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جملة ف�سلية تعنى بن�سر البحوث والدرا�سات والثقافة القانونية



صدر حديثًا

العدد الرابع
 من مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة

للح�سول على اإ�سداراتنا 

رجاء االت�سال بـ معهد دبي الق�سائي - ق�سم البحوث والدرا�سات

وللح�سول على اإ�سداراتنا  خارج الدولة:

جمهورية م�سر العربية : مكتبة دار النه�سة العربية

اململكة العربية ال�سعودية : مكتبة القانون واالقت�ساد

اجلمهورية اللبنانية: مكتبات احللبي



لقطة العدد: عدسة/ سالمة حمد الكتبي - من ألبوم إنسانيته  .. إلهام المبدعين
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املدير العام  

القاضي د.جمال السميطي

جهازاً  بو�صفها  ال�صيا�صية  النظم  يف  الت�صريعية  ال�صلطة  تعمل 

الدولة ون�صيجها،  داخل هرمية  وت�صريعياً  رقابياً  يوؤدي دوراً  فعااًل 

يف  اجلديدة  التوجهات  امت�صا�ص  الت�صريعية  ال�صلطة  وت�صتطيع 

التي  واحلاجات  الوطنية  االأولويات  ومعاينة  واحتواءها،  املجتمع 

ومتار�ص  حراكه.  يف  والتغيري  للتطور  نتيجة  املجتمع  يفرزها 

هما:  جوهريني  دورين  �صيا�صي  نظام  اأي  يف  الت�صريعية  ال�صلطة 

االإدارية، هذا  والهيئات  والدوائر  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  اأداء  مراقبة 

واإن  اأخرى،  ناحية  من  القوانني،  بت�صريع  تقوم  كما  ناحية،  من 

من  اأخرى  جمموعة  اإليها  وي�صاف  تختلف  قد  االأدوار  تلك  كانت 

حقيقة  ويف  الدول.  د�صاتري  ح�صب  تختلف  التي  االخت�صا�صات، 

التي  القوانني  ت�صريع  وجودها  من  اجلوهري  الهدف  فاإن  االأمر، 

حتتاجها كل من احلكومة واملجتمع. 

وقد كانت ال�صلطة الت�صريعية قدمياً حمتكرة من جانب امللوك من 

ال�صعوب  اإن  اأخرى، حيث  الدين من جهة  جهة، ومن جانب رجال 

القدمية كانت عاجزة عن اإدراك اأن القانون ين�صاأ بطريقة تلقائية 

اإىل الظاهرة الطبيعية نف�ص نظرتهم  البيئة، فنظروا  تاأثري  حتت 

اإىل ظواهر الكون الطبيعية املحيطة بهم، ون�صبوا كل هذه الظواهر 

عنهم  �صادرة  كانت  لو  حتى  االآلهة،  اإىل  م�صدرها،  يجهلون  التي 

القانون  اإله  )حتوت(  اأن  م�صر  يف  مينا  امللك  فادعى  اأنف�صهم،  هم 

عند الفراعنة قد اأوحي اإليه بالقوانني التي و�صعها لتكون م�صدر 

�صوروا  الذين  البابليني،  عند  الظاهرة  نف�ص  وجند  عظيمة،  نعم 

وقد  )�صم�ص(.  االإله  من  ال�صهري  قانونه  تلقى  حمورابي  امللك  اأن 

الرومان،  وعند  االإغريق،  عند  بالتبلور،  الت�صريعية  ال�صلطة  بداأت 

وال �صيما اإبان الع�صر اجلمهوري، )بدءاً من �صنة 509 ق.م(. ولكن 

الفقيه  اأفكار  مع  اإال  بدقة  يظهر  مل  الت�صريعية  ال�صلطة  مفهوم 

عن  ال�صهرية  ونظريته   ،)1689-1755( )مونت�صكيو(  الفرن�صي 

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

مجلس دبي التشريعي
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الف�صل بني �صلطات الدولة، وف�صلها عن بع�صها بع�صاً.

دبي،  اإمارة  القانون يف  تاريخ  يف  مهماً  يوماً   2014 يونيو   10 يعد 

اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  فيه  اأ�صدر  الأنه  وذلك 

حاكماً  ب�صفته  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 

»اللجنة  اإن�صاء  ب�صاأن   ،2014 ل�سنة   23 رقم  املر�صوم  دبي  الإمارة 

يف  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ب�صمو  وتلحق  للت�صريعات«  العليا 

دون  للت�صريعات«  العليا  »اللجنة  انفراد  على  املر�صوم  ون�ص  دبي،  

كما  دبي،  اإمارة  يف  بالت�صريعات  املتعلقة  امل�صائل  بجميع  غريها 

متثل احلكومة واجلهات احلكومية يف امل�صائل املتعلقة بالت�صريعات 

ومهام  اخت�صا�صات  وت�صمل  اخلارجية،  واالتفاقيات  االحتادية 

املتعلقة مبتابعة �صحة  النظم اخلا�صة  اأي�صاً، و�صع  العليا  اللجنة 

الت�صريعات من قبل اجلهات احلكومية، ومتابعة تنفيذها  تطبيق 

رئي�ص  �صمو  اإىل  ترفع  دورية  تقارير  واإعداد  الت�صريعات،  لتلك 

املجل�ص التنفيذي يف دبي، باالإ�صافة اإىل اخت�صا�صات اأخرى.

هدفاً  حتقق  اللجنة  لتلكم  املر�صوم  اأوالها  التي  االخت�صا�صات  اإن 

يف  احلقوقية  واملنظمات  العاملية  الد�صاتري  كافة  تقّره  �صامياً 

هيئات  خالل  من  ال�صلطات  بني  الف�صل  اأهمية  وهو  الوقت،  ذات 

الق�صائية  ال�صلطات  هنا  واأعني  املختلفة،  االخت�صا�صات  متار�ص 

والتنفيذية والت�صريعية، بحيث لو اجتمعت لدى جمل�ص ي�صم يف 

اأو ق�صائية  اأع�صاء من جمال�ص لها اخت�صا�صات تنفيذية  ن�صيجه 

لوقعنا يف مع�صلة ت�صارب امل�صالح، كل ذلك بغية حتقيق امل�صالح 

ذلك  لتحقيق  املثلى  الو�صيلة  هو  الف�صل  فاإن  لذا  العليا،  القومية 

حتى ال جتتمع ال�صلطات يف يد واحدة. ها نحن اأمام اللجنة العليا 

للت�صريعات التي هي يف حقيقتها مبثابة »جمل�ص ت�صريعي«، وهي 

التنفيذي، ولو متح�صنا  الق�صائي واملجل�ص  املجل�ص  منف�صلة من 

الوقت،  ذات  يف  وتطويري  رقابي  اخت�صا�ص  فهي  اخت�صا�صاته 

ال�صادرة  الت�صريعات  خالل  من  التنفيذية  االأجهزة  تراقب  فهي 

والتي حتكم اخت�صا�صات ويف ذات الوقت تراقب مدى تطابق تلك 

الت�صريعات للواقع املاأمول. 

مهمة،  فرتة  على  مقبلة  فدبي  كثرية،  حتديات  اللجنة  تلك  اأمام 

اإىل  الفرتة بحاجة  بالتحديات، تلك  وهكذا دبي كعادتها مرتبطة 

جتيي�ص كافة اجلهود وحت�صري البنى التحتية بحيث تكون جاهزة 

ذلك،  يف  ن�صك  ال  ونحن  والفعاليات،  التحديات  تلك  ال�صتقبال 

عما  مغاير  دور  لها  �صيكون  دبي  اإمارة  يف  اجلديدة  فالت�صريعات 

�صبق، فقد تاأثرت كافة القطاعات باالأزمة االقت�صادية التي بداأت يف 

2008 وهذا يت�صمن الت�صريعات، فقد تركزت على تنظيم املنازعات 

الق�صائية  اللجان  واإن�صاء  املتعرثة  الديون  وحل  ال�صوق  وا�صتقرار 

الهيكلة  الإعادة  الالزمة  القرارات  اإ�صدار  اإىل  باالإ�صافة  اخلا�صة، 

وجدولة الديون، وما تناولته و�صائل االإعالم من قيام )نخيل( من 

ت�صديد قرابة ثمانية مليارات درهم قبل املوعد باأربع �صنوات، دليل 

على اأن الت�صريع يجب اأن يغري جلده بحيث يتنا�صب مع الظروف 

دوره  يكون  اأن  الت�صريع يجب  فاإن  اعتقادي  املواتية واحلالية، ويف 

االقت�صادية  التحديات  مع  يتفاعل  اأن  يجب  اإنه  حيث  من  كذلك 

واالجتماعية وباقي التحديات املجتمعية.

المواطن نجح في كافة الوظائف والمهن، نقطة وأول السطر..
واأن������ا ال اأ����ص���ك ف���ي ق���درت���ه ع��ل��ى ���ص��ي��اغ��ة 
المجال،  ه��ذا  ف��ي  واال�صتثمار  فِلَم ال تثق بع�ص الجهات في ذلك؟ الت�صريعات 
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برئاسة المستشار عصام الحميدان
مجلس إدارة المعهد يستعرض إنجازات  النصف األول من 2014

ويعتمد عدداً من المشروعات التدريبيةواإلصدارات الجديدة
عي�صى  ع�����ص��ام  ال��م�����ص��ت�����ص��ار  ب��رئ��ا���ص��ة 

الحميدان، النائب العام الإمارة دبي رئي�ص 

ال����دوري  االج��ت��م��اع  ُع��ق��د  االإدارة  مجل�ص 

ا�صتعرا�ص  ���ص��ه��د  ال����ذي  االإدارة  لمجل�ص 

التي تحققت خالل ن�صف  االإنجازات  اأبرز 

�صل�صلة  تقديم  م�صتوى  على   2014 ال��ع��ام 

الم�صتمر  والتطوير  التدريب  ب��رام��ج  م��ن 

بكوادر  والق�صائي  القانوني  القطاع  ورفد 

وط��ن��ي��ة م���وؤه���ل���ة ل���ق���ي���ادة م�����ص��ي��رة ال��ت��م��ي��ز 

كما �صدق مجل�ص  الم�صتقبل.  في  العدلي 

المن�صوري،  ط��ار���ص  ان�صمام  على  االإدارة 

وتعيينه  دبي، للمجل�ص  محاكم  عام  مدير 

وح�����ص��ر  االإدارة.  م��ج��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب��اً 

جمال  الدكتور  القا�صي  من  كل  االجتماع 

ح�����ص��ي��ن ال�����ص��م��ي��ط��ي، م���دي���ر ع����ام ال��م��ع��ه��د 

عام  مدير  بالهول،  محمد  ل��وؤي  والدكتور 

دائرة ال�صوؤون القانونية واالأ�صتاذ اأحمد بن 

حميدان، نائب مدير ديوان �صاحب ال�صمو 

ح��اك��م دب���ي وال��م�����ص��ت�����ص��ار وال��م��ح��ام��ي عبد 

المنعم �صويدان. 

على  ال�صميطي  جمال  الدكتور  واأثنى 

العام  خ��الل  تحقيقها  تم  التي  االإن��ج��ازات 

التدريبية  البرامج  م�صتوى  على  الما�صي 

وال�������ص���راك���ات اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة 

في  الهائل  والتطور  والدولية  واالإقليمية 

كافة اأق�صام واإدارات المعهد. 

طارش المنصوري  نائباً لرئيس مجلس إدارة »دبي القضائي«

االإدارة  ل���م���ج���ل�������ص  اج����ت����م����اع  ف�����ي 

الم�صت�صار ع�صام عي�صى  �صعادة  برئا�صة 

ال��ح��م��ي��دان ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام الإم�����ارة دب��ي 

رئ��ي�����ص ال��م��ج��ل�����ص، ���ص��ه��د ع��ل��ى ج���دول 

مجل�ص  لرئي�ص  ن��ائ��ب  اخ��ت��ي��ار  اأع��م��ال��ه 

�صعادة  اخ��ت��ي��ار  ت��م  وق���د  ال��م��ع��ه��د  اإدارة 

ط���ار����ص ع��ي��د ال��م��ن�����ص��وري م���دي���ر ع��ام 

ل��رئ��ي�����ص المجل�ص  ن��ائ��ب��اً  دب���ي  م��ح��اك��م 

المعهد  ب����اإدارة  المن�صوري  اأ���ص��اد  وق��د 

تحقيقها خالل  ت��م  ال��ت��ي  واالإن���ج���ازات 

البرامج  م�صتوى  على  الما�صي  ال��ع��ام 

اال�صتراتيجية  وال�����ص��راك��ات  التدريبية 

المحلية واالإقليمية والدولية والتطور 

الهائل في كافة اأق�صام واإدارات المعهد، 

اإل����ى م��وا���ص��ل��ة العمل  وق�����ال: »ن��ت��ط��ل��ع 

كافة  لتنفيذ  الحثيث  وال�صعي  ال��ج��اد 

التو�صيات الجديدة التي من �صاأنها دفع 

م�صيرة المعهد«، وقدم ال�صكر ل�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم 

ال���دول���ة رئ��ي�����ص مجل�ص  ن���ائ���ب رئ��ي�����ص 

ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، ل��ث��ق��ت��ه ال��غ��ال��ي��ة 

بتعيينه ع�صواً في مجل�ص اإدارة المعهد 

ولكل من رئي�ص واأع�صاء مجل�ص االإدارة 

ولجميع العاملين في المعهد.

أنشطة المعهد
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اختتام  برنامج 

»الموجه الوطني«

بتخريج 10 مدربين معتمدين

ال��ذي  المعتمد  االإب��داع��ي  برنامجه  المعهد  اختتم 

المواطنين  النيابة  واأع�صاء  الق�صاة  من  عدداً  ا�صتهدف 

تحت �صعار »�صبيلك الإطالق االإمكانات الدفينة«.

النيابة  واأع�صاء  الق�صاة  بتخريج  المعهد  ويحتفي 

فيه  ي�صعى  وال����ذي  ال��وط��ن��ي«  »ال��م��وج��ه  ب��رن��ام��ج  �صمن 

الإك�صاب الم�صاركين �صبل توليد االأفكار االإبداعية واإدارة 

المواهب بكل كفاءة ا�صتناداً الأحدث المفاهيم.

وقام القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي مدير 

�صهادات  الخريجين  بت�صليم  الق�صائي  دب��ي  معهد  ع��ام 

معتمدة في التوجيه واالإر�صاد واأكد اأهمية هذا البرنامج 

تحفيز  على  ال��ق��ادري��ن  المدربين  م��ن  نخبة  اإع����داد  ف��ي 

االأمثل  بال�صكل  الكامنة  االإم��ك��ان��ات  لتوظيف  االآخ��ري��ن 

في مواجهة التحديات واال�صتفادة من الفر�ص المتاحة 

والمهني  ال�صخ�صي  الم�صتويين  على  النجاح  لتحقيق 

وخا�صة في المجال الق�صائي.

فضل الصالة والسالم 
على رسول اهلل

كر
لف

ن ا
ت م

سا
قب

النَّبّي يا   َوَمالِئَكَتُه ُي�َصلُّوَن على 
َ َّ
 َتعاىل: {اإِنَّ الل

ُ
قاَل الل

]االأحزاب:  لُّوا َعلَْيِه َو�َصلُِّموا َت�ْصِليماً}  اآَمُنوا �صَ ها الَّذين  اأيُّ

االآية  واملق�صود من هذه  تف�صريه:  ابن كثري يف  قال   ،]56

ونبيه  عبده  مبنزلة  عباده  اأخ��ر  وتعاىل  �صبحانه  الل  اأن 

عنده يف املالأ االأعلى باأنه يثني عليه عند املالئكة املقربني 

واأن املالئكة ت�صلي عليه ثم اأمر تعاىل اأهل العامل ال�صفلي 

اأه��ل  م��ن  عليه  الثناء  ليجتمع  عليه  والت�صليم  بال�صالة 

العاملني العلوي وال�صفلي جميعاً.

قال �صهل بن عبدالل: ال�صالة على حممد �صلى الل عليه 

و�صلم اأف�صل العبادات الأن الل تعاىل توالها هو ومالئكته 

ثم اأمر بها املوؤمنني و�صائر العبادات لي�ص كذلك.

 ِ
َّ

وَعْن اأَُبِيّ ْبِن َكْعٍب ر�صي الل عنه َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُصوَل الل

الِتي؟ َفَقاَل:  الَة َعلَْيَك َفَكْم اأَْجَعُل َلَك ِمْن �صَ اإِِنّ اأُْكرِثُ ال�َصّ

َما �ِصْئَت، َقاَل ُقْلُت الُرُبَع ؟ َقاَل: َما �ِصْئَت َفاإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ 

َلَك،  َفُهَو َخرْيٌ  ِزْدَت  َفاإِْن  َقاَل: َما�ِصْئَت  َف ؟  الِنّ�صْ ُقْلُت  َلَك، 

؟ َقاَل: َما �ِصْئَت َفاإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك،  ُلَثنْيِ َقاَل ُقْلُت َفالُثّ

َك َوُيْغَفُر  اإًِذا ُتْكَفى َهَمّ اَلِتي ُكلََّها؟ َقاَل:  اأَْجَعُل َلَك �صَ ُقْلُت 

ِحيٌح َلَك َذْنُبَك.  قال الرتمذي: َحِديٌث َح�َصٌن �صَ

قال املال علي القاري رحمه الل يف �صرحه للحديث: )اأجعل 

لك �صالتي كلها( اأي اأ�صرف ب�صالتي عليك جميع الزمن 

الذي كنت اأدعو فيه لنف�صي . 

زمان  اإذا �صرفت جميع  اأي  االأب��ه��ري:  ق��ال  )تكفى همك( 

دعائك يف ال�صالة علّي كفيت ما يهمك.

العلماء رحمهم الل كتبا يف ال�صالة على  اأكابر  اأف��رد  وقد 

واآدابها  ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم ت�صمنت كيفيتها 

اإال  ذل���ك  وم���ا  وف���وائ���ده���ا،  ال�����واردة  و���ص��روط��ه��ا و�صيغتها 

ال�صالة  تلك  و�صلم ولف�صل  ق��دره �صلى الل عليه  لعظيم 

�صبب  وتكون  الرحمات  عليه  تنزل  ب��اأن  نف�صه  امل�صلي  على 

لقبول الدعوات ورفعة الدرجات يف الدنيا واالآخرة، فاللهم 

ت�صليماً  و�صلم  اآل��ه و�صحبه  �صيدنا حممد وعلى  �صل على 

كثرياً كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون �صالة 

تر�صيك وتر�صيه وتر�صى بها عنا يف الدارين.

القاضي عبد اللطيف العلماء
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»دبي القضائي« يحتفي بتخريج 23 متدرباً في الدفعة الخامسة
 من »دبلوم تأهيل المحّكمين األسريين«

اح��ت��ف��ى »م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ص��ائ��ي« ب��ت��خ��ري��ج 23 م��ت��درب��اً في 

المحّكمين  تاأهيل  »دب��ل��وم  برنامج  من  الخام�صة  الدفعة  اإط��ار 

االأ�صريين«، الذي يهدف اإلى اإعداد نخبة موؤهلة من المحّكمين 

وو�صع  االأ�صرية  الخالفات  واق��ع  فهم  على  القادرين  االأ�صريين 

في  الزوجية  الحياة  ا�صتمرار  تكفل  التي  االإ�صالحية  الحلول 

المقام االأول للحفاظ على االأ�صرة التي تمثل اللبنة االأولى في 

اال�صتراتيجية  ال�صراكة  ثمرة  البرنامج  ويعتبر  المجتمع،  بناء 

»مركز  ب�  ممثلًة  بدبي«،  الن�صائية  النه�صة  »جمعية  مع  المتينة 

تطوير  ح��ول  والمتمحورة  وال��ت��دري��ب«،  لال�صت�صارات  النه�صة  

كفاءات موؤهلة في مجال التحكيم االأ�صري وقادرة على التعامل 

بفعالية مع مختلف الق�صايا الزوجية وتعزيز اال�صتقرار االأ�صري 

واالجتماعي.

الم�صوؤولين  كبار  م��ن  ع��دد  م�صاركة  التخريج  حفل  و�صهد 

العامة في  النيابة  الن�صائية بدبي«ووكالء  النه�صة  في »جمعية 

دبي والذين اأثنوا على جهود »معهد دبي الق�صائي« في ت�صميم 

�صمن  االأ���ص��ري��ي��ن«  المحّكمين  ت��اأه��ي��ل  »دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ 

االإطار القانوني والمجتمعي.

واأو�صح القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي، مدير عام 

»معهد دبي الق�صائي«، باأّن تخريج الدفعة الخام�صة من الدبلوم 

اإعداد  البرنامج في  الذي حققه  الالفت  للنجاح  ا�صتكمااًل  يمثل 

نخبة من الكفاءات الب�صرية المواطنة القادرة على الحفاظ على 

تما�صك االأ�صرة وحماية المجتمع االإماراتي من الظواهر ال�صلبية 

يتبّنى  البرنامج  اأّن  اإل��ى  الفتاً  وال��ط��الق،  التفكك  اإل��ى  الموؤدية 

منهجية ت�صاركية قائمة على تبّني اتجاهات �صلوكية اإيجابية من 

�صاأنها �صمان تطبيق اأف�صل االأخالقيات المهنية بما يتفق واأحكام 

التحكيم في الفقه االإ�صالمي وقانون االأحوال ال�صخ�صية وقانون 

التعاون  الخام�صة  الدفعة  تخريج  ويعك�ص  المدنية.  االإج���راءات 

البّناء وال�صراكة اال�صتراتيجية المتينة التي تربطنا مع »جمعية 

في  الم�صتركة  التطلعات  تج�صيد  �صبيل  في  الن�صائية«  النه�صة 

وتوجيهات  روؤي���ة  م��ع  تما�صياً  الب�صري  العن�صر  ف��ي  اال�صتثمار 

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  محمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

الدولة رئي�ص مجل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه الل.

أنشطة المعهد
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بحث »معهد دبي الق�صائي« �صبل تاأ�صي�ص �صراكة ا�صتراتيجية 

الوطنية-  الب�صرية  ال��م��وارد  وت��وظ��ي��ف  تنمية  »هيئة  م��ع  متينة 

تنمية« لت�صجيع اال�صتثمار االأمثل في العن�صر الب�صري المواطن 

في �صبيل بناء جيل من الكوادر الب�صرية القادرة على دفع م�صيرة 

التنمية ال�صاملة التي تقودها دولة االإمارات.

وذل����ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وف���د رف��ي��ع ال��م�����ص��ت��وى 

وك��ان  ال��ع��ام.  المدير  ال��م��ّري،  مطر  محمد  برئا�صة  »تنمية«  م��ن 

با�صتقبال الوفد القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي، مدير 

عام »معهد دبي الق�صائي«، الذي اأّكد على �صرورة ت�صجيع قنوات 

نقل المعرفة الحديثة وتعميق اأوا�صر التوا�صل في مجال التنمية 

الب�صرية كونها ركيزة اأ�صا�صية لتج�صيد االأهداف الطموحة ل� »روؤية 

االإمارات 2021« المتمحورة حول جعل الدولة اإحدى اأف�صل دول 

العالم بحلول العام 2021.

التجربة  »تنمية«  وف��د  اأم���ام  ال�صميطي  الدكتور  وا�صتعر�ص 

اإح��داث نقلة نوعية وكمية  الق�صائي« في  ل� »معهد دبي  الريادية 

ل��واء  لحمل  موؤهلة  ك���وادر  وتطوير  المعرفة  اإث���راء  �صعيد  على 

التميز القانوني والعدلي في دولة االإمارات، الفتاً اإلى اأّن الزيارة 

للتعاون  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  تفتح  كونها  ا�صتراتيجية  اأهمية  تكت�صب 

الثنائي في مجال تعزيز اال�صتثمار الب�صري.

التي  الريادية  بالمكانة  المّري  اأ�صاد محمد مطر  من جهته، 

و�صل اإليها المعهد اإقليمياً وعالمياً على �صعيد التدريب الق�صائي 

واال�صتثمار في راأ�ص المال الب�صري المواطن ودعم جهود التوطين 

في االإمارات التي تخطو خطوات �صّباقة نحو الو�صول اإلى م�صاف 

اأبرز االأمم المتقّدمة في العالم.

معهد دبي القضائي يبحث مع »تنمية« سبل بناء كوادر مواطنة

شراكة استراتيجية بين »دبي القضائي« 
و»األراضي واألمالك« لتطوير العنصر البشري المواطن

ت��ع��زي��زاً الأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون ال��ُم��ث��م��ر بين 

الدوائر الحكومية المحلية، وقع معهد دبي 

الق�صائي ودائرة االأرا�صي واالأمالك مذّكرة 

العملية  ال�صالت  تنمية  اإل��ى  تهدف  تفاهم 

والعلمية بين الطرفين بما يخدم التطلعات 

الم�صتركة في تطوير كوادر ب�صرية مواطنة 

على درجة عالية من الكفاءة والتميز لدفع 

م�����ص��ي��رة ال��ن��ه�����ص��ة ال�����ص��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا 

القا�صي  دب��ي. ووّق��ع االتفاقية �صعادة  اإم��ارة 

ال�صميطي، مدير عام معهد  الدكتور جمال 

»معر�ص  هام�ص  على  وذل��ك  الق�صائي  دب��ي 

االإمارات للوظائف 2014« .

وب���م���وج���ب ال�������ص���راك���ة اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 

���ص��ي��ل��ت��زم ال���ط���رف���ان ب��ت��وظ��ي��ف االإم���ك���ان���ات 

ال��م��ت��اح��ة وت��ك��ث��ي��ف ال��ج��ه��ود ال��ث��ن��ائ��ي��ة في 

اأداء  ل��ت��ح�����ص��ي��ن  ال��م�����ص��ت��رك  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 

العمليات وتب�صيط االإجراءات و�صمان ح�صن 

خدمات  وتطوير  االإن��ج��از  و�صرعة  التنفيذ 

تدريبية  دورات  تنفيذ  و�صيتم  المتعاملين. 

وبرامج تعليمية في اإطار اال�صتثمار االأمثل 

في العن�صر الب�صري. 

وقال القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي: 

دائ��رة  مع  باأنها  ال�صراكة  ه��ذه  اأهمية  تكمن 

وتحر�ص  الوطني  لالقت�صاد  دافعة  حيوية 

م��ه��ارات  واإك�صابهم  موظفيها  تطوير  على 

ت��دري��ب��ي��ة الزم����ة ل��ه��م ل��ت��زي��د م��ن ق��درات��ه��م 

االإبداعية في تنفيذ مهامهم الوظيفية بكل 

دقة وتفان » ت�صب في اإطار �صعينا لبناء �صبكة 

وا�صعة من ال�صراكات اال�صتراتيجية المتينة 

محلياً واإقليمياً ودولياً لتعزيز اال�صتثمار في 

العن�صر الب�صري وبناء جيل قادر على تعزيز 

ريادة دبي على الخارطة العالمية«. 

من جهته، قال �صلطان بطي بن مجرن: 

»ي�����ص��رن��ا ال���ت���ع���اون ال��م�����ص��ت��رك م���ع »م��ع��ه��د 

التميز  م�صيرة  يقود  ال��ذي  الق�صائي«  دب��ي 

ال��ق��ان��ون��ي وال��ق�����ص��ائ��ي ع��ب��ر اإح������داث نقلة 

الق�صائي  التدريب  نوعية وكمية في مجال 

والقانوني في دولة االإمارات«. 
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المعهد ينفذ برنامج »إعداد وتمكين القادة«
لتدريب القضاة والنيابة العامة

اأت���م »م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ص��ائ��ي« تنفيذه 

بتدريب  والخا�ص  القادة«  »اإع��داد  برنامج 

رج����ال ال��ق�����ص��اء وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة المعد 

الأغ�����را������ص ال���ت���ط���وي���ر ال��م��ه��ن��ي ل���ه���وؤالء 

االأفراد الراغبين في اكت�صاب المزيد من 

مهارات  وتطوير  المتخ�ص�صة  المعرفة 

ج���دي���دة، ح��ي��ث ���ص��ي��رب��ط ال��ج��ي��ل الجديد 

باالأجيال ال�صابقة من خالل اآلية منظمة 

ل��ن��ق��ل ال���م���ع���رف���ة ع����ن ط���ري���ق ال���ت���دري���ب 

الفر�صة  البرنامج  يتيح  حيث  والتوجيه، 

ل��ل��خ��ب��راء ال��م��واط��ن��ي��ن ت���دري���ب وت��وج��ي��ه 

والواعدة  ال�صاعدة  االإم��ارات��ي��ة  المواهب 

الجيل  م��ع  ن��ج��اح��ه��م  ق�ص�ص  وم�����ص��ارك��ة 

الجديد وم�صاعدته على اكت�صاب الخبرات 

والثقة في جو من المهنية واالحترافية، 

»اإع��داد القادة« امتد على مدى  و برنامج 

اأ�صهر من قبل مدربين ق�صائيين  ثمانية 

معتمدين وموؤهلين.  

من جهته، �صرح القا�صي الدكتور جمال 

دبي  »معهد  ع��ام  م��دي��ر  ال�صميطي،  ح�صين 

الق�صائي«، باأن االأجيال الجديدة لم ت�صتفد 

والنجاحات  الخبرات  م��ن  الكفاية  فيه  بما 

ال�صابقة  االأج���ي���ال  حققتها  ال��ت��ي  ال��وا���ص��ع��ة 

قلة  اإل��ى  ذل��ك  يعود  حيث  ال�صنين،  مر  على 

والخبرات  المعرفة  نقل  وان��ع��دام  التدريب 

من االأجيال ال�صابقة اإلى االأجيال الجديدة. 

وكان ذلك اأحد االأ�صباب التي دفعت المعهد 

اإلى اإدراج التدريب التفاعلي �صمن اأن�صطته 

التطويرية بطريقة اأكثر تنظيماً من خالل 

الق�صاء  دوائر  لدى  المتخ�ص�صين  الخبراء 

والنيابة العامة« في الدولة.

المعهد يصدر العدد الجديد
من مجلته “المحّكمة”

اأ�صدر »معهد دبي الق�صائي« العدد 

المحّكمة،  العلمية  مجلته  من  الرابع 

من  متميزة  مجموعة  ال��ع��دد  و���ص��م��ل 

ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ك��ان 

للم�صوؤولية  الرئي�صة  ال��م��ب��ادئ  منها 

ال���م���دن���ي���ة ع�����ن االأ��������ص�������رار ال���ن���ووي���ة 

ل��ل��دك��ت��ور م��ح��م��د ال�����ص��ي��د ال��د���ص��وق��ي، 

وب��ح��ث��اً ع���ن ال��ج��ري��م��ة ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

القانونين  بين  م��ق��ارن��ة  درا���ص��ة  �صمل 

رح��اب  ل��ل��دك��ت��ورة  واالإم����ارات����ي  الليبي 

علي عمي�ص، تعليق على حكم محكمة 

�صاأن  ف��ي  الم�صرية  االإداري  الق�صاء 

للم�صت�صار  االإب��اح��ي��ة  ال��م��واق��ع  حجب 

ومو�صوعاً  عياد،  عبدالل  البنا  ح�صن 

عن حقوق البث الجزئي لمباريات كرة 

بيبوورث،  �صتيوارت  للم�صت�صار  القدم 

عامها  اأك��م��ل��ت  ال��ت��ي  المجلة  وت��ه��دف 

الثاني اإلى اإثراء المكتبة القانونية في 

دولة االإمارات خا�صة والمكتبة العربية 

عامة بالبحوث والدرا�صات التي تت�صل 

المعلومات  وتقنية  الحديثة  بالعلوم 

وتوفيرها للباحث االإماراتي والعربي.

أنشطة المعهد
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هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية
محور برنامج تدريبي بالمعهد القضائي

ف���ي اإط�����ار ال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��م�����ص��ت��رك بين 

ال��ك��وادر  ل��ت��دري��ب  الحكومية  الموؤ�ص�صات 

الب�صرية وتنميتها معرفياً، ودعماً لمبادرة 

قّدم  االإ�صالمي«،  عا�صمة لالقت�صاد  »دبي 

العبيدي  اللطيف  عبد  اإب��راه��ي��م  الدكتور 

بدائرة  البحوث  اإدارة  ف��ي  االأول  الباحث 

االإ���ص��الم��ي��ة واالأوق������اف والعمل  ال�����ص��وؤون 

بمقر  تدريبياً  برنامجاً  دبي،  في  الخيري 

ال��م��ع��ه��د ت��ح��ت ع���ن���وان: »ه��ي��ئ��ات ال��رق��اب��ة 

بين  االإ�صالمية  الم�صارف  ف��ي  ال�صرعية 

الواقع والماأمول«.

وم�����ن اأب�������رز م����ا ت����م اإي�������ص���ال���ه ل��ف��ئ��ات 

ال��م�����ص��ت��رك��ي��ن ف���ي ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي: 

ال�صرعية  الرقابة  دور  اأهمية  على  التاأكيد 

في الموؤ�ص�صات المالية االإ�صالمية؛ اإذ تمثل 

الرقابة )ال�صرعية( جوهراً نفي�صاً، يتم في 

ومعرفة  الموؤ�ص�صات،  هذه  ت�صنيف  �صوئه 

مدى ان�صباطها ال�صرعي من عدمه.

ال����م����ادة رق�����م )5( م��ن  ���ت  ن�������صَّ وق�����د 

القانون االتحادي رقم )6( ل�سنة 1985م 

ال��خ��ا���ص ب�����ص��اأن ال��م�����ص��ارف االإ���ص��الم��ي��ة: 

)على وجود هيئة عليا للرقابة ال�صرعية 

ع��ل��ى ال���م�������ص���ارف االإ����ص���الم���ي���ة، وت��ك��ون 

ق��رارت��ه��ا م��ل��زم��ة(، ف��ج��اءت م��ح��اور ه��ذا 

ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ت��ب��ّي��ن م��اه��ي��ة ه��ذه 

�صكل  ح  وتو�صّ ال�صرعي،  واأ�صلها  الهيئة، 

م�صتقلة،  ه��ي  وه���ل  ال��وظ��ي��ف��ي،  هيكلها 

اأي����ن يح�صل  ل��ج��ه��ة م���ا، وم���ن  ت��اب��ع��ة  اأم 

تاأثير  اأع�صاوؤها على رواتبهم، وما مدى 

ذلك في ا�صتقاللية عملهم، وغيرها مما 

ي�صهم الم�صتغلين في هذا المجال. 

ً المعهد يختتم برنامجاً تدريبياً قانونيا
 لديوان المحاسبة بأبوظبي

برنامجاً  الق�صائي«  دب��ي  »معهد  نّظم 

لتعزيز  خ�صي�صاً  �صّمم  ج��دي��داً،  ت��دري��ب��ي��اً 

ال����ج����وان����ب ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ع���دل���ي���ة ل���دى 

ال��م��ف��ت�����ص��ي��ن ال���ق���ان���ون���ي���ي���ن ف�����ي »دي�������وان 

المحا�صبة باأبوظبي«، في خطوة من �صاأنها 

اال�صتراتيجي  لتحقيق هدفه  الديوان  دعم 

بتطبيق  لالرتقاء  بفعالية  الم�صاهمة  في 

المتحدة  االأم��م  اتفاقية  ومتابعة  القانون 

لمكافحة الف�صاد. 

مدى  على  القانوني  البرنامج  واأق��ي��م 

خم�صة اأيام، حيث عر�ص فيها الدكتور عبد 

الجنائي  القانون  اأ�صتاذ  ال��م��واف��ي،  ال���رازق 

الم�صارك في المعهد، جرائم الف�صاد المالي 

واالختال�ص  الم�صالح  وتعار�ص  واالإداري 

واال�صتيالء والتزوير والر�صوة، فيما عر�ص 

قا�صي  اإب��راه��ي��م،  خليل  ال��دك��ت��ور  القا�صي 

اأح������وال ���ص��خ�����ص��ي��ة ف���ي محكمة  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 

دولة  الق�صائي في  التنظيم  دبي،  ا�صتئناف 

االإمارات.

واأو������ص�����ح ال���ق���ا����ص���ي ال����دك����ت����ور ج��م��ال 

دبي  »معهد  ع��ام  مدير  ال�صميطي،  ح�صين 

الق�صائي«، اأّن البرنامج القانوني ل� »ديوان 

ال��م��ح��ا���ص��ب��ة ب��اأب��وظ��ب��ي« ي���ن���درج ف���ي اإط����ار 

ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأف�صل 

ال��م��م��ار���ص��ات ال���دول���ي���ة ف���ي ���ص��ب��ي��ل تعميق 

التحليلية  وال��ق��درات  القانونية  ال��م��ع��ارف 

االأمثل  بال�صكل  وتاأهيلهم  المتدربين  لدى 

والعدلي  القانوني  التميز  م�صيرة  لقيادة 

التي تنتهجها االإمارات في ظل التوجيهات 

الحكيمة للقيادة الر�صيدة. 
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عمل  طبيعة  على  الق�صائي  دب��ي  معهد  م��ن  طلبة  اطلع 

�صرطة  في  الجريمة  وعلم  الجنائية  ل��الأدل��ة  العامة  االإدارة 

دبي، واإدارة االأدلة الجنائية التخ�ص�صية خالل زيارة   ميدانية 

لمبنى االإدارة.

العقيد  العامة  ل��الإدارة  زيارتهم  خالل  الطلبة  وا�صتقبل 

رئي�ص  النجار،  عقيل  والخبير  ال�صميطي،  خالد  اأول  خبير 

نهج  وم��وؤك��داً  بال�صيوف،  مرحباً  الم�صتندات،  فح�ص  ق�صم 

�صرطة  في  الجريمة  وعلم  الجنائية  ل��الأدل��ة  العامة  االإدارة 

دبي بتوجيهات القيادة العليا، وبمتابعة العقيد فهد المطوع 

مدير االإدارة ببناء عالقات التوا�صل ومد ج�صور التعاون مع 

الموؤ�ص�صات التعليمية وال�صيما طلبة العلوم والعلوم الجنائية.

وب��ا���ص��ر ال��ع��ق��ي��د ال�����ص��م��ي��ط��ي م��ح��ا���ص��رت��ه ب��ا���ص��ت��ع��را���ص 

الفرعية  واالإدارات   1983 عام  ون�صاأتها  االإدارة  فيديو حول 

الرئي�صية.

حول  النجار  عقيل  الم�صتندات  فح�ص  خبير  وتحدث 

علم فح�ص الم�صتندات ب�صكل عام ومن ثم تطرق اإلى اإعداد 

المادي  التزوير  لم�صاهاة  عملية  ونتائج  الفنية  التقارير 

لبع�ص  وعر�ص  الم�صتخدمة،  الفح�ص  وو�صائل  واأ�صاليب 

نماذج ق�صايا فح�ص الم�صتندات، كما تحدث حول ال�صروط 

ال���واج���ب ت��وف��ره��ا ف��ي ق�����ص��اي��ا ف��ح�����ص ال��م�����ص��ت��ن��دات واأب����رز 

اإعداد  في  الم�صتندات  فح�ص  خبير  تواجه  التي  المعوقات 

التقارير الفنية.

طلبة المعهد يتعرفون إلى األدلة الجنائية 
في شرطة دبي

تعاون مؤسسي يدعم مسيرة
 تحّول دبي إلى عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

ن���اق�������ص »م���ع���ه���د دب������ي ال���ق�������ص���ائ���ي« 

اآف����اق ال��ت��ع��اون ال��م�����ص��ت��رك وال��م��ب��ادرات 

لتطوير  دب���ي  م��ع »م��رك��ز  الم�صتقبلية 

ل��دع��م م�صيرة  االإ����ص���الم���ي«  االق��ت�����ص��اد 

ت���ح���ول دب����ي اإل�����ى ع��ا���ص��م��ة ل��الق��ت�����ص��اد 

االإ����ص���الم���ي ف���ي ال���ع���ال���م، ت��م��ا���ص��ي��اً مع 

ال�صيخ محمد  ال�صمو  توجيهات �صاحب 

بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 

ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�ص مجل�ص 

الل.

القا�صي  ال��وف��د  ا�صتقبال  ف��ي  وك���ان 

الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي، مدير 

ع���ام »ال��م��ع��ه��د« ال���ذي اأّك����د اأه��م��ي��ة بناء 

التوا�صل  اأوا�صر  لتعميق  فاعلة  قنوات 

وت���ب���ادل اأف�����ص��ل ال��م��م��ار���ص��ات ال��دول��ي��ة 

الريادية  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  �صبيل  في 

االقت�صاد  م�صتقبل  �صياغة  اإع����ادة  ف��ي 

االأه��داف  وتج�صيد  العالمي  االإ�صالمي 

االإم�����ارات  »روؤي�����ة  ل�تحقيق  ال��ط��م��وح��ة 

.»2021

وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور 

خ���ال���د ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ج��ن��اح��ي، 

الم�صت�صار العام ل�»مركز دبي لتطوير 

مبارك  و�صعيد  االإ���ص��الم��ي«،  االقت�صاد 

بن خربا�ص، مدير الم�صاريع في المركز، 

اإلى جانب روؤ�صاء االأق�صام في المعهد.

أنشطة المعهد
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»دبي القضائي« يطلق مبادرة »دوائر«
لنقل وتوظيف المعرفة والتجارب القانونية في المجتمع القضائي

ك�����ص��ف »م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ص��ائ��ي« عن 

في  العاملين  ت�صتهدف  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 

»دوائ����ر«،  م�صمى  ال��ع��دل��ي تحت  ال��ق��ط��اع 

وال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى ا���ص��ت��ق��ط��اب خ��ب��رات 

ع���ال���م���ي���ة ف�����ي ال����م����ج����االت ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 

وال��ع��دل��ي��ة وال��ق��ي��ادي��ة وذل���ك م��ن خ��الل 

ن��ق��ل م��ع��ل��وم��ات وت���ج���ارب ال��م��ت��ح��دث��ي��ن 

بغية  وال�صخ�صي  المهني  الم�صتوى  على 

توفير فهم اأف�صل لالإجراءات الق�صائية 

والعدلية. 

وت�����ص��ت��م��ل ه���ذه ال��م��ب��ادرة ع��ل��ى ث��الث 

ت�صتهدف  ال��ع��ام  م���دار  على  ت��ق��ام  جل�صات 

ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ق��ط��اع ال���ع���دل م���ن ق�صاة 

واأع�������ص���اء ن��ي��اب��ة وم��ح��ام��ي��ن وال��ع��ام��ل��ي��ن 

ف��ي ال��م��ج��ال ال��ع��دل��ي، ح��ي��ث ت��ه��دف اإل��ى 

الحالية  المتغيرات  ب��اأه��م  ه���وؤالء  اإح��اط��ة 

المتراكمة  الخبرات  ونقل  والم�صتقبلية 

ل����دى ال��م��ت��ح��دث��ي��ن ف���ي ال��ج��ل�����ص��ات اإل���ى 

اإل��ى  وال��ت��ع��رف  الم�صتهدفة  الفئات  ك��اف��ة 

القطاع  تواجه  التي  الجديدة  التحديات 

العدلي في دولة االإم��ارات، باالإ�صافة اإلى 

اإقليمي  كمركز  »ال��م��ع��ه��د«  مكانة  تعزيز 

المجاالت  في  والخبرات  المعارف  لنقل 

الق�صائية والعدلية والقانونية والقيادية.

وت����م اخ���ت���ي���ار ا����ص���م »دوائ�������ر« ل��ه��ذه 

ال���م���ب���ادرة ن���ظ���راً ل��م��ا ي��ت�����ص��م ب��ه��ا ه��ذه 

الكلمة من معاني ال�صمولية واالإحاطة 

وك��ون��ه��ا ت��رم��ز اإل����ى االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق 

في  االإل��م��ام  على  وال��ح��ر���ص  والتركيز 

جميع الجوانب. 

المعهد يمثل اإلمارات باجتماع الشبكة
 األوروبية العربية للتدريب القضائي في روما

�صاركت دولة االإمارات 

ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ت���ح���دة ف��ي 

مجل�ص  »اجتماع  فعاليات 

االأوروب���ي���ة  ال�صبكة  اإدارة 

ال�����ع�����رب�����ي�����ة ل����ل����ت����دري����ب 

اأقيمت  والتي  الق�صائي«، 

االإيطالية  العا�صمة  ف��ي 

روم�������ا. وم���ث���ل االإم��������ارات 

وف��������د رف�����ي�����ع �����ص����م ك����اًل 

ال��دك��ت��ور  الم�صت�صار  م��ن 

الكمالي،  محمود  محمد 

ال�صميطي.  جمال  الدكتور  والقا�صي 

»وثيقة  بورقة عمل عن  الوفد  و�صارك 

و�صلوكيات  اأخ��الق��ي��ات  ح��ول  ال��ري��ا���ص 

قبل  من  المعتمدة  العربي«،  القا�صي 

االج���ت���م���اع ال��خ��ام�����ص ع�����ص��ر ل��م��دي��ري 

ال���م���ع���اه���د ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة ف��ي 

من  وا�صعة  اإ���ص��ادة  و�صط   ،2007 ال��ع��ام 

ال��م�����ص��ارك��ي��ن ب��م��ح��ت��وى ال���ورق���ة ال��ت��ي 

تمحورت حول المبادئ 

التي ي�صتند اإليها اإطار 

العربي،  القا�صي  عمل 

وال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي م��ب��داأ 

ا�����ص����ت����ق����الل ال���ق�������ص���اء 

واال�صتقامة  والنزاهة 

وال��ل��ي��اق��ة وال��م�����ص��اواة 

وال����ك����ف����اءة وال���ع���ن���اي���ة. 

و�صرح الدكتور محمد 

م����ح����م����ود ال����ك����م����ال����ي، 

ق��ائ��اًل:  ال��وف��د،  رئي�ص 

تما�صياً  االجتماع،  في  م�صاركتنا  »تاأتي 

م���ع ���ص��ع��ي��ن��ا ال��ح��ث��ي��ث ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 

االإم���������ارات ك��م��رك��ز ع��ال��م��ي ل��ل��ت��دري��ب 

الق�صائي والتميز القانوني. 
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بقيا�س  يخت�س  جــديــد  عــالــمــي  تــقــريــر 

العالم،  دول  مختلف  في  االجتماعي  التطور 

و�سع االإمارات في المرتبة االأولى عالميًا في 

فريق  التقرير  اأ�سدر  المراأة.  احترام  موؤ�سر 

رئي�سة  اأداة  ويعد  العالميين،  الخبراء  من 

العديد  في  الدول  بين  مقارنات  لعقد  جديدة 

من المجاالت التي تتعلق بالتنمية االإن�سانية 

للأفراد والمجتمعات وتوفير متطلبات الحياة 

محفزة  بيئة  وتــعــزيــز  لل�سعوب  الــكــريــمــة 

ومنتجة للأفراد باختلف فئاتهم.

اقتحمت سلك 

العدالة 
ونجحت فيه
اإلماراتيــة تجنـي ثمــار

» التمكين«

تحقيق  العدد
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حكيمة  وروؤية   الدولة،  ت�صهده  واقعاً  ليعك�ص  التقرير  جاء   

مع  املجاالت، ومتا�صياً  �صتى  املراأة يف  القرار يف متكني  من �صناع 

الد�صتور، الذي يوؤكد على م�صاواة املراأة بالرجل يف فر�ص العمل.

ويف �صلك العدالة توؤكد االإح�صاءات مدى االرتفاع امللحوظ يف 

جعل املراأة �صريكاً اأ�صا�صياً يف كل مفا�صله، ففي اإمارة دبي متار�ص 

وتاأتي  دبي،  حماكم  داخل  العدالة  حتقيق  يف  دورهن  قا�صيات   3

قا�صية   12 وجود  لت�صجل  اأبوظبي  اإمارة  يف  الق�صاء  دائرة  اأرقام 

اأع�صاء  5 % من جمموع  بن�صبة  نيابة،  وم�صاعدة قا�صي ووكيلة 

ال�صلطة الق�صائية، بل و�صهد العام 2008 تعيني �صيدة لتكون اأول 

ماأذون �صرعي يف االإمارات. كما تبواأت 32 موظفة يف دائرة الق�صاء 

منا�صب اإدارية قيادية. ويف نيابة دبي التحقت ع�صرة ن�صاء للعمل 

كوكيالت نيابة بعد امتامهن برنامج تاأهيلي وتدري�صي ملدة عام.

»املعهد« اأجرت ا�صتطالعاً بني ن�صاء ال�صلك الق�صائي والنيابي 

ومن ارتدين روب املحاماة وع�صوات يف املجل�ص الوطني االحتادي، 

للتعرف منهن حول االأ�صباب وراء تاأهل االإمارات لهذه املكانة. 

الدكتورة منى البحر ع�صو املجل�ص الوطني االحتادي، تقول: 

خا�ص  ب�صكل  واحلكومة  عام  ب�صكل  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود 

يف جمال متكني املراأة يعد اإجنازاً ملمو�صاً نراه على اأر�ص الواقع 

االأوىل  املرتبة  االإمارات  اأن حتتل  بداية قيام االحتاد، وقبل  منذ 

الرملان  قبل  من  ح�صلت  املراأة  حقوق  احرتام  موؤ�صر  يف  عاملياً 

بني  الهوة  هدم  يف  مبادرتها  يف  عربياً  االأول  املركز  على  الدويل 

باأهمية  الر�صيدة  القيادة  اإميان  مدى  يعك�ص  ما  وهو  اجلن�صني، 

الدفع  وم�صاركتها يف  اال�صتفادة منها  واإمكانياتها و�صرورة  املراأة 

بعجلة التنمية ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية. 

وت�صيف: تعتر املراأة املواطنة من الن�صاء املحظوظات كونها 

تنتمي لرتاب هذا الوطن الغايل، واإن كان يفر�ص عليها م�صوؤولية 

كبرية واإلزاماً باأن تقراأ الواقع قراءة �صحيحة واأن تعمل على اإبراز 

مهاراتها على االأ�صعدة كافة من دون تخاذل اأو تباطوؤ،  فبجانب 

الدعم نريد قاعدة �صعبية تتواءم مع توجه القادة والقائمني على 

�صناعة القرار بالدولة، فاالإمارات وبناء على تقييم االأمم املتحدة 

من اأوىل الدول عربياً التي لديها خطة ا�صرتاتيجية وا�صحة يف 

جمال متكني املراأة، وهو توجه و�صعه موؤ�ص�ص الدولة املغفور له 

اآل نهيان، والذي عندما  ال�صيخ زايد بن �صلطان  باإذن الل تعاىل 

اأمر باأن ي�صم العن�صرين الرجال والن�صاء،  اأراد اأن يوؤ�ص�ص جي�صاً 

وكانت هذه ر�صالة وا�صحة اأن دولة االحتاد ال متيز بني اجلن�صني 

حتى يف اأ�صعب املهام.

