة  �لنه�صة  �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل ورعاه، مقاليد �لحكم ليو��صل م�صيرة  �ل�صيخ خليفة بن ز�يد  �ل�صمو 

دعائمها �لمغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه.

�لمعرفية و�لمهنية  �لثغر�ت  �صد  �لق�صائي« �صبل  ناق�س »معهد دبي 

لدى طلبة �لقانون في دولة �الإمار�ت بما ي�صهم في بناء جيل قادر على 

مو��صلة تطوير نظام قانوني وق�صائي �صمن �أطر و��صحة تخدم م�صيرة 

�لغرير«  »جامعة  من  �لم�صتوى  رفيع  وفد  مع  وذلك  �ل�صاملة،  �لنه�صة 

�صّم كاًل من �لدكتور �صالح زين �لدين، عميد كلية �لقانون، و�لم�صت�صار 

�لقا�صي  �لوفد  ��صتقبال  في  وكان  �لطوي�صي..  ريا�س محمود  �لقانوني 

�لدكتور جمال �ل�صميطي، مدير عام »معهد دبي �لق�صائي«، بح�صور كل 

�لم�صارك في  �لجنائي  �لقانون  �أ�صتاذ  �لمو�في،  �لدكتور عبد�لر�زق  من 

�لمعهد، ونورة �لرميثي، رئي�س ق�صم �لبحوث و�لدر��صات.

..ومع جمعية حقوق اإلنسان
عام  �ل�صميطي مدير  �لدكتور جمال ح�صين  �لقا�صي  بحث 

»معهد دبي �لق�صائي«، �صبل تعزيز �لعالقة �ال�صتر�تيجية و�أطر 

في  �الإن�صان«  لحقوق  �الإمار�ت  »جمعية  مع  �لم�صترك  �لتعاون 

�الإن�صان  حقوق  �حتر�م  مبادئ  حول  �لعام  �لوعي  ن�صر  مجال 

وبناء مجتمع �آمن للجميع. وجاء ذلك خالل زيارة للمعهد قام 

�إد�رة »جمعية  بها محمد ح�صين �لحمادي، نائب رئي�س مجل�س 

�الإمار�ت لحقوق �الإن�صان«، على ر�أ�س وفد من �لجمعية.

ندوة النظام العام واآلداب العامة 
والتطبيقات القضائية

حول  متخ�ص�صة  ن��دوة   )DJI( �لق�صائي«  دب��ي  »معهد  ��صت�صاف 

�لق�صائية«  و�لتطبيقات  �ل��ق��ان��ون  ف��ي  �لعامة  و�الآد�ب  �ل��ع��ام  »�ل��ن��ظ��ام 

�إمارة  في  و�لقانوني  �لق�صائي  �لجهازين  �أع�صاء  و��صعة من  بم�صاركة 

�لعام  بالنظام  �لتعريف  �أبرزها  على عدة محاور  �لندوة  دبي..��صتملت 

�لدولة  في  �لعام  و�لنظام  �لتقليدي  �لنظام  ومالمح  �لعامة  و�الآد�ب 

�لحديثة ف�صاًل عن �لتطبيقات �لق�صائية للنظام في قانون �الإجر�ء�ت 

�لمدنية وقانون �الإثبات وقانون �الأحو�ل �ل�صخ�صية وقانون �لمعامالت 

�لعقارية ومنازعات  �لتجارية وقانون �لمعامالت �لمدنية و�لمنازعات 

�لتنفيذ وقانون �لعمل وغيرها من �لق�صايا �لموؤثرة ذ�ت �ل�صلة.

اأن�شطة املعهد

تعاون في نشر المعرفة مع جامعة الغرير
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ال جلسة عصف ذهني
نظم »معهد دبي �لق�صائي« موؤخر�ً جل�صة ع�صف ذهني تحت عنو�ن 

»بناء وتطوير قدر�ت �أع�صاء �ل�صلطة �لق�صائية« بم�صاركة و��صعة من 

روؤ�صاء �لنيابات في �لنيابة �لعامة وروؤ�صاء �لمحاكم وق�صاة �ال�صتئناف 

��صتر�تيجيات  �إلى  للو�صول  نوعية  دبي، وذلك في خطوة  في محاكم 

و�الرت��ق��اء  �ل��ق��ان��ون  م��ب��د�أ  تر�صيخ  �صاأنها  م��ن  و�أف��ك��ار ج��دي��دة  مبتكرة 

�أعلى م�صتويات �لتميز بما ين�صجم مع م�صيرة  �إلى  بالنظام �لق�صائي 

�لريادة �لتي تنتهجها دولة �الإم��ار�ت. وتمحورت �لجل�صة �لتي عقدت 

�لتدريبية  �لعملية  م��ع��وق��ات  ح��ل��ول  ح��ول  روت��ان��ا  �لب�صتان  ف��ن��دق  ف��ي 

�لق�صائية  �ل�صلطة  �أع�����ص��اء  ق���در�ت  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  و�صبل  �لق�صائية 

و�الحتياجات �لتدريبية الأع�صائها لعام 2014، ف�صاًل عن �لمو�صوعات 

�لو�جب معالجتها خالل بر�مج �لتدريب �لتي ينظمها �لمعهد. 

بن  محمد  ب��ن  مكتوم  �ل�صيخ  �صمو  م��ن  كريمة  رع��اي��ة  تحت 

ر��صد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئي�س �لمجل�س �لق�صائي، جرت 

�أعمال »�لملتقى �لدولي لنيابات �الأ�صرة و�الأحد�ث 2013« �لذي 

بدبي  �لعامة  �لنيابة  مع  بالتعاون  �لق�صائي«  دبي  »معهد  نظمه 

على مدى يومين بم�صاركة �إقليمية ودولية و��صعة للوقوف على 

بق�صايا  يخت�س  فيما  �لنيابي  �لعمل  ف��ي  �لم�صتجد�ت  �أح���دث 

�لعالمي  �الهتمام  بزيادة  �لمنتدى  و�أو���ص��ى  و�الأح���د�ث.  �الأ���ص��رة 

�لمجتمعات  �أو���ص��اط  بين  و�لثقافية  �لقانونية  �لتوعية  ببر�مج 

لتعزيز  توعية  بر�مج  وتبّني  �لمد�ر�س  طلبة  �صّيما  ال  �لمحلية 

�لم�صاركة  وتفعيل  و�لعائلية  �الجتماعية  بالق�صايا  �لعام  �لوعي 

�الأ�صا�صية  �لنو�ة  باعتبارها  �الأ�صرة  كيان  على  للحفاظ  �لهادفة 

لبناء مجتمع �صحي و�صليم، وتعزيز قنو�ت �لتو��صل مع �لجهات 

�لت�صريعات  وت��ط��وي��ر  تحديث  �صبيل  ف��ي  �لمحلية  �لت�صريعية 

�لم�صتجّد�ت  م��ع  ين�صجم  ب��م��ا  و�الأح�����د�ث  ب��االأط��ف��ال  �لمتعلقة 

قال  وتعليقاً  �لحياة.  مناحي  مختلف  ف��ي  �لجذرية  و�لتغير�ت 

�ل��ق��ا���ص��ي �ل��دك��ت��ور ج��م��ال �ل�����ص��م��ي��ط��ي، م��دي��ر ع���ام »م��ع��ه��د دب��ي 

�إنَّ دبي خطت خطو�ت متقدمة على �صعيد معالجة  �لق�صائي«، 

�لعدل  على  �لقائم  �ل�صلح  مبد�أ  �إل��ى  ��صتناد�ً  �الأ�صرية  �لق�صايا 

�إلى توفير �ل�صبل �لالزمة للحفاظ  �لذي يقود �لجهود �لر�مية 

على �لتما�صك �لعائلي وحماية �الأ�صرة باعتبارها �لخلية �الأولى 

و�لنو�ة �الأ�صا�صية لتركيبة �لمجتمع. و�أ�صاف �ل�صميطي: تم عقد 

باعتبارها  دبي  نيابة  وبين  بيننا  م�صتركة  بمبادرة  �لملتقى  هذ� 

�صريكاً ��صتر�تيجياً �أ�صا�صياً للمعهد. 

تحت  متخ�ص�صة  ن���دوة  �لق�صائي«  دب��ي  »معهد  ��صت�صاف 

بالب�صر«  �التجار  جريمة  لمو�جهة  �الأّول  �لدفاع  »خ��ط  عنو�ن 

وذلك في قاعة محمد بن ح�صر في �لمعهد بم�صاركة 34 موظفاً 

من �لمنافذ �لجمركية و�لمطار�ت وبح�صور �لدكتور �صعيد بن 

عمير �لغفلي، وكيل �لوز�رة �لم�صاعد ل�صوؤون �لمجل�س �لوطني 

بالب�صر،  �الت��ج��ار  لمكافحة  �لوطنية  �للجنة  ومقرر  �الت��ح��ادي 

»معهد  عام  مدير  �ل�صميطي،  ح�صين  جمال  �لدكتور  و�لقا�صي 

دب��ي«،  »���ص��رط��ة  م��ن  �صلطان  ج��م��ال  و�ل��دك��ت��ور  �لق�صائي«،  دب��ي 

و�لم�صت�صارين  �لنيابة  ووك���الء  �لق�صاة  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  �إل���ى 

نَّ �التجار بالب�صر 
َ
�أ �لقانونيين. و�أّكد �لدكتور جمال �ل�صميطي 

بات تحدياً عالمياً يحمل تبعات �صلبية على مختلف �لم�صتويات 

تكثيف  �صرورة  �إلى  الفتاً  و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�صادية 

�إيجاد حلول فاعلة  �صاأنه  �إط��ار عمل و��صح من  �لجهود الإيجاد 

لهذه �لق�صية �لعابرة للحدود.

وّق����ع »م��ع��ه��د دب���ي �ل��ق�����ص��ائ��ي« م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 

في   )ENM( »فرن�صا للق�صاء في  �لوطنية  »�لمدر�صة 

�لقانوني  �لتعاون  نطاق  تو�صيع  ت�صتهدف  نوعية  نقلة 

و�لق�صائي �لقائم بين �الإمار�ت وفرن�صا وتعزيز �لعمل 

�لنيابة  و�أع�����ص��اء  �لق�صاة  ت��دري��ب  م��ج��ال  ف��ي  �لثنائي 

�لتي من  �لممار�صات  و�أف�صل  �لخبر�ت  وتبادل  �لعامة 

�صاأنها �الرتقاء بالنظام �لق�صائي و�لمنظومة �لعدلية. 

و�تفق �لطرفان على ت�صهيل قنو�ت تبادل �لمعلومات 

�لدر��صات  مجال  في  و�لخبر�ت  �لتدريبية  و�لبر�مج 

�لت�صريعية و�الإجر�ء�ت �لق�صائية و�لممار�صات �لعدلية 

وغيرها من �لق�صايا ذ�ت �الهتمام �لم�صترك. 

توصيات الملتقى الدولي
لنيابات األسرة

طاولة مستديرة ألعضاء النيابة العامة

�أع�صاء  بين  م�صتديرة  طاولة  �جتماع  �لق�صائي«  دبي  »معهد  نظم 

�لنيابة �لعامة من دبي وفرن�صا تحت عنو�ن »ممار�صات �لمدعي �لعام في 

�لثانية  للدورة  �لختامي  �ليوم  فعاليات  وذلك على هام�س  �لم�صتقبل«، 

من »�لملتقى �لدولي للعد�لة و�لقانون« �لذي �أقيم تحت �صعار »�الأ�صبوع 

كبار  م��ن  نخبة  بح�صور  �الأف�����ص��ل«  �لممار�صات  �لفرن�صي..  �لقانوني 

و�لخبر�ء  و�لقانونيين  و�لق�صاة  �لقر�ر  و�صّناع  �لحكومية  �ل�صخ�صيات 

مناق�صات  �لجل�صة  وتخللت  و�لق�صائي،  �لقانوني  بال�صاأن  و�لمعنيين 

�لعالم في  �لعامة في دول  �لنيابة  �لتي تو�جه  �لتحديات  مو�ّصعة حول 

ظل �لتطور�ت �لحديثة �لمتالحقة على �لم�صتويين �الإقليمي و�لدولي.

ندوة حول جرائم االتجار بالبشر

مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

اأن�شطة املعهد
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�أح���ي���ا »م��ع��ه��د دب����ي �ل��ق�����ص��ائ��ي« �ل����ذك����رى �ل��ث��ال��ث��ة 

و�لع�صرين لرحيل �لمغفور له �ل�صيخ ر��صد بن �صعيد �آل 

مكتوم، طيب �هلل ثر�ه، �لتي ت�صادف �ل�صابع من �أكتوبر، 

وذلك في �لعدد �ل�صابق )16( من »مجلة �لمعهد«. 

وتحت عنو�ن »في ذكرى رحيله.. ر��صد باٍق في قلوبنا«، 

�ل�صميطي،  ح�صين  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  �ل��ق��ا���ص��ي  ����ص��ت��ذك��ر 

�لمدير �لعام، �إنجاز�ت �ل�صيخ ر��صد �لذي يعتبر رمز�ً من 

رموز �لنه�صة �لح�صارية لدولة �الإمار�ت.

توزيع إصدارات المعهد
في السعودية ومصر

�لوعي  �الإقليمية في تعزيز  �لريادة  ��صتكمااًل لم�صيرة 

�لق�صائي«  دبي  »معهد  حاز  �لعدلية،  و�لثقافة  �لقانوني 

موؤخر�ً على حقوق توزيع �إ�صد�ر�ته من �لموؤلفات �لق�صائية 

و�لمجاّلت  و�لعدلية  �لقانونية  و�لدر��صات  و�لبحوث 

�لدورية و�لدر��صات �لعلمية في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

�لريا�س  في  و�لقانون”  �القت�صاد  “مكتبة  عبر  وم�صر 

تعتبر�ن  �للتين  �لقاهرة  �لعربية” في  �لنه�صة  و”مكتبة 

من كبرى �لمكتبات �لمتخ�ص�صة في ن�صر �لكتاب �لقانوني 

في �لعالم �لعربي.

في معرض الكتاب..
طرح 30 كتابًا جديدًا

وكشف شخصية القاضي عادل
من  ج��دي��د�ً  ع��ن��و�ن��اً   30 ع��ن  �لق�صائي«،  دب��ي  »معهد  ك�صف 

�لعلمية  و�لبحوث  �لق�صائية  و�لموؤلفات  �لقانونية  �لمطبوعات 

و�لدر��صات �لعدلية و�لمن�صور�ت و�لكتب �لمتخ�ص�صة بت�صريعات 

وقو�نين دولة �الإمار�ت وفي مقدمتها �لعدد �لثالث من »مجلة 

معهد دبي �لق�صائي �لعلمية �لمحكمة« وجديد »مجلة �لمعهد« 

تحت  �أقيم  �ل��ذي   »2013 للكتاب  �لدولي  �ل�صارقة  »معر�س  في 

�صعار »في حب �لكلمة �لمقروءة«.

�لكرتونية  ع��ادل  �لقا�صي  �صخ�صية  عن  �لمعهد  ك�صف  كما 

�ل��وع��ي  لتعزيز  و�ل��ه��ادف��ة  �الإم���ار�ت���ي���ة  �لبيئة  م��ن  �ل��م�����ص��ت��وح��اة 

�لقانوني ونقل �لمعرفة �لقانونية لدى �الأ�صرة �الإمار�تية.

العدد الثالث
من “المجلة المحّكمة”

�أ�صدر »معهد دبي �لق�صائي« في �أكتوبر �لما�صي �لعدد �لثالث 

�ل�صنوية  ن�صف  �لعلمية  �لمطبوعة  �ل��م��ح��ّك��م��ة«،  »�لمجلة  م��ن 

�لمعنية بن�صر �لبحوث �لقانونية و�لق�صائية و�لدر��صات �لمقارنة 

و�لمن�صور�ت  �الإ����ص���د�ر�ت  ل�صل�صلة  ��صتكمااًل  �ل��ع��رب��ي��ة،  باللغة 

�لدورية �لر�مية �إلى ت�صجيع �لبحث �لعلمي �لجاد ورفد �أع�صاء 

�لممار�صات  و�أف�����ص��ل  �ل��ح��دي��ث��ة  بالمعرفة  �ل��ق��ان��ون��ي  �لمجتمع 

�لمهنية. وتناول �لعدد مجموعة من �لق�صايا �لقانونية و�لعدلية 

�لحديثة  �لتو��صل  وو�صائل  �الإلكترونية  بالتجارة  �ل�صلة  ذ�ت 

تما�صياً مع توجه �الإمار�ت نحو �لتحول �إلى �لحكومة �لذكية.

كتيبان جديدان من
سلسلة كتيب الجيب

�صل�صلة  من  و�لخام�س  �لر�بع  �لُكتّيبين  موؤخر�ً  �لمعهد  �أ�صدر 

»كتّيب �لجيب �لقانوني« �لتي تمثل م�صدر�ً مرجعياً ي�صع مبادئ 

�ل��ج��دي��د�ن،  �لكتّيبان  ويمثل  �ل��دول��ة،  ف��ي  �لعليا  �لمحاكم  �أح��ك��ام 

و�القتر�ن  لالرتباط  �لق�صائية  »�لمبادئ  عنو�ن  يحمالن  �للذ�ن 

و�ال�صتر�ك في محاكم دولة �الإمار�ت« و»�لمبادئ �لق�صائية للتقادم 

ف��ي م��ح��اك��م دول���ة �الإم������ار�ت«، �إ���ص��اف��ة ن��وع��ي��ة مهمة ل��الإ���ص��د�ر�ت 

و�لعدلية  �لقانونية  و�ل��در����ص��ات  و�لبحوث  �لق�صائية  و�لموؤلفات 

�لتي ت�صهم في تر�صيخ مبد�أ �صيادة �لقانون.

في ذكرى رحيل راشد

ز�ر وفد من جمعية �لمحا�صبين و مدققي �لح�صابات �الإمار�تية 

برئا�صة �صعادة �صيف بن عابد �لمهيري رئي�س مجل�س �الإد�رة، معهد 

�لدكتور  �لعام  �لمدير  �صعادة  ��صتقبالهم  في  وكان  �لق�صائي،  دبي 

جمال �ل�صميطي و�الأ�صتاذة مريم �لرميثي مديرة �ل�صوؤون �الإد�رية 

و�الأ�صتاذة ربى مح�صن �صكرتيرة �لمعهد و�الأ�صتاذة �صم�صة م�صوؤولة 

�لتدريب. ورحب �لدكتور �ل�صميطي بوفد �لجمعية موؤكد�ً �أن هذه 

�صاأنه  من  �ل��ذي  �لم�صترك  �لعمل  في  ت�صهم  و�ل��ل��ق��اء�ت  �ل��زي��ار�ت 

ظل  ف��ي  تعمل  �لتي  �لحكومية  �لجهات  بين  �لتعاون  ج�صور  م��د 

��صتر�تيجية موحدة، هدفها �الرتقاء بالعمل �لم�صترك.

جمعية  وف��د  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �ل�صميطي  �صهد  كما 

تكون  �أن  متمنياً  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �لح�صابات  وم��دق��ق��ي  �لمحا�صبين 

�لخطوة بد�ية لتعاون و��صع بين �لجانبين.

مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين
معالي محمد �لمر رئي�س �لمجل�س �لوطني �أثناء زيارته جناح 

�لمعهد بمعر�س �ل�صارقة �لدولي للكتاب 

معالي عبد �لغفار ح�صين �أثناء زيارته لجناح �لمعهد بمعر�س �ل�صارقة �لدولي

اأن�شطة املعهد



عندما اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س 

اإدارة مرافق وخدمات  اإلى »مدينة ذكية«، بما يكفل  الوزراء حاكم دبي، عن م�شروع تحويل دبي 

لجميع  ال�شرعة  عالي  الإنترنت  وتوفير  ومترابطة،  ذكية  اإلكترونية  اأنظمة  عبر  كافة  المدينة 

ال�شكان في الأماكن العامة لتوفير معلومات وخدمات حية ت�شتهدف النتقال لنوعية حياة جديدة 

لجميع �شكان وزوار اإمارة دبي.

 %59,5
يعرفونها ولكنهم 

يحتاجون املزيد

 %50
قالوا: جهود التوعية 

بالت�سريعات جيدة 

جدًا، كافية 

%35,7
 ال ميتلكون املعرفة 

الك�ملة بحقوقهم 

وواجب�تهم الق�نونية 

يف املعامالت 

االإلكرتونية

 % 7,1
اعتربوها 

غري كافية

في ا�ستبي�ن لـ مجلة المعهد

المدينة الذكية.. وتشريعاتنا القانونية

دبي جاهزة.. 
والتشريعات متوافقة تقنيًا

تح�صين  �لجديد:  �لم�صروع  هذ�  من  ي�صتهدف  كان 

�لحياة، حيث قال �صموه:

في  جديد  و�ق��ع  ل�صنع  �لتكنولوجيا  ت�صخير  »نريد 

مدينة دبي وحياة مختلفة ونموذج جديد في �لتنمية«.

�لذكية  دب���ي  م�����ص��روع م��دي��ن��ة  »�إن  ���ص��م��وه:  و�أ����ص���اف 

�صير�صخ طريقة جديدة في �إد�رة �لمدن، نتمنى تعميمها 

الحقاً عبر كافة مر�فق �لدولة، حيث �صيرتبط �ل�صكان 

�ل�صرعة،  عالية  �صبكات  عبر  د�ئ���م  ب�صكل  �لمدينة  م��ع 

�أف�صل  خدمات  لتوفير  بع�صها  مع  �لجهات  و�صترتبط 

�أن ت�صل خدماتنا لكل طفل  �أقل، نريد  و�أ�صرع وبتكلفة 

ن��وع��ي��ة حياة  و���ص��ائ��ح، ل�صنع  �أع��م��ال  و���ص��اب ورج���ل  و�أم 

الأدو�ت  تحتاج  �ل��ي��وم  �ل��م��دن  ف����اإد�رة  للجميع،  ج��دي��دة 

جديدة، وفكر مختلف، و�إبد�عات من نوع جديد«.

وتتغير  �الأي���ام  م��ع  روؤي��ت��ن��ا  »تتطور  �صموه:  و�أ���ص��اف 

قو�عد �لتنمية لتتكيف مع و�قع علمي ودولي جديد ومن 

خالل تجربتنا �لطويلة تعلمنا �أنه ال يوجد نموذج د�ئم 

و�حد في �لتنمية، بل �إبد�ع د�ئم وتطوير ال يتوقف«.

ب��ن ر��صد  ب��ن محمد  �ل�صيخ ح��م��د�ن  �أك���ّد �صمو  وق��د 

�أن �لتوجيهات تق�صي بالبدء  �آل مكتوم، ولي عهد دبي، 

فور�ً في تنفيذ �لم�صروع �لجديد، و�لذي يعتبر مرحلة 

�لذكية«  »�لحكومة  لم�صروع  ��صتكمااًل  ت��اأت��ي  متطورة 

�آل  ر��صد  �ل�صيخ محمد بن  �ل�صمو  �أطلقه �صاحب  �لذي 

�لحكومية  �لجهات  �صابق، وقطعت فيه  مكتوم في وقت 

���ص��وط��اً ك��ب��ي��ر�ً، ف���ي ح��ي��ن ���ص��ي��ك��ون �ل�����ص��ك��ان ه���م م��ح��ور 

لهم  بنية تحتية متطورة  توفير  �لحالي عبر  �لم�صروع 

عالية  �صبكات  عبر  �لمدينة  �إد�رة  �أنظمة  م��ع  وربطهم 

�صت�صكل  ب�صرية  و�أل��ي��اف  �لعامة،  �الأم��اك��ن  في  �ل�صرعة 

�لعمود �لفقري للم�صروع �لجديد، و�صتعمل على توفير 

�لمجاالت  من  بالعديد  تتعلق  ومتنوعة  حية  معلومات 

�لمرتبطة بحياتهم �ليومية.

وقد �صارعت �لموؤ�ص�صات و�لهيئات الإطالق م�صاريعها 

وبر�مج  تحتية  بنى  م��ن  �لذكية  بالمدينة  تتعلق  �لتي 

و�أن���ظ���م���ة، وم���ن ق��و�ن��ي��ن وت�����ص��ري��ع��ات ت���ت���الءم م���ع ه��ذه 

لتوجيهات �صمو ولي عهد  �لثورة �لمعلوماتية، وتنفيذ�ً 

�لعملية  ه��ذه  م��ن  ليكونو� ج���زء�ً  للجميع  ودع��وت��ه  دب��ي 

و�لبحوث  �لدر��صات  ق�صم  �لق�صائي-  دبي  �أجرى معهد 
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حتقيق العدد



�لم�صتطلعة  مجموع  وبين  �لثانوية،  �ل�صهادة  يحملون 

�آر�وؤهم )30( مو�طناً ومو�طنة و)12( و�فد�ً.

معرفتك  تقيم  ك��ي��ف  �ال���ص��ت��ب��ي��ان:  ���ص��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 

بالحا�صب �الآلي وبر�مج �الأجهزة �لذكية �أجاب )33( من 

�أفر�د �لعينة باأنها جيدة جد�ً مقابل )7( �عتبروها جيدة 

و)2( و�صفوها باأنها متو�صطة.

ورد�ً على �صوؤ�ل حول مدى �لقيام باإنجاز �لمعلومات 

و�لخدمات با�صتخد�م �الإنترنت �أو �لهو�تف �لذكية �أجاب 

عدة  م��ر�ت  ��صتخدموها  باإنهم  �لعينة  �أف���ر�د  م��ن   )36(

مقابل )6( قالو� �أنهم ��صتخدموها لمرة و�حدة.

ورد�ً على �صوؤ�ل حول مدى معرفة �لم�صتطلعة �آر�وؤهم 

�الإنترنت  �لقانونية في معامالت  وو�جباتهم  بحقوقهم 

فيما  �لمزيد،  �إل��ى  و�أح��ت��اج  �أعلمها  نعم  ق��ال )25( منهم 

- ��صتبياناً حول مدى مالءمة �لت�صريعات في �الإمار�ت 

في  للم�صاهمة  منه  �صعياً  �لذكية«  »�لمدينة  لتطبيقات 

�لمرحلة  �لت�صريعات لمو�كبة هذه  يلزم من  تطوير ما 

�لذكية في حياتنا.

و�صمل �ال�صتطالع 50 فرد�ً من �لذكور و�الإناث بينهم 

موظفاً/ يعمل  معظمهم  للتحليل،  �صالحة  بطاقة   42

 10( مقابل  ف���رد�ً(   32( �لحكومي  �لقطاع  في  موظفة 

يحمل  معظمهم  �لخا�س،  �لقطاع  ف��ي  يعملون  �أف���ر�د( 

فقط  �أف����ر�د(   4( مقابل  ف����رد�ً(   38( جامعية  ���ص��ه��اد�ت 

د. لوؤي ب�لهول:

ت�سريع�تن� تتوافق والتطور

التقني املت�س�رع

�لتجارة  قانون  نظم  فقد  ر�أي��ي  وفي  �لقانونية،  �لنظرة 

�الإلكترونية  �لم�صتند�ت  مو�صوع  �عتماد  �الإلكترونية 

و�ل��ت��وق��ي��ع �الإل��ك��ت��رون��ي منذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، ول��ك��ن تبقى 

كل  ي��در���س  �أن  فيجب  �ل��ت��ح��دي،  ه��ي  �لتطبيق  م�����ص��األ��ة 

معوقاته  في  ويبحث  ح��دة  على  ذك��ي  �إلكتروني  تطبيق 

�لقانونية �أو غير �لقانونية.

و�أ�صاف د.عمر �لغول: يبقى �لتحدي �الأكبر للتحول 

�لذكية  بالتطبيقات  �لجمهور  توعية  ه��و  �الإل��ك��ت��رون��ي 

تقديم  وتفا�صيل  �لدفع  عمليات  وتاأمين  حماية  و�صبل 

عدة  هناك  وحالياً  �لحكومية،  �ل��دو�ئ��ر  ل��دى  �لطلبات 

لجان في وز�رة �لعدل تقوم بدر��صة ومر�جعة �لقو�نين 

للتطور  ومو�كبتها  تطويرها  ي�صمن  بما  و�لت�صريعات 

و�لتحول نحو خدمات �لحكومة �لذكية.

�لقانون،  طائلة  تحت  �ل��وق��وع  و�أخ�صى  ال   :)15( �أج��اب 

وقال )2( فقط: نعم لدي �لعلم �لكافي بها.

وجو�باً عن �صوؤ�ل �ال�صتبيان: هل �صبق لك �أن �رتكبت 

معلوماتك  قلة  ب�صبب  ما  لم�صكلة  تعر�صت  �أو  مخالفة 

�لقانونية قال )36( ال، مقابل )6( قالو� نعم.

ورد�ً على �صوؤ�ل: ما ر�أيك بجهود �لتوعية �لقانونية 

�ل��م��ب��ذول��ة ح��ال��ي��اً ف���ي �ل���دول���ة ع��ب��ر م��خ��ت��ل��ف �ل��ق��ن��و�ت 

�الإعالمية، قيم )21( فرد�ً هذه �لجهود باأنها جيدة جد�ً 

و�حد  �صخ�س  �عتبر  فيما  �عتبروها جيدة  مقابل )17( 

باأنها ال باأ�س بها، و)3( �أفر�د �عتبروها غير كافية.

حكومة دبي �سب�قة
�لعام  �ل��م��دي��ر  ب��ال��ه��ول-  د.ل����وؤي محمد خلفان  ق��ال 

يتعلق  »فيما  دب��ي:  �لقانونية لحكومة  �ل�صوؤون  د�ئ��رة   -

ب���م���الءم���ة �ل��ت�����ص��ري��ع��ات و�ل���ق���و�ن���ي���ن الإق����ام����ة خ��دم��ات 

في  �صباقة  كانت  دبي  حكومة  �أن  �أرى  �لذكية  �لحكومة 

�الإلكترونية،  �لمر��صالت  مع  للتعامل  ت�صريعات  �إ�صد�ر 

و�لعربية  �لخليجية  �ل��دول  �أو�ئ��ل  �الإم���ار�ت من  وكانت 

�ل��ت��ي �أ����ص���درت ق��و�ن��ي��ن ت��ن��ظ��م �ل��م��ع��ام��الت و�ل��ت��ج��ارة 

د�ئمة لتطوير تلك  �أنه توجد متابعة  �الإلكترونية، كما 

�لت�صريعات بما يتو�فق مع �صرعة �لتطور �لذي ي�صهده 

�لقطاع �الإلكتروني و�لتكنولوجي«.

توعية اجلمهور
وح����ول م���دى �ل��ح��اج��ة ل��ت��ع��دي��ل ق��ان��ون �الإج������ر�ء�ت 

في  �ل��ب��ت  ت�صريع  م��ع متطلبات  ي��ت��و�ف��ق  ب��م��ا  �ل��م��دن��ي��ة 

�ل��ق�����ص��اي��ا ودور �الأن���ظ���م���ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة ق��ال 

بمحكمة  �لقا�صي  �لغول  عبيد  �لدكتور عمر  �لم�صت�صار 

دبي  حكومة  �أن  �صك  �الب��ت��د�ئ��ي��ة:ال  �الت��ح��ادي��ة  عجمان 

بالتحول نحو �لحكومة �لذكية،  �أ�صدرت قر�ر�ً  وعندما 

كاٍف وجعلتها متو�فقة مع هذه  ب�صكل  �لقو�نين  در�صت 

�أو غائباً عن  ع�صو�ئياً  �أم��ر�ً  لم يكن  �لمبادرة، فالتحول 

د. عمر الغول:

الق�نون ينظم م�س�ألتي امل�ستندات 

والتوقيع والتحدي هو توعية اجلمهور
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�الأمن هو طماأنينة �لنف�س وزو�ل �خلوف، وهو يف مقابلة 

فه  �أن �الأمن يتعلق بامل�صتقبل، لذ� فقد َعرَّ �خلوف، على 

عبد �لقاهر �جلرجاين باأنه: عدم توقع مكروه يف �لزمن 

باأنه: �لذعر  ف �الإمام �لقرطبي �خلوف  �الآتي. وكذ� عرَّ

وال يكون �إال يف �مل�صتقبل.

�إمنا ي�صتمد معناه وم�صمونه  �الإ�صالم  �لنف�صي يف  و�الأم��ن 

�الآخ���ر،  و�ل��ي��وم  ب���اهلل  ف���االإمي���ان  �لدي�������ن،  �أ���ص��ا���ص��ي��ات  م��ن 

�أنها  على  �لدنيا  �إىل  و�لنظر  و�لقدر،  و�لق�صاء  و�حل�صاب، 

ز�ئلة، كل هذه �لثو�بت �لتي يوؤمن بها �الإن�صان �مل�صلم توؤدي 

وحترره  و�لطماأني��نة،  باالتز�ن  و�صقله  �لنف�صي  �أمن���ه  �إىل 

من �ال�ص�طر�ب و�لقلق، وتق�وده �إىل ر�حة �لبال، و�طمئنان 

 �إِالَّ ُب�ْصَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ 
ُ َّ
�لقلب، يقول ت��عاىل )َوَما َجَعلَُه �هلل

ُقُلوُبُكْم ِبِه( )�صورة �آل عمر�ن من �الآية رقم 126(.

�أن �الأمن �لنف�صي ال يتحقق لالإن�صان �إال باالإميان،  على 

ب��ن �خلري  بالفرق  لليقن  �لنف�س  �إذع���ان  ه��و  و�الإمي���ان 

و�لعدل  و�لباطل،  و�حل��ق  و�لرذيلة،  و�لف�صيلة  و�ل�صر، 

�لقيوم، خالق  �حل��ي  �لقادر  �الإل��ه  وب��اأن �هلل هو  و�لظلم، 

�لكون، ومالك يوم �لدين. بهذ� �الإميان تقوى �لعزمية، 

باالأمن  وتنعم  �لب�صرية،  �لنف�س  وت�صمو  �لهمة،  وترتفع 

و�لطماأنينة، وبه تقوى �لنف�س على �لتخل�س من �ملطامع 

�مل�صيطرة، و�الأه���و�ء �جل��احم��ة، و�آف���ات �ل��ردد و�حل��رية 

و�الرتباك، وبو�عث �لقلق و�ال�صطر�ب، خا�صة عند نزول 

�ل�صد�ئد، في�صعد بذلك �لنا�س �صو�ء على م�صتوى �لفرد 

�أو �جلماعة، يقول �هلل تعاىل: »�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَلْ َيْلِب�ُصو� 

ُمْهَتُدوَن« )�صورة  َوُهْم  ْم��ُن 
َ

�اْلأ َلُهُم  وَلِئَك 
ُ
�أ ِبُظْلٍم  �إِمَياَنُهْم 

�الأنعام �الآية 82 (، فمن كان ذ� معتقد توحيدي خال�س 

هلل تعاىل تو�فر له ذلك �الأم��ن يف �لدنيا و�الآخ��رة، وهو 

�آمن عليه، فهو يف �صدره ويف تكوينه �ملنفوخ فيه من روح 

�هلل، لن ينال منه �أحد، فهو يف حماية ربه ومواله.

�إن �الإ�صالم يقيم �صرحه �ل�صامخ على عقيدة �أن �الإميان 

م�صدر �الأمان، �إذن فاالإقبال على طريق �هلل هو �ملو�صل 

�الإمي��ان  ف��اإن  ولذلك  و�لطماأنينة و�الأمن،  �ل�صكينة  �إىل 

�هلل  للو�صول �إىل ح��ب  �ل�����ص��ري يف ط��ري��ق �هلل  ه��و  �حل���ق 

و�لفوز بالقرب منه تعاىل. ومن  هنا نت�صاءل كيف ي�صل 

�ل�صعادة  له  تتحقق  �الإمي��ان �حلقيقي حتى  �إىل  �الإن�صان 

�لنف�صي؟ �الأم��ن  له  حتقق  �لتي   و�ل�صكينة و�لطماأنينة 

على  باحلر�س  �الإمي���ان  ه��ذ�  �إىل  ن�صل  �أن  ن�صتطيع  �إننا 

�ل��ك��رمي، �للذين  �ل��ر���ص��ول  �ل��ك��رمي و�صنة  �ل��ق��ر�آن  �ت��ب��اع 

�مل�صتقيم،  و�ل�صر�ط  �لطريق �لقومي  على  بهما  ن�صتدل 

فناأخذ منهما د�صتور حياتنا. وننعم بنورهما �لذي ينري 

بالطاعات  ب��االإت��ي��ان  �الإن�����ص��ان  فيهتم  و�ل��وج��د�ن،  �لقلب 

و�أد�ء �لفر�ئ�س، وترك �ملنهيات، وعدم �رتكاب �ملعا�صي.

ثم �الإقبال على ذكر �هلل تعاىل، فهو يجعل �لقلب مطمئناً 

د�ئماً، في�صيع �الأمن �لنف�صي �أو �لروحي يف قلب �الإن�صان، 

اَل 
َ
ِ �أ

َّ
يقول تعاىل:» �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر �هلل

ِ َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُب« )�صورة �لرعد �الآية 28(، كما 
َّ

ِبِذْكِر �هلل

نَّ َلُه َمِعي�َصًة �َصنًكا  ْعَر�َس َعْن ِذْكِري َفاإِ
َ
يقول تعاىل: »َوَمْن �أ

.)124 �الآي��ة  طه  �صورة  ْع��َم��ى«) 
َ
�أ �ْلِقَياَمِة  َي��ْوَم   َوَنْح�ُصُرُه 

على �أن حتقق �الأمن �لنف�صي للم�صلم يرتبط بعدة �صمات 

تعد �أ�صا�صاً ملقوماته، منها �لتوكل على �هلل، و�ل�صرب عند 

�مللمات، و�ل�صدق يف �الأقو�ل و�الأفعال، و�لر�صا، و�لقناعة، 

و�صكر �لنعمة ، و�الأمل، وح�صن �لظن باهلل، وحب �الآخرين. 

قال:   - و�صلم   عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  �أن  روي  فقد 

ْعِطي ف�صكر، و�بُتِلي ف�صرب، وظلم فا�صتغفر، وظلم 
ُ
»من �أ

فغفر، ثم �صكت، فقالو� يا ر�صول �هلل ماله؟ قال : �أولئك 

لهم �الأمن وهم مهتدون« )رو�ه �لطرب�ين(.

وعلى �مل�صلم �أن يدعو �هلل تعاىل وي�صاأله �الأمن و�الإميان، 

فعن عبادة بن �ل�صامت -ر�صي �هلل عنه - �أنه كان يقول: 

�أ���ص��األ��ك �الأم���ن و�الإمي����ان و�ل�����ص��رب و�ل�صكر  »�ل��ل��ه��م �إين 

و�لغنى و�لعفاف« )�أخرجه �بن �أبي �صيبة يف م�صنفه(.

الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني

مـن روائع  اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات
الدكتور/ عبدالرازق املوايف

قاعدة »اإلذن ينافي الضمان«
وحدود مسؤولية الطبيب في اإلمارات

الدكتور/ في�شل ح�شن العمري

المخالفات التأديبية في الوظيفة العامة
الأ�شتاذ/ اأحمد حميد علي بن خامت

االعتماد المستندي والشحن البحري
في قواعد المنشور 600 والتطبيق القضائي

الأ�شتاذ / الأمني عثمان اإ�شماعيل

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

الحماية الجنائية لالبتكارات
وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

الدكتور/ عبدالرازق املوايف

القواعد الموضوعية واإلجرائية
 للرهن التأميني

القا�شي/ م�شطفى حممود ال�شرقاوي
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االقتصــاد 
اإلسالمي..  

لماذا  بقلم: د/ محمد عبد الرحمن محمد الضويني
؟اأ�شتاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�شائي ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل... وبعد

اجتهت كثري من الدول يف الآونة الأخرية اإىل اإعالن الأخذ بنظام القت�شاد الإ�شالمي يف جممله اأو يف 

جزء منه، فما اإن اأعلنت دبي تبنيها ملبادرة اإطالق دبي عا�شمة لالقت�شاد الإ�شالمي، وكذا مبادرة جعلها 

احلكومة  عزم  كامريون  ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  اأعلن  حتى  الإ�شالمية،  لل�شكوك  عامليًا  مركزًا 

الربيطانية اإ�شدار ال�شكوك الإ�شالمية، لتكون بذلك اأول دولة غري اإ�شالمية تقوم باإ�شدار �شكوك وفقًا 

اأعلن عن خطة احلكومة الربيطانية لتحويل لندن  للنظام القت�شادي الإ�شالمي، لي�س هذا فح�شب، بل 

ملركز عاملي للتمويل الإ�شالمي جنبًا اإىل جنب مع دبي وماليزيا، وهو ما يثري الت�شاوؤل: ملاذا هذا التحول 

التي  للعقيدة  اإمتامًا  الإ�شالمية على ذلك رمبا يكون  الدول  اإقبال  اأن  نفهم  اإننا قد  الإ�شالمي؟  لالقت�شاد 

القت�شاد  ملاذا  ن�شاأل  يجعلنا  وهذا  ذلك؟  اإىل  امل�شلمة  غري  الدول  توجه  �شبب  هو  ما  لكن  بها،  يوؤمنون 

التي  اخلطوات  هي  وما  لدبي؟  مناف�شته  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  اإعالن  �شر  هو  ما  اأي�شًا  ثم  الإ�شالمي؟ 

اتخذتها دبي لتحويل تلك املبادرة اإىل واقع يحظى باملناف�شة من الدول الكربى ذات الثقل القت�شادي؟

�ملهمة،  �لت�صاوؤالت  تلك  �الإجابة عن  �ل�صطور  نحاول يف هذه 

فيما يلي:

اأ�س��س االقت�س�د االإ�سالمي:
�قت�صاد  �أن���ه  تعني  »�الق��ت�����ص��اد«  �إىل  »�الإ���ص��الم��ي«  �إ���ص��اف��ة  �إن 

وم�صادر  خمتلفة،  وروؤي��ة  خا�صة  وهوية  معينة  �أيديولوجية  له 

م�صتقلة ت�صتمد منها مبادوؤه ومناهجه وقو�عده، فهو �لعلم �لذي 

�لقو�عد  �إط��ار  �القت�صادية يف  �مل�صكلة  يبحث يف حتليل ومعاجلة 

�ل�صرعية و�لقيم �لعقدية �الإ�صالمية)1(.

�إن �الق��ت�����ص��اد �الإ���ص��الم��ي ج���زء م��ن ك���ل، وف���رع م��ن �أ���ص��ل، 

�الأمثل  �حلل  تقدم  �صرعية،  ومبادئ  �إ�صالمية،  بقيم  وحمكوم 

ي��رت��ب��ط بها  �الأ���ص��م��ل للم�صكالت �الق��ت�����ص��ادي��ة، وم���ا  و�ل��ع��الج 

�صيا�صات  م��ن  فيها  يدخل  وم��ا  و��صتهالك،  وت��وزي��ع  �إن��ت��اج  م��ن 

وتطبيقات �قت�صادية، وهو علم متيز مببادئه وقيمه �الإ�صالمية 

ع��ن �الأن��ظ��م��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة ق��اط��ب��ة، وه���و يبتعد ع��ن �ل��ع��و�م��ل 

و�ملعامالت غري �مل�صروعة، وهو يقوم على قو�عد �أ�صا�صية هامة 

�مل��ال هلل،  ب��اأن �هلل مالك كل �صيء، وعليه يكون  منها: �الإمي��ان 

و�لنا�س م�صتخلفون يف ملك �هلل، وقد �صخره �هلل لهم ومكنهم 

�الآخ��رة،  �ل��د�ر  يف  و�لعقاب  بالثو�ب  �الإمي��ان  �أي�صاً  ومنها  فيه، 

فالدنيا يف نظر �مل�صلم مرحلة وقتية، وهو ي�صتهدف من �أعماله 

�القت�صادية نيل �أكرب �لثو�ب يف �الآخرة. 

منذ  متعددة  ومر�حل  ب��اأدو�ر  �الإ�صالمي  �القت�صاد  مر  ولقد 

�أن بد�أ �الإ�صالم حتى يومنا هذ�، �صهدت �زدهار�ً و��صعاً يف �لقرون 

�الأوىل، وخا�صة من �لقرن �لثاين �لهجري حتى �لقرن �خلام�س، 

�ت�صعت  ول��ق��د  و�الق��ت�����ص��ادي،  �مل���ايل  للفقه  �ل��ت��دوي��ن  ب���د�أ  حينما 

فروع  جميع  �صملت  بحيث  �القت�صادي  �مل��ايل  �لفقه  يف  �لكتابات 

�القت�صاد، وظهرت �لكتب �ملتخ�ص�صة يف �القت�صاد �الإ�صالمي.

�سمود النظ�م االقت�س�دي االإ�سالمي وو�سطيته:
و�لتحديات  �مل�صكالت  �أم��ام  �الإ�صالمي  �القت�صاد  �صمد  وق��د 

�لكبرية على مدى �أربعة ع�صر قرناً م�صت، ومتيز بو�صع �حللول 

�ملجتمعات  تعاين منها  �لتي  �مل�صكالت  �أكرب  فعالج  لها،  �لناجحة 

�ليوم وهي �لفقر، حتى مر باالأمة �الإ�صالمية وقت ل يوجد من 

�أو ياأخذ �لزكاة،وكان ذلك يف �لع�صر �لذي طبق  يطلب �ل�صدقة 

فيه �لنظام �الإ�صالمي مبختلف جو�نبه.

تن�صد  متينة  و�أ���ص�����س  �صاملة،  ق��و�ع��د  ذو  ق���وي،  �قت�صاد  فهو 

قوة  يدل على  ما  �أب��رز  ولعل من  للب�صر جميعاً،  �مل�صالح  حتقيق 

�أزم���ة �الئتمان  �إب���ان  �الإ���ص��الم��ي وج��اذب��ي��ت��ه، م��ا ح��دث  �القت�صاد 

وموؤ�ص�صاته  �لو�صعي  �القت�صادي  �لفكر  ودور  �الأخ���رية  �لعاملية 

�الإ�صالمية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  كانت  �ل��ذي  �لوقت  يف  تاأجيجها،  يف 

�ملت�صررين من هذه �الأزم��ة مع م�صاكلها، وهو ما  �أقل  �مل�صرفية 

�نعك�س تاأثريه على �لكثري من �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لعاملية �لكربى، 

�الإ�صالمي ومبادئه لت�صتفيد منه  حيث توجهت �صوب �القت�صاد 

يف جتاوز �أزمتها، من خالل تطوير بر�مج �قت�صادية حتتوي على 

مبادئ عملية م�صتمدة من �لكتاب و�ل�صنة)2(. 

و�الأك��ر  �الأم��ث��ل  �لنظام  �أن��ه  �الإ�صالمي  �القت�صاد  �أثبت  لقد 

�أ�صبح �حلل �لوحيد  و�أن��ه  مالءمة للتطبيق يف كل زمان ومكان، 

كبوتها،  م��ن  للخروج  و�الإ���ص��الم��ي��ة  �لعربية  �القت�صاديات  �أم���ام 

حتقيق  يف  ف�صلها  و�ل�صيوعية  �لر�أ�صمالية  �لنظم  �أثبتت  �أن  بعد 

لغياب  �ملجتمع،  وم�صلحة  �لفرد  م�صلحة  بن  �ملطلوب  �ل��ت��و�زن 

�ل��ب��ع��د �الأخ���الق���ي ع��ن��ه��ا، ف��ق��د ك���ان �الإ����ص���الم ���ص��ب��اق��اً ب��و���ص��ع نظم 

�أو  بالبيع  �صارمة حلركة �القت�صاد يف �ملجتمع �صو�ء فيما يتعلق 

�الإ�صالمي  �القت�صاد  تفوق  وحتى  �الإنتاج  �أو  �الدخ��ار،  �أو  �ل�صر�ء، 

�أن �ملنهج  �أو �لو�صعية، كما  على غريه من �القت�صاد�ت �جلاهلية 

�الإ�صالمي لالقت�صاد قد و�صع ليعمل يف كل بيئة ويف كل مرحلة، 

وكل حالة من حاالت �لنف�س �لب�صرية �لو�حدة، فهو مو�صوع لهذ� 

�العتبار  ياأخذ يف  وه��و  �الأر����س،  ه��ذه  على  يعي�س  �ل��ذي  �الإن�صان 

فطرة �الإن�صان وطاقته و��صتعد�ده وقوته وحاالته �لتي تعريه. 

فالتنمية يف �ملنهج �الإ�صالمي ال تقوم على �الأمنيات �حلاملة �لتي 

وو�قعه ومالب�صات حياته، وهي عملية  �الإن�صان  بفطرة  ت�صطدم 

و�قع  باإن�صاء  ت�صمح  فال  �ملجتمع،  ونظافة  �الإن�صان  خلق  تر�عي 

مطارق  حت��ت  �ملجتمع  وتلويث  �خللق  �ن��ح��الل  �صاأنه  م��ن  م��ادي 

�أن تن�صئ  �ل�صرورة �لتي ت�صطدم بذلك �لو�قع، بل تتوخى د�ئماً 

يبذله  �أي�صر جهد  �ملجتمع مع  ونظافة  ي�صاعد على �خللق  و�قعاً 

�لفرد ويبذله �ملجتمع. 

�ملال  يخرج  ال  مبقت�صاه  مالياً  نظاماً  و�صع  قد  فاالإ�صالم 

عن �لغاية �لتي من �أجلها كان، ومن �أبرز �صمات �لنظام �ملايل 

�لعمل  و�إي��ج��اد  �الإ���ص��الم��ي،  �القت�صاد  ه��و حماية  �الإ���ص��الم��ي، 

اقت�س�د له اإيديولوجية وهوية

خ��سة وروؤية خمتلفة

املجلة القانونية
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كما �أن �القت�صاد �الإ�صالمي يتميز �أي�صاً بالعاملية �لتي �صمت 

�مل�صلمن  م���ال  ب��ي��ت  م��ن  و�أع���ط���و�  �مل�صلمن،  غ��ري  مظلتها  حت��ت 

كانو� يف حاجة  توؤخذ منهم، عندما  كانت  �لتي  ب��داًل من �جلزية 

للعطاء. بل �صمح للم�صاركة و�ال�صتثمار مع غري �مل�صلمن ب�صروط 

�القت�صاد  لها  يت�صع  �لتي  و�لعاملية  �لتميز  هذ�  ورغ��م  من�صبطة، 

�الإ���ص��الم��ي يف ك��ل زم���ان وم��ك��ان، ف���اإن �أع����د�ء �الأم����ة �الإ���ص��الم��ي��ة 

يعملون د�ئماً على �لت�صكيك ويزرعون �حلقد يف �صفوف �مل�صلمن 

وي���ح���اول���ون �إل�����ص��اق �ل��ت��ه��م ب��االأن��ظ��م��ة �الإ���ص��الم��ي��ة مب���ا يف ذل��ك 

ويحيكون  �لد�صائ�س  زرع  على  يعملون  ب��ل  �الإ���ص��الم��ي  �القت�صاد 

على  ويعمل  يدمرها  ما  كل  �الإ�صالمية  �القت�صادية  للمنظمات 

�إ�صعافها وتكبيدها �خل�صائر.