ابت�سام البدواوي: تربينا على

حب الوطن واأن معيار النجاح

والتقدم يف جمال العمل هو التميز

اأ�سعد �سعوب العامل
دبي،  مبحاكم  القا�صي  البدواوي  علي  ابت�صام  وت�صيف 

ت�صنيف  على  حت�صل  اأن  االإمارات  على  بالغريب  لي�ص  قائلة: 

و�صون  املراأة  احرتام  يف  البداية  من  �صباقة  كونها  متقدم 

كرامتها واإن�صانيتها ومتكينها من حقوقها، وظهر ذلك جلياً يف 

لها كل هذه االمتيازات، وجعل منها  الذي كفل  الد�صتور  بنود 

د. منى البح��ر: الإمارات من اأوىل الدول 

عربي��ًا الت��ي لديه��ا خط��ة ا�س��راتيجية 

وا�سحة يف جمال متكني املراأة 
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امل�صاواة  خالل  من  املجتمع  بناء  عملية  يف  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً 

بينها وبني الرجل، والدليل على ذلك خو�صها جميع املجاالت 

وتذليل اأي عقبات من �صاأنها اإعاقة متكينها يف جمال كان حكراً 

على الرجال، فاملراأة االإماراتية اأ�صبحت قا�صية و�صفرية ووزيرة 

وتولت املنا�صب التي جعلتها ت�صرف بلدها يف املحافل الدولية، 

واأرى اأن هذا النجاح اإمنا اأ�صا�صه هو قرب القادة و�صناع القرار 

من ال�صعب وعدم وجود حواجز متنع و�صول اآرائهم وهمومهم 

وم�صاكلهم اإليهم، فالتعامل مع العقل الب�صري هو حمل تقدير 

على  قدرته  هو  املهم  نوعه،  عن  النظر  ب�صرف  القيادة  من 

العطاء ورغبته يف امل�صاركة اجلادة يف الدفع بعجلة التنمية.

بعائلتي  يوجد  وال  عادية  مواطنة  الأ�صرة  اأنتمي  وتكمل: 

من �صبقني يف �صلك الق�صاء ومع ذلك اأتيحت يل الفر�صة الأن 

اأت�صرف واأكون اأول قا�صية على م�صتوى اإمارة دبي، وال�صبب من 

النجاح  واأن معيار  الوطن،  تربينا على حب  اأننا  ذلك هو  وراء 

والتقدم يف جمال العمل هو التميز، وقبل اأي �صيء ثقة القادة، 

وهو ما انعك�ص على اإيجاد بيئة عمل جيدة، فالكل يقدم العون 

االآخر،  على  ن�صيحة  اأو  مبعلومة  اأحد  يبخل  وال  يحتاجه  ملن 

موؤ�صر  يف  االإمارات  احتلتها  التي  املرتبة  هذه  مثل  اأن  واأعتر 

بالعمل  جيلي  بنات  تلزم  م�صوؤولية  هي  اإمنا  املراأة،  احرتام 

اأ�صعد  بجدية ومن دون تهاون يف حق الوطن الذي جعلنا من 

�صعوب العامل، فالباب مفتوح على م�صراعيه كي نرتقي ونعلو 

يف �صماء وطننا الغايل ونحقق له ما ينتظره منا. 

�س��يخة الغفل��ي: النظ��رة العميق��ة م��ن 

موؤ�س�س��ي الدولة وراء اعتالئنا كمواطنات  

اأعلى املنا�سب القيادية 

الكفاءة والتحفيز
تقول �صيخة حمد الغفلي القا�صي باملحكمة اجلزائية 

وفق  ال�صخ�ص  قيا�ص  دبي:  مبحاكم  اجلنايات  دائرة  يف 

معيار الكفاءة من االأ�صياء املهمة لتحفيزه وجعله ع�صواً 

منتجاً داخل جمتمعه، وقد كانت هذه النظرة العميقة من 

موؤ�ص�صي الدولة وراء اعتالئنا  كمواطنات  اأعلى املنا�صب 

القيادية، لي�ص هذا فقط بل االإميان مببداأ التخ�ص�ص يف 

عالية  االإمارات حتتل مكانة  �صتى جماالت احلياة جعل 

يف وقت قليل هو عمر بناء الدولة، فاأنا  اأول امراأة على 

م�صتوى االإمارات تخ�ص�صت كقا�صية باملحكمة اجلزائية، 

ورغم تخوف البع�ص من دخول العن�صر الن�صائي يف هذا 

اأن  ا�صتطعت وبتوفيق من الل عز وجل  اأنني  اإال  املجال، 

فمحاكم  حتملها،  قررت  التي  امل�صوؤولية  قدر  على  اأكون 

العن�صر  اأمام  على م�صراعيه  املجال  فتح  �صباقة يف  دبي 

الن�صائي ومتكني املراأة، وما و�صلت اإليه دولتنا يعد فخراً 

لنا، فلي�ص غريباً على االإمارات اأن تنال هذه املكانة، فحن 

�صبقنا كثرياً من دول العامل �صواء على امل�صتوى العربي 

اأو االأوروبي، ون�صعر بذلك عندما منثل بلدنا يف اخلارج 

املراأة  اإليه  و�صلت  ملا  والده�صة  االإعجاب  نظرات  ونرى 

من متكني ونيل حقوق �صلبت من كثريات يف دول اأخرى، 
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فالد�صتور اأعطانا كافة احلقوق التي ت�صمن لنا احلياة 

املجاالت  يف  الرجل  بجانب  الفعالة  وامل�صاركة  الكرمية 

كافة. 

حمدة اأهلي: الهتمام بتعليم املراأة وجعله 

ركيزة اأ�سا�سية يف بناء الوطن، وراء تقدمه  

اإجناز دويل م�سرف
العامة  بالنيابة  نيابة  وكيلة  اأهلي  اأما حمدة حممد 

يف دبي، فت�صري: االهتمام بالتعليم وجعله ركيزة اأ�صا�صية 

يف بناء الوطن وراء تقدمه، فقد بات االكتفاء مب�صتوى 

وال  كاف  غري  املواطنات  ملعظم  فقط  جامعي  تعليم 

ير�صي طموحهن، واإذا حتدثنا باالأرقام �صنجد اأن اأكر 

ن�صبة من امللتحقني بالتعليم العام واجلامعي والدرا�صات 

اهتمام  مدى  على  يدل  مما  االإمارات،  بنات  من  العليا 

وتقدير القيادة الر�صيدة لدور املراأة، فهي لي�صت ن�صف 

التي  املجتمع كله، فهي  املجتمع فح�صب بل هي �صانعة 

ال�صفري،  واأهلت  الوزير،  ربت  الرجال، وهي من  توؤ�ص�ص 

و�صهرت لتن�صئ جياًل �صاحلاً لرد اجلميل لوطنه، ونقدم 

كل ال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 

اأم االإمارات لدورها العظيم يف االأخذ بيد ابنة االإمارات 

الدويل  االإجناز  هذا  اليوم  الدولة  لتحقق  النجاح  نحو 

امل�صرف.

عائ�سة املن�سوري:الثقة املطلقة التي نالتها 

اأ�سهمت ب�سكل كبري يف رفع �سقف طموحاتها 

�سقف الطموحات
�صعادتها  عن  املحامية  املن�صوري  عائ�صة  تعر 

موؤ�صر  يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة  على  االإمارات  بح�صول 

وا�صعة  جناحات  من  حققته  مبا  وتفخر  املراأة،  احرتام 

املجاالت،  كل  يف  االإمارات  احلبيب  وطنها  امتداد  على 

اآخر  اإىل  عام  من  تثبت  االإماراتية  املراأة  اأن  اإىل  م�صرية 

قدرتها على التميز والتفوق ما جعلها ركيزة لالنطالقة 

نالتها  التي  املطلقة  الثقة  اإىل  ذلك  ويعود  االأمام،  نحو 

من القيادة احلكيمة ودعم االإمارات لكل بناتها وبث روح 

النجاح داخلهن بقوة وعزمية، وهذا ما اأ�صهم ب�صكل كبري 

يف رفع �صقف طموحاتها وباتت اأحالمها حتلق يف االآفاق 

بال حدود، وت�صابق الزمن لتتحدى كل ال�صعاب وتر�صم 

اأطمح  فاأنا  اجلديدة،  ولالأجيال  لها  امل�صتقبل  خطوط 

الأن اأكون �صاحبة مكتب للمحاماة اأمار�ص فيه املهنة مع 

النا�ص واإعطاء كل ذي  فريق عملي لتحقيق العدل بني 

حق حقه. 
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فاطم��ة املن�س��وري: اأفتخر ك��وين اأنتمي 

لدولة ت�س��عى بكل ما اأوتيت م��ن اإمكانات 

لكي جتعل املراأة تتميز وتبدع

فر�ص التعليم
فاطمة �صعيد يعروف املن�صوري املحامية، تقول: اأمار�ص املهنة 

الر�صيدة  القيادة  وعي  يعك�ص  ما  وهو  �صنوات   10 من  اأكرث  منذ 

منذ زمن الأهمية تخطي املراأة احلاجز النف�صي املتعلق ب�صعوبة 

قبل  تبنيه  مت  الفكر  هذا  اأن  واحلقيقة  معينة،  ملهن  اخرتاقها 

ذلك عندما اأتاحت الدولة يل ولغريي من الن�صاء فر�صة التعليم 

مهنة  اإىل  انت�صبت  حتى  املختلفة،  الدرا�صية  املراحل  يف  باملجان 

اإتاحة  خالل  من  والتمكني  الدعم  من  مبزيد  لتمدن  املحاماة 

الفر�صة اأمامي للتدريب يف املعهد الق�صائي التابع لوزارة العدل، 

التدريب  �صهرية طوال فرتة  مكافاأة  ونظري  بل  لي�ص هذا فقط 

كنوع من التقدير املادي، لتاأتي مرحلة اأخرى بدعم جديد بداأت 

مع ا�صتغايل باملهنة، فبعد فرتة طويلة من العمل املمزوج بالبحث 

والتدقيق يف علم املحاماة من اأجل االرتقاء بامل�صتوى املهني، مت 

حماكم  قبل  من   2009 للعام  متميزة  حمامية  كاأف�صل  تكرميي 

التابعة  املحامني  جلنة  يف  كم�صاركة  العام  نف�ص  يف  الأن�صم  دبي، 

تن�صاأ  التي  النزاعات،  �صكاوى  يف  بالف�صل  واملخت�صة  دبي  ملحاكم 

النيابة  اأو  املحكمة  العامة بني موظفي  النيابة  اأو  املحكمة  داخل 

اأمدتني  التي  االإجنازات  من  وغريها  مندوبيهم،  اأو  واملحامني 

بدفعة قوية لتخطي اأي �صعاب تواجهني.    

اأوتيت من  اأنتمي لدولة ت�صعى بكل ما  اأفتخر كون  وتكمل: 

اأر�صاها  توجيهات  وهي  وتبدع،  تتميز  املراأة  جتعل  لكي  اإمكانات 

بن  زايد  ال�صيخ  �صمو  تعاىل  الل  باإذن  له  املغفور  القائد  الوالد 

�صلطان اآل نهيان رحمه الل، والذي �صعى بكل جهده لتمكني املراأة 

ومنحها حقها كاماًل. 

اإميان الرفاعي: اإن تغيري نظرة املجتمع للمراأة 

�ساعدها لت�سرف بلدها يف املحافل الدولية

ح�ساد ما بعد الزرع
اإميان الرفاعي: هذا االإجناز يعد  من جانبها تقول املحامية 

و�صام فخر لكل اإمراأة تعي�ص على اأر�ص االإمارات، ولي�ص غريباً على 

االأول  املركز  اأن حت�صل على  االإماراتية  املراأة  التي كرمت  الدولة 

ال�صابق مقت�صراً على  اأن كان دورها  املراأة، فبعد  عاملياً يف احرتام 

املهن والوظائف االإدارية، اأ�صبح ومنذ حوايل 10 �صنوات وبف�صل 

يعد  ومل  الوظائف  كل  يف  ا�صرتاتيجياً  دورها  احلكومة،  جهود 

نظرة  تغيري  اأن  واحلقيقة  فتحه،  عليها  مينع  مغلق  باب  اأمامها 

�صاعدها  املجاالت  ل�صتى  اخرتاقها  فكرة  وتقبله  للمراأة  املجتمع 

فاالإمارات  الدولية،  املحافل  يف  بلدها  وت�صرف  لتنطلق  كثرياً 

من  هي  االأماكن  بع�ص  يف  وجعلها  املراأة  متكني  جمال  يف  �صباقة 

اأن ارتديت  تقود الرجل كونها االأقدر، واأتذكر بداية عملي وبعد 

اإىل  والتحديات كبرية وحتتاج  ال�صعوبات  املحاماة كم كانت  روب 

جهد ومثابرة حتى نغري الواقع باأيدينا، فقد كنت عندما اأتوجه 

حالة  يف  الوجوه  اأجد  بالغ  اأو  ملف  ملعاينة  ال�صرطة  ق�صم  اإىل 

اأقدمت على دخول  اأنا هنا وكيف  تعجب وت�صاوؤل م�صتمر، فلماذا 

باب الق�صم، وغريها من الت�صاوؤالت التي كانت تزعجني، حتى بات 

االأمر طبيعياً واعتاد القائمون بالعمل داخل مراكز ال�صرطة روؤية 
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املكانة  تلك  وتعتر  تاأدية مهامهن،  الن�صائية كجزء من  الوجوه 

فما  الزرع،  بعد  احل�صاد  مبثابة  هي  الدولة  عليها  ح�صلت  التي 

قدمه قادة االإمارات يعد فخراً لكل اأبناء الوطن واأطمح اأن تعلو 

حمافظة  املراأة  تظل  واأن  الن�صاء  خا�صة  اأبنائها،  بجهود  دولتي 

على املكا�صب التي حققتها، بل وت�صعى من خالل العمل واجلهد 

للح�صول على املزيد.

تكملة امل�سوار
بجديد  لي�ص  التكرمي  فت�صري:  املحامية  الر�صيد  اأ�صماء  اأما 

ولكن  عالية،  مكانة  يف  املراأة  و�صع  الذي  االإمارات  جمتمع  على 

العامل على ما و�صلت  ليطلع  التتويج منحنا فر�صة ذهبية  هذا 

اإليه املراأة يف بلدنا ويرى كيف يتم االعتماد عليها كعن�صر اأ�صا�صي 

يف البناء والتنمية، فاحرتام املراأة يف االإمارات لي�ص قا�صراً على 

اأو تزور هذا  املواطنات بل ميتد لي�صمل الن�صاء كافة التي تعي�ص 

البلد، كما اأن دولتنا تعد من اأبرز واأهم الدول التي منحت الن�صاء 

ذوات االحتياجات اخلا�صة حقوقهن وكل متطلباتهن وجعلتهن 

م�صاركات يف بناء الوطن ول�صن مهم�صات. 

عظيمة  فر�صاً  الن�صاء  منحت  الر�صيدة  القيادة  وت�صيف: 

القتحام املجاالت كافة واالنخراط يف احلياة االجتماعية والعلمية 

والعملية، فاالأبواب مفتوحة لنا و�صي�صهد العامل خالل ال�صنوات 

املقبلة جياًل من االإماراتيات الالتي �صيحفرن اأ�صماءهن بحروف 

من نور يف �صماء العلوم املختلفة، ولعل اقتحام املراأة جمال ال�صلك 

الق�صائي دليل على ما و�صلت اإليه من مكانة متميزة، بل و�صاهم 

على اأال يكون هناك �صقف لطموحاتها، فاأنا اأ�صعى الإنهاء اأطروحة 

الدكتوراه يف القانون البحري يف جامعة ال�صارقة، واأحقق حلمي 

بي،  القانونية خا�ص  لال�صت�صارات  يكون يل مكتب  اأن  يف  االأكر 

التي  بال�صعوبات  واملليئة  اأع�صقها  التي  املهنة  اأمار�ص من خالله 

حتفزن وتعطي يل دفعة لتكملة امل�صوار. 

املراأة يف الإمارات
 كرمية وحمرمة ومقدرة

عّلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 

نتائج  على  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ص 

االإمارات  يف  املراأة  �صموه:  فقال  التقرير 

كرمية وحمرتمة ومقدرة، الأن ديننا هو 

ووراء  زايد  هو  دولتنا  وموؤ�ص�ص  االإ�صالم 

نه�صتنا قيم عربية اأ�صيلة حتكمها.

نتائج  تفاجئنا  مل  �صموه:  واأ�صاف 

للمراأة،  االإمارات  دولة  باحرتام  التقرير 

بل فاجاأنا تقدم االإمارات على الكثري من 

املراأة  حقوق  انتقاد  اعتادت  التي  الدول 

من  للكثري  تدعو  مفارقة  وهذه  عندنا، 

التاأمل. 

وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكتوم: نحن نحرتم املراأة، نحرتم 

ونحرتم  عملها،  ونحرتم  ت�صحياتها، 

كاأم  نحرتمها  الوطن،  الأجيال  تربيتها 

كمعلمة  ونقدرها  وابنة  وزوجة  واأخت 

يف  و�صريكة  وموظفة  وطبيبة  ومهند�صة 

وهي  املكان  روح  هي  املراأة  االأوطان،  بناء 

حمل كل تقدير واحرتام. 

واأكد �صموه اأنه ال يكرم املراأة اإال كرمي، 

و�صعبنا �صعب كرمي، و�صي�صتمر يف احرتام 

العالية،  مكانتها  واإنزالها  املراأة  وتقدير 

والأن االإمارات احرتمت املراأة جند اليوم 

اأ�صبحت  اأن م�صاهمتها يف تقدم االإمارات 

من  الكثري  يف  الرجال  م�صاهمة  تفوق 

لها  توافرت  اإذا  املراأة  الأن  القطاعات، 

عطاءها  فاإن  املنا�صبة  والبيئة  الظروف 

يتجاوز كل التوقعات.

اأ�س��ماء الر�س��يد: التتوي��ج منحن��ا فر�سة 

ذهبية ليطل��ع العامل على م��ا و�سلت اإليه 

املراأة يف بلدنا
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مصلحة الوطن غايتنا

 د. شيخة العري  
عضو المجلس الوطني االتحادي لـ »المعهد«

المعهد : اأ�سرة التحرير 

�سخ�سية ذات طابع خا�س تت�سم بالديناميكية والحركة الدوؤوبة، ا�ستطاعت على مدى �سنوات طويلة من العمل 

اأن توؤ�س�س لنف�سها مكانة في قلوب كل من يعرفها وي�سمع عنها، لتفوز بثقة ناخبيها وتقتن�س  والبحث االأكاديمي 

داخله  مقعد  على  ح�سلت  التي  الوحيدة  المراأة  وتكون  الحالية  دورته  في  االتحادي   الوطني  المجل�س  ع�سوية 

التابع  باالنتخاب، هي الدكتورة  �سيخة عي�سى العري ع�سو المجل�س الوطني االتحادي وع�سو البرلمان العربي 

اأولوها  من  هموم  حمل  من  مّكنتها  واالإ�سرار  بالحما�س  مليئة  �سمحة  بروح  تتمتع  والتي  العربية،  الدول  لجامعة 

الثقة ونقلها بكل �سفافية وحيادية اإلى المجل�س التخاذ ما من �ساأنه م�سلحة المواطنين.

حوار العدد
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م�����ص��ي��رة ح��اف��ل��ة ب���االإن���ج���ازات وم�����ص��وار ط��وي��ل ت��درج��ت 

التربية  وزارة  منظومة  داخ��ل  العري  �صيخة  الدكتورة  فيه 

والتعليم، لتر�صو �صفينة اإنجازاتها بح�صولها على  اأطروحة 

الدكتوراه في التوا�صل اللغوي.

حلة  ف��ي  محافظة  الم����راأة  ك��ن��م��وذج  تقدمها  »ال��م��ع��ه��د« 

ع�صرية اأرادت اأن ترد الجميل لبلدها وتكون في م�صاف من 

يبذلون الجهد للدفع بعجلة التنمية نحو الم�صتقبل، وكان 

الحوار التالي. 

املجل�ص  لع�سوية  ان�سمت  التي  الوحيدة  املراأة  كونك 
الوطني بالنتخاب، فما الأ�سباب التي اأهلتك لذلك؟

اإنني جزء من ن�صيج المجتمع الذي تربيت وع�صت فيه، 

اأفراده وبمختلف فئاته، فالبداية كانت  وقريبة ال�صلة بكل 

منذ زمن وانخراطي في مجال التدري�ص وتدرجي فيه حتى 

النا�ص  م��ع  توا�صلي  على  �صاعد  م��در���ص��ة،  م��دي��رة  اأ�صبحت 

اإمكانياتي،  وف��ق  حلها  وم��ح��اول��ة  م�صاكلهم  م��ن  واق��ت��راب��ي 

يق�صدني،  من  وخدمة  للعمل  وحبي  لطبيعتي  وبتلم�صهم 

دفعهم ليحثونني على خو�ص انتخابات المجل�ص الوطني في 

دورته الحالية، وبالفعل �صاندوني كثيراً و�صوتوا ل�صالحي 

على  بناء  للمجل�ص  ان�صمت  التي  الوحيدة  ال��م��راأة  الأ�صبح 

رغبة �صعبية، واأتمنى اأن اأكون على قدر الم�صوؤولية.  

بعد مرور حوايل 3 �سنوات على ان�سمامك للمجل�ص كيف 
تقيمني التجربة الدميقراطية التي اأنت جزء منها؟

واأ�صافت  الكثير  اكت�صبت من خاللها  هي تجربة جدية 

لي كماً من الخبرات والمعارف �صواء من داخل المجل�ص اأو 

األتقي بهم من ذوي االخت�صا�ص في اللجان الفرعية   ممن 

المتنوعة، بجانب الم�صاركات الخارجية المتعلقة باالأن�صطة.

وهل هناك �سعوبات تواجهها ع�سوات املجل�ص داخله ، 
خا�سة اأن الأغلبية لالأع�ساء الذكور؟

ع���ل���ى االإط����������الق، ف���ه���ن���اك م���ف���ه���وم وا�����ص����ح ل��م��م��ار���ص��ة 

الديمقراطية الحقيقية والتي ال تفرق بين اأع�صاء المجل�ص 

ف��ال��ه��دف ه��و تحقيق م�صلحة  ام����راأة،  اأو  ك��ان رج���اًل  ���ص��واء 

المواطن ليت�صنى له التمتع بواقعه على الوجه الذي يليق 

ال��وط��ن وتخفيف هم�وم  رف��ع��ة  اأج���ل  م��ن  ف��ال��ك��ل يعمل  ب���ه، 

النا�ص، من خالل نقل ال�صورة كامل��ة اإلى الم�صوؤولين ومن 

دون رتو�ص.

وما �سفات الربملاين الناجح من وجهة نظرك؟ 
اأن يكون مواكباً للحدث ولديه قدرة على تلم�ص م�صكالت 

مجتمعه وله روؤية و�صيا�صة وا�صحة ، وال يخ�صى المواجهة ، 

ويكون �صخ�صية قيادية ناجحة، واأهم من اأي �صيء اإخال�ص 

النية في خدمة وطنه ورفعة �صاأنه.  

الربمل��اين الناج��ح هو م��ن يواكب احلدث 

ولديه قدرة على تلم�ص م�سكالت جمتمعه 

ح�سل��ت املواطن��ة عل��ى دع��م ومتكني من 

القيادة الر�سيدة لت�سبح �سريكًا ا�سراتيجيًا 

يف التنمية  جنبًا اإىل جنب الرجل
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االإ�صكالية  هذه  لحل  الو�صول  اأج��ل  من  الجهود  ت�صافر  من 

والتي ترتبط باأمننا القومي، واأهم تلك الحلول هي التب�صيط 

على حياة المواطنين وبما يكفل لهم الرغبة في زيادة الن�صل، 

ودولة  التركيبة،  م�صكلة  العوجاج  اأ�صا�صياً  �صرطاً  يعد  والذي 

االأبناء  ع��الوة  مبلغ  يعد  ق��وي  اقت�صاد  لديها  االإم���ارات  مثل 

نفقات  يغطي  الأن  يرقى  وال  ج��داً  �صعيفاً  حالياً  به  المعمول 

اأطالب به من  االآخ��ر، وحتى ما  بعد  التي تزيد يوماً  االأب��ن��اء 

زيادة ال اأراه كافياً ولكننا ن�صعى بالتدريج اإلى االأف�صل.  

بعد اأن اأ�سبحت الإماراتية قا�سية و�سفرية ووزيرة، ما 
تقييمك لدور املراأة يف احلياة ال�سيا�سية، وهل ما زالت 

يف حاجة ملزيد من الدعم؟
ح�صلت المواطنة على دعم وتمكين من القيادة الر�صيدة 

اللجان  على  يعتمد  املجل�ص  يف  الت�سريعي  ال��دور 
الفرعية، ففي اأي من خاللها متار�سني دورك؟ 

االأع�صاء في المجل�ص يعتمدون على التقارير التي ترفع 

من اللجان واأع�صائها عند مناق�صة م�صاريع القوانين ، كون 

تلك اللجان هي من تدر�ص ما تم طرحه وتقدم التو�صيات 

ال��م��ه��م��ة، ح��ي��ث ي��ق��وم االأع�����ص��اء بتبني ت��ل��ك ال��ت��و���ص��ي��ات اأو 

االإ�صافة عليها اأو رف�صها، واأمار�ص دوري من خالل لجنتين: 

والثقافة.  العلمي  والبحث  واالإع���الم  التربية  ه��ي  االأول���ى 

واللجنة الثانية هي ال�صحة والعمل وال�صوؤون االجتماعية، 

وبرغم االإرهاق ال�صديد من جراء العمل من خالل لجنتين، 

اإال اأنني اأمار�ص دوري بحب واإخال�ص، ولذلك ال اأ�صجر من 

كم الم�صوؤولية الملقاة على عاتقي.

تقدمت يف اإحدى جل�سات املجل�ص بطلب لرفع عالوة 
الأبناء من 600 درهم اإىل 1000 درهم ، فهل هي 

دعوة حلث مواطني الدولة على الإجناب؟
ولذلك البد  ال�صكانية،  التركيبة  م�صكلة خلل  نعاني من 

كان��ت الدميقراطي��ة عنوان 

حياتنا داخل البيت 

حوار العدد
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ال يمكن اإنكاره، فقد اأ�صبحت �صريكاً ا�صتراتيجياً في التنمية 

جنباً اإلى جنب مع الرجل، وتقلدت منا�صب لم يكن لها من 

قبل ن�صيب فيها ، وذلك كله يرجع الف�صل فيه اإلى موؤ�ص�ص 

باإذن الل تعالى ال�صيخ زايد بن �صلطان  الدولة المغفور له 

بناء على قدراته  االإن�صان  وال��ذي قيم  اآل نهيان رحمه الل، 

واإمكانياته وقدرته على العطاء ولي�ص وفق جن�صه.

ما الق�سايا الأخرى التي ت�سغلك وحتمليها معك داخل 
املجل�ص؟ 

اأهم ما ي�صغلني من ق�صايا هو كل ما يتعلق بالمراأة، واأرى 

�صباب  بناء  في  ا�صتراتيجياً  بيتها وكونها ع�صواً  اأن دوره��ا في 

الوطن، يتطلب منا العمل على اإزاحة اأي �صعوبات من �صاأنها 

اإعاقة قدرتها على تربية اأبنائها، فربط الرغبة في التقاعد من 

العمل بال�صن يعتبر حجر عثرة اأمامها، فاأنا ل�صت مع اأن يكون 

الأحقية  وذل��ك  الخدمة  من  عاماً   15 بعد  العمل  التقاعد من 

اأري��د  ولكنني  اأبنائه،  �صواعد  خ��الل  من  النهو�ص  في  الوطن 

التقاعد حتى  في  ورغبت  الخدمة  في  عاماً   20 تكمل  اأن من 

يت�صنى لها رعاية اأبنائها، اأن تلبى لها رغبتها تلك وبما يخدم 

م�صلحة اأبنائها، بجانب ح�صول اأبناء المواطنة المتزوجة من 

كامل حقوقهم،  الجن�صية على  اأخرى بجانب منحهم  جن�صية 

واأال ُيحرم اأبناء المواطنة بعد وفاتها من راتب التقاعد، خا�صة 

اإذا كانت تعاني ظروفاً معينة كطالقها مثاًل.  

موؤ�سر  يف  عامليًا  الأول  املركز  موؤخرًا  الإم��ارات  احتلت 
د�ستور  ب�سبب  حتقق  ذلك  اأن  ترين  فهل  املراأة،  احرام 
الدولة والذي كفل لها امل�ساواة يف احلقوق اأ�سوة بالرجل؟
قيام  قبل  اأي  بكثير،  ذل��ك  قبل  كانت  البداية  اأن  اأعتقد 

االتحاد، فطبيعة البيئة االإماراتية �صابقاً فر�صت عليها دوراً 

قوياً في الحياة وجعلتها �صريكاً اأ�صا�صياً في بناء االأ�صرة، فقد 

اأ�صهر،  ال��رزق لعدة  البحر بحثاً عن  اإل��ى  الرجل يخرج  كان 

اأبنائها  م�صوؤولية  تتحمل  م��ن  وح��ده��ا  ه��ي  ال��م��راأة  وك��ان��ت 

وقيادة �صوؤونهم، بل وكانت ت�صعى اإلى م�صاعدة زوجها مادياً 

ب��ه، و�صكلت ه��ذه االأدوار من  ت��ق��وم  ي���دوي  م��ن خ��الل عمل 

�صخ�صيتها واأ�صافت اإليها الكثير، وجعلت نظرة الرجل اإليها 

محملة بالتقدير واالمتنان، لياأتي االتحاد ويعزز من خالل 

والواجبات،  الحقوق  كافة  في  بالرجل  م�صاواتها  د�صتوره 

رب��ط  الرغبة يف التقاع��د من العمل 

بال�سن يعترب حجر عرثة اأمام املراأة  

اأمتنى اأن يح�س��ل اأبن��اء املواطنة بجانب 

منحهم جن�سيتها على كامل حقوقهم 

وبلوغ االإمارات المركز االأول في موؤ�صر احترام المراأة يعد 

الح�صاد ما بعد الزرع. 

ال�سعيدين  على  العري  �سيخة  اإليه  تطمح  الذي  ما 
ال�سخ�سي واملهني؟

لدي طاقة ال حدود لها وعزيمة تحفزني لخدمة وطني، 

واأتمنى اأن اأجدد العهد مع من اأولوني ثقتهم ويتم انتخابي 

لع�صوية المجل�ص في دورته الجديدة، واإن لم يقدر لي ذلك، 

اأمار�ص دوري االأكاديمي واأ�صبح اأ�صتاذة جامعية. 

من  واأكرث  �سخ�سيتك،  مالمح  ر�سم  يف  الدور  له  كان  من 
دعمك وتن�سبني اإليه ما مت حتقيقه من اإجنازات يف حياتك؟ 
في  ودوره��ا  المراأة  باأهمية  معيلها  يوؤمن  الأ�صرة  اأنتمي 

الرئي�ص  ال��ع��ط��اء وال��داع��م  ك��ان وال���دي منبع  ال��ح��ي��اة، فقد 

لبناته الثالث، فقد كان يوؤمن بقدرات المراأة اإذا ما توافرت 

لها الفر�صة، فجعل الديمقراطية عنوان حياتنا داخل البيت 

وطريقنا نحو التميز، بل وبث بداخلي روح القيادة والتناف�ص 

على تحقيق االأحالم، وال يمكن اأن اأن�صى دور والدتي والتي 

كانت بمثابة نبع الحنان الذي ال حدود له.
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بقلم/ د. يوسف محمد شراب
الباحث االأول مبركز دعم اتخاذ القرار- �سرطة دبي

األمن االجتماعي.. طريق السعادة 
)السعادة سر النجاح.. والنجاح سر السعادة(

واحـــدة  بــدايــتــهــم  الب�سر  ــل  ك الب�سر 

ونهايتهم واحدة.. في الميلد الكل مت�ساو 

اأم  مولود طال عمره  لكل  والنهاية حتمية 

، ولكن خلل م�سيرة الميلد والوفاة  ق�سر 

تكون التحوالت والتغييرات والتبدالت وفق 

مراحل النمو وما يتخللها من تنمية ذاتية 

مبا�سرة اأو تنمية بيئية غير مبا�سرة.

 رؤيــة
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عن  يبحث  م�صتواه  كان  اأياً  )االإن�صان(  املرء  اأن  غري 

ال�صعادة، وتتمثل ال�صعادة بالر�صا عن نف�صه وعن املحيطني 

به ومدى توفر احتياجاته املادية واالإن�صانية )تعليم وعالج 

�صعادته،  يف  كبري  حد  اإىل  ي�صهم  وا�صتقرار...(  وترويج 

يف  حياته  بها  ونق�صد  معي�صته،  على  ينعك�ص  وبالتايل 

ن�صتعر�ص  االأ�صرة )العمل واملجتمع( و�صوف  االأ�صرة وخارج 

االجتماعي  االأمن  يف  ت�صهم  التي  اجلوانب  بع�ص  باإيجاز 

والتي يرتتب على اأخذها بعني االعتبار وحال االقتناع بها 

وتطبيقها والعمل بها ال�صعادة وهي:

ا�ستثمار الطاقات
يت�صف كل فرد بكم ونوع من الطاقات يجب العمل على 

االإفادة منها وا�صتثمارها وعدم اال�صتهانة بنوعها اأو حجمها، 

على  العمل  يجب  اإن�صان  لكل  ال�صعادة  نحقق  فلكي  لذا 

واملعاق  للطفل  بها  اال�صتهانة  دون  اجلميع  طاقات  ا�صتثمار 

وامل�صن واملراأة واملري�ص وال�صجني.. اإلخ.

الت�سجيع والتحفيز يف العمل
�صرعة  يف  ي�صهم  اإيجابي  �صلوك  التحفيز  على  ينعك�ص 

يف  والرغبة  االإيجابية  الطاقة  ويدعم  وجودته،  االإجناز 

العمل واالإنتاج، وكون الفرد يعرف متى يوؤاخذ على �صلوكه 

ومتى يثاب لذلك ي�صهم يف �صعادته وبالتايل يف اأداء ر�صالته 

وجناحه فيها.

نقاط القوة )اجلذب(
يجعل  ما  وهذا  املزايا،  من  العديد  االإن�صان  الل  وهب 

�صخ�صاً مييل الآخر يف الوقت الذي يكون فيه الفرد مقبواًل 

االأول  الأن  ملاذا  مو�صوعية،  اأو  �صكلية  الأ�صباب  االآخرين  من 

نظر لالإيجابيات فيه بغ�ص النظر عن اجلوانب االأخرى.

نقاط ال�سعف )الطرد(
كما اأن لدى االإن�صان العديد من االإيجابيات، فكذلك ال 

اأو يجهلها،  يدركها  اأنه  اإما  نقاط �صعف  االإن�صان من  يخلو 

ويجب التخل�ص منها.

املرونة والأولويات
ال تكون احلياة على وترية واحدة من الناحية االقت�صادية 

فهم  فاإن  لذا  اإلخ،  ال�صحية...  اأو  البيئية  اأو  االجتماعية  اأو 

كانت  واإن  النجاح،  حتقيق  يف  ي�صهمان  االأولويات  وترتيب 

الواحد من وقت  وللفرد  االأولويات تختلف من فرد الآخر، 

الآخر.

مواكبة التطور والتغيري
من املنا�صب اأن يعمل الفرد على االرتقاء بنف�صه ليواكب 

اأو  كاإن�صان خمتلف  اإليه  ينظر  اجلديد يف جمال عمله، وال 

مر�صياً  اإن�صاناً  منه  جتعل  والتغري  التطور  ومواكبة  رجعي 

االإن�صان  فيها  يتواجد  التي  البيئة  مع  فالتكيف  لذا  عنه، 

تتطلب تنمية ذاتية ليتكيف معها.

يت�سف كل فرد بكم ونوع من الطاقات

 يجب العمل على ال�ستفادة منها وا�ستثمارها
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اجلودة والتميز
ي�صعى الفرد للو�صول اإىل الكمال والأف�صل النتائج لكي 

يحقق النتائج االأف�صل مبا يو�صله عمله وما يبذله من جهد 

للدرجات املتقدمة من التميز.

الولء للدين والوطن والتخ�س�ص )العمل(
الأن  وطنه،  اأو  دينه  عن  االإن�صان  ي�صذ  اأن  امل�صتغرب  من 

ذلك يعد خروجاً عن القانون والنظام يف الدولة مبا يعر�ص 

للم�صاءلة، فالوالء للدين والوطن يقود لال�صتقرار واالأمن 

مبا يحقق ال�صعادة وكذا االإخال�ص يف العمل واالأداء.

العراف باخلطاأ
اإن االإخفاق يف حل امل�صكالت يرتك اآثاراً موؤذية على حياة 

الفرد، غري اأن ثقة الفرد بنف�صه وت�صجيع امل�صوؤول اأو املدير 

طاملا  امل�صكالت  حل  يف  ي�صهمان  اأن  ميكن  للفرد  القائد  اأو 

الت�صويب  ي�صهل  مبا  وقوعها،  واأ�صباب  مبرراتها  اعرتفنا 

والو�صول الأف�صل اأ�صاليب النجاح.

النمو والتنمية
الآخر  وقت  من  يتغري  كائن  لكل  طبيعي  النمو  تغري 

ح�صب املراحل العمرية، غري اأن التنمية تعني اإحداث تغيري  

يعد  تخ�ص�صه  متابعة  على  احلري�ص  واالإن�صان  مق�صود، 

الفعاليات  بح�صور  احلداثة  يواكب  الأنه  م�صتنرياً،  اإن�صاناً 

ال�صلة  ذات  الدوريات  يف  واال�صرتاك  االأن�صطة  يف  وامل�صاركة 

واالإن�صان  اخلريي  العمل  لع�صوية  وينتمي  بتخ�ص�صه، 

وجمعيات النفع العام.

حماربة الت�ساوؤم والك�سل
بالف�صل،  فيها  ي�صعر  الفرد  على  اأوقات  اأو  حلظات  تاأتي 

تنعك�ص على اأدائه، وعليه التخل�ص منها ولو مب�صورة االآخرين.

ال�سك واخلجل
نف�صه  عن  املرء  �صعور  يكون  وقد  الذات  مبفهوم  يرتبط 

يف  ي�صهم  ما  كل  من  التخل�ص  علينا  لذا  قوياً،  اأو  منخف�صاً 

اأن  دون  الدونية  من  ونتخل�ص  الذات  عن  مفهومنا  خف�ص 

نتعاىل ملرحلة الغرور والعظمة.

الغطر�سة والتكرب
تعتر اإحدى �صور االأمرا�ص االجتماعية، ويجب العمل 

على التخل�ص منها اإن كانت موجودة اأو جتنبها حال كوننا يف 

مواقع قيادة اأو م�صوؤولية.

اجلوائز واملكافاآت
ي�صهم التحفيز يف تعزيز الدافعية االإيجابية للفرد، �صواء 

التعزيز ونوعه من  اأو معنوياً، كما تختلف درجة  كان مادياً 

�صخ�ص الآخر.

ي�سهم التحفيز يف تعزيز 

الدافعية الإيجابية للفرد 

�سواء كان ماديًا اأو معنويًا

 رؤيـة
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القبول قبل الرف�ص، نعم اأو ل
كلمة الرف�ص )ال( كلمة �صلبية، وميكن اأن يكون الرف�ص 

ترير  ثم  الطلب  اأو  الفكرة  اأو  الراأي  بتقبل  وذلك  مرراً، 

رف�صها واحلوار كفيل باالإقناع.

جتنب ال�سلوك العدواين
منيعاً  و�صداً  حائطاً  العدوان  وال�صلوك  العنف  يعتر 

ال�صلوك  له  املوجه  اأو  املوؤنب  الطرف  تقبل  دون  يحول 

العدوان اإىل التمرد والعناد.

الفرا�ص الإيجابي اأوًل
ال تفرت�ص �صوء النية وعليك النظر للن�صف املمتلئ من 

الكوب ال اإىل الن�صف الفارغ، فذلك ي�صهم يف التفاوؤل املوؤدي 

لل�صعادة.

ال�صعادة  طريق  باأن  ال�صابق  العر�ص  من  ونخل�ص 

ينطلق من اإطالق الطاقات االإيجابية، وجممل العر�ص 

ي�صري ويوؤكد ويت�صمن �صوراً متعددة للطاقة االإيجابية 

اأن  الواجب االأخذ بها باعتبارها ثقافة اجتماعية يجب 

ت�صود الأنها �صتقود حتماً اإىل املزيد من العطاء واالإنتاج 

مما ينعك�ص على اجلميع بال�صعادة واالرتياح.

الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب
حال قيام كل فرد بالعمل املنا�صب واملتوافق مع موؤهالته 

من  املزيد  يتيح  ذلك  فاإن  الزمني(  )عمره  و�صنه  وخراته 

حتقيق  يف  اإ�صهاماً  يعد  مما  به  وللمحيطني  له  االرتياح 

التوافق وال�صعادة والنجاح يف العمل.

القيادة ودورها
قائد  وال�صابط  قائد  واملدر�ص  قائد  واملدير  قائد  االأب 

والطبيب قائد... اإلخ، والقائد الذي يعرف دوره من خالل املهام 

املرتبطة مبوقعه الوظيفي اأو املهني اأو العائلي يحقق ال�صعادة.

املركز والدور
لكل فرد عدة مراكز وعدة اأدوار تختلف وتتغري من حني 

اآخر،  عمل  يف  وم�صوؤواًل  عمل  يف  تابعاً  يكون  قد  فهو  الآخر، 

العمل  يف  ودور  االأ�صرة  يف  دور  له  فاالإن�صان  الدور،  وكذلك 

ودور يف النادي... اإلخ.

ال�سكر والتقدير
ويحفزان  باالأداء  االرتقاء  يف  ي�صهمان  والتقدير  ال�صكر 

غريه  عن  متيز  الفرد  اأن  طاملا  املزيد  وتقدمي  العطاء  على 

مبا يوجب �صكره وتقديره.
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موضوع الغالف

بن  زاي��د  ال�صيخ  تعالى  الل  ب��اإذن  له  المغفور  لذكرى  تخليداً 

�صلطان اآل نهيان، احتفى »معهد دبي الق�صائي« ب� »يوم زايد للعمل 

االإن�صاني« بتوزيع األبوم »اإن�صانيته.. اإلهام المبدعين« على الهيئات 

والموؤ�ص�صات في الدولة.

 وي�����ص��م االأل����ب����وم م��ج��م��وع��ة م��خ��ت��ارة م���ن اأف�����ص��ل االأع���م���ال 

الخير،  زاي��د  االإن�صاني  العمل  راع��ي  من  الم�صتوحاة  الت�صويرية 

واالإنمائي  والخيري  االإن�صاني  العطاء  م�صيرة  دعائم  اأر�صى  الذي 

التي تقودها االإمارات، وياأتي هذا العمل نتاجاً للتعاون بين »جائزة 

حمدان بن محمد بن را�صد اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي«، 

وم��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ص��ائ��ي. وت���اأت���ي م���ب���ادرة ط��ب��اع��ة وت���وزي���ع األ��ب��وم 

االإم��ارات  دول��ة  احتفاالت  اإط��ار  في  المبدعين«  اإلهام  »اإن�صانيته.. 

وتتزامن  االإماراتي  االإن�صاني  للعمل  زايد  بيوم  المتحدة  العربية 

اآل  ب��اإذن الل ال�صيخ زايد بن �صلطان  مع ذكرى رحيل المغفور له 

االألبوم  19 رم�صان، ويهدف  نهيان طيب الل ثراه وال��ذي يوافق 

االإن�صاني على  المجال  ف��ي  ل��ه  للمغفور  ال��رائ��د  ال���دور  اإب���راز  اإل��ى 

المجتمع  فئات  مختلف  وت�صجيع  والعالمي  العربي  ال�صعيدين 

على االقتداء به وت�صليط ال�صوء على هذه القيم الجميلة ون�صر 

العون والم�صاعدة  البر والخير وتقديم يد  اأعمال  باأهمية  الوعي 

لالآخرين وبخا�صة المحتاجين.

واأعرب القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي، مدير عام المعهد، 

باأنه ا�صتجابة لمبادرة قيادتنا الحكيمة بادرت العديد من موؤ�ص�صات 

الدولة بتبني مبادرات اإن�صانية انطلقت على امتداد الوطن والتي 

تهدف اإلى تمكين ال�صباب من العمل التطوعي واالإن�صاني مقدمة 

نموذجاً مميزاً للعمل التطوعي واالإن�صاني والمجتمعي يحتذى به 

محلياً وعالمياً.

مع  بالتعاون  الق�صائي  دب��ي  معهد  نظم  االإط���ار  ه��ذا  و�صمن 

للت�صوير  الدولية  مكتوم  اآل  را�صد  بن  محمد  بن  حمدان  جائزة 

اإل��ه��ام  »اإن�����ص��ان��ي��ت��ه..  ال��ف��وت��وغ��راف��ي  الت�صوير  م�صابقة  ال�����ص��وئ��ي، 

في  المتمثلة  زاي���د  ال�صيخ  اإن�����ص��ان��ي��ة  ج�����ّص��دت  وال��ت��ي  ال��م��ب��دع��ي��ن« 

اأبنائه  التي غر�صها في  االإن�صانية  القيم  تلك  اإلى  اإ�صافة  �صخ�صه 

المالمح  من  �صورهم  المت�صابقون  ا�صتوحى  حيث  المواطنين، 

االإن�صانية لل�صيخ زايد – رحمه الل-وانعكا�صاتها في اأبنائه. عرفاناً 

منا للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب الل ثراه، 

الذي عزز قيم العمل االإن�صاني والخيري والتطوعي واأ�صلها في 

على  ثابتة  بخطى  ال�صير  يوا�صلون  الذين  االإم��ارات  اأبناء  نفو�ص 

نهج العطاء في ظل القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة، حفظه الل ورعاه، واأخيه �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 

ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهما  رعاه الل.  دبي،  ال��وزراء حاكم  مجل�ص 

حكام االإمارات.

واأ�صاف ال�صميطي: »يندرج األبوم »اإن�صانيته...اإلهام المبدعين« 

التي ي�صارك فيها  االإن�صاني«  زاي��د للعمل  »ي��وم  اإط��ار مبادرات  في 

والتي  المنا�صبة  لتفعيل  ال��م��ب��ادرات  م��ن  مجموعة  عبر  المعهد 

ت�صمل اأي�صاً مبادرة »�صقيا التراويح«، القائمة على تكفل العاملين 

رم�صان  �صهر  طيلة  التراويح  ب�صالة  الم�صلين  ب�صقيا  بالمعهد 

المبارك في »م�صجد الرحمن« المجاور للمعهد والذي تم افتتاحه 

واإقامة �صعائر ال�صالة فيه مع بداية �صهر رم�صان هذا العام، اإلى 

جانب مبادرة »فوالة العيد« الموّجهة ل�عدد من االأ�صر المتعففة. 

الذكرى  هذه  وبمنا�صبة  الخير،  بيت  جمعية  مع  بالتعاون  وذل��ك 

الق�صائي«  دب���ي  »م��ع��ه��د  ف��ي  ن��وؤّك��د  ع��ل��ى قلوبنا ج��م��ي��ع��اً،  ال��غ��ال��ي��ة 

الموؤ�ص�ص، رحمه الل،  الوالد  وروؤي��ة  باال�صتلهام من فكر  التزامنا 

والوفاء بم�صوؤولياتنا االإن�صانية واالجتماعية بما يخدم المجتمع  

االإم��ارات على خارطة  ري��ادة  اإل��ى تر�صيخ  الرامية  ويدعم الجهود 

العمل االإن�صاني العالمي.

ضمن احتفاالت »المعهد« بيوم زايد للعمل اإلنساني
إطالق ألبوم »إنسانيته.. إلهام المبدعين«
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آلية التوقيع الرقمي والحصول على الشهادة  
الرقمية في اإلمارات العربية المتحدة

بقلم: اأ . �سامر ال�سطناوي 

القواعـد الموضوعـية واإلجـرائية
 للرهـن التأمـيني

بقلم: القا�سي / م�سطفى حممود ال�سرقاوي

االختصاص القضائي لمركز فض 
المنازعات اإليجارية في إمارة دبي

بقلم: القا�سي/ عبد اللطيف العلماء

عقد البناء والتشغيل والتحويل
تعريفه.. خصائصه وميزاته 

بقلم: د. ريتا واكد جابر

اإلضرار العمدي بالمصلحة العامة 
للحصول على ربح

بقلم :د. عبدالرازق املوايف
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بقلم: أ. سامر الشطناوي 
جامعة غرناطة/ اإ�سبانيا- كلية القانون

آلية التوقيع الرقمي 
والحصول على الشهادة  الرقمية
في اإلمارات العربية المتحدة

دائــبــًة  المتحدة  العربية  ــارات  ــ االإمـ دولـــة  ت�سعى 

التعامل  خلل  من  للمتعاملين  القانونية  الحقوق  ل�سمان 

واإنجاز  واالت�سال  المعلومات  تقنية  با�ستخدام  الرقمي 

االأفراد  لدى  الثقة  من  عاٍل  م�ستوى  لتوفير  المعاملت، 

اإنجاز  عملية  في  الحكومية  والوحدات  االأعمال،  وقطاع 

المعاملت اإلكترونيًا.

المجلة القانونية
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قانون  باإ�صدار  �صباقة  العربية  االإمارات  دولة  وكانت 

املعامالت  ا�صتخدام  اإىل  الهادف  االإلكرتونية  للمعامالت 

االإلكرتونية، وقد متت �صياغته مبا ي�صمن �صالحية التعامل 

االإلكرتون ينظم ق�صايا ال�صرعية الرقمية العامة، ونظام دفع 

حماية  ونظام  االإلكرتون  الدفع  و�صرعية  امل�صتحقة  الر�صوم 

ومدى  االإلكرتون  بالتوقيع  القانون  واالعرتاف  البيانات 

وموقع  وقت  وتوثيق  البيانات  ر�صائل  وقبول  اإثبات  م�صداقية 

واالعرتاف  االإلكرتونية  العقود  وتطبيق  وتخزينها  اإر�صالها 

بيانات  خ�صو�صية  وحماية  االإلكرتونية،  االإي�صاالت  بر�صائل 

اأمن املعلومات الرقمية واالإلكرتونية. من اأجل ت�صهيل ا�صتخدام 

املعامالت االإلكرتونية وتعزيز ثقة االأو�صاط التجارية واملجتمع 

يف ا�صتخدام املعامالت االإلكرتونية من جهة والدوائر احلكومية 

احلماية  توفري  مع  اأخرى.  جهة  من  املواطن  مع  واخلا�صة 

امل�صتخدمني  االأفراد  خ�صو�صية  وحماية  اجلهات  ملختلف 

للمعامالت االإلكرتونية. فقد بني القانون االحتادي االإماراتي 

اأو  عقد  اأو  تعامل  اأي  االإلكرتونية:  املعاملة  اأن   
1

 )1( املادة  يف 

بو�صاطة  جزئي  اأو  كلي  ب�صكل  تنفيذها  اأو  اإبرامها  يتم  اتفاقية 

نف�ص  من   )12( املادة  بينت  وكذلك  االإلكرتونية.  املرا�صالت 

القانون الو�صائط واالآليات التي حتكم التوقيع من خالل:

موؤمتتة  اإلكرتونية  و�صائط  بني  التعاقد  يتم  اأن  يجوز   -  1

معدة  تكون  اأكرث  اأو  اإلكرتونية  معلومات  نظامي  مت�صمنة 

ونافذاً  للقيام بذلك، ويكون التعاقد �صحيحاً  ومرجمة م�صبقاً 

ومنتجاً الآثاره القانونية حتى يف حالة عدم التدخل ال�صخ�صي اأو 

املبا�صر الأي �صخ�ص طبيعي يف عملية اإبرام العقد يف هذه االأنظمة.

اإلكرتون  معلوماتي  نظام  بني  التعاقد  يتم  اأن  يجوز   -  2

موؤمتت بحوزة �صخ�ص طبيعي اأو معنوي وبني �صخ�ص طبيعي 

ذلك  اأن  يعلم  اأن  املفرت�ص  من  اأو  يعلم  االأخري  كان  اإذا  اآخر 

فاإن  وكذلك  تلقائياً.  تنفيذه  اأو  العقد  اإبرام  �صيتوىل  النظام 

تعزيزه  االإلكرتون  بالتوقيع  ي�صرتط  مل  االإماراتي  امل�صرع 

.
2

ب�صهادة م�صادقة اإلكرتونية 

ومن هنا تقوم االآلية على االإجراءات املتبعة من قبل مركز 

الت�صديق الإ�صدار ال�صهادات الرقمية التي تو�صح الطرق الفنية 

مركز  قبل  من  ال�صهادة  الإ�صدار  املتبعة  واالإجرائية  واالأمنية 

مبركز  الوثوق  حتديد  يف  امل�صتخدم  منها  ي�صتفيد  الت�صديق. 

وم�صوؤولية  ال�صهادة  م�صتخدم  حقوق  كذلك  تبني  الت�صديق. 

. فعملية الرتخي�ص يف االإمارات العربية املتحدة 
3
املركز جتاهه 

ت�صمل اأربعة اأجزاء:

على  احل�صول  االإلكرتون  الت�صديق  خدمات  مزود  على 

�صخ�صياً  اأو عر احل�صور  االإنرتنت  اإّما عر  الرتخي�ص  طلب 

.
4

اإىل مكاتب هيئة تنظيم االت�صاالت يف دبي اأو اأبوظبي 

على مزود خدمات الت�صديق االإلكرتون تقدمي الطلب وجميع 

الوثائق املطلوبة اإىل هيئة تنظيم االت�صاالت للمراجعة واملعاجلة، 

باالإ�صافة اإىل الر�صم املطلوب غري املرجتع ملراجعة الطلب.

الوثائق  وجميع  الطلب  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  تعالج 

املطلوبة يف مدة اأق�صاها ثالثة اأ�صهر من تاريخ تقدمي الوثائق 

باأجمعها.

الت�صديق  خدمات  ملزود  الرخ�صة  الهيئة  ترف�ص  اأو  متنح 

االإلكرتون.

اأما اال�صتخدام احلكومي لل�صجالت والتوقيعات االإلكرتونية 

ب�صكل عام يف دولة االإمارات العربية املتحدة وذلك يف اخلطوات 

للم�صتندات.  االإلكرتون  واالإ�صدار  االإيداع  مع  قبول  التالية 

ب�صكل  باملهمة  القيام  للدوائر  احلق  اأعطى  القانون  واأن  كما 

متناغم ومكمل من خالل املادة 27: الفقرة 1. على الرغم من 

اأو  اآخر ، يجوز الأية دائرة  اأي قانون  اأي ن�ص خمالف يف  وجود 

جهة تابعة للحكومة، يف اأداء املهمات املناطة بها بحكم القانون، 

اأن تقوم مبا يلي:
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اأ- قبول اإيداع اأو تقدمي امل�صتندات اأو اإن�صائها اأو االحتفاظ 

بها يف �صكل �صجالت اإلكرتونية.

اأو موافقة يف �صكل  اأو قرار  اأو ترخي�ص  اإذن  اأي  اإ�صدار  ب- 

�صجالت اإلكرتونية.

ج- قبول الر�صوم اأو اأية مدفوعات اأخرى يف �صكل اإلكرتون.

د- طرح العطاءات وا�صتالم املناق�صات املتعلقة بامل�صرتيات 

احلكومية بطريقة اإلكرتونية.

2 - اإذا قررت اأية دائرة اأو جهة تابعة للحكومة تنفيذ اأي من 

املهام املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة، فيجوز لها عندئٍذ 

اأن حتدد:

اأ- الطريقة اأو ال�صكل الذي �صيتم بوا�صطته اإن�صاء اأو اإيداع 

اأو حفظ اأو تقدمي اأو اإ�صدار تلك ال�صجالت االإلكرتونية.

يتم  التي  واالإجراءات  والكيفية  واالأ�صلوب  الطريقة  ب- 

امل�صرتيات  واإجناز  املناق�صات،  وا�صتالم  العطاءات  طرح  بها 

احلكومية.

ج- نوع التوقيع االإلكرتون املطلوب مبا يف ذلك ا�صرتاط 

اإلكرتونياً حممياً  اأو توقيعاً  رقمياً  املر�صل توقيعاً  ي�صتخدم  اأن 

اآخر.

د- الطريقة وال�صكل الذي �صيتم بهما تثبيت ذلك التوقيع 

على ال�صجل االإلكرتون واملعيار الذي يجب اأن ي�صتوفيه مزود 

االإيداع. اأو  للحفظ  امل�صتند  له  ُيقدم  الذي  الت�صديق   خدمات 

ه�- عمليات واإجراءات الرقابة املنا�صبة للتاأكد من �صالمة واأمن 

و�صرية ال�صجالت االإلكرتونية اأو املدفوعات اأو الر�صوم.

اأخرى حمددة حالياً  اأحكام  اأو  اأو �صروط  اأية خ�صائ�ص  و- 

يتعلق  فيما  مطلوباً  ذلك  كان  اإذا  الورقية،  امل�صتندات  الإر�صال 

بال�صجالت االإلكرتونية اخلا�صة باملدفوعات والر�صوم.

عملية احل�صول على �صهادة رقمية واإن�صاء توقيع اإلكرتون 

من خالل املوقع االإلكرتون

دولة  يف  الكائنة  االأعمال  حللول  التقنية  �صركة  اأطلقت 

اخلدمات  جمال  يف  اخلبرية  املتحدة،  العربية  االإمارات 

 ،)LetterGen( البلجيكي   �صريكها  مع  بالتعاون  االإلكرتونية، 

الهوية  بطاقة  با�صتخدام  االإلكرتون  للتوقيع  برناجماً 

الرنامج  اإطالق  وياأتي  للهوية.  االإمارات  هيئة  عن  ال�صادرة 

للهوية يف تطوير  االإمارات  الذي حققته هيئة  النجاح  يف ظل 

البنية التحتية لبطاقة الهوية الذكية و�صمول الت�صجيل فيها 

واإ�صدارها جلميع �صكان الدولة من مواطنني ومقيمني، بهدف 

تو�صيع ا�صتخدامها يف جميع التعامالت �صواء بغر�ص احل�صول 

على املعلومات، اأو الولوج اإىل املواقع اأو التوقيع االإلكرتون عر 

جهاز قارىء بطاقة الهوية االإلكرتون.

من اأمثلة تطبيق ذلك هو اإن�صاء توقيع اإلكرتون با�صتخدام 

 Microsoft Office وذلك اأن نتبع اخلطوات التالية:
5

1( فتح ملف الكتابة Word File ثم الذهاب باملوؤ�صر للمكان 

املراد و�صع التوقيع فيه.

2( الذهاب اإىل  Insert Tab ثم اختيار  Signature Line ثم 

 Microsoft Office واختيار  باالأ�صفل  املوجود  بال�صهم  ال�صغط 

 Signature line

البيانات  مبلء  القيام  يجب  هنا  �صندوق  يظهر  �صوف   )3

ال�صخ�صية )اال�صم، العنوان، االإمييل(

عالمة  يف   Right Click على  بال�صغط  القيام  ثم  من   )4  

م��ن اأه��م العملي��ات املرتبط��ة 

»الت�س��فري«  الرقم��ي  بالتوقي��ع 

املعروف با�سم »اخلوارزميات«

المجلة القانونية
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 …Sign ثم اختيار االأمر X التوقيع على �صكل

 5( بعده القيام مبلء املتطلبات يف اخليار الثان. 

 6( �صوف يطلب اجلهاز اأن تدخل اال�صم اأو �صورة للتوقيع.

على  االإلكرتون  التوقيع  عملية  متت  قد  تكون  وهنا   )7  

.Word File امللف

املوؤ�صر  ن�صع  االإلكرتون  التوقيع  اإزالة  اأردنا  اإذا  ولكن   )8

Remove Sig� ثم نختار Right click  على التوقيع ثم ن�صغط

nature ثم نحذفه.

الرقمي  التوقيع  اإدراج  واآلية  كيفية  معرفة  ميكن  من 

التوقيع  �صحة  من  التثبت  بعد  الحقة  كخطوة  امل�صتندات  يف 

من  �صواء  الو�صول  على  القادر  قبل  من  املعني  االإلكرتون 

قبل ال�صخ�ص امل�صتخدم اأو من هيئة معينة للمفتاح العام واأنه 

متطابق مع مفتاح املوقع اخلا�ص فاإن من االأف�صل التثبت من 

الت�صديق  جهة  وهي  ثالث  �صخ�ص  طريق  عن  التوقيع  �صحة 

اإلكرتون  ب�صجل  �صهادة  باإ�صدار  تقوم  التي  هي  االإلكرتون. 

يذكر فيه املفتاح ال�صفري العام وهو مو�صوع ال�صهادة والتثبت 

عالج  وقد   .
6

الت�صديق  جلهة  االإلكرتون  التوقيع  �صحة  من 

امل�صرع االإماراتي هذا يف املادة )1( من القانون االحتادي بو�صع 

نظام  اأو  برنامج  املوؤمتت:  االإلكرتون  الو�صيط  حتدد  �صيغة 

اإلكرتون لو�صيلة تقنية املعلومات تعمل تلقائياً ب�صكل م�صتقل، 

كلياً اأو جزئياً، من دون اإ�صراف من اأي �صخ�ص طبيعي يف الوقت 

اجلهة  كذلك  وجند  له.  اال�صتجابة  اأو  العمل  فيه  يتم  الذي 

املعتمدة باإ�صدار ال�صهادة االإلكرتونية عن طريق مزود خدمات 

تقوم  بها  معرتف  اأو  معتمدة  جهة  اأو  �صخ�ص  اأي  الت�صديق: 

مهمات  اأو  خدمات  اأية  اأو  اإلكرتونية  ت�صديق  �صهادات  باإ�صدار 

اأحكام  متعلقة بها وبالتوقيعات االإلكرتونية واملنظمة مبوجب 

االإلكرتونية:  امل�صادقة  �صهادة  و�صح  وكذلك  القانون.  هذا 

ال�صهادة التي ي�صدرها مزود خدمات الت�صديق يفيد فيها تاأكيد 

هوية ال�صخ�ص اأو اجلهة احلائزة على اأداة توقيع معينة.

املتلقي  اإىل  تام  باأمان  اإلكرتونية  ر�صالة  اإر�صال  اإمكانية  فاإن 

دون اأن تتعر�ص الخرتاق اأي طرف ثالث، منها على �صبيل املثال 

الرقمي.  التوقيع  وكذلك  االإلكرتونية  الر�صائل  ت�صفري  تقنية 

ولكن ا�صتعمال مثل هذه التقنيات مع برامج الريد العادية يتم 

دائماً  يتطلب  االأمان  م�صتويات  اأعلى  توفري  الأن  ب�صكل حمدود؛ 

. ومن اأهم العمليات املرتبطة 
7

االعتماد على الرامج االإ�صافية 

.
8

بالتوقيع الرقمي هناك الت�صفري املعروف با�صم اخلوارزميات 

اإن دور دولة االإمارات اأ�صبح رائداً يف العامل العربي  اأخرياً 

وبع�ص الدول املتقدمة من خالل اال�صتمرار يف تفعيل التوقيع 

ون�صر  الدولة.  يف  الدوائر  كافة  على  االإلكرتون  الرقمي 

حما�صرين  باإيجاد  اأكر  مدى  على  االإلكرتونية  الثقافة 

قدر  اأكر  حتقيق  على  تقوم  واأنها  كما  متخ�ص�صني.  وخراء 

التكاملية  لتحقيق  واخلا�صة  العامة  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  بني 

االإلكرتونية  املعامالت  اإجناز  يف  والثقة  وال�صرعة  وال�صرية 

مواطن  كل  ح�صول  اإلزامية  دائما  وحتاول  و�صهولة.  ب�صال�صة 

املتحدة على توقيع رقمي  العربية  االإمارات  اأر�ص  ومقيم على 

اأن  باملقابل  وكذلك  الدولة.  لدى  وموثق  به  وخا�ص  م�صجل 

يكون الأي موؤ�ص�صة توقيعها اخلا�ص بها. هي ال�صاعية اإىل �صن 

التزوير  املنظمة للعمليات االإلكرتونية والوقاية من  القوانني 

واالحتيال على ا�صتخدام التوقيع االإلكرتون. وخلق �صمانات 

مل�صتخدمي التوقيع االإلكرتون بحيث يعطي احلق للم�صتخدم 

بتغيري التوقيع الرقمي االإلكرتون لزيادة االأمن واحلماية.

الهوام�ص
1 - القانون االتحادي رقم )1( ل�سنة 2006 

ب�صاأن المعامالت والتجارة االإلكترونية.

إ�صناد  ا العبيدي.قواعد  هادي  علي  د.    -  2
قانون  يف  المن�صئ  اإلى  لكترونية  االإ الر�صالة 

مارات.  االإ لكترونية  االإ والتجارة  المعامالت 

والقانون.  ال�صريعة  مجلة  في  من�صور  بحث 

ال��راب��ع  ال��ع��دد  وال��ع�����ص��رون.  ال�صلبعة  ال�صنة 

والخم�صون. 2013. �ص 180 وما بعدها.

الت�صغيل  مديرية  البقيرات.  محمد  اأ.   -  3
التوقيع  دائ����رة  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة.  وال��خ��دم��ات 

الرقمي. الهيئة الوطنية لخدمات ال�صبكة.

4 - ر�صم طلب الرخ�صة هو )5000( خم�صة 
العامة  الهيئة  اإلى  الدفع  اآالف درهم واجبة 

حوالة  �صكل  على  االت�صاالت  قطاع  لتنظيم 

م�صرفية لكل طلب. عند تاأهل ونجاح مقدم 

بدفع  يقوم  الترخي�ص،  معايير  في  الطلب 

 )100000( البالغ  الرخ�صة  ت�صجيل  ر�صم 

األف درهم غير مرتجعة. انظر حكومة  مئة 

االإمارات االلكترونية.

http://www.egov.government.ae/

web/guest/efaqs
5 - اأم����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة الأن��ظ��م��ة ال��ت�����ص��غ��ي��ل يجب 
اأع��ل��ى  اأو   200 وي���ن���دوز  ال��م�����ص��ت��رك  ي��ك��ون  اأن 

اإك�������ص ب���ي، ف��ي�����ص��ت��ا، وي���ن���دوز 7 »ل��ي��ن��ك�����ص 2،6 

اإل��خ  بونتو..  اأو  اأع��ل��ى،  اأو   Guadalinex”- 4
�أو   Mac Os x 10.6.8 ال��ت�����ص��غ��ي��ل  )ن���ظ���ام 

 Letter Signer برنامج  اإط���الق  وت��م  ع��ل��ى.. 

ل��ت�����ص��ه��ي��ل ا����ص���ت���خ���دام ال��ت��وق��ي��ع االإل���ك���ت���رون���ي 

والت�صجيع عليه، عبر جعل التوقيع با�صتخدام 

الم�صتندات  على  ممكناً  اأم���راً  الهوية  بطاقة 

االإل��ك��ت��رون��ي��ة، ���ص��واء ك���ان ذل���ك ع��ب��ر ب��رن��ام��ج 

اأتمتة  اأنظمة  �صمن  اأو  وورد”  ”مايكرو�صوفت 
االإجراءات اأو برامج اإدارة المحتويات.

ال��ت��وق��ي��ع  ي����و�����ص����ف.  ف������رج  اأم����ي����ن  اأ.    -  6
الجامعية.  ال��م��ط��ب��وع��ات  دار  االل��ك��ت��رون��ي. 

2008 . �ص 69.
7 -  ت��ت��ك��ام��ل ط��ري��ق��ت��ا ال��ت��وق��ي��ع ال��رق��م��ي 
بع�صهما  مع  االإلكترونية  الر�صائل  وت�صفير 

الطريقتين  تنفيذ  يتم  م��ا  وع���ادة  البع�ص، 

معاً، حيث يمكن اأن تقوم برامج 

 Macأو� Gpg4win مثل تطبيق ،OpenPGP
الرقمية  ال��ت��وق��ي��ع��ات  ب��ت��ب��ادل  اأي�����ص��اً   ،  GPG
اإل����ى ج��ان��ب ط��ري��ق��ة ال��ت�����ص��ف��ي��ر. ان��ظ��ر د.ع��ب��د 

المحرر  حجية  مدى  حمود.  المر�صي  العزيز 

المدنية  الم�صائل  االإثبات في  االلكتروني في 

والتجارية. 2005. �ص 99 وما بعدها.

قديمة  ع�صور  منذ  م��ع��روف  الت�صفير   -  8
االآن  اأم��ا  ع�صكرية،  لغايات  اأ�صا�صاً  وا�صتخدم 

فقد اأ�صبح عملية معقدة جداً وبالغة ال�صرية 

اإخفاء  خاللها  من  يتم  معقد،  ترميز  وذات 

هوية البيانات من خالل اتباعها لخوارزمية 

من  تعقيداً  اأك��ث��ر  �صك عملية  ب��ال  وه��ي  م��ا، 

التي هي مجرد تحويل من  الترميز  عملية 

نظام اإلى اآخر.
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 بقلم: د. عبدالرازق الموافي
اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�سارك باملعهد

اإلضرار العمدي بالمصلحة العامة 
للحصول على ربح

العقوبات  قانون  في  االإمــاراتــي  الم�سرع  ن�سَّ 

االتحادي على جريمة االإ�سرار العمدي بالم�سلحة 

من   227 ــمــادة  ال فــي  ــح  رب على  للح�سول  الــعــامــة 

الموؤقت  بال�سجن  »يعاقب  بقوله  العقوبات  قانون 

اإليه  عهد  عامة  بخدمة  مكلف  اأو  عام  موظف  كل 

بالمحافظة على م�سلحة الدولة اأو الإحدى الجهات 

التي ورد ذكرها في المادة 5 في �سفقة اأو عملية اأو 

اأو اأ�سر عمدًا بهذه الم�سلحة ليح�سل على  ق�سية، 

ربح لنف�سه اأو لغيره«.

المجلة القانونية
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الذي  اجلان،  اأن  يف  اجلرمية  هذه  خطورة  وتبدو 

يفرت�ص فيه احلر�ص على حماية امل�صلحة العامة، حيث اإنه 

دائماً يكون موظفاً عاماً اأو مكلفاً بخدمة عامة، يخون الثقة 

اخت�صا�صات  وي�صتغل  فيه  الدولة   و�صعتها  التي  واالأمانة 

االإ�صرار  اأجل  من  العامة  باخلدمة  تكليفه  اأو  وظيفته 

اأو الآخرين على  لنف�صه  امل�صلحة، واحل�صول  بتلك  العمدي 

اأرباح. ونو�صح اأركان هذه اجلرمية على النحو التايل:

اأركان اجلرمية:
الفقه، هما  اتفاق يف  اأي جرمية على ركنني حمل  تقوم 

العمدي  االإ�صرار  وجرمية  املعنوي،  والركن  املادي  الركن 

من  كغريها  تقوم  ربح  على  للح�صول  العامة  بامل�صلحة 

�صورة  املعنوي  الركن  ويتخذ  الركنني  على هذين  اجلرائم 

الق�صد اجلنائي، وذلك باالإ�صافة اإىل �صفة خا�صة يف اجلان 

ك�صرط مفرت�ص، حيث الذي يجب اأن يكون موظفاً عاماً اأو 

مكلفاً بخدمة عامة، ونو�صح ذلك باإيجاز على النحو التايل: 

اأواًل: ال�سرط المفتر�س �سفة الجاني:

اأن  االأول، هو وجوب  ال�صرط على عن�صرين:  يقوم هذا 

يكون اجلان موظفاً عاماً اأو مكلفاً بخدمة عامة، وتتحدد 

هذه ال�صفة بح�صب ن�ص املادة اخلام�صة من قانون العقوبات 

عرفت  التي   
)1(

املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  االحتادي 

هذا  حكم  يف  عاماً  موظفاً  يعتر  بقولها  العام   املوظف 

القانون:

يف  والعاملون  العامة  ال�صلطة  باأعباء  القائمون   –  1

الوزارات والدوائر احلكومية.

2 – منت�صبو القوات امل�صلحة.

والبلدية  واال�صت�صارية  الت�صريعية  املجال�ص  روؤ�صاء   –  3

واأع�صاوؤها.

4 – كل من فو�صته اإحدى ال�صلطات العامة القيام بعمل 

معني، وذلك يف حدود العمل املفو�ص فيه.

5 – روؤ�صاء جمال�ص االإدارات واأع�صاوؤها واملديرون و�صائر 

العاملني يف الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة.

6 – روؤ�صاء جمال�ص االإدارات واأع�صاوؤها واملديرون و�صائر 

العاملني يف اجلمعيات واملوؤ�ص�صات ذات النفع العام.

وعرفت املكلف بخدمة عامة بقولها: ويعد مكلفاً بخدمة 

الفئات  يف  يدخل  ال  من  كل  القانون  هذا  حكم  يف  عامة 

املن�صو�ص عليها يف البنود ال�صابقة، ويقوم باأداء عمل يت�صل 

موظف  من  اإليه  �صادر  تكليف  على  بناء  العامة  باخلدمة 

عام ميلك هذا التكليف مبقت�صى القوانني اأو النظم املقررة 

وذلك بالن�صبة اإىل العمل املكلف به.

املادة  هذه  يف  الواردة  احلكومية  الدوائر  كلمة  وت�صمل 

يف  االأع�صاء  االإمارات  وحكومات  االحتادية  احلكومة  دوائر 

االحتاد ما مل يقت�ص �صياق الن�ص غري ذلك .

والعن�صر الثان: ينبغي اأن يكون معهوداً اإليه باملحافظة 

على م�صلحة الدولة اأو الإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف 

والدوائر احلكومية  الوزارات  املادة اخلام�صة عقوبات، وهي 

والهيئات  امل�صلحة  والقوات  والبلدية  الت�صريعية  واملجال�ص 

العام،  النفع  ذات  واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  العامة  واملوؤ�ص�صات 

بع�ص  ب�صراء  املكلف  املوظف  ذلك  ومثال  �صفقة،  يف  وذلك 

اأو  اإليها،  امل�صار  اجلهات  الإحدى  اأو  الدولة  مل�صلحة  املعدات 

ويتوىل  يعمل موظفاً  الذي  املهند�ص  ذلك  يف عملية ومثال 

االإ�صراف على بناء للدولة اأو ر�صف طريق عام، اأو يف ق�صية، 

مثل املحامي الذي يعمل يف اإحدى اجلهات املذكورة ويتعمد 

الرتاخي يف الدفاع عنها يف ق�صية هو مكلف بها. 

جرمية الإ�سرار العمدي بامل�سلحة العامة 

للح�س��ول عل��ى رب��ح تق��وم كغريها من 

اجلرائم على هذين الركنني

35

20
14

  
-

س 
�
ط

�س
غ

 �أ
-

  
)
19

(
د 

د
عــ

ل
�



ارتكابه  جراء  من  لغريه،  اأو  لنف�صه  �صواء  ربح،  على  بالفعل 

ال�صلوك االإجرامي، ولكن يقوم الركن املادي لهذه اجلرمية 

مادام قد ترتب على �صلوك اجلان �صرراً بامل�صلحة املذكورة، 

ماأمور  امتناع   ، ذلك  ومثال  ربح،  اأي  على  يح�صل  مل  ولو 

ال�صريبة  بتح�صيل  القيام  عن  وال�صرائب  الر�صوم  حت�صيل 

اأن  وكذلك  العامة،  والدوائر  اجلهات  اأو  للدولة  امل�صتحقة 

املن�صو�ص  اإحدى اجلهات  اأو عن  الدولة  املحامي عن  يفوت 

عليها يف املادة اخلام�صة من قانون العقوبات ميعاد الطعن يف 

حكم �صادر �صد اجلهة املكلف بالدفاع عنها والتي يعمل بها.

ثالثًا: الركن المعنوي:

اأو  للدولة،  مب�صلحة  العمدي  االإ�صرار  جرمية  تعد 

الإحدى اجلهات التي ورد ذكرها يف املادة اخلام�صة من قانون 

عمدية«،  »جرمية  ربح  على  للح�صول  االحتادي  العقوبات 

وبالتايل يتخذ ركنها املعنوي �صورة الق�صد اجلنائي، وينبغي 

لتوافره اأن يعلم اجلان بعنا�صر اجلرمية واأن تتجه اإرادته 

اأن يعلم ب�صفته كموظف  اإىل حتقيق هذه العنا�صر، فيجب 

عام اأو مكلف بخدمة عامة، واأنه معهود اإليه باملحافظة على 

م�صلحة للدولة اأو الإحدى اجلهات املذكورة يف املادة اخلام�صة 

من قانون العقوبات، وذلك يف �صفقة اأو عملية اأو ق�صية.

عقوبة اجلرمية: 
ن�ص امل�صرع االحتادي على عقوبة ال�صجن املوؤقت كعقوبة 

اأ�صلية لهذه اجلرمية، وذلك وفقاً لن�ص املادة 227 من قانون 

تقل  ال  املوؤقت  ال�صجن  عقوبة  ملدة  االأدنى  واحلد  العقوبات. 

عن ثالث �صنوات وال تزيد على خم�ص ع�صرة �صنة. 

املوؤبد  بال�صجن  اأن احلكم  75 على  املادة  امل�صرع يف  ون�ص 

حرمان  �صدوره  وقت  من  القانون  بقوة  ي�صتتبع  املوؤقت  اأو 

املحكوم عليه من كل احلقوق واملزايا االآتية:

اأو  الت�صريعية  املجال�ص  يف  ع�صواً  اأو  ناخباً  يكون  اأن   –  1

اال�صت�صارية.

جمال�ص  يف  اأو  البلدية  املجال�ص  يف  ع�صواً  يكون  اأن   –  2

اإدارة الهيئات اأو املوؤ�ص�صات العامة اأو اجلمعيات اأو املوؤ�ص�صات 

ذات النفع العام اأو �صركات امل�صاهمة اأو مديراً لها.

3 – اأن يكون و�صياً اأو قّيماً اأو وكياًل.

4 – اأن يحمل اأو�صمة وطنية اأو اأجنبية.

املكلف بخدمة  اأو  العام  املوظف  تتوافر �صفة  اأن  ويجب 

وزوال  االإجرامي،  �صلوكه  ارتكابه  وقت  اجلان  يف  عامة 

هذه ال�صفة عنه بعد ذلك ال يوؤثر يف قيام اجلرمية، وال يف 

امل�صوؤولية اجلنائية.

وقد ن�صت املادة 6 من القانون املذكور على ذلك بقولها 

اأنه يف تطبيق اأحكام املادة اخلام�صة ي�صتوي اأن تكون الوظيفة 

اأجر،  بغري  اأو  باأجر  موؤقتة،  اأو  دائمة  اخلدمة  اأو  العمل  اأو 

طواعية اأو جراً.

دون  اخلدمة  اأو  العمل  اأو  الوظيفة  اإنهاء  يحول  وال 

اأثناء  املادة اخلام�صة متى وقعت اجلرمية يف  اأحكام  تطبيق 

توفر ال�صفة.

ثانيًا: الركن المادي:

من  يقع  فعل  بكل  اجلرمية  لهذه  املادي  الركن  يقوم 

مب�صلحة  متعمد  اإ�صرار  حدوث  عليه  ويرتتب  اجلان، 

الدولة اأو باإحدى اجلهات التي ن�ص عليها قانون العقوبات 

يف املادة اخلام�صة، وذلك ليح�صل على ربح لنف�صه اأو لغريه.

االحتادي  العقوبات  قانون  من   227 املادة  لن�ص  ووفقاً 

ارتكبه  الذي  الفعل  بني  ال�صببية  عالقة  تتوافر  اأن  ينبغي 

اإليه  املعهود  امل�صلحة  اأ�صاب  الذي  ال�صرر  وبني  اجلان 

باملحافظة عليها.

اجلان  يح�صل  اأن  اجلرمية  هذه  لقيام  ي�صرتط  وال 

المجلة القانونية
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اأو  املدنية  املحكمة  تقره  قّيما  �صجنه  مدة  خالل  اأمواله 

ال�صرعية املخت�صة التابع لها حمل اإقامته، فاإذا مل يتم هذا 

عينت  ال�صجن،  تنفيذ عقوبة  بدء  �صهر من  االختيار خالل 

تلك املحكمة قيما عليه بناء على طلب النيابة العامة اأو اأي 

ذي م�صلحة.

بتقدمي  تن�صبه  الذي  القيم  تلزم  اأن  للمحكمة  ويجوز 

كفالة ويكون القيم يف جميع االأحوال تابعاً للمحكمة يف كل 

امل�صائل املتعلقة بقوامته وترد اإىل املحكوم عليه اأمواله بعد 

انق�صاء مدة عقوبته اأو االإفراج عنه ويقدم له القيم ح�صاباً 

عن اإدارته.

ون�صت املادة 80 للمحكمة عند احلكم يف جناية باحلب�ص 

اأن تاأمر بحرمان املحكوم عليه من حق اأو مزية اأو اأكرث مما 

تزيد  �صنة وال  تقل عن  ملدة ال  75 وذلك  عليه يف املادة  ن�ص 

على ثالث �صنوات تبداأ من نهاية تنفيذ العقوبة اأو انق�صائها 

الأي �صبب اآخر.

عام  موظف  على  احلكم  عند  يجوز   81 املادة  ون�صت 

اأن يكون اجلان  التي ي�صرتط  اإحدى اجلرائم  باحلب�ص يف 

فيها موظفاً عاماً اأن يحكم عليه بالعزل مدة ال تقل عن �صنة 

وال تزيد على ثالث �صنوات.

اأجنبي بعقوبة  على  حكم  اإذا  اأنه  على   121 املادة  ون�صت 

مقيدة للحرية يف جناية اأو جنحة جاز للمحكمة اأن تاأمر يف 

حكمها باإبعاده عن الدولة ويجب االأمر باالإبعاد يف اجلرائم 

الواقعة على العر�ص.

ويجوز للمحكمة يف مواد اجلنح احلكم باالإبعاد بداًل من 

.
)2(

احلكم عليه بالعقوبة املقيدة للحرية املقررة للجنحة 

وجوب  اجلرمية  لهذه  امل�صرع  يقرر  ذلك  عن  وف�صاًل 

املال  لقيمة  م�صاوية  وبغرامة  بالرد  اجلان  على  احلكم 

عقوبات   230 )املادة  منها  املتح�صل  اأو  اجلرمية  مو�صوع 

احتادي(.

5 – اأن يحمل ال�صالح.

وال يجوز اأن تزيد مدة احلرمان على ثالث �صنوات من 

تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقوبة.

وكذلك ن�ص القانون يف املادة 78 على اأنه اإذا كان املحكوم 

عليه بعقوبة ال�صجن املوؤبد اأو املوؤقت موظفاً عاماً اأو مكلفاً 

بخدمة عامة ترتب على احلكم عزله منها.

76 ال يجوز للمحكوم عليه بعقوبة  ون�ص اأي�صاً يف املادة 

مدة  خالل  اأمواله  يف  يت�صرف  اأن  املوؤقت  اأو  املوؤبد  ال�صجن 

املخت�صة  ال�صرعية  اأو  املدنية  املحكمة  من  باإذن  اإال  �صجنه 

يرمه  ت�صرف  كل  باطاًل  اإقامته ويقع  حمل  لها  التابع 

املحكوم عليه باملخالفة حلكم الفقرة ال�صابقة.

الإدارة  عليه  املحكوم  يختار  اأن:  على   –  77 املادة  ون�صت 

الهوام�ص

5 بموجب  ال���م���ادة  ن�����ص  ت��ع��دي��ل  ت���م   -  1
المادة االولى من القانون االتحادي رقم 

2005/34 تاريخ 2005/12/24م . 

121 بموجب  المادة  تعديل ن�ص  تم   -  2
المادة االأولى من القانون االتحادي رقم 

2005/34 تاريخ 2005/12/24م . 

تع��د جرمي��ة الإ�س��رار العم��دي مب�سلح��ة 

للدولة، اأو لإح��دى اجلهات التي ورد ذكرها 

يف امل��ادة اخلام�س��ة م��ن قان��ون العقوب��ات 

الحتادي للح�سول على ربح »جرمية عمدية«
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بقلم: القاضي / مصطفى محمود الشرقاوي
القا�سي مبحاكم دبي

القواعـد الموضوعـية واإلجـرائية

 للرهـن التأمـيني

الرهن التاأميني هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن، والراهن هو المدين االأ�سلي، وقد يكون من 

الغير )الكفيل العيني( والمرتهن هو دائن المدين، وقد يكون �سخ�سًا طبيعيًا ويجوز اأن يكون �سخ�سية اعتبارية 

ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو الرهن، ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى 

الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن �سلطة التقدم على �سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في 

المرتبة، واأي�سا تتبع العين المرهونة في يد الغير،

دراسات قانونية
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خ�سائ�ص الرهن التاأميني
اأواًل حق عيني تابع  اأنه   وبذلك تكون خ�صائ�ص عقد الرهن 

االأ�صلي  بالدين  مرتبط  بل  ا�صتقالل  على  يقوم  فال  لاللتزام، 

فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواله باالنق�صاء اأو البطالن اأو 

االإبطال. 

ثانياً: يتميز الرهن باأنه حق عيني عقاري فال ين�صاأ وال ينعقد 

يتميز  واأخرياً  مبنقول،  االأ�صلي  الدين  ارتبط  واإن  عقار  على  اإال 

من  ناحيتني،  من  للتجزئة  قابل  غري  حق  باأنه  الر�صمي  الرهن 

ويخ�صعان  امل�صمون  الدين  ناحية  ومن  املرهون  العقار  ناحية 

من  جزء  وكل  الدين  لكل  �صامن  العقار  من  جزء  )كل  لقاعدة 

الدين م�صمون بكل العقار(.

تعريف الرهن التاأميني

الرهن: هو جعل مال حمبو�ص وموقوف مقابل حق  تعريف 

ميكن ا�صتيفاوؤه من ذلك املال، وكما يقال له مرهون يقال له اأي�صاً 

رهن. 

ويعد الرهن من التاأمينات العينية التي جتعل الدائن الذي 

يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي باأن يتقا�صى حقه من هذه 

التاأمينات، متقدماً يف ذلك على الدائن العادي. كما اأن الدائن ذا 

اأي�صاً حق  له  بل  التقدم،  له فح�صب حق  لي�ص  العينية  التاأمينات 

اأن  للدائن  كان  املرهون  العيني  التاأمني  مالك  باع  فاإذا  التتبع، 

يتتبعه يف يد من ي�صرتيه وينفذ عليه بحقه.

وتختلف التاأمينات العينية عن التاأمينات ال�صخ�صية، وميكن 

احليازة  على  يقوم  االأول  نوعني،  اإىل  العينية  التاأمينات  تق�صيم 

والنوع الثان ال يقوم عليها.

اأما االأول الذي يقوم على احليازة ينقل حيازة التاأمني العيني 

اأن  اإىل  للعني  احلائز مرتهناً  الدائن  هذا  ويبقى  الدائن،  يد  اإىل 

التاأمني  يبيع  اأن  اأو  املدين  من  ي�صتوفيه  اأن  فاإما  الدين،  يحل 

العيني طبقاً لالإجراءات التي حددها القانون.

اأما النوع الثان فال يقوم على احليازة ويبقى التاأمني العيني 

يف يد املدين اإىل اأن يحل الدين، في�صتويف الدائن دينه من املدين، 

اأو يبيع التاأمني العيني طبقاً لالإجراءات القانونية لي�صتويف الدين 

العملية  احلياة  الدارج يف  هو  التاأمني  النوع من  وهذا  ثمنه،  من 

وجني  ال�صتغالله  املدين  يد  يف  التاأمني  والإبقاء  تنفيذه  ل�صهولة 

املركبة  واإبقاء  الراهن،  املدين  بيد  املرهون  العقار  كاإبقاء  ثماره، 

باحل�صول  املرتهن  الدائن  واكتفاء  الراهن،  املدين  بيد  املرهونة 

على �صك الرهن والتنفيذ عليه يف الوقت الذي يراه منا�صباً، وقد 

ك�صمانة  الرهونات  من  النوع  هذا  مبثل  البنوك  يف  العمل  جرى 

للت�صهيالت املمنوحة للمعتمدين والعمالء.

العربية  االإمارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون  عرف  وقد 

املتحدة يف املادة 1399 الرهن التاأميني باأنه عقد به يك�صب الدائن 

اأن  على عقار خم�ص�ص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له مبقت�صاه 

املرتبة يف  التالني له يف  العاديني والدائنني  الدائنني  يتقدم على 

ا�صتيفاء حقه من ثمن ذلك العقار يف اأي يد يكون، ولي�ص بال�صرورة 

اآخر  اأن يكون الراهن هو املدين، بل ميكن اأن يكون اأي�صاً �صخ�صاً 

للدائن  ويرتتب  املدين  مل�صلحة  رهن  عقاره  الذي  املدين  ككفيل 

الدين  لوفاء  املخ�ص�ص  العقار  دينه على  لوفاء  حق عيني �صماناً 

الدائن  يتقدم  العقار، حيث ال  ذلك  ا�صتيفائه من ثمن  يتقدم يف 

مبوجب هذا احلق العيني فح�صب على الدائنني العاديني كمالك 

املحاور

اأواًل: تعريف الرهن العقاري وتبيان ه.

الالزمة  وال�صروط  العقاري  الرهن  اإن�صاء  ثانياً: 

لذلك واجلوانب العملية ذات االأهمية يف كيفية اإن�صائه.

اآثار الرهن العقاري فيما يتعلق بالراهن  ثالثاً: 

والدائن املرتهن والغري

رابعاً: حق التقدم والتتبع كركيزتني ذات اأهمية 

كبرية يف احلفاظ على حقوق الدائن املرتهن.

خام�صاً: انق�صاء الرهن الر�صمي:

يف  التاأميني  الرهن  بني  فيما  مقارنة  �صاد�صاً: 

قانون املعامالت املدنية وقانون الرهن التاأميني يف 

اإمارة دبي الرقم 14 لعام 2008.

الرهن: هو جعل مال حمبو�ص وموقوف 

مقابل حق ميكن ا�ستيفاوؤه
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العقار املرهون، بل اأي�صاً على الدائنني الذين لهم حق عيني اآخر 

على ذلك العقار من دائنني مرتهنني واأ�صحاب حقوق اخت�صا�ص 

يف  متاأخرين  الدائنون  هوؤالء  كان  اإذا  امتياز  حقوق  واأ�صحاب 

املرتبة، اأي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن املرتهن.

وينتقل حق الدائن املرتهن اإىل قيمة هذا العقار - كمبلغ 

التعوي�ص - يف حالة تعدي الغري على العقار املرهون اأو مبلغ 

�صركات  اإحدى  عند  العقار  على  التاأمني  حالة  يف  التاأمني 

التاأمني.

خ�سائ�س حق الرهن الر�سمي:

من خ�صائ�ص حق الرهن الر�صمي اأنه حق عيني عقاري وحق 

تبعي وحق قابل للتمييز، وهو حق �صكلي وملزم جلانب واحد وهو 

اأخرياً عقد مبقابل.

 1 - الرهن الر�صمي حق عيني عقاري:

التقدم  حق  للدائن  العيني  احلق  هذا  يعطي  اأن  ذلك  ويعني 

على جميع الدائنني العاديني والدائنني املتاأخرين يف املرتبة، وكما 

يعطي حق التتبع يف يد من تنتقل اإليه ملكية العقار املرهون.

2 - الرهن الر�صمي حق تبعي: اإذ ال يقوم هذا احلق اإال بقيام 

الدين امل�صمون به وي�صري مع الدين وجوداً وعدماً.

3 - الرهن الر�صمي حق غري قابل للتجزئة:

العقار  اإىل  بالن�صبة  �صواء  للتجزئة  قابل  غري  حق  وهو 

اإىل  بالن�صبة  اأما  امل�صمون،  الدين  اإىل  بالن�صبة  اأو  املرهون 

مالكه،  ورثة  اإىل  انتقاله  فر�ص  وعلى  فاإنه  املرهون  العقار 

واأ�صبح الوارث م�صوؤواًل عن جزء من الدين فاإن جزءاً من 

الوارث يبقى مرهوناً مقابل كامل  العقار الذي ميلكه هذا 

يعتر  هو  الذي  الدين  من  جزءاً  الوارث  اأدى  فاإذا  الدين، 

م�صوؤواًل عنه يبقي اجلزء املتبقي من العقار الذي اأ�صبح يف 

ملكه م�صوؤواًل عن باقي الدين ، وال يجوز �صطب الرهن عن 

هذا اجلزء من العقار اإال بعد �صداد كامل الدين.

بتوافق  انعقاده  يكتف يف  امل�صرع مل  الأن  �صكلي:  - هو عقد   4

االإرادتني بل تطلب ت�صجيله.

5 - وهو عقد ملزم جلانب واحد: الأنه ال ين�صىء التزامات اإال 

يف ذمة الراهن.

6 - وهو عقد مبقابل: ذلك الأن الراهن ال يترع به للمرتهن 

اأو  املدين  باإقرا�ص  الدائن  قيام  وهو  مقابل،  لقاء  له  يقدمه  بل 

منحه اأجاًل.

ثانيًا: اإن�ساء الرهن الر�سمي »التاأميني«
1 - اإن�ساء الرهن التاأميني من ناحية ال�سكل:

يف  باإدراجه  الر�صمي  الرهن  النعقاد  الر�صمية  االأهميه  وتظهر 

املرتهن  والدائن  الراهن  املدين  مل�صلحة  تتقرر  والتي  ر�صمية  ورقة 

ورقة  هناك  تكون  اأن  هنا  بالر�صمية  واملق�صود  االئتمان،  ومل�صلحة 

ر�صمية يفرغ فيها عقد الرهن الر�صمي حتى ي�صبح العقد �صحيحاً، 

واإذا مل يفرغ عقد الرهن الر�صمي يف ورقة ر�صمية فاإنه يكون عقداً 

باطاًل الأنه عقد �صكلي وال يكون �صحيحاً اإال اإذا كتب يف ورقة ر�صمية.

2 - اإن�ساء الرهن الر�سمي من ناحية المو�سوع 
عقد الرهن الر�صمي ك�صائر العقود االأخرى يتوجب يف اإن�صائه 

من ناحية املو�صوع توافر الر�صا واملحل وال�صبب.

اأما عن الر�صا: فيتوجب اأن ي�صدر من املتعاقدين وهما املدين 

الراهن والدائن املرتهن ، وي�صرتط اأن يكون كل من الدائن املرتهن 

واملدين الراهن اأهاًل ملبا�صرة عقد الرهن الر�صمي.

وحيث اأن عقد الرهن يعتر من اأعمال الت�صرف الدائرة بني 

النفع وال�صرر اإذا كان �صادراً من املدين الراهن، الأنه يرهن عقاره 

وفاء اللتزام عليه، وعلى ذلك يكون الرهن قاباًل لالإبطال اإذا ما 

اأما  اأو من يف حكمه.  �صدر من املدين وكان حينذاك �صبياً مميزاً 

اإذا كان الرهن الر�صمي �صادراً من كفيل عيني فهو بح�صب االأ�صل 

مترع فيكون رهن ال�صبي املميز ومن يف حكمه باطاًل.

يلزم  ملزماً جلانب واحد فهو  العقاري عقداً  الرهن  واإذا كان 

الراهن، اأما املرتهن فال يلتزم مبقت�صى عقد الرهن ولذا تختلف 

االأهلية الالزمة يف كل من طريف العقد، فبالن�صبة للراهن يلزم اأن 

يكون مالكاً للعقار املرهون واأهاًل للت�صرف فيه، فاإذا كان الراهن 

ال�صرعي  القا�صي  بالرهن من  اإذن  على  يتوجب احل�صول  قا�صراً 

الأحكام  طبقاً  للتعاقد  اأهاًل  الراهن  ويكون  الكن�صية،  املحكمة  اأو 

القانون اإذا ما بلغ الثمانية ع�صر عاماً من العمر ومل يكن حمجوراً 

الفقه  املرتهن في�صرتط  اأهلية  االأ�صباب وعن  عليه الأي �صبب من 

توافر اأهلية االغتناء لدى املرتهن نظراً الأن الرهن بالن�صبة اإليه 

عمل نافع نفعاً حم�صاً ملا يرتتب عليه من حفظ للدين.

 - الدين  - �صمان  الر�صمي  الرهن  »ال�صبب«: يف عقد  اأما عن 

فيلزم ابتداًء اأن يكون هناك دين م�صمون قد ن�صاأ �صحيحاً، ثم بقي 

امل�صمون  الدين  يكون  اأن  ويجوز  الرهن،  انق�صاء  اإىل حني  قائماً 

ذلك  وعلى  احتمالياً،  اأو  م�صتقباًل  اأو  �صرط  على  معلقاً  بالرهن 

»العتماد  اأو  تنفيذه  يتم  مل  لقر�ص  �صماناً  الرهن  تقرير  يجوز 

دراسات قانونية
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الدين  ذلك  يكون  اأن  االأقل  على  ويجب  جار،  حل�صاب  اأو  مفتوح« 

وتاريخه وحمله ومقداره،  كافياً من حيث م�صدره  تعييناً  معيناً 

كما يتوجب على االأقل اأن يعني احلد االأق�صى للدين يف االعتماد 

املفتوح ويف احل�صاب اجلاري ، واإذا عني ميعاد يقفل فيه االعتماد 

املفتوح اأو احل�صاب اجلاري مل ي�صمن الرهن اإال املبالغ امل�صتحقة 

يف هذا امليعاد، ولو مل ت�صل اإىل احلد االأق�صى املتفق عليه، وتكون 

مرتبة هذا الرهن من يوم قيده ال من يوم حتقق الدين.

اأواًل: تخ�سي�س الرهن من حيث العقار المرهون

يجب اأن يقع الرهن على عقار ي�صح التعامل فيه ويجوز بيعه 

باملزاد العلني، ويجب تعيينه تعييناً دقيقاً يف عقد الرهن من حيث 

فيجوز  وثماره.  العقار  ملحقات  ذلك  وي�صمل  وموقعه،  طبيعته 

رهن العقار رهناً ر�صمياً �صواء اأكان هذا العقار »حق ملكية يف عقار 

» كملكية اأر�ص اأو ملكية منزل اأو حق انتفاع عقاري، كذلك يجوز 

رهن حق احلكر ورهن االرتفاق.

يجوز  مما  ر�صمياً  رهناً  املرهون  العقار  يكون  اأن  يجب  كما 

رهن  يجوز  فال  العلني  باملزاد  بيعه  يجوز  ومما  فيه،  التعامل 

حمافظة  فيه  التعامل  يجوز  ال  ما  رهن  يجوز  ال  كذلك  الوقف، 

على النظام العام واالآداب كرهن العقار امل�صتعمل للمقامرة.

طبيعته  حيث  من  دقيقاً  تعييناً  املرهون  العقار  تعيني   :1

وموقعه:

فال يجوز رهن املالك جلميع ما ميلك من العقارات اأو جميع 

املرهون  العقار  حتديد  ويجب  كذا،  جهة  يف  املوجودة  عقاراته 

حتديداً دقيقاً من حيث طبيعته كاأر�ص اأو منزل اأو �صقة يف عمارة 

من  يحمله  وما  رقعته،  وم�صاحة  العقار  هذا  حدود  ذكر  ويجب 

التي يوجد بها  ميزات، كذلك يلزم حتديد موقعه فتذكر اجلهة 

العقار وما يحيط به من جريان وعقارات اأخرى بحيث ال يلتب�ص 

بالغري من العقارات املجاورة.

2: �صمول الرهن مللحقات العقار املرهون

وميتد الرهن لي�صمل جميع ملحقات العقار املرهون الأن هذه 

امللحقات تابعة للعقار فتكون مرهونة مثله ومن االأمثلة على ذلك.

املقررة  االرتفاق  اإىل حقوق  الرهن  االرتفاق: ميتد  اأ- حقوق 

اإن�صاء  عند  احلقوق  هذه  اأقررت  �صواء  املرهونة  العقار  خلدمة 

العقار  ملحقات  من  املبداأ  حيث  من  تعد  الأنها  بعده  اأو  الرهن 

املرهون.