يرجع  ال  خ�صائر  من  يحدث  وم��ا  و�النح�صار،  �ل�صعف  �إن 

�إىل �لنظام �القت�صادي نف�صه، وال يكون ب�صبب �عتناق �الإ�صالم، 

�إمنا  فيه،  وال خلل  نق�س  كامل ال  �لعاملن  رب  نظام من  فهذ� 

�لنق�س و�ل�صعف يعود�ن يف �الأ�صا�س �إىل �أولئك �لذين يقومون 

بالتطبيق لهذ� �لنظام، الأن �الإ�صالم دين و�حد مكتمل �جلو�نب، 

وال يجوز تطبيق جزء منه دون �الآخ��ر، بل يجب تطبيق �لكل 

حتى يكون �لنجاح ظاهر�ً)3(، ولعل تبني دبي لتطوير بر�مج 

�الإ�صالمي  �الإ�صالمي وجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد  �القت�صاد 

ي�صكل بادرة خري يف هذ� �الإطار، وهو بال �صك �صي�صهم يف �إنتاج 

�لكتاب  من  وكلياتها  جزئياتها  ت�صتمد  وبر�مج  روؤى  وتطوير 

و�ل�صنة و�جتهاد�ت �لفقهاء.

و�لعمل على وفرته  �أنو�عه،  �الإنتاج مبختلف  قادر ودعم  لكل 

وجودته وتوزيع �لدخل على م�صتحقيه توزيعاً عاداًل وتر�صيد 

�الإنفاق �لعام و�خلا�س.  

كما �أن �حلاكم يف �لنظام �القت�صادي �الإ�صالمي م�صوؤول عن 

حتقيق �لتو�زن �الجتماعي بالطرق �مل�صروعة، وقد تكفل �الإ�صالم 

فر�س  هما:  رئي�صيتن  و�صيلتن  خ��الل  م��ن  �الإي����ر�د�ت  بتوفري 

�لزكاة كالتز�م مايل ثابت يوؤخذ ب�صورة م�صتمرة، باالإ�صافة �إىل 

�إيجاد قطاعات عامة يتم �ال�صتثمار فيها من قبل عموم �ملجتمع، 

�الأم��و�ل  تر�كم  دون  حت��ول  عادلة  ت�صريعات  �الإ���ص��الم  و�صع  كما 

لدى فئة دون فئة، ونظم �أحكام �ملري�ث و�لو�صية، وحارب �كتناز 

�لنقود و�لفائدة على ر�أ�س �ملال. 

كما �أن �القت�صاد �الإ�صالمي يتميز �أي�صاً بقاعدة يختلف فيها 

و�لعامة  �خلا�صة  للملكية  �إق���ر�ره  وه��ي  �الأخ���رى،  �الأنظمة  ع��ن 

معاً، باالإ�صافة �إىل �لقاعدة �لذهبية �لتي تعطي �قت�صادنا نحن 

�مل�صلمن ميزة فريدة هي قاعدة: �حلالل و�حلر�م، و�لتي يرتب 

و�الب��ت��ع��اد عن  �مل��ب��اح��ات،  و�ل��ط��اق��ات يف  �الأم����و�ل  ��صتثمار  عليها 

�ملحرمات و�ملمنوعات �لتي فيها �صرر على حياة �الإن�صان. وغريها 

من �لقو�عد �لتي تعمل على �صبط �الإنتاج و�ال�صتهالك وتر�صيد 

�الإنفاق و�إعطاء �حلقوق �لو�جبة يف �ملال من زكاة و�صدقة ونفقة، 

�لتي  �ل�صرع  مقا�صد  من  �ل�صرعية  �الأول��وي��ات  ح�صب  ذل��ك  وك��ل 

و�حلاجيات  بال�صرور�ت  �الإ�صالمي  �القت�صاد  فقهاء  عنها  عرب 

و�ل��ت��ح�����ص��ي��ن��ات، و�ل��ت��ي حت��ف��ظ �ل��ك��ل��ي��ات �خل��م�����س وه����ي: �ل��دي��ن، 

و�لنف�س، و�لعقل، و�لن�صل، و�ملال. 

االقت�س�د االإ�سالمي جزء من كل

حمكوم بقيم ومب�دئ تقدم احلل

للم�سكالت االقت�س�دية

ملعلوم�تك

ون�صوبها فعالج ظروف �لفرد كما عالج �إ�صكالية �ملو�رد و�أر�صى 

لكل حالة ما ينا�صبها من �حللول.

ويرجع ذلك �إىل �أن �القت�صاد �الإ�صالمي ي�صتمد مقوماته من 

�لو�قع �ملعا�س، فال يحلق بالفرد يف خياالت يتعذر حتقيقها، و�إمنا 

يحمله  فال  بيئته،  وظ��روف  �إمكانيته  �صوء  يف  �لفرد  �إىل  ينظر 

نف�صاً  �هلل  يكلف  »ال  تعاىل:  فيقول  يطيقه،  ما  �إال  �لتكاليف  من 

�إال و�صعها«)5(، ويف ذ�ت �لوقت ال يقبل �الإ�صالم من �لفرد �لقادر 

على �لعمل ترك �لعمل �أو �لعي�س عالة على غريه، بل يفر�س عليه 

�ل�صعي، ويعينه عليه، حتى يكون عزيز�ً يف حياته، غري ذليل الأحد، 

فاليد �لعليا خري من �ليد �ل�صفلى)6(..

���ص��ال��ح  �ق��ت�����ص��اد  ف��ه��و  اإن�����ش��اين:  اأن��ه اقت�شاد  ث��ال��ث��ًا: 

لالإن�صانية باأ�صرها على �ختالف �لظروف و�مل�صتويات و�لزمان 

و�ملكان، م�صتهدفاً �الإن�صان يف ذ�ته، فهو �لغاية و�لهدف، يحقق 

له مت��ام �لكفاية من خ��الل حتقيق �ل��ت��و�زن بن �ل��روح و�مل��ادة، 

وبن �الإن�صان و�لكون، ويت�صح ذلك جلياً من ناحيتن:

�الأوىل: �أن �القت�صاد �الإ�صالمي  َمعنّي باالإن�صان من 

نف�صه وكر�مته وعر�صه، ودفع  حيث رعايته وحفظه يف 

�الأذى عنه وجتنيبه كل �صور �ل�صرر و�ل�صر�ر، و�لرفق 

عو�ئد  م��ن  كله  �ملجتمع  و��صتفادة  عليه،  و�لتي�صري  ب��ه 

دون  فئة  �ال�صتفادة على  وع��دم ق�صر  م���و�رده وخ��ري�ت��ه 

�لغاية.  تلك  و�أ�صوله لتحقق  لذ� جاءت مبادئه  �أخ��رى، 

�الإن�صان  تتغيا  �لو�صعية  �الأنظمة  كانت جميع  و�إن  و�أن��ه 

�الإ�صالمي  �القت�صاد  �أن  �إال  �إ�صباع حاجاته،  �إىل  وتهدف 

يتميز عنها بتحقيق �إ�صباع حاجات �الإن�صان يف تو�زن تام 

بن �جلميع، دون �أن ي�صعى الإ�صباع حاجات بع�س �الأفر�د 

مالين  ح�صاب  على  و�لتخمة  �ل���رف  �إىل  ت�صل  حتى 

�أخرى رمبا ال جتد �إال �لقليل �أو تعي�س على �لفتات.  

�لثانية: �أنه ال متييز وال تفرقة بن �لنا�س ب�صبب معتقدهم 

ال  و�مل�صلم  �مل�صلم  ب��ن  �مل��ث��ال  �صبيل  على  فالبيع  مذهبهم،  �أو 

يختلف عن �لبيع بن �مل�صلم وغري �مل�صلم ، فقد و�صع �الإ�صالم 

�ملجاملة وال  �ملحاباة وال  يف �القت�صاد قو�عد جم��ردة ال تعرف 

�ال�صطهاد ب�صبب �ختالف �ملعتقد �أو �ملذهب، م�صتهدفاً �الإن�صان 

من حيث �أنه �إن�صان)7(.

رابعًا: اأنه اقت�شاد اأخالقي: بحيث يجب على �مل�صلم �أن 

يتحلى بال�صفات �حلميدة �لتي دعا �إليها �لقر�آن و�ل�صنة يف جميع 

�ملمار�صات �القت�صادية �لكلية �أو �جلزئية، فهو �قت�صاد �إ�صالمي ال 

�سم�ت االقت�س�د االإ�سالمي:
يتميز  �الإ����ص���الم���ي  �الق��ت�����ص��اد  �أن  ���ص��ب��ق  مم���ا  ن�صتخل�س 

ب��ال��و���ص��ط��ي��ة، ول��ع��ل م���ن �أب�����رز �ل���دالئ���ل ع��ل��ى و���ص��ط��ي��ت��ه تلكم 

ف�صمات  �الق��ت�����ص��اد�ت،  باقي  ع��ن  بها  يتميز  �لتي  �خل�صائ�س 

من  ولي�صت  وج��ل  عز  �هلل  و�صع  من  هي  �الإ�صالمي  �القت�صاد 

و�صع �لب�صر كما يف �القت�صاد �لر�أ�صمايل �أو �ال�صر�كي، ونذكر 

من هذه �ل�صمات و�خل�صائ�س ما يلي: 

�أن �هلل هو و��صعه، ومن  �أي  اإلهي،  اأنه اقت�شاد  اأوًل: 

ثم فاإن مبادئه م�صتقاة من �لوحي -�لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة 

�لنبوية �ملطهرة -وجميع �الجتهاد�ت يف هذ� �ملجال وغريه 

ر�جعة �إىل هذين �مل�صدرين وم�صتقاة منهما، ومن ثم فاإنها 

مبادئ تر�عى فيها �مل�صلحة �لعامة. وهو ما يعني �أي�صاً �أنه 

وعدم  �حلاكمة،  و�مل��ب��ادئ  �لقو�عد  ثبات  على  يقوم  �قت�صاد 

�ملرونة  �لنظام �حلاكم، مع  �صكل  باختالف  للتغري  قابليتها 

وتطوير  ون���و�زل،  م�صائل  من  يجد  ملا  �الجتهاد  يف  �لكاملة 

ما هو قائم ليتالءم مع طبيعة كل ع�صر وكل مكان. وكونه 

ملزمة  ومبادئه  قو�عده  �أن  �أي�صاً  يعني  �أمنا  �إلهياً  �قت�صاد�ً 

ت��ب��ارك  ب��ه��ا هلل  رب��ان��ي��ة يتعبد  و�أو�م�����ر  �أح��ك��ام �صرعية  ف��ه��ي 

وتعاىل ويثاب عليها يف �لدنيا و�الآخرة، وهو ما ي�صمن لهذه 

�لقو�عد �لهيبة و�الحر�م مما يدفع عنه �صبهة �لتحايل �أو 

�لعبث بقو�عده)4(. 

�إىل �خليال، فهو  اأنه اقت�شاد واقعي: فال مييل  ثانيًا: 

�لغايات  مبادئه  يف  ي�صتهدف  وطريقته،الأنه  غاياته  يف  و�قعي 

للنا�س  يقدم  فهو  ثم  وم��ن  �الإن�صانية،  و�ق��ع  مع  تن�صجم  �لتي 

حلواًل نظرية ال تقبل �لتطبيق يف �لو�قع، فاالقت�صاد �الإ�صالمي 

من  يحمله  فلم  بيئته،  وظ���روف  �ل��ف��رد  و�ق���ع  م��ن  �نطلق  ق��د 

�ملو�رد  �لتكاليف ما ال يطاق، ور�ع��ى يف كثري من �الأحيان �صح 

ذو قواعد �س�ملة واأ�س�س

متينة تن�سد م�س�لح الب�سر

النظ�م االأمثل االأكرث مالءمة

للتطبيق يف كل زم�ن ومك�ن
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ينف�صل عن جملة �لقيم و�الأخالق �الإ�صالمية، فهو جزء من كل، 

بالعهد وعدم  و�لوفاء  �ل�صدق و�الأمانة  �ل�صفات  �أهم هذه  ومن 

�لغدر ووجوب تقدمي وبذل �لن�صح و�الإح�صا�س مبعاناة �الآخرين، 

و�إعطاء كل ذي حق حقه، ومر�عاة �حلالل و�حلر�م يف ممار�صته 

للن�صاط �القت�صادي، فيفعل ما �أحل �هلل ويتجنب ما حرمه �هلل، 

فيقول تعاىل: »و�أحل �هلل �لبيع وحرم �لربا« )8(، ويقول تعاىل 

وتخونو�  و�لر�صول  �هلل  تخونو�  ال  �آمنو�  �لذين  �أيها  »يا  �أي�صاً: 

�أبي �صعيد �خل��دري - ر�صي  و�أنتم تعلمون« )9(، وعن  �أماناتكم 

�هلل عنه - �أن ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: »�لتاجر 

�الأمن �ل�صدوق مع �لنبين و�ل�صديقن و�ل�صهد�ء« )10(، وعن 

جابر بن عبد �هلل - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�صول �هلل - �صلى �هلل 

عليه و�صلم -قال: »رحم �هلل رجاًل �صمحاً �إذ� باع و�إذ� ��صرى و�إذ� 

�قت�صى« )11(

�إن من �صاأن �ت�صاف �مل�صارب �أو �لتاجر بتلك �ل�صفات و�لتز�مه 

�أوجه  من  كثري  عالج  يف  ي�صهم  �أن  �الإ�صالمي  �القت�صاد  مببادئ 

�خللل �ل�صائدة يف �لنظم �القت�صادية �لو�صعية �أو حتى �الإ�صالمية 

�إذ� �صعف عندها �لو�زع �الأخالقي و�لقيمي لي�صود �جل�صع و�لطمع 

و�حلر�س و��صتغالل حاجة �ل�صعيف وذي �حلاجة )12(.

�هتمامه  ج��ان��ب  �إىل  فهو  �شامل،  اقت�شاد  اأن��ه  خام�شًا: 

�لروحية  باجلو�نب  كذلك  يهتم  فاإنه  لالإن�صان  �مل��ادي  باجلانب 

و�لعاطفية و�الأخالقية، فهو مع �هتمامه باالأكل و�ل�صرب و�مل�صكن 

و�ملركب و�مللب�س و�إقامة �مل�صانع و��صت�صالح �ل�صحر�ء، فاإنه يهتم 

باإقامة �مل�صاجد ودور �لعبادة ب�صكل عام، بل وعلى ممار�صة  �أي�صاً 

�لعبادة يف وقتها كما يظهر من حترمي �لبيع وقت �لند�ء ل�صالة 

�جلمعة و�إذ� ت�صايق وقت �ملكتوبة، وباالإ�صافة �إىل ذلك فهو يعمل 

على �لرقي بالقيم و�الأخالق من �الأخوة و�ل�صدق و�لعد�لة، ومن 

و�الأخ����الق، وه��و ما  �لعقيدة  ب��ن  ه��ادف يجمع  �قت�صاد  ث��م فهو 

نفتقده يف �الأنظمة �القت�صادية �الأخرى �لتي ت�صب جل �هتمامها 

على تلك �جلو�نب �ملادية فح�صب)13(.

لندن مركزًا للتمويل االإ�سالمي:
وخ�صائ�صه،  �الإ�صالمي  �القت�صاد  طبيعة  من  ذكرناه  ما  �إن 

وما حتقق يف �لو�قع من منو كبري يف قطاع �القت�صاد �الإ�صالمي 

وخا�صة �ل�صكوك، �إذ قد بلغ �إجمايل �صوق �ل�صكوك �لعاملية 300 

مليار دوالر بنهاية 2012، �أ�صدرت ماليزيا منها ثلثي هذ� �لرقم 

زي��ادة  �لتقارير  وتتوقع  �خلليج.  دول  �أ�صدرته  �لباقي  و�أغلبية 

�إىل  �إ�صافة   .2017 بنهاية  دوالر  900 مليار  �إىل  �ل�صكوك  �صوق 

من  �أ���ص��رع   50% بن�صبة  م��وؤخ��ر�ً  �الإ�صالمية  �لبنوك  قطاع  منو 

�ل��ك��ب��ري يجعل من  �ل��ن��م��و  وه���ذ�  �لتقليدية.  �ل��ب��ن��وك  ق��ط��اع  من��و 

 1,3 حو�يل  �إىل  �الإ�صالمية  �ال�صتثمار�ت  �إجمايل  و�صول  �ملتوقع 

�لتمويل  قطاع  �أن  �إىل  باالإ�صافة   )14(.2014 يف  دوالر  تريليون 

�الإ�صالمي يختلف عن قطاع �لتمويل �لتقليدي يف �صكل �ملعامالت 

و�إن كانت هذه �الختالفات ال  �لقانونية و�لتعاقدية  �لناحية  من 

تز�ل حمدودة، يف نظر �لكثريين. وي�صهد هذ� �لقطاع موؤخر�ً منو�ً 

ملحوظاً مقارنة بقطاع �لتمويل �لتقليدي ب�صبب �لطلب �ملتز�يد 

من �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د يف �لدول �الإ�صالمية.

بريطانيا  �نتباه  ج��ذب  ما  �مللحوظ هو  �لنمو  ه��ذ�  لعل  �أق��ول 

للعب دور حموري يف هذ� �لقطاع �لو�عد و�ال�صتفادة من �لرو�ت 

�ملر�كمة يف �لدول �الإ�صالمية، خا�صة دول �خلليج �لغنية بالنفط، 

لتمويل �حتياجات بريطانيا يف �مل�صتقبل، لقد فاجاأ رئي�س �لوزر�ء 

�لربيطاين ديفيد كامريون موؤخر�ً �لعال - يف �ملنتدى �القت�صادي 

�الإ�صالمي �لعاملي - باالإعالن عن عزم �حلكومة �لربيطانية على 

�إ�صالمية  غري  دول��ة  �أول  بريطانيا  تكون  وبهذ�  �صكوك،  �إ���ص��د�ر 

تقوم باإ�صد�ر �صكوك، وكذلك خطة �حلكومة �لربيطانية لتحويل 

لندن �إىل مركز عاملي للتمويل �الإ�صالمي جنباً �إىل جنب مع دبي 

وماليزيا، وهو ما عرب عنه رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين على �صفحته 

�أجل  عاملي من  �صباق  بريطانيا يف  �أن  �إدر�ك���ه  �الإن��رن��ت عن  على 

م�صتقبلها �القت�صادي، و�أن عليها فتح جماالت عمل جديدة مثل 

�لتمويل �الإ�صالمي للحفاظ على مكانة لندن كمركز مايل عاملي 

يف ظل مناف�صة عاملية �صر�صة جلذب روؤو�س �الأمو�ل. ومن �جلدير 

�إ�صالمية.  بنوكا  بلد غربي يحوي  �أكرب  بريطانيا هي  �أن  بالذكر 

يف  �ملاج�صتري  درج��ات  متنح  جامعة   16 على  يزيد  ما  بها  �أن  كما 

�لتمويل �الإ�صالمي مما يوؤهلها للعب دور حموري يف هذ� �لقطاع.

�أن ل��ن��دن ت�صارك ب��ق��وة يف ���ص��وق �الأ���ص��ول  جت��در �الإ���ص��ارة �إىل 

�الإ�صالمية، فاأكر من 20 م�صرفاً، من �لبنوك �لتي تقدم خدمات 

 6 لها، منها  �ملتحدة مقر�ً  �ململكة  تتخذ من  �الإ�صالمي،  �لتمويل 

ب�صكل كامل وهذ�  �الإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام  بنوك متو�فقة مع 

�لرقم �أكرب من عدد �لبنوك �ملتو�جدة يف �أي دولة غربية �أخرى، 

وهي ت�صبح �ليوم �أول بلد خارج �لعال �الإ�صالمي ي�صدر هذ� �لنوع 

من �الأوعية �ال�صتثمارية �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية.

�إ�صالمية لت�صبح  �صكوك  �إ���ص��د�ر  �إىل  ت�صعى  بريطانيا  �إن 

م��دي��ن��ة ل��ن��دن �أك����رب م��رك��ز ل��ل��ت��م��وي��ل �الإ����ص���الم���ي خ����ارج �ل����دول 

�صكوك  الإط��الق  �لربيطانية  �ملالية  وز�رة  �الإ�صالمية، وتخطط 

رئي�س  وي��ع��ت��زم   ،2014 يف  دوالر  م��ل��ي��ون   322 بقيمة  �إ���ص��الم��ي��ة 

�لوزر�ء ديفيد كامريون تد�صن موؤ�صر مايل �إ�صالمي جديد �ليوم 

�الإ�صالمي  للتمويل  �أك��رب مركز  �ملدينة  لت�صبح  لندن  بور�صة  يف 

خارج �لدول �الإ�صالمية، على حد و�صفه.

�ل��ربي��ط��اين  كان  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أن  �الن��ت��ب��اه  يلفت  م��ا  لكن 

�ملنتدى  يف  �الإ�صالمية  �ل�صكوك  برنامج  عن  �أعلن  حن  قال  قد 

مناف�صة  �إىل  تطمح  ل��ن��دن  �إن  �ل��ع��امل��ي:  �الإ���ص��الم��ي  �الق��ت�����ص��ادي 

�مل�صريف  �لنظام  عو��صم  من  و�ح��دة  ت�صبح  ب��اأن  وكو�الملبور  دب��ي 

�الإ�صالمي يف �لعال، ولتتفوق على �أي مركز للتمويل �الإ�صالمي، 

على حد قوله. وهنا نت�صاءل: ملاذ� �أ�صار رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 

�إىل جعل مناف�صة دبي هدفاً، على �لرغم من �أن �إطالقها عا�صمة 

لالقت�صاد �الإ�صالمي كان من وقت قريب، ل مت�س عليه �ل�صنة 

بعد؟ �إن �الإجابة عن ذلك تتلخ�س يف �أنه يعلم �أن دبي متتلك من 

�لقدرة و�الإر�دة و�لتحدي و�الإ�صر�ر ما يجعلها قادرة على تنفيذ 

ما وعد به �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم من 

جعل دبي عا�صمة لالقت�صاد �الإ�صالمي، ولي�س جمرد مركز له، 

و�لت�صريعية  �لتحتية  �لبنية  من  متتلك  دبي  �أن  �أي�صاً  يعلم  كما 

متكامل،  �إ�صالمي  �قت�صاد  بناء  يف  و�الأم��ه��ر  �الأ���ص��رع  يجعلها  م��ا 

�ل��ربي��ط��اين يبحث  �ل����وزر�ء  ك��ام��ريون رئي�س  ك��ان ديفيد  �إذ�  �إن��ه 

عن  �حلفاظ على مكانة لندن كمركز مايل عاملي يف ظل مناف�صة 

عاملية �صر�صة جلذب رءو�س �الأمو�ل، وتوفري دخول �أف�صل ل�صعبه، 

حفظه   - مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ف��اإن 

�الأوىل:  �أ�صا�صيتن:  �هلل ورع��اه - ينطلق مببادرته من  نقطتن 

عقيدته و�إمي���ان���ه �ل��ر����ص��خ ب���اأن �الق��ت�����ص��اد �الإ���ص��الم��ي ج���زء من 

�الإ�صالم �لذي يدين هلل تعاىل به، ويدرك م�صوؤوليته كحاكم يلبي 

طموحات �صعبه يف قيام �قت�صادهم و�نطالقه على �أ�ص�س �صرعية.

�جلديدة  لالأجيال  �لفر�س  وتوفري  �حلياة  حت�صن  �لثانية: 

�إبر�ز دبي مركز�ً  �إىل  �إ�صافة  وتاأمن م�صتقبل كرمي للمو�طنن، 

ر�ئد�ً لالقت�صاد �الإ�صالمي. 

�أن تكون دبي هي �الأب��رز يف جمال �القت�صاد  لذ� فاإننا نتوقع 

بنية  ع��ل��ى  تعتمد  ذ�ت��ي��ة  وف�����ور�ت  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  �الإ���ص��الم��ي 

حتتية �صليمة، وروؤية �صرعية مدعومة من جمتهدي هذه �الأمة 

وفقهائها، تدعو �إىل تطوير معايري وروؤى �صرعية لتطوير �لنظام 

�القت�صادي �الإ�صالمي، باالإ�صافة ملوقع دبي �جلغر�يف �ملتميز بن 

�لدول �الإ�صالمية، وفوق ذلك ما متتلكه دبي من و�صوح روؤيتها، 

وروح �ملباد�أة و�صرعة �ملبادرة، و�صالمة �لتنفيذ، وهو ما ن�صري �إليه 

يف �ل�صطور �لتالية.

القوة يف هذا الع�سر تعتمد على ال�سرعة )دبي منوذجً�(
يناير  يف  �الأن�صطة  بهذه  �هتمامها  عن  دب��ي  �أف�صحت  �إن  ما 

2013 حن �أعلن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
عا�صمة  دبي  و�إط��الق  �الإ�صالمي،  للتمويل  لتاأ�صي�س مركز  خطة 

هذه  على  �لكبار  �ملناف�صن  رد  يتاأخر  �الإ���ص��الم��ي،ل  لالقت�صاد 

�خلطوة. ففي مار�س من ذ�ت �لعام �أطلقت بريطانيا خطة ت�صم 

�أور�ق  لت�صويق  �خلا�س  �لقطاع  من  وم�صوؤولن  حكومين  وزر�ء 

�عتماد لندن يف جانب �لتمويل �الإ�صالمي. ويف مايو ويونيو �أخذت 

ماليزيا خطو�ت لتعزيز ت�صريعاتها �ملتعلقة بالتمويل �الإ�صالمي 

و�صمحت ل�صركات �لتاأمن �لتكافلي با�صتثمار �أمو�لها يف �خلارج.

وهذ� يعني �أن هناك مناف�صة �صر�صة بن هذه �لعو��صم �لثالث 

و�القت�صاد  �لتمويل  بر�مج  �إط��الق  �إط��ار  �لريادة يف  لتتبو�أ مكان 

�الإ�صالمي، و دبي مبا متتلكه من ثقافة ريادة �الأعمال �لتي جعلت 

�سمد اأم�م التحدي�ت

ومتيز بحلوله الن�جحة
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باالإ�صافة  �الأو���ص��ط،  بال�صرق  تقليدي  م�صريف  مركز  �أك��رب  منها 

دعم  يف  �مل�صاركة  تعتزم  دب��ي  يف  ك��ربى  حكومية  �صركات  �أن  �إىل 

�لعا�صمة  منها  يجعل  ما  �الإط��ار  ه��ذ�  يف  �حلكومة  ��صر�تيجية 

�القت�صاد  و�الأ���ص��رع من���و�ً يف جم��ال  �الأك���ر  ت��ك��ون  الأن  �ملر�صحة 

�الإ�صالمي، ملا �صبق �أن بيناه، والأن قر�ءة �لو�قع وتطور�ته يف �إطار 

�ملبادرة يف دبي تعطي موؤ�صر�ً قوياً بذلك.

تطورات مب�درة دبي ع��سمة لالقت�س�د االإ�سالمي خالل ع�م:
ن�صتطيع �أن نلخ�س �جلهود �لتي بذلت خالل عام حول تلك 

�ملبادرة، فيما يلي:

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  يطلق   2013 يناير  ففي   -  1
�آل مكتوم - حفظه �هلل ورع��اه -م��ب��ادرة )دب��ي عا�صمة  بن ر��صد 

لالقت�صاد �الإ�صالمي(، مب�صار�تها �ل�صتة �لتي تناولناها يف مقال 

�صابق)15(. ولقد بد�أت فور�ً د�ئرة �لتنمية �القت�صادية يف دبي يف 

�إج��ر�ء�ت �لتحّول �إىل عا�صمة لالقت�صاد �الإ�صالمي، و�صرعت يف 

ح�صر قطاعات �الأن�صطة �لتجارية �الإ�صالمية يف �الإمارة، متهيد�ً 

الإعادة تقييمها، و�إجر�ء ت�صنيف خا�س بال�صركات �الإ�صالمية يف 

دبي، وو�صع دليل �لرقابة على تلك �الأن�صطة، وكيفية �لتاأكد من 

مطابقة �الأن�صطة ملعايري ترخي�صها.

- ويف فرب�ير 2013 �أطلق �صموه �أوىل خطو�ت تفعيل تلك   2
مركز�ً  دبي  مبادرة  الإط��الق  �لتنفيذية  �خلطة  بتد�صينه  �ملبادرة 

عاملياً لل�صكوك �الإ�صالمية. وهو ما يعد خطوة �صريعة على طريق 

�إعد�د دبي عا�صمة لالقت�صاد �الإ�صالمي، ويقول �صموه يف تعليقه 

على هذ� �حلدث: »�إن لدينا �لطاقة �الإيجابية، فهي حتفزنا على 

�لتي  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�صاريع  و�ل��ن��ج��اح يف خمتلف  و�ل��ع��م��ل  �ل��ت��ف��اوؤل 

نطلقها«.

�لتي متيزت  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  �صل�صلة من  - عقد   3
ت�صم مفكرين  م��ت��م��ي��زة  ن��خ��ب  ج��ان��ب  م��ن  مكثف  ب��ح�����ص��ور 

وب��اح��ث��ن يف �الق��ت�����ص��اد �الإ���ص��الم��ي م��ن خمتلف �مل��ن��اط��ق يف 

لالقت�صاد  �لعاملية  �لقمة  بعقد  �للقاء�ت  هذه  لتتوج  �لعال، 

�الإ�صالمي. و�لتي متثل عالمة فارقة لك�صف وتو�صيح معال 

�لتحديات �لتي يو�جهها �القت�صاد �الإ�صالمي، مع ��صت�صر�ف 

�لروؤى و�حللول �لعملية لها.

�خل��ط��ة  ����ص���م���وه  �أط����ل����ق  2013م   �أك���ت���وب���ر   5 ي�����وم  ويف   -  4
�ال�صر�تيجية لتكون دبي �لعا�صمة �لعاملية لالقت�صاد �الإ�صالمي، 

و�لتي ت�صم 7 توجهات رئي�صة، و46 مبادرة ��صر�تيجية للتنفيذ 

لالقت�صاد  عاملية  عا�صمة  دب��ي  تر�صيخ  بهدف  �صهر�ً،   36 خ��الل 

 �سم�ت االقت�س�د االإ�سالمي:

اقت�س�د اإلهي وواقعي واإن�س�ين

واأخالقي �س�مل ي�ستمد مقوم�ته

من الواقع املع��س

لل�صلع  رئي�س  كمركز  ودولياً  �إقليمياً  لدبي  �لرويج  على  ع��الوة 

و�خلدمات �ملالية وغري �ملالية �ملتو�فقة مع �ل�صريعة �الإ�صالمية، 

�القت�صادية  �الأن�صطة  ح��ول  معلومات  قاعدة  بناء  على  و�لعمل 

�ملتعلقة  �ملنازعات  يف  �لتحكيم  �إىل  �للجوء  وت�صجيع  �الإ�صالمية، 

باالأن�صطة �القت�صادية �الإ�صالمية.

لتطوير  دب���ي  »م��رك��ز  �خت�صا�صات  �ل��ق��ان��ون  ب��ن  ول��ق��د 

�لعامة  �ل�صيا�صة  ر�صم  تت�صمن  و�لتي  �الإ�صالمي«  �القت�صاد 

�الإم��ارة،  �لقطاع يف  وو�صع �خلطط �ال�صر�تيجية لتطوير 

وتطوير معايري �صاملة وموّحدة للحكم على مدى �ن�صجام 

�أحكام �ل�صريعة  �أو غري مالية مع  �أو خدمة مالية  �أي �صلعة 

�إىل جانب  وعاملياً،  �ملعايري حملياً  وترويج هذه  �الإ�صالمية، 

��صتحد�ث نظام العتماد مطابقة �ملنتجات من �صلع وخدمات 

�مل��رك��ز،  �ل��ت��ي يعتمدها  �مل��ع��اي��ري  �أو غ��ري م��ال��ي��ة م��ع  م��ال��ي��ة 

و�إ�صد�ر �ل�صهاد�ت �لالزمة لذلك، كما �صيتوىل �ملركز �إجر�ء 

�الإ�صالمي،  �القت�صاد  يف  �ملتخ�ص�صة  و�لبحوث  �ل��در����ص��ات 

مع  �ملتفقة  �القت�صادية  �الأن�صطة  م�صاهمة  م��دى  وحتديد 

ل��الإم��ارة،  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �الإ�صالمية  �ل�صريعة 

وكيفية تطويرها لغايات حتقيق �أهد�ف �ملركز.

با�صتحد�ث  �أي�����ص��اً  يخت�س  �مل��رك��ز  �أن  ذل��ك  �إىل  ي�صاف 

�جلو�ئز و�لرب�مج �ملتعلقة باالقت�صاد �الإ�صالمي و�الإ�صر�ف 

عليها، وذلك وفقاً ملا يقرره �ملجل�س يف هذ� �ل�صاأن، وتاأ�صي�س 

�أو �مل�صاهمة يف تاأ�صي�س �ل�صركات و�مل�صاريع �ال�صتثمارية ذ�ت 

�لتن�صيق مع خمتلف  ع��الوة على  �مل��رك��ز،  ب��اأه��د�ف  �لعالقة 

�جلهات �الحتادية و�ملحلية يف �ملجاالت ذ�ت �ل�صلة، وكذلك 

�لتن�صيق مع �ملر�كز و�لهيئات و�الحتاد�ت و�ملنظمات �ملحلية 

و�لعربية و�الإقليمية و�لدولية و�إبر�م �التفاقيات ومذكر�ت 

�لتفاهم مبا يدعم �أهد�ف �ملركز.

�الإ����ص���الم���ي، ف��ك��ان �إع����الن ه���ذه �خل��ط��ة مب��ث��اب��ة خ��ارط��ة طريق 

و�صع  مت  خاللها  فمن  �الإ���ص��الم��ي،  �القت�صاد  لقطاع  م�صتقبلية 

�الأطر �لتي �صتعمل على توحيد جهود خمتلف �ملوؤ�ص�صات و�جلهات 

�لفاعلة يف قطاع �القت�صاد �الإ�صالمي، ومبا يعزز مبادرة �صاحب 

 - ورع��اه  �آل مكتوم - حفظه �هلل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو 

�لتوجهات  �أن  �الإ�صالمي. على  دبي عا�صمة لالقت�صاد  من جعل 

�ل�صبعة �لرئي�صة لهذه �خلطة تتمحور حول: 

•  جعل دبي �ملركز �لعاملي و�ملركز �لرئي�صي للتمويل �الإ�صالمي 	

بجميع �أدو�ته.

•  �مل��رك��ز �ل��رئ��ي�����ص��ي ل�����ص��ن��اع��ات �الأغ���ذي���ة و�مل��ن��ت��ج��ات �حل��الل 	

و�ال�صم �ملوثوق يف �عتمادها.

• �لوجهة �ملف�صلة لل�صياحة �لعائلية.	

• و�صناعة 	 �الإ�صالمية،  �الإلكرونية  للتجارة  �لرئي�صة  �ملن�صة 

�ملحتوى �لرقمي �الإ�صالمي.

• �لعا�صمة �لعاملية للت�صميم و�الإبد�عات �الإ�صالمية.	

• �مل��رك��ز و�مل���رج���ع �مل��ع��ريف و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل��ب��ح��ث��ي يف جم��االت 	

�القت�صاد �الإ�صالمي كافة.

• �ملركز �ملعتمد ملعايري �القت�صاد �الإ�صالمي و�إ�صد�ر �ل�صهاد�ت.	

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أ���ص��در   2013 دي�صمرب   17 ويف   -  5
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد 

ل�صنة   13 رق���م  �ل��ق��ان��ون  دب����ي،  الإم�����ارة  �ل�����وزر�ء ب�صفته ح��اك��م��اً 

“مركز دبي لتطوير �القت�صاد �الإ�صالمي”.  �إن�صاء  2013، ب�صاأن 
بت�صكيل جمل�س   2013 ل�صنة   42 رقم  �ملر�صوم  �صموه  �أ�صدر  كما 

ومو�صوعية  عملية  �صريعة  ��صتجابة  يعد  ما  وه��و  �مل��رك��ز.  �إد�رة 

�إىل  تقود  �أن  �صاأنها  من  و�لتي  و�ل�صرورية  �مللحة  لالحتياجات 

تطوير قطاع �القت�صاد �الإ�صالمي على �أ�ص�س �صليمة وم�صتد�مة. 

�لتي  �لكيفية  ب�صاأن  ومتعمقة  ح�صيفة  در��صات  نتيجة  جاء  وقد 

�إىل  �الإ�صالمي  دبي عا�صمة لالقت�صاد  بها ميكن حتويل مبادرة 

حقيقة و�قعة وبارزة.

وقد ف�صل �لقانون رقم 42 ل�صنة 2013 �الأهد�ف �الأ�صا�صية 

للمركز �لذي �صيتمتع بال�صخ�صية �العتبارية و�ال�صتقالل �ملايل 

�الأع��م��ال  جميع  ملبا�صرة  �ل��الزم��ة  �لقانونية  و�الأه��ل��ي��ة  و�الإد�ري 

تعزيز  ت�صمل  �لتي  �الأه���د�ف  تلك  بتحقيق  �لكفيلة  و�لت�صرفات 

�الإ���ص��الم��ي،  لالقت�صاد  ع��امل��ي��ة  عا�صمة  لت�صبح  �الإم�����ارة  م��ك��ان��ة 

و�ل��ن��ه��و���س ب��االأن�����ص��ط��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة �مل��ت��و�ف��ق��ة م���ع �ل�����ص��ري��ع��ة 

�ملالية  �ملالية وغري  �ل�صلع وقطاع �خلدمات  �الإ�صالمية يف قطاع 

باعتبارها �أحد �الأعمدة �لرئي�صة �لتي يقوم عليها �قت�صاد �الإمارة، 

يف االإ�سالم يجب اأال يخرج

امل�ل عن الغ�ية التي و�سع من اأجله�

لندن تن�ف�س املدن 

االإ�سالمية .. مل�ذا؟

املجلة القانونية
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تعقيب
مدى  لنا  يتبن  ف��اإن��ه  �صبق  فيما  فاح�صة  وب��ن��ظ��رة 

�لتطور �ل�صريع و�ملدرو�س لتفعيل �ملبادرة -دبي عا�صمة 

ل��الق��ت�����ص��اد �الإ����ص���الم���ي -ف��ال��ك��ل ي��ع��م��ل ب����روح �ل��ف��ري��ق 

�لو�حد، مع توزيع جيد لالأدو�ر، وتعاون جميع �لدو�ئر 

�صمو  قبل  من  �ملبا�صر  �الإ�صر�ف  مع  �ملعنية،  و�ملوؤ�ص�صات 

�آل مكتوم ويل عهد  �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد 

ل�صاحب  �حلثيثة  و�ملتابعة  �ل�صخ�صية  و�لعناية  دب��ي، 

�هلل  -حفظه  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 

جتاه  �ملدرو�صة  �ل�صرعة  م��دى  يف�صر  ما  وه��و   ،- ورع��اه 

�صاحب  مقولة  هنا  و�أمتثل  وجناحها،  �مل��ب��ادرة  حتقيق 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم يف ختام جل�صات 

�إن  و�ل�����ص��ح��ة،  �لتعليم  حم���وري  ح��ول  �ل��ذه��ن��ي  �لع�صف 

�لدولة �لقوية �الآن هي �لتي ال تعتمد على كرب م�صاحتها 

بل على �صرعتها. �أقول �إن هذه �لروؤية يف �حلقيقة تربر 

ما ن�صهده من جناح تلو جناح يف �لدولة عموماً ويف دبي 

خ�صو�صاً، �أتوقع يف �الأيام �لقليلة �لقادمة و�قعاً ملمو�صاً 

ملعايري و�صهاد�ت دبوية، حتمل تطوير�ً لرب�مج �قت�صادية 

يف  �إ�صالمية  �قت�صادية  لتطبيقات  �أرح��ب  �آف��اق  فتح  مع 

جهود  نتيجة  متطورة  و�جتهاد�ت  و�ل�صنة  �لكتاب  �صوء 

م�صركة بن �لفقهاء وخرب�ء �القت�صاد، مما يوؤدي �إىل 

�أن تكون دبي قبلة وبيت خربة لكل �لدول - �الإ�صالمية 

منها وغري �الإ�صالمية -�لطاحمة لتحويل �قت�صادها �إىل 

�القت�صاد �الإ�صالمي مبا يحمله من روؤى و�أفكار الإ�صعاد 

�لب�صرية جميعاً.
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دبي  معهد  عن  �ل�صادرة  �لمعهد،  بمجلة 
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�ل��ر���ص��ول الب���ن �الأث��ي��ر ، ك��ت��اب �ل��ب��ي��ع 1/ 
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�ل��ب��خ��اري في  �أخ���رج���ه  �ل��ح��دي��ث   )11(

�ل�صهولة  ب��اب   ، �لبيوع  كتاب   - �صحيحه 

و�ل�صماحة في �ل�صر�ء و�لبيع.
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)14( �الأ�صتاذ/ عمر �ل�صنيطي في مقال 

�الإ�صالمي(  و�لتمويل  )لندن  بعنو�ن  له 
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الحماية الجنائية لالبتكارات
وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

ل تحمي قوانين الملكية الفكرية، 

وحقوق الموؤلفين كل الم�شنفات التي 

تقت�شر  ولكن  ال��م��وؤل��ف��ون،  بها  يقوم 

المبتكرة،  الم�شنفات  على  الحماية 

والتي يتم التعبير عنها في �شكل مادي 

مح�شو�س؛ حيث اإن البتكار هو اأ�شا�س 

ومعيار الحماية القانونية للم�شنفات، 

عن  الت�شاوؤل  يثور  ال�شدد  ه��ذا  وف��ي 

اآخر  وت�شاوؤل  بالبتكار؟  المق�شود 

م�����وؤداه ه��ل ه��ن��اك ���ش��روط اأخ���رى 

بالإ�شافة لالبتكار؟ نجيب عن هذين 

الت�شاوؤلين على النحو التالي:

 الدكتور عبدالرازق الموافي
اأ�شتاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

ابتك�ر امل�سنف اأ�س��س احلم�ية
نبين هنا �لمق�صود باالبتكار، ومتى تت�صف �الأعمال 

�لمبتكر  �لعمل  بين  �خ��ت��الف  وم���دى وج���ود  ب��االب��ت��ك��ار، 

تتمتع  �لمبتكرة  �الأع��م��ال  �إن  حيث  �ل��ج��دي��د؛  و�ل��ع��م��ل 

بالحماية �لجنائية حتى ولو لم تكن جديدة، �أما �الأعمال 

�لتي ال تت�صف باالبتكار فال ت�صملها هذه �لحماية.

مفهوم االبتك�ر
لم  �ل��ف��ك��ري��ة  �لملكية  ق��و�ن��ي��ن  معظم  �أن  ي��الح��ظ   

على  حمايتها  لب�صط  كمعيار  �البتكار  لتعريف  تتعر�س 

�لملكية  �لفكرية1، وقد �صذ عن ذلك قانون  �لم�صنفات 

و�لحقوق  �لموؤلف  حقوق  وق��ان��ون  �لم�صري،  �لفكرية 

�ل���م���ج���اورة �الإم����ار�ت����ي، وع���رف���ا �الب��ت��ك��ار ب���اأن���ه �ل��ط��اب��ع 

�الإبد�عي �لذي ي�صبغ �الأ�صالة و�لتميز على �لم�صنف2. 

ول���م ي��ت��ع��ر���س �ل��ت�����ص��ري��ع �ل��ك��وي��ت��ي ل��ت��ع��ري��ف �الب��ت��ك��ار، 

بالحماية  �لم�صنف  يتمتع  لكي  �البتكار  ��صترط  ولكنه 

�لقانونية 3.

�البتكار،  لمفهوم  �لفقهية  �لتعريفات  ت��ع��ددت  وق��د 

ح��ي��ث ع��رف��ه ج��ان��ب م��ن �ل��ف��ق��ه �ل��ف��رن�����ص��ي، ب��اأن��ه ب�صمة 

�صخ�صية ي�صعها �ل�صخ�س �لذي قام بالعمل على عمله  

4، وفي تعريف �آخر باأنه نتاج �لعمل �لذهني �لحر �لذي 

يعبر به �لمبدع عن �صخ�صيته 5، وعرفه جانب �آخر باأنه 

�لب�صمة �ل�صخ�صية �لتي ي�صعها �لموؤلف على م�صنفه6. 

�ل���ذي يبذله  �ل��ذه��ن��ي  �ل��م��ج��ه��ود  ب��اأن��ه  �لبع�س  وع��رف��ه 

بطابع  تتميز  ف��ك��رة  خ��ل��ق  ع��ن  ي�صفر  و�ل����ذي  �ل��م��وؤل��ف، 

و��صحة  �صخ�صيته  ب�صمة  فيه  وتبدو  خا�س،  �صخ�صي 

وبارزة على �لم�صنف 7.

�الأ�صيل  �لطابع  باأنه  �لفقه  من  �آخ��ر  جانب  وعرفه 

�إم���ا في  �ل��م��وؤل��ف،  ي��ب��رز �صخ�صية  �أن  ���ص��اأن��ه  �ل���ذي م��ن 

�لتي  �لطريقة  ف��ي  �أو  عر�صها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ك��رة  م��ق��وم��ات 

�تخذها لعر�س هذه �لفكرة 8.

لمفهوم  �لم�صرية  �لنق�س  محكمة  تعر�صت  وق��د 

�إ�صفاء  ل��وج��وده  و��صتلزمت  �أحكامها  �أح��د  في  �البتكار 

�أخ��ذ  وق���د   .9 م�صنفه  ع��ل��ى  �صخ�صياً  ط��اب��ع��اً  �ل�صخ�س 

�لق�صاء �لفرن�صي بمعيار �لب�صمة �ل�صخ�صية، �أو �لطابع 

�ل�صخ�صي للموؤلف؛ �أي يجب �أن ي�صفي �لموؤلف ب�صمته 

فاأحكام  مبتكر�10ً.  يكون  حتى  �لعمل،  على  �ل�صخ�صية 

�صفاته  من  طبع  �ل�صخ�س  ك��ان  �إذ�  عما  تبحث  �لق�صاء 

و�صخ�صيته على �لم�صنف �أم ال، وهذ� يدخل في �ل�صلطة 

�لتقديرية لقا�صي �لمو�صوع11.

منه،  �لغر�س  �أو  �لم�صنف  بطبيعة  �البتكار  ويتاأثر 

�لم�صنف  م��ث��ل  ع��ن��ه،  �لتعبير  ف��ي  �الب��ت��ك��ار  ي��ك��ون  ف��ق��د 

به  ي��ق��وم  م��ا  ب�صبب  ب��ال��ح��م��اي��ة  يتمتع  �ل���ذي  �ل��م��ت��رج��م 

في  �صخ�صيته  خاللها  م��ن  تظهر  ترجمة  م��ن  �صاحبه 

للغته  مالءمة  �الأكثر  و�لعبار�ت  �لم�صطلحات  �ختيار 

و�ل��ت��ي تعبر ب��دق��ة ع��ن �أف��ك��اره، وق��د ي��ك��ون ف��ي �الإن�صاء 

ي��ت��ن��اول ���ص��اح��ب��ه فيه  �ل���ذي  �لم�صنف  م��ث��ل  و�ل��ت��ك��وي��ن 

مو�صوعاً لم ي�صبق الأحد تناوله من قبل.

اختالف امل�سنف�ت اجلديدة عن امل�سنف�ت املبتكرة
معيار تمتع �لم�صنف بحماية قانون �لملكية �لفكرية 

يتمتع  م��ب��ت��ك��ر�ً  �لم�صنف  ي��ك��ون  فعندما  �الب��ت��ك��ار،  ه��و 

�لِجدة عن  وتختلف   ،12 يكن جديد�ً  لم  ولو  بالحماية، 

و�لتو�صل  �الإن�صاء  في  �ل�صبق  يعني  فالجديد  �البتكار، 

تعريف�ت متعددة لالبتك�ر..

• ط�بع اإبداعــي ي�سبغ االأ�س�لة 	

والتميز على امل�سنف

• ي�سعهــ� 	 �سخ�ســيـــة  ب�سـمـــة 

ال�سخ�س على عمله

• نت�ج عمل ذهنــي حر يعرب به 	

املبدع عن �سخ�سيته

• جمهود ذهني ملوؤلف ي�سفر عن 	

فكرة تتميز بط�بع �سخ�سي
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حيث عرفته باأنه �لطريقة �لتي ت�صمح باإدر�ك �أي م�صنف 

ح�صياً �أو عقلياً بما في ذلك �لتمثيل �أو �الأد�ء �أو �لتالوة �أو 

�لتثبت �لمادي �أو �أية طريقة �أخرى منا�صبة17.

عندما  �لقانونية  بالحماية  �لمبتكر  �لعمل  فيتمتع 

�أهمية  وال  عليها،  �لمثبت  �لمادية  �لدعامة  على  يظهر 

لنوعه �أو طريقة �لتعبير عنه �أو �أهميته �أو �لغر�س منه18.

وهذ� ينطبق على �الأعمال �الأدبية كالكتب �لرو�ئية �أو 

�ل�صعرية، وعلى �الأعمال �لفنية مثل �لر�صومات و�أعمال 

�ل�صينمائية  �الأف����الم  �أو  �لمو�صيقية  و�الأل��ح��ان  �لنحت 

و�لبر�مج �الإذ�عية و�لتليفزيونية، وعلى �الأعمال �لعلمية 

مثل �الأبحاث و�لر�صائل و�لت�صميمات �لهند�صية... �إلخ.

    ولي�س للهدف من �لم�صنف �لمبتكر �أهمية ب�صاأن 

�إلى �أفكار لم ي�صل �إليها �أحد من قبل، �أما �البتكار فهو 

يعني تطوير �الأفكار دون تو�فر �ل�صبق في �إن�صائها، ولم 

حالة  ففي  �الب��ت��ك��ار،  م��ن  معيناً  ق���در�ً  �لم�صرع  ي�صتلزم 

قدر  ك��ان  �أي���اً  �لقانونية  �لحماية  تقوم  �الب��ت��ك��ار  ت��و�ف��ر 

�البتكار، فهو �صرط مهم و�أ�صا�صي.