ب- العقارات بالتخ�صي�ص: 

هو املنقول الذي ميلكه مالك العقار، ولكن هذا املالك ر�صده 

ويتبعه  العقار  يالزم  وهو  وا�صتغالله،  العقار  خدمة  على  وفقاً 

بيعاً ورهناً وال يجوز ف�صله عن العقار، كاملا�صية واالآالت الزراعية 

واالآالت  الفندق،  خلدمة  املخ�ص�صة  واملفرو�صات  النقل  واأدوات 

املخ�ص�صة خلدمة امل�صنع.

 ج- التح�صينات واالإن�صاءات:

غرف  كتوزيع  بنف�صه  املرهون  العقار  �صاحب  ي�صفه  ما  وهي 

اإليه من الطريق  املنزل واإعداد حديقة له وتي�صري �صبيل للمرور 

املرهون  العقار  �صاحب  يزيدها  التي  االإن�صاءات  وكذلك  العام، 

املجرد  الرهن  وي�صمل  جديدة،  مالحق  اأو  جديد  لطابق  كبنائه 

عند  �صواء  العقار  على  ترد  التي  واالإن�صاءات  التح�صينات  جميع 

اأم  ذاته  الرهن  اأكانت حا�صلة بفعل  اأو بعده، و�صواء  الرهن  ن�صوء 

بفعل الغري.

ثانياً: تخ�صي�ص الرهن من حيث الدين امل�صمون:

ذلك الأن الدين امل�صمون هو االأ�صل، والرهن لي�ص اأال تاأميناً 

للدين  تابع  حق  الر�صمي  الرهن  حق  اأن  وحيث  الدين،  لهذا 

يج��ب اأن يقع الرهن  على عقار  ي�سح 

التعامل معه ويجوز بيعه باملزاد العلني
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امل�صمون ال يقوم اإال بقيام الدين امل�صمون، فال بد اأن يكون هذا 

الدين التزاماً مدنياً �صحيحاً حتى يكون الرهن الر�صمي �صحيحاً، 

النق�ص  اأو  لالإبطال  قاباًل  اأو  باطاًل  امل�صمون  الدين  كان  اإذا  اأما 

فاإن الرهن الر�صمي يختفي باختفاء الدين امل�صمون، وعلى ذلك 

اإذا كان الدين امل�صمون باطاًل لعيب يف ال�صكل اأو النعدام الر�صاء 

اأو لعدم توافر �صروط املحل اأو لعدم م�صروعية ال�صبب كان الرهن 

الر�صمي باطاًل مثله، ولكل ذي م�صلحة اأن يتم�صك بهذا البطالن 

فيتم�صك به املدين الراهن وخلفه العام وخلفه اخلا�ص وكل دائن 

الراهن  وللمدين  للعقار  حائز  وكل  املرتبة،  يف  متاأخر  مرتهن 

الراهن  للمدين  يجوز  وكذلك  الرهن،  عقد  باإبطال  يتم�صك  اأن 

انق�صى  قد  الرهن  فيكون  امل�صمون،  الدين  بانق�صاء  يتم�صك  اأن 

كانق�صاء الدين. فاإذا انق�صى الدين بالوفاء اأو الوفاء مبقابل اأو 

بانق�صاء  يتم�صك  اأن  للراهن  جاز  بالتقادم  اأو  التنفيذ  با�صتحالة 

الرهن تبعاً النق�صاء الدين.

ويتحدد الدين الم�سمون باأمرين:

كان  اإذا  املقدار  هذا  يتحدد  حيث  مبقداره:  االأول  االأمر   -  1

املنجز  الدين  ذلك  وي�صتوي يف  وفوائده،  راأ�صمال  من  معيناً  ديناً 

والدين املوؤجل والدين املعلق على �صرط، واإذا كان الدين م�صتقباًل 

اأو  كاعتماد مايل مفتوح يف م�صرف مل ي�صحب منه املدين �صيئاً، 

كان ديناً احتمالياً كفتح ح�صاب جار يحتمل اأن يكون ر�صيده مديناً 

اأو دائناً. فاإذا كان الر�صيد فيما بعد ر�صيداً مديناً كان هذا الدين 

الرهن  عقد  يف  مقداره  حتديد  كان  احتمالياً،  ديناً  البداية  منذ 

بتحديد حد اأق�صى ينتهي اإليه الدين. 

حتديد  جانب  اإىل  فيجب  الدين،  مب�صدر  الثان  االأمر   -  2

مقدار الدين حتديد م�صدره اأي�صاً، و هل هو عقد واأي عقد يكون، 

اأو هو  اأراده منفرداً  اأو  اإثراء بال �صبب  اأو  اأو هو عمل غري م�صروع 

قانون.

ويرتتب على عدم حتديد الدين امل�صمون بالرهن الر�صمي هو 

ناحية  من  الرهن  تخ�صي�ص  لعدم  الر�صمي،  الرهن  عقد  بطالن 

الدين امل�صمون وهو بطالن مطلق ي�صتطيع اأن يتم�صك به كل ذي 

م�صلحة فيتم�صك به املدين والدائن واملرتهن وورثة كل منهما اأو 

اأن تبطل عقد الرهن التاأميني  اخللف اخلا�ص، ويجوز للمحكمة 

جوازي  اأمر  وهو  كافياً،  تعييناً  معيناً  املرهون  العقار  يكن  مل  اإذا 

للقا�صي ال وجوبي. 

ملكية الراهن للعقار المرهون

اأن يكون عقاراً، واأن يكون مما ي�صح  ي�صرتط يف املال املرهون 

يتحدد الدين امل�سمون باأمرين: 

مقداره وم�سدره
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التعامل فيه وبيعه باملزاد العلني واأن يكون مملوكاً للراهن ملكية 

حا�صرة غري مقيدة، ونظراً لالأهمية البارزة لهذا املو�صوع كونه 

االتفاق  ميكن  ال  بدونه  والذي  الرهن  ملو�صوع  الفقري  العمود 

واإمتام معاملة الرهن، لذا فاإننا �صوف نويل هذا املو�صوع �صيئاً من 

املال  يف  توافرها  الواجب  ال�صروط  على  ال�صوء  الإلقاء  التف�صيل 

املرهون وعلى النحو التايل:

ال�سرط االأول: يجب اأن يكون المال عقارًا:

ال يتم الرهن اإال على عقار اأو حق عيني على عقار، والعقارات 

اأم  زراعية  اأر�صاً  اأكانت  �صواًء  بطبيعتها  تكون  رهنها  يجوز  التي 

اأر�صا معدة للبناء اأم حديقة اأم م�صنعاً، كما ميكن اأن يقع الرهن 

على حق الت�صرف لل�صخ�ص على االأر�ص االأمريية التي يكون له 

عليها حق الت�صرف. كما ميكن اأن يقع الرهن اأي�صاً على االأبنية 

االأر�ص  على  احلكر  �صاحب  يغر�صها  التي  والغرا�ص  يقيمها  التي 

املحتكرة.

فيه  التعامل  ي�صح  مما  العقار  يكون  اأن  يجب  الثاني:  ال�سرط 

اأن يكون مما  وبيعه يف املزاد العلني. في�صرتط يف العقار املرهون 

وال  العامة  ال��دول��ة  اأم���الك  ره��ن  ي�صح  ف��ال  ف��ي��ه،  التعامل  ي�صح 

العقارات املرهونة، ويجب اأن يكون مما يجوز بيعه، فال ي�صح رهن 

حقوق االرتفاق منفردة.

للراهن  مملوكًا  العقار  يكون  اأن  يجب  الثالث:  ال�سرط 

ملكية حا�سرة خال�سة.

برهنه  الأنه  املرهون،  للعقار  مالكاً  الراهن  يكون  اأن  يجب 

لهذا العقار يت�صرف فيه ولو ت�صرفاً جزئياً، ويجب اأن يكون من 

مل  واإذا  رهنه.  يف  مفو�صاً  كان  اإذا  اإال  له  مالكاً  عقار  يف  يت�صرف 

يكن املالك كامل االأهلية عند رهنه عقاره جاز لوليه اأو لو�صيه اأو 

للّقيم اأن يرهن العقار بال�صروط التي ر�صمها القانون.

قاباًل  يكون  الت�صجيل  قبل  للعقار  امل�صرتي  رهن  اأن  كما 

هذا  والأهمية  �صحيحاً،  الرهن  انقلب  �صجل  ما  فاإذا  لالإبطال، 

املو�صوع راأينا البحث يف موا�صيع تتعلق برهن ملك الغري ورهن 

امللكية  ورهن  ال�صائع  العقار  ورهن  ت�صجيله  قبل  للعقار  امل�صرتي 

املقيدة قانوناً، و�صوف نقوم باحلديث عن كل مو�صوع منها ب�صيء 

من التف�صيل على النحو التايل:

1 - رهن ملك الغري.

الرهن  عقد  فاإن  املرهون  للعقار  مالك  غري  الراهن  كان  اإذا 

ي�صبح �صحيحاً اإذا ما اأقره املالك احلقيقي بورقة ر�صمية، كما يقع 

يعني  مل  عقار  على  الرهن  وقع  طاملا  باطاًل  امل�صتقبل  امللك  رهن 

بالذات، وذهب الراهن على رهن ما ع�صى اأن ميلكه يف امل�صتقبل من 

عقار وذلك كونه يخالف مبداأ التخ�صي�ص.

اأ- رهن امل�صرتي للعقار قبل ت�صجيله.

يعتر  الرهن  فاإن  الت�صجيل،  العقار قبل  امل�صرتي  فاإذا رهن   

قبل  له  )البائع  العقار  مالك  اأقر  واإذا  املالك،  غري  من  �صادراً 

ت�صجيل البيع ( ذلك الرهن ينقلب عقد الرهن �صحيحاً.

ب- رهن العقار ال�صائع

ال�صركاء  جميع  يرهنه  اأن  فيمكن  �صائع  عقار  هناك  كان  اإذا 

ويكون الرهن نافذاً يف حق اجلميع، اأياً كانت النتيجة التي ترتتب 

كما ميكن  الق�صمة،  اإمكان  لعدم  بيعه  على  اأو  العقار،  ق�صمة  على 

هذا  منا  ويتطلب  ال�صركاء.  اأحد  ال�صائع  العقار  يرهن  اأن  اأي�صاً 

املو�صوع بحث االأمور التالية:

 1 - رهن جميع ال�صركاء للعقار ال�صائع

 اإذا وقع الرهن من جميع ال�صركاء يف العقار على ال�صيوع فاإنه 

يكون نافذاً قبل الق�صمة كونه �صدر من ال�صركاء واملالكني العقار 

على ال�صيوع، فاإذا باع هوؤالء العقار ال�صائع بعد رهنه فاإنه ينتقل 

اإىل امل�صرتي مث�قاًل بالرهن ويتتبع الدائن املرتهن العقار ال�صائع 

يف يد امل�صرتي، وهو حائز للعقار، واإذا بقي العقار ال�صائع يف ملكية 

ال�صركاء واأراد اأحد دائني �صريك منهم التنفيذ عليه فاإن الدائن 

املرتهن يتقدم على هذا الدائن العادي الأنه دائن مرتهن، واإذا مات 

بع�ص ال�صركاء اأو كلهم انتقل العقار مرهوناً اإىل الورثة.

ح�صة  منهم  كل  واأخذ  ال�صائع  العقار  ال�صركاء  اقت�صم  واإذا 

يف  تقع  التي  املفروزة  احل�صة  هذه  فاإن  العقار،  هذا  من  مفروزة 

ن�صيب كل منهم تكون مثقلة بحق الرهن ل�صالح الدائن املرتهن.

2 - رهن اأحد ال�صركاء حل�صته ال�صائعة يف العقار ال�صائع

حق  وله  ال�صائعة  ح�صته  ميلك  م�صاع  �صريك  كل  اأن  حيث 

الت�صرف فيها، فله اأن يرهنها ويكون رهنه �صحيحاً ما دام العقار 

�صائعاً، واإذا باع هذه احل�صة ال�صائعة انتقلت مرهونة اإىل امل�صرتي.

3 - رهن اأحد ال�صركاء جلزء مفرز من العقار ال�صائع

هذا  ينفذ  مل  مفرزاً  جزءاً  ال�صيوع  على  ال�صريك  رهن  فاإذا 

الرهن يف حق ال�صركاء االآخرين، ولهوؤالء اأن يتم�صكوا بحقوقهم 

يف هذا اجلزء املفرز باعتباره �صائعاً بينهم جميعاً.

4 - رهن امللكية املقيدة قيداً قانونياً

ويكون مثل هذا الرهن كاأن يقم مالك العقار املحجوز لرهنه 

ل�صالح الدائن، ويعتر مثل هذا الرهن جائزاً قانوناً ل�صدوره من 
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مالك ولكن نظراً للقيد الذي يرد على ملكية هذا العقار نتيجة 

احلجز، فاإن والية املدين على ماله تغدو م�صلوبة اإذا ما مت ت�صجيل 

بعد  يقيد  الذي  الرهن  اأن  ذلك  الت�صجيل،  دائرة  قرار احلجز يف 

ت�صجيل قرار احلجز يكون غري نافذ يف حق احلاجزين.

اآثار الرهن التاأميني:

فاإنه  املرتهن  الدائن  ل�صالح  العقار  على  الرهن  وقع  ما  اإذا 

تتعلق  واأخرى  الراهن،  باملدين  تتعلق  اآثار  ذلك  على  ترتتب 

بتف�صيل  نقوم  و�صوف  للغري،  بالن�صبة  وكذلك  املرتهن،  بالدائن 

احلديث عن كل طرف من تلك االأطراف يف مباحث م�صتقلة على 

النحو التايل:

اأوَل: اآثار الرهن الر�سمي فيما يتعلق بالراهن
اأو  املدين  هو  كان  �صواء  الراهن  الر�صمي  الرهن  عقد  يلزم 

الراهن حلق عيني  اإن�صاء  اثنني هما  بالتزامني  كان كفياًل عينياً 

على العقار املرهون هو حق الرهن، و�صمان الراهن ل�صالمة حق 

الرهن و�صوف ن�صرح كل منهما على النحو التايل: 

اأواًل- اإن�ساء الراهن لحق الرهن:

املرتهن  الدائن  مل�صلحة  الرهن  حق  باإن�صاء  الراهن  يلتزم 

العقار  ميلك  الراهن  كان  فاإذا  املرهون،  العقار  على  )البنك( 

اإليها  اأ�صرنا  التي  املرهون  املال  �صروط  كافة  وحتققت  املرهون 

�صالفاً، ين�صاأ الرهن الر�صمي من تلقاء نف�صه مبجرد انعقاد عقد 

لدى  النعقاده  الالزمة  لل�صروط  وفقاً  �صحيحاً  الر�صمي  الرهن 

مدير ت�صجيل االأرا�صي والذي يكون العقار املرهون تابعاً لدائرته.

ثانيًا: �سمان الراهن ل�سلمة حق الرهن

فال يجوز للراهن ترتيب اأي حق له و/ اأو لغريه على العقار 

املرهون قبل قيد الرهن، اأو اأن يقوم باأي عمل يرتتب عليه اإنقا�ص 

العقار اإنقا�صاً كبرياً اأو تخريبه، وعلى الراهن اأن يدفع اأي ادعاء 

قد يرد على العقار املرهون من قبل الغري.

اأو التلف ل�صبب يعود  واإذا هلك العقار املرهون وكان الهالك 

اأن  بني  اخليار  املرتهن  للدائن  كان  الراهن،  املدين  خطاأ  اإىل 

اأن  اأو  التالف  اأو  الهالك  التاأمني  من  بداًل  كافياً  تاأميناً  يقت�صي 

ي�صقط اأجل الدين حااًل فيتقا�صاه فوراً . وقد جرى العمل لدى 

جميع البنوك التي تقوم مبنح القرو�ص مقابل رهن العقارات، اأن 

تلزم املدين الراهن تقدمي بولي�صة تاأمني �صامل على العقار �صد 

اأن يلحق هالكاً  اأي �صرر ميكن  والزوابع و�صد  الزالزل واحلريق 

البولي�صة  تلك  وتكون  الدمار.  ذلك  وتغطي  املرهون،  بالعقار 

جمرية ل�صالح البنك جتيرياً �صاماًل مبا ال يقل عن قيمة العقار 

البنك  العقار مينع من قيام  اأي �صرر على  املرهون يف حال وقوع 

من  يتخذ  اأن  وللدائن  م�صتقباًل،  الدين  حت�صيل  اأجل  من  بيعه 

الو�صائل التي متنع وقوع ال�صرر ما يكفي لذلك ولو بو�صع العقار 

املرهون حتت احلرا�صة.

ثانيًا: اآثار الرهن الر�سمي فيما يتعلق بالدائن املرتهن
املدنية  املعامالت  قانون  من   1419 املادة  ن�ص  من  يظهر 

االحتادي اأن للدائن - باعتباره مرتهناً - حقاً على العقار املرهون 

دائناً  باعتباره   - وله  العقار،  �صجل  يف  رهنه  قيد  مبجرد  يكت�صبه 

ذلك  �صاأنه يف  املدين  اأموال  باقي  العام على  ال�صمان  - حق  عادياً 

�صاأن �صائر الدائنني.

احلق  هذا  اأجل  حلول  عند  بحقه  املرتهن  الدائن  تنفيذ 

ب�صفتني:

له  يكون  ال�صفة  وبهذه  الدائنني،  ك�صائر  دائناً  �صفته  اأواًل: 

التنفيذ بحقه على جميع اأموال املدين �صاأنه يف ذلك �صاأن اأي دائن 

عادي.

العقار  يف  رهنه  حق  ويرتكز  مرتهناً  دائناً  و�صفته  ثانياً: 

العقار  واإنذار حائز  بالوفاء  املدين  التنبيه على  بعد  فله  املرهون، 

اأن يتخذ اإجراءات نزع امللكية طبقاً لالإجراءات املن�صو�ص عليها يف 

قانون االإجراءات املدنية.

التنفيذ على الكفيل العيني:

اإذا التزم الكفيل العيني فاإنه يلتزم عيناً بوفاء الدين امل�صمون 

باأن رهن مااًل رهناً ر�صمياً يف هذا الدين، فال يجوز التنفيذ اإال على 

ما رهن الكفيل من مال. وال يجوز للكفيل العيني اأن يجر الدائن 

اأو غري  الدين  - مرهونة يف  املدين  اأموال  على  اأواًل  التنفيذ  على 

مرهونة - اأي اأنه لي�ص له حق جتريد املدين اأواًل قبل التنفيذ على 

عقاره املرهون اإال اإذا وجد اتفاق على هذا االأمر.

ثالثًا: اأثر الرهن الر�سمي بالن�سبة اإىل الغري:
وجود  من  ي�صار  حق  له  �صخ�ص  كل  هو  هنا  بالغري  ويق�صد 

الرهن الر�صمي، وعلى ذلك ي�صمل الغري الفئات الثالث االآتية:
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كل �صخ�ص له حق عيني تبعي على العقار املرهون وتت�صمن 

اخت�صا�ص  له حق  واآخر  �صمياً  رهناً  اآخر مرتهناً  دائناً  الفئة  هذه 

على العقار املرهون واآخر له رهن حيازي على العقار.

كل دائن عادي للراهن لي�ص له حق عيني على العقار املرهون 

ويكون الدائنون جميعاً على قدم امل�صاواة فهم اإذن ي�صارون اإذا كان 

يتقدم  اأن  حقه  من  وكان  للعقار  ر�صمياً  رهناً  مرتهن  دائن  هناك 

عليهم جميعاً يف تقا�صي حقه من العقار املرهون.

كل �صخ�ص له حق عيني اأ�صلي على العقار املرهون مثل ذلك 

املالك  هذا  فاإن  اآخر  مالك  اإىل  املرهون  العقار  ملكية  انتقلت  اإذا 

الدائن  كان  اإذا  العقار  على  الر�صمي  الرهن  بوجود  ي�صار  االآخر 

املرتهن ي�صتطيع التنفيذ على العقار وهو يف يد املالك االآخر.

رابعًا: ا�ستعمال حق التقدم وحق التتبع
متى قيد الدائن املرتهن رهنه كان له اأن يواجه الغري بحقه 

في�صتعمل حق التقدم وحق التتبع ، و�صوف نقوم بتف�صيل احلديث 

عن هذين احلقني ملا لهذا املو�صوع من اأهمية ق�صوى تبني مدى 

اأو  العاديني  الدائنني  من  غريه  على  املرتهن  الدائن  اأف�صلية 

الدائنني املرتهنني االأقل درجة 

اأواًل: حق التقدم

حق  اأ�صحاب  )اأو  ر�صمياً  رهناً  مرتهنون  دائنون  وجد  اإذا 

االخت�صا�ص اأو مرتهنون رهنا حيازياً على العقار اأو اأ�صحاب حقوق 

امتياز خا�صة على عقار( تقدموا بح�صب مرتبة كل منهم، وال�صابق 

يف املرتبة هو ال�صابق يف القيد، فاإذا ا�صتنفذنا هوؤالء الدائنني ياأتي 

الدائنون العاديون وكلهم مت�صاوون يف املرتبة فيتزاحمون على ما 

اإذن ب�صاعة  اأموال للمدين، فاالأ�صبقية يف القيد تتحدد  يبقى من 

تقدم  ولو  املتاأخر  على  قدم  ال�صاعة  يف  اأ�صبق  كان  فمن  التقدمي، 

اثنان يف �صاعة واحدة ت�صاويا ولو كان اأحدهما متاأخراً بدقائق عن 

االآخر. 

1 - الدين امل�صمون:

والعرة  الدين  اأ�صل  اأواًل  ي�صمل  بالرهن  امل�صمون  الدين 

ال�صرطية  الديون  وتكون  احلقيقة،  على  يزد  مل  ما  بالقيد  تكون 

علقت  فاإذا  واقف،  �صرط  على  اأو  فا�صخ  �صرط  على  علقت  ما  هي 

اإذا حتقق  على �صرط فا�صخ فهي ديون موجودة حقاً، لكنها تزول 

املعلق حقه على �صرط فا�صخ  الدائن  الفا�صخ، فال يحرم  ال�صرط 

الدين  علق  واإذا  رهنه،  مرتبة  بح�صب  التوزيع  يف  اال�صرتاك  من 

متاأكد  غري  ولكنه  الوجود  حمتمل  دين  فهو  واقف  �صرط  على 

وهذا مينع الدائن من املطالبة بح�صة عاجلة يف التوزيع الأن حقه 

احتمايل.

واإذا كان الدين نا�صئاً عن عقد فتح اعتماد مايل يف ح�صاب جار 

ال  الأنه  م�صتقبلياً،  احتمالياً  ديناً  الدين  هذا  مثل  فيعتر  مدين 

اإقفال احل�صاب اجلاري وم�صتقبل  يعرف من �صيكون الدائن قبل 

الأنه اأياً كان الدائن فحقه مل يوجد بعد ولكنه �صيوجد يف امل�صتقبل.

ولكن اإذا كان يجب حتديد الدين الذي ي�صمنه الرهن بقدر 

القيد،  قائمة  ويف  العقد  يف  ذكره  من  البد  اأق�صى  بحد  اأو  معني 

اإذا التزم الكفيل العيني 

فاإنه يلتزم عينًا بوفاء 

الدين امل�سمون
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وكثرياً ما يحدث يف الواقع العملي اأن يعلق امل�صرف فتح احل�صاب 

اجلاري على تقدمي �صمان من العميل يكفل الوفاء مبا قد يرتتب 

عليه من ديون، فاإذا قدم رهناً ر�صمياً واأجرى قيد الرهن ح�صبت 

مرتبته من تاريخ قيده يف نطاق املبلغ املحدد يف قائمة القيد، واإذا 

اجلاري  احل�صاب  عن  النا�صئ  بالدين  الوفاء  ي�صمن  الرهن  كان 

خالل فرتة معينة ملدة �صنة مثاًل، فال ي�صتطيع امل�صرف اأن يحتج 

التي قد ت�صتحق له عند انق�صاء هذه  املبالغ  اإال يف حدود  برهنه 

ال�صنة.

2 - التزاحم بني دائن مرتهن ر�صمياً ودائن اآخر مرتهن رهناً 

ر�صمياً.

اإذا تزاحم دائنان مرتهنان رهناً ر�صمياً فالعرة باالأ�صبقية يف 

القيد، فمن كان طلبه اأ�صبق ولو ب�صاعة يتقدم على الطالب املتاأخر 

كما اأ�صلفنا �صابقاً.

ح�ق  ل�ه  ودائن  ر�صمياً  رهن�اً  مرتهن  دائ�ن  بي�ن  التزاح�م   -  3

امتياز ع�ام اإذا تزاحم دائن مرتهن رهناً ر�صمياً على عقار مع دائن 

العقارية  احلقوق  كتلك  عام  امتياز  له  ولكن  مرتهن  غري  اآخر 

ال�صامنة ملبالغ م�صتحقة للخزانة العامة، وامل�صروفات الق�صائية 

حيث يف�صل اأ�صحاب تلك الديون املمتازة من ثمن االأموال املثقلة 

اأو  بهذا االمتياز يف اأي يد كانت قبل اأي حق اآخر ولو كان ممتازاً 

م�صموناً برهن ر�صمي اأياً كان تاريخ الرهن.

4 - املال املرهون:

اإن الدائن املرتهن رهناً ر�صمياً ال ي�صتويف حقه من ثمن العقار 

املرهون فح�صب، بل اأي�صاً ي�صتوفيه من املال الذي حل حمل العقار 

وا�صتيفاء  بيعاً جرياً  بيعه  النقدي يف حال  املقابل  وهو  املرهون، 

احلق من الثمن الذي ر�صا به املزاد.

ولكن اإذا هلك العقار املرهون وتلف بخطاأ الغري فيكون، على 

هذا  التعوي�ص  مبلغ  يحل  حيث  التعوي�ص  مبلغ  يدفع  اأن  الغري 

حمل العقار املرهون، فينتقل اإليه الرهن ويبا�صر عليه حق التقدم 

الثابت للدائن املرتهن رهناً ر�صمياً.

اأما اإذا كان العقار املرهون موؤمناً عليه فاحرتق مثاًل فا�صتحق 

عو�ص التاأمني فيقع على الدائن االلتزام يف هذه احلالة اأن يبادر 

عو�ص  دفع  من  ملنعها  رهنه  بوجود  التاأمني  �صركة  اإخطار  اإىل 

التاأمني اإىل �صاحب العقار املرهون.

وقد جرى العمل به يف البنوك يف هذا النوع من الت�صهيالت 

يقوم  باأن  العميل  اإلزام  على  عقارات  برهن  امل�صمونة  والقرو�ص 

بالتاأمني على العقار �صد احلريق والزالزل والزوابع والفي�صانات، 

وكل ما ميكن اأن يوؤدي اإىل هالك العقار لدى �صركة تاأمني معرتف 

للعمالء  امل�صرفية  والت�صهيالت  القرو�ص  ملنح  ك�صرط  وذلك  بها، 

املانح  البنك  ل�صالح  ابتداًء  التاأمني  بوال�ص  جتيري  يتم  بحيث 

العقار  قيمة  �صرف  التاأمني  �صركة  ومنع  الت�صهيالت  اأو  للقر�ص 

)املدين  كان  �صبب  الأي  العقار  هالك  حال  يف  التعوي�ص-  مبلغ   -

موافقة  دون  له  املوؤمن  اإىل  بعقاره(  الكفيل  الراهن  و/اأو  الراهن 

البنك اخلطية مما ي�صمن للبنك املانح للقر�ص بدل قيمة العقار 

املرهون �صماناً للت�صهيالت امل�صرفية املمنوحة للعميل.

املرهون  العقار  على  ر�صمياً  رهناً  املرتهن  الدائن  تنفيذ   -  5

اململوك للكفيل العيني.

اإذا كان الراهن هو لي�ص املدين واإمنا �صخ�ص اآخر ميلك ذلك 

العقار وقد قدم عقاره يف �صبيل �صمان الدين املرتتب على املدين، 

ويف حال اأن اأ�صبح الدين م�صتحق االأداء فهل يجوز للكفيل العيني 

التنفيذ  وجوب  بحجة  العقار  على  الرهن  تنفيذ  على  االعرتا�ص 

حيث اأن الرهن تابع للدين فاإنه 

ينق�سي تبعًا لنق�ساء الدين

دراسات قانونية
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على اأموال املدين اأواًل؟

الدين  على  م�صوؤوليته  ترتكز  العيني  الكفيل  اأن  وال�صحيح 

اإجراءات  يف  الدائن  �صرع  واإذا  املرهون،  العقار  حدود  يف  امل�صمون 

التنفيذ على العقار املرهون فال يحق للكفيل العيني اأن يرده عن 

الدفع  الأن  اأواًل،  املدين  اأموال  على  التنفيذ  وجوب  بحجة  ذلك 

ال�صخ�صي  الكفيل  بخالف  العيني  للكفيل  جائز  غري  بالتجريد 

اأن يدفع بالتجريد باإر�صاد الدائن اإىل وجود  غري املت�صامن، فله 

اأموال لدى املدين البد من البدء بالتنفيذ عليها.

6 - نزول الدائن املرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن اآخر:

ذاته  الرهن  النزول عن  امل�صمار بني  اأن نفرق يف هذا  ويجب 

هو  ذاته  الرهن  النزول عن  اأن  فقط، حيث  مرتبته  والنزول عن 

الغالب يف العمل حيث ينزل الدائن املرتهن رهناً ر�صمياً عن الرهن 

ذاته عادة عن طريق خوله احلق امل�صمون بالرهن، فيرتتب على 

ذلك اأن ينتقل احلق اإىل املحا ل له، وينتقل معه الرهن ذاته الذي 

ي�صمن هذا احلق في�صتفيد املحال له من الرهن مبرتبته. 

ذلك  دون  هو  والذي  الرهن  مرتبة  عن  النزول  يجوز  بينما   

ر�صمياً ال ينزل عن الرهن ذاته بل  اأن الدائن املرتهن رهناً  حيث 

ينزل عن مرتبته فقط. فاإذا كان هو الدائن االأول ونزل عن مرتبة 

الرهن اإىل الدائن املرتهن الثالث مل يحرم الدائن االأول من حق 

رهنه ولكنه ي�صبح الدائن الثالث بعد اأن كان الدائن االأول وي�صبح 

الدائن الثالث هو الدائن االأول.

ثانيًا: حق التتبع:

ملكية  ينزع  اأن  الدين  اأجل  املرتهن عند حلول  للدائن  يجوز 

اأن  اختار احلائز  اإذا  اإال  العقار  املرهون يف يد احلائز لهذا  العقار 

يق�صي الدين اأو يطهر العقار من الرهن اأو يتخلى عنه.

اأو يحل  فاإذا اختار احلائز اأن يدفع فله اأن يرجع على املدين 

حمل الدائن فيما له من حقوق، كما اأن له اأن يدخل يف اإجراءات 

بيع العقار باملزاد فاإذا ر�صى عليه املزاد اعتر مالك العقار ويتحرر 

العقار من احلق.

الف�سل الخام�س: انق�ساء الرهن الر�سمي

النق�صاء  تبعاً  ينق�صي  فاإنه  لذا  للدين  تابع  الرهن  اأن  حيث 

الدين، فاإذا زال الدين زال معه الرهن وال يعود اإال اإذا عاد الدين 

وي�صمى يف هذه احلالة باأنه قد انق�صى ب�صورة تبعية.

اإذا زال الرهن وحده دون اأن ينق�صي الدين في�صمى باأنه  اأما 

احلالتني  من  كل  عن  نتكلم  و�صوف  اأ�صلية  ب�صورة  انق�صى  قد 

املذكورتني ب�صيء من التف�صيل على النحو التايل: 

اأواًل: انق�ساء الرهن ب�سفته تبعية

اأن  وقبل  الدين  بزوال  يزول  الرهن  زوال  باأن  �صابقاً  تكلمنا 

نتكلم عن اأ�صباب انق�صاء الدين التي ينق�صي بها الرهن فاإن ذلك 

يتطلب منا �صرح متى يزول الدين.

اأ�سباب زوال الدين:

اإن من اأ�صباب زوال الدين اأنه يوجد يف عقد باطل لعدم الر�صا 

اأو  ال�صبب  م�صروعية  لعدم  اأو  املحل،  النعدام  اأو  االأهلية  لعدم  اأو 

اخللل يف ال�صكل، فيبطل العقد ويبطل معه الدين ويبطل معهما 

�صاب  من  اأو  االأهلية  ناق�ص  قبل  من  العقد  انعقد  فاإذا  الرهن، 

ر�صاءه اإكراه فيعمد ناق�ص االأهلية اأو املكره اإىل اإبطال العقد فاإن 

اأبطل وبطل معه الدين بطل معهما الدين.

اأ�سباب انق�ساء الدين:

معروف اأن الدين ينق�صي باالأ�صباب االآتية:

الذمة،  واحتاد  واملقا�صة  والتجديد،  والوفاء مبقابل،  الوفاء، 

واالإبراء، والتقادم.

الوفاء:

القواعد  فيه  وتتبع  بالوفاء  الدين  بانق�صاء  الرهن  ينق�صي 

م�صائل يف  بع�ص  تكون هناك  وقد  الدين،  وفاء  املقررة يف  العامة 

الوفاء  تعذر  حالة  الباب  هذا  يف  عندها  الوقوف  يح�صن  الوفاء 

للدائن واإيداع الدين. 

 فقد يجد املدين نف�صه يف حالة يتعذر بها الوفاء بدينه للدائن 

املرتهن مبا�صرة، كما اإذا كان الدائن قد مات عن ورثة انتقل اإليهم 

الدين، وكما اإذا كان الدائن عدمي االأهلية اأو ناق�صها ومل يكن له 

ترر  جدية  اأ�صباب  هناك  كانت  اإذا  وكما  الوفاء،  عنه  يقبل  نائب 

هذا االإجراء. فمتى قام �صبب جدي مينع املدين من عر�ص الدين 

على الدائن وهو يف ذلك يريد الوفاء به فلي�ص اأمامه اإال اأن يودعه 

الدائن، فمتى فعل املدين ذلك فيكون قد وجد طريقاً  على ذمة 

للخال�ص من الدين، وانق�صاء الدين وعليه ينق�صي الرهن تبعاً 

النق�صاء الدين. 
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التجديد 

اإذا كان التجديد ق�صاء لدين قدمي واإن�صاء دين جديد يحل 

فاإن  اإقراره  ومت  اجلاري  احل�صاب  ر�صيد  قطع  ما  فاإذا   .. حمله 

االآخر،  ذمة  يف  وديناً  احل�صاب  طريف  الأحد  حقاً  يكون  الر�صيد 

احل�صاب  يف  املقيدة  االلتزامات  جميع  جتديد  يتم  ذلك  وعند 

اجلاري. وي�صبح هذا الر�صيد هو االلتزام اجلديد الذي حل حمل 

االلتزامات املقيدة وينتقل اإىل ر�صيد التاأمني اخلا�ص، الذي كان 

يكفل االلتزام املقيد ذلك اأن القانون يفرت�ص اأن نية الطرفني قد 

ان�صرفت اإىل ا�صتيفاء التاأمني اخلا�ص بعد تقييد االلتزام، فاإذا ما 

قطع الر�صيد انتقل التاأمني اإليه فاأ�صبح مكفواًل.

ج- المقا�سة:

املتقابلني  الدينني  انق�صاء  اأداة وفاء يف حال  املقا�صة  وتعتر 

كان  اأداة �صمان متى  �صروط معينة. وتعتر  توافرت فيهما  متى 

الدائن الذي ي�صتويف حقه من الدائن الذي يف ذمته ملدينه وكان 

املدين،  دائني  من  غريه  دون  بذمته  الذي  الدين  بهذا  يخت�ص 

في�صتويف حقه منه متقدماً عليهم جميعاً ومن ثم تكون املقا�صة 

من �صاأنها اأن تقدم للدائن تاأميناً، فهي من هذا الوجه اأداة �صمان.

د- االإبراء من الدين:

الدائن  هو  واحد  جانب  من  �صادر  ترعي  ت�صرف  واالإبراء 

الدائن  يكتفي  وقد  الرهن  فيزول  الدين،  به  وينق�صي  املرئ 

بالنزول عن الرهن الر�صمي ويف هذه احلالة يزول الرهن الر�صمي 

اإذ  يبقى  الوريث  ولكن   ، املرتهن  الدائن  من  عنه  بالنزول  وحده 

مل يوجد �صبب لزواله، فالرهن يزول مع الدين كما قدمنا ولكن 

الدين ال يزول مع الرهن، اإذ اأن الرهن تابع والدين اأ�صيل.

هـ - التقادم الم�سقط:

احلق  �صقط  ومتى  للحق  امل�صقط  الدائن  مرور  هو  والتقادم 

ويدخل  احلق  تكفل  التي  التاأمينات  ومنها  توابعه،  معه  �صقطت 

فيها الرهن الر�صمي.

بيع العقار بيعًا جبريًا بالمزاد العلني:

اإىل  ينتقل  مل  املرهون  العقار  اأن  احلالة  هذه  يف  ويفرت�ص 

حائز، وعمد الدائن اإىل التنفيذ عليه ببيعه بيعاً جرياً يف املزاد 

العلني، فاإذا ما بيع ور�صا مزاده على اأحد، فاإن حقوق الرهن على 

هذا العقار تنق�صي باإيداع الثمن الذي ر�صا به املزاد اأو بدفعه اإىل 

با�صتيفاء حقوقهم من  ت�صمح مرتبتهم  الذين  املقيدين  الدائنني 

هذا الثمن.

ويكون البيع يف مواجهة احلائز اإذا مل يخرت هذا ال دفع الديون 

وتخليه عن العقار وال تظهريه ، فعند ذلك المنا�ص من بيع العقار 

يف مواجهة احلائز نف�صه، فاإذا ما بيع العقار ور�صا مزاده على اأحد 

الذي ر�صا  الثمن  باإيداع  العقار ينق�صي  الرهن على هذا  فاإن حق 

هويتهم  ت�صمح  الذين  املقيدين  الدائنني  اإىل  بدفعه  اأو  املزاد  به 

با�صتيفاء حقوقهم من هذا الثمن. 

في  التاأميني  الرهن  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )14( رقم  قانون 

اإمارة دبي

نطاق �سريانه 

والوحدات  العقارات  رهن  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�صري 

الدين  اأن يكون ما يوؤمن به  للدين وال فرق بني  تاأميناً  العقارية 

�صخ�صياً  اأو حقاً  عينياً  اأو حقاً  فيه  �صائعة  اأو ح�صة  بكامله  العقار 

على عقار مباع على اخلارطة

حتديد املرتهن 

يجب اأن يكون الدائن املرتهن بنكاً اأو �صركة اأو موؤ�ص�صة متويل 

ملزاولة  املركزي  االإمارات  م�صرف  لدى  اأ�صواًل  وم�صجلة  مرخ�ص 

ن�صاط التمويل العقاري بالدولة.

�صروط 

الوحدة  اأو  املرهون  للعقار  مالكاً  الراهن  يكون  اأن  يجب   -  1

العقارية املرهونة واأهاًل للت�صرف فيهما.

اأو كفياًل عينياً يقدم  اأن يكون الراهن نف�ص املدين  - يجوز   2

رهناً مل�صلحة املدين.

3 - يجب اأن يكون العقار املرهون اأو الوحدة العقارية املرهونة 

عند  اخلارطة  على  حكماً  اأو  فعاًل  وموجوداً  قائماً  تاأمينياً  رهناً 

اإجراء الرهن.

اأو وحدة  اإال على عقار  التاأميني  الرهن  يقع  اأن  - ال يجوز   4

عقارية ي�صح التعامل فيهما.

بت�صجيله لدى  اإال  التاأميني  الرهن  ينعقد  الت�صجيل فال   -  5

الدائرة )دائرة االأرا�صى( ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك.

املال  متليك  التاأميني  الرهن  عقد  يف  ي�صرتط  اأن  يجوز  وال 

املرهون للمرتهن يف مقابل دينه اإن مل يوؤده الراهن يف االأجل املعني 
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اإذا ا�صرتاط بيعه دون مراعاة االإجراءات القانونية، ففي هذه  اأو 

احلالة يكون الرهن �صحيحاً وال�صرط يف احلالني باطاًل.

العقار المرهون 

العقارات والوحدات العقارية �صواء كان العقار بكامله اأو ح�صة 

على  مباع  عقار  على  �صخ�صياً  حقاً  اأو  عينياً  حقاً  اأو  فيه  �صائعة 

اخلارطة، وكذلك ملحقات العقار اأو الوحدة العقارية املرهونة من 

اأبنية وغرا�ص وعقارات بالتخ�صي�ص، وكل ما ي�صتحدث عليها من 

من�صاآت الحقة على اإبرام عقد الرهن.

ل��ل��دائ��رة لت�صجيل  امل��وج��ه  اإث��ب��ات��ه��ا يف الطلب  ال��واج��ب  ال��ب��ي��ان��ات 

الرهن:

اأ- جميع املعلومات املتعلقة بالعقار.

ب- قيمة العقار.

ج- قيمة الدين.

د- مدة الرهن.

ه�- بيانات الراهن واملرتهن والكفيل العيني وموطن كل منهم 

وحمل اإقامتهم.

 

بعد ت�سجيل الرهن 

العقار  اأو  العقارية  الوحدة  يف  الت�صرف  للراهن  يجوز  ال 

اأو  عيني  حق  اأي  ترتيب  اأو  غريهما  اأو  الهبة  اأو  بالبيع  املرهون 

�صخ�صي عليهما اإال مبوافقة املرتهن، و�صريطة اأن يقبل املت�صرف 

اإليه احللول حمل الراهن يف االلتزامات املرتتبة على عقد الرهن 

اإال اأنه للراهن حق اإدارة عقاره املرهون واحل�صول على غلته حتى 

تاريخ نزع ملكيته.

اإجراءات التنفيذ على العقار المرهون

اأن  اخلا�ص  اأو  العام  خللفه  اأو  تاأمينياً  رهناً  املرتهن  للدائن 

يبا�صر اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون وبيعه اإذا مل يوؤد الدين 

اإذا حتقق �صرط يق�صي بحلول االأجل قبل انق�صاء  اأو  يف ميعاده، 

الوحدة  اأو  العقار  حائز  اأو  املدين  اإنذار  �صريطة  امليعاد،  ذلك 

العقارية املرهونة بوا�صطة الكاتب العدل ملدة ال جتاوز 30 يوماً.

اأو  اخلا�ص  اأو  العام  خلفه  اأو  الراهن  املدين  تخلف  حالة  يف 

املادة  يف  املذكورة  املدة  خالل  بالدين  الوفاء  عن  العيني  الكفيل 

املرتهن  الدائن  طلب  على  بناًء  التنفيذ  قا�صي  ي�صدر  ال�صابقة 

العلني  باملزاد  لبيعه  متهيداً  املرهون  العقار  على  باحلجز  قراراً 

وفقاً لالإجراءات املعمول بها لدى الدائرة .

ل�سنة   14 رقم  القانون  كان  ملا  اأنه  على  ق�صائياً  ا�صتقر  وقد 

2008 يف ف�صله الرابع وحتت عنوان اإجراءات التنفيذ على العقار 

رهناً  املرتهن  للدائن  اأ؛نه  25 منه على  املادة  املرهون قد ن�ص يف 

اإجراءات نزع ملكية  اأن يبا�صر  اأو اخلا�ص  العام  اأو خللفه  تاأمينياً 

حتقق  اإذا  اأو  ميعاده،  يف  الدين  يوؤد  مل  اإذا  وبيعه  املرهون  العقار 

�صريطة  امليعاد،  ذلك  انق�صاء  قبل  االأجل  بحلول  يق�صي  �صرط 

اإنذار املدين اأو حائز العقار اأو الوحدة العقارية املرهونة بوا�صطة 

الكاتب العدل ملدة ال جتاوز 30 يوماً ، وفى املادة 26 منه على اأنه 

يف حالة تخلف املدين الراهن اأو خلفه العام اأو اخلا�ص اأو الكفيل 

ل يج��وز للراهن الت�س��رف بالعقار 

املرهون اإل مبوافقة املرتهن
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ال�صابقة  املادة  يف  املذكورة  املدة  خالل  بالدين  الوفاء  عن  العيني 

ي�صدر قا�صي التنفيذ بناًء على طلب الدائن املرتهن قراراً باحلجز 

على العقار املرهون متهيداً لبيعه باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات 

املعمول بها لدى الدائرة.

وحيث اأن موؤدى ما �صبق فاإن قانون الرهن التاأميني اخلا�ص 

باإمارة دبي قد نظم اإجراءات التنفيذ على العقار املرهون باأن خّول 

للدائن املرتهن اأن يطلب من قا�صي التنفيذ مبوجب �صند الرهن 

وبيعه  املرهون  العقار  ملكية  نزع  اإجراءات  يبا�صر  اأن  التاأميني 

�صريطة اأن يكون الدائن الراهن قد تخلف عن �صداد الدين وذلك 

اإذا مل يوؤد الدين يف ميعاده، اأو اإذا حتقق �صرط يق�صي بحلول االأجل 

قبل انق�صاء ذلك امليعاد واأن يتم اإنذاره بوا�صطة كاتب العدل ملدة 

من  مادة  اأي  يف  كذلك  واحلال  ي�صرتط  فلم  يوماً   30 تتجاوز  ال 

مواده الإ�صدار قرار احلجز متهيداً للبيع اأو مبا�صرة اإجراءات نزع 

امللكية و�صع ال�صيغة التنفيذية على عقد الرهن باعتبار اأن عقد 

الرهن يف حد ذاته بتمام اإجراءاته لدى دائرة االأرا�صي واالأمالك 

اإىل و�صع ال�صيغة  تنفيذياً ال يحتاج  وت�صجيله لديها يكون �صنداً 

�صفة  القانون  اأعطاها  التي  االأوراق  من  باعتباره  التنفيذية 

امل�صجل  الرهن  بعقد  التنفيذ  اأجاز  اأنه  مبعنى  التنفيذي  ال�صند 

بدائرة االأرا�صي واالأمالك وذلك اإعمااًل لن�ص املادة 225 اإجراءات 

مدنية الذي اأ�صار اإىل اأن القانون يجيز اأن يعطي و�صف ال�صندات 

بدون  التنفيذ  اأجازت  قد  املادة  ذات  اأن  كما  اأوراق.  الأي  التنفيذية 

و�صع ال�صيغة التنفيذية اإذا كان هناك ن�ص يف قانون ي�صمح بذلك، 

واإذ كان ذلك وكانت الن�صو�ص يف قانون الرهن التاأميني اخلا�ص 

عقد  مبقت�صى  التنفيذ  جتيز  خا�صة  ن�صو�ص  هي  دبي  باإمارة 

الرهن امل�صجل لدى دائرة االأرا�صي واالأمالك ب�صروط واإجراءات 

املبينة بذلك  القانون فتكون بذلك عقود الرهن  ن�ص عليها ذلك 

واجبة  هي  القانون  ذلك  ن�صو�ص  وتكون  تنفيذياً  �صنداً  القانون 

التطبيق يف هذه احلالة دون غريها من ن�صو�ص. 

اخلا�ص   2008 ل�سنة   14 رقم  القانون  وكان  ذلك  كان  وملا 

خروجاً   - املرتهن  للدائن  اأجاز  قد  دبي  باإمارة  التاأميني  بالرهن 

للقواعد العامة - املطالبة مببا�صرة  عن االأ�صل العام املقرر وفقاً 

اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون وبيعه دون اأن ي�صرتط يف اأي من 

املن�صو�ص  االإجراءات  اتباع  اأو  التنفيذية  ال�صيغة  و�صع  ن�صو�صه 

عليها يف قانون االإجراءات املدنية والتي تتطلب بعد و�صع ال�صيغة 

ع�صر  خم�صة  وفوات  ال�صيغة  بتلك  �صده  املنفذ  اإعالن  التنفيذية 

يوماً وفقاً لن�ص املادة 239 من قانون االإجراءات املدنية واإمنا كل 

ما تطلبه القانون ملبا�صرة اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون اإذا مل 

يوؤد املدين الدين يف ميعاده اأو حتقق �صرط يق�صي بحلول االأجل 

اأن يتم اإنذار املدين اأو حائز العقار املرهون مدة ال جتاوز 30 يوماً، 

وعند تخلف الراهن ي�صدر القا�صي بناء على طلب املرتهن قراراً 

باحلجز على العقار متهيداً لبيعه.

فاإن مفاد ما تقدم اأنه ال يجوز تقيد ما اأطلقه القانون وذلك 

اأنه عندما يريد امل�صرع حكماً مغايراً ين�ص عليه كما هو احلال يف 

قانون التمويل العقاري امل�صري ال�صادر بالقانون رقم 148 ل�سنة 

2001 عندما ن�ص على يف املادة 16 منه على اأن يقوم املقرو�ص بعد 

و�صع ال�صيغة التنفيذية على اتفاق القر�ص باإعالنه اإىل املقرت�ص 

باعتباره �صنداً تنفيذياً مع تكليفه بالوفاء خالل مدة ال تقل عن 

العقاري  ال�صهر  مكتب  اإىل  الإعالنه  يقوم  كما  يوماً،  ع�صر  خم�صة 

املخت�ص للتاأ�صري به خالل مدة ال جتاوز اأ�صبوعاً على هام�ص قيد 

قانون الرهن التاأميني اخلا�ص 

باإمارة دبي نظم اإجراءات 

التنفيذ على عقار املرهون
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الطرف االأول عن ال�صداد فاإنه يحق للطرف الثان اأن يطلب من 

املحكمة حت�صيل الدين املطلوب خالل مدة الرهن اأو بعد انتهائها 

بالطرق التي ت�صمح بها املحكمة(. 