�ل�صكل  ف��ي  ت��ق��ارب��اً  �أن ثمة  �لفقه  وي���رى ج��ان��ب م��ن 

دون �لم�صمون بين �لِجدة و�البتكار، فالِجدة �أ�صيق من 

�البتكار، وي�صيفون �أن كل جديد مبتكر ولي�س كل مبتكر 

ج��دي��د�ً، وم��ث��ال ذل��ك – وف��ق��اً لهذ� �ل���ر�أي – �لحا�صب 

�الآلي و�لبر�مج �لم�صتخدمة في ت�صغيله، فبينما يعتبر 

مخترع �لحا�صب �الأول قام بعمل جديد تعطى له بر�ءة 

تتم حمايتها  �لمتتابعة ال  �لت�صغيل  بر�مج  فاإن  �ختر�ع، 

بقانون �لملكية �لفكرية �إال �إذ� كانت مبتكرة، فال يهتم 

13، وال تهم  �أم ال؟  ك��ان��ت ج��دي��دة  �إذ�  بما  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ� 

�لِجدة �إال في �لمجاالت �ل�صناعية 14، حيث تتعلق ب�صيء 

ت�صمح  �لتي  هي  فالِجدة  م��ادي��اً،  �إدر�ك���ه  يمكن  ملمو�س 

بتوفير �لحماية �لقانونية للمخترعات �لحديثة 15.

�سي�غة امل�سنف يف �سكل م�دي حم�سو�س
ال يكفي �أن يكون لدى �ل�صخ�س �أفكار مبتكرة لكي تظلها 

و�إنما  �ل��م��وؤل��ف،  وح��ق��وق  �لفكرية  �لملكية  قو�نين  حماية 

يجب �أن تخرج �الأفكار �إلى حيز �لوجود �لمادي �لمح�صو�س. 

ويق�صد بالوجود �لمادي �لمح�صو�س �أن يدركه �أفر�د 

هذ�  ويو�صع  باللم�س،  �أو  بالنظر  �أو  بال�صمع  �لمجتمع 

�لتعبير من نطاق �لحماية �لقانونية الأعمال �لموؤلفين، 

وي�صبغ �لحماية على بع�س �الأعمال �لتي لي�س لها وجود 

مادي16، و�لتي تتم عن طريق �الأد�ء �لعلني مثل �إن�صاد 

بع�س �لق�صائد �ل�صعرية �أو تالوة �لقر�آن �لكريم، وهذ� 

يعني �أن تتم �صياغتها في �صورة مادية مح�صو�صة، �صو�ء 

كانت �ل�صياغة بالكتابة �أو �لر�صم �أو �لت�صوير �أو �ل�صب 

في قو�لب �أو �ل�صوت �أو �لت�صوير �أو �لحركة �أو �لرموز 

�لمتخ�ص�صون.  �إال  فهمها  ي�صتطيع  ال  �ل��ت��ي  �لعلمية 

ويتفق ذلك مع ما قالت به �لمنظمة �لعالمية للملكية 

�لم�صنف؛  عن  �لتعبير  لمعنى  تحديدها  عند  �لفكرية 

االبتك�ر اأ�س��س ومعي�ر احلم�ية 

الق�نونية للم�سنف�ت
�لح�صول على �إذن من �لورثة �أو دفع تعوي�س لهم20.

محددة  بمدة  �لحماية  تاأقيت  يقت�صر  �ل��و�ق��ع،  وف��ي 

على �لحقوق �لمالية وحدها، على �أ�صا�س �أن هذه �لحقوق 

تت�صم بالتاأقيت، وهو ما ن�س عليه �لقانون �الإمار�تي 21, 

وهذ� على خالف �لحقوق �الأدبية �لتي ت�صتمر حمايتها 

ب�صفة �أبدية، فهي حقوق ال ت�صقط بم�صي �لمدة �أي ال 

تتقادم، وال ت�صقط بوفاة �لموؤلف. 

�لعربية،  �لت�صريعات  غالبية  �أي�صاً  ذلك  على  ون�صت 

ومنها �لمر�صوم بقانون �لكويتي في �صاأن حقوق �لملكية 

�لفكرية  �لملكية  ح��ق��وق  حماية  وق��ان��ون   ،22 �لفكرية 

�لم�صري 23. وكذلك ن�س �لت�صريع �لفرن�صي على تاأقيت 

ودو�م  م�صنفاتهم،  ع��ل��ى  للموؤلفين  �ل��م��ال��ي��ة  �ل��ح��ق��وق 

�لحقوق �الأدبية 24.

اأثر انق�س�ء مدة احلم�ية على حق املوؤلف
�الأدبية  للم�صنفات  �لمقررة  �لحماية  م��دة  �نق�صاء 

و�ل��ف��ن��ي��ة، ي��ع��ن��ي �ن��ق�����ص��اء �ل��ف��ت��رة �ل��ت��ي ت��ع��ت��رف فيها 

�لت�صريعات بحقوق �لموؤلفين �لمالية �لو�ردة على هذه 

�لم�صنفات، وبالتالي دخولها في نطاق �الأمالك �لعامة 

�لعامة،  �لمنافع  لتحقيق  وتخ�ص�صها  �لدولة،  لتتملكها 

با�صتخد�مها  يقوم  �أن  �صخ�س  �أي  ��صتطاعة  في  ويكون 

دون حاجة للح�صول على �إذن من ورثة هوؤالء �لموؤلفين 

�أو دفع تعوي�صات لهم نتيجة �ال�صتخد�م 25. 

ويثور �لت�صاوؤل ب�صاأن م�صير حقوق �لموؤلفين �لمالية 

�أخالقياً  �أو  تربوياً  �لهدف  يكون  �أن  في�صتوي  �لحماية، 

�أو  �لمجتمع،  �أف���ر�د  وع��ي  ل��زي��ادة  ثقافياً  �أو  �صيا�صياً  �أو 

�قت�صادياً ي�صتهدف �لربح.

من  وقيمته  �لم�صنف  �أه��م��ي��ة  �إل���ى  ينظر  ال  ك��ذل��ك 

�لثقافية،  �أو  �ل��ف��ن��ي��ة  �أو  �لعلمية  �أو  �الأدب���ي���ة  �ل��ن��اح��ي��ة 

�صروط  م��اد�م��ت  �لمبتكر  �لم�صنف  يحمي  ف��ال��ق��ان��ون 

�لحماية قد تو�فرت ب�صرف �لنظر عن �أهميته وقيمته، 

�إال  يقر�أها  ال  �لتي  �لكتب  من  �لم�صنف  ك��ان  ول��و  حتى 

تتمتع  وك��ذل��ك  �لتعليمية،  �لكتب  م��ن  ك��ان  �أو  �ل��ع��ام��ة، 

�الألحان �لمو�صيقية �لمبتكرة بالحماية حتى ولو كان ال 

ي�صتمع �إليها �إال فئة معينة من �أفر�د �لمجتمع 19.

مدة حم�ية حقوق املوؤلف
حددتها  �لتي  �لزمنية  �لفترة  �لحماية  بمدة  يق�صد 

 ، و�لمالية  �الأدبية  �لموؤلف  حقوق  لحماية  �لت�صريعات 

�لمدة و�حدة  �إذ� كانت هذه  �لمبحث ما  ونبين في هذ� 

بالن�صبة للحق �الأدبي و�لحق �لمالي �أم لكل منهما �أحكام 

�نتهاء هذه �لمدة على  �ل�صاأن؟ و�أث��ر  خا�صة به في هذ� 

حماية حق �لموؤلف.

اأهمية مدة احلم�ية
حقوق  ح��م��اي��ة  م���دة  لبحث  تعر�صنا  �أه��م��ي��ة  ت��رج��ع 

�أث��ر  معرفة  ���ص��رورة  �إل���ى  م�صنفاتهم،  على  �لموؤلفين 

تنق�صي  �لمدة  هذه  بانتهاء  وهل  �لحماية،  مدة  �نتهاء 

م�صنفاتهم،  على  �لموؤلفين  لحقوق  �لمقررة  �لحماية 

ال  وبالتالي  حقوقهم،  على  �ع��ت��د�ء�ت  هناك  يكون  وال 

نكون ب�صدد جر�ئم؟

هناك �تجاه يرى �أن �لحقوق �الأدبية و�لمالية يجب �أن 

تظل محل حماية طول حياة �لموؤلف؛ الأن هذه �لحماية 

تعد حافز�ً للموؤلفين على �لمزيد من �لعطاء، وباالإ�صافة 

�أخرى  �أن تظل محمية مدة  يجب  �أي�صاً  فاإنها  ذلك  �إل��ى 

مدة  �نتهاء  وع��ن��د  ورث��ت��ه،  بها  ي�صتفيد  حتى  وف��ات��ه  بعد 

�لحماية يجب �أن تدخل في �الأمالك �لعامة، لكي ي�صتفيد 

منها �لمجتمع وي�صتطيع �أن ي�صتخدمها �الأ�صخا�س دون 

احلم�ية الق�نونية ت�سرتط :

خروج االأفك�ر املبتكرة اإىل الوجود امل�دي املح�سو�س 

واأن يدركه� املجتمع ب�ل�سمع  اأو النظر اأو اللم�س

احلم�ية اأبدية للحقوق االأدبية

وموؤقتة للحقوق امل�لية.. للموؤلفني
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و�الأدبية �لو�ردة على �لم�صنفات �لتي توؤول �إلى �الأمالك 

�لعامة بعد �نق�صاء مدة حمايتها، فهل تزول هذه �لحقوق 

على  ذل��ك  يقت�صر  �أم  حماية؟  كل  من  �لم�صنف  ويتجرد 

متمتعة  �الأدب��ي��ة  �لحقوق  وتظل  فقط  �لمالية  �لحقوق 

بالحماية على �عتبار �أنها ال ت�صقط بم�صي �لمدة؟

ت��ب��اي��ن��ت �ل��ت�����ص��ري��ع��ات ف���ي م��وق��ف��ه��ا ب�����ص��اأن �ل��ح��ق��وق 
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االأداء العلني الأعم�ل الكت�بة والر�سم 

والت�سوير وال�سوت والرموز العلمية املتخ�س�سة

المكتبة القانونية 
مكتبة معهد دبي القضائي نموذجًا ية

ون
قان

فة 
قا

ث

تقدمي
يعد �لقانون �أحد �أهم مقومات �ملجتمع، حيث يوؤدي دور�ً حمورياَ 

يف  �لقانون  �أهمية  وتكمن  و�رتقائها،  �ملجتمعات  قيام  يف  ومهما 

تنظيمه للمجتمع، فهو ميثل قمة �لتنظيم �الجتماعي لل�صلوك 

�الإن�صاين، حيث ينظم �لقانون عالقات �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، كما 

يتوىل �لتوفيق بن �مل�صالح �ملتعار�صة، ويكفل �حلقوق و�حلريات 

�لعمل  ه��ي  مكتبة  الأي  �لرئي�صة  و�ل��وظ��ي��ف��ة  �ملجتمع.  الأف����ر�د 

يف  �ملعلومات  وم�����ص��ادر  �مل�صتفيدين  جمتمع  ب��ن  و���ص��ل  كهمزة 

�صكلها �لتقليدي و�الإلكروين. ولال�صطالع بدوره كهمزة و�صل 

ميار�س مرفق �ملعلومات ثالث وظائف رئي�صة، هي �قتناء م�صادر 

�ملعلومات، وتنظيمها، وت�صهيل �لو�صول لها من خالل خدمات 

�أن��و�ع  �أه��م  من  �ملتخ�ص�صة  �ملكتبات  وتعترب  �ملختلفة،  �ملعلومات 

�ملكتبات. وعادة ما يكفل لها �هتمامها بتخ�ص�صات علمية حمددة 

و�لتعمق  �ل�صمول  م��ن  �ملنا�صبة  �ل��درج��ة  حتقيق  على  �ل��ق��درة 

لها  يكفل  كما  �لتخ�ص�صات،  تلك  يف  �لفكري  �الإن��ت��اج  تغطية  يف 

�لقدرة  وظيفية،  ورمبا  تخ�ص�صية،  ملجتمعات  خدماتها  تقدمي 

على توجيه �خلدمات مبا يتفق مع �حتياجات و�هتمامات هذه 

يف  �ملتخ�ص�صة  �ملكتبات  �أه��م  من  �لقانونية  و�ملكتبة  �ملجتمعات. 

دولة �الإمار�ت، وذلك ملا تقوم عليه �لدولة من تنظيم موؤ�ص�صاتي 

ذ�ت  دول��ة  فهي  �لقانون؛  و�صيادة  و�لعدل  قيمة �حلق  يعلي من 

نظام حكم �حتادي يتبعه عدة �أنظمة حكم حملية، ينظم �لقانون 

تبعيتها �إيل �لنظام �الحتادي، وهو ما يعني �أهمية تلك �ملكتبات 

�لوعي  ن�صر  يف  ب��ه  ت�صهم  مل��ا  ن��ظ��ر�ً  �ملجتمع،  ه��ذ�  يف  �لقانونية 

�لقانوين بن خمتلف �أفر�د �ملجتمع، و�إن �ختلفت �أدو�رهم فيه.

مكتبة معهد دبي الق�س�ئي
تعد مكتبة معهد دبي �لق�صائي من �ملكتبات �ملتخ�ص�صة؛ حيث 

حتتوي �ملكتبة علي �أوعية معلومات متنوعة يف �لعلوم �لقانونية 

و�لق�صائية.وتقع �ملكتبة �صمن جناح خا�س بها بالطابق �لثاين 

مبقر �ملعهد، ولديها �إمكانية للتو�صع �مل�صتقبلي.

وتربع �ملكتبة علي م�صاحة تقريبية تعادل 240 م2 ت�صم بيانات 

طياتها ما يقرب من 6000 عنو�ن متنوع  يف جماالت �ل�صريعة 

�الإ�صالمية و�لفقه و�لقانون و�لق�صاء. وت�صم �ملكتبة جمموعة 

�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  تف�صري  جم��االت  يف  �ل�صرعية  �لعلوم  يف  قيمة 

ومفرد�ت  وقو�عد  و�أ�صوله،  و�لفقه  �ل�صريف،  �حلديث  وعلوم 

�ملعاجم  قيمة من  على جمموعة  �أي�صاً  �لعربية.وت�صتمل  �للغة 

و�لقو�مي�س �للغوية �لعربية و�الإجنليزية و�لفرن�صية و �ملعاجم 

�لقانونية �ملتخ�ص�صة. وتذخر مكتبة �ملعهد باحتو�ئها على كافة 

�ملحكمة  من  �ل�صادرة  �لق�صائية  و�الأح��ك��ام  �مل��ب��ادئ  جمموعات 

و�الجتهاد�ت   ، دبي  متييز  وحمكمة  باأبوظبي  �لعليا  �الحتادية 

�لتمييز يف  �لنق�س وحم��اك��م  م��ن حم��اك��م  �ل�����ص��ادرة  و�مل���ب���ادئ 

�لت�صريعات  ب��االإ���ص��اف��ة الأح����دث م��و���ص��وع��ات   ، �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول 

�لعربية و�لتعديالت �لتي تتم عليها �أواًل باأول. وحتتوى �أي�صا 

و�أور�ق  و�أعمال  الأبحاث  �ملدجمة  �الأقر��س  على جمموعة من 

�ملجاالت  يف  �ملتخ�ص�صة  و�ل����دور�ت  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  عمل 

�لقانونية و�لق�صائية و�لتي نظمها �ملعهد �أو �صارك فيها. وتاأتي 

بكفاءة  �ملعلومات  �لق�صائي يف تقدمي  دبي  �أهمية مكتبة معهد 

خلدمة �أهد�ف �ملعهد، وبطريقة �أكر �قت�صادية، لعدم �إمكانية 

�ملكتبات �الأخ��رى �لتي ال تقدم  �أن��و�ع  �ملوؤ�ص�صات من  �إف��ادة هذه 

ذ�ت  �ملتخ�ص�صة  للمعلومات  �ل�صاملة  �لتغطية  �أو  �لكايف  �لعمق 

�الأهمية للموؤ�ص�صة�لقانونية. وعدم �صرعة تلك �ملكتبات يف تلبية 

�لعالقة  وج��ود  ���ص��رورة  عن  ف�صاًل  �الأم،  �ملوؤ�ص�صات  �حتياجات 

منها  و�مل�صتفيدين  �ملتخ�ص�صة  �ملكتبة  موظفي  ب��ن  �لوثيقة 

د�خل  �لبحثية  �مل�صتفيدين  باأن�صطة  �الأمناء  معرفة  حيث  من 

�ملوؤ�ص�صة �الأم. وما يوؤكد على �أهمية مكتبة �ملعهد  يف �أنها توؤدي 

جمعها  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ب��ه،  و�ل��ع��ام��ل��ن  للقانون  مهما  دور�ً 

لطبيعة  ن��ظ��ر�  ب��ال��ق��ان��ون  يتعلق  م��ا  لكل  وحتليلها  وتنظيمها 

�لتي  �مل��ع��وق��ات  بع�س  ي�صوبه  �ل��ذي  �ل��ق��ان��وين  �لفكري  �الإن��ت��اج 

تو�جه �لعاملن يف �ملجال بال�صيطرة عليه.

 وم���ن خ���الل م��ا ���ص��ب��ق، �أ���ص��ب��ح��ت �مل��ك��ت��ب��ات وم���ر�ك���ز �مل��ع��ل��وم��ات 

�أ�صا�صية  �أد�ة  �لق�صائي،  دب��ي  معهد  مكتبة  وخا�صة  �لقانونية 

للعاملن و�ملهتمن مبجال �لقانون، تعينهم على �أد�ء وظائفهم 

ه��وؤالء  �أد�ء  مب�صتوى  �الرت��ق��اء  على  ت�صاعد  وب��ال��ت��ايل  ب��ك��ف��اءة، 

�لعاملن، وهذ� ما يف�صر قيام �ملوؤ�ص�صات �لعاملة باملجال باإن�صاء 

وجتهيز مكتبات ومر�كز معلومات قانونية.

املجلة القانونية

بقلم: عمرو رمضان توفيق
ق�شم الدرا�شات والبحوث -�شعبة املكتبة-
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بقلم القاضي/ مصطفى محمود الشرقاوي

متهيد:
�أواًل: �لرهن �لتاأميني هو عقد بين �لمدين �لر�هن و�لد�ئن �لمرتهن، و�لر�هن هو �لمدين �الأ�صلي، وقد يكون من �لغير 

)�لكفيل �لعيني( و�لمرتهن هو د�ئن �لمدين وقد يكون �صخ�صاً طبيعياً ويجوز �أن يكون �صخ�صية �عتبارية ويرتب �لعقد للد�ئن 

�لذي يخول  �لتبعي  �لعيني  �لحق  �لر�هن و�لمرتهن، وعلى  �لذي بين  �لعقد  �لرهن على  �لرهن، ويطلق  تبعياً هو  عينياً  حقاً 

للد�ئن �صلطة �لتقدم على �صائر �لد�ئنين �لعاديين و�لمرتهنين �لتالين له في �لمرتبة، و�أي�صاً تتبع �لعين �لمرهونة في يد 

�لغير، وبذلك تكون خ�صائ�س عقد �لرهن �أنه �أواًل حق عيني تابع لاللتز�م، فال يقوم على ��صتقالل بل مرتبط بالدين �الأ�صلي 

فيقوم مع قيام �لدين ويزول مع زو�له باالنق�صاء �أو �لبطالن �أو �الإبطال. 

ثانياً: يتميز �لرهن باأنه حق عيني عقاري فال ين�صاأ وال ينعقد �إال على عقار و�إن �رتبط �لدين �الأ�صلي بمنقول، و�أخير�ً يتميز 

�لرهن �لر�صمي باأنه حق غير قابل للتجزئة من ناحيتين، من ناحية �لعقار �لمرهون ومن ناحية �لدين �لم�صمون ويخ�صعان 

لقاعدة )كل جزء من �لعقار �صامن لكل �لدين وكل جزء من �لدين م�صمون بكل �لعقار(.

القواعد الموضوعية واإلجرائية

2/1للرهن التأميني

التعريف:
�لرهن هو جعل مال محبو�س وموقوف مقابل حق يمكن 

��صتيفاوؤه من ذلك �لمال، وكما يقال له مرهون يقال له �أي�صاً 

رهن. 

للد�ئن  تجعل  �لتي  �لعينية  �لتاأمينات  م��ن  �ل��ره��ن  ويعد 

يتقا�صى حقه  باأن  �لعادي  �لد�ئن  يتقدم على  بها  يتمتع  �لذي 

من هذه �لتاأمينات، متقدماً في ذلك على �لد�ئن �لعادي. كما 

�أن �لد�ئن ذ� �لتاأمينات �لعينية لي�س له فح�صب حق �لتقدم، بل 

�أي�صاً حق �لتتبع، فاإذ� باع مالك �لتاأمين �لعيني �لمرهونة  له 

كان للد�ئن �أن يتتبعه في يد من ي�صتريه وينفذ عليه بحقه.

�ل�صخ�صية،  �ل��ت��اأم��ي��ن��ات  ع��ن  �لعينية  �ل��ت��اأم��ي��ن��ات  وتختلف 

ويمكن تق�صيم �لتاأمينات �لعينية �إلى نوعين:

 �الأول يقوم على �لحيازة و�لنوع �لثاني ال يقوم عليها.

�لتاأمين  حيازة  ينقل  �لحيازة  على  يقوم  �ل��ذي  �الأول  �أم��ا   

�لعيني �إلى يد �لد�ئن، ويبقى هذ� �لد�ئن �لحائز مرتهناً للعين 

�أن يبيع  �أو  �لمدين  �أن ي�صتوفيه من  �لدين، فاإما  �أن يحل  �إلى 

�لتاأمين �لعيني طبقاً لالإجر�ء�ت �لتي حددها �لقانون.

�لتاأمين  ويبقى  �لحيازة  على  يقوم  ف��ال  �لثاني  �ل��ن��وع  �أم��ا 

�لد�ئن  في�صتوفي  �لدين،  يحل  �أن  �إل��ى  �لمدين  يد  في  �لعيني 

ل��الإج��ر�ء�ت  طبقاً  �لعيني  �لتاأمين  يبيع  �أو  �لمدين،  من  دينه 

�لتاأمين  �لقانونية لي�صتوفي �لدين من ثمنه، وهذ� �لنوع من 

هو �لد�رج في �لحياة �لعملية ل�صهولة تنفيذه والإبقاء �لتاأمين 

في يد �لمدين ال�صتغالله وجني ثماره، كاإبقاء �لعقار �لمرهون 

�لمدين  بيد  �لمرهونة  �لمركبة  و�إب��ق��اء  �ل��ر�ه��ن،  �لمدين  بيد 

�لر�هن، و�كتفاء �لد�ئن �لمرتهن بالح�صول على �صك �لرهن 

و�لتنفيذ عليه في �لوقت �لذي ير�ه منا�صباً، وقد جرى �لعمل 

في �لبنوك بمثل هذ� �لنوع من �لرهونات ك�صمانة للت�صهيالت 

�لممنوحة للمعتمدين و�لعمالء.

وق���د ع���رف ق��ان��ون �ل��م��ع��ام��الت �ل��م��دن��ي��ة ل��دول��ة �الإم����ار�ت 

عقد  باأنه  �لتاأميني  �لرهن   1399 �لمادة  في  �لمتحدة  �لعربية 

عينياً  حقاً  دينه  لوفاء  مخ�ص�س  عقار  على  �لد�ئن  يك�صب  به 

يكون له بمقت�صاه �أن يتقدم على �لد�ئنين �لعاديين و�لد�ئنين 

�لتالين له في �لمرتبة في ��صتيفاء حقه من ثمن ذلك �لعقار 

في �أي يد يكون، ولي�س بال�صرورة �أن يكون �لر�هن هو �لمدين، 

بل يمكن �أن يكون �أي�صاً �صخ�صاً �آخر ككفيل �لمدين �لذي يكون 

عقاره رهناً لم�صلحة �لمدين.

�لعقار  على  دينه  لوفاء  �صماناً  عيني  حق  للد�ئن  ويترتب 

ذلك  ثمن  م��ن  ��صتيفائه  ف��ي  يتقدم  �ل��دي��ن  ل��وف��اء  �لمخ�ص�س 

�لعقار، حيث ال يتقدم �لد�ئن بموجب هذ� �لحق �لعيني فح�صب 

على �لد�ئنين �لعاديين كمالك �لعقار �لمرهون، بل �أي�صاً على 

�لد�ئنين �لذين لهم حق عيني �آخر على ذلك �لعقار من د�ئنين 

مرتهنين و�أ�صحاب حقوق �خت�صا�س و�أ�صحاب حقوق �متياز �إذ� 

بعد  مقيدين  �أي  �لمرتبة،  في  متاأخرين  �لد�ئنون  ه��وؤالء  كان 

تاريخ قيد �لد�ئن �لمرتهن.

وينتقل حق �لد�ئن �لمرتهن �إلى قيمة هذ� �لعقار – كمبلغ 

�أو  �ل��م��ره��ون  �لعقار  على  �لغير  ت��ع��دي  ح��ال��ة  ف��ي   - �لتعوي�س 

مبلغ �لتاأمين في حالة �لتاأمين على �لعقار عند �إحدى �صركات 

�لتاأمين.

خ�س�ئ�س حق الرهن الر�سمي:
عقاري  عيني  حق  �أن��ه  �لر�صمي  �لرهن  حق  خ�صائ�س  من 

لجانب  وملزم  �صكلي  للتمييز، وهو حق  قابل  تبعي وحق  وحق 

و�حد وهو �أخير�ً عقد بمقابل

- الرهن الر�شمي حق عيني عقاري:  1 

ويعني ذلك �أن يعطي هذ� �لحق �لعيني للد�ئن حق �لتقدم 

ع��ل��ى جميع �ل��د�ئ��ن��ي��ن �ل��ع��ادي��ي��ن و�ل��د�ئ��ن��ي��ن �ل��م��ت��اأخ��ري��ن في 

�إليه ملكية  �لمرتبة، وكما يعطي حق �لتتبع في يد من تنتقل 

�لعقار �لمرهون.

- الرهن الر�شمي حق تبعي:  2

 �إذ ال يقوم هذ� �لحق �إال بقيام �لدين �لم�صمون به وي�صير 

اأوًل: تعريف الرهن العقاري وتبيان خ�شائ�شه.

الالزمة  وال�شروط  العقاري  الرهن  اإن�شاء  ثانيًا: 

لذلك والجوانب العملية ذات الأهمية في كيفية 

اإن�شائه. 

بالراهن  يتعلق  فيما  العقاري  الرهن  اآثار  ثالثًا: 

والدائن المرتهن والغير.

الأولى  الثالثة  المحاور  العدد  هذا  في  ونعر�س 

على اأن ن�شتكمل في العدد المقبل..

محاور البحث

بحوث قانونية
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ورقة ر�صمية فاإنه يكون عقد�ً باطاًل الأنه عقد �صكلي وال يكون 

�صحيحاً �إال �إذ� كتب في ورقة ر�صمية

- اإن�شاء الرهن الر�شمي من ناحية المو�شوع:  2

في  يتوجب  �الأخ���رى  �لعقود  ك�صائر  �لر�صمي  �ل��ره��ن  عقد 

�إن�صائه من ناحية �لمو�صوع تو�فر �لر�صا و�لمحل و�ل�صبب.

وهما  �لمتعاقدين  من  ي�صدر  �أن  فيتوجب  �لر�صا  عن  �أم��ا 

كل من  يكون  �أن  وي�صترط  �لمرتهن،  و�لد�ئن  �لر�هن  �لمدين 

�أهاًل لمبا�صرة عقد �لرهن  �لد�ئن �لمرتهن و �لمدين �لر�هن 

�لر�صمي.

�لد�ئرة  �لت�صرف  �أعمال  من  يعتبر  �لرهن  عقد  �أن  وحيث 

الأنه  �ل��ر�ه��ن،  �لمدين  من  ���ص��ادر�ً  ك��ان  �إذ�  و�ل�صرر  �لنفع  بين 

يرهن عقاره وفاء اللتز�م عليه، وعلى ذلك يكون �لرهن قاباًل 

�إذ� ما �صدر من �لمدين، وكان حينذ�ك �صبياً مميز�ً  لالإبطال 

�أو من في حكمه. �أما �إذ� كان �لرهن �لر�صمي �صادر�ً من كفيل 

�لمميز  �ل�صبي  ره��ن  فيكون  متبرع  �الأ�صل  بح�صب  فهو  عيني 

ومن في حكمه باطاًل.

و�إذ� كان �لرهن �لعقاري عقد�ً ملزماً لجانب و�حد فهو يلزم 

ول��ذ�  �ل��ره��ن  بمقت�صى عقد  يلتزم  ف��ال  �لمرتهن  �أم��ا  �ل��ر�ه��ن، 

فبالن�صبة  �لعقد،   طرفي  من  كل  في  �لالزمة  �الأهلية  تختلف 

للر�هن فيلزم �أن يكون مالكاً للعقار �لمرهون و�أهاًل للت�صرف 

فيه، فاإذ� كان �لر�هن قا�صر�ً يتوجب �لح�صول على �إذن بالرهن 

من �لقا�صي �ل�صرعي �أو �لمحكمة �لكن�صية، ويكون �لر�هن �أهاًل 

للتعاقد طبقاً الأحكام �لقانون  �إذ� ما بلغ �لثامنة ع�صر عاماً من 

�لعمر ولم يكن محجور�ً عليه الأي �صبب من �الأ�صباب وعن �أهلية 

�لمرتهن  �الغتناء لدى  �أهلية  تو�فر  �لفقه  في�صترط  �لمرتهن 

نظر�ً الأن �لرهن بالن�صبة �إليه عمل نافع نفعاً مح�صاً لما يترتب 

عليه من حفظ للدين.

�أما عن »�ل�صبب« في عقد �لرهن �لر�صمي – �صمان �لدين 

ن�صاأ �صحيحاً،  �أن يكون هناك دين م�صمون قد  �بتد�ًء  - فيلزم 

ثم بقي قائماً �إلى حين �نق�صاء �لرهن، ويجوز �أن يكون �لدين 

�أو �حتمالياً،  �أو م�صتقباًل  �لم�صمون بالرهن معلقاً على �صرط 

تنفيذه  يتم  لم  لقر�س  �لرهن �صماناً  تقرير  وعلى ذلك يجوز 

�أن  �الأق���ل  وي��ج��ب على  �أو لح�صاب ج���اٍر،   « �أو »الع��ت��م��اد  مفتوح 

يكون ذلك �لدين معيناً تعييناً كافياً من حيث م�صدره وتاريخه 

ومحله ومقد�ره ، كما يتوجب على �الأقل �أن يعين �لحد �الأق�صى 

و�إذ� عين   ، �لجاري  �لح�صاب  �لمفتوح وفي  للدين في �العتماد 

مع �لدين وجود�ً وعدماً.

- الرهن الر�شمي حق غير قابل للتجزئة:  3

�لعقار  �إل���ى  بالن�صبة  ���ص��و�ء  للتجزئة  ق��اب��ل  غير  ح��ق  وه��و 

�إلى  بالن�صبة  �أم��ا  �لم�صمون،  �لدين  �إل��ى  بالن�صبة  �أو  �لمرهون 

مالكه،  ورث��ة  �إل��ى  �نتقاله  فر�س  وعلى  فاإنه  �لمرهون  �لعقار 

و�أ�صبح �لو�رث م�صوؤواًل عن جزء من �لدين فاإن جزء�ً من �لعقار 

�لذي يملكه هذ� �لو�رث يبقى مرهوناً مقابل كامل �لدين، فاإذ� 

�أدى �لو�رث جزء�ً من �لدين �لذي هو يعتبر م�صوؤواًل عنه يبقي 

�أ�صبح في ملكه م�صوؤواًل عن  �لذي  �لعقار  �لمتبقي من  �لجزء 

باقي �لدين، وال يجوز �صطب �لرهن عن هذ� �لجزء من �لعقار 

�إال بعد �صد�د كامل �لدين. 

- هو عقد �شكلي:  4

بل  �الإر�دت��ي��ن  بتو�فق  �نعقاده  ف��ي  يكتف  ل��م  �لم�صرع  الأن   

تطلب ت�صجيله.

- وهو عقد ملزم لجانب واحد:  5

 الأنه ال ين�صىء �لتز�مات �إال في ذمة �لر�هن.

- وهو عقد بمقابل:   6

ذلك الأن �لر�هن ال يتبرع به للمرتهن، بل يقدمه له لقاء 

مقابل، وهو قيام �لد�ئن باإقر��س �لمدين �أو منحه �أجاًل.

 

اإن�س�ء الرهن الر�سمي »الت�أميني«
- اإن�شاء الرهن التاأميني من ناحية ال�شكل:  1

وتظهر �أهمية �لر�صمية النعقاد �لرهن �لر�صمي باإدر�جه في 

و�لد�ئن  �لر�هن  �لمدين  لم�صلحة  تتقرر  و�لتي  ر�صمية  ورقة 

�أن  هنا  بالر�صمية  و�لمق�صود  �الإئتمان،  ولم�صلحة  �لمرتهن 

تكون هناك ورقة ر�صمية يفرغ فيها عقد �لرهن �لر�صمي حتى 

و�إذ� لم يفرغ عقد �لرهن �لر�صمي في  ي�صبح �لعقد �صحيحاً، 

ال يجوز للم�لك رهن  جميع م� ميلك .. 

كم� يجب و�سف وحتديد العق�ر املرهون 

حتديدًا دقيقً� 

وما يحمله من ميز�ت، كذلك يلزم تحديد موقعه فتذكر �لجهة 

�لتي يوجد بها �لعقار وما يحيط به من جير�ن وعقار�ت �أخرى، 

بحيث ال يلتب�س بالغير من �لعقار�ت �لمجاورة.

- �شمول الرهن لملحقات العقار المرهون:  2

ويمتد �لرهن لي�صمل جميع ملحقات �لعقار �لمرهون، الأن 

هذه �لملحقات تابعة للعقار فتكون مرهونة مثله، ومن �الأمثلة 

على ذلك.

اأ- حقوق الرتفاق:

�لعقار  لخدمة  �لمقررة  �الرتفاق  حقوق  �إل��ى  �لرهن  يمتد 

�لمرهونة �صو�ء �أقررت هذه �لحقوق عند �إن�صاء �لرهن �أو بعده 

الإنها تعد من حيث �لمبد�أ من ملحقات �لعقار �لمرهون.

ب- العقارات بالتخ�شي�س: 

�لمالك  هذ�  ولكن  �لعقار  مالك  يملكه  �ل��ذي  �لمنقول  هو 

�لعقار  يالزم  وهو  و��صتغالله،  �لعقار  خدمة  على  وفقاً  ر�صده 

كالما�صية  �ل��ع��ق��ار،  ع��ن  ف�صله  ي��ج��وز  وال  وره��ن��اً  بيعاً  ويتبعه 

�لمخ�ص�صة  و�ل��م��ف��رو���ص��ات  �لنقل  و�أدو�ت  �ل��زر�ع��ي��ة  و�الآالت 

لخدمة �لفندق، و�الآالت �لمخ�ص�صة لخدمة �لم�صنع.

ج- التح�شينات والإن�شاءات:

كتوزيع  بنف�صه  �ل��م��ره��ون  �لعقار  �صاحب  ي�صفه  م��ا  وه��ي 

غرف �لمنزل، و�إعد�د حديقة له، وتي�صير �صبيل للمرور �إليه من 

�لعقار  يزيدها �صاحب  �لتي  �الإن�صاء�ت  �لعام، وكذلك  �لطريق 

وي�صمل  ج��دي��دة،  م��الح��ق  �أو  ج��دي��د  لطابق  كبنائه  �ل��م��ره��ون 

على  ت��رد  �لتي  و�الإن�����ص��اء�ت  �لتح�صينات  جميع  �لمجرد  �لرهن 

لم  �ل��ج��اري  �لح�صاب  �أو  �لمفتوح  �الع��ت��م��اد  فيه  يقفل  ميعاد 

ي�صمن �لرهن �إال �لمبالغ �لم�صتحقة في هذ� �لميعاد، ولو لم 

ت�صل �إلى �لحد �الأق�صى �لمتفق عليه، وتكون مرتبة هذ� �لرهن 

من يوم قيده ال من يوم تحقق �لدين.

اأواًل: تخ�سي�س الرهن من حيث العق�ر املرهون
يجب �أن يقع �لرهن على عقار ي�صح �لتعامل فيه ويجوز 

عقد  في  دقيقاً  تعييناً  تعيينه  ويجب  �لعلني  بالمز�د  بيعه 

ملحقات  ذل��ك  وي�صمل  وموقعه،  طبيعته  حيث  من  �لرهن 

�أكان  �صو�ء  ر�صمياً  رهناً  �لعقار  رهن  فيجوز  وثماره.  �لعقار 

�أو ملكية  �أر����س  ع��ق��ار« كملكية  ف��ي  »ح��ق ملكية  �لعقار  ه��ذ� 

�لحكر  حق  ره��ن  يجوز  كذلك  عقاري،  �نتفاع  حق  �أو  منزل 

ورهن �الرتفاق.

كما يجب �أن يكون �لعقار �لمرهون رهناً ر�صمياً مما يجوز 

�لتعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمز�د �لعلني، فال يجوز رهن 

�لوقف، كذلك ال يجوز رهن ما ال يجوز �لتعامل فيه محافظة 

على �لنظام �لعام و�الآد�ب كرهن �لعقار �لم�صتعمل للمقامرة. 

حيث  من  دقيقًا  تعيينًا  المرهون  العقار  تعيين   -  1

طبيعته وموقعه:

�أو  �لعقار�ت  يملك من  ما  لجميع  �لمالك  رهن  يجوز  فال 

�لعقار  كذ�، ويجب تحديد  �لموجودة في جهة  جميع عقار�ته 

�أو  �أو منزل  كاأر�س  دقيقاً من حيث طبيعته  �لمرهون تحديد�ً 

�صقة في عمارة، ويجب ذكر حدود هذ� �لعقار وم�صاحة رقعته، 

يعترب عقد الرهن من 

اأعم�ل الت�سرف الدائرة 

بني النفع وال�سرر

بحوث قانونية
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كاعتماد  �لدين م�صتقباًل  كان  و�إذ�  �صرط،  �لمعلق على  و�لدين 

�أو كان  مالي مفتوح في م�صرف لم ي�صحب منه �لمدين �صيئاً، 

ديناً �حتمالياً كفتح ح�صاب جاٍر يحتمل �أن يكون ر�صيده مديناً �أو 

د�ئناً. فاإذ� كان �لر�صيد فيما بعد ر�صيد�ً مديناً كان هذ� �لدين 

منذ �لبد�ية ديناً �حتمالياً، كان تحديد مقد�ره في عقد �لرهن 

بتحديد حد �أق�صى ينتهي �إليه �لدين. 

-الث�ين مَب�سدره   2

يجب �إلى جانب تحديد مقد�ر �لدين تحديد م�صدره �أي�صاً، 

و هل هو عقد و�أي عقد يكون، �أو هو عمل غير م�صروع �أو �إثر�ء 

بال �صبب �أو �أر�ده منفرد �أو هو قانون.

ويترتب على عدم تحديد �لدين �لم�صمون بالرهن �لر�صمي 

بطالن عقد �لرهن �لر�صمي، لعدم تخ�صي�س �لرهن من ناحية 

به  يتم�صك  �أن  ي�صتطيع  مطلق  بطالن  وهو  �لم�صمون،  �لدين 

كل ذي م�صلحة فيتم�صك به �لمدين و�لد�ئن و�لمرتهن وورثة 

كل منهما �أو �لخلف �لخا�س، و يجوز للمحكمة �أن تبطل عقد 

�لرهن �لتاأميني �إذ� لم يكن �لعقار �لمرهون معيناً تعييناً كافياً، 

وهو �أمر جو�زي للقا�صي ال وجوبياً. 

ملكية الراهن للعق�ر املرهون
ي�صترط في �لمال �لمرهون �أن يكون عقار�ً، و�أن يكون مما 

مملوكاً  يكون  و�أن  �لعلني،  بالمز�د  وبيعه  فيه  �لتعامل  ي�صح 

للر�هن ملكية حا�صرة غير مقيدة، ونظر�ً لالأهمية �لبارزة لهذ� 

�لرهن و�لذي بدونه  �لفقري لمو�صوع  �لعمود  �لمو�صوع كونه 

، لذ� فاإننا �صوف نولي  و�إتمام معاملة �لرهن  ال يمكن �التفاق 

هذ� �لمو�صوع �صيئاً من �لتف�صيل الإلقاء �ل�صوء على �ل�صروط 

�لو�جب تو�فرها في �لمال �لمرهون و على �لنحو �لتالي:- 

�أكانت حا�صلة  و�صو�ء  بعده،  �أو  �لرهن  ن�صوء  �صو�ء عند  �لعقار 

بفعل �لرهن ذ�ته �أم بفعل �لغير.

ث�نيً�: تخ�سي�س الرهن من حيث الدين امل�سمون
�إال  لي�س  و�ل��ره��ن  �الأ���ص��ل،  �لم�صمون هو  �لدين  الأن  ذل��ك 

تابع  حق  �لر�صمي  �لرهن  حق  �إن  وحيث  �ل��دي��ن،  لهذ�  تاأميناً 

بد  �لم�صمون، فال  �لدين  بقيام  �إال  �لم�صمون ال يقوم  للدين 

�أن يكون هذ� �لدين �لتز�ماً مدنياً �صحيحاً حتى يكون �لرهن 

�لر�صمي �صحيحاً، �أما �إذ� كان �لدين �لم�صمون باطاًل �أو قاباًل 

لالإبطال �أو �لنق�س فاإن �لرهن �لر�صمي يختفي باختفاء �لدين 

ِلعيٍب  باطاًل  �لم�صمون  �لدين  كان  �إذ�  ذلك  وعلى  �لم�صمون، 

في �ل�صكل �أو النعد�م �لر�صاء �أو لعدم تو�فر �صروط �لمحل �أو 

لعدم م�صروعية �ل�صبب، كان �لرهن �لر�صمي باطاًل مثله، ولكل 

�لمدين  به  فيتم�صك  �لبطالن  بهذ�  يتم�صك  �أن  م�صلحة  ذي 

�لر�هن، وخلفه �لعام وخلفه �لخا�س، وكل د�ئن مرتهن متاأخر 

يتم�صك  �أن  �لر�هن  وللمدين  للعقار  حائز  وك��ل  �لمرتبة،  في 

باإبطال عقد �لرهن، وكذلك يجوز للمدين �لر�هن �أن يتم�صك 

بانق�صاء �لدين �لم�صمون فيكون �لرهن قد �نق�صى كانق�صاء 

�أو  بمقابل،  ب��ال��وف��اء  �أو  ب��ال��وف��اء،  �ل��دي��ن  �نق�صى  ف���اإذ�  �ل��دي��ن. 

با�صتحالة �لتنفيذ، �أو بالتقادم جاز للر�هن �أن يتم�صك بانق�صاء 

�لرهن تبعاً النق�صاء �لدين.

ويتحدد الدين امل�سمون ب�أمرين:

-االأول مبقداره   1
ر�أ�صمال  من  معيناً  ديناً  كان  �إذ�  �لمقد�ر  هذ�  يتحدد  حيث 

�لموؤجل،  و�لدين  �لمنجز،  �لدين  ذلك  في  وي�صتوي  وفو�ئده، 

ملعلوم�تك

ي�سرتط يف املــ�ل املرهون اأن يكون عق�رًا 

ق�بــاًل  للبيع ب�ملــزاد العلنــي، واأن يكون 

مملوكً� للراهن ملكية ح��سرة غري مقيدة

ال�سرط االأول
 يجب اأن يكون امل�ل عق�رًا:

�أو ح���ق ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ع��ق��ار،  ال ي��ت��م �ل���ره���ن �إال ع��ل��ى ع��ق��ار 

و�لعقار�ت �لتي يجوز رهنها تكون بطبيعتها �صو�ًء �أكانت �أر�صاً 

زر�عية �أم �أر�صاً معدة للبناء �أم حديقة �أم م�صنعاً. كما يمكن �أن 

يقع �لرهن على حق �لت�صرف لل�صخ�س على �الأر�س �الأميرية 

�لرهن  يقع  �أن  يمكن  كما  �لت�صرف.  حق  عليها  له  يكون  �لتي 

�أي�صاً على �الأبنية �لتي يقيمها و�لغر��س �لتي يغر�صها �صاحب 

�لحكر على �الأر�س �لمحتكرة.

ال�سرط الث�ين
التعامل فيه وبيعه  العقار مما ي�شح  اأن يكون   يجب 

في المزاد العلني: 

�أن يكون مما ي�صح �لتعامل   في�صترط في �لعقار �لمرهون 

ف��ي��ه، ف��ال ي�����ص��ح ره���ن �أم����الك �ل���دول���ة �ل��ع��ام��ة وال �ل��ع��ق��ار�ت 

رهن  ي�صح  ف��ال  بيعه،  يجوز  مما  يكون  �أن  ويجب  �لمرهونة، 

حقوق �الرتفاق منفردة.

اإذا ك�ن الراهــن غري م�لك للعق�ر ف�إن 

العقد ي�سبح �سحيحً� اإذا م� اأقره امل�لك 

احلقيقي بورقة ر�سمية

ال�سرط الث�لث
يجب اأن يكون العق�ر مملوكً� للراهن ملكية ح��سرة 

خ�ل�سة:
للعقار �لمرهون، الأنه برهنه  �أن يكون �لر�هن مالكاً  يجب 

يكون  �أن  ويجب  جزئياً،  ت�صرفاً  ولو  فيه  يت�صرف  �لعقار  لهذ� 

رهنه.  في  كان مفو�صاً  �إذ�  �إال  له  مالكاً  عقار  في  يت�صرف  من 

و�إذ� لم يكن �لمالك كامل �الأهلية عند رهنه عقاره جاز لوليه 

ر�صمها  �لتي  بال�صروط  �لعقار  يرهن  �أن  للّقيم  �أو  لو�صيه  �أو 

�لقانون.

قاباًل  يكون  �لت�صجيل  قبل  للعقار  �لم�صتري  ره��ن  �أن  كما 

�لرهن �صحيحاً، والأهمية هذ�  �نقلب  �صجل  ما  فاإذ�  لالإبطال، 

�لغير،  ملك  برهن  تتعلق  مو��صيع  في  �لبحث  ر�أينا  �لمو�صوع 

�ل�صائع،  �لعقار  وره��ن  ت�صجيله،  قبل  للعقار  �لم�صتري  وره��ن 

ورهن �لملكية �لمقيدة قانوناً، و�صوف نتحدث عن كل مو�صوع 

منها ب�صيء من �لتف�صيل على �لنحو �لتالي:

- رهن ملك الغري  1

 �إذ� كان �لر�هن غير مالك للعقار �لمرهون فاإن عقد �لرهن 

ي�صبح �صحيحاً �إذ� ما �أقره �لمالك �لحقيقي بورقة ر�صمية ، كما 

يقع رهن �لملك �لم�صتقبل باطاًل طالما وقع �لرهن على عقار 

يملكه  �أن  ع�صى  ما  رهن  �لر�هن على  وذه��ب  بالذ�ت،  يعين  لم 

في �لم�صتقبل من عقار، وذلك كونه يخالف مبد�أ �لتخ�صي�س.

اأ- رهن امل�سرتي للعق�ر قبل ت�سجيله
 فاإذ� رهن �لم�صتري �لعقار قبل �لت�صجيل، فاإن �لرهن يعتبر 

�صادر�ً من غير �لمالك، و�إذ� �أقر مالك �لعقار )�لبائع له قبل 

ت�صجيل �لبيع( ذلك �لرهن ينقلب عقد �لرهن �صحيحاً.

ب- رهن العق�ر ال�س�ئع
�إذ� كان هناك عقار �صائع فيمكن �أن يرهنه جميع �ل�صركاء، 

�لتي  �لنتيجة  كانت  �أي��اً   ، �لجميع  في حق  نافذ�ً  �لرهن  ويكون 

تترتب على ق�صمة �لعقار، �أو على بيعه لعدم �إمكان �لق�صمة، كما 

يمكن �أي�صاً �أن يرهن �لعقار �ل�صائع �أحد �ل�صركاء. ويتطلب منا 

هذ� �لمو�صوع بحث �الأمور �لتالية:

- رهن جميع ال�شركاء للعقار ال�شائع  1 

 �إذ� وق����ع �ل���ره���ن م���ن ج��م��ي��ع �ل�����ص��رك��اء ف���ي �ل��ع��ق��ار على 

�ل�صيوع فاإنه يكون نافذ�ً قبل �لق�صمة كونه �صدر من �ل�صركاء 

بحوث قانونية
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لحق  �لر�هن  �إن�صاء  هما:  �ثنين  بالتز�مين  عينياً  كفياًل  �أم 

عيني على �لعقار �لمرهون هو حق �لرهن، و �صمان �لر�هن 

�لنحو  على  منهما  ك��اًل  ن�صرح  و�صوف  �ل��ره��ن،  حق  ل�صالمة 

�لتالي:- 

1/ اإن�س�ء الراهن حلق الرهن:

�لد�ئن  لم�صلحة  �لرهن  حق  باإن�صاء  �ل��ر�ه��ن  يلتزم 

�لمرتهن )�لبنك( على �لعقار �لمرهون، فاإذ� كان �لر�هن 

�لمال  ���ص��روط  ك��اف��ة  وتحققت  �ل��م��ره��ون  �ل��ع��ق��ار  يملك 

�لمرهون �لتي �أ�صرنا �إليها �صالفاً، ين�صاأ �لرهن  �لر�صمي 

�لر�صمي  �ل��ره��ن  عقد  �ن��ع��ق��اد  بمجرد  نف�صه  تلقاء  م��ن 

مدير  لدى  النعقاده  �لالزمة  لل�صروط   وفقاً  �صحيحاً 

تابعاً  �لمرهون  �لعقار  يكون  و�ل��ذي  �الأر����ص��ي،   ت�صجيل 

لد�ئرته.

�ل�صائع  �لعقار  ه��وؤالء  باع  ف��اإذ�  �ل�صيوع،  للعقار على  و�لمالكين 

ويتتبع  بالرهن  مث�قاًل  �لم�صتري  �إل��ى  ينتقل  فاإنه  رهنه  بعد 

حائز  وهو   ، �لم�صتري  يد  في  �ل�صائع  �لعقار  �لمرتهن  �لد�ئن 

�أحد  و�أر�د  �ل�صركاء  �ل�صائع في ملكية  �لعقار  بقي  و�إذ�  للعقار، 

�لتنفيذ عليه فاإن �لد�ئن �لمرتهن يتقدم  د�ئني �صريك منهم 

�ل��ع��ادي الأن��ه د�ئ��ن مرتهن، و�إذ� م��ات بع�س  �ل��د�ئ��ن  على ه��ذ� 

�ل�صركاء �أو كلهم �نتقل �لعقار مرهوناً �إلى �لورثة.