املدعي هو  اأن  التميز من  ق�صاء  املقرر يف  وكان  ذلك  كان  واإذ 

املكلف باإثبات حقه وللمدعى عليه نفيه وذلك وفق ما تق�صي به 

والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  االإثبات  قانون  من  االأوىل  املادة 

)الطعن رقم 208/2007 طعن مدن جل�صة 2007-11-25( فلما 

كان ما تقدم وقد اأثبت امل�صتاأنف املديونية وقد خلت االأوراق مما 

ب�صداد  يبادرا  ومل  املطلوب  الدين  �صدهما  امل�صتاأنف  �صداد  يفيد 

الدين فمن ثم يكون قد حتقق �صرط التوقف عن ال�صداد فمن ثم 

يكون قد حل االأجل وعليه فاإنه بذلك تكون قد توافرت ال�صروط 

التي جتيز للدائن املرتهن رهناً تاأمينياً احلق يف اأن يبا�صر اإجراءات 

نزع ملكية العقار املرهون وبيعه، وعليه فقد توافرت بذلك �صرائط 

مطالبة البنك باالإجراءات التنفيذية لبيع العقار املرهون وال ينال 

الراهن  عقد  على  �صدهما  امل�صتاأنف  توقيع  عدم  النظر  ذلك  من 

احلالة  تلك  يف  العقد  اإبطال  على  ين�ص  مل  القانون  اأن  باعتبار 

املقدم  الطلب  امل�صتاأنف �صدهما على  الراهنني  ف�صاًل عن توقيع 

الإجراء الرهن فيكون ت�صجيل الرهن لدى الدائرة باال�صتناد اإىل 

عقد  من  بن�صخة  مرفقاً  املرتهن  من  املقدم  الرهن  اإجراء  طلب 

ال�صجل  يف  بذلك  التاأ�صري  و  واملرتهن  الراهن  بني  املرم  الرهن 

العقاري كافياً وال يتطلب هذا االإجراء وفقاً الإفادة دائرة االأرا�صي 

املرفقة ملف الدعوى ح�صور الراهن الإمتام عملية الت�صجيل لدى 

الدائرة ف�صاًل عن اأن ن�ص املادة 7 /1 من قانون 14 ل�سنة 2008 قد 

جرى على اأن الرهن التاأميني ينعقد بت�صجيله لدى الدائرة وهو 

ما مت اإجراوؤه للعقد حمل التداعي.

الرهن مع اإعالن ذلك اإىل جميع الدائنني املقيدة حقوقهم على 

العقار، واإىل حائزه واإال كان التكليف بالوفاء باطاًل، اأو كما ن�ص 

اأن  للمرتهن  انه  املدنية  املعامالت  قانون  من   1/  1419 املادة  يف 

ملرتبته  االأجل طبقاً  عند حلول  املرهون  العقار  دينه من  ي�صتويف 

وبعد اتخاذ االإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون االإجراءات اأمام 

املحاكم املدنية والقوانني اخلا�صة.

 2008 ل�سنة   14 رقم  القانون  يف  امل�صرع  وكان  ذلك،  كان  واإذ 

اإجراءات التنفيذ الواردة يف الف�صل اخلام�ص من الباب  قد غاير 

االأول يف قانون االإجراءات املدنية وحدد اإجراءات التنفيذ الواجب 

العقار  على  التنفيذ  اإجراءات  ملبا�صرة  الرابع  ف�صله  يف  اتباعها 

التنفيذية،  ال�صيغة  و�صع  املواد  تلك  ي�صرتط يف  اأن  دون  املرهون 

كما مل يلزم املرتهن عند ا�صتيفاء دينه اتخاذ االإجراءات املن�صو�ص 

املدنية كما هو احلال يف  املحاكم  اأمام  االإجراءات  عليها يف قانون 

وراء ذلك  املدنية فيكون قد هدف من  املعامالت  قانون  ن�صو�ص 

حتى  تاأمينياً  رهناً  املرهون  العقار  التنفيذ على  اإجراءات  تب�صيط 

بن�ص  فهو   - احل�صر  �صبيل  على  املحدد  املرتهن  الدائن  يتمكن 

القانون بنكاً اأو �صركة اأو موؤ�ص�صة متويل مرخ�صة وم�صجلة اأ�صواًل 

العقاري  التمويل  ن�صاط  ملزاولة  املركزي  االإمارات  م�صرف  لدى 

بالدولة - من احل�صول على حقه بال�صرعة التي تقت�صيها مزاولة 

االقت�صادي  املرتهن  وو�صع  باالإمارة  العقاري  التمويل  ن�صاط 

حفاظاً على الدورة االقت�صادية لالإمارة وذلك بعدم اإلزامه بو�صع 

ال�صيغة التنفيذية، وبالتايل اإعفائه من مقدمات التنفيذ.

قرار  الإ�صدار  ي�صرتط  ال  اأنه  املحكمة  منه  ت�صتخل�ص  مما 

احلجز متهيداً للبيع اأو مبا�صرة اإجراءات نزع امللكية و�صع ال�صيغة 

 31 التنفيذية على عقد الرهن وال ينال من ذلك الن�ص يف املادة 

املدنية  املعامالت  قانون  اأحكام  اأنه )تطبق  على  القانون  ذات  من 

االحتادي رقم 5 ل�سنة 1985 وتعديالته، وكذلك قانون االإجراءات 

1992 يف كل ما مل يرد فيه ن�ص  ل�سنة   11 املدنية االحتادي رقم 

خا�ص يف هذا القانون( ذلك اأن قانون رقم 14 ل�سنة 2008 قد نظم 

يف ف�صل كامل اإجراءات التنفيذ فمن ثم فاإن ما ورد بذلك الف�صل 

التنفيذ  الإجراءات  بالن�صبة  االإعمال  واجب  غريه  دون  وحده  هو 

مبقت�صى عقد الرهن اخلا�صع الإحكامه باعتبار اأنه تنظيم خا�ص 

لغايات  االإجراءات  يف  ت�صهياًل  له  واأعطى  القانون  حدده  ملرتهن 

اأرتاآها.

دائرة  لدى  امل�صجل  الرهن  عقد  من  الثابت  ذلك  كان  فلما 

تخلف  )اإذا  ن�صا  به  ورد  قد  اأنه   13-4-2011 بتاريخ  االأرا�صي 

املراجع

 1985 ل�سنة   )5( رق���م  ات��ح��ادي  ق��ان��ون   )1
لدولة  المدنية  المعامالت  قانون  باإ�صدار 

االإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون 

االتحادي رقم )1( ل�سنة 1987م

بــ�ــســاأن   2008 ل�سنة   )14( رق���م  ق��ان��ون   )2
الرهن التاأميني في اإمارة دبي

3( اأحكام محكمة التميز بدبي.
ال�صنهوري، الو�صيط في  ال��رزاق  4( د. عبد   

ال��ج��دي��د، المجلد  ال��م��دن��ي  ال��ق��ان��ون  ���ص��رح 

العا�صر، دار النه�صة العربية، القاهرة 

من�صور  م/701  العدلية  االأح��ك��ام  مجلة   )5
على موقع اإلكتروني

 .WWW.Qnoun.com
6( ب��ح��ث م��ق��دم م���ن ال��دك��ت��ور خ���ل���دون اأب���و 
ال�����ص��ع��ود ال��م�����ص��ت�����ص��ار ال��ق��ان��ون��ي ف���ي البنك 

للرهن  القانونية  »الجوانب  بعنوان  العربي 

ال��ت��اأم��ي��ن��ي اإح������دى ���ص��م��ان��ات ال��ت�����ص��ه��ي��الت 

ال��م�����ص��رف��ي��ة« وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون م���ع معهد 

في  العامة  واالإدارة  الحقوق  وكلية  الحقوق 

جامعة بيرزيت

7( ���ص��وار محمد وح��ي��د ال���دي���ن، ���ص��رح ال��ق��ان��ون 
المدني الحقوق العينية التبعية الرهن التاأميني 

»ال���ت���اأم���ي���ن���ات  ال�����دي�����ن:  �����ص����رف  اأح����م����د   )8
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة: ال��ك��ف��ال��ة وال���ره���ن 

واالخت�صا�ص واالمتياز« دار النه�صة العربية 

)القاهرة(.

9 ( رم�صان محمد اأبو ال�صعود، همام محمد 
ال�صخ�صية  »ال��ت��اأم��ي��ن��ات  زه������ران:  م��ح��م��ود 

ال��ج��ام��ع��ي��ة،  ال��م��ط��ب��وع��ات  دار  وال��ع��ي��ن��ي��ة«، 

االإ�صكندرية، 1998.
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يتقدم بها اأي من طريف عقد االإيجار.

التي  واالأحكام  القرارات  على  املقدمة  الطعون  يف  الف�صل   -  2

يجوز الطعن فيها باال�صتئناف وفقاً الأحكام هذا املر�صوم واالأنظمة 

والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

املنازعات  املركز يف  ال�صادرة عن  القرارات واالأحكام  تنفيذ   -  3

االإيجارية التي يخت�ص بنظرها.

ال يخت�ص املركز بنظر املنازعات االإيجارية التالية:

املنازعات االإيجارية التي تن�صاأ داخل املناطق احلرة والتي   -  1

بالف�صل يف  تخت�ص  اأو حماكم خا�صة  ق�صائية  لديها جلان  توجد 

املنازعات االإيجارية التي تن�صاأ داخل حدودها.

2 - املنازعات االإيجارية النا�صئة عن عقد التاأجري التمويلي.

3 - املنازعات النا�صئة عن عقود االإيجار طويلة االأمد امل�صمولة 

اأن  �صلف  مما  يتبني  اإليه  امل�صار   2006 ل�سنة   7 القانون  باأحكام 

كل  بني  تن�صاأ  التي  االإيجارية  املنازعات  بجميع  يخت�ص  املركز 

من ينطبق عليه و�صف املوؤجر وامل�صتاأجر الوارد يف القانون رقم 

العالقة بني موؤجري وم�صتاأجري  تنظيم  ب�صاأن   2007 ل�سنة   26

 2008 ل�سنة   33 رقم  بالقانون  وتعديله  دبي  اإمارة  يف  العقارات 

حيث ن�ص على اأن املوؤجر: ال�صخ�ص الطبيعي اأو االعتباري الذي 

ميلك قانوناً اأو اتفاقاً حق الت�صرف يف العقار، وكذلك من تنتقل 

فقد حددت املادة ال�صاد�صة من املر�صوم �صالف الذكر االخت�صا�ص 

الق�صائي ملركز ف�ص املنازعات االإيجارية باأن ن�صت على:

اأ- يخت�ص املركز - دون غريه - مبا يلي:

تن�صاأ  التي  االإيجارية  املنازعات  جميع  يف  الف�صل   -  1  

اأو يف  بني موؤجري وم�صتاأجري العقارات الواقعة يف االإمارة 

املناطق احلرة، مبا يف ذلك الدعاوى املتقابلة النا�صئة عنها، 

التي  امل�صتعجلة  اأو  الوقتية  االإجراءات  اتخاذ  طلب  وكذلك 

االختصاص القضائي لمركز فض 
المنازعات اإليجارية في إمارة دبي

نائب   - مكتوم  اآل  را�سد  بن  محمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

حفظه  دبي  حاكم  ب�سفته  الــوزراء  مجل�س  رئي�س   - الدولة  رئي�س 

2013 ب�ساأن مركز  26 ل�سنة  18-9-2013 المر�سوم رقم  اهلل بتاريخ 

اإن�ساء  اأهــداف  ت�سمن  دبي  اإمــارة  في  االإيجارية  المنازعات  ف�س 

المركز ونطاق تطبيقه واخت�سا�ساته، وما يهمنا في حديثنا هنا هو 

االخت�سا�س الق�سائي لمركز ف�س المنازعات.

بقلم: القاضي/ عبد اللطيف العلماء
القا�سي مبحاكم دبي
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اأو ميثله  اأو من ينوب عنه  اأثناء مدة االإيجار  اإليه ملكية العقار 

قانوناً، وي�صمل ذلك امل�صتاأجر امل�َصرح له من املوؤجر بالتاأجري من 

الباطن، وامل�صتاأجر: ال�صخ�ص الطبيعي اأو االعتباري الذي ينتفع 

االإجارة  اإليه  تنتقل  �صخ�ص  واأي  اإيجار  عقد  مبوجب  بالعقار 

ب�صورة قانونية من امل�صتاأجر .

فكل من ينطبق عليه ذلك الو�صف يكون املركز خمت�صاً بنظر 

مالية  مطالبة  اأو  اإخالء  اأو  جتديد  )�صواء  بينهما  ين�صاأ  نزاع  اأياً 

اأو طلبات وقتية وم�صتعجلة والتنفيذ اخلا�ص بكل  اأي كان نوعها 

ذلك .. اإلخ( ما عدا تلك املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية والتي 

�صنتناولها بالتف�صيل. 

املنازعات االإيجارية التي تن�صاأ داخل املناطق احلرة والتي توجد 

لديها جلان ق�صائية اأو حماكم خا�صة تخت�ص بالف�صل يف املنازعات 

االإيجارية التي تن�صاأ داخل حدودها : واأب�صط مثال لها هي املنازعات 

حماكم  اخت�صا�ص  �صمن  الواقعة  بالعقارات  املتعلقة  االإيجارية 

مركز �صوق دبي املايل العاملي، فاأي نزاع ين�صاأ بني موؤجر وم�صتاأجر 

بخ�صو�ص عقد اإيجار مرم ب�صاأن عقار يقع �صمن اخت�صا�ص مركز 

دبي املايل العاملي ال يدخل �صمن اخت�صا�ص مركز ف�ص املنازعات 

االإيجارية، بل �صمن اخت�صا�ص حماكم مركز دبي املايل العاملي اأياً 

اأو طلبات م�صتعجلة  اأو جتديد  املنازعة )اإخالء  كانت طبيعة تلك 

وغريها(.

التمويلي:  التاأجري  عقد  عن  النا�صئة  االإيجارية  املنازعات 

االإجارة  اأو  بالتملك  املنتهية  االإيجار  عقود  ال�صهري  ومثالها 

املو�صوفة يف الذمة والتي ترمها اأغلب امل�صارف وجهات التمويل 

منتهي  اإيجار  �صورة  يف  بيع  عقد  عن  عبارة  وتكون  االإ�صالمية 

بتملك العني فجميع تلك العقود ال تدخل من اخت�صا�ص مركز 

ف�ص املنازعات االإيجارية.

االأمد  طويلة  االإيجار  عقود  عن  النا�صئة  املنازعات 

فلما  اإليه،  امل�صار   2006 ل�سنة   7 القانون  باأحكام  امل�صمولة 

كان املقرر قانوناً وفقاً لن�ص املادة )2( من القانون رقم 7 

االأرا�صي  دائرة  الدائرة:   « التعريفات  ب�صاأن  الذكر  �صالف 

واالأمالك، الرئي�ص: رئي�ص الدائرة« واملادة )28( من ذات 

القانون اأنه »ي�صدر الرئي�ص اللوائح واالأوامر والتعليمات 

قرار  �صدر  وحيث  القانون«،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة 

ال�صادر   134/2013 االأرا�صي واالأمالك رقم  دائرة  رئي�ص 

وفق  االأمد  طويل  اإيجاراً  يعتر   .1  «  2-4-2014 بتاريخ 

اأحكام القانون رقم 7 ل�سنة 2006 ب�صاأن الت�صجيل العقاري 

وال  �صنوات   10 عن  مدته  تقل  ال  اإيجار  كل  دبي  اإمارة  يف 

جتاوز 99 �صنة« فمن ثم فاأي نزاع يتعلق بعقد اإيجار تكون 

مدته اأكرث من 10 �صنوات ال يدخل �صمن اخت�صا�ص مركز 

ف�ص املنازعات االإيجارية.
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بقلم: د. ريتا واكد جابر
دكتور يف القانون من جامعة باري�س، 

اأ�ستاذ حما�سر يف جامعة �سان جوزيف - دبي.

1 - اإن االأزمة املالية واالقت�صادية التي اأملت بالعامل باأ�صره يف 

خريف العام 2008 اأحيت اجلدل التقليدي الذي كان قائماً حول 

طويلة  ولفرتة  اعتباره  مت  الذي  الليرايل  النظام  فعالية  مدى 

على اأنه متفوق على املنظمات العامة التي كانت تالم على قدمها 

واإعادة  واخلا�ص  العام  القطاعني  دور  حتديد  اإن  كفاءتها.  وعدم 

احلا�صلة،  امل�صتجدات  خلفية  على  �صيما  ال  منهما،  كل  تعريف 

مرحلة  نعي�ص  اإننا  حيث  اجلوهرية  املوا�صيع  من  اليوم  اأ�صبح 

جديدة من تاريخ العالقات بني القطاعني، مرتبطة ب�صكل وثيق 

مبفهوم الدولة املعمول به يف كل وقت.

خمتلف  يف  الدولة  تدخل  كان  ال�صبعينات،  حتى  بالفعل،   -  2

فروعها، يتحقق ب�صورة رئي�صة من خالل اأعمال ال�صلطات العامة 

عقد
البناء والتشغيل والتحويل
Build, Operate and Transfer

 تعريفه.. خصائصه وميزاته

 Build Operate and هي  ثلث  اإنجليزية  لكلمات  اخت�سار  هو   BOT الـ  م�سطلح  اإن   

عقد  اإن  وتحويل«.  ت�سغيل  »بناء،  العربية  الم�سطلحات  في  يوازيها  ما  اأو   Transfer

»�سركة  اإلى  العام  القطاع  اأ�سخا�س  من  �سخ�س  يعهد  بموجبه  الذي  العقد  هو   BOT الـ 

)consortium الم�سروع« )غالبًا ما تكون اتحاد �سركات
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 - الدولة  دور  مع  للدولة  ال�صامل  االخت�صا�ص  يتالزم  وكان 

الدولة حا�صرة يف خمتلف قطاعات االقت�صاد  اإذ كانت  ال�صرطي 

قبل  من  املدار  االقت�صاد  هذا  انعكا�صات  اإحدى  وكانت  الوطني. 

دولة متدخلة قد جتلت يف ح�صول حملة من التاأميمات واعتماد 

�صيا�صة التخطيط.

الدولة  مفهوم  تغري  الثمانينات،  من  اعتباراً  اأنه  اإال   -  3

بحيث اإن الدولة بكيانها ال�صابق و�صفة مل تعد موجودة. ح�صلت 

التخلي  اإىل  اأدت  الريطانيني  املحافظني  قبل  من  ثورة  بالفعل 

ومرد  العميق.  جتذره  من  بالرغم  الدولة-ال�صلطة  مفهوم  عن 

هذا التغيري يعود اإىل اأن املوؤ�ص�صات العامة كانت تعان من البطء 

الدين اخلارجي  اإىل تزايد عبء  اإ�صافة  اإدارتها  املرونة يف  وعدم 

وندرة م�صادر التمويل وكانت الدول، بالتايل، ترغب باحلد من 

اأي�صاً مع  اخللل يف االقت�صاد واملالية العامة. تتوافق الثمانينات 

ظاهرة العوملة وتزايد التبادالت عر احلدود التي قامت بنتيجتها 

تغيري  اإىل  اأدت  هيكلي  تكييف  برامج  باعتماد  الدول  من  الكثري 

اإعطاء  نحو  جذرياً  حتواًل  عندها  �صهدنا  املعتمدة.  ال�صيا�صات  يف 

قيمة اأكر لل�صوق الراف�ص لفكرة تدخل الدولة يف االقت�صاد. ويف 

هذا االإطار، متت االإ�صادة بف�صائل اخل�صخ�صة كما مت حتديد دور 

اأنها املوكلة باحلفاظ على ا�صتقرار ال�صوق بداًل من  الدولة على 

توجيه �صبل تطويره.

4 - لكن اإذا كانت هذه الليرالية هي اأداة فعالة من اأجل اإنتاج 

اأنها ولدت ممار�صات ع�صوائية على �صعيد  اإال  ال�صلع واخلدمات، 

االإدارة وتبني اأنها غري قادرة على و�صع اآليات تنظيم ذاتي. وقد 

عرفت ال�صركات املالية امل�صاهمة يف »املرافق العامة« اأو تلك التي 

اآخرها تلك  اأزمات مالية حادة ومتتالية، كان  تدير هذه املرافق، 

التي نعي�صها منذ اأكتوبر 2008. وقد كان الأزمة املديونية الدولية 

العديد  باأ�صره، فهددت وجود  العاملي  املايل  النظام  اأثر على  هذه 

يف  خلاًل  ولدت  كما  االأول.  ال�صف  من  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  من 

واإىل  االأ�صهم  اأ�صواق  انهيار  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  االئتمان،  �صوق 

مل  فاأكرث.  اأكرث  االجتماعي  التفاوت  تعميق  واكبه  عاملي  ركود 

اأ�صيفت اإىل  ت�صلم الدول العربية من تداعيات هذه االأزمة التي 

اأزمة التنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تعي�صها هذه الدول 

منذ فرتة ح�صول معظمها على ا�صتقاللها ال�صيا�صي واإىل االأزمة 

ال�صيا�صية التي ت�صمى ب� »الربيع العربي«. 

 كي��ف نواج��ه التحديات 
التي  تعر�ص اقت�ساديات 

الدول العربية
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ال�صيغة والتي من �صاأنها اأن حتد من هذه املخاطر واال�صتفادة من 

.)V( امليزات الفريدة التي يقدمها هذا العقد

BOT �1 - تعريف مفهوم ال
زمنية  ملدة  اخلا�ص  حل�صابها  وت�صغيله  عام  مرفق  ببناء   -  8

اأن ي�صار اإىل حتويل ملكيته اإىل اجلهة العامة عند  حمددة على 

نهاية العقد. يجب اأن تكون فرتة الت�صغيل كافية من اأجل متكني 

ال�صركة اخلا�صة من ا�صتهالك ا�صتثمارها وحتقيق هام�ص الربح 

املتوقع بالرغم من املخاطر املالزمة للم�صروع.

BOT، نذكر  ال�  - نظمت عدة ت�صريعات حول العامل تقنية   9

كهرباء  موؤ�ص�صة  ب�صاأن   1996 لعام   12 رقم  )القانون  م�صر  منها 

 - 11 1996، �ص.  30 يونيو  م�صر )ن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 

القانون  املتعلق بتعديل بع�ص بنود   1996 229 لعام  القانون رقم 

اجلريدة  يف  )ن�صر  العامة  بالطرقات  املتعلق   1968 لعام   84 رقم 

الر�صمية يف 14 يوليو 1996، �ص. 11(، القانون رقم 3 لعام 1997 

5 - اإننا ن�صهد اليوم، على خلفية حالة الفو�صى التي �صهدها 

ال�صوق، عودة الدولة يف االقت�صاد اخلا�ص، حيث تبا�صر يف تزويد 

ال�صيولة وت�صهل احل�صول على القرو�ص من امل�صارف وال�صمانات 

للمودعني، كما اأنها، اأكرث من ذلك، ت�صارك يف راأ�صمال التكتالت 

املالية الكرى.

الدولة  دور  تعريف  طريقة  يف  حتول  نقطة  اأمام  اإذن  اإننا 

اإعادة  اإىل  الهادف  التطور  �صيما باجتاه  باالقت�صاد، ال  وعالقتها 

الدولة  وحدها  املنظمة.  الدولة  منوذج  نحو  الدولة  دور  تاأهيل 

ويقت�صي  وامل�صروع  الوحيد  االأ�صا�صي،  املرجع  تبقى  اأن  يجب 

عليها التدخل اإلزامياً يف اأوقات االأزمات من اأجل تنظيم الو�صع 

االقت�صادي وو�صعه يف خدمة امل�صلحة العامة ورفاهية املجتمع.

BOT تندرج يف هذا االإطار وتوجب  ال�  اإن درا�صتنا لعقد   -  6

هذا  اليوم  يكر�ص  اأن   BOT ال�  ملفهوم  ميكن  مدى  الأي  البحث 

اخلا�صة  اجلهات  من  لكل  املخ�ص�صة  لالأدوار  اجلديد  املنظور 

والعامة الفاعلة يف احلياة االقت�صادية. 

من  لكل  حمدد  بدور  االعرتاف  يقت�صي  كان  اإذا  بالفعل، 

احلل  هو  بينهما  التن�صيق  وباأن  والعام  اخلا�ص  القطاعني 

القادرة  الو�صائل  اعتماد  بالتايل  ينبغي  االأن�صب،  االقت�صادي 

القانون  اأن  ومبا  واخلا�صة.  العامة  املفاهيم  بني  التوفيق  على 

حتقيق  هي  القانون  وغاية  االقت�صاد  مع  وثيقة  عالقة  على 

التنوع  باأن  القول  اإذن  البديهي  فمن  حمددة،  اقت�صادية  غايات 

االقت�صادي ي�صتوجب تنوعاً قانونياً موازياً.

يقع  الذي    BOT�ال مفهوم  اإن  بالذات،  ال�صياق  هذا  يف   -  7

التالزم  يكر�ص  والذي  واخلا�صة،  العامة  املفاهيم  تقاطع  على 

»االإلزامي« بني اأدوار كل من القطاعني العام واخلا�ص من اأجل 

حتقيق م�صاحلهما املتبادلة، يندرج �صمن احللول التي يقت�صي 

الراهنة،  االقت�صادية  التحديات  معاجلة  اأجل  من  اقرتاحها 

وبالتايل جدير بالتوقف عنده.

بداية  علينا  توجب   BOT ال�  لعقد  درا�صتنا  اإن  هنا،  ومن 

مع   )II( وخ�صائ�صه   )BOT )I ال�  مفهوم  تعريف  اإىل  التطرق 

تق�صي   .)III( �صعد  عدة  على  متعددة  ميزات  من  عنها  ينتج  ما 

ت�صتلزم  املذكورة  وامليزات  اخل�صائ�ص  من  اال�صتفادة  اأن  االإ�صارة 

التقنية  ا�صتخدام  يطرحها  التي  واملخاطر  للتحديات  الت�صدي 

ال�صروري  من  وجدنا  لذلك   .)IV( العقد  هذا  يقرتحها  اإىل 

العقود،  من  النوع  لهذا  الدولية  التجربة  �صوء  على   التقدم، 

ا�صتخدام هذه  الراغبة يف  العربية  الدول  اإىل  التو�صيات  ببع�ص 

نظمت دول العامل الت�س��ريعات 

BOT  �اخلا�سة بتقنية ال
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Eurotunnel  من جهة اأخرى كان مو�صوعها تنفيذ م�صروع نفق 

BOT يف  ال�  اعتباره كمثال الأكر م�صاريع  الذي مت  املان�ص،  حتت 

هذا القرن.

 Turgat Ozal الثانية، تو�صية الوزير الرتكي تورغوت اأوزال

البنية  م�صروعات  تنفيذ  اأجل  من   BOT ال�  تقنية  با�صتخدام 

ا�صتعمل  اأول من  اأوزال  الوزير  كان  تركيا.  االأ�صا�صية يف  التحتية 

BOT للداللة على هذا النوع من امل�صروعات. اعتباراً من  تعبري 

هذه ال�صنة، مت اللجوء اأكرث فاأكرث اإىل تقنية ال�BOT  ومت تنفيذ 

العديد من امل�صاريع الكرى وفقاً لهذا االأ�صلوب.

حول  عدة  قطاعات  يف   BOT ال�  تقنية  اإىل  اللجوء  مت   -  12

العامل، نذكر منها خدمات االت�صاالت الهاتفية املتعلقة بالهاتف 

التقنية يف  اعتماد هذه  مثاًل مت  لبنان  اخلليوي )يف  اأو  املحمول 

العام 1993 من اأجل جتهيز بنية الهاتف اخلليوي(، اإن�صاء واإعادة 

تاأهيل املطارات )مثاًل يف الكويت حيث مت تطوير مطار الكويت 

الدويل وفقاً لتقنية ال� BOT ومطار مر�صي علم ومطار العلمني 

ومطار راأ�ص �صدد الذين مت منح امتياز اإن�صائهم وت�صغيلهم وفقاً 

م�صروع  )مثل  الطرقات  تاأهيل  واإعادة  اإن�صاء   ،)BOT ال�  لنظام 

لبنان(،  يف  الدائري  االوتو�صرتاد  وم�صروع  العربي  االأوتو�صرتاد 

على   1998 العام  يف  التوقيع  مت  حيث  لبنان  يف  )مثاًل  الريد 

تدعى  كندية  و�صركة  واالت�صاالت  الريد  وزارة  بني   BOT عقد 

ليبانبو�صت تتوىل مبوجبه هذه االأخرية مهمة تقدمي اخلدمات 

الريدية لفرتة 12 �صنة(، بناء وا�صتغالل مواقف ال�صيارات )مثل 

يف  بنائه  مهمة  اأعهدت  الذي  بريوت  مطار  يف  ال�صيارات  موقف 

اخلرايف  املح�صن  عبد  حممد  الكويتية  ال�صركة  اإىل   1997 العام 

الكويت  يف  )مثاًل  احلرة  املناطق  تاأهيل  واإعادة  اإن�صاء  واأبنائه(، 

اأول منطقة  وبناء  تاأهيل  اأجل  التقنية من  اعتماد هذه  حيث مت 

حرة يف ميناء ال�صويخ(، اإن�صاء واإعادة تاأهيل املرافق )مثل مرفق 

الكهرباء  توليد  اإن�صاء حمطات  ال�صدود،  بناء  االأردن(،  العقبة يف 

)مثل حمطة �صيدي كرير البخارية يف م�صر(، ت�صييد املجمعات 

م�صروع  )مثل  ال�صياحية  املرافق  وا�صتغالل  اإن�صاء  ال�صناعية، 

 18/11/1993 بتاريخ  وا�صتثمار مغارة جعيتا حيث �صدر  جتهيز 

املتعلق مبنح امتيازات املرافق العامة من اأجل بناء، ت�صغيل واإدارة 

املطارات )ن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 8 يوليو 1997، �ص. 3(، 

القانون رقم 22 لعام 1998 الذي ي�صيف مادة جديدة اإىل القانون 

)ن�صر يف اجلريدة  املتخ�ص�صة  املطارات  ب�صاأن   1996 لعام   1 رقم 

قرار  )مبوجب  الفلبني   ،)3 �ص.   ،1998 اأبريل   25 يف  الر�صمية 

اجلمهورية رقم 7718 لعام 1993 املعروف با�صم قانون ال� BOT ثم 

القانون 6597 لعام 1994 الذي يتيح للقطاع اخلا�ص متويل، بناء، 

�صيانة واإدارة م�صاريع البنى التحتية(، الفيتنام )القانون رقم 1 

اأنه  1993. جتدر االإ�صارة  23 نوفمر  87 تاريخ  من املر�صوم رقم 

يف 12 نوفمر 1996، مت اعتماد قانون جديد ب�صاأن اال�صتثمارات 

االأجنبية ب�صكل ال� BOT �صدر مر�صومه التطبيقي يف 18 فراير 

�ليونان   ،)1995 �أغ�سط�س   21 تاريخ  )التعميم  ال�صني   ،)1997

والقانون   3996 رقم  )القانون  تركيا   ،)2052/92 رقم  )القانون 

رقم 4047 ب�صاأن م�صاريع الطاقة )ن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 

الطرقات  ب�صاأن م�صاريع   3465 رقم  والقانون   )1994 دي�صمر   3

)ن�صر يف اجلريدة الر�صمية يف 2 يونيو 1988(، الكويت )القانون 

رقم 7 لعام 2008(، ال�صينغال )القانون رقم 11-2004( وكرواتيا 

)القانون رقم 8992(.  

الدويل،  النقد  �صندوق  مثل  موؤ�ص�صات  عدة  قدمت   -  10

الدول  لبع�ص  دعمها  الدويل  والبنك  للتنمية  االأوروبي  البنك 

وذلك من خالل  م�صاريعها  BOT يف  ال�  تقنية  تطبق  كانت  التي 

منحها اأو العر�ص مبنحها قرو�صاً من اأجل متويل امل�صاريع التي 

كانت تعتمد تلك التقنية اأو ت�صجيعها على اعتماد هذه التقنية يف 

بع�ص امل�صاريع. يف هذا االإطار، و�صعت جلنة االأمم املتحدة لتنمية 

م�صاريع  حول  ت�صريعياً  دلياًل  )االون�صيرتال(  الدولية  التجارة 

البنية التحتية ذات التمويل اخلا�ص، قدمت يف اإطاره جمموعة 

من التو�صيات اإىل الدول الراغبة يف و�صع ت�صريع يتعلق بالتمويل 

اخلا�ص للم�صاريع العامة اأو يف تعديل ت�صريعها من اأجل تكييفه 

درا�صة  اأعقاب  يف  ياأتي  الدليل  هذا  امل�صاريع.  من  النوع  هذا  مع 

BOT وم�صاريع  ال�  1996 حول عقود  العامة عام  االأمانة  اأجرتها 

اأخرى م�صابهة وهذا يف اإطار اجلهود التي بذلتها االأمانة العامة 

من اأجل م�صاندة الدول يف و�صع اإطار قانون مالئم لال�صتثمار 

اخلا�ص يف البنية التحتية.

املن�صاأ. ظهر يف بداية  اإجنليزي  BOT هو  ال�  اإن مفهوم   -  11

االأوىل  حادثتني:  اإثر  على   1984 عام  بالتحديد  الثمانينات، 

التوقيع على املعاهدة بني فرن�صا واململكة املتحدة من جهة و�صركة 

  ال� BOT اإجنليزي املن�ساأ ،

ظهر يف بداية الثمانينيات
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BOT �2 - خ�سائ�ص عقد ال
14 - رغم عدم وجود و�صفة عاملية موحدة تخ�صع لها عقود ال� 

BOT يف اأي وقت ويف اأي مكان، اإال اأن مراقبة كيفية ا�صتخدام هذه 

العقود ت�صمح لنا با�صتنتاج �صل�صلة من اخل�صائ�ص امل�صرتكة لهذه 

العقود من �صاأنها اأن ترر اللجوء املتزايد اإىل هذه التقنية. ميكن 

تلخي�ص هذه اخل�صائ�ص على النحو التايل:

اأواًل، يعتمد مفهوم ال� BOT على اآلية مبتكرة لتمويل امل�صروع 

تعرف بال�project financing التي تختلف عن االأ�صاليب التقليدية 

للتمويل ال �صيما من حيث م�صدر التمويل. بالفعل، يتم تعريف 

اإطارها  يف  يعتمد  التي  التقنية  اأنها  على   project financing �لـ 

املمولون من اأجل �صمان �صالمة عملياتهم على التدفقات النقدية 

للم�صروع بحيث تعتر التدفقات امل�صتقبلية للم�صروع كافية - مع 

هام�ص لتغطية امل�صاريف التي قد ترتتب نتيجة احلاالت الطارئة 

- من اأجل تغطية تكاليف الت�صغيل، خدمة الدين )الفوائد وراأ�ص 

االآلية،  لهذه  فوفقاً  املال.  راأ�ص  على  عادل  عائد  وتاأمني  املال( 

يعتمد املقر�صون ب�صورة خا�صة على القيمة اجلوهرية والذاتية 

للم�صروع وعلى مدى كفاية االإيرادات التي يحققها امل�صروع ل�صداد 

قرو�صهم وبدرجة اأقل على �صفة املقرت�ص كما هي احلال يف اإطار 

ال�  )اأي  التمويل  من  النوع  هذا  الكال�صيكية.  امل�صرفية  التقنية 

مبدى  ترتبط  معينة  �صروط  توافر  يتطلب   )project financing

كفاية م�صتوى التدفق النقدي الناجت عن امل�صروع ل�صمان العائد 

تواكب  التي  املخاطر  �صد  امل�صرفيني  حلماية  املال،  راأ�ص  على 

امل�صروع  �صركة  ف�صل  احتمال  لتغطية  والت�صغيل،  البناء  فرتتي 

االأولوية  اإعطاء  اأجل  اآليات قانونية من  اإىل وجوب و�صع  اإ�صافة 

الناجتة  النقدية  التدفقات  من  ديونهم  حت�صيل  يف  للم�صرفيني 

تقت�صي  االآخرين.  الدائنني  جميع  على  باالأولوية  امل�صروع  عن 

النامية،  البلدان  �صيما يف  BOT ال  ال�  اأن متويل م�صاريع  االإ�صارة 

اأ�صخا�ص القطاع العام املعنيني ال �صيما من  ا�صتلزم عملياً تدخل 

املعتمدة  التمويل  تقنية  للممولني، مما مييز  اأجل منح �صمانات 

قرار برقم 186 عن وزير ال�صياحة يتعلق با�صتثمار مرفق جعيتا 

ال�صياحي وفقاً لتقنية ال� BOT(، اإن�صاء املنتجعات املختلفة )مثل 

بناء  املوؤمترات(،  ق�صر  وبناء  بريوت  يف  الريا�صية  املدينة  بناء 

م�صانع تكرير البرتول، اإلخ. 

ال�  تقنية  اإىل  اللجوء  املتحدة، مت  العربية  االإمارات  - يف   13

ال�صحة،  BOT يف ميادين عدة، نذكر منها ب�صورة خا�صة قطاع 

بناء  اأجل  من   BOT عقد  على  التوقيع  مت  )حيث  الطاقة  قطاع 

حمطة توليد طاقة نووية على ثالث مراحل من �صمن اخلطة 

الطاقة(،  لتوليد  بديلة  م�صادر  بتطوير  االإمارات  و�صعتها  التي 

توقيعه  مت  الذي  العقد  مثاًل  )نذكر  ال�صحي  ال�صرف  �صبكات 

اأجل  من  �صنة   27 ملدة   BESIX Group مع  عجمان  اإمارة  بني 

)مثل  املطارات  ال�صرف(،  مياه  معاجلة  حمطة  وت�صغيل  بناء 

مطار  مبنى  بناء  وم�صروع  الدويل  عجمان  مطار  بناء  م�صروع 

اأبوظبي الرئي�صي حيث مت التوقيع على عقد بني �صركة اأبو ظبي 

للمطارات وحتالف »تاف« و«�صي �صي �صي« و«اآرابتك«(، الخ. جتدر 

االإ�صارة اأنه موؤخراً، اأطلقت بلدية اأبو ظبي مناق�صة اإىل القطاع 

الطرقات  على  ا�صرتاحة  مناطق  واإدارة  بناء  اأجل  من  اخلا�ص 

.BOT �ال�صريعة وفقاً لتقنية ال

كما يتبني اإذن، اإن الدول العربية تلجاأ اأكرث فاأكرث اإىل اعتماد 

هذا  خل�صائ�ص  نظراً  وذلك  عديدة،  جماالت  يف   BOT ال�  تقنية 

العقد كما �صنبينها يف اجلزء الثان اأدناه.

ُيلزم  عقد ال� BOT مبعايري 

امل��ال  راأ���ص  حتدي��د  منه��ا 

وتوقعات الإيرادات 
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االأ�صكال  يف  التعدد  اإن  اإلخ.  والنقل(،  االمتالك  التاأهيل،  )اإعادة 

نتيجة  اإال  لي�ص  املذكورة  للعقود  املعطاة  املختلفة  والت�صميات 

اأننا  اإال   .BOT ال�  تقنية  على  اعتمدت  التي  املتنوعة  املمار�صة 

نالحظ عملياً اأن عقد ال� BOT يظل النموذج االأكرث �صيوعاً.

BOT �3 - ميزات عقد ال
ميزات  اآنفاً  املذكورة   BOT ال�  تنتج عن خ�صائ�ص عقد   -  15

متعددة )تتوقف بالطبع فعاليتها على التحرير الدقيق للعقد(، 

نف�صلها فيما يلي:

اإنه  اأداة لتطور الدولة من حيث  اأواًل، اإن عقد ال� BOT هو   -

يج�صد دور القطاع اخلا�ص يف حتقيق التنمية امل�صتدامة للدولة 

الهادفة اإىل تلبية احتياجات االأجيال احلالية دون امل�صا�ص بقدرة 

لوكالة  ووفقاً  اخلا�صة.  احتياجاتها  تلبية  على  املقبلة  االأجيال 

مدى  تقييم  اإن   ،MIGA االأطراف  املتعددة  اال�صتثمارات  �صمان 

م�صاهمة اال�صتثمار يف التنمية يتطلب االأخذ بعني االعتبار عدة 

عوامل منها قدرة امل�صروع على زيادة اإيرادات البلد امل�صيف وعلى 

م�صاهمة  الواردات،  ال�صتبدال  اأو  للت�صدير  القابلة  ال�صلع  اإنتاج 

يف  امل�صروع  قابلية  مدى  االإنتاجية،  الطاقات  تنمية  يف  امل�صروع 

عمل  فر�ص  وخلق  االقت�صادية  االأن�صطة  تنويع  يف  امل�صاهمة 

امل�صروع كما  املتاأتية من  جديدة وحت�صني توزيع الدخل واالأرباح 

ونقل املعرفة واملهارات مع كل االآثار الناجمة على البنية التحتية 

االجتماعية للبلد امل�صيف وعلى بيئته. 

بالتغلب  ي�صمح   BOT ال�  عقد  اإن  اخل�صو�ص،  وجه  وعلى   -

 project ال�  تقنية  تكر�صها  التي  تلك  BOT عن  ال�   عقد  اإطار  يف 

.stricto sensu مبعناها ال�صيق financing

ن�صاأة  اأن  اإىل  التنويه  BOT، يجب  تكوين عقد  - على �صعيد 

بدءا  املراحل،  متعاقبة  طويلة  لعملية  نتيجة  هي   BOT ال�  عقد 

ال�  تقنية  اعتماد  قرار  التخاذ  املخت�صة  ال�صلطة  حتديد  من 

�صركة  اختيار  اإىل  و�صواًل  معني  مرفق  تطوير  اأجل  من    BOT

مبرحلة  مروراً  م�صروع،  بكل  اخلا�صة  لالعتبارات  وفقاً  امل�صروع 

واملالية  االقت�صادية  اجلدوى  درا�صات  اإعداد  تت�صمن  حت�صريية 

وتكوين  وتقدميها،  العطاءات  اإىل  الدعوة  واإعداد  واالجتماعية، 

�صركة امل�صروع واإبرام اتفاقات مع املقر�صني والبنائني واملوردين 

و�صركات التاأمني، الخ.

- اأما بالن�صبة لتنفيذ عقد ال� BOT، فهو يوجب تنفيذ متعاقب 

قبل  و�صيانته  ت�صغيله  ثم  امل�صروع  ببناء  بدءاً  املتعددة  الأغرا�صه 

نقل ملكية الهيكل اإىل الدولة اأو اإحدى اأ�صخا�ص القانون العام. 

االأن�صطة  من  لكل  تعريف  بالفعل  ي�صتلزم   BOT ال�  تعريف  اإن 

التي يت�صمنها والتي ي�صكل اجلمع فيما بينها اإحدى اخل�صائ�ص 

 BOT �الرئي�صية لهذا العقد. جتدر االإ�صارة اأي�صاً اأن تنفيذ عقد ال

العقود  يف  التعدد  هذا  املتعاقدين.  من  وافر  عدد  تدخل  ي�صتلزم 

اآثار  ويف االأطراف ي�صكل �صمة رئي�صية لهذا العقد ترتتب عليها 

قانونية مهمة.

يتوقف  طويلة  فرتة  على  ميتد   BOT ال�  عقد  تنفيذ  اإن   -

املال الالزم  راأ�ص  حتديدها على عدة معايري منها تعيني مقدار 

لبناء امل�صروع، مقدار االإيرادات املتولدة، ال�صيغة املعتمدة لتقا�صم 

ل�صداد  الدخل  كفاية  مدى  االأ�صا�صيني،  املتعاقدين  بني  االأرباح 

اجلهود  يكافئ  الذي  اال�صتثمار  على  العائد  و�صمان  املقر�صني 

التي تبذلها �صركة امل�صروع واملخاطر التي تواجهها وكذلك نفقات 

نقل املعدات واملعرفة التكنولوجية التي يقت�صي توفريها.

- اإننا ن�صهد اليوم انت�صاراً الأ�صكال و�صور م�صتوحاة من عقد ال� 

BOT مع ت�صميات متنوعة للغاية نذكر منها عقد ال� BOO )البناء 

وجتديد  والت�صغيل  )البناء   BOR ال�  عقد  والت�صغيل(،  والتملك 

 BLT والنقل(،  الت�صغيل  التملك،  )البناء،   BOOT االمتياز(، 

التاأجري والنقل(،  BRT )البناء،  امللكية(،  التاأجري ونقل  )البناء، 

 DBFO والنقل(  الت�صغيل  )البناء،   BTO والنقل(،  )البناء   BT

)الت�صميم،   DCMF والت�صغيل(،  التمويل  البناء،  )الت�صميم، 

البناء، االإدارة والتمويل( ، MOT )التحديث، االمتالك، الت�صغيل 

 ROT  ، والت�صغيل(  االمتالك  التاأهيل،  )اإعادة   ROO والنقل(، 
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والبنية التحتية  التي ال �صك يف اأن اجلميع بحاجة اإليهما وب�صكل 

متوا�صل. اإن التمويل وفقاً لتقنية ال� BOT والأنه يقوم على معدل 

اأكرث  ا�صتثمار  تقنية  بالتايل  ي�صكل  االأ�صا�صية  ال�صلع  ا�صتهالك 

الذي  الغر�ص  وب�صبب  ومقر�صيهم.  للم�صتثمرين  بالن�صبة  اأماناً 

باأ�صكاله  الدولة  قبل  من  دعم  اأي  اإن  حتقيقه،  اإىل  العقد  يهدف 

املختلفة غري م�صتبعد. يف مطلق االأحوال، اإذا كانت الر�صوم غري 

كافية لتمويل امل�صروع، ميكن اأن ي�صار اإىل اأعطاء �صركة امل�صروع 

منحة من قبل احلكومة امل�صيفة. فكما الحظنا �صابقاً، لقد ك�صفت 

املمار�صة اأنه بالفعل ال توجد م�صاريع BOT ممولة ح�صراً من قبل 

يف  �صرورياً  كان  لطاملا  الدولة  دعم  اأن  تبني  بل  اخلا�ص،  القطاع 

مرحلة معينة من مراحل تطوير امل�صروع. ال مفر اليوم، اأكرث من 

قبل، من هذا الدعم.

بنوعية  املتعلقة  املخاطر  حتويل  على   BOT ال�  عقد  يقوم   -

اأن يكون ذلك على  امل�صروع ومتويله اإىل �صركة امل�صروع، من دون 

اإن  ح�صاب نوعية امل�صروع. بل على العك�ص، يف كثري من االأحيان، 

الدولة امل�صيفة جتد نف�صها حممية مبوجب �صمانات ح�صن االأداء 

التي ت�صمن اجناز امل�صروع ب�صورة مر�صية. اأي�صاً والأن العائد على 

اال�صتثمار يرتبط باإدارة وت�صغيل امل�صروع، ومبا اأن �صركة امل�صروع 

لها  امل�صتهلكني، يكون  اأعداد  الزيادة يف  االأوىل من  امل�صتفيدة  هي 

اأي�صاً  بناء م�صروع عايل اجلودة. ويرر هذا  امل�صلحة يف  بالتايل 

باإ�صالح  املت�صلة  النفقات  من  للحد  ت�صعى  امل�صروع  �صركة  اأن  يف 

العيوب يف امل�صروع و�صيانته اإذ اإن هذه النفقات تبقى على عاتقها 

خالل مرحلتي االإن�صاء والت�صغيل.

مبجمل  امل�صروع  �صركة  تكليف  اأن  �صبق  ما  اإىل  ي�صاف   -

الن�صاطات التي ت�صكل جزءاً ال يتجزاأ من نظام ال� BOT اأي ت�صميم 

امل�صروع وبنائه وت�صغيله، ي�صمح بتوفري التكاليف مقارنة مع تلك 

من  املبا�صر  التنفيذ  اليوم  تعيق  التي  الرئي�صية  العوامل  على 

وهي  االقت�صادي،  النمو  و  التنمية  ال�صرتاتيجية  الدول  قبل 

تخ�ص�ص  امليزانية  اإن  بحيث  املوازنة  يف  االعتمادات  توافر  عدم 

اليوم ب�صورة اأولية  لقطاعات مثل التعليم وال�صحة و الت�صامن 

ال�صيادية  اإن قدرة الدول على زيادة الديون  االجتماعي. كذلك، 

اإىل  اللجوء  جتنب  حال  اأي  يف  تف�صل  الدول  واأن  حمدودة 

القرو�ص اخلارجية التي تزيد من العجز وتولد النفقات املتعلقة 

بخدمة الديون والتي تنتقل اإىل االأجيال املقبلة. اإن الدول ترتدد 

واأن  �صيما  ال  املكلفني  على  ال�صريبي  ال�صغط  زيادة  يف  اأي�صاً 

اإزاء  خف�صه.  وينبغي  ن�صبياً  عال  بالفعل  يعتر  ال�صريبة  معدل 

احلد  وال  ال�صريبة  معدل  زيادة  ميكن  ال  اأنه  ومبا  الو�صع،  هذا 

من �صقف االإنفاق االجتماعي،  جتد الدولة نف�صها تكر�ص القليل 

BOT ي�صمح يف هذا  ال�  اإن نظام  من ميزانيتها لال�صتثمار العام. 

امل�صمار باال�صتفادة من تقنية متويل جديدة تخفف على الدولة 

بتحويل  لها  ال�صماح  طريق  عن  اأعاله  املذكورة  ال�صعوبات  عبء 

بتحويله  بدورها  �صتقوم  التي  امل�صروع  �صركة  اإىل  التمويل  عبء 

على امل�صتخدمني.

ال�صابق  اأن نعيد التفكري اليوم بامليزة  ولعل من اجلدير هنا 

ذكرها لتقنية ال� BOT ال �صيما على �صوء القدرات املالية املحدودة 

الراهنة  واالقت�صادية  املالية  االأزمة  نتيجة  اخلا�ص  للقطاع 

واملتطلبات اجلديدة املفرو�صة من اأجل احل�صول على القرو�ص. 

امل�صروع  �صركة  اأداء  اأن  اإىل  اخل�صو�ص  هذا  يف  التنويه  يقت�صي 

بالطبع  يعتمد  )الذي  االئتمان  على  احل�صول  على  وقدرتها 

على قدرتها على �صداد القرو�ص( يعتمدان على م�صتوى الدخل 

الذي يولده امل�صروع. فيما يتعلق مبو�صوع عقد ال� BOT ، - على 

العام  باملرفق  يتعلق  فاإنه   - هذه  درا�صتنا  مو�صوع  العقد  االأقل 

ك
ملعلومات

غالبًا ما يوجب عقد ال� BOT على �سركة امل�سروع توظيف حد اأدنى من العمال املحليني يتقا�سون 

اأجورًا بحد اأدنى معني كذلك، والتعامل مع مقاولني من الباطن حمليني، وا�ستخدام املواد الأولية 

امل�سنعة حمليًا. واأن العقد يت�سمن اأي�سًا بندًا يوجب على املتعاقد اخلا�ص تنظيم دورات تدريبية 

ل�سالح املوظفني املحليني قبل نهاية العقد

المجلة القانونية
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العقد  وان  حملياً.  امل�صنعة  االأولية  املواد  وا�صتخدام  حمليني 

دورات  تنظيم  اخلا�ص  املتعاقد  على  يوجب  بنداً  اأي�صاً  يت�صمن 

مبوجب  العقد.  نهاية  قبل  املحليني  املوظفني  ل�صالح  تدريبية 

على  بالتحويل،   BOT ال�  م�صروع  ي�صمح  املذكورين،  البندين 

تكنولوجيا  جمال  يف  �صيما  ال  جديدة  لكفاءة  الوطني،  امل�صتوى 

معينة. هكذا ي�صتفيد االقت�صاد املحلي ب�صورة مبا�صرة من الزخم 

الذي يولده اال�صتثمار والذي ي�صري اإليه الفقه االأمريكي بعبارة 

واقت�صاد  اال�صتثمار  عملية  بني  العالقة  على  للداللة   Linkage

الدولة امل�صيفة. 