ح�صة  منهم  ك��ل  و�أخ���ذ  �ل�صائع  �ل��ع��ق��ار  �ل�صركاء  �قت�صم  و�إذ� 

مفروزة من هذ� �لعقار، فاإن هذه �لح�صة �لمفروزة �لتي تقع في 

ن�صيب كل منهم تكون مثقلة بحق �لرهن ل�صالح �لد�ئن �لمرتهن.

العقار  في  ال�شائعة  لح�شته  ال�شركاء  اأحد  رهن   -  2

ال�شائع

�ل�صائعة، وله حق  �صريك م�صاع يملك ح�صته  �أن كل  حيث 

د�م  م��ا  �صحيحاً  رهنه  وي��ك��ون  يرهنها  �أن  فله  فيها،  �لت�صرف 

مرهونة  �نتقلت  �ل�صائعة  �لح�صة  هذه  باع  و�إذ�  �صائعاً،  �لعقار 

�إلى �لم�صتري.

- رهن اأحد ال�شركاء لجزء مفرز من العقار ال�شائع  3

ف����اإذ� ره���ن �ل�����ص��ري��ك ع��ل��ى �ل�����ص��ي��وع ج����زء�ً م��ف��رز�ً ل��م ينفذ 

يتم�صكو�  �أن  ول��ه��وؤالء  �الآخ��ري��ن،  �ل�صركاء  �لرهن في حق  ه��ذ� 

بحقوقهم في هذ� �لجزء �لمفرز باعتباره �صائعاً بينهم جميعاً.

- رهن الملكية المقيدة قيدًا قانونيًا  4

�لمحجوز  �لعقار  مالك  يقم  ك��اأن  �لرهن  ه��ذ�  مثل  ويكون 

قانوناً  �لرهن جائز�ً  ، ويعتبر مثل هذ�  �لد�ئن  لرهنه ل�صالح 

ملكية  على  ي��رد  �ل��ذي  للقيد  نظر�ً  ولكن  مالك  من  ل�صدوره 

هذ� �لعقار نتيجة �لحجز، فاإن والية �لمدين على ماله تغدو 

م�صلوبة �إذ� ما تم ت�صجيل قر�ر �لحجز في د�ئرة �لت�صجيل، ذلك 

�أن �لرهن �لذي يقيد بعد ت�صجيل قر�ر �لحجز يكون غير نافذ 

في حق �لحاجزين.

اآث�ر الرهن الت�أميني
�لمرتهن  �ل��د�ئ��ن  ل�صالح  �لعقار  على  �ل��ره��ن  وق��ع  م��ا  �إذ� 

و�أخ��رى  �ل��ر�ه��ن،  بالمدين  تتعلق  �آث��ار  ذل��ك  على  تترتب  فاإنه 

تتعلق بالد�ئن �لمرتهن، وكذلك بالن�صبة للغير، و�صوف نقوم 

بتف�صيل �لحديث عن كل طرف من تلك �الأطر�ف في مباحث 

م�صتقلة على �لنحو �لتالي:

اأوًل/ اآثار الرهن الر�شمي فيما يتعلق بالراهن

يلزم عقد �لرهن �لر�صمي �لر�هن �صو�ء �أكان هو �لمدين 

اإذا هلك العق�ر املرهون ل�سبب يعود 

اإىل خط�أ املدين الراهن، ك�ن   للمرتهن 

اخلي�ر بني اأن يقت�سي ت�أمينً� ك�فيً� اأو 

ي�سقط اأجل الدين ويتق��س�ه فورًا

الرهن: حق  ل�سالمة  الراهن  �سم�ن    /2
فال يجوز للر�هن ترتيب �أي حق له و/ �أو لغيره على �لعقار 

يترتب عليه  ب��اأي عمل  يقوم  �أن  �أو  �لرهن،  قيد  �لمرهون قبل 

�إنقا�س �لعقار �إنقا�صاً كبير�ً �أو تخريبه، وعلى �لر�هن �أن يدفع 

�أي �دعاء قد يرد على �لعقار �لمرهون من قبل �لغير.

�لتلف  �أو  �لهالك  وك��ان  �لمرهون،  �لعقار  هلك  و�إذ� 

�إل���ى خ��ط��اأ �ل��م��دي��ن �ل��ر�ه��ن، ك��ان للد�ئن  ل�صبب ي��ع��ود 

بداًل من  كافياً  تاأميناً  �أن يقت�صي  �لمرتهن �لخيار بين 

�لتاأمين �لهالك �أو �لتالف، �أو �أن ي�صقط �أجل �لدين حااًل 

�لبنوك  �لعمل لدى جميع  ف��ور�ً. وقد جرى  فيتقا�صاه 

�لتي تقوم بمنح �لقرو�س مقابل رهن �لعقار�ت، �أن تلزم 

�لمدين �لر�هن تقديم بولي�صة تاأمين �صامل على �لعقار 

�صد �لزالزل و�لحريق و�لزو�بع و�صد �أي �صرر يمكن �أن 

�لدمار.  ذل��ك  وتغطي  �لمرهون،  بالعقار  هالكاً  يلحق 

تجيير�ً  �لبنك  ل�صالح  مجيرة  �لبولي�صة  تلك  وت��ك��ون 

حال  في  �لمرهون  �لعقار  قيمة  عن  يقل  ال  بما  �صاماًل 

بيعه  �لبنك  قيام  من  يمنع  �لعقار  على  �صرر  �أي  وق��وع 

يتخذ  �أن  وللد�ئن  م�صتقباًل،  �لدين  تح�صيل  �أج��ل  من 

من �لو�صائل �لتي تمنع وقوع �ل�صرر ما يكفي لذلك ولو 

بو�صع �لعقار �لمرهون تحت �لحر��صة.

ث�نيً�/اآث�ر الرهن الر�سمي فيم� يتعلق ب�لدائن املرتهن:
�ل��م��ع��ام��الت  1419 م��ن ق��ان��ون  �ل���م���ادة  ن�����س  يظهر م��ن 

�لمدنية �التحادي �أن للد�ئن - باعتباره مرتهناً - حقاً على 

�لعقار �لمرهون يكت�صبه بمجرد قيد رهنه في �صجل �لعقار، 

باقي  على  �لعام  �ل�صمان  - حق  عادياً  د�ئناً  باعتباره   - وله 

�أمو�ل �لمدين �صاأنه في ذلك �صاأن �صائر �لد�ئنين.

هذ�  �أج��ل  حلول  عند  بحقه  �لمرتهن  �لد�ئن  -تنفيذ   1

�لحق ب�صفتين:

له  يكون  �ل�صفة  وبهذه  �لد�ئنين،  ك�صائر  د�ئ��ن��اً  �صفته 

�لتنفيذ بحقه على جميع �أمو�ل �لمدين، �صاأنه في ذلك �صاأن 

�أي د�ئن عادي.

�لعقار  ف��ي  ره��ن��ه  ح��ق  يتركز  و  مرتهناً  د�ئ��ن��اً  و�صفته  

�لمرهون، فله بعد �لتنبيه على �لمدين بالوفاء و�إنذ�ر حائز 

ل��الإج��ر�ء�ت  طبقاً  �لملكية  ن��زع  �إج����ر�ء�ت  يتخذ  �أن  �لعقار 

�لمن�صو�س عليها في قانون �الإجر�ء�ت �لمدنية.

1( قانون �تحادي رقم )5( ل�صنة 1985 باإ�صد�ر قانون �لمعامالت �لمدنية لدولة �الإمار�ت 
�لعربية �لمتحدة �لمعدل بالقانون �التحادي رقم )1( ل�صنة 1987م

2( قانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني في �إمارة دبي.
3( �أحكام محكمة �لتمييز بدبي.

 4( د. عبد �لرز�ق �ل�صنهوري ،�لو�صيط في �صرح �لقانون �لمدني �لجديد، �لمجلد �لعا�صر، 

د�ر �لنه�صة �لعربية �لقاهرة.

 .www.qnoun.com 5( مجلة �الحكام �لعدلية م/701 من�صور على موقع �إلكتروني
6( بحث مقدم من �لدكتور خلدون �أبو �ل�صعود �لم�صت�صار �لقانوني في �لبنك �لعربي بعنو�ن 
»�لجو�نب �لقانونية للرهن �لتاأميني �أحد �صمانات �لت�صهيالت �لم�صرفية« وذلك بالتعاون 

مع معهد �لحقوق وكلية �لحقوق و�الإد�رة �لعامة في جامعة بيرزيت.

7( �صو�ر محمد وحيد �لدين. �صرح �لقانون �لمدني �لحقوق �لعينية �لتبعية �لرهن �لتاأميني 
و�الخت�صا�س  و�لرهن  �لكفالة  و�لعينية:  �ل�صخ�صية  »�لتاأمينات  �لدين:  �صرف  �أحمد   )8

و�المتياز« د�ر �لنه�صة �لعربية )�لقاهرة(.

و  �ل�صخ�صية  »�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  زه���ر�ن:  محمود  محمد  �ل�صعود،همام  �أب���و  محمد  رم�صان   )  9
�لعينية«، د�ر �لمطبوعات �لجامعية، �الإ�صكندرية، 1998.

املراجع

التنفيذ على الكفيل العيني:
�إذ� �لتزم �لكفيل �لعيني فاإنه يلتزم عيناً بوفاء �لدين �لم�صمون 

�إال  �لتنفيذ  �لدين، فال يجوز  ر�صمياً في هذ�  م��ااًل رهناً  ب��اأن رهن 

�أن يجبر  �لعيني  �لكفيل من مال. وال يجوز للكفيل  على ما رهن 

�لد�ئن على �لتنفيذ �أواًل على �أمو�ل �لمدين - مرهونة في �لدين 

قبل  �أواًل  �لمدين  تجريد  حق  له  لي�س  �أن��ه  �أي   - مرهونة  غير  �أو 

�لتنفيذ على عقاره �لمرهون �إال �إذ� وجد �تفاق على هذ� �الأمر.

ث�لثً�: اأثر الرهن الر�سمي ب�لن�سبة اإىل الغري:
ويق�صد بالغير هنا هو كل �صخ�س له حق ي�صار من وجود 

�لرهن �لر�صمي، وعلى ذلك ي�صمل �لغير �لفئات �لثالث �الآتية:-

�لمرهون  �لعقار  على  تبعي  عيني  ح��ق  ل��ه  �صخ�س  ك��ل   -  1

وتت�صمن هذه �لفئة د�ئناً �آخر مرتهناً رهناً �صمياً و�آخر له حق 

ح��ي��ازي على  ره��ن  ل��ه  و�آخ���ر  �ل��م��ره��ون  �لعقار  �خت�صا�س على 

�لعقار.

- كل د�ئن عادي للر�هن لي�س له حق عيني على �لعقار   2

�لمرهون ويكون �لد�ئنون جميعاً على قدم �لم�صاو�ة، فهم �إذن 

وكان  للعقار  ر�صمياً  رهناً  د�ئ��ن مرتهن  كان هناك  �إذ�  ي�صارون 

�لعقار  تقا�صي حقه من  في  يتقدم عليهم جميعاً  �أن  من حقه 

�لمرهون.

�لعقار �لمرهون  �أ�صلي  على  - كل �صخ�س له حق عيني   3

مثل ذلك �إذ� �نتقلت ملكية �لعقار �لمرهون �إلى مالك �آخر، فاإن 

هذ� �لمالك �الآخر ي�صار بوجود �لرهن �لر�صمي على �لعقار �إذ� 

كان �لد�ئن �لمرتهن ي�صتطيع �لتنفيذ على �لعقار وهو في يد 

�لمالك �الآخر.

بحوث قانونية
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مـن روائع
 اجتهــادات القضـاء  في اإلمــارات

يكتبها في هذا العدد:  الدكتور عبدالرازق الموافي اأ�شتاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

�أع��د�د  وف��ي  تباعاً  �لقانونية  مجلتنا  من  �لباب  ه��ذ�  ويتناول   

متتالية نماذج لقو�عد ومبادئ قانونية �أر�صاها �لق�صاء �الإمار�تي 

ممثاًل في �لمحكمة �التحادية �لعليا ومحكمة تمييز دبي، ومحكمة 

�لمتخ�ص�س و�لمهتم  �لعزيز  �لخيمة نقدمها لقارئنا  ر�أ�س  تمييز 

بالدر��صات �لقانونية تزويد�ً له بالز�د �لطيب من قو�عد ومبادئ 

كثقافة  �لمتخ�ص�س  غير  �لعزيز  لقارئنا  نقدمها  كما  قانونية، 

قانونية نرى �أنه ال غنى له عنها في هذ� �لزمان �لذي نعي�صه.

بتاريخ  – دب��ي  تمييز  لمحكمة  حكماً  �لعدد  ه��ذ�  في  ونتناول 

1993/1/17 في �لطعن رقم  1992/ 74 جز�ء..

احلكم مو�سوع التعديل
التزوير يف �سورة املحررات/ ن�س قرار املحكمة:

17-01-1993 في �لطعن  �لتمييز - دبي بتاريخ  حكم محكمة 

رقم 1992 / 74 

مو�د �لقانون �لمرتبطة: مادة )216( 

 تحقق جريمة �لتزوير �صرطه �أن ين�صب �لتغيير على �لمحرر 

ذ�ته ولي�س على �صورته �ل�صوئية �لتي ال تكون جزء�ً منه.

�أن ين�صب  �لعقوبات هو  �لمادة )216( من قانون  م��وؤدى ن�س 

ال  �لتي  �ل�صوئية  �صورته  على  ولي�س  ذ�ت��ه  �لمحرر  على  �لتغيير 

تكون جزء�ً منه.

رقم �لق�صية: 1992 / 67 جز�ء تاريخ �لجل�صة: 1993-01-17

بعد �الإطالع على �الأور�ق و�صماع �لتقرير �لذي تاله �لقا�صي 

�لمقرر وبعد �لمر�فعة و�لمد�ولة،،،

حيث �إن كل طلبات �لتمييز قد قدمت خالل �لمدة �لقانونية 

م�صتوفية لكل موجباتها �ل�صكلية فهي مقبولة من حيث �ل�صكل.

�لمتهمين  ق��دم��ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أن  ف��ي  �ل��وق��ائ��ع  تتح�صل 

�الأول »......« و�لثاني ».......« و�لثالث ».......« و�لر�بع »......« 

و�لخام�س ».......« و�ل�صاد�س ».......« و�ل�صابع »......«، للمحاكمة 

ووجهت �إليهم.

و�ل��ر�ب��ع  و�ل��ث��ال��ث  و�ل��ث��ان��ي  �الأول  للمتهمين  بالن�صبة  �أواًل: 

طبقاً  معاقبتهم  وط��ل��ب��ت  �الح��ت��ي��ال  تهمة  و�ل�����ص��اد���س  و�ل��خ��ام�����س 

للمتهمين  بالن�صبة  ث��ان��ي��اً:  �لعقوبات.  ق��ان��ون  م��ن   )399( للمادة 

�لثالث و�ل�صاد�س و�ل�صابع تهمة �إ�صد�ر �صيك بدون ر�صيد وطلبت 

معاقبتهم طبقا للمادة )401( من نف�س �لقانون.

ثالثًا: بالن�شبة للمتهم الثالث تهمة التزوير في محرر 

عرفي وا�شتعماله وطلبت معاقبته طبقا للمادة )216( 4 و6 

والمادة )217( والمادة )222( من نف�س القانون.

وطلبت  �الحتيال  في  �ل�صروع  �ل�صابع  للمتهم  بالن�صبة  ر�بعاً: 

معاقبته طبقا للمادة 399/ 34 من نف�س �لقانون.

قام   1991 �صنة  �أغ�صط�س  �صهر  ف��ي  �أن���ه  على  تاأ�صي�صاً  وذل���ك 

�لمتهمون �الأول و�لثاني و�لثالث و�لر�بع بفتح ح�صاب با�صم �لمتهم 

�لثالث ببنك دبي �الإ�صالمي فرع �لعين بق�صد �الحتيال باال�صتر�ك 

و�لخام�س  و�لر�بع  �لثالث  �لمتهمون  وح�صر  �لمتهمين  باقي  مع 

�لب�صائع  بع�س  ���ص��ر�ء  على  �الأول  �ل�صاكي  م��ع  و�ت��ف��ق��و�  دب��ي  �إل���ى 

على �أن يدفعو� جزء�ً من قيمتها ب�صيكات م�صحوبة على بنك دبي 

�الإ�صالمي فرع �لعين، �إال �أن �لمتهمين لم يدفعو� �لمبلغ �لم�صتحق 

ر�صيد،  وج��ود  لعدم  �أعيد  �لبنك  �إل��ى  �ل�صيك  تقديم  وعند  عليهم 

�لخام�س  �لمتهم  مخازن  من  �لب�صاعة  بنقل  �لر�بع  �لمتهم  وق��ام 

�إلى �لبريمي كما قام �لمتهم �ل�صاد�س بت�صليم دفتر �صيكات- با�صم 

�لمتهم  �إل���ى  دب���ي-  ف��رع  �ل��ق��اه��رة  بنك  م��ن  ���ص��ادر   ».....« �لمدعو 

�ل�صابع �لذي قام بتحرير ثالثة �صيكات منه �صلم �ثنين منهم �إلى 

�ل�صيكان  و�أعيد  �صقة  تاأجير  مقابل  �لعقارية  �صركة«.....«  مندوب 

دون �صرف الأن �لح�صاب مغلق، كما قام �لمتهم بتحرير �صيك �آخر 

ل�صركة ».....« م�صحوب على �لبنك �لبريطاني �أعيد بدون �صرف 

 ........ �صيكات  بتحرير  �لثالث  �لمتهم  وق��ام  ر�صيد.  وج��ود  لعدم 

�لر�بع فندق  �ل�صاكي  �إلى  �لقاهرة فرع دبي  على بنك  �صيكاً  وحرر 

خا�صة  �صوئية  �صورة  بتزوير  وق��ام  غرفة  �إي��ج��ار  مقابل   ».......«

التزوير يف املحررات الر�سمية

بني االأ�سل وال�سورة ال�سوئية..

اجتهادات ق�شائية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ُكُموْا ِب�ْلَعْدِل« ��ِس اأَن حَتْ »َواإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الَنّ

�سدق اهلل العظيم

 فالعدل �أ�صا�س �لملك.
 ، عل���يُّ ومق���ام  و�ص���نة متبع���ة،  فري�ص���ة محكم���ة،  والق�ش��اء   

. ومن�صب نبويُّ

 وال�شلطة الق�شائية �أبرز مقومات �لدولة �لحديثة.
 واحلك��م الق�شائ��ي ي���د �لعد�ل���ة، و�أد�ته���ا �لفعال���ة ف���ي حماية 
�لكر�م���ة  و�ص���ون  و�الأعر�����س،  �لدم���اء  و�ص���يانة  �لحق���وق، 

و�لحري���ات، وب���ه يف�ص���ل بي���ن �لنا����س فيم���ا يق���ع بينه���م م���ن 

خ�صومات فيوؤتى كل ذي حٍق حقه. 

ولعل من �أمانة �لكلمة و�لنطق بالحق �أن ن�صجل ما يجري في 

�صاحات محاكم دبي وما يقوم به �لجهاز �لق�صائي من ن�صاطات 

قانونية وق�صائية �أكثر عمقاً، و�أ�صرع تقدماً، و�أمهر حرفية في 

�أحكام تتميز ببر�عة �ال�صتق�صاء وبعد �لنظر،  �صبيل ��صت�صد�ر 

تتفق  حلول  لتقديم  و�ال���ص��ت��ق��ر�ء،  �ال�صتنباط  ورج��اح��ة  وق��وة 

و�بتد�ع  جانب،  من  بها  �لمعمول  �لت�صريعات  تطبيق  و�صحيح 

�لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  وت��و�ك��ب  �لع�صر  متغير�ت  م��ع  تتو�فق  حلول 

تطر�أ على �لمجتمع من جانب �آخر، لتكون �لمح�صلة بناء تر�ث 

قانوني وق�صائي �أ�صا�صه قو�عد ومبادئ قانونية ير�صيها �لق�صاء 

�الإمار�تي في �صاأن مو�صوعات ت�صمل كافة مناحي �لحياة.

في  وت�صود  وقانونية،  ق�صائية  نه�صة  معالم  ُت�صيد  �لتر�ث  وبهذ� 

�لمجتمع قو�عد �لعدل و�الإن�صاف م�صتقرة في �لنفو�س و�ل�صمائر 

و�لوجد�ن، وتنت�صر في ربوعه قيم �لخير و�ل�صالم و�الأمن و�الأمان.

�أر���ص��اه��ا �لق�صاء  ل��ق��و�ع��د وم��ب��ادئ قانونية  ن��م��اذج  وه��ا ه��ي 

ومحكمة  �لعليا  �التحادية  �لمحكمة  في  ممثاًل  �الإم��ار�ت��ي 

لقارئنا  نقدمها  �لخيمة  ر�أ���س  نق�س  ومحكمة  دب��ي،  تمييز 

تزويد�ً  �لقانونية  بالدر��صات  و�لمهتم  �لمتخ�ص�س  �لعزيز 

نقدمها  كما  قانونية،  ومبادئ  قو�عد  من  �لطيب  بالز�د  له 

لقارئنا �لعزيز غير �لمتخ�ص�س كثقافة قانونية نرى �أنه ال 

غنى له عنها في هذ� �لزمان �لذي نعي�صه.
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ر�صيد.. و�لنعي بهذ� �ل�صبب في محله ذلك الأن مجرد فتح ح�صاب 

في م�صرف و�إ�صد�ر �صيكات وتقديمها كثمن لب�صاعة دون �أن يكون 

ذلك م�صحوبا بطرق �حتيالية ال ي�صكل �لجريمة �لمن�صو�س عليها 

من  للم�صتفيد  بالن�صبة  �لعقوبات  ق��ان��ون  م��ن   )399( �ل��م��ادة  ف��ي 

�ل�صيكات. و�إذ� �أقام �لحكم �لمطعون فيه ق�صاءه باإد�نة �لمتهم تحت 

طائلة �لمادة )399( من قانون �لعقوبات تاأ�صي�صاً على فتحه ح�صاب 

باأحد �لم�صارف و�إ�صد�ره �صيكات بدون ر�صيد ثمناً لما ��صتر�ه من 

ب�صاعة رغم �أن �الأور�ق قد خلت من وجود طرق �حتيالية فاإنه يكون 

قد �أخطاأ في تطبيق �لقانون بما يوجب نق�صه في هذ� �لخ�صو�س 

وتبرئة �لمتهم �لثالث ».........« من تهمة �الحتيال.

وينعي المميز المتهم الثالث على الحكم المطعون فيه 

 )216( المادة  لأن  ذلك  القانون  مخالفة  الثاني  بال�شبب 

المحرر ولي�س علي  العقوبات تجرم على تزوير  من قانون 

تزوير ال�شورة ال�شوئية، ول تعتبر ال�شورة ال�شوئية حجة 

اإل اإذا �شدقت من موظف عام بحكم وظيفته.

قانون  من   )216( �ل��م��ادة  الأن  ذل��ك  �صديد  �ل�صبب  بهذ�  �لنعي 

�لحقيقة فيه  »ه���و تغيير  ب��اأن��ه  �ل��م��ح��رر  ت��زوي��ر  ت��ع��رف  �ل��ع��ق��وب��ات 

�صرر  �إح��د�ث  �صاأنه  من  تغيير�ً  بعد  فيما  �لمبينة  �لطرق  باإحدى 

�ل�صاد�س  �لمتهم  وق��ام  ��صمه.  محل   ».......« ��صم  َن  َدوَّ �أن  بعد  به 

بتحرير �صيكات بدون ر�صيد م�صحوبة على بنك �لقاهرة فرع دبي 

مقابل قيمة �أثاث و�إيجار �صقة و�صلمها �إلى �ل�صاكي �لثالث.

اأدانت محكمة اأول درجة كل المتهمين ال�شبعة كاًل منهم 

عن الجرم المن�شوب اإليه وعاقبت كل واحد منهم بالحب�س 

لمدة ثالثة اأ�شهر كما اأمرت باإبعاد كل من المتهمين الأول 

البالد  من  وال�شابع  وال�شاد�س  والخام�س  والرابع  والثالث 

بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.

اال�ستئن�ف:
��صتاأنف �لمتهم �لثالث ».........« هذ� �لحكم باال�صتئناف رقم 

باال�صتئناف   »........« �ل�صابع  �لمتهم  ��صتاأنفه  كما   1992  /154

 ».......« و�ل��ر�ب��ع   »........« �ل�صاد�س  و�لمتهم   1992  /173 رق��م 

باال�صتئناف   ».......« و�ل��م��ت��ه��م   1992  /177 رق���م  ب��اال���ص��ت��ئ��ن��اف 

رقم  باال�صتئناف   »........« �لخام�س  و�لمتهم   1992/182 رق��م 

1992/192، وبعد �أن قررت �لمحكمة في جل�صتها �لمنعقدة بتاريخ 

15/6/1992 �صم هذه �ال�صتئنافات �إلى بع�صها �لبع�س ق�صت في 

30/9/1992 بقبولها �صكاًل وفي �لمو�صوع برف�صها وتاأييد �لحكم 

�لم�صتاأنف.

لم ير�س المتهمون الم�شتاأنفون بهذا الحكم فطعن فيه 

 ».......« و�ل��ر�ب��ع   «  .......« و�ل�صاد�س   ».......« �الأول  �لمتهمون 

�ل��خ��ام�����س«.........«  �لمتهم  فيه  وطعن   67/92 ج  رق��م  بالتمييز 

بالتمييز رقم 69/92 كما طعن فيه المتهم الثالث »..........« 

بالتمييز   ».........« �ل�صابع  و�لمتهم   74/92 ج  بالتمييز رقم 

رقم ج 75/ 92. ولوحدة �الأطر�ف و�لمو�صوع. قررت �لمحكمة �صم 

هذه �لطعون �إلى بع�صها �لبع�س لي�صدر فيها حكم و�حد.

ينعي  �صببين  على   74/92 ج  رق��م  بالتمييز  �لطعن  يوؤ�ص�س 

�لمميز �لمتهم �لثالث بال�صبب �الأول منهما على �لحكم �لمطعون 

فيه �لخطاأ في تطبيق �لقانون وتف�صيره وعدم ��صتظهار �لوقائع 

تجارية،  عملية  مجرد  كونه  �الأم��ر  يتعدى  ال  �إذ  �صليما  ��صتظهار�ً 

باإد�نته في جريمة �لن�صب رغم  وقد ق�صى �لحكم �لمطعون فيه 

��صتظهاره  �لتي وقعت فيها وجاء  �لو�قعة و�لظروف  يبين  �أنه لم 

لهذه �لجريمة ��صتظهار�ً عاماً لم يبين فيه تو�فر �لق�صد �لجنائي 

�ل�صاكين  �لن�صب على  �إلى  بها  و��صتعماله لطرق �حتيالية تو�صل 

ذلك الأن �لعملية كانت عبارة عن عملية بيع و�صر�ء.

و�إذ� كان هناك جرم يعاقب عليه فهو جرم �إعطاء �صيكات بدون 

الم�سرع االإم�راتي ي�س�رع بتعديل القوانين 

م� دامت »المالحظ�ت« في �س�لح المجتمع 

وت�سد ثغرات في »المواد«

بالحب�س فللمحكمة �لتي �أ�صدرت �لحكم �أو محكمة �ال�صتئناف �أن 

�إذ�  بها  �لمحكوم  �لحب�س  بعد ق�صاء مدة  �الإقليم  �إبعاده من  تقرر 

ر�أت �أن �لم�صلحة تق�صي بذلك.

�لحاكم، وموؤدى  بمو�فقة  �قترن  �إذ�  �إال  �الإبعاد  ينفذ قر�ر  وال 

لتقدير  م��ت��روك��ة  ج��و�زي��ة  �صلطة  �الإب���ع���اد  �صلطة  �أن  �ل��ن�����س  ه���ذ� 

�لعامة تق�صي بذلك وال  �لم�صلحة  �أن  ر�أت  �إذ�  �لمحكمة تمار�صها 

لما  �لخ�صو�س.  تر�ه في هذ�  فيما  �لتمييز عليها  رقابة لمحكمة 

هذ�  في  ورد  بما  فيه  �لمطعون  �لحكم  على  �لنعي  ف��ان  ذل��ك  ك��ان 

�ل�صبب يكون على غير �أ�صا�س.

التعليق: 
�لمتهم  �أد�ن  ق��د  �أن���ه  �ل��م��و���ص��وع  ح��ك��م محكمة  ع��ل��ى  ي��الح��ظ 

محكمة  ونق�صت  لمحرر،  �صوئية  �صورة  في  �لتزوير  جريمة  عن 

�لتمييز �لحكم وق�صت ببر�ءة �لمتهم عن هذه �لتهمة، ��صتناد�ً �إلى 

�أن �لتزوير في �ل�صورة �ل�صوئية للمحرر غير مجرم.

وفي �صنة 2005 �صدر �لقانون رقم 34 ل�صنة 2005، ومن خالله 

�أدخل �لم�صرع �الإمار�تي تعدياًل على قانون �لعقوبات، و��صتحدث 

للمحرر  �ل�صوئية  �ل�صورة  في  �لتزوير  وج��رم  مكرر،   217 �لمادة 

��صتجابة للجر�س �لذي  �لتعديل  �لر�صمي دون �لعرفي، ويعد هذ� 

و�أي���دت���ه محكمة  دب����ي،  ب��م��ح��اك��م  درج����ة  �أول  ح��ك��م محكمة  ق��رع��ه 

��صتئناف دبي.

�لم�صرع  ينبه  دبي حين  رو�ئ��ع ق�صاء  �إح��دى  تبدو  وهنا 

�لذي  �لحكم  روعة هذ�  يزيد من  ومما  �الأخير،  وي�صتجيب 

�لمو�صوع ولي�س  �أنه �صادر من ق�صاء  �لم�صرع،  له  ��صتجاب 

�الإم��ار�ت  دول��ة  في  �لم�صرع  �أن  يظهر  بما  �لتمييز،  محكمة 

�إليها ماد�مت  كانت درجة من نبه  �أياً  ي�صتجيب للتعديالت 

�لت�صريع،  في  ثغر�ت  وت�صد  �الإم��ار�ت��ي  �لمجتمع  �صالح  في 

ول��ك��ن��ن��ا ال ن��ت��ف��ق م��ع ن�����س �ل���م���ادة 217 م��ك��رر �ل����ذي ق�صر 

تجريم �صورة �لمحرر�ت على �صورة �لمحرر�ت 

�لن�س  ي�صمل  �أن  ن��اأم��ل  وكنا  وح��ده��ا،  �لر�صمية 

تجريم �لتزوير في �ل�صورة �ل�صوئية للمحرر�ت 

للتفرقة  مبرر  يوجد  ال  حيث  �أي�����ص��اً؛  �لعرفية 

بين نوعي �لمحرر�ت، وخ�صو�صاً �أن �لم�صرع لم 

�لمحرر�ت  ��صتعمال  تجريم  ف��ي  بينهما  يفرق 

يكون  و�الخ��ت��الف  و�لر�صمية  �لعرفية  �ل��م��زورة 

فقط في �لعقوبة، وهو ما ن�س عليه في �لمادة 

222 من قانون �لعقوبات �الإمار�تي.

�أن  ه��و  �لن�س  ه��ذ�  وم���وؤدى  �صحيح....«  كمحرر  ��صتعماله  وبنية 

ين�صب �لتغيير على �لمحرر ذ�ته ولي�س على �صورته �ل�صوئية �لتي 

ال تكون جزء�ً منه. و�إذ� ق�صى �لحكم �لمطعون فيه باإد�نة �لمتهم 

�لعقوبات  ق��ان��ون  م��ن   )216( �ل��م��ادة  بمخالفة   ».........« �لثالث 

َن ��صم ».........«  لتزويره �صورة �صوئية خا�صة ببطاقته بعد �أن َدوَّ

يوجب  بما  �لقانون  تطبيق  في  �أخطاأ  قد  يكون  فاإنه  ��صمه  محل 

نق�صه وتبرئة �لمتهم من هذه �لتهمة.

وحيث �إن �لمادة )251( من قانون �الإج��ر�ء�ت �لجز�ئية تن�س 

على �أن »ال ينق�س من �لحكم �إال ما كان متعلقاً باالأوجه �لتي بنى 

عليها �لنق�س مالم تكن �لتجزئة غير ممكنة و�إذ� لم يكن �لطعن 

مقدماً من �لنيابة �لعامة فال ينق�س �لحكم �إال بالن�صبة �إلى من 

تت�صل  �لنق�س  عليها  بنى  �لتي  �الأوج���ه  تكن  ل��م  م��ا  �لطعن  ق��دم 

�لحكم  بنق�س  يحكم  �لحالة  وفي هذه  معه  �لمتهمين  بغيره من 

بالن�صبة �إليهم ولو لم يقدمو� طعناً« فاإنه ترتيبا على ذلك يتعين 

نق�س �لحكم �لمطعون فيه فيما ق�صى به باإد�نة �لمتهمين �الأول 

».........« و�لر�بع ».......« و�لخام�س »......« و�ل�صاد�س ».........« 

في  يطعن  لم  �أن��ه  من  بالرغم   ».........« �لثاني  �لمتهم  وكذلك 

�لحكم- وذلك فيما يتعلق بتهمة �الحتيال.

تقع  ل��م  ف��اإن��ه   ».........« �ل�صابع  للمتهم  بالن�صبة  �إن��ه  وحيث 

فيه  �لمطعون  �لحكم  نق�س  يتعين  فاإنه  �حتيالية  ط��رق  �أي  منه 

فيما ق�صى به باإد�نته بتهمة �ل�صروع في �رتكاب جريمة �الحتيال 

وبالتالي  �لعقوبات،  قانون  من   4  /399 �لمادة  عليها  �لمن�صو�س 

75/92 غير منتج  �أ�صباب �لطعن رقم ج  �لثاني من  �ل�صبب  ي�صبح 

ىء  ُب��رِّ وق��د  �الحتيال  جريمة  �رتكاب  في  �ل�صروع  بعقوبة  لتعلقه 

 /399 �إليه تحت طائلة �لمادة  �لمتهم �ل�صابع من �التهام �لم�صند 

34 من قانون �لعقوبات.

وحيث �إن حا�صل ما ينعي به �لمتهم �ل�صاد�س »..........« على 

 67/92 �لطعن  �أ�صباب  من  �لثاني  بال�صبب  فيه  �لمطعون  �لحكم 

مرتبطة  �الإب���ع���اد  ع��ق��وب��ة  الأن  ذل���ك  �ل��ق��ان��ون  مخالفة 

�لمتهم  على  بها  ويحكم  �ل��دول��ة  باأمن  وثيقاً  �رتباطاً 

�لدولة  �أم��ن  على  ي�صكل وج��وده خطر�ً  �ل��ذي  �لخطير 

�لفقير  �ل�صخ�س  باإبعاد  يحكم  وال  �لمجتمع  و�صالمة 

و�لنعي  �أ�صرته،  للعي�س والإعالة  �لدولة  �إل��ى  �أت��ى  �ل��ذي 

من   )215( �ل��م��ادة  الأن  ذل��ك  �صديد  غير  �ل�صبب  بهذ� 

���ص��اري  ل�����ص��ن��ة -1971  �ل��ج��ز�ئ��ي��ة  �الإج���������ر�ء�ت  ق���ان���ون 

�لمفعول وقت �صدور �لحكم �لمطعون فيه- تن�س على 

عليه  وحكم  بجريمة  �أجنبي  �صخ�س  �أي  �أدي��ن  »�إذ�  �أن��ه 

اجتهادات ق�شائية
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مجال  ف��ي  ت�صريعاتها  خ��الل  م��ن  �لعالم  دول  معظم  وت�صعى 

�لطب،  مهنة  مز�ولي  م�صوؤوليات  تحديد  �إلى  �لطبية  �لم�صوؤولية 

وت��ن��ظ��ي��م �ل��ع��الق��ة ب��ي��ن �ل��ط��ب��ي��ب و�ل���م���ري�������س، ك��م��ا ت���ح���دد تلك 

�لت�صريعات �ال�صتر�طات �لالزم تو�فرها لدى من يمار�صون مهنة 

�لطب، وكذلك حاالت عدم �لم�صاءلة فيها. 

تعامله  وكيفية  �لطبيب،  عمل  بتنظيم  �لخا�صة  و�لت�صريعات 

مع �لمري�س وتحديد م�صوؤوليته �أ�صحت تت�صمن حاالت ال يكون 

�لطبيب �أمام تحقيقها م�صوؤواًل عن �الأ�صر�ر �لتي تحدث للمري�س.

�لحاالت  على  �ل�صوء  بت�صليط  �لدر��صة  في هذه  نقوم  و�صوف 

للمري�س  تحدث  �لتي  �الأ���ص��ر�ر  عن  �لطبيب  فيها  ي�صاأل  ال  �لتي 

�إلى  �لدر��صة  �لطبيب بمعالجته، مق�صمين هذه  بالرغم من قيام 

�لطبيب  نعالج من خاللها حاالت عدم م�صوؤولية  خم�صة مطالب 

.)2(

�لمطلب �الأول: �أ�صباب ر�جعة �إلى �لمري�س نف�صه. 

�لمطلب �لثاني: �تباع �لطبيب �أ�صلوباً مخالفاً لغيره من �الأطباء.

�لمطلب �لثالث: حدوث م�صاعفات طبية لي�صت ناجمة عن �لخطاأ 

�لطبي.

�لمطلب �لر�بع: �إف�صاء �لطبيب بع�س �الأ�صر�ر �لطبية.

�لمطلب �لخام�س وهو �الأكثر تف�صياًل وعنو�نه: �إذ� بذل �لطبيب 

�لعدد  في  ف�صنناق�صة   )3( �لمري�س  معالجة  في  �لالزمة  �لعناية 

�لمقبل. 

املطلب االأول 
اأ�سب�ب راجعة اإىل املري�س نف�سه

هذه  ف��ي  �لطبيب  م�صاءلة  ع��دم  ف��ي  تكمن  �ل��ت��ي  �الأ���ص��ب��اب  �إن 

�الأ�صباب  ه��ذه  وتتمثل  نف�صه  �لمري�س  �إل��ى  ر�ج��ع��ة  تكون  �لحالة 

�لتعليمات  �تباع  �لمري�س نف�صه، ورف�صه للعالج، وعدم  في: فعل 

�إليه من �لم�صوؤول عن عالجه، و�أ�صباب خارجية، و�صوف  �ل�صادرة 

�لفروع  في  �الأ�صباب  هذه  بمعالجة  �لمطلب  هذ�  خالل  من  نقوم 

�الأربعة �لتالية:

الفرع االأول
فعل املري�س نف�سه

�لمري�س،  بت�صخي�س  ق��ام  �لطبيب  �أن  تفتر�س  �لحالة  ه��ذه 

ومعرفة �الأ�صباب �لتي �أدت �إلى مر�صه وتم و�صف �لعالج �لالزم له، 

�إال �أن �لمري�س نف�صه قد قام بفعٍل �ألحق به �صرر�ً، و�الأمثلة على 

مو�فقة  على  وحا�صاًل  علمياً،  موؤهاًل  �لطبيب  كان  ف��اإذ� 

على  كذلك  وحا�صاًل  مهنته،   بممار�صة  �لمخت�صة  �ل�صلطة 

�ل��الزم  �لجهد  وب��ذل  لمعالجته،  ذوي��ه  �أو  �لمري�س  مو�فقة 

في ممار�صة عمله وفقاً الأ�صول مهنته، وق�صد من ور�ء ذلك 

�إهمال  �أو  تعدٍّ  منه  ي�صدر  ول��م  �لمري�س،  �صفاء  تحقيق  كله 

ُين�صب �إليه، كان بريئاً من �أية �آثار �صلبية تنجم عن عمله، الأن 

�لقاعدة �ل�صرعية تقول »�الإذن ينافي �ل�صمان« )1(.  

ج�صمه،  من  �لعالج  �أجهزة  بنزع  �لمري�س  قيام  منها،  كثيرة  ذلك 

�أو �لذين يعملون  �أن يعلم به �لطبيب  ومغادرة �صرير �ل�صفاء دون 

معه، �أو قيام �لمري�س بارتكاب �أي فعل قد يلحق به �ل�صرر.

ففي مثل هذه �لحالة ال يكون �لطبيب م�صوؤواًل عن �الأ�صر�ر 

�لتي تحدث للمري�س، �إال �أنه  ي�صترط النتفاء م�صوؤولية �لطبيب 

في هذه �لحالة، �أن تكون �لحالة �لنف�صية �أو �لعقلية للمري�س غير 

�لمري�س في حالة  يكون  �أن  بمعنى  �لطبيعية،  موؤثرة على حالته 

مثل  في  �لطبيب  �إعفاء  من  نتمكن  حتى  �صليمة  عقلية  �أو  نف�صية 

تلك �لحالة.

الفرع الث�ين
رف�س املري�س العالج

�لمري�س  بت�صخي�س  ق��ام  �لطبيب  �أن  تفتر�س  �ل��ح��ال��ة  ه��ذه 

ومعرفة �الأ�صباب �لتي �أدت �إلى مر�صه وقام �لطبيب بو�صف �لعالج 

�لالزم للمري�س، �إال �أن �لمري�س رف�س �لعالج الأ�صباب ال عالقة 

لها بحالته �لنف�صية �أو �لعقلية، ففي هذه �لحالة �إذ� حدث للمري�س 

�صرر ب�صبب رف�صه �لعالج فتنتفي م�صوؤولية �لطبيب )4(.

وف���ي ه���ذه �ل��ح��ال��ة ت��ث��ور م�����ص��األ��ة �الإث���ب���ات ح���ول كيفية رف�س 

�ل�صاأن  ه��ذ�  ف��ي  �لت�صريعات  بع�س  بينت  حيث  للعالج،  �لمري�س 

يكون  �أن  طريق  عن  وذل��ك  للعالج،  �لمري�س  رف�س  �إثبات  كيفية 

�أن  �إال  باالإ�صهاد عليه )5(،  �أو  �لمري�س  باإقر�ر كتابي من  �لرف�س 

ت�صريعات �أخرى خلت �أحكامها من �لن�س على كيفية �إثبات رف�س 

�لمري�س للعالج )6(.

للم�صوؤولية  �لمنظمة  للت�صريعات  بالن�صبة  �أن��ه  نو�صح  وهنا 

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

الإن�شانية  المهن  م��ن  تعتبر  ال��ط��ب  مهنة 

التي  المهن  اأ�شرف  من  كذلك  وهي  والأخالقية، 

عرفها التاريخ الب�شري، لذا يتعين على من يمار�شها 

واأن  والتزاماتها،  واآدابها،  �شلوكياتها،  يراعي  اأن 

يكون قدوة ح�شنة في م�شلكه العام والخا�س.

د. فيصل حسن العمري
م�شت�شار قانوين- دائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة دبي

الت�سريع�ت اخل��سة مبهنة الطب حتدد 

امل�سوؤولي�ت وتنظم العالقة بني الطبيب 

واملري�س.. وح�الت عدم امل�س�ءلة

اإذا رف�س املري�س العالج اأو مل يتبع 

التعليم�ت اأو طراأت اأ�سب�ب خ�رجية

ت�سقط م�سوؤولية الطبيب
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حالة �لمري�س �صمن �الإمكانات �لمتاحة. 

ولتقدير م�صلك �لطبيب فيما �إذ� كان �لفعل �لذي قام به ي�صكل 

خطاأً �أم ال، فاإن قا�صي �لمو�صوع ي�صتعين باأهل �لخبرة من �الأطباء 

�لذين يتعين عليهم تجريد �أنف�صهم من �الآر�ء �ل�صخ�صية لهم و�أن 

بتلك  �لتقيد  دون  وقو�عدها  �لمهنة  الأ�صول  وفقاً  �لتقدير  يكون 

�لقو�عد �إذ� ما ثبت مخالفتها �لتب�صر و�لحيطة ودون �لخو�س في 

�لنظريات �لعلمية و�الأ�صاليب �لطبية �لمختلف عليها، وذلك على 

�أ�صا�س �أن �لعناية �لمطلوبة من �لطبيب تتطلب منه بذل �لجهود 

�ليقظة و�ل�صادقة �لتي تتفق مع �الأ�صول �لعلمية �لثابتة. 

�لم�صتقرة  �لم�صلمات  خ��روج على  كل  ف��اإن  تقدم  ما  وبناء على 

في �أ�صول �لفن �لطبي وقو�عده �الأ�صا�صية و�لتي ال يفتقر �لجهل 

مهنياً  خطاأً  يمثل  ما  وفناً،  علماً  زمالئه  �أو����ص��ط  من  لطبيب  بها 

يتخذ  من  كل  �أن  �عتبار  على  وذل��ك  �لطبيب،  م�صاءلة  ي�صتوجب 

من �لطب مهنة له، ال بد �أن يكون موؤهاًل لها، ولهذ� توؤكد �لمادة 

�إن�صانية  مهنة  �لطب  »مهنة  �أن  على  �لطبي  �لد�صتور  من  �الأول��ى 

�لطويلة  �لحقب  �أك�صبتها  �الإن�صان  قدم  قديمة  وعلمية  و�أخالقية 

�ل�صخ�صية  �أن يحترم  تقاليد ومو��صفات تحتم على من يمار�صها 

ح�صنة  ق��دوة  يكون  و�أن  و�الأح���و�ل،  �لظروف  جميع  في  �الإن�صانية 

�أرو�ح  على  محافظاً  عمله،  ف��ي  م�صتقيماً  ومعاملته  �صلوكه  ف��ي 

وتقوم  وب��اذاًل جهده في خدمتهم،  بهم  و�أعر��صهم، رحيماً  �لنا�س 

�لم�صوؤولية �لطبية بين �لطبيب و�لمري�س على بذل �لعناية وعدم 

�الإهمال ولي�س �ل�صفاء )13(.

املطلب الث�لث
حدوث م�س�عف�ت طبية لي�ست ن�جمة عن اخلط�أ الطبي

عن  ناجمة  لي�صت  طبية  وم�صاعفات  �آث��ار  للمري�س  حدث  �إذ� 

حدث  �إذ�  �أم���ا  �لطبيب،  على  تترتب  م�صوؤولية  ف��ال  ط��ب��ي،  خ��ط��اأ 

للمري�س م�صاعفات طبية نتيجة �رتكاب �لطبيب خطاأً طبياً خالل 

عرف  وقد  �لطبيب،  على  تترتب  فالم�صوؤولية  �لمري�س  معالجة 

�لقانون )14( �لخطاأ �لطبي باأنه: �لخطاأ �لذي يرجع �إلى �لجهل 

باأمور فنية يفتر�س في كل من يمار�س �لمهنة �الإلمام بها، �أو �لذي 

يرجع �إلى �الإهمال �أو عدم بذل �لعناية �لالزمة.

من ذلك يت�صح لنا �أَنَّ �لطبيب �لذي يجهل �لدر�ية و�لمعرفة 

باالأمور و�لمعلومات و�لقو�عد �لفنية في مهنة �لطب، �أو �لطبيب 

�لذي يهمل �أو ال يبذل �لعناية �لالزمة في ممار�صة مهنته، ككيفية 

�إلى مرحلة  �لت�صخي�س  �بتد�ًء من مرحلة  �لمري�س،  �لتعامل مع 

�لطبيب  �تبعه  �لذي  �الأ�صلوب  �أن يكون  م�صوؤولية �لطبيب ب�صرط 

في عالج �لمري�س متفقاً مع �الأ�صول �لطبية و�لعلمية �لمتعارف 

�لحالة  �لطبيب من عدمه في هذه  فالمعيار في م�صاءلة  عليها؛ 

يتمثل في معرفة �الأ�صلوب �لذي �تبعه في معالجة �لمري�س، هل 

كان متفقاً مع �الأ�صول �لطبية و�لعلمية �لمتعارف عليها �أم ال؟ 

��صتعمال و�صائل طبية  حيث ال يت�صور وال يقبل من �لطبيب 

يلتزم  ال  ك��ان  و�إن  وه��و  �لحديث،  �لعلمي  �لتطور  تخالف  بد�ئية 

��صتعمال  �إل���ى  �ل��ل��ج��وء  عليه  ينبغي  �أن���ه  �إال  �لو�صائل  تلك  ب��ات��ب��اع 

�لو�صائل �لتي ��صتقر عليها �لطب �لحديث و�أن يختار �أن�صبها �إلى 

املطلب الث�ين 
اتب�ع الطبيب اأ�سلوبً� خم�لفً� لغريه من االأطب�ء

�إذ� �تبع �لطبيب �أ�صلوباً طبياً معيناً، �أو طريقة �أخرى في عالج 

لغيره  مخالفاً  �لطريقة  بتلك  �أو  �الأ�صلوب  بذلك  وك��ان  �لمري�س، 

من �الأطباء في ذ�ت �الخت�صا�س، فال يكون �لطبيب م�صوؤواًل عن 

�الأ�صر�ر �لتي تلحق بالمري�س ما د�م �أن �الأ�صلوب �أو �لطريقة �لتي 

و�لعلمية  �لطبية  �الأ���ص��ول  مع  متفقة  �لمري�س  ع��الج  في  �تبعها 

�لمتعارف عليها.

�لثابتة  �الأ���ص��ول  ه��ي تلك  �ل��ط��ب،  ف��ي علم  �لطبية  و�الأ���ص��ول 

و�لقو�عد �لمتعارف عليها بين �الأطباء نظرياً وعملياً، و�لتي ينبغي 

�أن يلم بها �لطبيب وقت قيامه بالعمل �لطبي. 

�أو  ومعلوم �أن �لطب في تقدم م�صتمر، وما كان من �لنظريات 

�الآر�ء يعد �ليوم حديثاً في نظر �لعلم قد ُيعد غد�ً قديماً، بل وقد 

ت�صبح تلك �لنظريات �أو �الآر�ء �أخطاًء، وال بّد من مر�عاة �لظروف 

�ل�صخ�صية و�لزمانية و�لمكانية وقت �إجر�ء �لعمل �لطبي.   

وقد �أ�صار �لقانون )11( �إلى �صرورة �لتز�م كل من يز�ول مهنة 

�لطب في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة باأن يوؤدي و�جبات عمله 

�لعلمية  لالأ�صول  ووفقاً  و�الأمانة،  �لدقة  �لمهنة من  تقت�صيه  بما 

للمري�س  �لالزمة  �لعناية  يحقق  وبما  عليها،  �لمتعارف  و�لفنية 

  .)12(

و�أن  �أك��ث��ر،  بعناية  ت�صخي�صه  ي�صع  �أن  �لطبيب  على  وينبغي 

تخ�ص�صاً  �الأكثر  �لعلمية  �لطرق  به  يقوم  �إج��ر�ء  كل  في  ي�صتخدم 

ودقة وو�صوحاً، وموؤدى ذلك �صرورة �لتز�م �لطبيب باتباع �الأ�صول 

�لطبية �لمقررة في �لعلم و�لمتعارف عليها بين �الأطباء.