املجال  هذا  يف   BOT ال�  عقد  ميزة  على  الت�صديد  يقت�صي   -

قطاعها  يفتقد  ما  غالباً  يفتقد  حيث  العربية  للدول  بالن�صبة 

واملعرفية  املالية  القدرات  وتنق�صه  والكفاءة  التجربة  اإىل  اخلا�ص 

�صرورة  هنا،  من  التحتية.  البنى  م�صاريع  وتطوير  بناء  اأجل  من 

احتكاك القطاع اخلا�ص املحلي مع االأجنبي من اأجل اال�صتفادة من 

اإن  الت�صيريية.  بها كما ومبعارفه وكفاءاته  يلم  التي  التكنولوجيا 

عقد ال� BOT، الذي غالباً ما يوقع مع �صركة اأجنبية رائجة يف قطاع 

معني، ي�صمح بنقل خرة ومعرفة هذه ال�صركة اإىل ال�صوق املحلي. 

اأي�صاً  ي�صمح   BOT ال�  عقد  اأن  اإىل  االإ�صارة  تقت�صي  اأخرياً،   -

اإىل  باالإ�صافة  اأو  اجلديدة  التحتية  البنية  من  قاعدة  بتكوين 

حجم  بزيادة  ي�صمح  فاإنه  وبالتايل  م�صبقاً.  قائمة  حتتية  بنية 

على  النطاق  وا�صعة  �صيطرة  على  واحلفاظ  العامة  اال�صتثمارات 

وخ�صو�صاً  اجلمهور،  قبل  من  تقبله  ي�صهل  مما  التحتية  البنية 

باملقارنة مع اخل�صخ�صة.

التي كانت �صتنتج عن منح كل ن�صاط من االأن�صطة املذكورة اأعاله 

املهمة  �صمولية  اإن  منف�صلة.  عقود  مبوجب  خمتلفة  ل�صركات 

املوجلة بها �صركة امل�صروع واإمكانية االأخذ بعني االعتبار لكلفته 

اإذ  التمويل  تكلفة  يف  بالتوفري  ي�صمحان  البدء  منذ  االإجمالية 

التن�صيق  تنتج عن  التي قد  التكاليف  باحلد من  ي�صمحان  اإنهما 

بني خمتلف املتعاقدين.

- وباالإ�صافة اإىل ذلك، اإن نظام ال� BOT ي�صمح بت�صييد بنية 

الذي  الوقت  مع  باملقارنة  ن�صبياً  ق�صري  وقت  يف  جديدة  حتتية 

الدولة  قبل  من  بتمويل  التحتية  البنية  نف�ص  بناء  �صي�صتغرقه 

اإذ اإن تنفيذ امل�صروع يرتبط بتوفر االأموال العامة التي غالبٍا ما 

مدة  على  تعتمد  امل�صروع  ربحية  اأن  ومبا  اأي�صاً،  حمدودة.  تكون 

ت�صغيله، يكون ل�صركة امل�صروع احلافز من اأجل ا�صتكمال بنائه دون 

تاأخري لكي تبداأ مرحلة ت�صغيل امل�صروع يف اأقرب وقت ممكن.

- اإن مفهوم ال� BOT يج�صد اأي�صاً اعتقاد يرت�صخ اأكرث فاأكرث 

العام من  القطاع  اأكر من  بكفاءة  يتمتع  اخلا�ص  القطاع  اأن  يف 

القطاع  م�صاركة  اإن  امل�صروع.  وت�صغيل  بناء  عملية  تويل  اأجل 

القطاع  يالزمان  اللذين  والهدر  الكفاءة  عدم  من  حتد  اخلا�ص 

العام يف تنفيذ امل�صاريع واإدارتها. بالفعل، اإن غياب املناف�صة وعدم 

اإىل  يوؤديان  ما  غالباً  العام  القطاع  لدى  للربح  حافز  اأي  وجود 

الرتاخي يف االإدارة.

- نالحظ اأي�صا اأنه غالباً ما يوجب عقد ال� BOT على �صركة 

اأجوراً  يتقا�صون  املحليني  العمال  اأدنى من  توظيف حد  امل�صروع 

الباطن  من  مقاولني  مع  والتعامل  كذلك،  معني  اأدنى  بحد 
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تخوف  اإن   :BOT ال�  تقنية  اعتماد  تعيق  قد  التي  ال�صعوبات 

امل�صتثمرين االأجانب من االآثار التي قد ترتتب على ا�صتثمارهم 

االقت�صادية  الت�صريعية،  ال�صيا�صة  يف  تغيري  ح�صول  نتيجة 

العقد  يف  االإدخال  طلب  اإىل  يدفعهم  امل�صيفة،  للدولة  واملالية 

عقدهم  يف  اال�صتقرار  بع�ص  لهم  ت�صمن  التي  البنود  لبع�ص 

 .stabilization clauses  بالرغم من التغيريات التي قد حتدث

ولكن الدول ال تقبل ب�صهولة اإدراج هذه البنود التي يعترونها 

ب�صيادتها. وعلى  وت�صكل م�صا�صاً  الت�صريعية  على حريتهم  قيداً 

اأنه قد مت قبول هذه البنود من قبل الدولة، فاإنه ال  افرتا�ص 

يزال من ال�صروري التفاو�ص على ال�صيغة االأكرث مالئمة من 

اأجل �صمان ا�صتقرار العقد، �صواء من خالل الزيادة يف الر�صوم 

اأو من خالل متديد فرتة ت�صغيل امل�صروع.

اإىل  اللجوء  تعيق  قد  التي  املتزايدة  ال�صعوبات  �صمن  من   -

اعتماد تقنية ال� BOT، يقت�صي التوقف اأخرياً عند حتفظ الطبقة 

ال�صيا�صية يف ا�صتخدام مثل هذا االأ�صلوب الذي قد يجردهم جزءاً 

من �صالحياتهم ل�صالح القطاع اخلا�ص.

5 - بع�ص التو�سيات اإىل الدول الراغبة باعتماد 
BOT �سيغة ال�

 BOT ل�صيغة  وامل��الزم��ة  اأع��اله  املف�صلة  ال�صعوبات  اإن   -  17

توجب على الدول الراغبة يف ا�صتخدام هذه ال�صيغة اإىل اعتماد 

عر�ص  يلي  فيما  منها.  باحلد  ت�صمح  التي  التدابري  من  �صل�صلة 

لبع�ص التو�صيات التي ميكن تقدميها على �صوء التجربة الدولية 

لهذا النوع من العقود:

- يقت�صي بداية على الدول اأن تعي باأن �صيا�صتها واقت�صادها 

هما عاملني �صرورين يف اإطار عملية جذب اال�صتثمارات االأجنبية، 

هذا  يف  الوطني.  االقت�صاد  يف  دورها  بتجديد  وعيها  عن  ف�صاًل 

االإطار، ينبغي  على الدول و�صع م�صاريعها مبناأى عن ال�صغوط 

و/اأو  املناف�صة  �صمان  اإىل  تهدف  قواعد  واعتماد  كما  ال�صيا�صية 

الراغبة  الدولة  املعنية. ب�صكل عام، يقت�صي على  االأ�صواق  تنظيم 

ت�صريعياً  اإطاراً  ت�صع  اأن   BOT ال�  تقنية  مزايا  من  اال�صتفادة  يف 

كما  االأجنبية  لال�صتثمارات  موؤاتياً  ومتما�صكاً  وا�صحاً  وتنظيمياً 

اأو�صت به االأون�صيرتال.

اأن ت�صرتط من �صركة امل�صروع، �صواء يف  - يجب على الدولة 

العقد نف�صه اأو يف الت�صريع الذي يحكمه، وجوب اإ�صراك القدرات 

BOT �4 - ال�سعوبات املرتبطة بتنفيذ عقد ال
16 - لكي تنتج مزايا عقد ال� BOT املذكورة اآنفاً اآثارها، يجب 

اأن يت�صمن القانون الذي يحكم العقد اأدوات ت�صمح بالتغلب على 

ال�صعوبات املرتبطة بتنفيذه.

- تكمن هذه ال�صعوبات يف املخاطر املرتبطة باحتكار لل�صوق 

من قبل �صركة امل�صروع. بالفعل، غالباً ما تطلب �صركة امل�صروع من 

الدولة، من اأجل �صمان ربحية امل�صروع و�صيطرتها على ال�صوق، 

اأن ي�صار اإىل منحها احل�صرية وحمايتها من اأية مناف�صة وذلك 

طيلة فرتة ت�صغيل امل�صروع. اإال اأن احتكار ال�صوق من قبل �صركات 

خا�صة يوؤثر يف االأ�صعار وتفاقم التباين يف توزيع الرثوة. بالفعل، 

الت�صعري  نظم  قبول  االحتكارات مرتددة يف  تكون هذه  ما  غالباً 

االجتماعية  الفئات  وحماية  املحلي  االإنتاج  ت�صجيع  اإىل  الهادفة 

االأقل ي�صراً.

- تكمن هذه ال�صعوبات يف التكاليف غري املبا�صرة للم�صاريع 

على الظروف االجتماعية لل�صكان. لذلك، يقت�صي النظر بجدية 

يف االنعكا�صات االجتماعية للر�صوم.

اإىل اال�صتثمار يف اخلارج  - ميكن اأن توؤدي عقود BOT اأي�صاً 

 BOT منوذج  فاإن  الواقع،  يف  امل�صروع.  عن  الناجتة  لالإيرادات 

اأجل  من  االأجنبية  االأموال  روؤو�ص  جذب  اإىل  دائماً  يوؤدي  ال  قد 

ا�صتثمارها يف ال�صوق املحلية. بل على العك�ص، قد يقوم امل�صتثمر 

با�صتخدام ال�صوق املحلية - امل�صارف و املوؤ�ص�صات املالية - من اأجل 

االأموال  هذه  ا�صتخدام  ثم  ومن  الالزم  التمويل  على  احل�صول 

املحلية ال�صترياد املعدات املطلوبة. يرتتب على ذلك زيادة الطلب 

على العمالت االأجنبية وح�صول �صغط على ال�صيولة يف ال�صوق 

املحلية.

- باالإ�صافة اإىل ما �صبق، يقت�صي ذكر املخاطر املرتبطة بنقل 

االأرباح اإىل اخلارج دون اأية قيود، مما قد يوؤدي اإىل ح�صول خلل 

املحلية  ال�صوق  ال�صيولة يف  توافر  ويوؤثر يف  املدفوعات  يف ميزان 

  BOT ال�  تقنية  اعتماد  يكون  ال  قد  الت�صخم.  نتيجتهما  تكون 

منا�صباً اأي�صاً يف البلدان النامية التي تنق�صها ثقافة التمويل. يف 

الواقع، فقد تبني اأن ال�صركات اخلا�صة والبنوك املحلية يف هذه 

يف  املعتمد  التمويل  منطق  مع  التكييف  يف  بطيئة  كانت  البلدان 

.BOT�اإطار تقنية ال

ال�صيا�صات  يف  تغيري  بح�صول  املرتبطة  املخاطر  اإن   -

اإىل  ت�صاف  واالقت�صادية  املالية  القانونية،  الت�صريعية، 

المجلة القانونية
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اخلامتة: 
من  اليوم  تعان  التي  العربية  البلدان  اقت�صادات  اإن   -  18

الوطنية  طاقاتها  كل  جتنيد  اإىل  بحاجة  هي  حقيقية  منو  اأزمة 

ومتنوعة،  منتجة  اقت�صادات  بناء  اأجل  من  واخلا�صة  العمومية 

قادرة على توليد الثورة، ال �صيما عر اإعادة تاأهيل م�صاريع البنى 

 5000 اأن يبلغ الطلب عليها ما يزيد على  التحتية )التي يتوقع 

مليار دوالر يف العام 2030!( مبا يلبي احتياجات �صعوبها وي�صمح 

لها مبواكبة التطور التكنولوجي العاملي. ومن اأجل حتقيق ذلك، 

التكامل  بوجوب  اليوم  االعرتاف  اإىل  بحاجة  العربية  الدول  اإن 

 - الغاية  هذه  حتقيق  اأجل  من  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 

التكامل من  لهذا  له )بكل ما  BOT مثااًل  ال�  ي�صكل عقد  والذي 

ميزات وما يطرحه من حتديات(. 

هذه  على  ال�صوء  اإلقاء  اإىل  هدفت   BOT ال�  لعقد  درا�صتنا  اإن 

يقت�صي  التي  احللول  �صمن  من  تندرج  التي  التعاقدية  التقنية 

اللجوء اإليها اليوم من اأجل النهو�ص باالقت�صادات العربية والتي 

التحديات  لبع�ص  التنبه  بعد  اإليها  اللجوء  ت�صجيع  بالتايل  يجب 

التي قد تطرحها والتي ميكن التغلب عليها بوعي م�صرتك من قبل 

الدول ومن قبل القطاع اخلا�ص املدعو هو اأي�صاً اإىل و�صع قدراته 

التكنولوجية واالإنتاجية يف �صبيل امل�صاركة يف جمهود التنمية.

)Endnotes(

 M. Dubisson, Les groupements d’entreprises pour  1

 les marchés internationaux، 2e éd.، Librairies techniques،

.Paris 1985، notamment la première partie، p. 57 et s

تكون  كي  وذلك  امل�صروع،  وت�صغيل  وتنفيذ  ت�صميم  يف  املحلية 

العقد.  انتهاء مدة  بعد  امل�صروع و�صمان تطوره  اإدارة  قادرة على 

اأن يفر�ص العقد من �صركة امل�صروع �صراء املواد اخلام  كما يجب 

كانت  كلما  املحليني  املوردين  من  الغيار  وقطع  االإنتاج  ومعدات 

متوفرة يف ال�صوق املحلية.

يف  املتطورة  الرتتيبات  فهم  على  الدولة  قدرة  دعم  يجب   -

اإطار منوذج ال� BOT �صواء على ال�صعيد القانون اأو التكنولوجي، 

خا�صة اأن التكنولوجيا امل�صتخدمة يف اإطار م�صروع BOT غالباً ما 

تكون جتريبية بحت.

- يجب اأن يت�صمن العقد حد اأق�صى للتعرفة ال ميكن ل�صركة 

امل�صروع  �صركة  امل�صروع جتاوزه كما وو�صع قيود على �صالحيات 

فيما يتعلق بتغيري هذه التعريفات.

- يجب اأن ي�صار اإىل التن�صيق بني االإدارات املختلفة من اأجل 

جتنب اأي ازدواجية بني اأن�صطتها قد يكون من �صاأنها زيادة تكلفة 

امل�صروع وتاأخري تنفيذه.

، مبا يف ذلك ما ي�صمى  اإداري مالئم  - يقت�صي و�صع هيكل 

امل�صروع  �صركة  تتعامل  مبوجبه  الذي  الواحد«  ال�صباك  »نظام  ب� 

الالزمة  الت�صاريح  للح�صول على جميع  واحد  اإداري  مع مكتب 

لبناء وت�صغيل امل�صروع. كما يجب اأن يتم التعرف اإىل اأهمية و�صع 

و�صطاء فعالني ونزيهني بني الدولة وامل�صتثمرين.

للمخاطر  املتوازن  التوزيع  اإىل  اأخرياً  ي�صار  اأن  يجب   -

امل�صريف  التمويل  ل�صمان  العقد  يف  املختلفة  االأطراف  بني 

للم�صروع.

تكمن ال�سعوبات يف تنفيذ العقود 

باملخاطر املرتبطة باحتكار ال�سوق 

من قبل �سركة امل�سروع
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رعايـة المسنيـن

دور
ص

 ال
اء

شف

الوالدين  بمعاملة  االأم��ر  على  االإ���ص��الم  لقد حر�ص 

دون  وال��رح��م��ة  وال��ب��ر  االإح�����ص��ان  م��ن  بهما،  تليق  معاملًة 

ُتعلِّيق لذلك على �صرط، فبر الوالدين واجب على االأبناء وحق 

��َك  َربُّ ى  »َوَق�صَ تعالى:   – الل  فيقول  منه؛  مهرب  ال  لالأبوين 

ا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َصاًنا اإِمَّ الَّ َتْعُبُدوا اإِالَّ اإِيَّ
َ
اأ

َلُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َواَل  فٍّ 
ُ
اأ َلُهَما  َتُقْل  َفاَل  ِكاَلُهَما  ْو 

َ
اأ َحُدُهَما 

َ
اأ

َوُقْل َربِّ  ْحَمِة  لِّ ِمَن الرَّ َلُهَما َجَناَح الذُّ َواْخِف�ْص  َقْواًل َكِريًما * 

ِغيًرا«)�صورة االإ�صراء االآيتان 23، 24 (  اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني �صَ

فهاتان االآيتان قد ُقرنْتا اإفراد الل بالعبودية باالإح�صان 

للوالدين، على اأن االإح�صان كلمة �صاملة لكل اأفعال الخير، 

اإن  ال�صن، حيث  اإذا كِبرا في  اإليه  اأكثر حاجة  االأب��وان  يكون 

�صعف  وكذلك  البدنية،  القوة  �صعف  اإل��ى  يقود  ال�صن  ِكبَر 

الحوا�ص، اأو فقدان بع�صها، وعدم قدرتهما على اأداء ما كانا 

ي�صاب  كما  باالأمرا�ص  النف�ص  واإ�صابة  ذل��ك،  قبل  يفعالنه 

والعناية  الم�صن،  ه��ذا  رع��اي��ة  ي�صتوجب  م��ا  وه��و  الج�صد، 

الفائقة به، واحتمال التعب والن�صب في ذلك، وعدم التبرم 

على  ب��االأدن��ى  تنبيه  وه��و  )اأف(،  بكلمة  ك��ان  ول��و  حتى  ب��ه، 

االأعلى، فال يجوز توجيه اأي اإهانة اأو اإيذاء لهما؛ ومن ثم 

ال يجوز لالأبناء اإال اأن يقولوا قواًل كريًما، مع التذلل لهما، 

�صبرا  كما  عنهما،  الل  واأن يخفف  بالرحمة،  لهما  والدعاء 

على تربيتهم �صغارا.

ورعايته  بحاجته  والقيام  الم�صن  اإك���رام  ك��ان  هنا  وم��ن 

اأن�����ص  - ر�صي الل عنه - ق��ال: ق��ال ر���ص��ول الل   واج��ب��اً، فعن 

�صلى الل عليه و�صلم: »ما اأكرم �صاب �صيخاً ل�صنه اإال قي�ص 

اأبي  وع��ن  الترمذي(،  )رواه   « �صنه  عند  يكرمه  من  له  الل 

مو�صى االأ�صعري - ر�صي الل عنه - اأن النبي  �صلى الل عليه 

و�صلم  - قال: »اإن من اإجالل الل اإكرام ذي ال�صيبة الم�صلم، 

واإك��رام ذي   ، الغالي فيه والجافي عنه  القراآن غير  وحامل 

ال�صلطان الم�صقط«) رواه اأبو داود (

فاالإ�صالم يدعو اإلى توقير الكبير، ورعاية حق الم�صنين، 

واإن  المجتمع،  خ��دم��ة  ف��ي  �صبابهم  ق�����ص��وا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

ر�صول  اإليها  دعانا  التي  الواجبات  لمن  ورعايتهم  اإكرامهم 

الر�صول -�صلى الل  الل -�صلى الل عليه و�صلم - بل وب�صر 

بطول  وخدمتهم  الم�صنين  ب��اإك��رام  يقوم  من  و�صلم-  عليه 

العمر، واأنه حينما ي�صل اإلى مثل عمرهم يقي�ص الل له من 

يكرمه كما اأكرم اأولئك الم�صنين. 

على اأن الم�صن ال يحتاج اإلى رعاية ج�صدية فح�صب، بل 

يوؤلمه  واإهماله  به  االهتمام  من  وحرمانه  ا،  اأي�صً ونف�صية 

اإلى جانب ما يكون قد  النف�صية والبدنية،  ويفاقم م�صاكله 

األم به من اأمرا�ص واآالم بحكم �صيخوخته.

وهنا نرى اأنه يجب على االبن اأن يقاوم ما قد يواجهه 

اإ���ص��راف��ه،  وال��دت��ه تحت  اأو  ب��وال��ده  ���ص��غ��وط، ويحتفظ  م��ن 

مجاهداً فيهما؛ كما قال ر�صول الل - �صلى الل عليه و�صلم 

- لمن جاءه ي�صتاأذنه في الجهاد في �صبيل الل. وال يكتفي 

اأمين،  اأو غير  اأميناً  اإتيانه بخادم يرعاه - قد يكون  بمجرد 

اإنه يحتاجك اأنت اأيها االبن، يحتاج رعايتك والحديث اإليك، 

والت�صرية عنه، اإنه دور االبن المنوط به، وعليه اأن يتحمله 

تلك  اأن  االعتبار  في  وا�صعين  ال��ظ��روف،  من  واجهه  مهما 

اإليها، و�صاعتها �صنرى  �ُصنة من �صنن الحياة، كلنا قد ن�صل 

ما قدمناه من بر بوالدينا على اأيدي اأبنائنا اأو غيرهم.

ورغم ظهور دور للم�صنين في هذا الع�صر لرعاية هوؤالء 

الكبار، فاإن مثل هذه الدور مع ما توؤديه من رعاية لحقوق 

اأولئك الم�صنين - جزى الل القائمين عليها خيراً -فاإنها ال 

تعفي االأبناء من القيام بواجبهم تجاه اآبائهم واأمهاتهم، بل 

يجب على االأبناء اأن يبذلوا ما ا�صتطاعوا من البر، فال تغني 

خاللهم  فمن  للوالدين،  االأب��ن��اء  رعاية  عن  الم�صنين  دور 

بين  تبقى  اأن  يجب  التي  والحنان،  الحب  عاطفة  ي�صت�صعر 

اأم�����ص الحاجة لمثل هذه  االأب��ن��اء واآب��ائ��ه��م، ف��ال��وال��دان ف��ي 

يو�صع  اأن  على  غر�صهما.  باإثمار  ت�صعرهما  التي  العواطف، 

الم�صنين  دار  اإلى  الوالدين  اأي من  انتقال  اأن  في الح�صبان 

ال��ذي  جهده  ف��ي  ف��ادح��ة  بخ�صارة  وي�صعره  وي��وؤذي��ه،  يوؤلمه 

لذا  واالأل���م،  ال��م��رارة  تجرعهم  م��ع  اأوالده،  تربية  ف��ي  بذله 

نهيب باالأبناء اأال يقدموا على ذلك اإال تحت وطاأة ال�صرورة، 

من  وحر�صاً  �صنيعهما،  وح�صن  بجميلهما  واعترافاً  اإعالناً 

االأبناء على ا�صتجالب االأج��ر واإدراك رحمة الل وعفوه في 

الدنيا واالآخرة.

أ.د. محمد عبدالرحمن الضويني

64



يا شباب.. إياكم والُغلو
 بقلم:د. �سريف عبد اهلل �سريف

حين تعوزنا العظة
تكتبها : نورة عبيد بن عمري

قانونيون بين األدباء، وأدباء بين القانونيين
بقلم: كامل حممود اإبراهيم

نبذة عن السعادة
بقلم: حنان اآل علي

المحاسبة في مراكز التدريب
اإعداد: هاين ال�سيد

من أروقة المحاكم
ترويها: مرمي الرميثي
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فقد كانت - ولل الحمد- المرة االأولى التي األج فيها بوابة 

االأخ��ي��رة، فقد دخلت  اأن تكون  واأرج��و من الل تعالى  المحكمة، 

بنف�ص م�صطربة رغم اأني اأدخلها بدافع الف�صول فح�صب، اأتلفت 

بين الحين واالآخر الأتاأكد اأال اأحد هنا اأو هناك يعرفني، فدخول 

البع�ص من غير العاملين هو �صبهة في اأغلب االأحيان.

كانت خطواتي وئيدة بين الردهات، هي خطوات غريب في 

تكتبها : نورة عبيد بن عمير
مدير حترير املجلة

nalremeithi@dji.gov.ae

حين تعوزنا العظة
جل�سات  من  جل�سة  لح�سور  يومًا  الف�سول  �ساقني 

م�ساعر  اأية  من  الوفا�س  خالية  فذهبت  المحاكم، 

التجربة  تلك  بعد  اأنــي  والحق  تتملكني،  اأن  يمكن 

وال�سخب  الــمــوار،  عن  تهداأ  ال  نف�سي  وكانت  عــدت 

بداخلي يخفت حينًا ويرتفع اأحيانًا.
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اأر�ص لم يختبرها بعد، والغريب اأعمى عادة، فكنت اأ�صاأل من يمر 

اأن  احترا�ص  اأود  �صوؤالي  في  وكنت  القاعة،  اإل��ى  الطريق  عن  بي 

يفهم من اأحادثه اأني هنا كوني مدانة، رغم اأنني لم اأُ�ْصاأل كما اأن 

االأمر ال يهم اأحداً، اإذ كاأنني وددت تبرئة نف�صي اأمام كل من مّر  

بي، اأو اأحمل لوحة مكتوب عليها اأنا هنا في زيارة عابرة.

يبعد  ها هو  القاعة  باب  و�صلت  اأخيراً  قائلة:  نف�صي  حدثت 

عني خطوات، بداأت اأتعرق بغزارة، ودقات قلبي ترتفع، فاأ�صمعها 

بو�صوح وربما من حولي ي�صمعونها رغم جلبة الممرات و�صخب 

الم�صافة  يتو�صط  مقعداً  لي  واخترت  القاعة  ودخلت  ال��رده��ات، 

القاعة وال��ذي ال  الهدوء الذي يعم  الباب والمن�صة، ورغم  بين 

اأود اأن اأ�صرخ  يخلو من �صوت متحدث ي�صاأل واآخر يجيب، كنت 

للجميع اأني هنا فقط بدافع الف�صول، ولكن: من ذا الذي يهتم 

ليعرف �صبب وجودي؟!

لي�ص  حقيقته  ف��ي  وه��و  القف�ص  على  النظر  اأ�صترق  كنت   

حاجبان  وفيه  وجلة،  نظرات  لكنها  الحقيقي،  بالمعنى  قف�صاً 

مرة  كل  في  منهما  بالخوف  �صعرت  الطيبة  مالمحهما  رغ��م 

يقتادان فيها المتهم في كل ق�صية منظورة، خلف ذلك القف�ص 

ك��ل مرة  م��ع  اأ�صمعه  ك��دت  مخيفاً  ل��ه �صريراً  اأن  ل��ي  ُخيل  ب��اب 

وُيقتاد  الذي نظرت ق�صيته،  المتهم  ليدخل  الحاجب،  يفتحه 

خياالت  اإال  اأرى  وال  اأ�صمع  اأك��اد  ال  واأن��ا  الق�صايا  توالت  غيره، 

اأ�صرته التي �صاعت  اأتمّثل فيها �صورة  اأو ذاك  عن هذا المتهم 

اأحالمها بعد فعلته تلك، ودموع اأمه، وح�صرة اأبيه، والعار الذي 

اإلى  األتفت  اأن  دون  كله  الوقت  ق�صيت  واأخ��وات��ه،  باإخوته  لحق 

ال�صاعة التي تحتل مع�صمي واأنا لم اأدِر  كم من الوقت انق�صى 

اأو كم بقي؟؟!

اأخ��رى،  ويطاأطئ  حيناً  ي��رد  والمتهم  ي�صتجوب،  والقا�صي 

خلف  ال��ق��اب��ع  ذل��ك  وح��ي��اة  المن�صة،  اأع�����ص��اء  بين  ت���دور  واأوراق 

القف�ص تتردد بين خوف ورجاء، ي�صترحم وي�صتكين، والمحامي 

يحاول ويحاول، وعينه تدور فيما يحمل من اأوراق، وكالم كثير 

يدور، اأ�صمع بع�صه، ويغيب بع�صه، اإلى اأن اكتفيت.

وت�صللت بهدوء اإلى خارج القاعة ودفعت الباب الأخرج و�صعرت 

بثقله ووجدت الحاجب الذي يقف خارجه ي�صاعدني وهو يقول: 

ها... خال�ص؟

وكاأني  للتفرج،  فقط  هنا  اأن��ا  ال  ال  وح���زم:  ب�صرعة  فاأجبته 

للمرة االألف اأحاول اأن اأقول اأنا هنا ل�صت الأني مدانة.

ب��خ��ط��وات��ي، وتغيب عني مالمح  اأت��ع��ث��ر  اأك���اد  وخ��رج��ت واأن���ا 

الخارجي،  الباب  القاعة وحتى  بهم في طريقي من  م��ررت  من 

من  هناك،  من  التقطتها  التي  الم�صاهد  بكل  ذاك��رت��ي  لتفي�ص 

قاعة المحاكمة.

وعدت بعد يوم طويل لم اأ�صتطع فيه محو  تلك الوجوه من 

اأن تحتل جل تفكيري ووقتي، وتذكرت حينها عبارة قالها العقاد 

رداً على فتاة ت�صت�صيره في اأن وليها زّوجها على غير رغبتها من 

ولكنه  �صًنّا،  زوجها  يكبر  اآخ��ر  رج��اًل  واأن��ه��ا تحب  تحُبّه،  ال  �صاب 

مع ذلك يروقها ويوافق هواها، وتقول له اإنها ال تحفل بالعرف 

اإلى رجل مثله لت�صاأله، هل يراها  وال بالقوانين، ولكنها تتوجه 

م�صتحقة لالحتقار اإذا علم اأنها تخون زوجها من اأجل من تحب؟ 

يجيبها  كيف  يعرف  فلم  ر�صالتها،  في  عنوانها  ترفق  لم  والأنها 

�صاحبة  باأنها  وعّرفته  هاتفي  بات�صال  تفاجاأ  حتى  �صوؤالها  عن 

مبا�صرة  رّده  لت�صمع  عنوانها  ترفق  اأال  تعّمدت  واأن��ه��ا  الر�صالة 

لها: وهل  ق��ال  راأي��ك؟ هل تحتقرني؟  ما  واالآن  قالت:  ثم  منه، 

اإذا احتقرتك ترجعين عن هواك؟ فتلعثمت وترددت، فقال لها: 

اأريحك بجواب  ال ُتجِهدي نف�صك في البحث عن جواب؛ فاإنني 

اإن�صان ال ي�صتطيع وال  اإنني اأحتقر كل  �صامل تعلمين منه راأيي، 

يحاول اأن يتغلب على هواه.

وت�صاءلت وحيدة: اأي هوى ذلك الذي يجّر ال�صارق لي�صرق، 

والقاتل ليقتل، والمخطئ ليرتكب فعلته!!

اأي �صيء يمكن اأن يردع هذه النف�ص عن غّيها، وعن انجرافها 

في دهاليز مظلمة ال قرار لها!

حقاً هي لحظة تلك التي تف�صلك عن االنزالق في الهاوية، 

هي تلك اللحظة التي ت�صتح�صر فيها مراقبة الل عّز وجل لك 

ِ اإِنَُّه َربِّي اأَْح�َصَن َمْثَواَي اإِنَُّه اَل 
ّ

وتردد بينك وبين نف�صك: »َمَعاَذ الل

اِلُموَن« �صورة يو�صف، االآية 23. ُيْفِلُح الظَّ

وتلهينا  ب��زخ��رف��ه��ا،  ال��دن��ي��ا  ت��غ��ّرن��ا  كثيرة عندما  اأح��اي��ي��ن  ف��ي 

بزيارة  الدين  رج��ال  فين�صحنا  العظة  تعوزنا  االآخ���رة،  تذّكر  عن 

القبور، وحري بنا كذلك اأنه حين ي�صعى ال�صيطان اأو اأحد اأعوانه 

نزور  اأن  ب�صيرتنا،  ليعموا  �صراكهم حولنا  ين�صبوا  اأن  االإن�ص  من 

ال�صجون وقاعات المحاكم، الأنها لحظة تعوزنا العظة فيها ب�صدق.

لعظم  ا�صت�صعاراً  اأ�صد  واأن��ا  الع�صيب،  اليوم  ذلك  بعد  وع��دت 

معنى ا�صم الل عز وجل )العدل(.

واأ�صد اإ�صفاقاً على الق�صاة من االأمانة التي ُحّملوها، واأكثر 

ه��واه  اتخذ  وم��ن  ول��ي��اً،  ال�صيطان  م��ن  اتخذ  م��ن  على  تح�صراً 

قائداً ودلياًل.
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االأب���ي���ات م���ن ق�����ص��ي��دة االأط�����الل ل��ل�����ص��اع��ر الطبيب 

اأم كلثوم  ال�����ص��رق  ن��اج��ي. وال��ت��ي غنتها ك��وك��ب  اإب��راه��ي��م 

عام 1965، بعد وفاة �صاعرها بثالث ع�صرة �صنة كاملة، 

العربية،  االأق��ط��ار  ك��اف��ة  ف��ي  عظيماً  ن��ج��اح��اً  و���ص��ادف��ت 

كلثوم  اأم  فيها  تغنت  التي  االأجنبية  ال��دول  في  وكذلك 

بهذه الق�صيدة، وخا�صة في فرن�صا وعلى اأكبر م�صارحها 

م�صتمع  اآالف  ثالثة  من  يقرب  ما  بح�صور  »اأولمبيا« 

من  ب��ع��دد  ك��ام��ل��ة  ���ص��اع��ات  خم�ص  طيلة  ك��ل��ث��وم  اأم  تغنت 

ال��ك��ث��ي��رون من  االأغ��ن��ي��ات منها االأط����الل وال��ت��ي يعدها 

اأجمل ما غنت. ونحن ل�صنا ب�صدد الحديث عن اأم كلثوم 

وعبقريتها وتاأثير فنها في الراأي العام العربي في فترة 

هامة من ن�صال االأمة العربية المجيد. 

ذل��ك  ال��ق�����ص��ي��دة،  ق��ائ��ل  ه���ذا  بمو�صوعنا  نعني  اإن��م��ا 

الطبيب الذي ذاعت �صهرته في االآفاق ك�صاعر، لما �صدت 

اأم كلثوم باأبياته، بل واأ�صبح خالداً في �صجالت التاريخ 

ك�صاعر ولي�ص كطبيب. واإن كان لناجي ق�صائد كثيرة ال 

تقل روعة عن االأطالل، ولكن لم تغنها اأم كلثوم فكاأنها 

تلقى  اأن  ل��الأط��الل  وك���ان يمكن  ت��ك��ت��ب،  ول���م  تنظم  ل��م 

اأم  ���ص��وت  ل��وال  واالن����زواء  التجاهل  م��ن  الم�صير  نف�ص 

ال�صنباطي، وترديد الماليين لها  كلثوم واألحان ريا�ص 

وتغنيهم بها. 

ولم يكن  الطبيب اإبراهيم ناجي حالة فريدة ممن 

كاأطباء،  مهنتهم  على  و���ص��ع��راء  ك��اأدب��اء  �صهرتهم  طغت 

اأخ�صائي  محمود  م�صطفى  الدكتور  الطبيب  ياأتي  بل 

بالم�صرط،  القلم  ا�صتبدل  من  كاأ�صهر  ال�صدر  اأمرا�ص 

فهو غير كونه طبيباً تخرج عام 1953 فهو مفكر واأديب 

وكاتب ولع�صقه للكتابة توجه وتفرغ اإليها واإلى البحث 

حتى نزلت به محنة �صديدة اأدت اإلى اأن يعتزل الكتابة اإال 

قلياًل وينقطع عن النا�ص حتى اأ�صابته جلطة وفي عام 

 2009 عام  وتوفي  وحيداً.  منعزاًل  يعي�ص  اأ�صبح   2003

قانونيون بين األدباء، وأدبـاء بين القانونيين

سر العالقة بين رجال 
القانـون واألدب
ْرًحا ِمْن َخَياٍل َفَهَوى . َكاَن �سَ . . . . . . . . . . . . . َيـاُفوؤَاِدي اَلَت�َسْل اأَْيَن اٱْلَهَوى .

ْمُع َرَوى ي َطاَلَما اٱلَدّ . َواٱْرو َِعِنّ . . . . . . . . . . . . . ِا�ْسِقِني َواٱ�ْسَرْب َعَلى اأَْطَلِلِه.

. َوَحِديًثا ِمْن اأََحاِديِث اٱْلَجَوى . . . . . . . . . . . َكْيَف َذاَك اٱْلُحُبّ اأَْم�َسى َخَبًرا .

بقلم: كامل محمود إبراهيم
�سكرتري التحرير

KIbrahim@dji.gov.ae
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عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقد اأّلف الطبيب االأديب الدكتور م�صطفى محمود 

والفل�صفية  وال��دي��ن��ي��ة  العلمية  الكتب  منها  ك��ت��اب��اً   89

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ال��ح��ك��اي��ات 

وال��م�����ص��رح��ي��ات وق�����ص�����ص ال���رح���الت، وي��ت��م��ي��ز اأ���ص��ل��وب��ه 

بالجاذبية مع العمق والب�صاطة.

كما قدم محمود 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني 

ال�صهير العلم واالإيمان ونالت افتتاحيته للبرنامج »اأهاًل 

بكم« �صهرة مدوية مع البرنامج الذي ظل متربعاً على 

عر�ص البرامج التلفزيونية ل�صنوات طويلة.

ف��م��ن االأم������ور ال��ت��ي ت��ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر ف���ي ع��ال��م االأدب 

��اب واالأدب���اء  ال��ك��َتّ القانون بين  الكثير م��ن رج��ال  وج��ود 

وال�صعراء اأنف�صهم، فهل هناك �صلة بين االأدب والقانون 

تجعل هوؤالء الم�صتغلين بالت�صريع ون�صو�صه و�صروحه 

ا فما  واإن كان ذلك حًقّ الكتابة واالأدب؟  اأفئدتهم  تهوى 

طبيعة هذه ال�صلة؟ وما هو ال�صر في التحول من دنيا 

االإجراءات والعقوبات وقواعد االإثبات اإلى عالم الخيال 

ولي�ص  الق�صة ومجاالته،  ال�صعر وبحوره وفن  و�صروب 

االأطباء  اإل��ى  تعداه  بل  القانون  رج��ال  على  قا�صراً  ه��ذا 

المختلفة،  وال��ح��رف  ال��م��ه��ن  واأ���ص��ح��اب  والمهند�صين 

ولكن عدد هوؤالء جميًعا من اأ�صحاب المهن االأخرى ال 

يوازي اأو يقارب عدد القانونيين الذين يتركون القانون 

متوجهين اإلى فنون الكتابة واالأدب، فما ال�صر في هذا؟

لمعرفة ال�صر علينا اأن ننظر اإلى العالقة بين االأدب 

واالأدب،  ال��ق��ان��ون  رج���ال  بين  اأدَقّ  ب��ع��ب��ارٍة  اأو  وال��ق��ان��ون، 

فرجل القانون يجب اأن يكون اأديباً اإذا اأراد اأن يتميز في 

عمله، وينبغ فيه، �صواء اأكان محامياً اأو قا�صياً اأو ع�صواً 

في النيابة العامة. 

فمهنة ال��م��ح��ام��اة ت��ق��وم ع��ل��ى م��ه��ارة ال��م��ح��ام��ي في 

عر�ص الوقائع عر�صاً �صائقاً وتوجيهها اإلى غاية ين�صدها 
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وهدف ي�صعى للو�صول اإليه عبر اإقناع القا�صي، بما في 

كالمه من اأدلة ي�صوقها، وبراهين يقدمها وي�صتعر�صها، 

دفاعاً عن موكله، وكثيراً ما يلجاأ المحامي عند عر�ص 

ال��ق��ان��ون ون�صو�صه،  م���واد  ي��ذك��ر  اأن  م��ن غير  ال��وق��ائ��ع 

في�صدو باأعذب الكلمات واأبلغها متنقاًل بين المرادفات، 

الت�صبيهات  ب��ي��ن الآل����ئ  ب��م��ه��ارة غ��وا���ص م��اه��ر  ���ص��اب��ح��اً 

ال��ع��ب��ارات،  بديع  منها  فيوؤلف  والكنايات  واال���ص��ت��ع��ارات 

�صاعياً للتاأثير في قناعة المحكمة بما يعر�صه ويقدمه، 

فاأي �صيء ي�صمى هذا غير االأدب وغير الخطابة.

التي  المذكرات  �صياغة  عند  اأدي��ب  هنا  فالمحامي 

يكتبها ويتقدم بها للمحكمة، وهو خطيب مفوه عندما 

مبتدئاً  المحكمة  هيئة  اأم���ام  ال�صفوية  مرافعته  ي��ب��داأ 

ال�صادة  ال��ق��ا���ص��ي...  �صيدي  ال�صهيرة،  بالعبارة  ك��الم��ه 

الم�صت�صارين. 

متمكناً  المحامي  كان  فكلما  مرافعته  في  وي�صتمر   

اأق���در  ف��ي االأداء وف���ي ال��ك��ت��اب��ة وف���ي ح�صن ال��ك��الم ك���ان 

ا  ملًمّ كان  اإذا  اإال  له  ذلك  يت�صنى  ولن  اأداء مهمته،  على 

القدرة  يتبعها من  وما  واالأدب،  البالغة  لفنون  ومتقناً 

على االإتيان بالحجة القوية، و العبارة ال�صل�صة، فيطرب 

كله  وه���ذا  المنطق،  وات�����ص��اق  االأ���ص��ل��وب،  بح�صن  االآذان 

بالقانون،  به  يت�صل  ال��ذي  القدر  بنف�ص  ب��االأدب  مت�صل 

وي�صتوي في ذلك ع�صو النيابة المتراِفع مع المحامي 

المترافع.

ومن الطرافة، اأن بع�ص االآراء تقول باأن ع�صو النيابة 

الأن��ه  ال��ع��دال��ة؛  على  خ��ط��راً  يمثل  تعبيراته،  ف��ي  البليغ 

اإدانة بريء، فبراءُة  اإلى  قد يدعو القا�صي ب�صحر بيانه 

مذنب اأف�صل األف مرة للمجتمع في ُعْرف القانون من 

اإدانة بريء. 

ب��االأدب عالقة وثيقة ومتينة،  القا�صي فعالقته  اأما 

�صال�صة،  اأكثر  واأ�صلوبه  منطقاً  اأدق  القا�صي  كان  فكلما 

اأق����وى اإق��ن��اًع��ا  وم��ال��ك��اً لنا�صية ال��ب��ي��ان، ك��ان��ت اأح��ك��ام��ه 

الكلمات في  ب�صدق ت�صويره للحقيقة. وبدقة تو�صيف 

ال�صور  م��ن  يعد  بما  اأح��ك��ام��ه،  وت�صبيب  ال��وق��ائ��ع،  ���ص��رد 

البديعة في دروب االأدب الواقعي، الذي يتناول الجريمة 

والعقوبة في قالب اأدبي ر�صيق وممتع. 

وال�صورة االأخرى من �صور ال�صلة والعالقة الوثيقة 

القانون  ورج��ل  االأدي���ب  نجد  اأننا  والقانون،  االأدب  بين 

يهتمان كثيراً بدرا�صة م�صائَل م�صتركٍة بينهما، فاالأديب 

له  مفر  مو�صوعاته،ال  في  النابغ  اأدوات���ه،  من  المتمكن 

من درا�صة علوم الفل�صفة والمنطق  والدراية بفنون علم 

النف�ص واإتقانها، وهذه الدرا�صات نف�صها البد لمن ي�صتغل 

اأن  اال�صم  بهذا  الجدير  بالعدالة  والم�صغول  بالقانون، 

بهذه  القانون  ورج��ل  االأدي��ب  تمكن  ازداد  وكلما  يتقنها، 

المو�صوعات كان اأبرع في اأداء عمله، ورجل القانون اإذا 

وهبه الل اإلى جانب ذلك موهبة الكتابة، ودقة ال�صياغة، 

كان من الطبيعي اأن يميل بطبعه ناحية االأدب والتبحر 

واالأق�صو�صة،  الق�صة  فيكتب  فيه  والغو�ص  فنونه  في 

وينظم ال�صعر والنثر، وقد تتعدى �صهرته وتطغى كاأديب 

على �صهرته كم�صتغل بالقانون.

رجل القانون يجب اأن يكون اأديبًا 

اإذا اأراد اأن يتميز يف عمله
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طرح معهد دبي الق�صائي م�صابقة قانونية توعوية لمتابعي قنوات التوا�صل االجتماعي )تويتر( في �صهر 

رم�صان المبارك 2014 للمو�صم الثاني، تهدف هذه الم�صابقة لن�صر الوعي القانوني لكافة فئات المجتمع 

واإعطاء الفر�صة للم�صاركين الإثراء معلوماتهم القانونية.. وكانت اأ�صئلة الم�صابقة على النحو التالي:

1 درجات التقا�صي في دولة االإمارات العربية المتحدة:

ب-ثنائي    ج- ثالثي اأ-اأحادي  

2  القانون اأداة من اأدوات:

�أ-�ل�سيا�سة    ب-ال�صبط االجتماعي     ج-لي�صت اأداة واإنما حالة

3  الق�صاء في دبي:

اأ-اتحادي    ب-محلي      ج-م�صترك

4 عدد المحاكم العليا في الدولة 

ج- 7 �أ- 1    ب- 4  

5 معهد دبي الق�صائي يتبع:

ب-وزارة العدل       ج-المجل�ص الق�صائي اأ-ديوان �صمو الحاكم  

6  »القا�صي عادل« �صخ�صية كرتونية توعوية اأطلقها:

ب-النيابة العامة         ج-معهد دبي الق�صائي اأ-محاكم دبي  

7  تطبق محاكم مركز دبي المالي العالمي القوانين:

اأ-االتحادية   ب-المحلية    ج-قوانين خا�صة

8  روؤية معهد دبي الق�صائي اأن نكون مركزاً للتميز القانوني والعدلي:

ب-خليجياً    ج-اإقليمياً اأ-محلياً  

9 م�صوؤولية ال�صريك في ال�صركة ذات الم�صوؤولية المحدودة:

اأ-�صخ�صية     ب-محدودة     ج-ت�صامنية

10 النائب العام يمثل:

ج-محايد اأ-الحكومة     ب-المجتمع  

11  اأول رئي�ص لمحاكم دبي:

  اأ-ال�صيخ محمد بن ح�صر المكتوم   ب-الم�صت�صار اإبراهيم محمد بوملحة   ج-ال�صيخ ح�صر بن مكتوم

12 اأي من القوانين التالية �صدر اأواًل:

ج-المدنية العقوبات اأ-المعامالت التجارية     ب-المعامالت المدنية  

13  معهد دبي الق�صائي، يقدم خدماته واأن�صطته:

ب-للقانونيين    ج-للمجتمع اأ-الأع�صاء ال�صلطة الق�صائية  

14  في اأي عام �صدر قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي؟

ج- 2007 ب- 2006     �أ- 2005  

مسابقة معهد دبي القضائي الرمضانية الثانية 
 رمضان 2014

إعداد: شعبة الوعي القانوني واإللكتروني بالمعهد
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اإلى النهاية الماأ�صاوية المعتادة وهي الطالق.

اأبنائها  على  والحنو  االأمومة  فطرة  من  االأم  تجردت 

اأن تبداأ حياتها  الن�صاء، فاآثرت  التي فطر الل عليها جميع 

الجديدة مع زوج اآخر، وكذلك االأب الذي وكاأنما اأراد اأن يرد 

باختياره  ليكون  جديدة،  زوجة  فاختار  �صاعين  ال�صاع  لها 

كل  تقتن�ص  الترحم  اأب  زوجة  فكي  بين  ابنتيه  يلقي  ذلك 

مروة ذات ال�صت �صنوات وفاطمة ذات الثمان �صنوات هم 

بطلتا ق�صتنا اليوم اأو بمعنى اآخر هم �صحيتا حادثتنا التي 

نرويها لكم. 

التي  االأب  زوجة  عند  القليلة  �صنواتها  لها  ت�صفع  لم 

التي  الطفلة  تلك  مروة  االإن�صانية،  معاني  كل  من  تجردت 

بهما  اأودى  الذي  العناد  هذا  واالأم،  االأب  عناد  �صحية  كانت 

تمتلئ أروقة المحاكم بمآٍس ودموع،،،
تختلف فيها األسماء والشخصيات،،

وتتوحد فيها اآلالم رغم اختالف الحكايات... 
لتبقى غصات التنتهي، وندوب التختفي.

بأي ذنب قتلت

من أروقة المحاكمموزاييك

ترويها لكم : مريم عبيد الرميثي
رئي�س �سعبة الوعي القانوين واالإلكرتوين باملعهد

malremeithi@dji.gov.ae
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لحظة ان�صغال من االأب لتتفنن في تعذيبهما.

برودته  اأ�صفى  الذي  الباردة  ال�صتاء  �صباحات  اأحد  في 

القاتلة على كل �صيء فماتت االإن�صانية في قلب زوجة االأب، 

لم يكن لمروة تلك الطفلة البريئة من ذنب لتكون �صحية 

اأبيها �صوى اأنها �صديدة ال�صبه باأمها، مما كان  انتقام زوجة 

يثير جنون وغيرة زوجة االأب لتجعله �صبباً في االنتقام منها 

اأكثر من اأختها فاطمة. اإذ كانت تجل�ص في ذاك اليوم لتكون 

بدعوى  االأب  زوجة  تذرعت  حيث  القدر...  مع  موعد  على 

تق�صيه  وقت  اأ�صعد  من  وحرمانها  مروة  معاقبة  وجوب 

اإلى المدر�صة ال ل�صبب  اأختها فاطمة وهو الذهاب  ب�صحبة 

غير تبولها كبقية االأطفال في �صنها ال اإرادياً، واأعدت لها من 

�صنوف التعذيب ما لم يتحمله ج�صدها النحيل، فقد بادرت 

اإلى منح الخادمة اإجازتها االأ�صبوعية، وحملت المجني عليها 

اإلى حمام المنزل وجمعت لها �صتى �صنوف العذاب، وما اأن 

انفردت بها حتى راحت ت�صومها �صوء العذاب ما بين �صرب 

وراحت  وقر�ص،  وع�ص  وكتفها  وعنقها  وراأ�صها  وجهها  نال 

تن�صب اأظافرها فيها، وتعمدت اأن ت�صربها بكل ما ت�صل اإليه 

النحيل  الج�صد  ذات  الطفلة  وكانت  بقدمها،  وتركلها  يدها 

من  اأوتيت  ما  بكل  ت�صترحمها  حيلتها  وقلة  �صعفها  رغم 

براءة؛ ولكن هيهات هيهات اأن يرق قلب هذه المجرمة التي 

تجردت من معاني االإن�صانية، فبداأ ج�صم مروة يتهاوى �صيئاً 

اأطرافها وتختفي الدماء من  ف�صيئا وبداأت تت�صاقط وتبرد 

اأ�صلمت للبارئ روحها لتتخل�ص بذلك من  اأو�صالها وكاأنها 

العذاب الذي كان يلم بها كل يوم، وكل لحظة غياب من االأب 

وعظيم  جنته  ما  بخطر  المتهمة  اأح�صت  وهنا  البيت.  عن 

جرمها الذي ارتكبته، فاأ�صرعت لتلقي بها خارج ال�صقة حيث 

خا�صة  كبيرة  هوائية  دراجة  على  وت�صعها  �صقيقتها   تلهو 

باأبناء جيرانهم الكبار لت�صّور الحادث على اأنه كان �صقوطاً  

من اأعلى الدراجة، فلما كان لها ما اأرادت وو�صعتها وهي في 

غير حالتها الطبيعية فاقدة وعيها من جراء ما نالته من 

عذاب، ومكثت ترقبها عن كثب، فكان ال�صقوط لها �صبياًل، 

ت�صرخ  بداأت  حتى  الدراجة  فوق  من  ت�صقط  راأتها  اأن  وما 

باأعلى �صوتها وتت�صنع خوفها وقلقها على الطفلة.