�لعالجية  و�لو�صائل  باالأ�صاليب  �لطبيب  بالتز�م  و�لمق�صود 

�لتي  �ل��ح��االت  م��ن  حالة  ل��ه  عر�صت  متى  �لعلم،  بها  يق�صي  �لتي 

تدخل في �لحدود �لتي و�صع �لعلم حاًل لها، وذلك حتى ال يعّر�س 

حياة �لمري�س للخطر، �أما �إذ� كانت حالة �لمري�س ال تدخل تماماً 

�أن يختار  �لطبيب في  فهنا ال غبار على  �ل��ح��دود،  ه��ذه  في نطاق 

من �لو�صائل و�الأ�صاليب �لعالجية ما يتفق وم�صلحة �لمري�س في 

تحقيق �ل�صفاء، مع �لتز�مه بعدم مخالفة �الأ�صول �لفنية �لم�صتقرة 

و�الأو�صاع �لعلمية �لثابتة �إال في �الأحو�ل �ال�صتثنائية.

فاإذ� �تبع �لطبيب �أ�صلوباً طبياً معيناً في عالج �لمري�س، وكان 

�الخت�صا�س  ذ�ت  في  �آخرين  �أطباء  الأ�صلوب  �الأ�صلوب مخالفاً  هذ� 

تنتفي  فهنا  �الأ���ص��ل��وب،  ه���ذ�  �ت��ب��اع  ج���ر�ء  ���ص��رر  للمري�س  وح���دث 

�لمري�س  رف�س  كيفية  م�صاألة  من  �أحكامها  خلت  و�لتي  �لطبية 

�لعالج، ال بد من �لعودة �إلى �لقو�عد �لعامة في ذلك، ومنها قاعدة 

»�لبينة على من �دعى و�ليمين على من �أنكر« )7(. 

الفرع الث�لث
عدم اتب�ع املري�س التعليم�ت ال�س�درة اإليه

 من امل�سوؤول عن عالجه
�لمكلفين  م��ن  غ��ي��ره  �أو  �ل��ط��ب��ي��ب  �أن  ت��ف��ت��ر���س  �ل��ح��ال��ة  ه���ذه 

�إال  �لعالج،  في  معينة  طريقة  له  و�صفو�  قد  �لمري�س  بمعالجة 

بنف�صه،  �ل�صرر  فاألحق  �لطريقة؛  تلك  �تباع  رف�س  �لمري�س  �أن 

من  يعاني  �ل��ذي  �لمري�س  حالة  منها،  كثيرة  ذلك  على  و�الأمثلة 

للمري�س  تعليمات  باإ�صد�ر  �لطبيب  يقوم  حيث  �ل�صكري،  مر�س 

ووق��ت  وكميته،  تناوله،  �لمري�س  على  �ل��ذي  �ل��غ��ذ�ء  بنوع  تتعلق 

�أن �لمري�س يخالف تلك �لتعليمات؛ فتوؤدي مخالفته  �إال  تناوله، 

�لم�صوؤولين  م��ن  غيره  �أو  �لطبيب  تعليمات  �ت��ب��اع  ع��دم  ف��ي  ه��ذه 

�نتفاء  بنف�صه؛ فيترتب على ذلك  �ل�صرر  �إلحاق  �إلى  عن عالجه، 

م�صوؤولية �لطبيب )8(. 

الفرع الرابع
اأ�سب�ب خ�رجية

هذه �لحالة تفتر�س �أن �لمري�س لم يفعل بنف�صه �صيئاً يجلب 

تعليمات  باتباع  وق��ام  له،  �لمحدد  �لعالج  يرف�س  ولم  �ل�صرر،  له 

�لم�صوؤول عن عالجه ولم يخالفها، ومع ذلك لحقه �صرر؛ فهذ� 

�ل�صرر يو�صف في مثل تلك �لحالة باأنه نتيجة الأ�صباب خارجية ال 

عالقة للطبيب وال للمري�س بها، و�الأمثلة على ذلك كثيرة منها، 

دخول )فيرو�س( لج�صم �لمري�س �أدى �إلى زيادة مر�صه.  

�لطبيب  يكون  حتى  تتطلب  �صابقاً  ذكرها  تم  �لتي  و�الأ�صباب 

بمناأى عن �لم�صوؤولية، �أن يكون قد ح�صل على مو�فقة كتابية من 

�لدرجة  �أقاربه حتى  �أح��د  �أو من  �الأهلية،  كامل  كان  �إن  �لمري�س 

�لر�بعة �إن كان ناق�س �الأهلية )9(، �أو تعذر �لح�صول على مو�فقته، 

ويعتبر  �لمحتملة،  �لطبية  و�لم�صاعفات  ب��االآث��ار  تب�صيره  وبعد 

�أهاًل كل من �أتم ثماني ع�صرة �صنة ميالدية )10(.

م�صوؤولية  فتبقى  ذكرها؛  تم  �لتي  �الأ�صباب  تلك  غير  في  �أم��ا 

�لطبيب قائمة تجاه �لمري�س �لذي يلحقه �صرر من جر�ء تدخل 

�لطبيب �أو ت�صخي�صه للمر�س �لذي يعاني منه �لمري�س.

املجلة القانونية
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�صريحاً �صو�ء بالكتابة �أو �لقول. 

وال يلزم �لطبيب باإف�صاء �ل�صر في حالة ما �أذن له �صاحبه في 

�أن  �إلى تقدير �لطبيب، وعليه  ذلك، و�إنما �الأمر في �لنهاية يعود 

�لعامة  لالعتبار�ت  وفقاً  و�لكتمان  �الإف�صاء،  م��ب��رر�ت  بين  ي��و�زن 

عدة  ���ص��ره  ب��اإف�����ص��اء  �لت�صريح  عند  �لمري�س  ر���ص��ا  ف��ي  وي�صترط 

�صروط هي:

- �صدور �لر�صا من �صاحب �ل�صر.  1

- �أن يكون �لر�صا �صحيحاً و�صادر�ً عن بينة.  2

- �أن يكون �لر�صا �صريحاً �أو �صمنياً.  3

- �أن يكون ر�صا �صاحب �ل�صر قائماً وقت �الإف�صاء.  4

الفرع الث�ين
اإذا ك�ن اإف�س�ء ال�سر الطبي مل�سلحة الزوج اأو الزوجة واأُبلغ 

�سخ�سيً� الأي منهم� )22(
في هذه �لحالة يقوم �لطبيب باإف�صاء �ل�صر �لطبي �لذي �ّطلع 

عليه بحكم عمله �أو �أبلغ به من قبل �أحد �لزوجين لم�صلحة �لزوج 

�أو �لزوجة، ف�صاحب �ل�صر هنا �أحد �لزوجين، حيث يقوم �لطبيب 

�إذ�  �لمثال  �صبيل  فعلى  �الآخ��ر،  �ل��زوج  لم�صلحة  �ل�صر  ه��ذ�  باإبالغ 

كانت �لزوجة م�صابة بمر�س معين من �صاأنه �النتقال �إلى زوجها �أو 

�إلى �أحد �أفر�د �أ�صرتها و�ّطلع �لطبيب عليه بحكم عمله، �أو �أْطلعت 

�لطبيب  قام  �إذ�  �لحالة  هذه  ففي  مر�صها،  على  �لطبيب  �لزوجة 

باإف�صاء هذ� �ل�صر لزوج �لمري�صة فال م�صوؤولية تقع على �لطبيب، 

�لطبيب على  و�ّطلع  �ل��زوج  �لمري�س هو  كان  �إذ�  و�لعك�س �صحيح 

على  تقع  كذلك  م�صوؤولية  فال  عليه،  �لمري�س  �أْطلعه  �أو  مر�صه 

�لطبيب �إذ� قام باإف�صاء هذ� �ل�صر لزوجة �لمري�س.

�أن ي��ك��ون ه��ن��اك م�صلحة الأح��د  و�ل�����ص��رط ف��ي ه���ذ� �الإف�����ص��اء 

�إذ� لم  �ل�صر �صخ�صياً الأي منهما، بمعنى  �إبالغ  �لزوجين، و�أن يتم 

ف�صتتحقق  �الإف�صاء  ه��ذ�  من  �لزوجين  الأح��د  م�صلحة  هناك  يكن 

م�صوؤولية �لطبيب عن هذ� �الإف�صاء، وكذلك �لحال عند �الإبالغ �أن 

يتم �صخ�صياً الأحد �لزوجين ولي�س ل�صخ�س �آخر كو�لدي �لزوجة 

�أو �أحد �أقاربها، �أو و�لدي �لزوج �أو �أحد �أقاربه.

الفرع الث�لث
اإذا ك�ن الغر�س من اإف�س�ء ال�سر الطبي منع وقوع جرمية اأو 

االإبالغ عنها )23(
�ل�صر  �إف�صاء  �إذ� كان هدف �لطبيب من  في هذه �لحالة 

عنها،  �الإب��الغ  �أو  جريمة  وق��وع  منع  لغايات  يتحقق  �لطبي 

قبل �أو من بعد، وي�صمل ما حفت به قر�ئن د�لة على طلب �لكتمان 

�الإن�صان  خ�صو�صيات  ي�صمل  كما  بكتمانه،  يق�صي  �لعرف  ك��ان  �إذ� 

وعيوبه �لتي يكره �أن يّطلع عليها �لنا�س )19(.

ويمكن تعريف �ل�صر �لطبي باأنه، كتمان ما �ّطلع عليه �لطبيب 

من �أحو�ل مري�صه، وهذ� �لكتمان هو عبارة عن �تفاق مكتوم بين 

يق�صي  �لذي  �لمبد�أ  عبارة عن  �لطبيب ومري�صه، وخال�صته هو 

ليمنع  مري�صه  م�صالح  عن  �لمد�فع  هو  يكون  ب��اأن  �لطبيب  على 

عنه �ل�صرر، وهذ� �لمبد�أ مقيد بقيد �رتكازي عقالني هو �أاّل يكون 

كتمان �ل�صر �صبباً في ن�صر مر�س �أو تولد �صرر عند �الآخرين.

و�إف�صاء �ل�صر ن�صره و�إظهاره، وكل �صيء �نت�صر فقد ف�صا، ومنه 

ف�صو �لحبر في �لورق �لرقيق وف�صت �الأنعام ترعى: �نت�صرت، ولذ� 

ت�صمى �ل�صائمة: �لفا�صية.

وقد ن�س �لقانون على �أنه »ُيحظر على �لطبيب �إف�صاء �أ�صر�ر 

�صو�ء  ب�صببها  �أو  �لمهنة  مز�ولة  �أثناء  عليها  يّطلع  �لتي  �لمري�س 

كان �لمري�س قد عهد �إليه بهذ� �ل�صر و�ئتمنه عليه �أو كان �لطبيب 

قد �ّطلع عليه بنف�صه« )20(.

ويت�صح من �لن�س �ل�صابق �أن هناك �لتز�ماً على �لطبيب بعدم 

�إف�صاء �أ�صر�ر مري�صه �لتي يّطلع عليها خالل �لمعالجة �أو �الأ�صر�ر 

�لتي �أخبره بها مري�صه، �إال �أن هناك بع�س �لحاالت �أجاز �لقانون 

بموجبها للطبيب �أن يف�صي �أ�صر�ر مري�صه، وال م�صوؤولية تتحقق 

�ل��ح��االت من  و���ص��وف نقوم بمعالجة ه��ذه  ذل��ك  ف��ي  �لطبيب  على 

خالل �لفروع �لتالية:

الفرع االأول
اإذا ك�ن اإف�س�ء ال�سر الطبي بن�ء على طلب املري�س

من �لحاالت �لتي يجوز فيها للطبيب �أن يف�صي �صر �لمري�س 

�لت�صريح  وك��ان  )�لمري�س(  �ل�صر  �صاحب  بذلك  �صرح  �إذ�   ،)21(

يكن  ول��م  �صليم،  و�إدر�ك  ح��رة  �إر�دة  عن  ���ص��ادر�ً  �صحيحاً  �الإذن  �أو 

�الإذن  �أو  �لت�صريح  وك���ان  عديمها  �أو  �الأه��ل��ي��ة  ن��اق�����س  �ل��م��ري�����س 

، لذ� فاإن �لطبيب يجنح �إلى عمل �الإج��ر�ء�ت �ل�صهلة و�لم�صمونة 

م��ا يحدث في  ب��ه على عك�س  �الإ���ص��ادة  ليتم  �إل��ى ح��د كبير  �لنتائج 

�أن هذ� كله ال يعتبر  �لموقف، موؤكد�ً  �الأول��ى رغم �صعوبة  �لحالة 

مبرر�ً لكثرة �الأخطاء �لطبية وال للت�صاهل معها، بل يجب �أن ن�صارع 

د�ئماً وفي جميع �لم�صت�صفيات و�لمر�فق �ل�صحية �إلى �لتحقيق في 

جميع �لحاالت �لتي ن�صك في وجود �أخطاء طبية حتى لو لم يكن 

هناك �صكوى معتمدة بذلك ومهما بلغ حجم �لخطاأ، الأن هذ� هو 

�لطريق �ل�صحيح للتقليل من �الأخطاء �لكبيرة.

كما �أن �الأخطاء �لطبية ال يمكن �لتخل�س منها نهائياً فما د�م 

هناك ب�صر فال ُبد من وجود �أخطاء، ولكن هناك �إجر�ء�ت و�صيا�صات 

يمكن تطبيقها ب�صكل دقيق ومع كل حالة لنعمل على �لتقليل ب�صكل 

كبير من �الأخطاء �لطبية.

�لجيدة  �الأج��ه��زة  وقلة  �لطبي،  �لفريق  خبرة  قلة  �أن  وال�صك 

بال�صيا�صات  �الل��ت��ز�م  وع���دم  �أح��ي��ان��اً،  ج��ودت��ه��ا  وع���دم  للت�صخي�س، 

و�الإجر�ء�ت تعتبر من �الأ�صباب �لرئي�صة لالأخطاء �لطبية.

املطلب الرابع
اإف�س�ء بع�س االأ�سرار الطبية

�لمق�صود  تبين  لم  �لطبية  للم�صوؤولية  �لمنظمة  �لت�صريعات 

تعريف  ج��اء  حيث  �لفقهاء،  الجتهاد�ت  ذل��ك  تاركة  �لطبي  بال�صر 

�ل�صر في ل�صان �لعرب )15( باأنه: ما �أخفيت، و�لجمع �أ�صر�ر، و�أ�صر 

�ل�صيء كتمه و�أظهره، و�ل�صر في �للغة ��صم لما ُي�صر به �الإن�صان �أي: 

يكتمه، و�أ�صل �لكلمة يدل على �إخفاء �ل�صيء وعدم �إظهاره )16(.

فاالإ�صر�ر خالف �الإع��الن )17(، قال تعالى: »يعلم ما ي�صرون 

وما يعلنون« )18(.

من  �إي��اه  م�صتكتماً  �آخ��ر  �إل��ى  �الإن�صان  به  يف�صي  ما  هو  و�ل�صر 

و�صف �لعالج و�صواًل �إلى �ل�صفاء فيعد �أنه �رتكب خطاأً طبياً ي�صاأل 

عنه.

فاإذ� �أدى وقوع �لطبيب في خطاأ طبي �إلى حدوث م�صاعفات 

طبية �أثرت على �صحة �لمري�س ف�صي�صاأل �لطبيب في هذه �لحالة 

عن �رتكاب �لخطاأ �لطبي و�لم�صاعفات �لناجمة عن ذلك.

و�لم�صاعفات �لطبية تعّرف باأنها: �لحو�دث و�الآثار �لتي تطر�أ 

على �لمري�س �أثناء عالجه ويتاأذى منها، وقد ت�صل �إلى �لوفاة �أو 

تعطل بع�س �الأع�صاء �أو تاأخر �ل�صفاء ولي�س للطبيب �أو من يعمل 

معه )�لفريق �لطبي( �صبب في حدوثها �أو منعها، وهي على عدة 

�أنو�ع، منها: �لم�صاعفات �لت�صريحية، حيث يكون �لطاقم �لطبي 

قد �أخذ باالإجر�ء�ت �ل�صحيحة و�لمري�س قد نفذ �لتعليمات كاملة 

�أو طر�أ �لتهاب  �إ�صافية على مر�صه �الأ�صلي  �أمر��س  ولكن طر�أت 

للعالج،  كاملة  ��صتجابة  عدم  حدث  �أو  �لجروح  في  �لتئام  عدم  �أو 

�أنه مجاز  فالطبيب هنا غير م�صوؤول عن �لو�صول لل�صفاء طالما 

وخبير و�أخذ باالأ�صباب �ل�صحيحة وبذل جهده لرعاية �لمري�س، 

ت�صرر  و�إن  وق��در�ً،  ق�صاًء  كونه  يتعدى  هنا ال  �لمو�صوع  �إن  حيث 

�لمري�س �أو توفي فاأ�صباب �لم�صاعفات غير قابلة لل�صيطرة عليها 

وال يملك �لطبيب و�صيلة لمنعها. 

نف�صه  �ل��م��ري�����س  ي��ك��ون  بحيث  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لم�صاعفات  وه��ن��اك 

بتعليمات  يتقيد  ول��م  �لعالج  ياأخذ  لم  ك��اأن  حدوثها  عن  م�صوؤواًل 

طبيبه، فالطبيب هنا غير م�صوؤول عن تق�صير �لمري�س طالما �أنه 

قدم له �لن�صيحة باأف�صل �الأ�صاليب �لعالجية. 

وال بد من بيان عدم �لخلط بين �الأخطاء �لطبية، و�لم�صاعفات 

�لطبية الأن �لفارق بينهما كبير، فبينما نجد �أن �الإهمال ي�صاحب 

�الأولى و�الجتهاد �لعلمي �لمفيد ي�صاحب �لثانية و�لخلط بينهما 

قد يوؤدي باالأطباء �إلى �لحد من �الإبد�ع �لعلمي �لمميز في �إجر�ء 

عملية معقدة �أو �إجر�ء طريقة غير م�صبوقة الإنقاذ حياة مري�س 

في حالة حرجة خوفاً من �لوقوع في م�صاعفات طبية قد تتحول 

�إلى �أخطاء طبية يعقبها �لكثير من �الإجر�ء�ت �لقانونية �لمعقدة 

�سرورة عدم اخللط بني االأخط�ء 

الطبية، وامل�ساعفات الطبية

الأن الف�رق بينهم� كبري

ملعلوم�تك

يتعــني التفرقــة بني  التــزام الطبيب 

ببذل غ�يته ومط�لبته بتحقيق نت�ئج

املجلة القانونية
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وي�صترط في كل ذلك �صو�ء كان �الإف�صاء لجهة �لعمل �أو ل�صركة 

�لتاأمين �أاّل يتجاوز �لطبيب �لغر�س من �لتكليف، فعلى �صبيل �لمثال 

�إذ� كلفت �صركة �لتاأمين على �لحياة �أو جهة �لعمل �لطبيب بالك�صف 

لل�صخ�س طالب  �أو  للعامل  �أو حالة مر�صية معينة  على جزء معين 

�لتاأمين على �لحياة، فال يجوز للطبيب �أن يتجاوز بالك�صف ما كلف 

به، بمعنى �إذ� تجاوز ما ُكلف بالك�صف عنه و�أف�صى ما �ّطلع عليه ينبغي 

م�صاءلته قانونياً عما قام به من تجاوز. 

الفرع ال�س�د�س
اال�ستب�ه ب�إ�س�بة املري�س ب�أحد االأمرا�س ال�س�رية

�إذ� ��صتبه �لطبيب في �إ�صابة �لمري�س باأي من �الأمر��س �ل�صارية 

)27( وجب على �لطبيب �إبالغ �لجهة �ل�صحية �لتابع لها فور�ً، وقد 

جاء تعريف �الإبالغ عن �لمر�س �ل�صاري في �لمادة )2( من �لقانون 

�التحادي رقم )27( ل�صنة 1981 في �صاأن �لوقاية من �الأمر��س �ل�صارية 

�صار  �لم�صاب بمر�س  �ل�صخ�س  با�صم  �لر�صمية  �لمر�جع  تبليغ  باأنه: 

�أو �لم�صتبه باإ�صابته به مع ذكر عنو�نه ونوع مر�صه، وذلك من قبل 

�لمكلفين باالإبالغ من غير �الأطباء، و�أما �الأطباء فيخبرون �ل�صلطات 

�ل�صحية �لمخت�صة على ��صتمارة �لتبليغ �لخا�صة باالأمر��س �ل�صارية 

�لمو�صوعة من قبل وز�رة �ل�صحة.

باإبالغ وز�رة �ل�صحة  �لتابع لها �لطبيب  وتلتزم �لجهة �ل�صحية 

�ال�صتباه التخاذ  وق��ت  م��ن  �الأك��ث��ر  على  �صاعة  وع�صرين  �أرب���ع  خ��الل 

�لمري�س  باإ�صابة  �ال�صتباه  �لالزمة، وفي حالة  �لوقائية  �الإج��ر�ء�ت 

باأحد �الأمر��س �لتي ت�صتوجب �لحجر �ل�صحي )28( و�لتي تحددها 

�لمري�س  ع��ن��و�ن  م��ن  �لتحقق  فيجب  �ل��ع��ال��م��ي��ة،  �ل�صحة  منظمة 

في  عليه  �لتحفظ  يكن  ل��م  �إذ�  �ل��ح��ال��ة  �كت�صاف  ف��ور  عنه  و�الإب����الغ 

�لعيادة ممكناً )29(.

للمادة  فاإنه يعاقب وفقاً  �الإف�صاء  �لطبيب عن  �متناع  وفي حالة 

قانون  باإ�صد�ر   1987 ل�صنة   )3( رق��م  �الت��ح��ادي  �لقانون  من   )379(

�لعقوبات على ما يلي »يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �صنة وبالغر�مة 

�لتي ال تقل عن ع�صرين �ألف درهم �أو باإحدى �لعقوبتين كل من كان 

بحكم مهنته �أو حرفته �أو و�صعه �أو فنه م�صتودع �صر فاأف�صاه في غير 

�الأحو�ل �لم�صرح بها قانوناً �أو ��صتعمله لمنفعته �لخا�صة �أو لمنفعة 

�أو  باإف�صائه  �ل�صر  �ل�صاأن في  ي��اأذن �صاحب  �آخ��ر، وذلك ما لم  �صخ�س 

��صتعماله، وتكون �لعقوبة �ل�صجن مدة ال تزيد على خم�س �صنو�ت �إذ� 

كان �لجاني موظفاً عاماً �أو مكلفاً بخدمة عامة و��صتودع �ل�صر �أثناء 

�أو ب�صبب �أو بمنا�صبة تاأدية وظيفته �أو خدمته«.

الفرع اخل�م�س
اإذا ك�ن الطبيب مكلفً� ب�إجراء الك�سف من اإحدى �سرك�ت 

الت�أمني على احلي�ة اأو من جهة العمل ومب� ال يتج�وز الغر�س 
من التكليف )25(

عقد  �إب���ر�م  قبل  �لتاأمين  �صركات  تقوم  �لحالة  ه��ذه  في 

�لخدمة  ت��ل��ك  �ل�صخ�س ط��ال��ب  م��ع  �ل��ح��ي��اة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأم��ي��ن 

�ل�صخ�س  ه��ذ�  على  بالك�صف  لديها  مخت�س  طبيب  بتكليف 

عقد  �إب���ر�م  يتم  �صوئها  على  �لتي  �ل�صحية  حالته  لمعرفة 

�لتاأمين على �لحياة، حيث تقوم �ل�صركة في مثل تلك �لحالة 

على  بالك�صف  قبلها  من  مرخ�س  �أو  معتمد  طبيب  بتكليف 

يجوز  فهنا  �لحياة،  على  �لتاأمين  لطالب  �ل�صحية  �لحالة 

للطبيب �إف�صاء ما �ّطلع عليه ل�صركة �لتاأمين فقط )26(.

�لعمال  بالك�صف على  �لعمل طبيباً  �إذ� كلفت جهة  �لحال  وكذ� 

وقام �لطبيب باإف�صاء ما �ّطلع عليه لجهة �لعمل، ال يعتبر من قبيل 

�إف�صاء �الأ�صر�ر �لطبية.

فال م�صوؤولية تقع عليه، و�لمثال على ذلك لو طلبت �صيدة 

من طبيب �إ�صقاط حملها �أو طلب �صخ�س من �لطبيب قتل 

�صخ�س  ��صت�صار  �أو  جر�حية،  عملية  �إج��ر�ء  �أثناء  �لمري�س 

�لطبيب �أياً من �لحقن  تق�صي على حياة مري�س يريد �أن 

يتخل�س منه، �إلى غير ذلك. 

وفي مثل هذه �لحالة ال ُبد من �إف�صاء �ل�صر �إلى �ل�صلطات 

�لر�صمية �لمخت�صة فقط، �أما �إذ� قام �لطبيب باإف�صائه لغير 

تلك �ل�صلطات، ف�صتتحقق م�صوؤوليته، وتوقع عليه �لعقوبة 

�لمالئمة.

وكذلك �لحال ال تتحقق م�صوؤولية �لطبيب عن �إف�صاء �ل�صر �إذ� 

كان �لهدف منه �الإبالغ عن جريمة، كما في حال �إذ� كان �لطبيب 

مكلفاً بعالج مري�س قد �أ�صيب بعيار ناري، وكذ� �لحال �إذ� ك�صف 

�لطبيب على �مر�أة حامل وهي لي�صت متزوجة، ففي مثل ذلك يلزم 

�الإف�صاء  ح��ال  في  عليه  تقع  م�صوؤولية  وال  �ل�صر  باإف�صاء  �لطبيب 

ب�صرط �أن يكون �الإف�صاء قد تم لل�صلطات �لر�صمية �لمخت�صة.

الفرع الرابع
اإذا ك�ن الطبيب مكلفً� من �سلطة ق�س�ئية اأو �سلطة حتقيق 
ر�سمية ب�لدولة ب�عتب�ره خبريًا اأو اإذا ا�ستدعته اإحداهم� 

ك�س�هد يف حتقيق اأو دعوى جن�ئية )24(
هذه �لحالة تتطلب باأن تقوم �إحدى �ل�صلطات �لق�صائية 

با�صتدعاء  ب��ال��دول��ة  �لر�صمية  �لتحقيق  �صلطات  �إح���دى  �أو 

�لطبيب وتعيينه خبير�ً في ق�صية معينة، فاإذ� قام �لطبيب 

باإف�صاء ما �ّطلع عليه من �أ�صر�ر للجهة �لتي كلفته بالعمل 

فال يكون قد �رتكب فعاًل ُيحا�صب عليه، وكذ� �لحال لو كان 

�لطبيب �صاهد�ً في تحقيق �أو دعوى جنائية و�أف�صى �صر�ً كان 

قد �ّطلع عليه، فال م�صوؤولية تقع عليه. 

�إذ� كلفت  كثيرة منها،  �لحاالت  تلك  و�الأمثلة على مثل 

�لتحقيق  �صلطات  �إح���دى  �أو  �لق�صائية  �ل�صلطات  �إح���دى 

�لر�صمية طبيباً باعتباره خبير�ً وكان قد و�صل �إلى علمه �صر 

معين يتعلق بالمو�صوع �لذي كلف به و�أف�صاه لتلك �لجهة، 

فال م�صوؤولية تقع عليه.

�أو  ق�صائية  �صلطة  قبل  �لطبيب من  ��صتدعي  �إذ�  �لحال  وكذ� 

�صلطة تحقيق ر�صمية باعتباره �صاهد�ً في تحقيق �أو دعوى جنائية 

��صتدعي  �ل��ذي  بالمو�صوع  يتعلق  عليه  �ّطلع  قد  كان  �صر�ً  و�أف�صى 

الأد�ء �ل�صهادة فيه، فال م�صوؤولية تقع عليه.

الطبيب م�سوؤول يف كل االأحوال عن 

عدم تعري�س املري�س الأذى االأدوات 

واالأجهزة ونقل الدم!

املراجع
قانون  ب��اإ���ص��د�ر   1985 ل�صنة  رق��م )5(  �الت��ح��ادي  �ل��ق��ان��ون  م��ن  �ل��م��ادة )104(  تن�س   )1(

ينافي  �ل�صرعي  »�ل��ج��و�ز  �أن  على  �لمتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �لمدنية  �لمعامالت 

�صرر«.  من  ذل��ك  عن  ين�صاأ  ما  ي�صمن  ال  م�صروعاً  ��صتعمااًل  حقه  ��صتعمل  فمن  �ل�صمان، 

و�صوف ي�صار �إلى هذ� �لقانون فيما بعد ب� »قانون �لمعامالت �لمدنية«.

)2( �صوف نعالج هذه �لحاالت - �إن �صاء �هلل - من خالل �لقانون �التحادي لدولة �الإمار�ت 

�إليه  ي�صار  و�صوف  �لطبية،  �لم�صوؤولية  �صاأن  في   2008 ل�صنة   )10( رقم  �لمتحدة  �لعربية 

فيما بعد ب� »�لقانون«.

)3( �نظر �لمادة )25( من �لقانون �التحادي رقم )7( ل�صنة 1975 في �صاأن مز�ولة مهنة 

�لطب �لب�صري.

)4( �نظر كذلك �لمادة )24( من �لقانون رقم )17( ل�صنة 1986 ب�صاأن �لم�صوؤولية �لطبية 

�لليبي.

)5( �نظر كذلك �لمادة )24( من �لقانون رقم )17( ل�صنة 1986 ب�صاأن �لم�صوؤولية �لطبية 

�لليبي.

)6( �نظر �لمادة )14( من �لقانون.

)7( تن�س �لفقرة )1( من �لمادة )1( من �لقانون �التحادي رقم )10( ل�صنة 1992 باإ�صد�ر 

قانون �الإثبات في �لمعامالت �لمدنية و�لتجارية وتعديالته على �أن »على �لمدعي �أن يثبت 

حقه وللمدعى عليه نفيه«.

)8( �نظر كذلك �لمادة )24( من �لقانون رقم )17( ل�صنة 1986 ب�صاأن �لم�صوؤولية �لطبية 

�لليبي.

�لمعامالت  قانون  من  و)78(   )77( �لمادتين  �لقر�بة  درج��ة  ح�صاب  كيفية  في  �نظر   )9(

�لمدنية.

)10( �نظر �لمادة )7( من �لقانون.

)11( �نظر �لمادة )3( من �لقانون.

)12( �نظر كذلك �لمادة )12( من �لقانون �التحادي رقم )7( ل�صنة 1975 في �صاأن مز�ولة 

مهنة �لطب �لب�صري.

»مهنة  �أن  ن�صت على  �لتي  �الأردن��ي  �لطبي  �لد�صتور  �الأول��ى من  �لمادة  �نظر كذلك   )13(

�لطب هي مهنة �إن�صانية و�أخالقية وتقوم �لم�صوؤولية �لطبية بين �لطبيب و�لمري�س على 

بذل �لعناية وعدم �الإهمال ولي�س �ل�صفاء«.

)14( �نظر �لفقرة )1( من �لمادة )14( من �لقانون.

)15( معجم ل�صان �لعرب للعالمة جمال �لدين �بن منظور.

)16(معجم مقايي�س �للغة )67/3(، ل�صان �لعرب مادة ]�صرد[.

)17( �لمفرد�ت  للر�غب، �س 228.

)18( �الآية )77( من �صورة �لبقرة.

�صيري  ببندر  �لثامن  موؤتمره  دورة  ف��ي  �لمنعقد  �الإ���ص��الم��ي  �لفقه  مجمع  مجل�س   )19(

بيجو�ن، بروناي د�ر �ل�صالم من 1-7 محرم 1414ه� �لمو�فق 21-27 )يونيو( 1993م.

)20( �نظر �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون و�نظر كذلك �لمادة )13( من �لقانون 

�التحادي رقم )7( ل�صنة 1975 في �صاأن مز�ولة مهنة �لطب �لب�صري، و�صوف ي�صار �إليه فيما 

بعد »قانون مز�ولة مهنة �لطب �لب�صري«.

)21( �نظر �لبند )�أ( من �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون.

)22( �نظر �لبند )ب( من �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون.

)23( �نظر �لبند )ج( من �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون.

)24(�نظر �لبند )د( من �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون.

)25( �نظر �لبند )ه�( من �لفقرة )5( من �لمادة )5( من �لقانون.

)26( �نظر �لمادة )13( من قانون مز�ولة مهنة �لطب �لب�صري.

)27( �لمر�س �ل�صاري �أو �لخمجي �أو �لمعدي هو: »كل مر�س قابل لالنتقال �إلى �الآخرين 

ذلك من  �أو غير  �الأمكنة   �أو  �الأطعمة  �أو  �لح�صر�ت  �أو  �لحيو�نات  بو��صطة  �أو  �الإن�صان  من 

�لقانون  �لمادة )2( من  �ل�صاري«. �نظر  �لقابلة للتلوث بجر�ثيم �لمر�س  �الأ�صياء و�لمو�د 

�التحادي رقم )27( ل�صنة 1981 في �صاأن �لوقاية من �الأمر��س �ل�صارية.

)28( �لحجر هو »تحديد �إقامة �الأ�صخا�س �لذين تعر�صو� للمر�س مدة من �لزمن تعادل 

ذلك  من  وي�صتثنى  بهم  �الآخ��ري��ن  �ختالط  دون  للحيلولة  له  معتادة  ح�صانة  م��دة  �أط��ول 

موظفو �ل�صحة �لقائمون على �لعمل على �أن تتوفر فيهم �ل�صروط �لتي تحول دون �نت�صار 

ونقل �لعدوى. و�لحجر �إما �أن يكون تاماً �أو مخففاً �أو ب�صكل مر�قبة على �ل�صخ�س دون �أن 

�صاأن  1981 في  ل�صنة  �التحادي رقم )27(  �لقانون  �لمادة )2( من  �نظر  تحدد تنقالته«، 

�لوقاية من �الأمر��س �ل�صارية.

مهنة  مز�ولة  قانون  من   )14( �لمادة  كذلك  و�نظر  �لقانون،  من   )6( �لمادة  �نظر   )29(

�إ�صابة مري�س باأحد �الأمر��س  �أنه »�إذ� ��صتبه �لطبيب في  �لطب �لب�صري �لتي ن�صت على 

�الأك��ث��ر التخاذ  على  �صاعة  وع�صرين  �أرب��ع  خ��الل  �ل�صحة  وز�رة  �إب��الغ  عليه  وج��ب  �ل�صارية 

�لتي  �الأمر��س  باأحد  �لمري�س  باإ�صابة  �ال�صتباه  حال  وفي  �لالزمة.  �لوقائية  �الإج���ر�ء�ت 

�كت�صاف  فور  عنه  و�الإب��الغ  �لمري�س  عنو�ن  من  �لتحقق  يجب  �ل�صحي  �لحجر  ت�صتوجب 

�لحجر  ت�صتوجب  �لتي  و�الأم��ر����س  ممكناً.  �لعيادة  في  عليه  �لتحفظ  يكن  لم  �إذ�  �لحالة 

�ل�صحي هي �لطاعون و�لكولير� و�لجدري و�لتيفو�س و�لحمى �ل�صفر�ء و�لحمى �لر�جعة 

و�أية �أمر��س وبائية �أخرى ت�صتوجب �لحجر �ل�صحي ي�صدر بها قر�ر من وزير �ل�صحة.
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المخالفات التأديبية
في الوظيفة العامة

التي  الأم���ور  من  العامة  الوظيفة  تعتبر 

وهي  بها  يكلفون  من  م�شوؤولية  تحت  تندرج 

بغية  بها  العام(  )الموظف  للقائمين  تكليف 

تحقيق م�شلحة عامة طبقًا للقوانين واللوائح 

المعمول بها، ويمكن تعريف الوظيفة العامة 

باأنها عبارة عن مركز قانوني ي�شغله الموظف 

باأحد  �شغلها  يتم  اأن  قبل  اإن�����ش��اوؤه��ا  وي��ت��م 

وحقوقها  وج��وده��ا  ف��ي  ت�شتقل  الموظفين، 

ولو  قائمة  وتبقى  ي�شغلها  عمن  وواجباتها 

كانت �شاغرة.

أحمد حميد علي بن خاتم
باحث قانوين اأول- هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي

رق��م )1(  للمادة  وف��ق��اً  �ل��ع��ام  �لموظف  تعريف  و�أم���ا 

ل�صنة   )11( رقم  �التحادي  بالقانون  بالمر�صوم  �ل��و�ردة 

�التحادية  �لحكومة  في  �لب�صرية  �ل��م��و�رد  ب�صاأن   2008

وتعديالته بالمر�صوم بالقانون �التحادي رقم )9( ل�صنة 

2011 »وه��و كل من ي�صغل �إح��دى �لوظائف �ل��و�ردة في 

بو�جبات  ملتزم  �لعام  �لموظف  �أنَّ  �إالَّ   ،)1(« �لميز�نية 

منوطة له للقيام بها وهي نوعان:

�ت�صااًل  تت�صل  �لتي  وهي  الإيجابية:  الواجبات 

مبا�صر�ً بالوظيفة �لعامة كاأن يقوم �لموظف �لعام باأد�ء 

عمل معين.

�لعام  �لموظف  قيام  وه��ي  ال�شلبية:  والواجبات 

�إخ��الل  �لفعل  عن  ينتج  وبالتالي  �أد�ئ��ه��ا  عن  باالمتناع 

ب�صببها،  �أو  �لوظيفة  تاأدية  �أثناء  كانت  �صو�ء  بالوظيفة 

ين�صرف  فالمخالفة  تاأديبية،  مخالفة  عنه  يندرج  مما 

�صو�ء  �لعامة  بالوظيفة  �لمخلة  �الأعمال  �إلى  مفهومها 

�ل�صخ�صي،  �ل�صلوك  �أو  ذ�ت��ه��ا  بحد  بالوظيفة  متعلقة 

و�ل��ت��ي ت����وؤدي �إل����ى وق����وع �ل��م��وظ��ف �ل��ع��ام ت��ح��ت طائلة 

�لتاأديب �الإد�ري.

ويمكننا تعريف �لمخالفة �لتاأديبية وفقاً للمادة رقم 

)81( في �لمر�صوم بالقانون �التحادي رقم )11( ل�صنة 

�التحادية  �لحكومة  في  �لب�صرية  �ل��م��و�رد  ب�صاأن   2008

وتعديالته بالمر�صوم بالقانون �التحادي رقم )9( ل�صنة 

2011 على �أنها »كل موظف يخالف �لو�جبات �لمن�صو�س 

�أو يخرج على مقت�صى  �لمر�صوم بقانون  عليها في هذ� 

�لو�جب في �أعمال يجازى تاأديبياً«.. )2(

ه��ذ� �ل��ن��ظ��ام �ل��ت��اأدي��ب��ي �لوظيفي ل��م ي��ح��دد �أ���ص��ك��ااًل 

�ل��ذي  �لمفهوم  ه��ذ�  ع��ر���س  ب��ل  �لتاأديبية،  للمخالفات 

ي���اأخ���ذ ن��ط��اق��اً �أو����ص���ع ل��ي�����ص��م��ل ك��اف��ة �ل��م��خ��ال��ف��ات �ل��ت��ي 

�إد�ري���ة   مخالفات  ك��ان��ت  ���ص��و�ء  �ل��ع��ام  �لموظف  يرتكبها 

ك��م��خ��ال��ف��ة م��وظ��ف ل��ل��ق��و�ن��ي��ن و�ل���ل���و�ئ���ح و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�أو �لخروج عن مقت�صيات �لو�جبات  و�الأو�مر �لرئا�صية 

�صاأنه  من  �ل��ذي  �لمعيب  �ل�صلوك  �أو  عليها  �لمن�صو�س 

مالية  مخالفة  ك��ان��ت  �أو  �ل��وظ��ي��ف��ة،  ب��ك��ر�م��ة  �الإخ����الل 

كمخالفة �أي حكم من �الأحكام �لو�ردة بقو�نين و�أنظمة 

�الأم��و�ل  على  بالمحافظة  �لمتعلقة  ولو�ئحها  �ل��دول��ة 

�لعامة و�صالمة �الإجر�ء�ت في �ل�صوؤون �لمالية.

اأرك�ن املخ�لفة الت�أديبية 
تطرق اأغلب الفقهاء اإلى تحديد اأركان المخالفة 

التاأديبية وهما ركنان اأ�شا�شيان:

�إيجابي  عمل  ف��ي  ويتمثل  المادي:  الركن  اأوًل: 

�أو �صلبي يقترفه �لموظف ويتحقق هذ� �لركن بارتكابه 

للمخالفة، �أي �لخروج على مقت�صى �لو�جب �لمنوط به 

في �لوظيفة �أو �ل�صلوك �ل�صخ�صي م�صكاًل عيباً بال�صلوك 

لقيام  بد  ال  و�أي�صاً  �لقانون.  في  فعاًل  محظور�ً  ويكون 

هذ� �لركن �أن يكون �لفعل �أو �المتناع عن فعل محدد�ً. 

تقوم على  �لتاأديبية ال  �لمخالفة  �أن  ذلك  ويترتب على 

في  �لتفكير  بمجرد  تقع  ال  وك��ذل��ك  �ل�صائعات،  م��ج��رد 

مجرد  �لمادي  �لركن  يتكون  ال  كما  �لمخالفة،  �رتكاب 

�لتهمة �لعامة دون تحديد �الأفعال، فاالتهامات �لعامة 

و�لعبار�ت �لمر�صلة ال يمكن �أن تعتبر مكونة للفعل �لذي 

يعد خروجاً على مقت�صيات �لوظيفة �لعامة، كما �أن عدم 

�لمقدرة �لج�صدية للموظف وعدم �لكفاية �لوظيفية ال 

�أعباء  و�إنما يمثل عدم �لقدرة على  يعتبر خطاأ وظيفياً 

�لوظيفة )3(.

�ل��خ��ط��اأ  ف���ي  وي��ت��م��ث��ل  المعنوي:  ال��رك��ن  ثانيًا: 

�إيجابياً  �آثمة  �إر�دة  �لتاأديبي �أي ب�صدور فعل خاطئ عن 

�أو �صلبياً لدى مرتكب �لخطاأ �لوظيفي وذلك على �أ�صا�س 

�أن تلك �الإر�دة هي �لتي تجعل �لموظف مذنباً وم�صتحقاً 

للم�صاءلة �لقانونية )4(، ولذلك فاإن على كل موظف �أن 

�لتي  و�لتعليمات  و�للو�ئح  بالقو�نين  در�ي��ة  على  يكون 

�أد�ء و�جباته على  تحكم عالقته بالوظيفة وتمكنه من 

كل موظف يخ�لف 

الواجب�ت املن�سو�س عليه� 

ق�نونيً�  اأو يخرج   على 

مقت�سى الواجب يف عمله 

يج�زى ت�أديبيً�

املجلة القانونية
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و�لجريمة  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة  �لمخالفة  م��ن  ك��ل  ت��ن��درج   

�لجنائية  �لجريمة  ففي  �لعفو..  نظام  تحت  �لجنائية 

من حق رئي�س �لدولة �أن ي�صدر عفو�ً خا�صاً، �أما بالن�صبة 

�الإد�ري  �ل��رئ��ي�����س  ح��ق  م��ن  ف��ه��ي  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة  للمخالفة 

يملك  �لتي  �الإد�ري����ة  �لمخالفات  بع�س  ع��ن  يتجاوز  �أن 

�لتجاوز عنها )5(.

 �ل��ت�����ص��اب��ه ب��ي��ن �ل��م��خ��ال��ف��ة �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة و�ل��ج��ري��م��ة 

�ل��ج��ن��ائ��ي��ة م���ن ن��اح��ي��ة �الإج���������ر�ء�ت �ل���ت���ي ت��ك��ف��ل فيها 

�ل�صمانات وعلى �صبيل �لمثال: كالتحقيق، وحق �لدفاع، 

وَحْيدة �لق�صاء.

 �ل��م�����ص��وؤول��ي��ة �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، ح��ي��ث �إن �ل��م��خ��ال��ف��ات 

ناحية  م��ن  �لجنائية  �لجريمة  م��ع  تت�صابه  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة 

�إد�نة �لموظف �لعام،  �إذن البد قبل  م�صوؤولية �صخ�صية، 

�أن يثبت وقوع فعل منه �إيجابي �أو �صلبي مما ترتب عنه 

مخالفة �إد�رية.

م��ن وظيفته  �ل��ع��ام  �ل��م��وظ��ف  ف�صل  ج���ز�ء  يعتبر   

بال�صلوك  �أو  ب��ه  �لمكلف  بالعمل  �الإخ����الل  ج���ر�ء 

�إن��ه  �إذ  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة،  �ل��ج��ز�ء�ت  �أ���ص��د  م��ن  �ل�صخ�صي، 

يعتبر جز�ًء تبعياً للحكم �لجنائي، فالحكم �لجنائي 

ر�أ�س  �لقائم على  �لموظف  ذ�ته يحدد م�صير  بحد 

عمله كالف�صل من �لعمل، وفي هذه �لحالة ال يكون 

هناك مجال لال�صتمر�رية في �إجر�ء�ت �لتاأديب من 

قبل جهة عمله.

فعله  ين�صب  �ل��ع��ام  �ل��م��وظ��ف  وك���ون  �ل�صحيح،  �ل�صكل 

�أجله  من  �صبباً  لي�س  فهذ�  �للو�ئح  �أو  للقو�نين  بجهله 

يعفى �لموظف من �لم�صوؤولية �لتاأديبية.

العالقة بني املخ�لفة الت�أديبية واجلرمية اجلن�ئية
في  �لجنائية  �لجريمة  مع  �لتاأديبية  �لمخالفة  تت�صابه 

�أن  �أمور كثيرة، وال�صك  �أي�صاً في  �أمور كثيرة، وتختلف معها 

هناك �صلة تربط بين �لمخالفة �لتاأديبية و�لجريمة �لجنائية 

كالخطاأ  �ل��ع��ق��اب  م��ج��ال  ف��ي  خ��ط��اأ  ب��وج��ود  يلتقيان  كونهما 

�لمنهج  �أ�صلوب في  �لتاأديبي وكل منهما له  �لجنائي و�لخطاأ 

�أو في مو�جهته، وعلى هذ� يكون هناك �تفاق في  �لخروج عن 

�لو�جب �إال �أنهما يختلفان في طبيعة هذ� �لو�جب.

اأواًل: الت�س�به بني املخ�لفة الت�أديبية واجلرمية اجلن�ئية
تقوم  �لجنائية  و�لجريمة  �لتاأديبية  �لمخالفة   

�أعمال محظورة قانوناً يجب تجنبها بغية تحقيق  على 

م�����ص��ل��ح��ة ع���ام���ة، ف��ال��م��خ��ال��ف��ة �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة ت��خ��ت�����س في 

�لقانون )مر�صوم  �لمحظورة في  �لعام  �لموظف  �أعمال 

بالقانون �التحادي رقم )11( ل�صنة 2008 ب�صاأن �لمو�رد 

�لب�صرية في �لحكومة �التحادية وتعديالته بالمر�صوم 

بالن�صبة  �أما   ،)2011 بالقانون �التحادي رقم )9( ل�صنة 

للجريمة �لجنائية فيندرج حظرها في قانون �لعقوبات 

و�لقو�نين �لجنائية �الأخرى.

تت�س�به املخ�لفة الت�أديبية 

مع اجلرمية اجلن�ئية 

وتختلف�ن  يف اأمور كثرية 

وهن�ك �سلة تربط بينهم� 

حيث يلتقي�ن بوجود خط�أ

�لتاأديبية  �لمخالفات  في  تتم  �لتي  ف��االإج��ر�ء�ت  �لتحقيق، 

في  عليها  �لمن�صو�س  �ل��ت��اأدي��ب��ي  �ل��ن��ظ��ام  الأح��ك��ام  تخ�صع 

 2008 ل�صنة   )11( رقم  �التحادي  بالقانون  )مر�صوم  قانون 

وتعديالته  �التحادية  �لحكومة  في  �لب�صرية  �لمو�رد  ب�صاأن 

بالمر�صوم بالقانون �التحادي رقم )9( ل�صنة 2011(، في �أن 

�الإج��ر�ء�ت �لتي تخ�صع للجريمة �لجنائية تخ�صع الأحكام 

قانون �الإجر�ء�ت �لجز�ئية �التحادي.

 الجزاء: فبالن�صبة للمخالفة �لتاأديبية يكون �لجز�ء 

فيها �أخف من �لجريمة �لجنائية، حيث �إن �صاحب �لحق في 

�لمطالبة في �لجز�ء �لتاأديبي هو �لهيئة )��صم مقر �لعمل( 

و�لتي �أخل فيها �لموظف �لعام بو�جباته �أو �صلوكه �أدى �إلى 

�لجنائية  للجريمة  بالن�صبة  �أم��ا  �لهيئة،  بم�صالح  �إ���ص��ر�ر 

في  ف��ال��ج��ز�ء  �لمجتمع،  ه��و  �لمطالبة  ف��ي  �لحق  ف�صاحب 

�لرئي�س  �أو  �الإد�ري��ة  �لجهة  ي�صدر من  �لتاأديبية  �لمخالفة 

�الإد�ري، �أما بالن�صبة للجريمة �لجنائية ال ت�صدر �إال بحكم 

ق�صائي من محكمة مخت�صة.

�ل��ج��ز�ء  فتوقيع  الجزاء:  توقيع  ج��راء  الهدف   

في �لمخالفة �لتاأديبية هو محا�صبة �لموظف تجاه �لخطاأ 

بغية   �صلوكه  �أو  وظيفته  ت��اأدي��ة  �أث��ن��اء  �رتكبه  �ل��ذي  �الإد�ري 

�لمحافظة على �صير عمل �لهيئة ورفع كفاءتها و�إنتاجيتها، 

عن  �صخ�س  محا�صبة  فهو  �لجنائية  للجريمة  بالن�صبة  �أم��ا 

�الأ�صا�صية  �لم�صالح  �إح���دى  على  �ع��ت��د�ء  �رتكبها  جريمة 

�لمعتبرة في �لمجتمع.

ث�نيً�: االختالف بني املخ�لفة الت�أديبية واجلرمية اجلن�ئية
 �الختالف من حيث �الأفعال �لمكونة، �إذ �أن �لو�جبات 

�لتي يوؤدي �الإخالل باأحدها �إلى �رتكاب خطاأ تاأديبي لي�صت 

م��ح��ددة ع��ل��ى �صبيل �ل��ح�����ص��ر و�إن���م���ا ه��ي ���ص��ام��ل��ة ل��ك��ل فعل 

�لو�جبات  �أن  حين  في  وكر�متها،  �لوظيفة  بو�جبات  يخل 

�رتكاب خطاأ جنائي هي  �إل��ى  باأحدها  �الإخ��الل  ي��وؤدي  �لتي 

�لجنائية  و�لقو�نين  �لعقوبات  قانون  في  وردت  محظور�ت 

�لجنائية  �لجر�ئم  �أن  ذل��ك  �لح�صر،  �صبيل  على  �لخا�صة 

معظم  بعك�س  بن�س(  �إال  جريمة  )ال  ب��م��ب��د�أ  ع��م��اًل  مقننة 

�لمخالفات �لتاأديبية �الأو�صع نطاقاً من �لجريمة �لجنائية 

الأن �ل��ق��و�ن��ي��ن و�ل���ل���و�ئ���ح ت��ن�����س ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ات ت��اأدي��ب��ي��ة 

با�صطالحات غاية في �لعمومية )6(.

الجريمة  عن  التاأديبية  المخالفة  تختلف   

للمخالفة  فبالن�صبة  الأ�شخا�س:  ناحية  من  الجنائية 

�لتاأديبية فهي ال تقع �إال من قبل �لموظفين �لعاملين في 

�لهيئة �أو �لموؤ�ص�صة �أو د�ئرة )��صم مقر �لعمل...(، و�إن نطاق 

�لنظام �لتاأديبي يمتد بالجز�ء عن �لمخالفات �لتي يرتكبها 

للجريمة  بالن�صبة  و�أم����ا  �ل���دول���ة،  �إق��ل��ي��م  خ���ارج  �ل��م��وظ��ف 

فعل  بارتكاب  يقوم  �صخ�س  ك��ل  على  تطبق  فهي  �لجنائية 

�إجر�مي من�صو�س في قانون �لعقوبات و�لقو�نين �لجنائية 

�أو مهنته �صو�ء  �الأخ��رى بغ�س �لنظر عن جن�صية �ل�صخ�س 

كان و�فد�ً �أو مو�طناً �أو عابر�ً �أو ز�ئر�ً الإقليم �لدولة.

 الو�شف القانوني: حيث ت�صتقل �لمخالفة �لتاأديبية 

فال  �لقانوني  �لو�صف  ناحية  من  �لجنائية  �لجريمة  عن 

ينبغي �أن تو�صف �لمخالفة �لتاأديبية في �لقانون �لجنائي، 

و�أي�صاً ت�صتقالن من حيث �لتكييف �لقانوني للفعل �لمرتكب 

�إلى  يرد  �أن  يجب  �الإد�ري  للذنب  �لمكون  �لفعل  �أن  بمعنى 

�الإخ����الل ب��و�ج��ب��ات �ل��وظ��ي��ف��ة، وه���ذ� ه��و �ل��ق��ان��ون �ل��و�ج��ب 

�آخر كالقانون  �إلى نظام قانوني  �أن يرد  تطبيقه فال يجوز 

�لجنائي )7(.

ت��خ��ت��ل��ف  ال��ت��ح��ق��ي��ق:  واإج������راءات  الت�شنيف   

ناحية  م��ن  �لجنائية  �لجريمة  ع��ن  �لتاأديبية  �لمخالفات 

للمخالفة  ف��ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق،  و�إج��������ر�ء�ت  �ل��ت�����ص��ن��ي��ف 

في  �ل��ح��ال  ه��و  ك��م��ا  للت�صنيف  تخ�صع  ال  ف��ه��ي  �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة 

�لقانون  �صنفها  فقد  �الأخ����رى  �أن  �إال  �لجنائية  �لجريمة 

�إل���ى ج��ن��اي��ات، ج��ن��ح، وم��خ��ال��ف��ات، �أم���ا م��ن ح��ي��ث �إج�����ر�ء�ت 

الهوام�س

بالقانون  م��ر���ص��وم   )1( رق���م  )1(�لمادة 

ب�صاأن   2008 ل�صنة   )11( رق��م  �الت��ح��ادي 

�لمو�رد �لب�صرية في �لحكومة �التحادية 

وتعديالته بالمر�صوم بالقانون �التحادي 

رقم )9( ل�صنة 2011.

م��ر���ص��وم   )81( رق����م  �ل���م���ادة  �ن���ظ���ر   )2(

ل�صنة   )11( رق����م  �الت����ح����ادي  ب��ال��ق��ان��ون 

ف��ي  �ل��ب�����ص��ري��ة  �ل�����م�����و�رد  ب�������ص���اأن   2008
�لحكومة �التحادية وتعديالته بالمر�صوم 

بالقانون �التحادي رقم )9( ل�صنة 2011.

�الإج������������ر�ء�ت  ي�����اق�����وت،  م����اج����د  د.   )3(

و�ل�����ص��م��ان��ات ف��ي ت���اأدي���ب �ل�����ص��رط��ة، �صنة 

1993، �س 338.

�لتاأديبي في  �لنظام  )4( د. نو�ف كنعان، 

و�لتوزيع،  للن�صر  �إث��ر�ء  �لعامة،  �لوظيفة 

�صنة 2008، �س 30.

�لقانون  �ل�صيخلي،  �ل��ق��ادر  عبد  د.   )5(

�الإد�ري  ب��ال��ق��ان��ون  وع��الق��ت��ه  �ل��ت��اأدي��ب��ي 

و�لجنائي، 1993، �س 122.

�لتاأديبي في  �لنظام  )6( د. نو�ف كنعان، 

و�لتوزيع،  للن�صر  �إث��ر�ء  �لعامة،  �لوظيفة 

�صنة 2008، �س 38.

�ن��ق�����ص��اء  ن�����د�،  م��ح��م��ود  م��ح��م��د  د.   )7(

�ل��دع��وى �ل��ت��اأدي��ب��ي��ة، در����ص��ة م��ق��ارن��ة، د�ر 

 1981 و�لن�صر،  للطباعة  �لعربي  �لفكر 

�س 23.
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�إن م��ا ي��ح��دث ف��ي ه��ذه �ل��ح��ال��ة ه��و �إم���ا �أن ي��ق��وم �لم�صتري 

ب�صحن  ذل��ك  بعد  �لبائع  ويقوم  للبائع  �لب�صاعة  قيمة  بتحويل 

عليه  ُيطلق  م��ا  وه��و  للم�صتري،  �لم�صتند�ت  و�إر���ص��ال  �لب�صاعة 

ي�صتتبع عنه من  �لمقدم )Advance Payment( وما قد  �لدفع 

�حتمال �لخطر �لمتمثل في عدم و�صول �لب�صاعة و�لم�صتند�ت 

للم�صتري، �أو �أن يقوم �لبائع ب�صحن �لب�صاعة و�إر�صال �لم�صتند�ت 

�لب�صاعة  قيمة  بتحويل  ذل��ك  بعد  �لم�صتري  ويقوم  للم�صتري 

 )Open Account( للبائع ، وهو ماُيطلق عليه �لح�صاب �لمفتوح

االعتماد المستندي والشحن البحري
في قواعد المنشور 600 والتطبيق القضائي

ن�شاأ العتماد الم�شتندي اأول ما ن�شاأ كو�شيلة لت�شوية البيوع البحرية، واأ�شبحت عملياته عبر البنوك ت�شكل 

البحري وعلى وجه  المتعلقة منها بالنقل  النقل وبخا�شة  الدولية، وتعتبر م�شتندات  البحرية  التجارة  ع�شب 

الخ�شو�س بوال�س ال�شحن البحري من اأهم م�شتندات العتماد الم�شتندي من الناحية العملية والقانونية، وتت�شح 

هذه الأهمية من الناحية العملية من خالل وجود كل من البائع والم�شتري في بلدين مختلفين.

بقلم/ األمين عثمان إسماعيل
م�شت�شار قانوين/ مكتب الغريب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

باحث دكتوراة يف القانون التجاري البحري

ف��ي ع��دم  �لمتمثل  �ل��خ��ط��ر  �ح��ت��م��ال  ع��ن��ه م��ن  ق��د ي�صتتبع  وم���ا 

و�صول قيمة �لب�صاعة للبائع، �أو �أن يقوم �لبائع ب�صحن �لب�صاعة 

�لم�صتري  لبنكه لتقديمها لبنك  �لم�صتند�ت  للم�صتري وتقديم 

لت�صليمها للم�صتري مقابل طريقة �لدفع �لمتفق عليها وما قد 

�لم�صتري  رف�س  في  �لمتمثل  �لخطر  �حتمال  من  عنه  ي�صتتبع 

����ص��ت��الم �ل��م�����ص��ت��ن��د�ت ودف����ع ق��ي��م��ة �ل��ب�����ص��اع��ة ل�����ص��ب��ب �أو الآخ���ر 

كانخفا�س �الأ�صعار �أو عدم �لحاجة للب�صاعة.

ولتنظيم �لعملية و�صمان حقوق �لطرفين فقد تم �لتو�صل 

لو�صيلة تتمثل في تمكين �لبائع من �لح�صول على قيمة �لب�صاعة 

دون  للبنك  �لمطلوبة  للم�صتند�ت  تقديمه  مقابل  �لم�صحونة 

�لم�صتند�ت بولي�صة  �لم�صتري، وتت�صمن هذه  �عتر��س من  �أي 

�لبائع  م��ن  �لب�صاعة  ملكية  نقل  تفيد  �ل��ت��ي  �لبحري  �ل�صحن 

للم�صتري، وت�صمن للم�صتري باأن ما تم خ�صمه من ح�صابه من 

قيمة �لب�صاعة من قبل بنكه وتحويله لبنك �لبائع قد تم مقابل 

�لبحري  �ل�صحن  بولي�صة  تت�صمن  و�لتي  �لمطلوبة  �لم�صتند�ت 

�لتي تثبت �أن �لب�صاعة قد تم �صحنها بالفعل و�أنها في �لطريق 

ت�صوية عمليات  في  �أماناً  �الأكثر  �لو�صيلة هي  وتعتبر هذه  �إليه، 

�لتجارة �لدولية عبر عمليات �العتماد �لم�صتندي.

 وق���د ت��م �لتنظيم �ل��ق��ان��ون��ي �ل��دول��ي ل���الأع���ر�ف و�ل��ق��و�ع��د 

عبر  موحد  تنظيم  عبر  �لم�صتندي  �العتماد  بعمليات  �لمتعلقة 

�لدولية  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��ن  الآخ���ر  حين  م��ن  ت�صدر  من�صور�ت 

من�صور  2007م  لعام  �لمعدلة  �ل�صيغة  �آخ��ره��ا  م��ن  ك��ان   )ICC(

ما  �صمن   - تناول  و�ل��ذي  )600(؛  رق��م  �لدولية  �لتجارة  غرفة 

�أهمية  و�أول���ى  �لم�صتندي،  �العتماد  م�صتند�ت  تنظيم   - ت��ن��اول 

خا�صة لم�صتند�ت �لنقل وبخا�صة �لمتعلقة منها بالنقل �لبحري 

وعلى وجه �لخ�صو�س بو�ل�س �ل�صحن �لبحري ؛ حيث �أفرد لها 

 ,22  ,21  ,20 )10( م��و�د من جملة )39( م��ادة وهي �لمو�د )19, 

مت ثالث مو�د منها بولي�صة  26,27, 31 , 32 , 34 , 35(؛ حيث نظَّ

�ل�صحن �لبحري ب�صكل مبا�صر وهي �لمو�د )20 ,21, 22(، بينما 

متها �لمو�د �ل�صبع �الأخرى وهي �لمو�د )19 ,26 ,27, 31 , 32 ,  نظَّ

34 , 35( ب�صكل غير مبا�صر عبر تنظيم م�صتند�ت �لنقل �الأخرى.

ُتعتبر  ت��ق��دم  ك��م��ا  للبنوك  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  عمليات  وف���ي 

م�صتند�ت �لنقل وبخا�صة بو�ل�س �ل�صحن �لبحري هي �لم�صتند�ت 

�الأكثر �أهمية الأنها تمثل �أول ما يرتكز عليه �لبنك للتاأكد من �أن 

�لم�صتفيد قد قام ب�صحن �أو نقل �لب�صاعة �لمطلوبة، و عادة يقوم 

�أن  �صريطة  �لم�صتند�ت  هذه  بو��صطة  �لب�صائع  با�صتالم  �لبنك 
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معه عقد �لنقل. وتعتبر بولي�صة �ل�صحن �لبحري هي �لدليل على 

�لم�صتري  �أو  و�ل�صاحن  �لناقل  بين  �لُمبرم  �لبحري  �لنقل  عقد 

مثل  �لنقل  عقد  وتفا�صيل  �صروط  تبين  حيث  �لب�صاعة،  لنقل 

�إذ� كانت قد دفعت  �ل�صحن وما  و�أج��ور  �لقيام و�لو�صول،  مكاني 

�أنها  �أم   )Freight prepaid by the shipper( �ل�صاحن  ِقبل  من 

 To be paid by( صتدفع بو��صطة �لم�صتري في ميناء �لو�صول�

كافة  على  تحتوي  كما   ،)the buyer at the port of discharge

 )Terms and conditions of contract( صروط وترتيبات �لعقد�

الأنها  �لب�صائع  با�صتالم  و�صاًل  تعتبر  كما   �لم�صتند،  ظهر  على 

ماهية  �أي�صاً  وتبين  للنقل  �لب�صائع  ��صتلم  قد  �لناقل  �أن  تظهر 

هذه �لب�صائع وكميتها، كما تعتبر بولي�صة �ل�صحن �لبحري كما 

�أ�صلفنا �صند ملكية للب�صاعة. 

هناك  ف���اإن  �ل��ب��ح��ري  �ل�صحن  بولي�صة  لتظهير  وبالن�صبة 

 Blank( ثالث حاالت لهذ� �لتظهير؛ وهي: �لتظهير على بيا�س

لحامل  �لب�صاعة  ف��ي  �لحق  ي�صبح  وبموجبه   )Endorsement

 )Special Endorsement( �لخا�س  و�لتظهير  �لبولي�صة،  هذه 

الأم��ر  مثال  �لبولي�صة  ل��ه  �لمظهرة  �ل�صخ�س  ��صم  يكتب  حيث 

�لبنك �لفالني ثم يوقع عندها وحتى يتم تد�ولها و�نتقالها يلزم 

تكون هذه �لم�صتند�ت قد ُقدمت كما طلب �لبنك في �العتماد، 

قد  وم��ا  �العتماد  ه��ذ�  قيمة  بدفع  ملزماً  �لبنك  يكون  وعندها 

عند  �لم�صتند�ت مطابقة  هذه  كانت  �إذ�  �أج��ور  من  عليه  يترتب 

تقديمها ل�صروط وترتيبات �العتماد.

وبالن�صبة للبنك فاإن م�صتند �لنقل يمر بثالث مر�حل مهمة 

�لب�صاعة للم�صتورد،  ت�صليم  �لبيع وحتى لحظة  �إبر�م عقد  منذ 

فالمرحلة �الأولى هي فهم �لم�صتند �لمطلوب في �العتماد وهي 

�لم�صتفيد  يفهم  �أن  �ل�����ص��روري  فمن  �أه��م��ي��ة،  �الأك��ث��ر  �لمرحلة 

بو�صوح طبيعة و�صفات �لم�صتند �لمطلوب في �العتماد و�لتاأكد 

و�لفاتورة  �لبيع  عقد  مع  تتطابق  �العتماد  �صيغة  �أن  من  �أي�صاً 

�لمبدئية، فاإن وجد هناك �ختالف فيتم ��صتي�صاح كل من طالب 

فتح �العتماد ووكيل �ل�صحن �أو �لناقل، و�لمرحلة �لثانية �إن�صاء 

حركة  �لثالثة  و�لمرحلة  �لنقل،  م�صتند  �إ���ص��د�ر  �أي  �لم�صتند 

�لدفع  يتم  حيث  �لب�صاعة  ت�صليم  لحظة  حتى  �لنقل  م�صتند�ت 

مقابل هذه �لم�صتند�ت و�لتي من �صمنها م�صتند �لنقل و�لذي 

�لفنية و�الأح��ك��ام  �ل��ن��و�ح��ي  �الأط����ر�ف  �أن يفهم  �ل�����ص��روري  م��ن 

�لخا�صة به حتى يتجنبو� �لمخاطر.

مخاطرة  ي�صكل  �لم�صتندي  لالعتماد  �لبنك  �إ���ص��د�ر  و�إن 

على  للح�صول  ي�صعى  �أن  �لطبيعي  فمن  وبالتالي  له  �ئتمانية 

�أنو�ع  �صمانات منا�صبة تقيه هذه �لمخاطر �الئتمانية، و�إن من 

هذه �ل�صمانات �لتي يرغب �لبنك في �لح�صول عليها د�ئماً هي 

بولي�صة  �أو  �لبحري  �لنقل  م�صتند  و�إن  �لم�صتوردة،  �لب�صاعة 

�ل�صحن �لبحري له خا�صية �صند �لملكية )Document of title(؛ 

�أو  �لم�صتند  �لذي �صدر الأمره هذ�  �ل�صخ�س  �إذ بموجبه ي�صبح 

�لمظهر له مالكاً للب�صاعة، وبالتالي فله حق ��صتالمها بمجرد 

ولو  �لم�صتند  هذ�  عبر  بيعها  حق  له  كما  �لم�صتند،  هذ�  تقديم 

�الأن��و�ع  �أن  نجد  بينما  �لبحر،  عر�س  في  �ل�صفينة  د�خ��ل  كانت 

�الأخرى من م�صتند�ت �لنقل لي�س لها �أي �صند للملكية، وبالتالي 

ال يمكن بيع �لب�صاعة بموجبها.

على  تبين  �أن  ينبغي  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لمعلومات  م��ن  و�إن 

ر  �لم�صدِّ �أو   )Shipper( ل�صاحن� ��صم  �لبحري  �ل�صحن  بولي�صة 

�أو  له  و�لمخ�ص�س   ،)Beneficiary( �لم�صتفيد  �أو   )Exporter(

�لمر�صل �إليه )Consignee( و�لذي يكون في �لعادة هو �لم�صتري 

ومن �لممكن �أن يكون طرفاً ثالثاً مثل بنك �لم�صتري، و�لناقل 

)Carrier( وهو �لطرف �لذي �صينقل �لب�صاعة وهو �لذي ُيبرم 

3 ح�الت لتظهري بولي�سة ال�سحن
 على بي��س وخ��س ومقيد

من �لوقت، وبعد �إبر�م هذ� �لعقد يقوم �لناقل ب�صحن �لب�صاعة 

وقد ي�صدر لها بو�ل�س �صحن لت�صهيل تد�ولها، وتتفاوت �الأنظمة 

�لقانونية للدول فيما يتعلق ببو�ل�س �صحن �ل�صفن �لم�صتاأجرة، 

�ل�صفينة  �لموؤجر الأج��رة  ��صتالم  تثور عقبة في حالة عدم  وقد 

يحاول  قد  عندئذ  �ل�صفينة؛  �إيجار  عقد  في  عليها  �لمن�صو�س 

�لمالك �أن يعو�س خ�صارته ببيع �لب�صاعة �لتي تحملها �ل�صفينة 

حتى ولو لم يكن مالكاً للب�صاعة، ولما كانت �لبنوك لي�صت على 

در�ية كافية ب�صروط بو�ل�س �ل�صحن لل�صفن �لم�صتاأجرة وال عن 

�أنو�ع �لعقود �لخا�صة بكل نوع من �أنو�ع هذه �ل�صناعات �لمختلفة 

فاإنها ال تقبل تقديم مثل هذه �لبو�ل�س �إال �إذ� ن�س �العتماد على 

ذلك، علماً باأن �لقانون �الإمار�تي من خالل ن�س �لمادة )2/263( 

وجد  �إذ�  حالة  في   1981 ل�صنة   )26( رق��م  �لبحري  �لقانون  من 

�ل�صحن  بولي�صة  وبين  �ل�صفينة  �إي��ج��ار  م�صارطة  بين  �ختالف 

�لموؤجر  عالقات  في  �الإيجار  م�صارطة  تعتمد  عندئذ  �لبحري؛ 

�ل�صاحن فتعتمد  �لم�صتاأجر مع  �أما في عالقات  �لم�صتاأجر،  مع 

بولي�صة �ل�صحن �لبحري وحدها ما لم تت�صمن �صر�حة �الإحالة 

على م�صارطة �الإيجار، وقد ��صتبعد �لقانون �ل�صود�ني من خالل 

ن�س �لمادة )2/120/�أ( من قانون �لنقل �لبحري �لحالي ل�صنة 

2010م من تطبيق �أحكام �لم�صوؤولية �لو�ردة فيه في حالة �إذ� كان 

�لنقل بم�صارطات �إيجار �ل�صفينة ولكن �أ�صدرت له بو�ل�س �صحن 

�لغير؛  من  �لبحري  �ل�صحن  بولي�صة  حامل  يكن  لم  ما  بحري 

بمعنى �أنه ��صتثنى �لغير ومنهم حامل بولي�صة �ل�صحن �لبحري 

�إذ� لم يكن هو �لم�صتاأجر، وال �صك يعتبر �لبنك في هذه �لحالة 

من �لغير. 

رقم  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  م��ن من�صور غرفة  �ل��م��ادة )19(  و�إن 

م�صتند  ف��ي  تو�فرها  �ل��و�ج��ب  �ل�صروط  كافة  غطت  ق��د   )600(

�لنقل �لذي يغطي طريقتين مختلفتين للنقل؛ حيث يتوجب �أن 

يو�صح هذ� �لم�صتند �أّياً كان م�صماه �صو�ء كان م�صتند نقل بحري 

�أو جوي �أو بري �أو خالفه؛ فيتوجب �أن يو�صح �الآتي:-

��صم  يكتب  �أن  وهو  �لمقيد  �لتظهير  و�أخير�ً  �لبنك،  هذ�  توقيع 

 )Only( ل�صخ�س �لُمظهرة له �لبولي�صة ثم ي�صيف كلمة فقط�

مقيد�ً بذلك �لتظهير بمعنى �أنه ال يجوز تظهير �لبولي�صة مرة 

�أخرى، وبالتالي فاإن �لطرف �لوحيد �لقادر على �لح�صول على 

�لب�صاعة هو �ل�صخ�س �لمذكور ��صمه في �لبولي�صة. وكثير�ً ما 

يو�جه موظفي �العتماد�ت بالبنوك �صرط في �العتماد يتطلب 

للتد�ول  قابلة   )clean( نظيفة  بحري  �صحن  بولي�صة  تقديم 

تكون  وعندما  للبنك،  ومظهرة  �ل�صاحن  �أو  �لبنك  الأم��ر  �صادرة 

�أن  قبل  يوقعها  �أن  �لبنك  فاإن على  �لبنك  الأمر  �لبولي�صة  هذه 

يتم نقلها وتد�ولها. وعادة ما ي�صدر �لناقل عدة �أ�صول لبولي�صة 

�ل�صحن �لبحري )Several Originals( بما ي�صكل كل �لمجموعة 

�لنقل  �صركات  بين  عليها  متعارف  ممار�صة  وه��ذه   )Full set(

�لبحري وذلك تحوطاً من �صياع �أي من هذه �الأ�صول في �لبريد، 

وعندما تكون �لبولي�صة مظهرة على بيا�س ي�صتطيع حاملها �أن 

يطالب بالب�صاعة �لتي تمثلها هذه �لبولي�صة، كما يمكن للبنك 

�أن يتحكم بالب�صاعة �صماناً لحقوقه عندما ي�صتحوذ على كافة 

باأ�صفل  �الأ�صول �ل�صادرة لهذه �لبولي�صة، وعادة ما يكون مبيناً 

�لبولي�صة عدد هذه �الأ�صول �لتي حررت منها، وفي �لعادة فاإن 

�لناقل عندما ي�صتلم �أحد هذه �الأ�صول من �لبولي�صة فلن يهتم 

من  باأكثر  �لبولي�صة  ���ص��درت  �إذ�  �الأخ���رى  �لن�صخ  بقية  ب��وج��ود 

�أ�صل . وكثير�ً ما ت�صل �لب�صاعة �إلى ميناء �لو�صول قبل بو�ل�س 

�ل�صحن �لبحري، ولكي يتفادى �لم�صتورد دفع غر�مة �الأر�صيات 

)Demurrage( فاإنه ي�صعى للتخلي�س على �لب�صاعة باأ�صرع وقت 

ممكن رغم �أن بو�ل�س �ل�صحن �لبحري �لتي تمكنه من فعل ذلك 

مقابل  �لب�صاعة  �لناقل  ي�صلم  قد  وهنا  م�صتلمة،  غير  ت��ز�ل  ال 

 Applicants un limited( كفالة طالب �العتماد غير �لمحددة

guarantee(، وقد ي�صر �لناقل على تعزيز هذه �لكفالة من �لبنك 

م�صدر �العتماد �أو يطالب ببر�ءة ذمة �صادرة عن هذ� �لبنك. و�إذ� 

��صتلم �لناقل ب�صائع تالفة �أو غير مغلفة تغليفاً �صليماً فاإنه يبين 

غير  �لبولي�صة  ه��ذه  ت�صمى  وعندئذ  �لبولي�صة  وج��ه  على  ذل��ك 

نظيفة )Un clean( �أو م�صروطة )Claused( وعندئذ تكون غير 

مقبولة لدى �لبنك، فاإذ� لم يذكر �لناقل ما �إذ� كانت �لبولي�صة 

نظيفة �أو غير نظيفة فاإنها تعتبر عندئذ نظيفة.

وقد يقوم �لناقل �لبحري با�صتئجار �صفينة من مالكها عندها 

 ،)Charter party( �ل�صفينة  �إيجار  م�صارطة  �لعقد  هذ�  ي�صمى 

ومثل هذ� �لعقد قد يكون لرحلة و�حدة وقد يكون لفترة محددة 

ال يجوز تظهــري البولي�سة .. و الطرف 

الوحيــد القــ�در علــى احل�ســول على 

الب�س�عة هو ال�سخ�س املذكور ا�سمه فيه�

املجلة القانونية
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�لبحرية  �لقو�نين  و�إن  بمكان،  �الأهمية  من  �ل�صحن  تاريخ  ذكر 

�لوطنية وكذلك �التفاقيات �لدولية �لمخت�صة تعول كثير�ً على 

العتبار  م��ح��دد�ً  �أج��اًل  تعطي  مثاًل  فهي  �ل�صحن،  تاريخ  م�صاألة 

�صحن  تاريخ  من  ذلك  يبد�أ  و�صولها  عدم  عند  �لب�صاعة  فقد�ن 

ال  �ل�صحن  ت��اري��خ  معرفة  فبغير  �ل�صفينة،  ظهر  على  �لب�صاعة 

يمكن �لتو�صل لهذ� �لمعيار.

�لنهائي،  و�صولها  ومكان  �لب�صاعة  �صحن  �أو  �إر���ص��ال  مكان     4

م�صاألة  �لنهائي  و�لو�صول  �ل�صحن  �أو  �الإر���ص��ال  مكان  ولمعرفة 

في غاية �الأهمية الأن ذلك يتعلق بقو�عد �الخت�صا�س و�لقانون 

�لو�جب تطبيقه.

�لبحري  �ل�صحن  بولي�صة  �لناقل  وي�صدر  �لم�صتند،  �أ�صل     5

�أو بح�صب طلب �ل�صاحن ت�صلم  �إلى ثالث ن�صخ  ما بين ن�صختين 

�إ���ص��د�ره منها،  ت��م  �ل��ذي  �ل��ع��دد  لل�صاحن  وع���ادة م��ا يكتب فيها 

باإحدى  �لو�صول  �لب�صاعة في مكان  �ل�صاحن  ت�صلم  �إذ�  �أنه  على 

هذه �لن�صخ �الأ�صلية فت�صقط حجية �لن�صخ �الأخ��رى في ��صتالم 

ومعظم  �ل�صود�ن  في  �لعمل  عليه  ج��رى  ما  هو  وه��ذ�  �لب�صاعة 

�لدول �الأخرى.

6   �أحكام و�صروط عقد �لنقل، وفي �لنقل �لبحري ال يتم �إبر�م 

عقد نقل بحري بالمعنى �لماألوف و�إنما ُيكتفى باإ�صد�ر  بولي�صة 

عقد  و���ص��روط  �أح��ك��ام  بياناتها  �صمن  م��ن  ت�صمل  و�ل��ت��ي  �ل�صحن 

ب�صاعته  �صحن  يتم  �أن  �ل�صاحن  ي�صترط  فقد  �لبحري،  �لنقل 

بكيفية معينة �أو عدم �صحنها على �صطح �ل�صفينة تفادياً لالأمو�ج 

كما  للتلف  �لب�صاعة  تعر�س  ق��د  و�ل��ت��ي  �لبحرية  �لمخاطر  �أو 

�أو غيرها من  �الأدوي���ة  �أو  �الأغ��ذي��ة  �أو  �لمحا�صيل  نقل  في حالة 

�لب�صائع �الأخرى �لقابلة للتلف.

7  عقد �إيجار �ل�صفينة، ولقد جرى �لعمل على �إثبات عقد �لنقل 

�لبحري للب�صائع �إما بم�صارطة �إيجار �ل�صفينة في �لحاالت �لتي 

�أو  بحري  �صحن  بولي�صة  م�صماه  كان  �صو�ء  �لم�صتند،  ��صم    1

، وقد يكون �لم�صتند م�صتند  �أو خالفه  �أو �صكك حديدية  جوي 

�أو بري معاً  �أكثر من و�صيلة نقل من بحري وجوي  نقل ي�صمل 

في م�صتند و�حد يت�صمن جميع مر�حل هذ� �لنقل كما في حالة 

م�صتند �لنقل متعدد �لو�صائط.

2   ��صم �لناقل ومن لهم حق توقيع �لم�صتند، فمثاًل  في حالة 

�ل�صفينة و��صم  ��صم  �ل�صحن  �لبحري يكتب على بولي�صة  �لنقل 

�لربان �أو �لوكيل �لبحري �لذي با�صر عملية �صحن �لب�صاعة على 

ظهر �ل�صفينة.

�أن��ه في  بالذكر  �ل�صحن، وج��دي��ر  وت��اري��خ  �لب�صاعة  �صحن     3

�لوكيل  �أو  �لبحري  �لناقل  ُي�صلم  �أح��ي��ان��اً  �لبحري  �لنقل  حالة 

منه  للب�صاعة  �لناقل  با�صتالم  يفيد  لل�صاحن  �إي�صال  �لبحري 

�لب�صاعة قد  �أن �صحن  ب��اأي ح��ال  ه��ذ�  ، ولكن ال يعني  و�لتاريخ 

تم بالفعل على ظهر �ل�صفينة، الأن �لناقل �لبحري قد ال يكون 

يحدد  قد  �أو  عليها،  �ل�صحن  �صيتم  �لتي  �ل�صفينة  بعد  ح��دد  قد 

ترتيب  بح�صب  ك��ل  ور���ص��ه��ا   ترتيبها  ع��ن��د  للب�صائع  �أول���وي���ات 

ال  مثاًل  فال�صيار�ت  خ�صائ�صه،  �أو  حجمه  �أو  نوعه  �أو  و�صوله 

ت�صحن  ال  كما  �ل�صائلة،  �ل��م��و�د  مع  �أو  �ل��ج��و�الت  �أ�صفل  ت�صحن 

بقية  مع  �لبترولية  �أو  �ل�صائلة  �أو  �ل�صائبة  �لمو�د  �أو  �لحيو�نات 

�لب�صائع �الأخرى وهكذ�، فعملية �ل�صحن م�صاألة عملية في غاية 

�الأهمية تترتب عليها م�صائل قانونية  في غاية �الأهمية؛ ولذلك 

للنقل  ي�صدر  �ل�صفينة  ظهر  على  �لب�صاعة  �صحن  تمام  فبعد 

بولي�صة �صحن بحري ت�صلم لل�صاحن تفيد بتمام �صحن �لب�صاعة 

�ل�صحن  لبولي�صة  �لرئي�صة  �لوظيفة  وه��ي  �ل�صفينة  ظهر  على 

وهي كونها �أد�ة الإثبات �صحن �لب�صاعة على ظهر �ل�صفينة، و�إن 

م�ستندات النقل وبوال�س ال�سحن

هــي االأكــرث اأهميــة ومرتكــزات دور 

البنوك يف عملي�ت التج�رة الدولية

ينوب عن بولي�صة �ل�صحن يفيد بت�صلم �لناقل للب�صاعة و�صحنها 

في �صفينته( فيجب �أن يو�صح هذ� �لم�صتند ��صم �لم�صتند، و��صم 

�لوكيل  �أو  �لربان  و��صم  �لم�صتند،  توقيع  حق  لهم  وم��ن  �لناقل 

�لبحري �لذي با�صر عملية �صحن �لب�صاعة على ظهر �ل�صفينة، 

و�صحن �لب�صاعة وتاريخ �ل�صحن، ومكان �إر�صال �أو �صحن �لب�صاعة 

ومكان و�صولها �لنهائي، و�أ�صل �لم�صتند، و�أحكام و�صروط عقد 

و�إمكانية  �ل�صحن،  �إع��ادة  وتعريف  �ل�صفينة،  �إيجار  وعقد  �لنقل، 

حدوث �إعادة �ل�صحن، و�أخير�ً حق �لناقل في �إجر�ء �إعادة �ل�صحن. 

نقل  و�صيلة  م��ن  �أك��ث��ر  با�صتعمال  �لب�صائع  ُتنقل  م��ا  وكثير�ً 

با�صتخد�م م�صتند نقل متعدد �الأ�صكال، وهو ما يعرف في ن�صرة 

غرفة �لتجارة �لدولية رقم )600( �ل�صيغة �لمعدلة لعام 2007م 

وهو  للنقل،  مختلفتين  طريقتين  يغطي  �ل��ذي  �لنقل  بم�صتند 

�لدولي  للنقل  �لمتحدة  �الأم��م  �تفاقية  كل من  نظمته  ما  عينه 

م�صتند  م�صمى  تحت  1980م  ل�صنة  للب�صائع  �لو�صائط  متعدد 

�لنقل متعددة �لو�صائط )Multi  Model Transport(؛ وكذلك 

من بعدها �أو �آخرها �تفاقية �الأمم �لمتحدة �لمتعلقة بعقود �لنقل 

�لدولي للب�صائع عن طريق �لبحر كلياً �أو جزئياً في 12 دي�صمبر 

 Rotterdam 2008م، �أو ما �ُ�صطلح على ت�صميته بقو�عد روترد�م

�لبحري  �لنقل  كافة مر�حل  يغطي  �لم�صتند  Rules، فمثل هذ� 

و�لبري و�لجوي وبالقطار... �إلخ، ويبرم �ل�صاحن عقد �لنقل مع 

طرف و�حد هو �صركة �لنقل متعدد �الأ�صكال �أو متعدد �لو�صائط، 

هذه  هو  فقط  و�ح��د  ط��رف  �لب�صائع  عن  �لم�صوؤولية  ويتحمل 

عادة  �ل�صركات  هذه  ومثل  �لرحلة،  مر�حل  كافة  خالل  �ل�صركة 

ال تكون مالكة لكافة و�صائل �لنقل �لخا�صة بها �صو�ء �لبحرية �أو 

�أو خالفه ولذلك تو�صف مثل هذه �ل�صركات  �أو �لجوية  �لبرية 

يتولى  �ل��ذي  �لفعلي  �لناقل  عن  لها  تمييز�ً  �لمتعاقد  بالناقل 

�لنقل �لفعلي لهذه �لب�صائع، وقد �أ�صبح هذ� �لنوع من م�صتند�ت 

�لكثيف  �الإقبال  ب�صبب  �لحالي  �لوقت  في  ��صتعمااًل  �أكثر  �لنقل 

توفير  بجانب  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ت��ج��ارة  ف��ي  �ل��ح��اوي��ات  ��صتعمال  على 

�ل�����ص��رك��ات في  ه��ذه  خ��ب��رة مثل  ب�صبب  �لتكلفة  ورخ�����س  �ل��وق��ت 

�صوق �لنقل، ولذلك تبلورت �لحاجة �إلى ��صتعمال م�صتند و�حد 

يغطي كافة مر�حل �لرحلة، وحتى يتمكن �لبنك م�صدر �العتماد 

�ل�صحن  بولي�صة  ��صتعمال  عند  �لب�صاعة  على  �ل�صيطرة  م��ن 

يغطي  ب��اأن  يطالب  فاإنه  �لو�صائط   متعددة  �أو  �الأ�صكال  متعددة 

�أ�صوله،  كل  له  ت�صلم  و�أن  �لرحلة،  مر�حل  كافة  �لم�صتند  ه��ذ� 

�إ�صد�ر هذ�  ف��اإذ� تم  �ل�صفينة،  و�أن يحتوي على عبارة على متن 

�لم�صتند كبولي�صة �صحن بحري فيكون ت�صليم �لب�صاعة مقابل 

يحتاج فيها �ل�صاحن �إلى تاأجير �صفينة باأكملها �أو جزء كبير منها، 

�أو ببولي�صة �صحن في حالة نقل �ل�صاحن لب�صاعته على �صفينة 

�صمن ب�صائع �أُخرى خا�صة بالغير وهي �ل�صورة �لمعتادة للنقل 

�ل�صفينة  �إيجار  بم�صارطة  للنقل  ي�صدر  وقد  للب�صائع،  �لبحري 

يخ�صع  م��ا  وع���ادة  �الإي��ج��ار،  م�صارطة  م��ن  ب��داًل  �صحن  بولي�صة 

تنظيم �لنقل بموجب بولي�صة �ل�صحن �لبحري – �صو�ء كان عبر 

�أم بعقد م�صارطة �الإيجار ولكن �صدرت  بولي�صة �ل�صحن �بتد�ًء 

�أو  �لوطنية  �لبحرية  للقو�نين  يخ�صع   – �صحن  بولي�صة  فيه 

للب�صائع  �لدولي  �لبحري  للنقل  �لمنظمة  �لدولية  �التفاقيات 

بح�صب قو�عد �الخت�صا�س في كل دولة.

8  تعريف �إعادة �ل�صحن، ويعني ذلك �إنز�ل �لب�صائع من و�صيلة 

�أخرى  نقل  و�صيلة  على  �صحنها  و�إع��ادة  عليها  �لم�صحونة  �لنقل 

�صفينة كانت �أم طائرة �أو غيرهما.

�أن  �إم��ك��ان��ي��ة  �إع����ادة �ل�صحن، ويعني ذل��ك  �إم��ك��ان��ي��ة ح���دوث     9

يت�صمن م�صتند �لنقل �إعادة �صحن �لب�صائع في �أكثر من و�صيلة 

�أو و��صطة نقل ولكن يكون ذلك وفق م�صتند نقل و�ح��د يغطي 

كافة مر�حل �لنقل �صو�ء كانت كلها بحرية �أم تخللتها و�صيلة �أو 

و��صطة نقل بحرية �أو جوية �أو برية �أو �صكك حديدية... �لخ. 

وقد �أولت ن�صرة غرفة �لتجارة �لدولية رقم )600( �ل�صيغة 

�أن  ينبغي  �لتي  للبيانات  ق�صوى  �أهمية  2007م  لعام  �لمعدلة 

بالنقل  منها  �لمتعلقة  وبخا�صة  �لنقل  م�صتند�ت  عليها  ت�صتمل 

�لبحري وعلى وجه �لخ�صو�س بو�ل�س �ل�صحن �لبحري، فالمادة 

�لو�جب  و�ل�صروط  �لبيانات  كافة  �لن�صرة غطت  )20( من هذه 

بينما  للتد�ول،  �لقابلة  �لبحري  �ل�صحن  بولي�صة  في  تو�فرها 

تو�فرها  �لو�جب  و�ل�صروط  �لبيانات  كافة   )21( �لمادة  غطت 

في بولي�صة �ل�صحن �لبحري غير �لقابلة للتد�ول، حيث �أوجبت 

)�صند  م�صماه  ك��ان  �أّي��اً  �لم�صتند  ه��ذ�  يو�صح  �أن  �لمادتان  هاتان 

�آخر  �أي م�صتند  – �أو  – �إذن ت�صليم  �صحن - �صند �صحن مبا�صر 
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ت�صهيالت �ئتمانية في �صورة قر�س وقيده في ح�صاب جاٍر وخ�صم 

هذه �لمبالغ منه بقيدها فيه، ويظل حق �لبنك فاتح �العتماد في 

�ل�صحن وعدم �الإف��ر�ج عنها باقياً طالما لم يف  حب�س م�صتند�ت 

عميله طالب فتح �العتماد بالتز�مه بدفع �لمبالغ �لم�صار �إليها؛ 

وذلك باعتبار �أن م�صتند�ت �ل�صحن �صامنة لحقه في تلك �لمبالغ، 

فاإذ� �أوفى �لعميل بالتز�مه �لمذكور على �أي نحو كان، ورغم ذلك 

�متنع �لبنك عن ت�صليمه م�صتند�ت �ل�صحن �أو تاأخر في ت�صليمها 

فاإنه يكون م�صوؤواًل عما قد يترتب على ذلك من �صرر للعميل.

 2009/220( رقم  �لطعن  في  دبي  تمييز  محكمة  ق�صت  كما 

في  �لمقرر  باأنه: من  تجاري(  2009/235 طعن   + تجاري  طعن 

له  ي�صتبين  م��ا  رغ��م  للم�صرف  يجوز  �أن��ه  �لمحكمة  ه��ذه  ق�صاء 

�إلى عميله �الآمر بفتح  �أن ير�صلها  �لم�صتند�ت  من عدم مطابقة 

�العتماد الإجازتها �أو رف�صها، فاإن قبلها �لعميل رغم ما فيها من 

�ختالفات وقام �لبنك بناء على قبوله لها ب�صرف قيمة �العتماد 

�أو �لجزء �لمطالب به منه للم�صتفيد فاإنه يحق للبنك �لرجوع 

بما دفعه على عميله �الآمر بفتح �العتماد ، بما موؤد�ه �أنه �إذ� ما 

قبل �لعميل �لم�صتند�ت رغم ما فيها من مخالفة، بل وقام �لبنك 

با�صتالم  �لعميل  وق��ام  �إليه  �ل�صحن  �صند  بتظهير  �العتماد  فاتح 

�لب�صاعة بناء على ذلك؛ فاإنه ال يحق للبنك �المتناع عن �صد�د 

قيمة �العتماد �أو �لجزء �لمطالب به منه �إلى �لم�صتفيد.

�ل�صابقة  ف��ي  �ل�����ص��ود�ن��ي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لمحكمة  ق�صت  وق���د 

�لق�صائية: )طعن بالمر�جعة/2001/236م/ مجلة �الأحكام 

ج��اء  و�ل���ت���ي   :)208 �س-186   / ل�صنة2001م  �ل��ق�����ص��ائ��ي��ة 

�العتماد  �إن  �لم�صتندي:  �العتماد  تعريف  بخ�صو�س  فيها 

بعمل  ُقْطِره  في  لم�صرفه  �لم�صتورد  تكليف  هو  �لم�صتندي 

تحت  �لم�صتفيد  للُم�صدر  معين  مبلغ  الع��ت��م��اد  ت��رت��ي��ب��ات 

متكاملة  ب�صاعة  �صحن  م�صتند�ت  تقديمه  مقابل  ت�صرفه 

وم��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا خ����الل ف���ت���رة زم��ن��ي��ة م���ح���ددة. و�أن�����ه ي��ج��وز 

�آخر  ل�صخ�س  �لفائدة  حو�لة  �لم�صدر  �أو  �لبائع  للم�صتفيد 

�العتماد  بموجب  �لنا�صئة  و�لمنافع  �لحقوق  له  يحيل  و�أن 

ب��ذل��ك ���ص��ر�ح��ة ف��ي خ��ط��اب �الع��ت��م��اد. و�إن  �أن ي�صمح  ع��ل��ى 

�أن ح��ق تقديم  �ل��ح��و�ل��ة يتمثل ف��ي  ل��ه��ذه  �ل��ق��ان��ون��ي  �الأث����ر 

�لم�صتند�ت مقابل دفع �لقيمة ينتقل من �لم�صتفيد �الأ�صلي 

متعاقد�ً  طرفاً  له  �لمتنازل  ي�صبح  بحيث  له،  �لمتنازل  �إلى 

مع �لبنك مانح �العتماد. و�أن �لبيِّنات �لمطلوبة في ق�صايا 

�إن �لبنوك ال تتعامل مع  �لبنوك هي بيِّنات م�صتندية حيث 

طبيعة  تكييف  على  ��صتقر  قد  �الأم��ر  و�إن  �صفاهة.  عمالئها 

كبولي�صة  �لم�صتند  ي�صدر  لم  �إذ�  �أم��ا  �لبولي�صة،  �أ�صل  تقديم 

�صحن فيكون ت�صليم �لب�صاعة لل�صخ�س �لم�صمى في �لم�صتند.

وقد غطت �لمادة )19( من ن�صرة غرفة �لتجارة �لدولية رقم 

و�ل�صروط  �لبيانات  كافة  2007م  لعام  �لمعدلة  �ل�صيغة   )600(

ي��غ��ط��ي طريقتين  �ل����ذي  �ل��ن��ق��ل  ف��ي م�صتند  ت��و�ف��ره��ا  �ل���و�ج���ب 

�أّياً كان  مختلفتين للنقل، حيث يتوجب �أن يو�صح هذ� �لم�صتند 

�أو خالفه  �أو بري  �أو جوي  م�صماه �صو�ء كان م�صتند نقل بحري 

فيجب �أن يو�صح ��صم �لم�صتند، و��صم �لناقل ومن لهم حق توقيع 

�لم�صتند، و��صم �لربان �أو �لوكيل �لبحري �لذي با�صر عملية �صحن 

�لب�صاعة على ظهر �ل�صفينة، و�صحن �لب�صاعة وتاريخ �ل�صحن ، 

ومكان �إر�صال �أو �صحن �لب�صاعة ومكان و�صولها �لنهائي، و�أ�صل 

�ل�صفينة،  �إي��ج��ار  وعقد  �لنقل،  عقد  و���ص��روط  و�أح��ك��ام  �لم�صتند، 

وتعريف �إعادة �ل�صحن، و�أخير�ً �إمكانية حدوث �إعادة �ل�صحن.

وقد ق�صت محكمة تمييز دبي في �لطعن رقم )1999/252 

�لعالقة  ف��ي  �لم�صتندي  �الع��ت��م��اد  يلقى  ب���اأن���ه:  ح��ق�����وق(  ط��ع��ن 

�لتز�ماً  �العتماد  فتح  طالب  وعميله  �العتماد  فاتح  �لبنك  بين 

�العتماد  فتح  طالب  عميله  بت�صليم  �العتماد  فاتح  �لبنك  على 

لديه  �لمفتوح  �لم�صتندي  باالعتماد  �لخا�صة  �ل�صحن  م�صتند�ت 

�الأخير  يتمكن  حتى  وذل��ك  مطابقتها؛  وبعد  �إليه  و�صولها  ف��ور 

�أي�صاً  يلقي  �أن��ه  كما  �ل��ن��اق��ل،  م��ن  محلها  �لب�صاعة  ��صتالم  م��ن 

ب��دف��ع قيمة  م��ق��اب��اًل  �ل��ت��زم��اً  �الع��ت��م��اد  �لعميل ط��ال��ب فتح  على 

�أنفقها  �لتي  �لم�صروفات  وكافة  �لم�صتحقة  و�لفو�ئد  �العتماد 

�لبنك في تنفيذ �العتماد؛ وذلك �إما نقد�ً �أو باالتفاق مع �لبنك 

منحه  على  كاالتفاق  �لمبالغ،  ه��ذه  ل�صد�د  معينة  ترتيبات  على 

م� هو االعتم�د امل�ستندي ؟

للم�صتفيد  طريقه  ع��ن  �الع��ت��م��اد  ي��وج��ه  �ل���ذي  �لبنك  وه��و 

ويجوز تد�ول �لم�صتند�ت بو�صاطته ، و�لم�صتفيد »�لبائع« �أو 

»�لم�صدر«)The Beneficiary(، و�لبنك �لمتد�ول »�لمر�صل« 

�لبنك �لمخطر و�لذي يتد�ول  )Negotiation Bank( وهو 

بالن�صبة  و�أن��ه   . �لم�صتفيد  بو�صاطة  �لمقدمة  �لم�صتند�ت 

الأنو�ع �العتماد�ت �لم�صتندية فهي كثيرة منها �العتماد غير 

باالطالع  و�العتماد   )Irrevocable credit( لالإلغاء  �لقابل 

جاء  وق��د  �ل��م��ح��ددة.  �لفترة  حيث  م��ن   )Sight Payment(

�لم�صتفيد  يقدم  �ل�صحن  تنفيذ  وبعد  �إن��ه  �ل�صابقة  هذه  في 

�ل��م�����ص��ت��ن��د�ت �ل��م��ط��ل��وب��ة ل��ب��ن��ك��ه ل��ح��ف��ظ��ه��ا وت��ت��م��ث��ل ه��ذه 

�أهم م�صتند وتثبت  �ل�صحن« وهي  �لم�صتند�ت في »بولي�صة 

وميناءي  وكميتها  ومو��صفاتها  و�صحنها  �لب�صاعة  ملكية 

بولي�صة  وتعتبر  �لم�صتلم...�إلخ،  و��صم  و�لتفريغ  �ل�صحن 

�ل�صحن م�صتند رقم، و�لفاتورة �لتجارية ي�صدرها �لم�صدر، 

و���ص��ه��ادة �ل��م��ن�����ص��اأ وت�����ص��در م��ن ج��ه��ة ر���ص��م��ي��ة وه���ي �لغرفة 

�أخرى  �لب�صاعة، و�صهاد�ت  باإثبات من�صاأ  �لتجارية وتخت�س 

�ل�صحية  �ل�صهادة   - �لتحاليل  و�صهادة  �الأوز�ن  �صهادة  مثل 

»�لم�صدر«  �لم�صتفيد  وي��ق��دم  ه��ذ�  �ل��ف��ح�����س...�إل��خ،  �صهادة 

رقم  ذكر  مع  لفح�صها  للبنك  �لمطلوبة  �لم�صتند�ت  جميع 

�العتماد ل�صهولة �ال�صتدالل ويدون موظف �لبنك مو�عيد 

خا�س  �صجل  ف��ي  ي�صجلها  ث��م  �لم�صتند�ت  ��صتالم  وت��اري��خ 

�لب�صاعة  وكمية  ونوعية  وقيمة  ر  �لم�صدِّ ��صم  يحتوي على 

�لباخرة  و��صم  �العتماد  ورق��م  �العتماد  فاتح  �لبنك  و��صم 

�أو �لطائرة �لتي تم عليها �ل�صحن وميناء و�صول �لب�صاعة 

ورقم ��صتمارة �ل�صادر.