لم يم�ص على هذا ال�صراخ �صوى ب�صع دقائق، وتجمهر 

اإلى  �صريعاً  نقلها  وتم  ال�صغيرة.  اإنقاذ  محاولين  النا�ص 

بزوجها  باالت�صال  ب�صرعة  االأب  زوجة  وقامت  الم�صت�صفى 

قلقها  عن  بذلك  له  لتاأكد  الهاتف  في  والعويل  والبكاء 

وخوفها على الطفلة. 

اإلى  اإنقاذها حيث تم نقلها  وهناك حاول فريق االأطباء 

اأن  اإال  ال�صناعي  التنف�ص  لها محاوالت  واأجريت  الطوارىء 

روحها  الطفلة  واأ�صلمت  بالف�صل،  باءت  جميعاً  محاوالتهم 

البريئة الطاهرة اإلى موالها وماتت مروة،،،

فظنت المتهمة اأنه بموتها �صيموت معها �صرها الدفين، 

اأنها قد نجت بفعلتها ال�صنعاء  فتنف�صت ال�صعداء ظناً منها 

اأن عين الل ال تغفل وال تنام، واأن وعده  اأو متنا�صية  نا�صية 

فاطر  �صورة  في  التنزيل  محكم  في  لقوله  يتخلف  وال  حق 

وَل�ِئَك 
ُ
اأ َئاِت َلُهْم َعَذاٌب �َصِديٌد َوَمْكُر  ِيّ ِذيَن َيْمُكُروَن ال�َصّ { َواَلّ

ِيِّئ  ُهَو َيُبور ُ} )10( وقوله فى ذات ال�صورة )42( {َوَمْكَر ال�َصّ

ال�صفة  تقرير  فجاء   ْهِلِه} 
َ
ِباأ اإِاَلّ  ُئ  ِيّ ال�َصّ اْلَمْكُر  َيِحيُق  َواَل 

،كا�صفا لمكرها و�صوء تدبيرها  لكيدهاً  الت�صريحية فا�صحاً 

للتعذيب  تعر�صها  يوؤكد  ال�صرعي  الطب  تقرير  جاء  حيث 

ووجود كدمات في متفرق ج�صدها النحيل كله نتاج ال�صرب 

باأداة حادة وارتطامها بج�صم �صلب اأدى اإلى وفاتها وهذا ما 

�صّدقت عليه اأقوال اأختها فاطمة التي �صهدت واباًل مماثاًل 

المحكمة  ولتقول  بالحق،  الل�صان  لينطق  التعذيب،  من 

قولها الف�صل....

حكمت املحكمة ح�صوريا:-

اأواًل فى الدعوى اجلزائية :- مبعاقبة / زوجة 

االأب  بال�صجن ملدة ع�صر �صنوات عما اأ�صند اليها، 

وباإبعادها عن الدولة .

ثانياً فى الدعوى املدنية :- باإلزام املدعى عليها

 20،100 مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  )املتهمة( 

�صبيل  (على  درهم  ومائة  الف  )ع�صرون 

التعوي�ص املوؤقت ، واألزمتها مب�صروفاتها ومبلغ 

األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة.

حكم���ة املحكم���ة
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عليها  والمتعارف  المعتمدة  المحا�سبية  المبادئ  تختلف  ال 

كيفية  في  االختلف  يكون  ولكن  االأن�سطة  اأو  الدول  باختلف 

م�سميات  اختلف  وفي  للبنود،  المحا�سبي  والتوجيه  المعالجة 

بع�س الح�سابات اأو في تف�سيل ا�ستخدام اأداة مالية معينة على 

الدولة  لقوانين  اأو  الن�ساط  لطبيعة  ذلك  ويرجع  اأخــرى،  اأداه 

التي  النتائج  النهاية ال تختلف  اأخرى، ولكن في  اأ�سباب  اأو الأي 

القوائم  اإن  حيث  االختلفات،  بهذه  المالية  القوائم  في  تظهر 

كيفية  تحكم  دولية  معايير  وهناك  عالميًا  موحدة  المالية 

اإعدادها واالختلفات فيها تكون غير جوهرية. إعداد: هاني السيد
رئي�س �سعبة املحا�سبة

helsayed@dji.gov.ae

المحاسبة في مراكز التدريب )2/1(
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يف  املحا�صبة  التف�صيل  من  ب�صيء  هنا  و�صن�صتعر�ص 

ال�صعب اأو االأق�صام اأو الدوائر اأو الهيئات التي تعمل يف جمال 

تقدمي اخلدمات التدريبية املختلفة يف جميع املجاالت �صواء 

كانت �صركات اأفراد اأو موؤ�ص�صات حكومية، و�صوف يكون معهد 

دبي الق�صائي منوذجاً للتطبيق العملي للمحا�صبة يف مراكز 

التدريب.

و�صيكون ذلك ب�صورة مب�صطة لت�صل اإىل جميع العاملني 

من  ذلك  غري  اأو  حما�صبني  كانوا  �صواء  التدريب  جمال  يف 

الوظائف ذات ال�صلة بن�صاط التدريب ليتمكن اجلميع من 

فهم طبيعة عمل املحا�صبة ب�صكل عام ويف املراكز التدريبية 

ب�صكل خا�ص، وهذا يوؤدي لالن�صجام بني جميع العاملني من 

خالل فهم طبيعة عمل بع�صهم بع�صاً ما ي�صاعدنا جميعنا 

يف النهاية للو�صول اإىل الهدف املطلوب حتقيقه باأقل جهد 

واأي�صاً اأقل تكلفة مع حتقيق جودة عالية، وهذا ما حر�صنا 

خالل  فعاًل  حتقق  والذي  الق�صائي  دبي  معهد  يف  عليه 

ال�صنوات ال�صابقة و�صوف ن�صتدل ببع�ص االأمثلة من املعهد 

لتو�صيح ال�صورة اأكرث وامل�صاعدة يف ا�صتيعاب املعلومة.

اأن يكون ذلك نافعاً للجميع من حيث املعلومة  متمنني 

هو  وهذا  للتطبيق،  قاباًل  يكون  اأن  كذلك  للقارئ،  امل�صافة 

الهدف االأ�صا�صي، اأي ال يكون جمرد نظريات ومقاالت ولكن 

حتقيق  يف  احلقيقية  وامل�صاعدة  للتطبيق  قابلة  معلومات 

االأهداف املرجوة.

املبادئ املحا�سبية:
دولياً  عليها  ومتعارف  معتمدة  حما�صبية  مبادئ  هناك 

لذلك  االنتباه  دون  العمل  اأثناء  تلقائياً  تطبيقها  ويتم 

و�صنقوم بتو�صيح بع�ص هذه املبادئ التي يلزم فهمها يف اأثناء 

العمل املحا�صبي للوحدات التدريبية.

Accounting Entity املبداأ الأول: الوحدة املحا�سبية
كوحدة  جهة   كل  تعامل  املحا�صبية  النظر  وجهة  من 

االأخرى  اجلهات  عن  ومنف�صلة  م�صتقلة  اقت�صادية 

�صخ�صيتها  ولها  اخلا�ص(  )القطاع  مالكيها  عن  واأي�صاً 

هذا  على  معها  التعامل  ويتم  امل�صتقلة   االعتبارية  

حكومية  دفعات  اأو  اإيرادات  من  لها  الداخل  فكل  االأ�صا�ص، 

اأو  كدين  يعالج  اخلا�ص–  القطاع  )يف  مالكيها  من  اأو 

يخرج  ما  وكل  للجهة،  كدخل  وي�صجل  راأ�صمال(  زيادة 

م�صروفات  من  يعتر  داخلية  اأو  خارجية  الأطراف  �صواء 

معه. املتعامل  ال�صخ�ص  اأو  اجلهة  عن  النظر  بغ�ص   اجلهة 

النظام  يدور حوله  الذي  االهتمام  املبداأ ميثل حمور  وهذا 

واإظهار  وت�صجيل  وقيا�ص  حتديد  خالل  من  املحا�صبي 

املعلومات املحا�صبية.

معهد دبي الق�سائي- مثاًل 
وفقاً لقانون املعهد رقم 27 ل�سنة 2009 فاإن املعهد يتمتع 

الالزمة لقيامه  القانونية  بال�صخ�صية االعتبارية واالأهلية 

بجميع الت�صرفات القانونية التي تكفل حتقيق اأغرا�صه.

ومن هنا فهو مطالب بت�صجيل كل التعامالت املالية التي 

احلكومي(   – )اخلا�ص  االأخرى  واجلهات  املعهد  بني  تتم 

الدخل  فيه  يو�صح  لالإدارة  �صهرية  تقارير  تقدمي  ثم  ومن 

واملن�صرف والذمم الدائنة.

املحولة  املوازنة  مبالغ  منها   للدخل  فهناك عدة م�صادر 

االأبواب  على  منها  ال�صرف  يتم  والتي  املالية  الدائرة  من 

 � – كتب  اإيرادات )دورات تدريبية  املختلفة لل�صرف، وهناك 

تعامل كل جهة كوحدة

حما�سبية م�ستقلة
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اجلهة فعلياً )نقد بالبنك � نقد باجلهة � االعتمادات املالية 

املحولة �صهرياً من دائرة املالية( وذلك  ملواجهة االلتزامات 

املالية امل�صتحقة حالياً، وهذا ي�صاعد على عدم حدوث تاأخري 

حدوث  عند  اأكرث  النظام  هذا  ويفيد  االلتزامات  ت�صديد  يف 

اأزمات مالية حيث ميكننا من خالل النظام النقدي الوقوف 

على الو�صع احلايل ب�صورة حقيقية �صحيحة تو�صح النقد 

املتوفر فعليا لت�صديد االلتزامات خالل الفرتة احلالية.

معهد دبي الق�سائي- مثاًل 
املالية  الدائرة  من  �صهرياً  حمولة  مبالغ  هناك  حيث 

حل�صاب املعهد من ح�صاب املوازنة حيث ال يتم حتويل املوازنة 

ح�صب  �صهرياً  حتول  ولكن  واحدة  دفعة  للمعهد  املعتمدة 

هذه  اأ�صا�ص  وعلى  لها  الواردة  وال�صيولة  احلكومة  التزامات 

املبالغ املحولة فعلياً يتم حتديد ال�صرف ال�صهري من املبالغ 

امل�صتحقة على املعهد فيمكن اأن تكون الذمم امل�صتحقة خالل 

 300،000 املحول  ولكن  درهم   500،000 احلايل  ال�صهر 

اإيداعها يف ح�صاب  يتم  والتي  تاأجري ملعب(   � تاأجري قاعات 

بت�صديد  املعهد  يقوم  كما  كاإيراد،  املالية  الدائرة  لدى  املعهد 

االلتزامات املرتتبة عليه من ممار�صة الن�صاط من خالل املبلغ 

املخ�ص�ص للمعهد من دائرة املالية �صمن املوازن املعتمده.

فهنا يظهر املعهد كجهة م�صتقلة لها م�صادر دخل، كما 

لها اأبواب �صرف يتم التعامل من خالل ذلك مع االأطراف 

اخلارجية �صواء كانت حكومية اأو غري حكومية من منظور 

ا�صتقاللية املعهد.

املبداأ الثاين: مبداأ ال�ستحقاق واملبداأ النقدي
اأنه عند قيا�ص نتائج فرتة زمنية  مبداأ اال�صتحقاق هو  

املعلنة  املالية  البيانات  معينة وحمددة )�صنة مالية( ح�صب 

الفرتة  بهذه  اخلا�صة  االإيرادات  مع  تتعامل  اأن  يجب  فاإنه 

اأو مل حُت�صل بالت�صجيل يف هذه الفرتة التي  �صواء ُح�صلت 

ا�صتحقت بها، مبعنى اأنه ميكن اأن يكون االإيراد ا�صتحق خالل 

الفرتة احلالية ولكن مل يتم حت�صيله يف هذا الوقت )وقت 

اال�صتحقاق( ولكن �صوف يتم حت�صيله يف فرته زمنية الحقة 

في�صجل كاإيراد م�صتحق يف الفرتة االأوىل ويظهر يف امليزانية 

للتح�صيل.  التالية  للفرتة  ويرحل  لل�صركة   العمومية 

تلك  هي  االعتبار  يف  توؤخذ  التي  امل�صروفات  وكذلك 

مل  اأم  �صددت  �صواء  الفرتة  نف�ص  تخ�ص  التي  امل�صروفات 

ت�صدد فتكون م�صروفات الفرتة احلالية التي مل ت�صدد هي 

م�صروفات م�صتحقة للفرتة التالية التي يتم الت�صديد فيها.

مع  تتعامل  حيث  النقدي  املبداأ  ياأتي  ذلك  خالف  وعلى 

احت�صاب  يتم  اأنه  بحيث  فعلياً  عليه  التعامل  مت  الذي  النقد 

 � )�صهر  املحددة  الزمنية  الفرتة  اأثناء  فعاًل  حت�صيله  مت  ما 

امل�صروفات  كذلك  ا�صتحقاقه،  تاريخ  عن  النظر  بغ�ص  �صنة( 

ا�صتحقاقه  تاريخ  النظر عن  بغ�ص  حت�صب ما مت �صرفه فعال 

فعلياً. واملن�صرف  الداخل  مع  تتعامل  فاأنك   وبذلك 

ي�صتخدم  الذي  احلكومي  القطاع  فاأن  �صابقاً  عليه  واملتعارف 

املحا�صبة احلكومية يعتمد على النظام النقدي والقطاع اخلا�ص 

اال�صتحقاق  املالية يعتمد على نظام  املحا�صبة  ي�صتخدم  والذي 

التي  احلكومية  االأنظمة  بع�ص  االأخرية  االآونة  يف  ظهر  ولكن 

وذلك  واحد  اآن  يف  والنقدي  اال�صتحقاق  النظامني  بني  جتمع 

ح�صب احلاجة لذلك )حكومة دبي ت�صتخدم النظامني(.

حيث يو�صح النظام النقدي املبالغ النقدية التي متتلكها 

بع�ص الأنظمة احلكومية  تعتمد 

النظامني : ال�ستحقاق والنقدي
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التوجيه  لي�صهل  للم�صتخدمني  معنى  من  باأكرث  تف�صر 

املحا�صبي على البنود ودائماً ترتك البنود الفرعية يف امل�صتوى 

االأخري للدليل للت�صمية اأو التعديل من قبل امل�صتخدم.

كيفية اإن�ساء الدليل
املحا�صبي من�صاأ من  الدليل  يف اجلهات احلكومية يكون 

قبل الدائرة املالية �صاماًل كل احل�صابات املمكن ا�صتخدامها 

اأو  اأو احتياطيات  ا�صتثمارات  اأو  اأو م�صروفات  اإيرادات  �صواء 

خم�ص�صات وتكون باأرقام م�صل�صلة كما يكون هناك ح�صابات 

اأكرث  فرعية   واأخرى  عليها  الت�صجيل  ميكن  ال  رئي�صية 

تف�صياًل ويتم توجيه احل�صابات  احل�صاب عليها.

كما يتم مراجعة الدليل كل فرتة لي�صاف اإليه ح�صابات 

جديدة هناك حاجة ال�صتخدامها اأو تلغي منه احل�صابات غري 

امل�صتخدمة ولذلك قواعد واإجراءات ل�صنا ب�صدد مناق�صتها.

التابعة  واجلهات  الدوائر  جميع  الدليل  بهذا  ويلتزم 

للحكومة كل ح�صب ا�صتخدامه ياأخذ ما يلزمه من الدليل 

ال�صامل للحكومة.

اأما يف اجلهات اخلا�صة فيكون اإن�صاء الدليل بطريقتني:

جميع  يدر�صون  الذين  املخت�صني  طريق  عن  االأوىل: 

باإن�صاء  بها اجلهة ويقومون  التي تقوم  املحا�صبية  العمليات 

للو�صول  مرات  عدة  مراجعته  ويتم  مبدئي  ب�صكل  الدليل 

لل�صورة النهائية ويكون ذلك من خالل اخلطوات التالية:

بها  تقوم  التي  املحا�صبية  العمليات  جميع  درا�صة   -  1

اجلهة �صواء احلالية اأو املتوقعة ومن ثم حتدد احل�صابات.

2 - يف البداية حتدد احل�صابات الرئي�صة الثابتة ثم بعد 

الرئي�صية كما  التف�صيلية وتكون احل�صابات  ذلك احل�صابات 

ح�صابات   5 هناك  غالباً  فتكون  امللية  بالقوائم  معتمد  هو 

رئي�صية وهي:

االأ�صول، اخل�صوم، االإيرادات، امل�صروفات، حقوق امللكية 

التف�صيلية متفرعة من احل�صابات  -حتدد احل�صابات   3

من  يتفرع  كالتايل:  املثال  �صبيل  على  وتكون  الرئي�صية 

االأ�صول )االأ�صول املتداولة  واالأ�صول الثابتة(.

اخل�صوم   - املتداولة  )اخل�صوم  اخل�صوم  من  يتفرع 

طويلة االأجل(.

حتددها  التي  االإيرادات  اأنواع  ح�صب  االإيرادات:  تتفرع 

اجلهة. 

فقط فيتم �صرف بقدر املبلغ املحول فقط فهنا ا�صتخدمنا 

نظام اال�صتحقاق يف حتديد كل التزامات املعهد وا�صتخدمنا 

ومدى  فعلياً  املتوفرة  ال�صيولة  حتديد  يف  النقدي  النظام 

قدرتنا على ال�صداد يف الوقت احلايل.

اإعداد الدليل املحا�سبي
عامة  ب�صفة  اجلهات  بها  تقوم  التي  االأعمال  اأهم  من 

دليل احل�صابات  بناء  التدريبية ب�صفة خا�صة هي  واجلهات 

احل�صابات  واأرقام  م�صميات  حتديد  يتم  حيث  بها  اخلا�ص 

البحث  عملية  لي�صهل  ومنظم   م�صل�صل  ب�صكل  ذلك  ويتم 

والت�صجيل ويتمثل ذلك يف احلكومات ببنود املوازنة.

ويتم بناء الدليل املحا�صبي بعدة طرق: 

1 - من مناذج جاهزة �صواء يف اجلهات الرئي�صية التابعة 

لها الدائرة اأو الق�صم تكون معدة م�صبقاً من خالل املخت�صني 

ويتم التعديل عليها يف حدود معينة مبا يتنا�صب مع اجلهة 

امل�صتخدمة للدليل. 

املطروحة  يف  املحا�صبية  الرامج  - من خالل بع�ص   2

اإمكانية  مع  لال�صتخدام  جاهزة  اأدلة  توفر  حيث   االأ�صواق 

اإدخال تعديالت ت�صاعد على اال�صتخدام االأمثل للدليل.

اخلا�ص  الدليل  بباء  املوؤ�ص�صة  اأو  اجلهة  تقوم  اأن   -  3

م�صتفي�صة  درا�صة  وبعد  لديها  املخت�صني  خالل  من  بها 

لعملياتها املالية التي تتم.

�سروط يجب توافرها يف دليل احل�سابات
1 - الت�صل�صل الرقمي: ت�صل�صل االأرقام حيث يبداأ مثاًل 

االأ�صول ب 1 ) امل�صتوى االأول( ثم االأ�صول الثابتة )امل�صتوى 

الثان(11 ثم ال�صيارات 111)امل�صتوى الثالث(.

  12 املتداولة  االأ�صول  االأول(  )امل�صتوي   1 االأ�صول 

)امل�صتوى الثان( البنك 121 )امل�صتوى الثالث(.

- املرونة: حيث يكون هناك جمال للتعديل مع عدم   2

تعديله  �صعب  الدليل  يكون  فال  الثابتة  بالبنود  االإخالل 

خالل  تغيريه  ويجب  القادمة  الفرتات  ينا�صب  لن  حيث 

فرتات متقاربة لينا�صب التغريات التي حتدث مما يتطلب 

اأن  يجب  ال  بحيث  مفتوحاً  التعديل  يكون  وال  وجهداً  وقتاً 

يكون التعديل يف البنود الرئي�صية الثابتة واملتعارف عليها.

اأو  فيها غمو�ص  يكون  اأال  امل�صميات: فالبد  و�صوح   -  3
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املثال:  �صبيل  على  اجلهة،  ح�صب  امل�صروفات:  وتتفرع 

رواتب � كهرباء ومياه � قرطا�صية � �صيانة .....

املحا�صبية  العمليات  بع�ص  واإجراء  الدليل  ت�صجيل   -  4

ما  وتعديل  الدليل  كيفية عمل  ومراجعة  ب�صورة جتريبية 

يلزم تعديله.

5 - املراجعة الدورية للدليل والتعديل اإن احتاج االأمر 

�صواء باالإ�صافة اأو احلذف اأو تغيري امل�صمى.

ملحوظة: يف الرامج املحا�صبية اإذا مت ت�صجيل عملية 

حما�صبية على ح�صاب معني فال ميكن حذف هذا احل�صاب 

اأو  اأواًل  عليها  امل�صجلة  العمليات  جميع  حذف  مت  اإذا  اإال 

تغيريها حل�صاب اآخر.

حما�صبية   اأدلة  املحا�صبية  الرامج  توفر  الثانية: 

مع  مبا�صرة  ا�صتخدامها  ميكن  خمتلفة  وملجاالت  جاهزة 

يوفر  املثال  �صبيل  فعلى  عليها  التعديالت  بع�ص  اإجراء 

برنامج ”بيت�ص تري” اأدلة حما�صبية جاهزة وملجاالت عديدة 

ومنها جمال التدريب ميكن اختيار هذا الدليل مبا�صرة.

الدليل يف معهد دبي الق�سائي 
ي�صتخدم  فهو  دبي  حلكومة  تابعة  حكومية  جهة  املعهد 

قبل  من  املعتمد  احل�صابات  دليل  من   املنا�صبة  احل�صابات 

من  اأبواب  اأربعة  ن�صتخدم  املعهد   يف  فنحن  دبي  حكومة 

الت�صغيلية،  امل�صروفات  العامة لالإمارة وهي:  املوازنة  اأبواب 

امل�صروفات الراأ�صمالية، االأجور والرواتب، االإيرادات.

وذلك على امل�صتويني االأول والثان للح�صابات ويتم ذلك 

من خالل:

ومعرفة  للمعهد  الفعلية  االحتياجات  بتحديد  القيام 

توزيع  يتم  ثم  االحتياجات  لهذه  املنا�صبة  احل�صابات  اأنواع 

هذه االحتياجات من خالل مبالغ حمددة على بنود املوازنة 

املقرتحة للعام القادم.

والتي  التكلفة  عنا�صر  حتديد  خالل   من  ذلك  ويتم 

بدورها تنق�صم اإىل تكلفة مبا�صرة وهي التي ترتبط بن�صاط 

غري  تكلفة  اأو  الرئي�صة  االأن�صطة  وهي  والدرا�صات  التدريب 

امل�صاندة  اخلدمية  االأن�صطة  على  ت�صرف  والتي  مبا�صرة 

لالأن�صطة الرئي�صية.

ترتبط  والتي  املبا�صرة  التكاليف  عنا�صر  تق�صيم  ومت 

بن�صاط التدريب اإىل: 

املحا�صر)�صامل املادة العلمية(، ال�صيافة، القاعة، اأخرى 

)املوظفني والقرطا�صية واأخرى(.

ويتم ال�صرف خالل العام من خالل تلك البنود يف حدود 

املبالغ املحددة م�صبقاً واملعتمدة من اجلهات امل�صوؤولة.

ملعلوماتك

توفر الربامج املحا�سبية

اأدلة حما�سبية جاهزة

وملختلف املجالت
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بقلم: حنان آل علي
قانونية

نبذة عن السعادة
كتاب  من  جديدة  و�سفحة  جديد  باأمل  نحيا  يوم  كل  �سم�س  اإ�سراقة  مع 

حياتنا، نزود ذاتنا باالأمل واأرواحنا بالطاقة االإيجابية فقط عندما ننه�س 

اإال اهلل، محمد ر�سول اهلل، فهذا  اإله  اأ�سبحنا واأ�سبح الملك هلل، وال  ونردد: 

نفو�سنا  في  ال�سعادة  وم�سدر  االإيجابية  للطاقة  االأكبر  المانح  هو  الدعاء 

جميعًا..

فمن الممكن اأن يكون كل �صيء في هذه الحياة م�صدراً لل�صعادة اإذا اعتبرناه نحن 

اإعطاء  لل�صعادة وكل ما تجعله عنواناً لحياتك ومفتاح يومك له دور كبير في  م�صدراً 

الذات الطاقة االإيجابية، ولكن اليوم اأ�صبح حديث الكثير من المتخ�ص�صين عن الطاقة 

عليها  الح�صول  كيفية  ح��ول  االجتماعيين  والدكاترة  الطاقة  في  وال�صرح  االيجابية 

فيرى بع�ص علماء االجتماع اأن اأف�صل طريقة للح�صول عليها هي عدم ترك ال�صلوات 

الخم�ص وخا�صًة �صالة الفجر، فهي اأف�صل وقت الكت�صاب الطاقة االإيجابية مع ن�صيم 

ال�صباح المنع�ص والروحانيات، ثم تليها االأمور االأخرى التي اأراها اأمور م�صاعدة ومهمة 

في الوقت ذاته من اأجل ك�صب الطاقة االإيجابية لل�صعادة.. 

االإجابة نعم، فاالأمن يعني  لل�صعادة؟  االأمن عامل م�صاعد  البع�ص هل  قد يت�صاءل 

ال�صالم واال�صتمرارية وفي ظل االأمن واالأمان تولد ال�صعادة، وهذا العامل له دور كبير 

في اإ�صعاد ال�صعب واإعطاء كم هائل من الراحة وال�صعادة للفرد وللمجتمع، وهذا العامل 

اعتبره العامل الكبير والجميل ولل الحمد في بالدي دولة االإمارات العربية المتحدة، 

بف�صل  ثم  ربي،  العالم، وهذا من ف�صل  �صعب على م�صتوى  كاأ�صعد  اختيارنا  تم  لذلك 

حكام دولة االإمارات العربية المتحدة اطال الل في اأعمارهم وحفظهم لنا ذخراً واأماًل..

واال�صتمرار  االأف�صل  للتوجه نحو  لنا  اإيجابي  تاأثير  له  كان  �صعب  اأ�صعد  اإن حديث 

والتقدم في م�صيرتنا، فكل من يعي�ص على اأر�ص هذه الدولة الطيبة يعي�ص ب�صعادة ور�صا 

ثم  الل،  بف�صل  اللقب  هذا  على  لح�صولنا  تح�صى  ال  االأ�صباب  الحياة،  جوانب  كل  في 

ب�صبب  وهو  ج��داً  جميل  ل�صبب  جاء  �صعب(  )اأ�صعد  لقب  اإن   .. الر�صيدة  قيادتنا  بف�صل 

تالحم الحكومة وال�صعب، وهذا اأهم عوامل �صعادة ال�صعب االإماراتي.. 

ولكن ما لفت انتباهي اأن الجميع تطرق اإلى االأمور االقت�صادية والمادية وال�صحية 

اأ�صعد  واالأمنية والكثير من االأم��ور االأخ��رى التي �صاعدت على ح�صول االإم��ارات للقب 

المعيار االجتماعي هل كان له دور  اأو  العامل  ب��اأن  اأح��د  انتباهي  �صعب، ولكن لم يلفت 

اأي�صاً في الح�صول على هذا اللقب اأم ال؟ فهل مازلنا متم�صكين بعاداتنا وتقاليدنا داخل 

اأن يوؤثر علينا الغزو الفكري االإعالمي  االأ�صرة والعائلة والمجتمع؟ وهل من الممكن 

على عالقاتنا االجتماعية واالأ�صرية؟

اأترك االإجابة لكم..
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يا �صباب: اتفق علماء االأمة �صلفاً وخلفاً على اأن االأ�صل 

متى  اإ�صالمهم  بقاء  واملحكومني  احلكام  امل�صلمني  يف 

يتحقق زوال االإ�صالم عنهم مبقت�صى الدليل ال�صرعي من 

�صريح القراآن و�صحيح �صنة النبي العدنان، فال يكفر من 

اأهل  اأجمع علماء  اأو  اإال من كفره الل ور�صوله،  امل�صلمني 

ال�صنة على تكفريه.

واأعلموا اأيها ال�صباب اأن اأهل العلم ال يفتون بكفر م�صلم 

يف  كان  اأو  ح�صن،  حممل  على  فعله  اأو  كالمه  حمل  اأمكن 

كفره اختالف بني اأهل العلم، فمن ثبت اإ�صالمه بيقني حتى 

ويردوا  �صبهه  ويزيلوا  خطاأه  ويبينوا  احلجة  عليه  يقيموا 

عليه ويناظروه ويجادلوه ويراجعوه فاإن اأبى واأ�صر على كفٍر 

بواح حكموا بكفره.

يا شباب.. إياكم والغلو 2-2
اإّن الغلو في الدين يف�سد االأمة، ويهلك الحرث والن�سل، وي�سيع البلد والعباد، ومن اأقبح 

اأمر التكفير الأكابر العلماء  اأنواع الغلو: الغلو في التكفير، فال�سباب الفاهم الواعي يترك 

الأنها م�ساألة دقيقة وخطيرة، ويترتب عليها اأحكامًا عظيمة، فل تتعجبوا اأيها ال�سباب من 

ت�سديد ال�سرع في اأمر التكفير، ففي الحديث الذي اأخرجه البخاري )من رمى موؤمنًا بكفر 

فهو كقتله( وفي الحديث المتفق على �سحته )اأيما رجل قال الأخيه يا كافر، فقد باء بها 

اأحدهما اإن كان كما قال، واإال رجعت عليه(.

 بقلم:د. شريف عبد اهلل شريف
الواعظ االأول بالقيادة العامة ل�سرطة دبي

مقالموزاييك
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اإياكم اأن تكفروا احلكام وامل�صوؤولني  واإياكم يا �صباب ثم 

االأنظمة  على  خروج  من  عليه  يرتتب  ملا  خطري  جد  فاإنه 

واحلكومات بالثورات واالنقالبات فهذا لي�ص من منهج اأهل 

ال�صنة واجلماعة. 

ما  بحكم  يفتون  واملعتزلة  اخلوارج  من  البدع  اأهل  اإن 

مبا  يحكم  مل  من  )كفر  وهو  اأال  �صلطان  من  به  الل  اأنزل 

مل  {ومن  تعاىل:  بقوله  ذلك  على  م�صتدلني  الل(  اأنزل 

يحكم مبا اأنزل الل فاأولئك هم الكافرون} )املائدة 44(

البدع  اأهل  الر: )وقد �صلت جماعة من  اأبن عبد  قال 

االآية  بهذه  فاحتجوا  الباب  هذا  يف  واملعتزلة  اخلوارج  من 

على كفر من مل يحكم مبا اأنزل الل؛ واأهل ال�صنة قالوا: )ال 

يكفر برتك احلكم(.

اأنهم  للعلم  املنت�صبني  بع�ص  عند  ال�صائعة  االأخطاء  من 

القراآن  ن�صو�ص  يف  م�صطوراً  لي�ص  قانون  كل  اأن  يعتقدون 

وال�صنة يحرم االحتكام اإليه ويكفرون امل�صرع له، وهذا فهم 

امل�صلحة  حتقق  والقوانني  االأحكام  هذه  كانت  فاإذا  خاطئ، 

للنا�ص والعدل بينهم فيجوز احلكم بها ب�صرط اأن ال تخالف 

�صرع الل.

قال ابن عقيل: )ال�صيا�صة ما كان فعاًل يكون معه النا�ص 

اأقرب اإىل ال�صالح واأبعد عن الف�صاد، واإن مل ي�صعه الر�صول 

ما ال  الرا�صدين  به وحي، فقد جرى من اخللفاء  نزل  وال 

يجحده عامل بال�صنن، ولو مل يكن اإال حتريف امل�صاحف كان 

راأياً اعتمدوا فيه على م�صلحة(.

الأ�صحاب  اال�صتجابة  من  �صباب  يا  واحذروا 

الفكر املنحرف الذين يدعون اأن بلداننا العربية 

واالإ�صالمية دار كفر ولي�صت بدول اإ�صالمية، واعلموا اأن 

هذا الفكر ال�صال امل�صل اعتقاد اخلوارج واملعتزلة، اأما اأهل 

ال�صنة واجلماعة واأئمة املذاهب االأربعة يعتقدون اأنها دار 

اإ�صالم، ف�صعائر االإ�صالم قائمة وبرعاية والة االأمور وهذا 

يكفي الأن نحكم على بالدنا اأنها بالد اإ�صالمية.

االإ�صماعيلي:  اأبوبكر  احلافظ  يقول  ذلك  ويف 

النداء  دام  ما   - كفر  دار  ال  اإ�صالم  دار  الدار  )ويرون 

منها  ممكنني  واأهلها  ظاهرين  بها  واالإقامة  بال�صالة 

اآمنني( واملراد بقوله )يرون( اأي اأهل ال�صنة واجلماعة 

النبي )�صلى الل عليه  اأن  املعلوم  ذلك، ومن  يعتقدون 

و�صلم( كان يغري اإذا طلع االأذان، فاإذا �صمع اأذاناً اأم�صك 

واإال اأغار، ففيه دليل على اأن وجود بع�ص اأحكام االإ�صالم 

الظاهرة كاف للحكم على الدولة باالإ�صالم.

االعتقادات  هذه  ملثل  ي�صتجيب  من  اأجهل  فما 

العباد  يهلك  الذي  املذموم  الغلو  من  وهذا  اخلاطئة 

والبالد، فاحذروهم يا �صباب.

من الأخطاء عند البع���ص اأنهم يعتقدون باأن 

كل  قانون لي���ص م�س��طورًا يف القراآن وال�سنة 

يحرم  الحتكام اإليه
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امل�ستجدات الت�سريعية 
يف دول���ة الإم�����ارات 
الع���ربية املتح�������دة
فكرة: اأ.د حممد حممد حممد اأبوزيد

اإعداد: ق�سم الدرا�سات والبحوث

82

هو  الرسمية  الجريدة  في  النشر  كــان  إذا 
بالتشريعات  الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة 
الجديدة، )المادة 111 من الدستور( فإن  النشر في 
الداعمة  الوسيلة  هو  القضائي  دبي  معهد  مجلة 

لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.

 المستجدات التشريعية

82

قانون رقم )2( ل�سنة 2014
ب�ساأن

حماية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة في اإمارة دبي

حاكم دبي محمد بن را�صد اآل مكتوم   نحن  

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم )29( ل�سنة 2006 

المر�صوم  وعلى  وتعديالته،  االإعاقة  ذوي  حقوق  �صاأن  في 

على  الت�صديق  ب�صاأن   2009 ل�سنة   )116( رقم  االتحادي 

وتعزيز  لحماية  والمتكاملة  ال�صاملة  الدولية  االتفاقية 

حقوق المعاقين وكرامتهم، وعلى قرار مجل�ص الوزراء رقم 

)7( ل�سنة 2010 في �صاأن نظام الموؤ�ص�صات غير الحكومية 

ل�سنة   )3( رقم  القانون  وعلى  المعاقين،  وتاأهيل  لرعاية 

وعلى  دبي،  الإمارة  تنفيذي  مجل�ص  اإن�صاء  ب�صاأن   2003
تنمية  هيئة  اإن�صاء  ب�صاأن   2008 ل�سنة   )12( رقم  القانون 

 )32( رقم  القانون  وعلى  وتعديالته،  دبي  في  المجتمع 

2008 باإن�صاء دائرة ال�صوؤون القانونية لحكومة دبي،   ل�سنة 

ن�صدر القانون التالي:

ا�سم القانون
المادة )1(

ي�صمى هذا القانون »قانون حماية حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 

في اإمارة دبي رقم )2( ل�سنة 2014«.

التعريفات
المادة )2(

القانون،  هذا  في  وردت  حيثما  التالية،  والعبارات  للكلمات  تكون 

غير  على  الن�ص  �صياق  يدل  لم  ما  منها،  كل  اإزاء  المبينة  المعاني 

ذلك:

االإمارة: اإمارة دبي.

المجل�ص التنفيذي: المجل�ص التنفيذي لالإمارة.

الهيئة : هيئة تنمية المجتمع في دبي.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

اللجنة: اللجنة العليا لحماية حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة في 

اإمارة دبي.

اأو اختالل  اأي ق�صور  االإعاقة: كل �صخ�ص يعاني من  ال�صخ�ص ذو 

من  يمنعه  قد  ح�صي،  اأو  ذهني  اأو  عقلي  اأو  بدني  االأجل،  طويل 

الم�صاركة ب�صورة كاملة وفاعلة في المجتمع وعلى قدم الم�صاواة 

مع االآخرين.

وظيفته  بمقت�صى  المكلف  الهيئة  موظف  الحماية:  اأخ�صائي 

بمتابعة �صوؤون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

حماية ال�صخ�ص ذي االإعاقة: اتخاذ التدابير واالإجراءات الالزمة 

اأو  التمييز  اأ�صكال  جميع  من  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  لحماية 

االإ�صاءة اأو االإهمال اأو اال�صتغالل.

التمييز: اأي تفرقة اأو ا�صتبعاد اأو تقييد ب�صبب االإعاقة يترتب عليه 
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بموجب  المقررة  الحقوق  من  باأي  االعتراف  اإلغاء  اأو  االإ�صرار 

الت�صريعات ال�صارية اأو التمتع بها اأو ممار�صتها، على قدم الم�صاواة 

مع االأ�صخا�ص غير ذوي االإعاقة.

اإعاقة،  ل�صخ�ص ذي  نف�صي  اأو  بدني  اأذى  اأي  الت�صبب في  االإ�صاءة: 

�صواء بوا�صطة العنف البدني اأو اللفظي اأو الجن�صي اأو غير ذلك.

الرعاية  تقديم  عن  المتعمد  االمتناع  اأو  التق�صير  االإهمال: 

االأ�صا�صية والحماية لل�صخ�ص ذي االإعاقة ب�صكل قد ينتج عنه �صرر 

بدني اأو نف�صي له، وت�صمل الرعاية االأ�صا�صية ودونما ح�صر توفير 

الماأوى والماأكل والم�صرب والملب�ص والنظافة ال�صخ�صية والعناية 

الطبية لذلك ال�صخ�ص.

اأو  االإعاقة  ذي  لل�صخ�ص  الم�صروع  غير  اال�صتخدام  اال�صتغالل: 

ممتلكاته اأو اال�صتحواذ عليها بدون ر�صاه �صواء كان هذا اال�صتخدام 

مادياً اأو ج�صدياً اأو معنوياً.

القائم على رعاية ال�صخ�ص ذي االإعاقة: ال�صخ�ص الم�صوؤول قانوناً 

عن ال�صخ�ص ذي االإعاقة اأو من يعهد اإليه برعاية.

الخطط  مجموعة  المجتمع:  في  االإعاقة  ذي  ال�صخ�ص  دمج 

اإلى  تهدف  التي  واالإجراءات  والبرامج  والتدابير  وال�صيا�صات 

مختلف  في  االإعاقة  ذوي  لالأ�صخا�ص  الكاملة  الم�صاركة  تحقيق 

مجاالت الحياة داخل المجتمع دون اأي �صكل من اأ�صكال التمييز.

والمنتجات  والخدمات  العامة  المرافق  تهيئة  الموؤهلة:  البيئة 

والمعلومات بالكيفية التي تمّكن معظم االأ�صخا�ص من ا�صتخدامها 

بمن فيهم ذوي االإعاقة.

اأهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون اإلى تحقيق ما يلي:

 توفير البيئة الموؤهلة ل�صمان تمتع االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة . 1
بجميع حقوقهم المقررة بمقت�صى الت�صريعات ال�صارية.

 تعزيز احترام كرامة االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.. 2
اأو . 3 حماية االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة من جميع �صور التمييز   

االإ�صاءة اأو االإهمال اأو اال�صتغالل.

عن�صراً . 4 وجعلهم  بالمجتمع  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  دمج   
فاعاًل فيه.

حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
المادة )4(

ال�صارية  الت�صريعات  بمقت�صى  المقررة  الحقوق  اإلى  باالإ�صافة  اأ- 

اخت�صا�صها،  ح�صب  كل  المعنية،  الجهات  توفير  االإمارة،  في 

لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة �صبل التمتع بالحقوق والخدمات التالية:

 الرعاية ال�صحية والخدمات العالجية.. 1

 التاأهيل واإعادة التاأهيل.. 2
 التعليم في جميع مراحله.. 3
 ارتياد دور العبادة واالأماكن العامة.. 4
 ا�صتخدام الطرق وو�صائل الموا�صالت العامة.. 5
 الخدمات العامة بما فيها الخدمات ال�صرطية والق�صائية.. 6
 فر�ص العمل.. 7
لهذا . 8 التنفيذية  الالئحة  تحددها  خدمات  اأو  حقوق  اأية   

القانون.

ب- تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المعايير واالإجراءات 

واالآليات التي ت�صمن ح�صول االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة على الحقوق 

والخدمات المن�صو�ص عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

اخت�سا�سات الهيئة
المادة )5(

المهام  القانون  هذا  اأهداف  تحقيق  �صبيل  في  الهيئة  تتولى 

وال�صالحيات التالية:

بحماية . 1 المتعلقة  والمبادرات  والخطط  ال�صيا�صات  تنفيذ   
بحقوقهم  تمتعهم  و�صمان  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  حقوق 

مع  بالتن�صيق  وذلك  ال�صارية  الت�صريعات  بمقت�صى  المقررة 

الجهات المعنية.

 �صمان اإن�صاء مراكز متخ�ص�صة لرعاية وتاأهيل واإعادة تاأهيل . 2
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

واإعادة . 3 وتاأهيل  المتخ�ص�صة لرعاية  المراكز  االإ�صراف على   
تاأهيل االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

الذين . 4 االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  اإيواء  خدمات  توفر  �صمان   
اأو الذين ال تتوفر لهم الرعاية االأ�صا�صية في  ال ماأوى لهم، 

الم�صاعدة  وتقديم  للخطر،  منهم  المعر�صين  اأو  اأ�صرهم، 

الالزمة لهم وذلك بالتن�صيق مع الجهات المعنية.

بحق . 5 المرتكبة  االنتهاكات  عن  والبالغات  ال�صكاوى  تلقي   
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة واتخاذ االإجراءات الالزمة ب�صاأنها.

لتح�صين م�صتوى وظروف معي�صة . 6 الرامية  الجهود  توحيد   
االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة وت�صهيل دمجهم في المجتمع.

 اإجراء البحوث والدرا�صات الم�صحية واالإح�صائية المتعلقة . 7
بواقع االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة في االإمارة.

وتطوير . 8 لتنمية  االإمارة  في  المعنية  الجهات  مع  التن�صيق   
ذوي  االأ�صخا�ص  قدرات  مع  تتنا�صب  التي  المهنية  المهارات 

االلتحاق  من  منهم  القادرين  تمكين  بهدف  وذلك  االإعاقة، 

بعمل مالئم يحقق لهم دخاًل مالياً منا�صباً ويجعلهم اأفراداً 

منتجين في المجتمع.

المقررة . 9 االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  بحقوق  المجتمع  توعية   
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االأن�صطة  وتنظيم  ال�صارية،  والت�صريعات  القانون  هذا  في 

والحمالت التوعوية والتثقيفية الالزمة في هذا ال�صاأن.

االأ�صخا�ص  الأ�صر  والنف�صي  االأ�صري  االإر�صاد  تقديم خدمات    .10
ذوي االإعاقة وتدريبهم على طرق التوا�صل والتعامل معهم.

اأية مهام اأخرى الزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.  .11

اللجنة العليا لحماية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
المادة )6(

ت�صكل بقرار ي�صدره رئي�ص المجل�ص التنفيذي لجنة دائمة ت�صمى 

بهدف  االإعاقة«  ذوي  االأ�صخا�ص  حقوق  لحماية  العليا  »اللجنة 

ب�صوؤون  المعنّية  الجهات  جميع  بين  والتن�صيق  التكامل  �صمان 

االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، على اأن ت�صم في ع�صويتها ممثلين عن 

ويحدد  القانون،  هذا  اأحكام  بتطبيق  المعنّية  الحكومية  الجهات 

برئي�صها،  المنوطة  والمهام  اللجنة،  اخت�صا�صات  القرار  هذا 

واآلية عقد اجتماعاتها، والت�صويت على قراراتها، وغير ذلك من 

الم�صائل ذات ال�صلة.

الأفعال المحظورة
المادة )7(

يحظر على اأي �صخ�ص القيام باأي فعل من االأفعال التالية:

 ا�صتخدام اأية م�صطلحات اأو اأو�صاف اأو األفاظ اأو القيام باأي . 1
فعل يق�صد منه التقليل من �صاأن اأو من قدرات اأي �صخ�ص ذي 

اإعاقة اأو ازدرائه باأي �صكل من االأ�صكال.

�صورة . 2 باأية  اإليه  االإ�صاءة  اأو  االإعاقة  ذي  ال�صخ�ص  ا�صتغالل   
من ال�صور.

ذي . 3 ال�صخ�ص  �صد  التمييز  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  ممار�صة   
االإعاقة، بما في ذلك ارتكاب اأي فعل اأو امتناع متعمد بق�صد 

المن�صو�ص  الخدمات  اأو  الحقوق  على  الح�صول  من  منعه 

عليها في هذا القانون والت�صريعات ال�صارية.

الالزمة . 4 الحماية  اأو  االأ�صا�صية  الرعاية  تقديم  االإهمال في   
لل�صخ�ص ذي االإعاقة من جانب القائم على رعايته.

الإبالغ عن النتهاكات
المادة )8(

اأ- يلتزم القائم على رعاية ال�صخ�ص ذي االإعاقة باإبالغ الهيئة اأو 

ال�صلطات المخت�صة عن اأي فعل يرتكب في مواجهة ال�صخ�ص ذي 

االإعاقة بق�صد ا�صتغالله اأو االإ�صاءة اإليه اأو التمييز �صده.

االإ�صاءة  اأو  االإعاقة  ذي  ال�صخ�ص  ا�صتغالل  عن  التبليغ  تم  اإذا  ب- 

اأو التمييز �صده من غير القائم على رعايته، فال  اإهماله  اأو  اإليه 

على  الح�صول  بعد  اإال  باالإبالغ  قام  من  هوية  عن  االإف�صاح  يجوز 

موافقته الخطية الم�صبقة على ذلك.

لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة لتمكينهم  الهيئة نظاماً خا�صاً  ج- تن�صئ 

الالئحة  وتحدد  بحقهم،  المرتكبة  االنتهاكات  عن  االإبالغ  من 

عن  االإبالغ  واآليات  النظام  ذلك  مكّونات  القانون  لهذا  التنفيذية 

تلك االنتهاكات.

اأخ�سائي الحماية
المادة )9(

من  الحماية  اأخ�صائي  بموجبه  يحدد  قراراً  العام  المدير  ي�صدر 

موظفي الهيئة المعنيين بمتابعة �صوؤون االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، 

الموظفين  هوؤالء  مهام  تحديد  القرار  هذا  يت�صمن  اأن  على 

واخت�صا�صاتهم.

اإجراءات حماية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
المادة )10(

ذوي  االأ�صخا�ص  من  اأي  تعر�ص  الحماية  الأخ�صائي  ثبت  اإذا  اأ- 

االإعاقة للخطر، فيجوز له اتخاذ اأي من االإجرائين التاليين:

 اإبقاء ال�صخ�ص ذي االإعاقة لدى القائم على رعايته �صريطة . 1
الخطر  لرفع  الالزمة  االإجراءات  باتخاذ  خطياً  التزامه 

المحيط بال�صخ�ص ذي االإعاقة، وال�صماح الأخ�صائي الحماية 

بزيارته للتحقق من ذلك.

 التو�صية للهيئة باإيداع ال�صخ�ص ذي االإعاقة في اأحد المراكز . 2
وذلك  االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�ص  وتاأهيل  برعاية  المتخ�ص�صة 

التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  وال�صوابط  ال�صروط  وفق 

لهذا القانون.

ب- في حال وقوع �صرر بليغ اأو وجود خطر محدق بال�صخ�ص ذي 

االإعاقة، يجوز الأخ�صائي الحماية اال�صتعانة بال�صلطات المخت�صة 

الإخراج هذا ال�صخ�ص من المكان الموجود فيه ولو بالقوة الجبرية 

عند االقت�صاء ونقله اإلى اأحد المراكز المتخ�ص�صة برعاية وتاأهيل 

االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة، �صريطة مراعاة االأحكام والقواعد المقررة 

في الت�صريعات ال�صارية ب�صاأن دخول الم�صاكن الخا�صة.

�سجل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
المادة )11(

ُتن�صى الهيئة �صجاًل خا�صاً يت�صمن بيانات االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 

والتحقق من ح�صولهم  �صوؤونهم  متابعة  بهدف  وذلك  االإمارة  في 

على الحقوق والخدمات المقررة بمقت�صى هذا القانون والت�صريعات 

الهيئة  تزويد  االإمارة  في  المعنية  الجهات  جميع  وعلى  ال�صارية، 
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الالئحة  تحدده  ما  وفق  وذلك  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  ببيانات 

التنفيذية لهذا القانون.

البطاقة التعريفية
المادة )12(

اأ- ت�صدر الهيئة بطاقات خا�صة للم�صجلين في �صجل االأ�صخا�ص 

وم�صاعدتهم  بهم  للتعريف  ت�صتخدم  االإمارة  في  االإعاقة  ذوي 

لهم  المقررة  والمزايا  والت�صهيالت  الخدمات  على  الح�صول  في 

بموجب الت�صريعات ال�صارية.

البطاقة  �صكل  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحدد  ب- 

التعريفية لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة و�صروط واإجراءات اإ�صدارها.

املزايا والت�سهيالت
المادة )13(

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المزايا والت�صهيالت التي 

يتمتع بها االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

المخالفات والغرامات
المادة )14(

اأ�صد ين�ص عليها اأي ت�صريع اآخر  اأ- مع عدم االإخالل باأية عقوبة 

يعاقب:

على . 1 تزيد  وال  درهم  األف   )1000( عن  تقل  ال  بغرامة   
)5،000( خم�صة اآالف درهم كل من يخالف اأحكام البند )1( 

من المادة )7( من هذا القانون.

 بغرامة ال تقل عن )5،000( خم�صة اآالف درهم وال تزيد على . 2
)10،000( ع�صرة اآالف درهم كل من يخالف اأحكام البندين 

)2( و )3( من المادة )7( من هذا القانون.

على . 3 تزيد  وال  درهم  األفي   )2000( عن  تقل  ال  بغرامة   
)10،000( ع�صرة اآالف درهم كل من يخالف اأحكام البند )4( 

من المادة )7( والفقرة )اأ( من المادة )8( من هذا القانون، 

وفي حال حدوث �صرر لل�صخ�ص ذي االإعاقة فيجب اأن ال تقل 

قيمة الغرامة عن )10،000( ع�صرة اآالف درهم وال تزيد على 

)50،000( خم�صين األف درهم.

الفقرة  في  عليها  المن�صو�ص  الغرامة  قيمة  ت�صاعف  ب- 

)اأ( من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها 

خالل �صنة واحدة من ارتكاب المخالفة ال�صابقة لها على اأن 

ال تزيد الغرامة في حال م�صاعفتها على )100،000( مائة 

األف درهم.

ال�سبطية الق�سائية
المادة )15(

قرار  بت�صميتهم  ي�صدر  الذين  الحماية  الأخ�صائيي  يكون 

ال�صوؤون  دائرة  عام  مدير  مع  بالتن�صيق  العام،  المدير  من 

الق�صائي  ال�صبط  ماأموري  �صفة  دبي،  لحكومة  القانونية 

في اإثبات االأفعال التي تقع بالمخالفة الأحكام هذا القانون 

له،  تنفيذاً  ال�صادرة  القرارات  اأو  التنفيذية  الئحته  اأو 

ويكون لهم بهذه ال�صفة تحرير محا�صر ال�صبط الالزمة 

واال�صتعانة برجال ال�صرطة عند االقت�صاء.

التظلم
المادة )16(

يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطياً اإلى المدير العام من 

اأي قرار اأو اإجراء يتخذ بحقه بموجب هذا القانون اأو الئحته 

التنفيذية اأو القرارات ال�صادرة بموجبه، وذلك خالل )30( 

ثالثين يوماً من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو االإجراء المتظلم 

منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل مدة ال تجاوز )30( 

لهذه  العام  المدير  ي�صكلها  لجنة  قبل  من  يوماً  ثالثين 

الغاية، ويكون القرار ال�صادر ب�صاأن هذا التظلم نهائياً.

اإ�سدار الالئحة والقرارات التنفيذية
المادة )17(

لهذا  التنفيذية  الالئحة  التنفيذي  المجل�ص  رئي�ص  اأ-ُي�صدر 

القانون.

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  العام  المدير  ب-ُي�صدر 

القانون والئحته التنفيذية.

ال�سريان والن�سر
المادة )18(

الجريدة  في  وُين�صر  �صدوره،  تاريخ  من  القانون  بهذا  ُيعمل 

الر�صمية.

محمد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر في دبي بتاريخ 4 فبراير 2014م

الموافق 4 ربيع الثاني 1435هـ



نتناول في هذا العدد التعليق على الحكم الم�صار اإليه �صابقاً

ون�صلط ال�صوء على قاعدتين كما يلي:

القاعدة الأوىل:
اإن تقا�ص��ي الحا�صن��ة ب��دل �ص��كن م��ن جه��ة عمله��ا ال يح��ول دون 

ا�صتحقاقها الأجر م�صكن الح�صانة.

بيان مناط القاعدة:
تن�ص الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون االأحوال ال�صخ�صية 

االإمارات��ي عل��ى اأن��ه: » يج��ب على من يل��زم بنفق��ة المح�صون اأجرة 

م�ص��كن حا�صن��ة اإال اإذا كان��ت الحا�صن��ة تمل��ك م�ص��كناً تقي��م في��ه اأو 

مخ�ص�صاً ل�صكناها«

فه��ذا الن���ص يق��رر اأن االأ�ص��ل اأن الحا�صن��ة ت�ص��تحق اأج��رة م�ص��كن 

اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات 
 حكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم 120 لسنة 2012 بتاريخ 1/29/ 2013م ـ أحوال شخصية.

يكتبها في هذا العدد:  أ.د.محمد عبد الرحمن محمد الضويني اأ�ستاذ الفقه املقارن مبعهد دبي الق�سائي

اأن ن�صجل ما يجري في �صاحات محاكم 

دب��ي وم��ا يق��وم ب��ه الجه��از الق�صائ��ي 

م��ن ن�ص��اطات قانوني��ة وق�صائي��ة اأكثر 

عمق��اً، واأ�ص��رع تقدم��اً، واأمه��ر حرفي��ة 

تتمي��ز  اأح��كام  ا�ص��ت�صدار  �ص��بيل  ف��ي 

ببراعة اال�ص��تق�صاء وبعد النظر، وقوة 

واال�ص��تقراء،  اال�ص��تنباط  ورجاح��ة 

لتقدي��م حل��ول تتفق و�صحي��ح تطبيق 

الت�ص��ريعات المعم��ول به��ا م��ن جانب، 

وابت��داع حل��ول تتواف��ق م��ع متغي��رات 

الع�ص��ر وتواكب التط��ورات التي تطراأ 

والق�ص��اء   .. المل��ك  اأ�صا���ص  الع��دل 

فري�ص��ة محكمة، و�ص��نة متبعة، ومقام 

وال�ص��لطة  نب��وي..  ومن�ص��ب  عل��ّي، 

الدول��ة  مقوم��ات  اأب��رز  الق�صائي��ة 

ي��د  الق�صائ��ي  والحك��م  الحديث��ة.. 

العدال��ة، واأداته��ا الفعال��ة ف��ي حماي��ة 

الحق��وق، و�صيان��ة الدماء واالأعرا�ص، 

وب��ه  والحري��ات،  الكرام��ة  و�ص��ون 

ُيْف�َصل بين النا�ص فيما يقع بينهم من 

خ�صوم��ات فيوؤت��ى كل ذي ح��ٍق حق��ه.. 

ولعل من اأمانة الكلمة والنطق بالحق 

عل��ى المجتمع من جان��ب اآخر، لتكون 

المح�صلة بناء تراث قانوني وق�صائي 

قانوني��ة  ومب��ادئ  قواع��د  اأ�صا�ص��ه 

ير�ص��يها الق�ص��اء االإمارات��ي ف��ي �ص��اأن 

مناح��ي  كاف��ة  ت�ص��مل  مو�صوع��ات 

الحي��اة.. وبه��ذا الت��راث ُت�َص��يَّد معال��م 

نه�ص��ة ق�صائي��ة وقانونية، وت�ص��ود في 

واالإن�ص��اف  الع��دل  قواع��د  المجتم��ع 

وال�صمائ��ر  النفو���ص  ف��ي  م�ص��تقرة 

والوج��دان، وتنت�ص��ر ف��ي ربوع��ه قي��م 

الخير وال�صالم واالأمن واالأمان..

اجتهادات قضائية
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الح�صان��ة اإال اإذا كان��ت تمتلك م�ص��كناً تقيم فيه، اأو اإذا كان الم�ص��كن 

مخ�ص�صاً ل�صكناها. على اأن هذا الن�ص بهذا المعنى قد اأثار العديد 

م��ن االإ�ص��كاالت والت�ص��اوؤالت عن��د التطبي��ق)1(، لع��ل م��ن اأبرزه��ا، 

م��اذا ل��و كان��ت الحا�صن��ة تتقا�ص��ى ب��دل �ص��كن م��ن جهة عمله��ا، هل 

بذل��ك تك��ون بمثاب��ة م��ن خ�ص���ص له��ا �ص��كنا، وم��ن ث��م فال ت�ص��تحق 

اأجرة م�ص��كن حا�صنة اكتفاء بما تتقا�صاه من جهة عملها؟ اأم اأن ما 

تتقا�ص��اه م��ن جه��ة العمل ال يع��دو اأن يكون جزءاً م��ن اأجرها، ومن 

ث��م ف��ال يح��ول دون ا�ص��تحقاقها الأج��رة م�ص��كن الحا�صن��ة، حيث اإن 

المكلف بالنفقة هو ولي المح�صون، وبذلك تجمع بين االثنين؟

وه��ل عب��ارة )مخ�ص�ص��اً ل�ص��كناها( تت�ص��ع لت�ص��مل المقاب��ل الم��ادي 

لل�ص��كن وال��ذي تح�ص��ل علي��ه من جهة عمله��ا؟ اأم اأنه��ا تقت�صر على 

الم�ص��كن العين��ي المخ�ص���ص له��ا؟ ... ه��ذا م��ا ث��ار الخ��الف ب�ص��اأنه 

حتى ح�صمته محكمة التمييز بدبي في ثالثة من اأحكامها، اآخرها 

الحكم الذي بين اأيدينا اليوم وال�صادر في الطعن رقم 120 ل�ســنة 

2012 بتاريخ 29/ 1/2013م طعن اأحوال �صخ�صية، والذي انتهت 

في��ه اإل��ى اأن تقا�ص��ي الحا�صن��ة ب��دل �ص��كن م��ن جهة عمله��ا ال يعدو 

اأن يك��ون ج��زءاً م��ن اأجره��ا مقاب��ل عمله��ا، ومن ثم ف��ال يحول دون 

ا�صتحقاقها الأجر م�صكن الح�صانة.

ونتناول الحكم بما يف�صح عن القاعدة و�صندها القانوني:

�أواًل: محكمة �أول درجة«)2(:

-تتلخ�ص وقائع الدعوى في اأن الزوجة المدعية لجاأت اإلى محكمة 

االأحوال ال�ص��خ�صية بدبي، فاأقامت الدعوى رقم 224 ل�ســنة 2011 

اأحوال نف���ص م�ص��لمين، �صد زوجها - المدعى عليه - طالبة الحكم 

له��ا - �صم��ن م��ا طلب��ت - باإلزام��ه ب�ص��داد اأج��رة م�ص��كن الح�صان��ة، 

باالإ�صاف��ة اإل��ى ب��دل الأثاث��ه كل خم���ص �ص��نوات، وذل��ك ف�ص��اًل ع��ن 

تطليقه��ا علي��ه طلق��ة اأولى بائنة لل�صرر وال�ص��قاق، حيث اإنها زوجة 

للمدعى عليه ب�صحيح العقد ال�صرعي منذ 4/ 6/2008، وقد دخل 

بها ورزقا على فرا�ص الزوجية بابنتين، وهما في ح�صانتها.

-انته��ت المحكم��ة االبتدائي��ة ف��ي جل�ص��تها بتاري��خ 5 / 3 / 2012م 

اإل��ى رف���ص طلبيها اأجرة م�ص��كن حا�صنة وبدل االأث��اث، رغم الحكم 

بتطليقها منه.

اأن  االأوراق  م��ن  الثاب��ت  اأن  عل��ى  حكمه��ا  المحكم��ة  اأ�ص�ص��ت  -وق��د 

المدعية -الزوجة - تتقا�صى عالوة بدل ال�صكن الخا�صة بالمدعى 

علي��ه �صم��ن راتبه��ا. ولع��ل ذل��ك يج��د تبري��ره ف��ي اأنه ح��ال اجتماع 

الزوجي��ن العاملي��ن ف��ي الحكوم��ة، فاإن من �ص��اأن ذل��ك التاأثير على 

حقوقهما المالية، اإذ اأنهما ي�ص��تحقان عالوة �ص��كن واحدة بناء على 

الرابطة الزوجية التي تجمعهما حال قيام الزوجية، ويقت�صر منح 

عالوة بدل ال�صكن على اأكبرهما راتباً وبفئة المتزوج، طبقاً للفقرة 

)و( من المادة الخام�ص��ة من المر�ص��وم االتحادي رقم )10( ل�ســنة 

1980م ف��ي �ص��اأن روات��ب وع��الوات وب��دالت العاملي��ن ف��ي الق��وات 

الم�ص��لحة، وكذلك المادة الرابعة من قرار مجل���ص الوزراء رقم 16 

ل�سنة 1976 للموظفين المدنيين المواطنين.

ثانيًا: �إلغاء محكمة �ال�ضتئناف لما ق�ضت به �لمحكمة 

�البتد�ئي��ة ف��ي هذ� �لخ�ضو���ص، و�لق�ضاء له��ا باأجرة 

م�ضكن حا�ضنة)3(:

حي��ث ا�ص��تاأنف كل من المدعى علي��ه والمدعية الحكم اأمام محكمة 

اال�ص��تئناف بدب��ي، اإذ ا�ص��تاأنفه المدع��ى علي��ه باال�ص��تئناف االأ�صل��ي 

رق��م 206 ل�ســنة 2012، وا�ص��تاأنفته المدعي��ة باال�ص��تئناف المقاب��ل 

رق��م 207 ل�ســنة 2012، وف��ي جل�ص��ة 5/7 / 2012م حكمت محكمة 

اال�ص��تئناف باإلغاء الحكم الم�ص��تاأنف والق�صاء مجدداً با�ص��تحقاقها 

اأجرة م�ص��كن ح�صانة ) 30000 درهم �ص��نوياً( اعتباراً من �صيرورة 

حكم حا�سم للتمييز: 

تقا�سي احلا�سنة بدل �س��كن م��ن جهة عملها ل 

يحول دون ا�ستحقاقها لأجرة م�سكن احلا�سنة 
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�صبب ا�صتراكهما في عالوة بدل ال�صكن الواحدة، واإذ كان ذلك وجاء 

الحك��م الم�ص��تاأنف عل��ى خالف هذا النظ��ر، فيتعين الحك��م باإلغائه، 

والق�ص��اء  له��ا مج��دداً - وفق��اً لطلباته��ا - باأج��رة م�ص��كن للح�صان��ة 

الحك��م  �صي��رورة  م��ن  اعتب��اراً  �ص��نوياً،  دره��م   )30000( مقداره��ا 

بالتطلي��ق بات��اً، وبب��دل اأث��اث مقداره )10000( دره��م لمرة واحدة. 

وذلك بالنظر اإلى مالءته وي�صاره.

ثالثاً: موقف محكمة التمييز وتاأييدها للحكم المطعون فيه)4(:

حيث تقدم الطاعن -الزوج - بالطعن في هذا الحكم بطريق 

التميي��ز، طالب��اً نق�صه والق�صاء له بم��ا طلب، وذلك بالطعن 

رق��م 120 ل�ســنة 2012، وذل��ك للخط��اأ ف��ي تطبي��ق القان��ون 

والق�ص��ور ف��ي الت�ص��بيب، وف��ي بي��ان ذلك يق��ول الطاعن: ”اإن 

الحك��م المطع��ون في��ه ق�ص��ى للمطع��ون �صدها باأجر م�ص��كن 

ح�صان��ة رغ��م اأنه��ا تتقا�صى بدل �ص��كن من جهة عمله��ا واأقام 

الحك��م ق�ص��اءه ب��اأن ه��ذا الب��دل ال��ذي تتقا�ص��اه �ص��يتم قطعه 

الحكم باتاً، ومبلغ )10000 درهم( بدل اأثاث لمرة واحدة.

-اأ�ص�صت محكمة اال�صتئناف حكمها على اأنه:

م��ا ج��رى علي��ه العمل من اأن تقا�صي الحا�صنة بدل �ص��كن من جهة 

عملها ال يحول دون ا�صتحقاقها لهذا االأجر، الأن بدل ال�صكن الذي 

تتقا�ص��اه م��ن جه��ة عمله��ا جزء من اأجره��ا مقابل عمله��ا، واأن اأجر 

م�ص��كن الح�صان��ة ف��رع م��ن ف��روع النفق��ة الواجبة لل�صغي��ر الفقير 

على اأبيه القادر، طالما اأن ال�صغير مازال م�صتحقاً لتلك النفقة.

اأن��ه ق��د خل��ت االأوراق مما يفيد ملكيتها لم�ص��كن مملوك لها وتقيم 

فيه، اأو اأن االأب قد خ�ص�ص لها م�صكناً تقيم فيه بمح�صونها، االأمر 

الذي يعني ا�صتحقاقها الأجرة م�صكن الحا�صنة قانوناً. 

ا�ص��تالمها  الحا�صن��ة  م�ص��كن  ا�ص��تحقاقها الأج��ر  م��ن  ين��ال  اأن��ه ال 

لعالوة بدل ال�صكن �صمن راتبها، موؤ�ص�صة ذلك على اأنه من المقرر 

بالفق��رة )و( م��ن الم��ادة الخام�ص��ة م��ن المر�ص��وم االتح��ادي رق��م 

)10( ل�سنة 1980م، في �صاأن رواتب وعالوات وبدالت العاملين في 

الق��وات الم�ص��لحة قد ن�ص��ت على اأنه: ))اإذا اجتم��ع الزوج والزوجة 

ف��ي خدم��ة الحكوم��ة االتحادي��ة اأو ف��ي حكوم��ة اإح��دى االإم��ارات 

االأع�ص��اء ف��ي االتح��اد اأو الموؤ�ص�ص��ات العام��ة اأو الهيئ��ات العام��ة اأو 

ال�ص��ركات الت��ي ت�ص��هم فيه��ا الحكوم��ة فيقت�ص��ر من��ح ب��دل ال�ص��كن 

عل��ى اأكبرهم��ا راتب��اً وبفئة المتزوج، م��ا لم يكن كل منهما يعمل في 

جه��ة غي��ر الجه��ة التي يعمل بها االآخر وتبعد عنها بم�ص��افة ال تقل 

عن مائة كيلو متر، ففي هذه الحالة يمنح بدل ال�ص��كن لكل منهما 

وبفئة االأعزب((، وبذات الحكم جاءت المادة الرابعة بقرار مجل���ص 

الوزراء رقم )16( ل�ســنة 1976، للموظفين المدنيين المواطنين، 

وم��وؤدى ذل��ك اأنه في ح��ال اجتماع الزوجين العاملين في الحكومة 

فاإن من �صاأن ذلك التاأثير في حقوقهما المالية، اإذ اأنهما ي�صتحقان 

ع��الوة �ص��كن واح��دة بن��اء عل��ى الرابط��ة الوظيفي��ة الت��ي تجمعهما 

حال قيام الزوجية، وي�ص��ترط الإعماله اجتماع الزوجين في خدمة 

اأي م��ن الجه��ات الم�ص��ار اإليه��ا فيه، ف��اإذا انتهت خدم��ة اأحدهما في 

الجه��ة الت��ي يعم��ل به��ا، اأو انف�صم��ت ع��رى الزوجي��ة بينهم��ا، ف��اإن 

الرابطة الوظيفية تكون قد انف�صمت كذلك، لتخلف �صرط اإعمال 

الن���ص، وه��و اجتم��اع الزوجي��ن ف��ي الخدم��ة، واإذ كان ذل��ك وكان 

الثابت باالأوراق اأن الم�ص��تاأنف اأ�صلياً يعمل لدى القوات الم�ص��لحة، 

واأن الم�ص��تاأنف عليه��ا اأ�صلي��اً تعم��ل ل��دى وزارة التربي��ة والتعلي��م، 

وكان��ت المحكم��ة انته��ت اإل��ى تطليقه��ا علي��ه لل�ص��رر، االأم��ر ال��ذي 

يعن��ي زوال �ص��بب اال�ص��تراك ف��ي الرابط��ة الوظيفي��ة وم��ن ثم زوال 

احلكم ب�سرف عالوة بدل ال�سكن 

للموظفة طليقة املوظف احلكومي

اجتهادات قضائية
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اأجرة م�صكن الح�صانة من مفرداتها.

ون�صي��ف باأن��ه بالرج��وع اإل��ى دالل��ة ن���ص الفق��رة الثانية م��ن المادة 

148 م��ن قان��ون االأح��وال ال�ص��خ�صية نج��د اأن عب��ارة ” اأو مخ�ص�ص��اً 

ل�ص��كناها” ال تعني المقابل المادي لل�ص��كن الذي يقول اإن المطعون 

�صده��ا تح�ص��ل علي��ه م��ن جه��ة عمله��ا، واإنم��ا تعن��ي ال�ص��كن العيني 

المخ�ص�ص لها.

لقد اأح�صنت محكمة اال�صتئناف اإذ ا�صت�صرفت ما �صيوؤول اإليه الو�صع 

م��ن انقط��اع بدل ال�ص��كن الذي تتقا�ص��اه الزوج��ة كمتزوجة بمجرد 

الط��الق، فحكم��ت باإل��زام الزوج باأجرة م�ص��كن الح�صان��ة لمطلقته، 

كم��ا ن�ص��يد بح�ص��ن ا�ص��تداللها ورجوعه��ا اإل��ى القواني��ن والق��رارات 

المنظم��ة لتقا�ص��ي عالوة بدل ال�ص��كن في الدولة، م�ص��تنبطة منها 

اأن انتهاء المحكمة اإلى الطالق اإنما يعني زوال �صبب اال�صتراك في 

الرابطة الوظيفية، ومن ثم زوال �ص��بب ا�ص��تراكهما في عالوة بدل 

ال�صكن الواحدة.

تجدر االإ�صارة اإلى ثبات محكمة التمييز بدبي على ما انتهت 

اإلي��ه م��ن مب��ادئ، اإذ ق��د اأ�ص�ص��ت ه��ذه القاع��دة ف��ي حكمي��ن 

�ص��ابقين له��ا)5(، االأول بتاري��خ25/ 12/2007 ف��ي الطع��ن 

رق��م 77 ل�ســنة 2007، والثان��ي بتاري��خ 10/ 3/ 2009 ف��ي 

الطعنين رقمي 120، 122 ل�ســنة 2008، ثم كان هذا الحكم 

ال��ذي بي��ن اأيدين��ا، وه��و م��ا ي�ص��ير اإل��ى تعاظ��م دور محكم��ة 

تميي��ز دب��ي ف��ي تف�ص��ير القان��ون وارتيادها ق�صب ال�ص��بق في 

ذلك، ومما يوؤكد ذلك اأن محكمة النق�ص باأبوظبي قد حذت 

حذوه��ا و�ص��ارت عل��ى نف���ص المب��داأ ف��ي حكمها ال�ص��ادر في 4 

/ 4 / 2012 الطع��ن رق��م 85 ل�ســنة 2012م ، حي��ث ق�ص��ت 

باأن��ه” لم��ا كان��ت الفق��رة الثاني��ة م��ن الم��ادة 148 م��ن قانون 

االأح��وال ال�ص��خ�صية ن�ص��ت عل��ى اأن��ه: )يج��ب عل��ى م��ن يلزم 

بنفقة المح�صون اأجرة م�صكن حا�صنة اإال اإذا كانت الحا�صنة 

وعب��ارة  ل�ص��كناها(  مخ�ص�ص��اً  اأو  في��ه  تقي��م  م�ص��كناً  تمل��ك 

)مخ�ص���ص ل�ص��كناها( ال تعني المقابل المادي لل�ص��كن الذي 

يقول اإن المطعون �صدها تح�صل عليه من جهة عملها واإنما 

تعن��ي الم�ص��كن العين��ي المخ�ص���ص له��ا، والثاب��ت م��ن وثائق 

المل��ف اأنه��ا توؤج��ر بيت��اً لل�ص��كن تقيم في��ه م��ع المح�صونين، 

والمحكم��ة المطع��ون ف��ي حكمه��ا لم��ا علل��ت حكمه��ا بك��ون 

مقاب��ل ال�ص��كن النق��دي ال ين��زل منزلة ال�ص��كن العيني، تكون 

قد طبقت القانون، ويكون ما اأثير غير �صديد ”)6(

م�صتقباًل وعلى نحو يكون قد جزم باأمر لم يقع وغير محقق 

الوقوع لتعلقه بالم�صتقبل وبما يعيبه وي�صتوجب نق�صه ”

-وف��ي جل�ص��ة 29/ 1/ 2013 ق�ص��ت محكمة التميي��ز بتاأييد الحكم 

المطعون فيه، ورف�ص الطعن.

نع��ي  عل��ى  وتعليق��اً  حكمه��ا  حيثي��ات  ف��ي  المحكم��ة  -تق��ول 

الطاع��ن: ”وحي��ث اإن ه��ذا النع��ي مردود ذل��ك اأن المقرر وفق 

م��ا تق�ص��ي ب��ه الفق��رة الثاني��ة م��ن الم��ادة 148 م��ن قان��ون 

االأح��وال ال�ص��خ�صية اأن االأ�ص��ل هو ا�ص��تحقاق الحا�صنة اأجرة 

م�صكن ح�صانة اإال اإذا كانت تملك م�صكناً تقيم فيه اأو خ�ص�ص 

له��ا ول��ي المح�ص��ون م�ص��كناً تقي��م في��ه م��ع المح�ص��ون وكان 

ممل��وكاً ل��ه. وم��ن المق��رر - ف��ي ق�ص��اء ه��ذه المحكم��ة - اأن 

تقا�ص��ي الحا�صن��ة ب��دل �ص��كن م��ن جه��ة عملها ال يح��ول دون 

ا�ص��تحقاقها ه��ذا االأج��ر، ذل��ك اأن بدل ال�ص��كن ال��ذي تتقا�صاه 

م��ن جه��ة عمله��ا ج��زء م��ن اأجره��ا مقاب��ل عمله��ا، واأن اأج��رة 

م�صكن الح�صانة من فروع النفقة الواجبة لل�صغير على اأبيه 

طالما اأن ال�صغير مازال م�صتحقاً لتلك النفقة. لما كان ذلك 

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وق�صى بالزام 

الطاعن باأجر م�صكن الح�صانة فاإنه يكون قد �صادف �صحيح 

القانون ويكون النعي عليه بهذا ال�صبب على غير اأ�صا�ص”.

التعقيب على احلكم املاثل اأمامنا بدرجاته الثالث:
اأن��ه كان يج��ب عل��ى المحكم��ة  االبتدائي��ة اأن تنتبه اإل��ى اأن انتهاءها 

اإلى الحكم بالطالق بين الزوجين - وقد حكمت بذلك - �ص��يترتب 

علي��ه انف�ص��ال العالق��ة الزوجية، وم��ن ثم توقف ا�ص��تالم المطلقة 

لب��دل ال�ص��كن الجامع للزوجين باعتب��ار اأن مرتبها اأعلى، واأنها من 

تاري��خ الط��الق �صت�ص��تحق ب��دل �ص��كن اأع��زب ولي���ص مت��زوج. وهو ما 

يعني ا�صتحقاقها الأجر م�صكن حا�صنة.

اأن��ه م��ا دام ق��د ثبت لدى المحكمة اأن الزوجة ال تملك م�ص��كناً تقيم 

في��ه ول��م يخ�ص���ص له��ا م�ص��كن ال م��ن الول��ي وال م��ن غي��ره، فاإنه��ا 

بذل��ك ت�ص��تحق اأجرة م�ص��كن ح�صان��ة اإعمااًل لن�ص الم��ادة 148 من 

قانون االأحوال ال�صخ�صية.

اأنه ال يحول ح�صول الحا�صنة على بدل �ص��كن من جهة عملها دون 

ا�ص��تحقاقها الأج��رة م�ص��كن الح�صان��ة، الأن ب��دل ال�ص��كن ج��زء م��ن 

راتبه��ا ال��ذي تتقا�ص��اه مقابل عملها، وهي غير ملزمة ال �ص��رعاً وال 

قانون��اً بنفق��ة المح�ص��ون ف��ي ح��ال وج��ود ولي��ه القادر، وال��ذي تعد 
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اأجاب��ت عل��ى ذل��ك محكمة التمييز بدبي في الحكم الذي بين اأيدينا 

مق��ررة مب��داأ ق�صائي��ا ًهام��اً، باأن خ��روج الزوجة من من��زل الزوجية 

على اإثر اإخالل الزوج بتعهداته ال يعد ن�صوزاً.

تقرير الطعن والرد عليه من قبل حمكمة التمييز:
ف��ي بي��ان الطاع��ن لطعن��ه يق��ول: ”اإن الحك��م المطع��ون في��ه ق�ص��ى 

للمطع��ون �صده��ا بالنفق��ة الزوجي��ة، عل��ى �ص��ند م��ن اأنها ع��ادت اإلى 

طاعته و�صافرت معه الأداء العمرة، في حين اأنها لم تعد لمنزله، كما 

ا�ص��تند اإل��ى اأن خروجه��ا م��ن منزل الزوجية لم يكن ن�ص��وزاً م�ص��قطاً 

لنفقته��ا، ب��ل كان نتيج��ة ع��دم الت��زام الطاع��ن بتنفي��ذ تعه��ده ف��ي 

ال�صل��ح المب��رم بينهم��ا ف��ي دعوى الطاعة الم�ص��ار اإليها باأن ت�ص��تمر 

ف��ي اأداء عمله��ا، وا�ص��تدل الحك��م عل��ى ذل��ك بم��ا ق��رره الطاع��ن اأمام 

الحكمين من اأنه ال يرغب في ا�صتمرارها في العمل، واعتبره اإقراراً 

من��ه بذل��ك، ف��ي حي��ن اأن ذل��ك ال يع��د من��ه منع��ا ًله��ا م��ن العمل، بل 

االأم��ر مت��روك له��ا اإن �ص��اءت ا�ص��تمرت ف��ي العم��ل واإن �ص��اءت تركت��ه 

،واإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه وي�صتوجب نق�صه”.

وف��ي رده��ا عل��ى هذا الطع��ن اأجابت محكمة التمييز - م�ص��تعينة بما 

قررت��ه محكم��ة اال�ص��تئناف - بقوله��ا: ”حي��ث اإن ه��ذا النع��ي م��ردود 

ذل��ك اأن المق��رر وف��ق م��ا تق�ص��ي ب��ه الم��واد 63، 66، 67 م��ن قان��ون 

االأح��وال ال�ص��خ�صية اأن النفق��ة تج��ب للزوج��ة عل��ى زوجه��ا بالعق��د 

ال�صحيح اإذا �ص��لمت له نف�ص��ها ولو حكماً، واأن النفقة ت�ص��مل الطعام 

والك�ص��وة والم�ص��كن والتطبي��ب والخدم��ة للزوج��ة اإن كان��ت مم��ن 

تخدم في اأهلها وما تقت�صيه الع�صرة الزوجية بالمعروف، واأن نفقة 

القاعدة الثانية:
اأن��ه اإذا اأخ��ل ال��زوج بتعهدات��ه وخرج��ت الزوج��ة عل��ى اإث��ر ذل��ك م��ن 

منزل الزوجية، فاإن تركها لمنزل الزوجية ال يعد ن�صوزاً.

بيان مناط القاعدة:
ذلك اأن المادة 71 من قانون االأحوال ال�صخ�صية قد عددت الحاالت 

الت��ي ت�ص��قط ب�ص��ببها نفق��ة الزوج��ة، وم��ن بي��ن ه��ذه الح��االت ” اإذا 

منع��ت نف�ص��ها من ال��زوج اأو امتنعت عن االنتقال اإل��ى بيت الزوجية 

ال�ص��رعي دون ع��ذر �ص��رعي، وكذل��ك اإذا ترك��ت -اأي الزوج��ة - بي��ت 

الزوجية دون عذر �صرعي”.

وهن��ا يث��ور الت�ص��اوؤل ع��ن االمتن��اع اأو الترك الذي يعد عذراً �ص��رعياً 

ف��ال ت�ص��قط مع��ه النفق��ة، وم��ا ال يع��د ع��ذراً �ص��رعيا فت�ص��قط مع��ه 

النفق��ة، لق��د ت��رك الن���ص تقدي��ر ذل��ك للقا�ص��ي ف��ي �ص��وء اأح��كام 

ال�صريعة االإ�صالمية وما ي�صتخل�صه من وقائع الدعوى.

عل��ى اأن الم��ادة 72 من ذات القان��ون في الفقرة االأولى قد بينت اأنه 

يح��ل للزوج��ة الخ��روج م��ن منزل الزوجي��ة في االأح��وال التي تبيح 

له��ا ال�ص��ريعة الخ��روج فيه��ا، وكذل��ك الخ��روج عل��ى نح��و م��ا ج��رى 

ب��ه الع��رف، اأو تقت�صي��ه ال�ص��رورة، دون اأن يع��د ذل��ك ن�ص��وزاً، لع��دم 

اإخاللها بالطاعة الواجبة عليها نحو زوجها.

وتاأتي الفقرة الثانية من ذات المادة، لت�صع قيداً جديداً مقررة حق 

الزوج��ة العامل��ة ف��ي الخروج لعملها دون اأن يع��د ذلك منها اإخالاًل 

بالطاع��ة الواجب��ة عليها، وذلك اإذا كان ال��زوج قد ر�صي بعملها بعد 

الزواج، اأو تزوجها وهي عاملة، اأو كانت قد ا�ص��ترطت عليه الخروج 

للعمل في العقد)7(.

في اإطار هذه االأحكام فاإنه اإذا كان للزوجة حق الخروج للعمل وفقاً 

لما �صبق، ومنعها زوجها من الخروج، رغم اإقراره بحقها في العمل 

وتعه��ده بع��دم منعه��ا، وترك��ت الزوجة من��زل الزوجي��ة لتتمكن من 

الذه��اب اإل��ى عملها، فهل يع��د ذلك منها اإخ��الاًل بالطاعة الزوجية 

يترتب عليه ن�صوزها واإ�صقاط نفقتها؟

خ��روج الزوج��ة لعملها ل يع��د اإخالًل 

بالطاعة اإذا �سبق املوافقة على عملها

اجتهادات قضائية
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الدعوى رقم 917 ل�ســنة 2009 اأحوال نف���ص م�ص��لمين، الأنه هدمها 

باإقراره اأمام الحكمين برف�صه ا�صتمرارها في العمل، واإذ اأن الحكم 

المن��وه عن��ه وباعتماده عقد ال�صلح المب��رم بينهما فاإنه يكون اأثبته 

وفق بنوده وما رتبه من التزامات متقابلة في ذمة الطرفين، ومنها 

قبوله ا�صتمرارها في العمل، واإذ اأن الم�صتاأنف عليها اأ�ص�صت دعواها 

على اإخالل الم�صتاأنف بالتزاماته الواردة باالتفاقية، وبذات ال�صبب 

دفعت دفعه بن�ص��وزها، وكان الثابت بتقرير الحكمين اأن الم�ص��تاأنف 

يرف���ص ا�ص��تمرارها ف��ي عمله��ا، وق��د خل��ت االأوراق من اأ�ص��باب لهذا 

الرف���ص، االأم��ر ال��ذي ت�ص��تخل�ص من��ه المحكمة اإخالل الم�ص��تاأنف 

ف��ي تنفي��ذ تعه��ده ال��ذي ارت�ص��اه بمح���ص اإرادت��ه بال�صل��ح المثب��ت 

بموج��ب الحك��م، وم��ن ث��م ف��ال يع��د خروجه��ا م��ن م�ص��كن الزوجية 

رف���ص  الم�ص��تاأنف  اأن  طالم��ا  النفق��ة  ف��ي  لحقه��ا  م�ص��قطاً  ن�ص��وزاً 

ب��دوره تنفي��ذ التزام��ه با�ص��تمرارها ف��ي العمل، وهو االأم��ر الذي لم 

يك��ن مطروح��اً عل��ى ف�صيلة قا�صي التنفيذ ف��ي التنفيذ المقام منه 

�صده��ا، وق��د انتف��ى اأي �ص��بب اآخ��ر ل�ص��قوط النفق��ة الزوجي��ة ع��ن 

الم�ص��تاأنف عليه��ا خ��الل فت��رة خروجه��ا م��ن م�ص��كن الزوجي��ة وهو 

م��ن الحك��م ا�ص��تخال�ص مو�صوعي �ص��ائغ له اأ�صله الثاب��ت باالأوراق، 

وي��وؤدي اإل��ى النتيج��ة التي انتهى اإليها وبما يكفي لحمل ق�صائه في 

ه��ذا الخ�صو���ص، وال مخالف��ة في��ه للقان��ون ويت�صمن ال��رد على ما 

اأث��اره الطاع��ن م��ن اأ�ص��انيد مخالف��ه، وم��ن ثم ف��اإن النع��ي عليه بما 

�ص��لف ال يع��دو ج��داًل فيم��ا لمحكم��ة المو�ص��وع من �ص��لطة تقديره، 

ال يجوز اإثارته اأمام هذه المحكمة، ومن ثم كان على غير اأ�صا�ص.

الزوج��ة تعتب��ر دين��اً في ذم��ة الزوج من تاريخ االمتن��اع، مع وجوبها 

ب��ال توق��ف عل��ى التقا�ص��ي وال ت�ص��قط اإال ب��االأداء اأو االإب��راء. ووفقاً 

للم��ادة 71 /1 م��ن قان��ون االأح��وال ال�ص��خ�صية ف��اإن نفق��ة الزوج��ة 

ت�ص��قط عن الزوج في االأحوال التي بينتها، ومنها اإذا منعت نف�ص��ها 

ع��ن ال��زوج، اأو امتنعت عن االنتقال اإلى بيت الزوجية ال�ص��رعي دون 

ع��ذر �ص��رعي، ويدخ��ل ف��ي ذل��ك م��ا اإذا امتنع��ت ع��ن الع��ودة اإلى بيت 

الزوجي��ة بغي��ر ع��ذر مقب��ول �ص��رعاً،واأن تقدي��ر وا�ص��تخال�ص م��ا اإذا 

كان يوجد لدى الزوجة عذر �ص��رعي اأو غير �ص��رعي، وكذلك تقدير 

اأقوال ال�ص��هود وا�ص��تخال�ص الواقع منها هو مما ت�صتقل به محكمة 

المو�ص��وع بغي��ر معق��ب عليه��ا في ذلك متى كان تقديرها �ص��ائغاً له 

اأ�صل ثابت باالأوراق.

 لم��ا كان ذل��ك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة 

ف��ي الم�ص��اق المتقدم، واأقام ق�ص��اءه بالنفقة الزوجية على ما اأورده 

بمدوناته من اأنه )وكان الثابت باالأوراق اأن الم�صتاأنف اأقام الدعوى 

رقم 917 ل�ســنة 2009 اأحوال �ص��خ�صيه �صد الم�ص��تاأنف عليها اأمام 

محكمة دبي ال�ص��رعية بتاريخ 2009-9-13 طالباً الحكم بدخولها 

في طاعته، وفي ذات الدعوى قدمت الم�ص��تاأنف عليها طلباً عار�صاً 

طلب��ت ف��ي ختامه��ا تطليقه��ا لل�ص��رر، واإثب��ات ح�صانته��ا، واإلزام��ه 

بنفق��ة زوجي��ة واأج��رة خادم��ه وم�ص��كن ح�صان��ة، وق��د انته��ت تل��ك 

الدع��وى بال�صل��ح فيم��ا بينهم��ا، وكان من �صمن بن��ود ال�صلح تنازل 

كل طرف عن دعواه، وتعهد الم�صتاأنف بت�صكينها في الم�صكن الذي 

يبني��ه، وموافقت��ه عل��ى ا�ص��تخراجها رخ�صة �ص��واقة وقيادة ال�ص��يارة 

وا�ص��تمرارها ف��ي عملها، وع��دم اأحقيتها في العمل لدى جهة اأخرى 

ب��دون موافقت��ه، مقاب��ل تعهده��ا بطاعت��ه، وبتاري��خ 31-12-2009 

حكم��ت المحكم��ة باإلح��اق اتفاقي��ة ال�صل��ح بين الطرفي��ن بمح�صر 

الجل�ص��ة واعتباره��ا ف��ي ق��وة ال�ص��ند التنفي��ذي. واإذ كان الثاب��ت من 

�ص��هادة �ص��اهدي الم�ص��تاأنف عليه��ا اأنه��ا نف��ذت ه��ذا االتف��اق، وع��ادت 

اإلى م�صكن الزوجية، غير اأن الم�صتاأنف لم يلتزم بالبنود التي عليه 

مم��ا ح��دا به��ا الخ��روج م��ن م�ص��كن الزوجية م��رة اأخ��رى. ولما كان 

ذلك وكان الثابت ب�صهادة ال�صاهدين واإفادة اإدارة الجن�صية واالإقامة 

بدبي اأن الم�صتاأنف عليها �صافرت مع الم�صتاأنف الأداء العمرة بتاريخ 

2010-2-6، وق��د ع��ادا بتاري��خ 2010-2-10 االأم��ر ال��ذي يقط��ع 

بدخولها في طاعته بعد تاريخ االتفاقية، وال ينال من ذلك ما حاج 

به الم�ص��تاأنف وتم�ص��كه بن�ص��وزها وفق ما بينته ال�ص��فوية والخطية 

والمتمثل��ة ف��ي �ص��هادة �ص��اهديه، واالإفادة ال�صادرة ع��ن محكمة دبي 

ال�ص��رعية بتاري��خ 2010-4-14 برف�صه��ا تنفيذ الحك��م ال�صادر في 

املراجع

)1( للتو�صع في �صرح هذا الن�ص وتاأ�صيله 
ي��راج��ع م��وؤل��ف��ن��ا: اأح��ك��ام ال��ح�����ص��ان��ة وف��ق��اً 

االإم���ارات���ي  ال�صخ�صية  االأح�����وال  ل��ق��ان��ون 

من  بدبي،  التمييز  محكمة  باأحكام  معززاً 

�س 301 اإلى �ص 312 من اإ�صدارات معهد 

دب���ي ال��ق�����ص��ائ��ي، وي���راج���ع اأي�����ص��ا ف��ي ه��ذا 

الخ�صو�ص اأحكام المحاكم العليا في دولة 

عنوان  تحت  المتحدة،  العربية  االإم���ارات 

وم�صتمالتها،  للنفقة  الق�صائية  المبادئ 

من اإ�صدارات معهد دبي الق�صائي.

االبتدائية  دبي  محكمة  حكم  يراجع    )2(
2011 في  224 ل�سنة  الدعوى رق��م  �  في 

اأح��وال  2012م   /  3  /  5 بتاريخ   جل�صتها 

نف�ص م�صلمين.

دبي  ا�صتئناف   محكمة  حكم  ي��راج��ع   )3(
في   2012 لــ�ــســنــة    207  ،206 رق���م���ي   �

جل�صتها بتاريخ  5 / 7 / 2012م  ا�صتئناف 

اأحوال �صخ�صية ومواريث.

)4( ي���راج���ع ح��ك��م م��ح��ك��م��ة ت��م��ي��ي��ز دب����ي � 

 29 2012 بتاريخ  120 ل�سنة  الطعن رقم 

/ 1 / 2013م ، طعن اأحوال �صخ�صية.

دب��ي  تمييز  محكمة  ح��ك��م   / ي��راج��ع   )5(
رقم  الطعن  في   2007  /12  /25 بتاريخ 

77 / 2007 طعن اأحوال �صخ�صية. وحكم 
محكمة تمييز دبي بتاريخ 10/ 3/ 2009 

 2008  /  122  ،120 رقمي  الطعنين  في 

طعن اأحوال �صخ�صية.

ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال��ن��ق�����ص  )6( ح��ك��م م��ح��ك��م��ة 
ق،   6 �ــس   ،2012 ل�سنة   85 رق���م  ال��ط��ع��ن 

بتاريخ 4 / 4 / 2012م، اأحوال �صخ�صية، 

مجموعة اأحكام االأحوال ال�صخ�صية لل�صنة 

الق�صائية ال�صاد�صة 2012 �س100.

ا�����ص����ت����راط  ت���ف�������ص���ي���ل  ف�����ي  ي�����راج�����ع   )7(
ال����زوج����ة ع���ل���ى زوج����ه����ا ال����خ����روج ل��ل��ع��م��ل 

النكاح  بعقد  المقترنة  ال�صروط  موؤلفنا: 

 184 �ص  اإل��ى   171 �ص  من  وتطبيقاتها، 

�صنة  الق�صائي  دب��ي  معهد  اإ���ص��دارات  م��ن 

2013م.
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كاميرا المعهد

زيارة وفد معهد الكويت للدرا�صات الق�صائية والقانونية للمعهد

�صعادة �صلطان بن بطي مدير عام دائرة االأرا�صي واالأمالك والقا�صي د. جمال ال�صميطي اأثناء توقيع اتفاقية التعاون

اجتماع المجل�ص العلمي  اجتماع مجل�ص ادارة المعهد برئا�صة الم�صت�صار ع�صام الحميدان

برئا�صة القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي المدير العام
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المقدم الدكتور عبد الرحمن ال�صاعر مدير اإدارة ال�صوؤون القانونية ل�صرطة دبي 

يكرم المعهد وي�صلم درعاً تذكارية ل�صعادة المدير العام

زيارة االأ�صتاذ ح�صن عرب من مكتب التميمي للمحاماة للمعهد 

ولقائه مع �صعادة المدير العام

برنامج اإعداد وتمكين القادة

الدفعة الخام�صة من حفل تخريج دبلوم تاأهيل المحكمين االأ�صريين



94

تخريج طلبة ”التدريب العملي كلية القانون بجامعة عجمان - الدفعة التا�صعة”

القا�صي د. جمال ال�صميطي يكرم �صريف باجو الم�صت�صار التدريبي

كاميرا المعهد

زيارة �صعادة محمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية

 وتوظيف الموارد الب�صرية الوطنية )تنمية(

للمعه��د،  والموا�ص��الت    الط��رق  بهيئ��ة  االإداري��ة   الخدم��ات  اإدارة  تكري��م 

وت�صلمت درع التكريم الزميلة هند هالل من�صق الموارد الب�صرية بالمعهد

المحامي عبد المنعم بن �صويدان

 ”التدريب العملي كلية القانون بجامعة عجمان- الدفعة التا�صعة”
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تخريج برنامج التوجيه واالإر�ساد – اجلزء الثاين

القا�صي د. جمال ال�صميطي يكرم القا�صي د. علي كلداري

القا�صي فهد ال�صام�صي

الم�صت�صار عبد الل ال�صريف

القا�صي محمد مبارك ال�صبو�صي

ويكرم الم�صت�صار محمد ح�صين بن علي الحمادي رئي�ص النيابة

القا�صي �صهاب ال�صحي

القا�صي عبد الرحمن العو�ص

م�صرفة البرنامج اأ. �صالمة حمد



عقٌد من الزمن مّر على قلوبنا املكلومة بفقدانك..

وعقد اآخر مي�صي وينق�صي وتظل ذكراك رغم البعاد ال�صرمدي..

ت�صكننا  روح  اإىل  اأرواحنا  ر�صالة تطري من  الفراق  هذا  وت�صق �صمت 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  خل�صها 

التي  الطماأنينة  تلك  ليهبه  �صعراً  قلمه  بها مداد  و�صال  ل�صانه،  على 

يرجتيها قائد من �صعبه، ووالد من اأبنائه، وعائل من معيليه يف بّثه 

هدهدة االأمان وتربيته ال�صكينة )من قرير العني بعد التعب(.

ورغم اأن زايد رحمه الل وطيب ثراه له من جميل االأثر ال�صيء الكثري 

اإال اأن حممد بن را�صد اأراد اأن يجعل من كلمته تلك �صهادة منه ومن 

�صعبه عّلها متنحه االأمن يوم الفزع االأكر.

عري�صة،  حياة  حتيا  واأن  طويلة  حياة  حتيا  اأن   بني  كبري  فرق  حقاً 

موؤ�صر  يف  الرقم  يتزايد  اأن  يعني  هذا  طويلة  حياتك  تكون  فحني 

اأنت،  اأو متّلها  ال�صنوات وي�صبح الرقم يف ت�صاعد حتى متّلك احلياة 

تغ�ص عنها النظر غري اآبه مبا امتالأت به من عمل �صالح كان اأم غري 

ذلك.

لد ذكرك واإن فني  وعلى اجلانب االآخر فحني حتيا حياة عري�صة ُيخَّ

ج�صدك، ت�صعى فيها بكل خري و�صرف واإخال�ص، فاأنت بذلك ت�صيف 

ل�صنواتك �صنوات، وجتر كل من يعرفك على حبك واحرتامك.

و�صتان اأن تعطي مما مّن الل تعاىل به عليك حباً وموؤازرة وا�صت�صعاراً 

حاجتك  عن  فا�صت  بلقيمات  تلقي  اأن  وبني  والواجب،  بامل�صوؤولية 

واآثرت اأن تطعمهم بها ا�صتعالء وغروراً وغطر�صة.

وهيهات بني من فهم هموم �صعبه وحملها على عاتقه تكليفاً ال ينتهي 

اإىل املمات ف�صرف به الكر�صي. وبني من جل�ص على كر�صي لعّله مينحه 

رفعة و�صرفاً.

قالها قبل اأن يلحق بالرفيق االأعلى:

»اإن ِمّت يف رم�صان ال تخروا �صعبي اإال بعد الفطور«

اأي حنو ذلك الذي يغلف قلبه في�صغله بحالنا حياً وميتاً؟

اأي رفق ذلك الذي يدفعه لقول ذلك كيال يجمع على �صعبه بني 

جوع ال�صيام وحزن الفراق؟

حقاً .. زايد ومن مثلك يا اأبي؟!

رحمك الل رحمة وا�صعة
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ومن مثلك يا أبي؟! 



مبادرات

�سمن اإطار يوم زايد للعمل االإن�ساين وتخليدًا لذكرى املغفور له باإذنه تعاىل الوالد ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان، والذي يوافق 19 رم�سان من كل عام، يطرح معهد دبي الق�سائي مبادراته

األبوم اإن�سانيته.. اإلهام املبدعنيفوالة العيد�سقيا الرتاويح