�ل��ع��الق��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي تن�صاأ ب��م��وج��ب خ��ط��اب �الع��ت��م��اد 

�لحقوق  الأن  وذل��ك  �لعقود  لقانون  �لعامة  للمبادئ  طبقاً 

و�الل��ت��ز�م��ات محكومة ب�����ص��روط �الت��ف��اق �ل��م��ك��ت��وب��ة. وق��د 

قررت هذه �ل�صابقة بخ�صو�س �الأعر�ف �لتي و�صعتها غرفة 

�لتجارة �لدولية �أنها معترف بها عالمياً كحل لكل �لم�صاكل، 

وذل����ك اله��ت��م��ام��ه��ا �ل��دق��ي��ق وت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا ب��ك��ل �الع��ت��م��اد�ت 

و�لم�صتند�ت �لم�صتعملة. و�إن �العتماد �لم�صتندي هو تكليف 

�لم�صتورد لم�صرفه في قطره بعمل ترتيبات العتماد مبلغ 

تقديمه  مقابل  ت�صرفه  تحت  �لم�صتفيد  للم�صدر  معين 

خ��الل  عليها  وم��ت��ف��ق  متكاملة  ب�����ص��اع��ة  ���ص��ح��ن  م�����ص��ت��ن��د�ت 

فترة زمنية محددة. و�إن كلمة �عتماد وفقاً لما ن�صت عليه 

لالعتماد�ت  �لموحدة  و�لمو�ثيق  �الأع��ر�ف  من   )2( �لمادة 

عن  نيابة  ما  م�صرف  بها  يقوم  ترتيبات  تعني  �لم�صتندية 

بموجبها  يتولى  �أن  وتعليماته:  �العتماد  فتح  عميله طالب 

بنك  يخول  �أو  الأم��ره  �أو  »�لم�صتفيد«  ثالث  ل�صخ�س  �لدفع 

عليها  من�صو�س  �صحن  م�صتند�ت  مقابل  بالدفع  يقوم  �آخر 

ب�صرط �أن تكون مطابقة ل�صرط �العتماد . وعند تمويل �أي 

عملية �صادر ال بد من �لتاأكد من �أن للعميل خطاب �عتماد 

مفتوح و�صاٍر لدى قلم �ل�صادر )letter of credit( �أو ��صتمارة 

 )C.A.D cash against documents( دفع �صد �لم�صتند�ت

وف��ق��اً  و�أن����ه  للبنك.  �ل��ع��ام  �ل��م��دي��ر  م��ن  م�صدقة وم��م��ه��ورة 

�أط��ر�ف  ف��اإن  �لموحدة  �لم�صتندية  لالعتماد�ت  ل��الأع��ر�ف 

�لم�صتري  ه��م:   )Accredit parties( �لم�صتندي  �العتماد 

و�لفرع  �العتماد،  فتح  طالب  �ل�صخ�س  وه��و   )the buyer(

 )Advising or Negotiating Bank( �لمخطر  �لبنك  �أو 

حكم متييز دبي 252/ 1999 والتزامات 

وم�سوؤولي�ت البنك وط�لب فتح االعتم�د )املتع�مل(

املجلة القانونية
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الم�ستجدات الت�سريعية 

في دولـــة االإمـــــ�رات 

العـــربية المتحـــــــدة

70

الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة  هو 
من   111 )المادة  الجديدة،  بالتشريعات 
معهد  مجلة  في  النشر  فإن   الدستور( 
الداعمة  الوسيلة  هو  القضائي  دبي 
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
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قانون رقم )4( ل�سنة 2013
ب�س�أن

الك�تب العدل في اإم�رة دبي

محمد بن ر��صد �آل مكتوم                    حاكم دبي نحن  

بعد �الطالع على �لقانون �التحادي رقم )10( ل�صنة 1992 

باإ�صد�ر قانون �الإثبات في �لمعامالت �لمدنية و�لتجارية،

باإ�صد�ر   1992 ل�صنة   )11( رقم  �التحادي  �لقانون  وعلى 

قانون �الإجر�ء�ت �لمدنية وتعديالته،

وعلى قانون ت�صكيل �لمحاكم في �إمارة دبي رقم )3( ل�صنة 

1992 وتعديالته،
مجل�س  �إن�صاء  ب�صاأن   2003 ل�صنة   )3( رقم  �لقانون  وعلى 

تنفيذي الإمارة دبي،

محاكم  تنظيم  ب�صاأن   2005 ل�صنة   )6( رقم  �لقانون  وعلى 

دبي وتعديالته،

وعلى قانون �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية لحكومة دبي رقم )27( 

ل�صنة 2006 وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )14( ل�صنة 2009 ب�صاأن ت�صعير �لخدمات 

�لحكومية في �إمارة دبي،

�الأمو�ل  �إد�رة  ب�صاأن   2009 ل�صنة   )35( رقم  �لقانون  وعلى 

�لعامة لحكومة دبي وتعديالته،

وعلى تعليمات �صمو حاكم دبي ب�صاأن معامالت �لكاتب �لعدل 

في دبي �ل�صادرة بتاريخ 1990/1/9,

ُن�صدر �لقانون �لتالي:

ا�سم الق�نون
المادة )1(

ُي�صمى هذ� �لقانون »قانون �لكاتب �لعدل في �إمارة دبي رقم 

)4( ل�صنة 2013«.

التعريفات
المادة )2(

هذ�  في  وردت  حيثما  �لتالية،  و�لعبار�ت  للكلمات  تكون 

�لقانون، �لمعاني �لمبينة �إز�ء كل منها، ما لم يدل �صياق �لن�س 

على خالف ذلك:

�لدولة: دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

�الإمارة: �إمارة دبي.

�لمحاكم: محاكم دبي.

�لمحكمة: �لمحكمة �البتد�ئية بالمحاكم.

�الإد�رة: �إد�رة �لكاتب �لعدل بالمحاكم.

�لكاتب �لعدل: �لكاتب �لعدل �لعام و�لكاتب �لعدل �لخا�س 

وموظفي �لجهات �لحكومية �لمقيدون في �ل�صجل.

�لكاتب �لعدل �لعام: �لموظف �لعام �لمعين لدى �لمحاكم 

و�لمكلف في حدود �صلطته و�خت�صا�صه بالمهام �لمبينة في هذ� 

�لقانون.

�للجنة: لجنة �صوؤون �لكاتب �لعدل.

لدى  �لمعد  �الإلكتروني  �أو  �لورقي  �لم�صتند  �ل�صجل: 

�لمحاكم و�لذي ُيقيد فيه موظفو �لجهات �لحكومية، وكذلك 

لل�صروط  ��صتيفائهم  بعد  وذلك  �لخا�س،  �لعدل  �لكاتب 

و�لمتطلبات �لمن�صو�س عليها في هذ� �لقانون.

من  لها  �لم�صرح  �لفردية  �لموؤ�ص�صة  �أو  �ل�صركة  �لمكتب: 

�لمحاكم بتقديم خدمات �لكاتب �لعدل و�لمرخ�س لها من قبل 

�لجهات �لمخت�صة في �الإمارة.

تت�صمن  و�لتي  �لمحاكم  عن  �ل�صادرة  �لوثيقة  �لت�صريح: 

�لعدل  �لكاتب  خدمات  بتقديم  �لمكتب  قيام  على  مو�فقتها 

�لقانون  �لمن�صو�س عليها في هذ�  لل�صروط و�الإجر�ء�ت  وفقاً 

و�لقر�ر�ت �ل�صادرة بموجبه.

في  �لمقيد  �لطبيعي  �ل�صخ�س  �لخا�س:  �لعدل  �لكاتب 

�لكاتب  �أعمال  �لمحددة له من  �ل�صجل لمز�ولة �الخت�صا�صات 

�لعدل �لعام بموجب هذ� �لقانون.

�لمحرر: كل �صند �أو عقد يتم توثيقه �أو ت�صديقه �أو �إثبات 

�أي  �أو  �لقانون  هذ�  الأحكام  وفقاً  �لعدل  �لكاتب  من  تاريخه 

ت�صريع �آخر.

ذوي  توقيع  تحتوي  �لتي  �لحافظة  هي  �لمحرر:  ملف 

من  �الأ�صلية  �لن�صخة  �لعدل  �لكاتب  فيها  ويحفظ  �لعالقة، 

�لمحرر وكذلك �لم�صتند�ت �لمرتبطة به.

�لتوثيق: �إن�صاء �أو كتابة �ل�صند �أو �لعقد من �لكاتب �لعدل 

�لمخ�ص�صة  �ل�صجالت  في  وقيده  �لعالقة  ذوي  طلب  ح�صب 

لهذه �لغاية.

ب�صمة  �أو  توقيع  على  �لعدل  �لكاتب  م�صادقة  �لت�صديق: 

�إبهام ذوي �لعالقة يدوياً �أو �إلكترونياً.

�إثبات �لتاريخ: �إثبات تاريخ �لمحرر من قبل �لكاتب �لعدل.

�أية  �إجر�ء  �لعدل  �لكاتب  من  يطلب  من  كل  �لعالقة:  ذوو 

معاملة وفقاً الأحكام هذ� �لقانون.

�ل�صلطة  �لمعتمد من  �لقانوني  �لمترجم  �لمترجم: 

�لمخت�صة للقيام باأعمال �لترجمة من �للغة �الأجنبية �إلى �للغة 

�لعربية، وبالعك�س.

نط�ق التطبيق
المادة )3(

ُيطبق هذ� �لقانون على كل من يز�ول �أعمال �لكاتب �لعدل 

�لتطوير  ومناطق  �لحرة  �لمناطق  ذلك  في  بما  �الإمارة  في 

�لخا�صة.

مزاولة اأعم�ل الك�تب العدل
المادة )4(

تقت�صر مز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل في �الإمارة على �لكاتب 

�لعام، وكذلك �لكاتب �لعدل �لخا�س وموظفي �لجهات  �لعدل 

�لحكومية �لذين يتقرر قيدهم في �ل�صجل.

اإدارة الك�تب العدل
المادة )5(

للمحاكم  �لعدل، ويجوز  للكاتب  �إد�رة  �لمحاكم  بمقر  ُتن�صاأ 

�إن�صاء فروع لهذه �الإد�رة في �الإمارة متى دعت �لحاجة �إلى ذلك.

الك�تب العدل الع�م
المادة )6(

�أ-ُيعين لدى �لمحاكم موظف �أو �أكثر ي�صمى �لكاتب �لعدل 

�لعام، ويتم تعيينه بقر�ر من مدير �لمحاكم.

ب-يتولى رئي�س �لمحكمة �أو من يفو�صه من ق�صاة �لمحكمة 

�الإ�صر�ف �لفني على �أعمال �لكاتب �لعدل �لعام.

�سروط تعيين الك�تب العدل الع�م
المادة )7(

ي�صترط فيمن يعين بوظيفة �لكاتب �لعدل �لعام ما يلي:

�أن يكون من مو�طني �لدولة، ويجوز لمدير �لمحاكم عند . 1

�لعربية من هذ�  �لدول  �أي من مو�طني  ��صتثناء  �لحاجة 

�ل�صرط، �صريطة �أن ال تقل خبرته في �لعمل ككاتب عدل 

عن ع�صر �صنو�ت.

�أن يكون كامل �الأهلية.. 2

�أن يكون ح�صن �ل�صيرة و�ل�صلوك، لم ي�صبق �لحكم عليه في . 3

جناية �أو جريمة مخلة بال�صرف �أو �الأمانة ولو كان قد رد 

�إليه �عتباره �أو �صدر عفو عنه.

�أو . 4 �أن يكون حا�صاًل على �صهادة �لبكالوريو�س في �لقانون 

امل�شتجدات الت�رشيعية
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�أو  �لجامعات  �إحدى  يعادلها من  ما  �أو  و�لقانون  �ل�صريعة 

�لمعاهد �لمعترف بها في �الإمارة.

�أن يكون الئقاً �صحياً للقيام بو�جبات وظيفته.. 5

قر�ر . 6 �أو  بحكم  �لخدمة  من  ف�صله  �صبق  قد  يكون  ال  �أن 

تاأديبي.

�أن يجتاز بنجاح �الختبار�ت و�لمقابالت �لمقررة.. 7

بموجب . 8 �لمحاكم  مدير  يحددها  �أخرى  �صروط  �أية 

�لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه في هذ� �ل�صاأن.

لجنة �سوؤون الك�تب العدل
المادة )8(

�صوؤون  »لجنة  ت�صمى  لجنة  �لقانون  هذ�  بموجب  �أ-ُتن�صاأ 

و�لن�صاب  عملها  �آلية  وتحديد  ت�صكيلها  يتم  �لعدل«  �لكاتب 

مدير  ي�صدره  بقر�ر  قر�ر�تها  و�تخاذ  الجتماعاتها  �لقانوني 

�لمحاكم.

بموجب هذ�  بها  �لمنوطة  �الخت�صا�صات  �إلى  ب-باالإ�صافة 

�لقانون، ُيناط باللجنة �لمهام و�ل�صالحيات �لتالية:

�لبت في طلب قيد وتجديد قيد �لكاتب �لعدل �لخا�س.. 1

قيد . 2 وتجديد  بقيد  �لحكومية  �لجهات  طلبات  في  �لبت 

موظفيها في �ل�صجل.

�لبت في �لطلبات �لمقدمة �إليها من �لمكاتب للتوقف عن . 3

مز�ولة ن�صاطها.

�لبت في طلبات ت�صريح وتجديد �لمكاتب.. 4

�لبت في طلبات نقل �لكاتب �لعدل �لخا�س من مكتب �إلى . 5

�آخر.

�لمكتب . 6 بحق  �لمقدمة  و�ل�صكاوى  �لمخالفات  في  �لنظر 

�لمنا�صبة  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لخا�س،  �لعدل  و�لكاتب 

ب�صاأنها بما في ذلك فر�س �لعقوبات �لمقررة بموجب هذ� 

�لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة بموجبه.

�أية مهام �أخرى يتم تكليفها بها من مدير �لمحاكم.. 7

الك�تب العدل الخ��س
المادة )9(

�لخا�س،  �لعدل  �لكاتب  لقيد  �صجل  �لمحاكم  لدى  �أ-ين�صاأ 

�لو�جب  و�لبيانات  �ل�صجل  هذ�  �صكل  �لمحاكم  مدير  ويحدد 

�إدر�جها فيه.

ب-يتولى رئي�س �لمحكمة �أو من يفو�صه من ق�صاة �لمحكمة 

�الإ�صر�ف �لفني على �أعمال �لكاتب �لعدل �لخا�س.

�سروط القيد في ال�سجل 
المادة )10(

ُي�صترط فيمن ُيقيد في �ل�صجل، ما يلي:

1 . )7( �لمادة  في  عليها  �لمن�صو�س  �ل�صروط  فيه  تتوفر  �أن 

من هذ� �لقانون.

�لخا�س، . 2 �لعدل  �لكاتب  �أعمال  لمز�ولة  متفرغاً  يكون  �أن 

�ل�صماح  �للجنة  تو�صية  على  بناًء  �لمحاكم  لمدير  ويجوز 

بمز�ولة  �الإمارة  في  �لمرخ�صة  �لمهن  مز�ولي  لبع�س 

�أعمال �لكاتب �لعدل �لخا�س باالإ�صافة �إلى مهنهم، وذلك 

وفقاً لل�صروط �لمعتمدة في هذ� �ل�صاأن.

�أن يكون ممن �صبق لهم �ال�صتغال في �الأعمال �لق�صائية �أو . 3

�لقانونية مدة ال تقل عن خم�س �صنو�ت.

�صد�د �لر�صم �لمقرر على �لقيد في �ل�صجل.. 4

�أية �صروط �أخرى يحددها مدير �لمحاكم بموجب �لقر�ر�ت . 5

�ل�صادرة عنه في هذ� �ل�صاأن.

اإجراءات القيد في ال�سجل
المادة )11(

يتم �لقيد في �ل�صجل وفقاً لالإجر�ء�ت �لتالية:

للنموذج . 1 وفقاً  �الإد�رة  �إلى  �ل�صجل  في  �لقيد  طلب  ُيقدم 

بالوثائق و�لم�صتند�ت �لمطلوبة  �لمعّد لهذه �لغاية معزز�ً 

من قبلها.

تقوم �الإد�رة باإحالة طلب �لقيد �إلى �للجنة، لتتولى در��صته . 2

عليها  �لمن�صو�س  و�لمتطلبات  لل�صروط  وفقاً  فيه  و�لبت 

في هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة بموجبه.

ُت�صدر �الإد�رة لمن يتم قيده في �ل�صجل بطاقة كاتب عدل . 3

خا�س، يحدد �صكلها و�لبيانات �لو�جب �إدر�جها فيها بقر�ر 

ي�صدره مدير �لمحاكم.

مدة القيد في ال�سجل
المادة )12(

تكون مدة �لقيد في �ل�صجل �صنة و�حدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، 

ويجب �أن يقدم طلب �لتجديد خالل )30( يوماً قبل �نتهاء مدة �لقيد.

ت�سريح المكتب
المادة )13(

من  �أعماله  مز�ولة  �لخا�س  �لعدل  �لكاتب  على  يجب  �أ- 

خالل مكتب.

ب- ُي�صترط فيمن يتقدم بطلب �لح�صول على �لت�صريح ما 

يلي:

�أن يكون مالك �أو مدير �لمكتب �لمزمع �إن�صاوؤه كاتب عدل . 1

خا�س.

�أن يكون مقر �لمكتب مالئماً ال�صتقبال �لجمهور و�لقيام . 2

مجهز�ً  يكون  و�أن  �لعدل،  �لكاتب  ومهام  ب�صالحيات 

بالمر�فق و�لم�صتلزمات �لتي تحددها �لمحاكم.

تقديم وثيقة تاأمين �صارية �لمفعول طيلة مدة �لت�صريح . 3

�إحدى  �لمهنية، �صادرة عن  �الأخطاء  �لم�صوؤولية عن  �صد 

مدير  ويحدد  �الإمارة،  في  �لمرخ�صة  �لتاأمين  �صركات 

�لمحاكم مقد�ر �لتاأمين وكيفية �لتنفيذ على �لوثيقة.

�صد�د �لر�صم �لمقرر على ت�صريح �لمكتب.. 4

بموجب . 5 �لمحاكم  مدير  يحددها  �أخرى  �صروط  �أية 

�لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه في هذ� �ل�صاأن.

التزام�ت المكتب
المادة )14(

�أ- يلتزم �لمكتب بما يلي:

و�صع �لت�صريح في مكان بارز ي�صهل على �لجمهور �الطالع . 1

عليه.

يعملون في . 2 �لذين  �لخا�صين  �لعدل  بُكّتاب  �الإد�رة  �إخطار 

من  �صهر  خالل  وذلك  عليهم،  يطر�أ  تغيير  وبكل  �لمكتب 

ح�صول �لتغيير.

بيانات . 3 على  يطر�أ  تغيير  �أو  تعديل  بكل  �الإد�رة  �إخطار 

وذلك خالل  �لترخي�س،  �صلطة  له من  �ل�صادرة  �لرخ�صة 

�صهر من ح�صول �لتغيير.

�لتي . 4 �الأعمال  بيانات  فيه  تدّون  خا�س  ب�صجل  �الحتفاظ 

تحددها  �لتي  للمدة  �أطر�فها  و�أ�صماء  وتاريخها  �أنجزها 

�لمحاكم.

لتقديم . 5 �لالزمة  و�لم�صتند�ت  و�ل�صجالت  �الأجهزة  توفير 

خدمات �لكاتب �لعدل.

به . 6 �لمرتبطة  و�لم�صتند�ت  و�لوثائق  �لمحرر  �أر�صفة 

خالل  �الإد�رة  �إلى  �أ�صولها  �إر�صال  �إلى  �إ�صافة  �إلكترونياً، 

)5( �أيام عمل من تاريخ �إنجاز �لمحرر.

بموجب . 7 �لمحاكم  مدير  يحددها  �أخرى  �لتز�مات  �أية 

�لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه في هذ� �ل�صاأن.

�لتي  �الأخطاء  عن  كاملة  �لم�صوؤولية  �لمكتب  يتحمل  ب- 

بما في ذلك  �لذي يعمل لديه  �لخا�س  �لعدل  �لكاتب  يرتكبها 

م�صوؤولية �صد�د �لغر�مات �لمقررة بموجب هذ� �لقانون.

اإجراءات اإ�سدار الت�سريح
المادة )15(

يتم �إ�صد�ر �لت�صريح وفقاً لالإجر�ء�ت �لتالية:

�لمعتمد . 1 للنموذج  وفقاً  �الإد�رة  �إلى  �لت�صريح  طلب  ُيقدم 

لهذه �لغاية، معزز�ً بالوثائق و�لم�صتند�ت �لمطلوبة.

در��صته . 2 لتتولى  �للجنة،  �إلى  �لت�صريح  �الإد�رة طلب  تحيل 

هذ�  بموجب  �لمقررة  لل�صروط  ��صتيفائه  من  و�لتحقق 

�لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة بموجبه.

�لبيانات . 3 كافة  تدوين  �لت�صريح  �إ�صد�ر  بعد  �الإد�رة  تتولى 

مالك  وبيانات  وعنو�نه،  بالمكتب،  �لمتعلقة  �الأ�صا�صية 

فيه،  �لعاملين  �لخا�صين  �لعدل  وكّتاب  �لمكتب،  ومدير 

�صمن قاعدة �لبيانات �لمن�صاأة لديها لهذه �لغاية.

مدة الت�سريح
المادة )16(

لمدد  للتجديد  قابلة  و�حدة  �صنة  �لت�صريح  مدة  تكون 

مماثلة، ويجب �أن يقدم طلب �لتجديد خالل )30( يوماً قبل 

�نتهائه.

فتح فروع للمكتب
المادة )17(

يجوز للجنة، بناء على طلب �لمكتب �لت�صريح له بفتح فروع 

�أخرى في �الإمارة، ويتم �لبت في هذ� �لطلب وفقاً لال�صتر�طات 

�لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر من مدير �لمحاكم.

موظفو الجه�ت الحكومية
المادة )18(

يجوز  �لقانون،  هذ�  من   )7( �لمادة  �أحكام  مر�عاة  مع  �أ- 

للجنة بناًء على طلب �لجهات �لحكومية، قيد �أي من موظفيها 

في �ل�صجل، على �أن تقت�صر مز�ولتهم لالخت�صا�صات �لمحددة 

امل�شتجدات الت�رشيعية
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لهم من �أعمال �لكاتب �لعدل �لعام على �لجهة �لتابعين لها.

�لجهات  موظفي  �خت�صا�صات  �لمحاكم  مدير  يحدد  ب- 

�لحكومية �لذين يتم قيدهم في �ل�صجل على �لنحو �لمبين في 

�لفقرة )�أ( من هذه �لمادة.

موظفي  من  �ل�صجل  في  قيده  يتم  لمن  �الإد�رة  ت�صدر  ج- 

و�لبيانات  �صكلها  يحدد  عدل،  كاتب  بطاقة  �لحكومية  �لجهات 

�لو�جب �إدر�جها فيها بقر�ر ي�صدره مدير �لمحاكم.

اليمين الق�نونية
المادة )19(

مبا�صرة  قبل  �لمحكمة  رئي�س  �أمام  �لعدل  �لكاتب  يوؤدي  �أ- 

عمله �ليمين �لقانونية بال�صيغة �لتالية:

و�أن  و�أمانة  �أوؤدي عملي بكل �صدق  �أن  �لعظيم  )�أق�صم باهلل 

�ل�صارية(،  �لت�صريعات  �أحترم  و�أن  مهنتي  �أ�صر�ر  على  �أحافظ 

وُيحرر مح�صر بتاأدية �ليمين، ويودع في ملف �لكاتب �لعدل.

ب- يحظر على �لكاتب �لعدل مبا�صرة مهامه و�صالحياته 

�لمن�صو�س عليها في هذ� �لقانون قبل تاأدية �ليمين �لقانونية 

�لم�صار �إليها في �لفقرة )�أ( من هذه �لمادة، وذلك تحت طائلة 

بطالن �الأعمال و�الإجر�ء�ت �ل�صادرة عنه.

اخت�س��س�ت الك�تب العدل
المادة )20(

�أ- ُيناط بالكاتب �لعدل �لعام �لمهام و�ل�صالحيات �لتالية:

يوجبها . 1 �لتي  �أنو�عها  بكافة  و�لعقود  �ل�صند�ت  توثيق 

�لقانون �أو يطلبها ذوو �لعالقة.

و�لعقود . 2 �ل�صند�ت  على  �لعالقة  ذوي  توقيعات  ت�صديق 

بكافة �أنو�عها بناًء على طلبهم.

وذلك . 3 �أنو�عها  بكافة  و�لعقود  �ل�صند�ت  تاريخ  �إثبات 

لهذه  �لمعدة  �ل�صجالت  في  متتابعة  باأرقام  بترقيمها 

�لغاية، و�إثبات تاريخ تقديمها وتوقيعها من قبله، ومهرها 

بالخاتم �لر�صمي.

توثيق وت�صديق �الإقر�ر�ت �لم�صفوعة باليمين وذلك بعد . 4

�ل�صجالت  في  ذلك  و�إثبات  �ليمين  �لعالقة  ذوي  تحليف 

�لمعدة لهذه �لغاية.

زو�ج . 5 �لمعتمدة في عقود  �لتوقيعات  �لت�صديق على �صحة 

غير �لم�صلمين و�ل�صند�ت �ل�صادرة عن �لكنائ�س و�لمر�جع 

�لدينية �لمرخ�صة في �الإمارة.

 و�صع �ل�صيغة �لتنفيذية على �لمحرر �لموثق وفقاً الأحكام . 6

هذ� �لقانون.

�لت�صديق على و�صايا غير �لم�صلمين.. 7

�لت�صريعات . 8 بموجب  به  منوطة  �أخرى  �خت�صا�صات  �أية 

�ل�صارية في �الإمارة �أو يكلفه بها رئي�س �لمحكمة �أو مدير 

�لمحاكم.

ب- ُيناط بالكاتب �لعدل �لخا�س وكذلك موظفي �لجهات 

�لكاتب  �خت�صا�صات  من  �أي  �ل�صجل  في  �لمقيدين  �لحكومية 

�لعدل �لمحددة في �لفقرة )�أ( من هذه �لمادة، وذلك بقر�ر من 

�للجنة.

المع�مالت المحظور على الك�تب العدل اإجراوؤه�
المادة )21(

�لقانون،  هذ�  من   )20( �لمادة  في  ورد  مما  �لرغم  على 

يحظر على �لكاتب �لعدل �إتيان �أي مما يلي:

�ل�صخ�صية . 1 باالأحو�ل  تتعلق  �أية معاملة  ت�صديق  �أو  توثيق 

للم�صلمين �أو �لوقف.

�أي . 2 �أو  باإن�صاء حق ملكية  �أية معاملة تتعلق  �لت�صديق على 

حق عيني على عقار �أو نقله �أو تغييره �أو زو�له.

توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تن�س �لت�صريعات �ل�صارية في . 3

�الإمارة على �أن توثيقها �أو ت�صديقها من �خت�صا�س �صلطة 

�أخرى.

توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تت�صمن مخالفة للت�صريعات . 4

�ل�صارية �أو �لنظام �لعام �أو �الآد�ب �لعامة.

�أقاربه . 5 �أو الأي من  لزوجه  �أو  له  تكون  باأية معاملة  �لقيام 

�أو  فيها،  م�صتترة  �أو  ظاهرة  منفعة  �لر�بعة  �لدرجة  حتى 

�نتخاب �أي منهم مترجماً.

عليها . 6 ح�صل  �لعالقة  ذوي  تخ�س  معلومات  �أية  �إف�صاء 

ب�صبب وظيفته �إلى �لغير.

ر�صمية . 7 �أور�ق  �أو  �أو محرر�ت،  وثائق،  �أو  �صجالت،  �أية  نقل 

�أو  �لمحكمة  رئي�س  من  بقر�ر  �إال  عمله  مقر  من  �أخرى 

�لمحكمة �لمخت�صة بح�صب �الأحو�ل، �أو �صم �أي منها �إلى 

ملف دعوى منظورة من غير مو�فقة �لمحكمة �لمخت�صة 

وحفظ �صورة �صوئية م�صدقة عنها.

و�قع . 8 من  بمعلومات  �لعالقة  ذوي  عد�  جهة  �أية  تزويد 

بتوثيقها  يقوم  �لتي  للمحرر�ت  �الأ�صلية  �لن�صخ  �لتو�ريخ 

يقوم  �أن  بعد  وذلك  تاريخها  �إثبات  �أو  عليها  �لم�صادقة  �أو 

بت�صجيلها في �ل�صجالت �لمخ�ص�صة لهذه �لغاية.

�أن يقوم بحفظ كافة �لم�صتند�ت �لمرفقة.. 3

�لمطابقة . 4 �ل�صوئية  و�لن�صخ  �ل�صهاد�ت  ويطبع  ُي�صدر  �أن 

للمحرر�ت �الأ�صلية �لمحفوظة لديه بناء على طلب ذوي 

�لعالقة من �ل�صجالت و�لملفات �لمعتمدة لديه.

تدقيق المع�مالت
المادة )24(

لذوي  معاملة  �أية  �إجر�ء  قبل  �لعدل  �لكاتب  على  يجب  �أ- 

�لعالقة �لتحقق مما يلي:

و�أهليتهم . 1 �لقانويين،  �لعالقة وهوية ممثليهم  هوية ذوي 

�لمحرر،  بم�صمون  و�إلمامهم  ور�صائهم،  و�صفاتهم 

و�صلطتهم �لقانونية الإجر�ئه.

�لنظام . 2 مع  تتفق  عليه  �لمعرو�صة  �لمعاملة  م�صمون  �أن 

�لعام و�لت�صريعات �ل�صارية في �الإمارة.

�لمعاملة  في  �لتدقيق  نتيجة  �لعدل  للكاتب  تبين  �إذ�  ب- 

هذه  من  )�أ(  �لفقرة  في  �لمبين  �لنحو  على  عليه  �لمعرو�صة 

هويتهم  على  �لتعرف  تعذر  �أو  �لعالقة  ذوي  �أهلية  عدم  �لمادة 

�لمعاملة،  بم�صمون  ر�صائهم  �أو  �إلمامهم  عدم  �أو  �صفاتهم  �أو 

في  �ل�صارية  �لت�صريعات  �أو  �لعام  للنظام  �لمعاملة  مخالفة  �أو 

�الإمارة �أو �أنه يق�صد بها �لتغرير �أو �الحتيال، فاإنه يجب عليه 

رف�س �إجر�ئها.

و�س�ئل التحقق من هوية ذوي العالقة
المادة )25(

يتم �لتحقق من هوية ذوي �لعالقة باإحدى �لطرق �لتالية:

جو�ز �ل�صفر �أو �لهوية �لوطنية.. 1

وثيقة ر�صمية �صادرة عن �لجهات �لمخت�صة في �لدولة.. 2

معرفان عدالن عالمان بهوية ذوي �لعالقة.. 3

�سكل المحرر
المادة )26(

و��صح،  ب�صكل  مكتوباً  �لمحرر  يكون  �أن  يجب  �أ- 

وجن�صيتهم،  �لعالقة  لذوي  �لكامل  �ال�صم  فيه  ومثبت 

وكذلك بيان محل وتاريخ ميالدهم ومحل �إقامتهم في 

�أو حكومية  �إال بطلب خطي من جهة ق�صائية  �ل�صجالت، 

مخت�صة.

�إجر�ء �أية معاملة م�صمولة باأحكام هذ� �لقانون �إال بعد دفع . 9

�لر�صم �لمقرر.

�إال بمو�فقة . 10 �إعطاء �صورة عن �لمحرر لغير ذوي �لعالقة 

خطية من رئي�س �لمحكمة �أو بناًء على قر�ر من �لمحكمة 

�لمخت�صة بح�صب �الأحو�ل.

�عتماد توقيع �لموظفين �لعاملين لدى �لجهات �لحكومية . 11

�أو  �لم�صتند�ت  �أو  �ل�صهاد�ت  على  �لمحلية  �أو  �التحادية 

غيرها من �الأور�ق �لتي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم.

�نتقال �لكاتب �لعدل �لعام �إلى خارج مقر عمله للقيام باأية . 12

معاملة يخت�س بها �إال بمو�فقة مدير �الإد�رة �أو من يفو�صه 

ووفقاً لل�صو�بط �لمقررة بموجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت 

�ل�صادرة بموجبه.

االأخت�م الر�سمية
المادة )22(

من  بكل  �لخا�صة  �لر�صمية  �الأختام  �لمحاكم  تعتمد 

�لكاتب �لعدل �لعام و�لكاتب �لعدل �لخا�س وموظفي �لجهات 

�لحكومية �لمقيدين في �ل�صجل �لتي ُتمهر بها �لمعامالت �لتي 

ب�صاأنها  ي�صدر  �لتي  و�ل�صو�بط  لل�صروط  وفقاً  وذلك  يجريها، 

قر�ر من مدير �لمحاكم.

�سجالت وملف�ت الك�تب العدل
المادة )23(

�أو  ورقية  وملفات  �صجالت  �لعدل  للكاتب  تخ�ص�س  �أ- 

�إلكترونية ي�صدر بتحديدها وكيفية �لقيد فيها قر�ر من مدير 

�لمحاكم.

�إليها في �لفقرة )�أ(  ب- يكون لل�صجالت و�لملفات �لم�صار 

ومحفوظ  مدّون  هو  بما  �الإثبات  في  حجيتها  �لمادة  هذه  من 

فيها من بيانات ومعلومات ومحرر�ت.

وفقاً  و�لملفات  �ل�صجالت  �إد�رة  �لعدل  �لكاتب  على  ج- 

�ل�صاأن،  هذ�  في  �لمحاكم  لدى  �لمعتمدة  و�الإجر�ء�ت  للقو�عد 

وينبغي عليه على وجه �لخ�صو�س �اللتز�م بما يلي:

يقيد . 1 و�أن  �لمحاكم،  لدى  �لمعتمدة  �ل�صجالت  يم�صك  �أن 

فيها كافة �لمعامالت �لتي يجريها.

بح�صب . 2 مرقمة  قيود  و�صمن  �لملفات  في  يحفظ  �أن 
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كان، فاإنه يجب على �لكاتب �لعدل �أن ياأخذ ب�صمته على �لمحرر، 

و�أن ي�صير �إلى ذلك �الإجر�ء في ملف �لمحرر.

مع�مالت اأ�سح�ب الح�الت الخ��سة
المادة )31(

�أحدهم عاجز�ً عن فهم م�صمون  �أو  �إذ� كان ذوو �لعالقة  �أ- 

�لمعاملة بالطرق �لعادية �أو �لتعبير عن �إر�دته ب�صورة طبيعية، 

�لمعاملة  بم�صمون  �إفهامه  �لعدل  �لكاتب  على  يجب  فاإنه 

يعرفون  �لذين  �الأ�صخا�س  �أحد  بداللة  لها  تاأييده  و�لتاأكد من 

ب�صمته  �أو  توقيعه  و�أخذ  �ليمين  تحليفه  بعد  �لمعهودة  �إ�صارته 

على �لمحرر، وعلى �لكاتب �لعدل �أن ي�صير �إلى هذ� �الإجر�ء في 

ملف �لمحرر.

ب- �إذ� كان ذوو �لعالقة �أو �أحدهم ذ� �إعاقة �أو مر�س يحول 

دون �لح�صول على توقيعه �أو �أخذ ب�صمته، فاإنه يجوز له ت�صمية 

�أن  �لعدل  �لكاتب  وعلى  عنه  بالنيابة  يب�صم  �أو  ليوقع  �صخ�س 

ي�صير �إلى هذ� �الإجر�ء في ملف �لمحرر.

طلب �سورة عن المحرر
المادة )32(

يحق لذوي �لعالقة �أو �أحدهم �أو �لمحكمة �لمخت�صة �أو �أية 

جهة حكومية معنية طلب �صورة م�صدقة عن �أي محرر محفوظ 

في ملفات �لكاتب �لعدل.

ت�سحيح المحرر
المادة )33(

�لعدل  �لكاتب  به  يقوم  �لذي  �لمحرر  يوؤثر في �صحة  �أ- ال 

�أو ح�صابية، ويتولى  �أخطاء مادية كتابية كانت  ما يقع فيه من 

�أو  �لرقم  على  بال�صطب  �لخطاأ  هذ�  ت�صحيح  �لعدل  �لكاتب 

�لكلمة �أو �لعبارة �لتي لحق بها �لخطاأ ب�صكل يمكن معه قر�ءته 

ويكتب �لرقم �أو �لكلمة �أو �لعبارة �ل�صحيحة في هام�س �لمحرر 

�أو ظهره، ويتم �لتوقيع بجانب �لت�صحيح من قبل �لكاتب �لعدل 

وختمه بالخاتم �لر�صمي �إلى جانب كتابة تاريخ �إجر�ء �لت�صحيح 

على باقي �لن�صخ.

ب- �إذ� وقع خطاأ من ذوي �لعالقة حول �أي من �لبيانات 

و�لمعلومات �لمدّونة في �لمحرر، فاإنه يجوز للكاتب �لعدل 

�لمن�صو�س  بناًء على طلب منهم ت�صحيحه بذ�ت �لطريقة 

�الأحو�ل �لتي ت�صتدعي ذلك.

ب- ُترقم �صفحات �لمحرر باالأختام �لمعتمدة في هذ� �ل�صاأن.

ج- ُيعتبر �لمحرر �لموثق �أو �لم�صادق عليه �أو �لمثبت تاريخه 

و�لموقع من �لكاتب �لعدل وذوي �لعالقة ن�صخة �أ�صلية.

لغة المحرر
المادة )27(

مكتوباً  �لعدل  �لكاتب  يجريه  �لذي  �لمحرر  يكون  �أن  يجب 

باللغة �لعربية، ويجوز �أن يكون مكتوباً بلغة �أجنبية وفقاً للحاالت 

و�ل�صروط �لتالية:

�لعربية . 1 باللغتين  مكتوباً  �إجر�وؤه  �لمطلوب  �لمحرر  كان  �إذ� 

و�حد  محرر  في  �للغتان  تكون  �أن  يجب  فاإنه  و�الأجنبية، 

مت�صل، و�أن يوقع ذوو �لعالقة قرين كل من �للغتين في كل 

�صفحة من �صفحات �لمحرر.

�إذ� كان �لمحرر �لمطلوب �إجر�وؤه مكتوباً بلغة �أجنبية فقط، . 2

�إلى �للغة  �أن يقومو� بترجمته  فاإنه يجب على ذوي �لعالقة 

�لعربية بو��صطة �لمترجم و�أن ترفق هذه �لترجمة بالمحرر 

�لمطلوب �إجر�وؤه باللغة �الأجنبية، ويوقع ذوو �لعالقة عليها 

على  �لعدل  �لكاتب  قبل  �لت�صديق من  ويتم  ترجمتها  وعلى 

�لن�س �لمحرر باللغة �الأجنبية.

توقيع ذوي العالقة
المادة )28(

للكيفية  �لمحرر، وفقاً  �لتوقيع على  �لعالقة  يجب على ذوي 

و�لو�صيلة �لتي تحددها �لمحاكم في هذ� �ل�صاأن.

الجهل بلغة ذوي العالقة
المادة )29(

فاإنه  �لعالقة،  ذوي  من  �أي  لغة  يجهل  �لعدل  �لكاتب  كان  �إذ� 

يتلقى ت�صريحاته بو��صطة �لمترجم، وعلى �لكاتب �لعدل �أن ُي�صير 

�إلى هذ� �الإجر�ء في ملف �لمحرر، و�أن يقوم باأخذ توقيع �لمترجم 

على ذ�ت �لملف.

عدم القدرة على التوقيع
المادة )30(

�إذ� كان ذوو �لعالقة �أو �أحدهم غير قادر على �لتوقيع الأي �صبب 

عليها في �لفقرة )�أ( من هذه �لمادة، باالإ�صافة �إلى توقيع ذوي 

�لعالقة.

ال�سيغة التنفيذية
المادة )34(

�أ- يقوم �لكاتب �لعدل بناًء على طلب ذي �لعالقة بختم �لمحرر 

�لذي يقوم بتوثيقه �أو ت�صديقه وفقاً الأحكام هذ� �لقانون و�لذي 

�الأد�ء  وحالة  �لمقد�ر  ومعينة  �لوجود  محققة  �لتز�مات  يت�صمن 

بال�صيغة �لتنفيذية، وال ي�صلم ذو �لعالقة �إال ن�صخة و�حدة منه.

�لمذيل  �لمحرر  من  ثانية  ن�صخة  ت�صليم  يجوز  ال  ب- 

بال�صيغة �لتنفيذية لذي �لعالقة �إال بناًء على �أمر كتابي من 

رئي�س �لمحكمة وذلك في حال فقد�ن �لن�صخة �الأولى �أو تعذر 

��صتعمالها الأي �صبب كان.

حجية المحرر
المادة )35(

ذ�ت  �الإثبات  في  �لعدل  �لكاتب  ينظمه  �لذي  للمحرر  يكون 

�لحجية �لمقررة للمحرر�ت �لر�صمية في �لت�صريعات �ل�صارية، وال 

يجوز �لطعن في �صحة �لمحرر �إال بالتزوير.

التظلم من اإجراءات الك�تب العدل
المادة )36(

�لمتخذة  �الإجر�ء�ت  من  خطياً  �لتظلم  �لعالقة  لذوي  يجوز 

بحقهم من �لكاتب �لعدل لدى رئي�س �لمحكمة وذلك خالل �أ�صبوع 

و�حد من تاريخ �الإجر�ء �لمتظلم منه، ويتم �لبت في هذ� �لتظلم 

من قبل رئي�س �لمحكمة �أو من يفو�صه، ويكون �لقر�ر �ل�صادر في 

�صاأن هذ� �لتظلم نهائياً.

التظلم من قرارات اللجنة
المادة )37(

يجوز لكل ذي م�صلحة �لتظلم خطياً لمدير �لمحاكم من 

�أي قر�ر �أو عقوبة �أو �إجر�ء �تخذ بحقه من قبل �للجنة، وذلك 

خالل ثالثين يوماً من تاريخ �إخطاره بذلك �لقر�ر �أو �لعقوبة 

�أو �الإجر�ء، ويتم �لبت في هذ� �لتظلم خالل ثالثين يوماً من 

�لمحاكم  مدير  ي�صكلها  لجنة  قبل  من  وذلك  تقديمه،  تاريخ 

لهذه �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�صادر ب�صاأن �لتظلم نهائياً.

�سطب المع�ملة
المادة )38(

ُت�صطب �لمعاملة �لتي يطلب ذوو �لعالقة من �لكاتب �لعدل 

�إجر�ءها وفقاً الأحكام هذ� �لقانون بم�صي )60( يوماً من تاريخ 

ذوي  قبل  من  �إنجازها  ��صتكمال  عدم  حال  في  وذلك  ت�صجيلها 

�لعالقة.

معاملتهم  باإنجاز  يرغبون  �لذين  �لعالقة  ذوي  على  يجب 

�لتي �صطبت وفقاً لما هو مقرر في �لفقرة )�أ( من هذه �لمادة، 

هذه  على  �لمقرر  �لر�صم  ودفع  جديدة  معاملة  طلب  تقديم 

�لمعاملة.

التفتي�س والت�أديب
المادة )39(

�أ- يخ�صع �لكاتب �لعدل �لخا�س للتفتي�س وفقاً لالآلية �لتي 

ي�صعها رئي�س �لمحكمة في هذ� �ل�صاأن.

وتوقيع  �لخا�س  �لعدل  �لكاتب  مع  بالتحقيق  يخت�س  ب- 

لجنة  قبل  من  �لقانون  هذ�  في  عليها  �لمن�صو�س  �لجز�ء�ت 

تاأديب ي�صدر بت�صكيلها قر�ر من مدير �لمحاكم، يحدد بموجبه 

�تباعها  �لو�جب  و�الإجر�ء�ت  و�صالحياتها  �للجنة  عمل  �آلية 

�أمامها.

ج- ال يجوز توقيع �أي جز�ء على �لكاتب �لعدل �لخا�س �إال 

قبل  من  ودفاعه  �أقو�له  و�صماع  معه  كتابي  تحقيق  �إجر�ء  بعد 

لجنة �لتاأديب.

د- تكون جل�صات لجنة �لتاأديب ومد�والتها �صرية.

ه�- للكاتب �لعدل �لخا�س �أن يتظلم من قر�ر لجنة �لتاأديب 

�صدور  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  خالل  �لمحكمة  رئي�س  لدى 

�لقر�ر �لمتظلم منه �إذ� كان ح�صورياً، ومن تاريخ �إعالنه �إذ� كان 

غيابياً، ويكون �لقر�ر �ل�صادر عن رئي�س �لمحكمة �أو من يفو�صه 

في هذ� �ل�صاأن نهائياً.

ت�أديب الك�تب العدل الع�م
المادة )40(

هذ�  �أحكام  يخالف  �لذي  �لعام  �لعدل  �لكاتب  على  توقع 

�لتاأديبية  �لجز�ء�ت  بموجبه،  �ل�صادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون 

�لمن�صو�س عليها في قانون �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية لحكومة دبي 

�لم�صار �إليه.

امل�شتجدات الت�رشيعية
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الر�سوم والغرام�ت
المادة )44(

�لعدل وفقاً  �لكاتب  بها  �لتي يقوم  �لمعامالت  ت�صتوفى عن 

�لعدل  للكاتب  �لممنوح  �لت�صريح  وعن  �لقانون،  هذ�  الأحكام 

�لر�صوم  �لخا�س  �لعدل  �لكاتب  مكتب  ترخي�س  وعن  �لخا�س، 

�لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر من رئي�س �لمجل�س �لتنفيذي.

اأيلولة الر�سوم والغرام�ت
المادة )45(

��صتيفاوؤها  يتم  �لتي  و�لغر�مات  �لر�صوم  ح�صيلة  توؤول 

بموجب �أحكام هذ� �لقانون �إلى ح�صاب �لخز�نة �لعامة لحكومة 

دبي.

االإلغ�ءات
المادة )46(

ب�صاأن   1990/1/9 بتاريخ  �ل�صادرة  �لتعليمات  ُتلغى 

معامالت �لكاتب �لعدل في دبي، كما يلغى �أي ن�س في �أي ت�صريع 

�آخر �إلى �لمدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

اإ�سدارات القرارات التنفيذية
المادة )47(

�أحكام هذ�  ُي�صدر مدير �لمحاكم �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ 

�لقانون، وُتن�صر في �لجريدة �لر�صمية لحكومة دبي.

الن�سر وال�سريان
المادة )48(

من  به  وُيعمل  �لر�صمية،  �لجريدة  في  �لقانون  هذ�  ُين�صر 

تاريخ ن�صره.

محمد بن را�سد اآل مكتوم
ح�كم دبي

�صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2013م.

�لمو�فق 30 رجب 1434ه�.

ت�أديب موظفي الجه�ت الحكومية المقيدين في ال�سجل
المادة )41(

�ل�صجل  �لمقيدين في  �لحكومية  �لجهات  توقع على موظفي 

و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ�  الأحكام  مخالفة  �أية  يرتكبون  �لذين 

�ل�صادرة بموجبه، �لجز�ء�ت �لتاأديبية �لتالية:

�الإنذ�ر.. 1

تعليق �لقيد لمدة ال تزيد على �صنتين.. 2

�صطب �لقيد.. 3

العقوب�ت والتدابير بحق المكتب والك�تب العدل الخ��س
المادة )42(

�أ- مع عدم �الإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�س عليها �أي قانون �آخر، 

يعاقب �لمكتب بغر�مة مالية ال تقل عن )500( خم�صمائة درهم 

وال تزيد على )30,000( ثالثين �ألف درهم، وذلك في حال �رتكاب 

فعل  �أي  �لخا�صين  �لعدل  �لُكّتاب  من  لديه  �لعاملين  �أو  �لمكتب 

ي�صكل مخالفة الأحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة بموجبه.

)�أ(  �لفقرة  �لمن�صو�س عليها في  �لغر�مة  ت�صاعف قيمة  ب- 

من هذه �لمادة، في حال تكر�ر �رتكاب �لمخالفة ذ�تها خالل �صنة 

و�حدة من تاريخ �رتكاب �لمخالفة �ل�صابقة لها، وبما ال يزيد على 

)50,000( خم�صين �ألف درهم.

باالإ�صافة �إلى عقوبة �لغر�مة �لم�صار �إليها في �لفقرة )�أ( من 

هذه �لمادة، يجوز للجنة �تخاذ و�حد �أو �أكثر من �لتد�بير �لتالية 

بحق �لمكتب �أو �لكاتب �لعدل �لخا�س:

�الإنذ�ر.. 1

تعليق �لقيد �أو �إيقاف �لت�صريح لمدة ال تزيد على �صنتين.. 2

�صطب �لقيد �أو �إلغاء �لت�صريح.. 3

ال يخل توقيع �لجز�ء�ت �لتاأديبية �لم�صار �إليها في هذه �لمادة 

بالم�صوؤولية �لمدنية �أو �لجز�ئية عند �القت�صاء.

ال�سبطية الق�س�ئية
المادة )43(

يكون لموظفي �الإد�رة �لذين ي�صدر بت�صميتهم قر�ر من مدير 

�لمحاكم بالتن�صيق مع مدير عام د�ئرة �ل�صوؤون �لقانونية لحكومة 

دبي �صفة ماأموري �ل�صبط �لق�صائي في �إثبات �الأفعال �لتي تقع 

بالمخالفة الأحكام هذ� �لقانون، ويكون لهم في �صبيل ذلك تحرير 

محا�صر �ل�صبط، و�ال�صتعانة برجال �ل�صرطة.

امل�شتجدات الت�رشيعية



�لمحترمين،  الأ���ص��دق��ائ��ي  �ل��ع��ودة  حنين  ي�صيبني  م��ا  د�ئ��م��اً 

�ل��ق��اب��ع��ي��ن ه��ن��اك ف���ي ���ص��م��وخ ع��ل��ى رف����وف م��ك��ت��ب��ت��ي، ف���اأم���د ي��دي 

�لوريقات،  ون�صارة  �ل�صفحات،  عبق  باأناملي  و�أتلم�س  �أ�صافحهم 

ت�صعر وكاأنك فارقت عزيز�ً  تنتهي من قر�ءته حتى  �أن  فمنها ما 

وبينه،  بينك  �ل�صد�قة  ��صتمر�ر  في  ترغب  ال  من  ومنها  عليك، 

فالكتب  ل���ه،  مطالعتك  ل��م��ج��رد  ع��ق��وب��ة  تنفذ  وك��اأن��ك  ت�صعر  ب��ل 

ومنها  �لمريع،  �لمتين  ومنها  �للطيف،  �لخفيف  منها  كالب�صر 

تع�صقان �صفحاته  فعيناك  باألفة معه  وت�صعر  تمل حديثه  من ال 

�أي�صاً  ومنها  فر�قه،  قاربت من  كلما  وتحزنان  �صطوره  وتلتهمان 

غريب �الأطو�ر �لذي ياأخذك في فكرة ثم ي�صلك بك دروباً و�أزقًة 

فت�صاب  وم��ر�ر�ً  م��ر�ر�ً  �لعودة  وتحاول  فهم،  �لال  بحالة  فت�صاب 

تقر�أ.  �أن  �إلى ما يجب  تقر�أ  �لذي يخرجك مما  �لذهني  بالف�صل 

وعن �لكتب.. يقول �لعقاد: »�لكتب كالنا�س، منهم �ل�صيد �لوقور، 

ومنهم �لكي�س �لظريف، ومنهم �لجميل �لر�ئع و�ل�صاذج �ل�صادق 

و�لخليع،  و�لو�صيع  و�لجاهل  �لخائن  ومنهم  �لمخطئ،  و�الأري��ب 

كانت  �إذ�  �إال  كاملة  �لمكتبة  تكون  ولن  ه��وؤالء،  لكل  تت�صع  و�لدنيا 

مثاًل كاماًل للدنيا«.

�نتفع  بل  �أق��ول  ولكني  ينفعك،  ما  �ق��ر�أ  �لمر�صدون  يقول لك 

�إن  ق��ر�ءت��ه؟  �لكتب قبل  ينفعك من  ما  تعرف  �إذ كيف  ت��ق��ر�أ،  مما 

�لقارئ �لذي ال يقر�أ �إال �لكتب �لمنتقاة كالمري�س �لذي ال ياأكل 

�إال �الأطعمة �لمنتقاة، يدل ذلك على �صعف �لمعدة �أكثر مما يدل 

علي جودة �لقابلية..

�علم �أن من �لكتب �لغث و�ل�صمين، و�أن �ل�صمين يف�صد �لمعدة 

م�صتخرجة  �لقوية  و�لمعدة  �إال  غث  طعام  من  ما  و�أن��ه  �ل�صيقة، 

�لمعدة فتحام  منه مادة غ��ذ�ء، ودم حياة وفناء، فاإن كنت �صعيف 

�لقوية  �لمعد�ت  ذو�ت  من  كنت  و�إن  �لغث،  تتحامى  كما  �ل�صمين 

فاعلم �أن لك من كل طعام غذ�ء �صالح.

ومن �أجمل ما قر�أت عن عو�لم �لطيور و�لحيو�نات و�الإعجاز 

�الإعجاز  �آي��ات  من  �لنجار  زغلول  �لدكتور  م��اذك��ره  فيها،  �الإل��ه��ي 

�لعلمي عن �لحيو�نات في �لقر�آن �لكريم. فيقول �هلل تبارك وتعالى: 

َبا  ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم )َو�ْتُل َعلَْيِهْم َنَباأَ �ْبَنْي �آَدَم ِباْلَحِقّ �إِْذ َقَرّ

ْقُتلََنَّك َقاَل  ْل ِمَن �الآَخِر َقاَل اَلأَ َل ِمن �أََحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقَبّ ُقْرَباناً َفُتُقِبّ

 ِمَن �ْلُمَتِّقيَن{27} َلِئن َب�َصطَت �إَِلَيّ َيَدَك ِلَتْقُتلَِني 
ُ ّ
ُل �هلل َما َيَتَقَبّ �إَِنّ

 َرَبّ �ْلَعاَلِميَن{28} 
َ ّ
َخاُف �هلل َلْيَك اَلأَْقُتلََك �إِِنّي �أَ َما �أََنْا ِبَبا�ِصٍط َيِدَي �إِ

َوَذِل��َك  اِر  �لَنّ َحاِب  �أَ�صْ ِمْن  َفَتُكوَن  َو�إِْثِمَك  ْثِمي  ِباإِ َتُبوَء  �أَن  �أُِري��ُد  ��ي  �إِِنّ

َبَح  َعْت َلُه َنْف�ُصُه َقْتَل �أَِخيِه َفَقَتلَُه َفاأَ�صْ اِلِميَن{29} َفَطَوّ َجَز�ء �لَظّ

ِلُيِرَيُه  �الأَْر���ِس  ِفي  َيْبَحُث  ُغَر�باً   
ُ ّ
�هلل َفَبَعَث  �ْلَخا�ِصِريَن{30}  ِمَن 

َه�َذ�  ِمْثَل  �أَُك��وَن  �أَْن  �أََع��َج��ْزُت  َوْيلََتا  َيا  َق��اَل  �أَِخيِه  �َصْوءَة  ُي��َو�ِري  َكْيَف 

�شفحات من دفرت الذاكرةموزاييك

إعداد: كامل محمود إبراهيم
رئي�س �شعبة الدرا�شات، �شكرتري التحرير

KIbrahim@dji.gov.ae

آخر كالم
لماذا تقرأ؟ وكيف؟ وماذا تقرأ؟

َبَح ِمَن �لَنّاِدِميَن{31} �صدق �هلل  �ْلُغَر�ِب َفاأَُو�ِرَي �َصْوءَة �أَِخي َفاأَ�صْ

�لعظيم. فمن �لمعروف �أن �أول جريمة قتل نف�س ب�صرية كانت بين 

�بني �أدم )�الأخوين قابيل وهابيل(، حينما قتل قابيل �أخاه هابيل، 

فقد عمد �إبلي�س لح�صده وحقده وكرهه الآدم وذريته، فبعدما �أثم 

�صبحانه عز وجل  فاأر�صل �هلل  بقتله الأخيه و�حتار ماذ� يفعل؟؟؟ 

تدريباً  له  وق��دم  قابيل،  ناظري  �أم��ام  ب��اإج��ر�ء عملي  يقوم  غ��ر�ب��اً 

عملياً، ُيَعلِّم فيه �لغر�ب بني �أدم كيفية دفن موتاهم ولم يبعث �هلل 

طائر�ً �آخر، فلماذ� �ختاره �هلل �صبحانه وتعالى من دون �لمخلوقات 

�أبو حاتم،  ليكون �لمعلم �الأول لالإن�صان ؟؟!!!   فالغر�ب وكنيته 

وهو �أنو�ع كثيرة، منها �الأكحل، وغر�ب �لزرع، و�الأزرق، وهذ� �لنوع 

كانت تتفاءل وتت�صاءم من  يحكي جميع ما�صمعه، و�لعرب قديماً 

�لغر�ب، فيقولون : �إذ� �صاح مرتين فهذ� نذير �صر، و�إذ� �صاح ثالثاً 

فهذه ب�صرة خير.و �لغ��ر�ب �أذكى �لطيور و�أمكرها على �الإط����الق!! 

فهو كاالإن�صان حتى عند �لجماع مع �أنثاه ، فيعمد �إلى �ال�صتتار عن 

�الأعين عند مجامعته �أنثاه، و�الأنثى تبي�س من ثالث �إلى خم�س 

بي�صات ، وتح�صن �لبي�س و�الأب ي�صعى في �إطعامها حتى تفرخ.

مواد ق�نون العقوب�ت يف حمكمة الغرب�ن
وقد خلق �هلل �لغر�ب ب�صفات خا�صة يكون معها موؤهاًل لمهمة 

�أن يكون �لمعلم �الأول لالإن�صان، فقد �أثبتت �لدر��صات �لعلمية �أن 

�لغر�ب يملك �أكبر حجم لن�صفي دماغ بالن�صبة �إلى حجم �لج�صم 

كما  مجتمعات،  في  تعي�س  و�لغربان  �لمعروفة.  �لطيور  كل  في 

فطرة  فهذه  منه،  وتقت�س  �لمخطئ  تعاقب  محاكم  ولها  �لب�صر 

�لمعلومات  بين  �لطيور. ومن  �صائر  بها وميزها عن  و�صعها �هلل 

�لغربان«،  »محاكم  �لحيو�ن  عالم  �صلوك  در����ص��ات  �أثبتتها  �لتي 

وفيها تحاكم �لجماعة �أي فرد يخرج على نظامها ح�صب قو�نين 

ولكل  وتعالى.  �صبحانه  �هلل  فيها  و�صعها  �لتي  �لفطرية  �لعد�لة 

جريمة عند جماعة �لغربان عقوبتها �لخا�صة بها:

المخ�ش�س  الطعام  اإت��الف  اأو  اأك��ل  جريمة  فعقوبة 

للفراخ ال�شغيرة: )فهذه جريمة اإتالف عمدية(

فتق�صي جماعة من �لغربان بنتف ري�س �لغر�ب �لمعتدي حتى 

ي�صبح عاجز�ً عن �لطير�ن كالفر�خ �ل�صغيرة قبل �كتمال نموها. 

)و�ل��ت��ي  ه��دم��ه:  �أو  �لع�س  تدمير  جريمة  غ���ر�ب  �رت��ك��ب  و�إذ� 

تعادل جريمة �إتالف �لممتلكات �لعامة �أو �لخا�صة(. 

جديد  ع�س  ببناء  �لُمعتدي،  �لغر�ب  �لغربان«  »محكمة  فُتلِزم 

ل�صاحب �لع�س �لُمعَتَدى عليه.

اأما عقوبة جريمة العتداء على اأنثى غراب اآخر 

)فهذه جريمة اغت�شاب(

�أو  �ل��زر�ع��ي��ة  �لحقول  م��ن  حقل  ف��ي  ع��ادة  �لمحكمة  فتنعقد 

في �أر�س و��صعة، تتجمع فيه هيئة �لمحكمة في �لوقت �لمحدد، 

به  تحيط  حيث  م�صددة،  حر��صة  تحت  �لمتهم  �ل��غ��ر�ب  وُيجلَب 

ويخف�س  ر�أ���ص��ه  فينك�س  محاكمته  وت��ب��د�أ  �ل��غ��رب��ان،  م��ن  جماعة 

�لحكم  �صدر  ف���اإذ�  بذنبه.  �ع��ت��ر�ف��ا  �لنعيق  ع��ن  ويم�صك  جناحه 

باالإعد�م، وثبت جماعة من �لغربان على �لمذنب فتو�صعه تمزيقاً 

�لغربان  �أح��د  يحمله  وحينئذ  ي��م��وت.   حتى  �ل��ح��ادة  بمناقيرها 

بمنقاره ليحفر له قبر�ً يتو�ءم مع حجم ج�صده، يو�صع فيه ج�صد 

�لموت!!  لحرمة  �حتر�ماً  �لتر�ب  يهيل عليه  �لقتيل، ثم  �لغر�ب 

�لحيو�نات  �صلوك  علم  بدر��صة  �لمخت�صون  �لعلماء  �أثبت  وق��د 

و�ل��ط��ي��ور ف��ي �أب��ح��اث��ه��م، �أن �ل��غ��ر�ب م��ن ب��ي��ن ���ص��ائ��ر �ل��ح��ي��و�ن��ات 

�لب�صر.  �ل��غ��ر�ب  علم  فهكذ�  م��وت��اه.  بدفن  يقوم  �ل��ذي  و�لطيور 

ف�صبحان �هلل �لعظيم.

اأحلى الكالم..
قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إن مما �أدرك �لنا�س من 

كالم �لنبوة �الأولى: يا �بن �آدم �إذ� لم ت�صتح فا�صنع ما �صئت « ولي�س 

هذ� �لقول �إغ��ر�ء بفعل �لمعا�صي عن قلة �لحياء كما يتوهم من 

جهل معاني �لكالم وفي مثل هذ� قول �ل�صاعر: 

�إذ� لم تخ��َس عاقب�ة �لليالي         ولم ت�صتح  فا�صنع ما ت�ص�اء 

فال و�هلل ما في �لعي�س خي�ر        وال �لدنيا �إذ� ذه�ب �لحي�اء 

يعي�س �لمرء ما ��صتحيا بخير       ويبقى �لعود ما بقي �للح�اء
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حم��سبة الزك�ة: 
و�الإج��ر�ء�ت  و�ملبادئ  �الأ�ص�س  يتناول  حما�صبي  فرع  هي 

�لبيانات  �إع����د�د  يف  عليها  يعتمد  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل�صرعية 

من  �لزكاة  مقد�ر  حتديد  بغر�س  �ملزكاة  باالأمو�ل  �خلا�صة 

خالل حتديد وعاء �لزكاة وما �إذ� كان قد و�صل ن�صاب �لزكاة 

وكذلك معدل )�صعر( �لزكاة لالأمو�ل �ملتفق على تزكيتها.

نط�ق الزك�ة:
لالأمو�ل  و�ال�صتثمار  �ال�صتغالل  �صور  كل  ي�صمل  وه��و   

بطريقة �قت�صادية بهدف �حل�صول على �إير�د �أو ربح �أياً كان 

نوع �لن�صاط وكيفية ممار�صته.

ن�س�ب الزك�ة:
 وهو بلوغ �ملال حد�ً معيناً يكون عند هذ� �حلد خا�صعاً 

جر�م   85 يعادل  ما  هو  �ل��زك��اة  ن�صاب  �أن  �تفق  وق��د  للزكاة 

ذهب من عيار 24 قري�طاً.

�سعر زك�ة التج�رة: 
2.5% م��ن قيمة وع���اء �ل��زك��اة على  ب����    وه��و ي��ق��در 

�أ���ص��ا���س �ل�����ص��ن��ة �ل��ه��ج��ري��ة، ول��ك��ن يف �ل��ع�����ص��ر �حل��دي��ث 

للفرة  كاأ�صا�س  �مليالدية  لل�صنة  �ل�صركات  معظم  تلجاأ 

يوماً   11 ب  تزيد  �مليالدية  �ل�صنة  �إن  وحيث  �ملحا�صبية، 

ع��ل��ى �ل�����ص��ن��ة �ل��ه��ج��ري��ة ف��ي��ك��ون ���ص��ع��ر �ل���زك���اة يف �ل�صنة 

�مليالدية 2.5775% من قيمة �لوعاء �لزكوي.

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

مقالموزاييك

االقتصاد اإلسالمي والمشكالت االقتصادية المعاصرة

الزكاة في الشركات التجارية
كما اأو�شحنا يف املقال ال�شابق فاإن فري�شة الزكاة التي فر�شها الإ�شالم هي من الأدوات الفعالة يف القت�شاد 

الإ�شالمي للحد من الظواهر القت�شادية املر�شية ب�شورة فعالة وتعاجلها يف حالة حدوثها. و�شن�شتعر�س يف 

هذا املقال كيفية تطبيق الزكاة يف ال�شركات التجارية فقط ب�شورة مب�شطة مع العلم اأن املو�شوع فيه م�شائل 

متفق عليها، وهناك م�شائل فرعية تختلف من اجتاه فقهي لآخر، وهذا الختالف يوؤدي اإىل نتائج حما�شبية 

خمتلفة وجميع هذه الجتاهات تدور يف حدود ال�شريعة ول تخالفها، واأن اتباع امل�شلم لأي منها يجزئ يف اأداء 

فري�شة الزكاة.

االأدوات واالأ�س�ليب املح��سبية حل�س�ب زك�ة ال�سرك�ت:
- �حل�صابات �خلتامية )�لقو�ئم �ملالية يف نهاية �ل�صنة(

- �إي�صاحات حول �حل�صابات �خلتامية مثل:

• �لقيمة �جلارية للموجود�ت �لزكوية )�صعر �ل�صوق(.	

• �لديون �ملوؤكدة وغري �ملوؤكدة.	

• �أور�ق �لقب�س �ملوؤكدة وغري �ملوؤكدة.	

• عو�ئد �الأ�صول �لثابتة الأغر��س در �لدخل.	

• عو�ئد �لبنوك �لربوية.	

• جماالت ��صتخد�م �لديون وكذلك �آجال �لديون. 	

• �صعر �لذهب �حلايل.	

كيفية احت�س�ب الزك�ة يف ال�سرك�ت التج�رية:
ولي�س  �لن�صاط  بد�ية  منذ  ويح�صب  �حل��ول:  حلول  اأوًل: 

عند �لتاأ�صي�س وهو 354 يوماً هجرياً �أو 365 يوماً ميالدياً 

ح�صب نظام �ل�صركة وهو قيمة 85 جر�م ذهب.

باكتمال  �ل��ع��ربة  �أن  ه��ن��ا  وي��ر�ع��ى  �ل��ن�����ص��اب:  ب��ل��وغ  ثانيًا: 

�لن�صاب يف نهاية �حلول وال ي�صر نق�صانه �أثناء �حلول ففي 

نهاية �حلول �إذ� �كتمل �لن�صاب وجبت �لزكاة .

وير�عى  للمزكي  �ململوكة  �ملختلفة  �الأم���و�ل  ح�صر  ثالثًا: 

فيها �الآتي:

ل زكاة على الأ�شول الثابتة :

مالية  لفر�ت  منه  �ال�صتفادة  بق�صد  ن�صريه  ما  كل  وهي 

طويلة ال بق�صد �إعادة �لبيع وعادة ما تكون �صخمة �لقيمة ويف 

ذلك حمافظة �ملجتمع على �لطاقة �الإنتاجية وكذلك ت�صجيع 

لالأفر�د على حتويل مدخر�تهم الأ�صول ثابتة تدر �لنفع عليهم 

تخ�صع  �الأ�صول  هذه  خمرجات  �إن  وحيث  جمتمعاتهم،  وعلى 

للزكاة، فال جنمع بن �إخ�صاع �الأ�صول وخمرجاتها للزكاة.

• بالبنك 	 )�ل��ن��ق��دي��ة  ل��ل��زك��اة  �مل��ت��د�ول��ة تخ�صع  �الأ���ص��ول 

و�ل�صندوق- �لب�صاعة- �أور�ق �لقب�س �جليدة........(

• �ملخ�ص�صات : �إذ� كانت �ملخ�ص�صات تتعلق باأ�صول فال تخ�صع 	

�أور�ق  �أ�صعار  هبوط  خم�ص�س   - �إه���الك  )خم�ص�س  للزكاة 

خم�ص�س   - حت�صيلها  يف  م�صكوك  دي��ون  خم�ص�س   - مالية 

هبوط �أ�صعار(
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• فال 	 �لثابتة  �الأ���ص��ول  من  تعترب  �لتاأ�صي�س:  م�صاريف 

تخ�صع للزكاة.

• غري 	 �ملحبو�س  �مل��ال  من  تعترب  �لغري:  ل��دى  �لتاأمينات 

قادرة على �لنماء فال تدخل يف �لوعاء �لزكوي.

• ت�صم �الأرباح �ملتحققة يف �لعام �إىل وعاء �لزكاة وكذلك 	

�الأرباح �ملرحلة من �ل�صنو�ت �ل�صابقة.

• �لزكوي 	 �لوعاء  تدخل يف  ملكية   وهي �صكوك  �الأ�صهم 

وتزكى بالقيمة �ل�صوقية.

• ب�صعر 	 �ل��زك��وي  �ل��وع��اء  تدخل يف  �لغري  ل��دي  �لب�صاعة 

�صوق �لبلد �ملوجودة فيه. 

رابعًا: ح�صر جميع �اللتز�مات على �ملزكي: 

• �الأج����ل و�ل��ق��رو���س 	 ق�����ص��رية  �ل��دف��ع  و�أور�ق  �ل��د�ئ��ن��ون 

يف  تدخل  كلها  �ملك�صوف  على  و�ل�صحب  �الأج��ل  ق�صرية 

�اللتزمات �لزكوية.

• �صمن 	 تدخل  للغري  و�مل�صتحقات  �مل�صتحقة  �مل�صروفات 

�اللتز�مات �لزكوية.

• و�أور�ق 	 و�ل�صند�ت  وف��و�ئ��ده��ا  �الأج���ل  طويلة  �لقرو�س 

�لدفع طويلة �الأجل ال تدخل يف �اللتز�مات �لزكوية.

• �ملخ�ص�صات �ملتعلقة بزيادة �اللتز�مات مثل )خم�ص�س 	

خم�ص�س   – �لتعوي�صات  خم�ص�س   – �خلدمة  نهاية 

�الإجاز�ت( تدخل يف �اللتز�مات �لزكوية.

• تزكى 	 د�ئ��ن��ة  وه��ي �صكوك  �خل��ز�ن��ة  و�أذون����ات  �ل�صند�ت 

بالقيمة �الإ�صمية.

حتديد وع�ء الزك�ة:
وعاء �لزكاة  =  �ملوجود�ت �لزكوية   - �اللتز�مات �لزكوية.

فاإذ� كان �لناجت ي�صل �لن�صاب وجبت �لزكاة و�إال فال زكاة 

ح�س�ب مقدار الزك�ة:
مقد�ر �لزكاة   = وعاء �لزكاة  *  ن�صبة �لزكاة.

ن�سب الزك�ة:
يتم تق�صيم مقد�ر �لزكاة بن �ل�صركاء بن�صب توزيع ر�أ�س 

�ملال ولي�س توزيع �الأرباح، فاإذ� كان هناك نظام �لدولة يطبق 

�لزكاة فاإن �لزكاة تربط على مال �ل�صركة ككل و�إن ل يكن 

فاإن كل �صريك ملزم باإخر�ج زكاته.

و�إن كانت ال تخرج زكاة يرى  �مل�صاهمة  يف حالة �صركات 

�لبع�س �أن يقوم �مل�صاهم باإخر�ج �لزكاة بقيمة ما ميلكه من 

�أ�صهم وعائد�تها يف نهاية كل حول، وهناك من يرى �أن تتم 

هو  �لغر�س  ك��ان  ف��اإن  �القتناء  من  �لغر�س  ح�صب  �لتفرقة 

كان  و�إن  جت��ارة،  زك��اة  وعائدها  تزكيها  فاإنها  فيها  �لتجارة 

�لغر�س �الحتفاظ بها للح�صول على عائدها فيزكي �لعائد 

منها فقط كزكاة نقود.

ويف �لنهاية هذ� قليل من كثري �جتهدنا لتب�صيط �الأمر 

�صحيحة  ب�صورة  زكاتها  �إخ���ر�ج  على  �ل�صركات  ولت�صجيع 

ب�صورة  ولي�صت  و�ملحا�صبية  �لفقهية  �الأ���ص�����س  على  ت�صتند 

جز�فية ترتكز على �لتقدير �ل�صخ�صي.

ال�سروط الواجب توافره� يف امل�ل اخل��سع للزك�ة:
�ملال  يف  �لت�صرف  على  �لقدرة  )وه��ي  �لتامة  �مللكية 

�ملال  يكون منافع هذ�  دون منازعة بحيث  تاماً  ت�صرفاً 

عائدة بالكامل له(.

• حلول �حلول.	

• بلوغ �لن�صاب. 	

• �صرط �لنماء.	

• �لزيادة عن �حلاجات �الأ�صيلة.	

بطاقة اشتراكمقالموزاييك

مجلة

فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..

تصدر عن معهد دبي القضائي 

4  أعداد في السنة
�أ�صعار �ال�صتر�كات :

في �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

للوز�ر�ت و�لهيئات �لحكومية: 120 درهماً

لالأفر�د: 60 درهماً في �ل�صنة

في �لخارج

للوز�ر�ت و�لهيئات �لحكومية: 50 دوالر�ً + تكلفة �لبريد

لالأفر�د: 25 دوالر�ً + تكلفة �لبريد

�أرغب في �ال�صتر�ك في مجلة »�لمعهد« �لف�صلية
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �س. ب .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لمدينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لبلد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفا�صيل �أخرى .
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Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD

 H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

��صم �لبنك:

فرع:

:)Swift Code(  صويفت كود�

��صم �لح�صاب:

:)IBAN A/C(  رقم �لح�صاب

مع �إر�صال �صورة �إي�صال �لحو�لة �إلى �لمعهد

لال�صتر�ك يرجى تعبئة �لنموذج �لمرفق �أو �الت�صال على عناوين �لمعهد

+ 9714  - +    فاك�س: 2827071   9714  - هاتف: 2833300 

mail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :بريد �إلكتروني

و�إر�صال �لقيمة �لمالية وفقاً للتالي 

�لدفع نقد�ً .. في مقر �لمعهد  -  1
 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /إ�صد�ر �صيك با�صم�  -  2

 .. �لتالي  �لح�صاب  �إلى  بنكية  حو�لة   -  3
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�إن تطوير �لعن�صر �لب�صري في مجال �لعمل �لق�صائي �إنما 

�إج��ر�ء�ت  �أولها يت�صل بتطوير  يكون من خالل ثالثة محاور 

بالق�صاء من  �لعاملين  كفاءة  رفع  وثانيها  و�الختيار  �لتعيين 

�إلى  ي�صتند  ل��الأد�ء  تقييم  نظام  تبني  و�أخ��ي��ر�ً  �لتدريب  خالل 

�الإج��ادة  على  حافز�ً  يكون  وحديثة  دقيقة  مو�صوعية  معايير 

ومعالجة �لثغر�ت، �إال �أن �لتدريب �لق�صائي قد يعد �أهم هذه 

�لمحاور �لثالثة.

وتكمن �أهمية �لتدريب �لق�صائي في �أنه ينقل �لم�صئولية 

ُيعد الق�شاء اأحد اأهم مقومات الحكم الر�شيد في الع�شر الحا�شر، وهو من اأهم عوامل النمو القت�شادي والتطور 

يكون  اأن  يجب  بل  ونزيه  م�شتقل  ق�شاء  وجود  يكفي  ل  اأنه  اإل  العامة.  الحريات  وتعزيز  والجتماعي  ال�شيا�شي 

اأداء الموؤ�ش�شات الق�شائية على اأعلى درجة من الحترافية واأن يتمتع العاملون فيها باأعلى م�شتويات الكفاءة، بما 

يمكنها من تحقيق �شيادة القانون ودفع تطور المجتمع ونمائه.

احترافية التدريب القضائي ونقل 
المسؤولية من الفرد إلى المجموعة

إعداد آمنة الشامسي
ق�شم التدريب والتطوير

amna.alshamsi@dji.gov.ae

مقالموزاييك

�لفرد  �لعمل من  �لمهني و�لكفاءة في  �لتخ�ص�س  عن تطوير 

�لعمل  �أد�ء  في  �لموؤ�ص�صة، فاالحتر�فية  �إلى  �أي  �لمجموع  �إلى 

�لق�صائي،  �لعمل  �أهم �صمات  �لدقيق من  �لمهني  و�لتخ�ص�س 

و�لقا�صي و�جب عليه �ل�صعي �لد�ئم لرفع قدر�ته و�ال�صتجابة 

الحتياجات �لمجتمع وعليه �أن يو�زن بين ما تفر�صه مقت�صيات 

��صتقالل �لق�صاء وبين مبد�أ م�صئولية �لق�صاء �أمام �لمجتمع.

تعريف التدريب الق�س�ئي:
يق�صد بالتدريب �لتنمية �لمنهجية لل�صلوكيات و�لمهار�ت 

و�لمعارف للفرد من �أجل م�صاعدته على �الأد�ء وفقاً للمعايير 

�لمطلوبة في �صياق معين.

و�أ�صبح �لتدريب �لق�صائي جزء�ً من �لحياة �ليومية لعمل 

�لقا�صي و�لموؤ�ص�صات �لق�صائية. ولي�س من �ل�صحيح �أن �لق�صاة 

كفئة تتمتع بم�صتوى رفيع من �لتاأهيل �لقانوني نتيجة �لمعايير 

للتدريب،  بحاجة  لي�صو�  و�لتعيين  �الختيار  لعملية  �ل�صارمة 

ذلك �أن هناك �لعديد من �لمهن �لتي يتمتع ممار�صوها بم�صتوى 

عال من �لخبرة مثل �لطيارين و�الأطباء بل ورو�د �لف�صاء، دون 

�أن يكون ذلك حائاًل دون تلقيهم لتدريب م�صتمر يناق�صون من 

خالله معوقات �الأد�ء وي�صعون لالرتقاء بها.

�إن �لمفهوم �لمتعارف عليه �الآن لمتطلبات �الأد�ء �لق�صائي 

ي�صمل �الإلمام بالقانون، �لمهارة و�لفاعلية وح�صن �إد�رة �لوقت، 

ومن  �ل��ف��ردي��ة  �لناحية  م��ن  ه��ذ�  و�ل�صلوك  �لقيم  ع��ن  ف�صاًل 

�لق�صائي  �لنظام  ��صتجابة  م��دى  ي�صمل  �لموؤ�ص�صية  �لناحية 

الح��ت��ي��اج��ات �ل��م��ج��ت��م��ع م���ن ح��ي��ث ت��وف��ي��ر �الأم�����ن �ل��ق��ان��ون��ي، 

�لق�صايا،  في  للف�صل  �لمعقولة  �ل�صرعة  و�لعد�لة،  �النت�صاف 

 Sir Anthony ح�صن �إد�رة مرفق �لعد�لة. وعلى حد تعبير �ل�صيد

ف��اإن  �الأ���ص��ب��ق  �أ�صتر�ليا  ف��ي  �لعليا  �لمحكمة  رئي�س     Mason

�لم�صكالت  لمناق�صة  �أن يخ�ص�س  �لق�صائي ال يجب  �لتدريب 

�لقانونية و�لمبادئ �لق�صائية و�إد�رة �لعد�لة فح�صب بل يجب 

�أن ين�صب على �لتفاعل بين �لقانون و�لمجتمع.

يق�سد ب�لتدريب.. تنمية �سلوكي�ت 

ومه�رات ومع�رف الفرد
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لتلبية  �الأ���ص��ا���ص��ي   �ل��ت��دري��ب  �ل��م��ع��ه��د  بتطبيق  ي�����ص��اه��م  

من  وذلك  و�لق�صائية  �لقانونية  بالفئة  �لخا�صة  �الحتياجات 

خالل دبلوم �لعلوم �لقانونية و�لق�صائية لتاأهيل �أع�صاء �لنيابة 

�لق�صاء  لتاأهيل  و�لق�صائية  �لقانونية  �لعلوم  دبلوم  �لعامة، 

�لق�صاة  لتاأهيل  و�لق�صائية  �لقانونية  �لعلوم  دبلوم  �لع�صكري، 

�الأ�صريين،  �لمحكمين  لتاأهيل  �لمهني  �لتاأهيل  دبلوم  �لجدد، 

دبلوم �لتاأهيل �لمهني لتاأهيل �لماأذون �ل�صرعي.

�لتدريبية  �لبر�مج  خ��الل  من  وذل��ك  �لم�صتمر  و�لتدريب 

متخ�ص�صة  جهة  باعتباره  �لمعهد  بها  يقوم  �لتي  �لم�صتمرة 

بما  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لق�صائية  �ل��م��ج��االت  ف��ي  �لعاملين  ب��ت��زوي��د 

للتطوير  كنتيجة  الزم����ة  وم���ه���ار�ت  م��ع��ل��وم��ات  م���ن  ي�صتجد 

�لق�صائية،  و�الإج�����ر�ء�ت  �لقانونية  �لت�صريعات  ف��ي  �لحا�صل 

وذلك بت�صميم بر�مج تدريبية ق�صيرة.

اأنواع ومن�هج التدريب الق�س�ئي:
تعتمد �أنو�ع ومناهج �لتدريب �لق�صائي على م�صتوى �لخبرة 

تكوين  �أو  �أ�صا�صي،  ت��دري��ب  �إل��ى  في�صنف  للمتدربين  �لمهنية 

�لق�صائية  �الأنظمة  في  ت�صميته  على  �لعادة  جرت  كما  �أ�صا�صي 

�لملتحقين  ي�صتهدف    Formation Initiale �لفر�نكوفونية 

�أو من يجري تهيئتهم لاللتحاق به،  حديثا بالعمل �لق�صائي 

وتدريب م�صتمر Formation Continue  ي�صتهدف �لممار�صين 

للعمل �لق�صائي على �ختالف م�صتويات خبرتهم.

معهد دبي الق�س�ئي منوذجً�:
1996م  ل�صنة   )1( رق��م  �ل��ق��ان��ون  بموجب  �لمعهد  تاأ�ص�س 

�ل�صادر من �صاحب �ل�صمو حاكم دبي، و�لمعدل بالقانون رقم 

27 ل�صنة 2009م، �ل�صادر في 3دي�صمبر 2009م، كموؤ�ص�صة عامة 

�أن�صئ  وقد  �لقانونية،  و�الأهلية  �العتبارية  بال�صخ�صية  تتمتع 

لي�صاهم برفد �لموؤ�ص�صات �لق�صائية و�لعدلية و�لقانونية في 

�لموؤهلة،  �لب�صرية  بالمو�رد  �لمتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 

وملحق بديو�ن �صاحب �ل�صمو حاكم دبي.

للتميز  �إقليمياً  نكون مركز�ً  �أن  �لمعهد على  روؤي��ة  وتن�س 

�أع�صاء �لمجتمع  �أما �لر�صالة فهي تزويد  �لقانوني و�لعدلي، 

ب��اأف�����ص��ل ت��دري��ب م��ه��ن��ي، م��ع �ل��ت��ط��وي��ر �لم�صتمر  �ل��ق��ان��ون��ي 

الإك�صابهم �لمعرفة �لحديثة ذ�ت �ل�صلة.

ويعتمد �لمعهد على مجموعة من �لقيم �لموؤ�ص�صية وهي: 

يوؤ�ص�س  ما  �أهم  ولعل  و�البتكار،  و�ل�صفافية،  و�لتميز،  �لجودة 

كلمة  هي  �لتدريب  مجال  في  �لمعهد  عمل  و�أهمية  لطبيعة 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم: »ما �صننفقه 

نعرف  ال  بالم�صتقبل  كبير  ��صتثمار  و�لتاأهيل  �لتدريب  على 

�أف�صل منه«.

ويهدف �لمعهد �إلى تطوير بر�مج وم�صار�ت تاأهيلية وتدريبية 

متخ�ص�صة ت�صتهدف توفير كفاء�ت ب�صرية موؤهلة في �لمجاالت 

�لمجتمعي  �ل��وع��ي  م�����ص��ت��وى  وتح�صين  و�ل��ع��دل��ي��ة،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

بالجو�نب �لقانونية و�لعدلية �لعامة، ف�صال عن تطوير �صبكة 

وتطوير  و�لمعلومات،  �لخبر�ت  لتبادل  ودولية  محلية  عالقات 

قو�عد بيانات ومعلومات ومن�صور�ت ودر��صات متخ�ص�صة لدعم 

�لعاملين في �لمجاالت �لقانونية و�لعدلية.

HH Sheikh Mohammed @HHShkMohdJan 19

مقد�س..  وطني  و�ج��ب  و�صيادتها  ��صتقاللها  على  و�لمحافظة  �ل��دول��ة  حماية 

و�لقانون �لجديد �صيطبق على �لجميع..

drjasem21h@ د. جا�صم �لمطوع

وقفة �صادقة مع �لنف�س قد تنقلنا من عالم �ل�صياع �إلى عالم �لنجاح.. لحظات 

�صادقة نب�صر بها �لحياة من منظور �آخر. »حا�صبو� �أنف�صكم قبل �أن تحا�صبو�«.

Smm_lawJan 14@ ُْم�ّو �لَق�ان�ون �صُّ

لكل �أ�صل ��صتثناء، و�ال�صتثناء على �ال�صتثناء �أ�صل. قاعدة_قانونية

salahbufroshaJan 20@ صالح بوفرو�صه �لفال�صي�

�عتبار�ً من �لغد �صوف يحظر في �الإمار�ت �لت�دخين �أثناء قيادة �ل�صيارة �لخا�صة 

في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره 12 عاماً.

obaidalosaimiAug 25@ د. عبد�هلل �لع�صيمي

�لم�صلحة  على  مقدمة  �لعامة  و�لم�صلحة  �ل��ع��ام  �لن�س  يقيد  �لخا�س  �لن�س 

�لخا�صة وال يجوز �التفاق بن�س خا�س على تقييد نظام عام قانون

Maysa_GhadeerJul 17@ مي�صاء ر��صد غدير

�إذ� كان �لقانون في دولة �الإمار�ت يجرم ت�صوير �الآخرين ون�صر �صورهم نرجو 

من �لمخت�صين و�لجهات �لم�صوؤولة تعميم �لمو�د ون�صرها قانون �الإمار�ت

HAWRAMOSA Jun 2@ حور�ء مو�صى

�لوقوع  �لمادية )�ل�صارة( مقدرة  �لنتيجة  �أن  �لخطر ذلك  �لم�صرع على  يعاقب 

متى تو�فرت �لظروف لذلك. قانون

Attorney1000 May 9@ م�صت�صار قانوني

ومن ثم يجوز للو�لي �أن يعزل �لقا�صي ويقول له: ما عزلتك لف�صاد فيك لكني 

�أخ�صى �أن تن�صى �لعلم، فادر�س ثم عد �إلينا حتى ُنقلدك ثانياً. قانونيات قانون

التدريب الق�س�ئي �س�ر جزءًا من 

احلي�ة اليومية للموؤ�س�س�ت الق�نونية

تغريدات قانونيةمقالموزاييك

إعداد: شمسة خليفة المري
مكتب الفعالية املوؤ�ش�شية

salmarri@dji.gov.ae
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إعداد/ محمد اليافعي
yafai.mohd@gmail.com

تكون  �لعلمي  �مل��ج��ال  يف  �حل�صر،  ال  �مل��ث��ال  �صبيل  وعلى 

�الأنثى  ت�تحمل  بينما  للذكر،  �الإخ�صاب  مهمة  بالفطرة 

�ل�صرعي، فقد  و�أم��ا يف �جلانب  و�ل���والدة.  م�صقة �حلمل 

ل��ل��ذك��ر م��ث��ل حظ  �مل����ري�ث  �أوج����ب �هلل �صبحانه وت��ع��اىل 

با�صر�ط  �إال  �ملعادالت  ت�ت�حقق مثل هذه  �الأنثي�ن. فال 

حتديد �جلن�س.وال م�صاحة هنا ملناق�صة �إجر�ء �أي تعديل 

ي��ج��وز حتى جمرد  ال  �ل��ت��ي  �لرّب�انية  �ل��ق��و�ن��ن  ه��ذه  يف 

�لتفكري بتغيري �أي جزئية منها.

و�أما من حيث �لقو�نن و�لت�صريعات، فكان لهذ� �الختالف 

�لنوعي �آثاره �لقانونية �لتي �متدت �إىل تخ�صي�س بع�س 

حتى  �أو  و�حل��ق��وق  �الم��ت��ي��از�ت  بع�س  منح  �أو  �لوظائف، 

فر�س عقوبات جلن�ٍس دون �الآخر. و�أب�صطه مثااًل و�أكره 

�صيوعاً يف معظم دول �لعال: �إجاز�ت �لو�صع للموظفات 

�الإناث و�إجاز�ت �الأبوة للموظفن �لذكور.

و�����ص���رط �مل�����ص��ّرع �الإم����ار�ت����ي �أن ي��ك��ون �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام 

�الحتادي ذكر�ً )1( و�لق�صاة يف �ملحاكم �الحتادية ذكور�ً. 

م�صرح �جلرمية  �صو�ًء يف  �لذ�تي  �لتفتي�س  �إج��ر�ء  وعند 

�شمنها  ومن   - الحية  الكائنات  �شفات  تختلف 

الإن�����ش��ان - ف��ي ال��ذك��ور منها ع��ن الإن���اث م��ن حيث 

والخاليا  الكرومو�شومات  في  المتمثلة  طبيعتها 

الإن�شان  يولد  خ�شائ�س  فهي  الجن�شية،  والأع�شاء 

بما  الفطرة  اتجهت  الختالفات  لهذه  ونتيجة  بها. 

يتفق معها العقل والمنطق نحو تحديد وتعي�ين مهام 

معينة يناط بتاأديتها جن�ٌس دون الآخر.

ُيشترط أن  تكون

أنثــى
مقالموزاييك

�الأن��ث��ى  �مل��ت��ه��م��ة  تفتي�س  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل�����ص��ج��ون،  �أو 

�أقو�ل �صهود �لتفتي�س من  ُ�قبل  �أنثى، حيث ال ت� مبعرفة 

وظيفة  ل�صاغل  بالن�صبة  �لقانون  ّ�ل  وف�ص�  .)2( �ل��ذك��ور 

الأن  �أنثى  تكون  �أن  �لطبية  �مل��ج��االت  يف  �لتخاطب  ف�ني 

حكومة  ومتنح   .)3( �الأط��ف��ال  مع  �صيكون  عملها  معظم 

�أر��س   �أو  �صكناً حكومياً  �الأر�م��ل و�ملطلقات  دبي لالإناث 

�صكنية يف �الإمارة )4(. ولكي تكون عقوبة �جلاين �ل�صجن 

قانوين  بغري وجه  �أو �حلجز  �ملوؤبد يف جرمية �خلطف 

ي�صرط �أن يكون �ملجني عليه من فئة �الإناث، فاإن كان 

ميكن  وال   .)5( �مل��وؤق��ت  �ل�صجن  �لعقوبة  �أ�صبحت  ذك���ر�ً 

�رتكاب جرمية �جتار بالب�صر بحق ذكٍر بالغ، بل ي�صرط 

�أن��ث��ى يف  �ل�صحية  ت��ك��ون  �أن  )6(. وي��ج��ب  �أن��ث��ى  ت��ك��ون  �أن 

ون�صبة   .)7( �حلياء  يخد�س  وج��ه  على  �لتعر�س  جر�ئم 

�لتعوي�س �ملدين لالأنثى �ملت�صررة من �لت�صوه يف �لوجه 

 - �لقانون  بحكم   - وي�صتفيد  للذكر.  ن�صبته  م��ن  �أك��رب 

�لطالب �لذكر �ملتزوج من �خلدمات �لتي تقدمها وز�رة 

�ل�صوؤون �الجتماعية )8(. 

تعاىل:  لقوله  م�����ص��د�ق��اً  �إال  �الخ��ت��الف��ات  ه��ذه  ت���اأِت  ل 

ْنَثى(.
ُ

َكُر َكااْلأ )َوَلْي�َس �لَذّ

املراجع
1 - مادة 18 من �لقانون �الإمار�تي �التحادي رقم 3 ل�صنة 1983 في �صاأن 
�الإم��ار�ت��ي  �لقانون  من   10 رق��م  و�ل��م��ادة  �الت��ح��ادي��ة،  �لق�صائية  �ل�صلطة 

ب�صاأن   1992 ل�صنة   8 رقم  �لقانون  بتعديل   1995 ل�صنة   3 رقم  �التحادي 

�لنيابة �لعامة.

قانون  باإ�صد�ر   1992 ل�صنة   35 رق��م  �الت��ح��ادي  �لقانون  2 من  م��ادة   -  2
�الإجر�ء�ت �لجز�ئية.

�الأط��ب��اء  �لترخي�س لغير  و���ص��روط  م��ن نظام   7 �ل��م��ادة  م��ن   4 �لبند   -  3
و�ل�صيادلة بمز�ولة بع�س �لمهن �لطبية في �لقطاع �لخا�س 1987.

�لم�صاكن  ب�صاأن تنظيم منح   2006 ل�صنة   4 �لقر�ر رقم  6 من  �لمادة   -  4
�لحكومية و�الأر��صي �ل�صكنية للمو�طنين في �إمارة دبي.

5 - �لمادة 344 من قانون �لعقوبات �التحادي �الإمار�تي.
جر�ئم  مكافحة  ب�صاأن   2006 ل�صنة   51 رق��م  �ل��ق��ان��ون  م��ن   2 �ل��م��ادة   -  6

�الإتجار بالب�صر .

7 - �لمادة 359 من قانون �لعقوبات �التحادي �الإمار�تي.
�ل�صمان  ب�صاأن   1981 ل�صنة   13 رق��م  �الت��ح��ادي  �لقانون  1 من  م��ادة   -  8

�الجتماعي.

مالئكة األمن

فة
وق

م���ن خ����الل ن��ط��ق ك��ل��م��ة �مل��الئ��ك��ة ي��ت��و�ج��د ���ص��ع��ور 

و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ب���االأم���ن  �ل�����ص��خ�����س  ل���دى  �إر�دي  ال 

توؤمن  م�صلمة  �أم���ة  ون��ح��ن  ال،  كيف  و  و�حل��ر����ص��ة 

�ليوم  نقول  ول��ه��ذ�،  ومالئكته،  وج��ل  عز  باخلالق 

�إن �صلطاتنا �الأمنية هي مبثابة �ملالئكة  بكل فخر 

�لتي حتر�س على تعزيز �الأمن و�الأمان و�ال�صتقر�ر 

للدولة و�أفر�دها.. و ذلك يتج�صد يف ��صر�تيجيات 

و�ل�صرطية  و�الأمنية  �لع�صكرية  �أجهزتها  تطوير 

وذلك  لها،  �لد�عمة  �ملدنية  �جلهات  من  و�لعديد 

عرب تاأهيل �لكو�در �لب�صرية و�الإمكانات و�لتقنيات، 

�أمن  لتكون ه��ذه �الأج��ه��زة ق��ادرة دوم��اً على �صون 

�ل�صعور  حتقيق  �إىل  وو���ص��واًل  و��صتقر�ره،  �لوطن 

ب��ال�����ص��ع��ادة ل���دى �ل��ف��رد وذل����ك  ت��اأك��ي��د ع��ل��ى تعليق 

مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

ل��الأمم  �ل��ث��اين  �مل�صح  نتائج  -رع���اه �هلل- على  دب��ي 

�ل�صعوب،  ب��ن  و�لر�صا  �ل�صعادة  مل��وؤ���ص��ر�ت  �ملتحدة 

�الأول  �ملركز  �الإم���ار�ت فيها يف  دول��ة  و�لتي ج��اءت 

عربياً، ويف �ملركز �ل� 14 على م�صتوى �صعوب �لعال 

�لبد�ية ملجتمع م�صتقر  �لفرد هي  »�صعادة  �أن  على 

مطمئن ومنتج« وبذلك نكون �أ�صعد �صعب.

شيماء مانع أحمد 
طالبة حقوق –�ل�صنة �لثالثة
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مكتب الفعالية املوؤ�ش�شية إعداد: /منتديات وفعاليات ومعار�س كامريا املعهد
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/منتديات وفعاليات ومعار�س كامريا املعهد



تبحث  �الإمار�ت  باأن  �لعال  �إىل  ر�صالة  يف  ومتثلت   2011 نوفمرب  يف  �لفكرة  بد�أت 

�لتقدم بطلب ملف ال�صت�صافة �إك�صبو 2020.

�آل مكتوم  �أ�صدر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد   2012 19/ فرب�ير    يف 

عليا  بت�صكيل جلنة  دبي مر�صوماً  �لوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

ال�صت�صافة �إك�صبو �لدويل 2020 برئا�صة �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم.

�حلدث  ال�صت�صافة  �لعاملية  حملتها  �الإمار�ت  �أطلقت   2012 فرب�ير/   /28 يف   

جونز�لي�س  في�صنتي  للمعار�س  �لدويل  للمكتب  �لعام  �الأمن  زيارة  مع  بالتز�من 

لو�صرينالي�س �إىل �لدولة.

�لدويل  �ملكتب  مقر  �الإمار�تية  �لعليا  �للجنة  وفد  ز�ر   2012 يونيو/   /10 يف    

للمعار�س يف باري�س وقدم عر�صاً تو�صيحياً.

ملوقع  �لرئي�س  �ملخطط  و�صع  �لعاملية  �ل�صركات  كربيات  بد�أت  3/يوليو/  يف    

�ملعر�س �ملقرح �لذي ك�صف عنه يف 17/دي�صمرب/ 2012.

مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  تر�أ�س  12/يونيو/2013  يف    

وفد �لدولة �إىل باري�س كا�صفاً �لنقاب عن مبادرة »�إك�صبو اليف« و�ل�صعار�ت �لفرعية 

للملف وهي �حلر�ك وحتقيق �ال�صتد�مة وخلق �لفر�س، �إ�صافة �إىل �إن�صاء �صندوق 

وبرنامج لل�صر�كة و�البتكار بقيمة 100 مليون يورو.

  يف 13/يونيو/2013 كتب �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم مقااًل 

ن�صرته �ل�صحف �ملحلية حتت عنو�ن )ملاذ� نريد ��صت�صافة �لعال يف 2020؟( تناول 

فيه �أهمية ودو�فع �ملناف�صة.

)تو��صل  �إك�صبو  ��صت�صافة  ملف  �صعار  يحمل  كتاب  �صدور  19/يونيو/2013    

�لعقول و�صنع �مل�صتقبل(.

ومبعوثن  دول  �صفر�ء  من  موفد�ً   250 �الإمار�ت  ��صتقبلت  22/�أكتوبر/2013   

ميثلون 167 دولة ع�صو يف �ملكتب �لدويل للمعار�س – �ملنظمة �لدولية �مل�صوؤولة عن 

�ختيار �لدول �مل�صيفة ملعر�س �إك�صبو.

�لدويل  �ملكتب  �جتماع  حيث  �الأنفا�س  حب�س  يوم  27/نوفمرب/2013  �الأربعاء   

جوالت  ثالث  جرت  حيث  �الإمار�ت،  وفد  بينهم  ع�صو�ً   168 بح�صور  للمعار�س 

ت�صويت الختيار �ملدينة �مل�صت�صيفة.. حيث خرجت �صاوباولو )�لرب�زيل( ثم �أزمري 

)تركيا( ويف �جلولة �لثالثة فازت دبي )�الإمار�ت( على مدينة �يكاتنبريغ )رو�صيا( 

بـ 116 �صوتاً.

 م�صاء �الأربعاء 27/نوفمرب/2013 �أجرى �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  باأخيه  هاتفياً  �ت�صااًل  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل 

حممد بن ر��صد �آل مكتوم، رعاه �هلل، هناأه خالله بفوز دبي با�صت�صافة �إك�صبو 2020.

مع  يتز�من  �لذي  �لفوز  بهذ�  ت�صاعفت  �الإمار�ت  يف  فرحتنا  �أن  �صموه  و�أكد   

�حتفاالتنا باليوم �لوطني لدولة �الإمار�ت، ونوه �صموه �إىل �أن هذ� �لفوز هو تتويج 

منذ  متو��صل  ب�صكل  دولتنا  حتققها  �لتي  �لكبرية  و�الإجناز�ت  �لنجاحات  ل�صل�صلة 

قيامها قبل 42 عاماً، ما جعلها حتتل مو�قع �ل�صد�رة يف �ملجاالت كافة.

 وقال �صموه: لقد كنا على ثقة منذ �ليوم �الأول لتقدمنا با�صت�صافة �إك�صبو 2020 

باأن دبي جديرة بالفوز، و�أن بالدنا متتلك كل مقومات �لنجاح لتنظيم معر�س فريد 

ي�صفي ب�صمة جديدة ومميزة على معار�س �إك�صبو �لدولية.

أيام في التاريخ

98

تفاصيل يرويها

ملف استضافة إكسبو

للح�شول على اإ�شداراتنا 

رجاء الت�شال ب� معهد دبي الق�شائي – ق�شم البحوث والدرا�شات

وللح�شول على اإ�شداراتنا  خارج الدولة:

جمهورية م�شر العربية : مكتبة دار النه�شة العربية

اململكة العربية ال�شعودية : مكتبة القانون والقت�شاد 98




