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عن المجلة
»مجلة معهد دبي الق�سائي« ُتعنى بن�سر البحوث والدرا�سات القانونية المتعلقة بتقنية 

مٌة تقبل الن�سر باللغة العربية، والإنجليزية،  المعلومات والعلوم الحديثة، مجلٌة علميٌَّة ُمَحكَّ

ودرا�سُتها  فْت بحوُثها  ُو�سِ اإلى طبيعة مو�سوعاتها حيث  اهتمامها  يلفت مجال  والَفَرن�سية. 

بالقانونية، وتعلَّقْت بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة.

�سوء  في  بحثها  يتحتم  التي  المعا�سرة  القانونية  الم�سكالت  في  مو�سوعاتها  وتتمثل 

التقدم العلمي بطفرتيه: طفرة التقدم في مجال المعلومات و�سبكة الت�سال، وطفرة التقدم 

في المجال البيولوجي.

لقد جاء ُعنواُن المجلة من ال�سعة وال�سمول اإلى حد كبير؛ لأن ح�سيلَة التطورات العلمية 

�سريعٌة ومتنوعٌة، ول فكاَك من اأبعاِدها وانعكا�ساِتها على كافة فروع القانون.

والمجلة تت�سمن الأبواب الآتية:

- البحوث والدرا�سات القانونية.

- الجتهادات الق�سائية وت�سمل:

التعليق على الأحكام.  

المبادئ القانونية التي ير�سيها الق�ساء الإماراتي والق�ساء المقارن.  

- الن�سو�ص القانونية الم�ستحدثة.

- التقارير العلمية عن الندوات والموؤتمرات وور�ص العمل.

- عر�ص الر�سائل الجامعية والكتب.

األهداف:
اإجراء البحوث والدرا�سات القانونية المتعلقة بالذكاء . 	   تعزيز وتكري�ص ثقافة ومنهجية 

ال�سطناعي والعلوم المتقدمة.

الت�سريعي . 	 التطور  تعك�ص  التي  القانونية  وال��درا���س��ات  بالبحوث  الق�سائي  العمل  اإث���راء   

المواكب للتقدم العلمي، ما يعين القا�سي في اأداء عمله وتو�سيع مداركه وزيادة ح�سيلته 

المعلوماتية.

 العمل على تن�سيط الجتهاد في مجال الفقه والق�ساء من خالل ن�سر الدرا�سات والبحوث . 	

والمقالت المعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�سلة بانعكا�سات التقدم العلمي.

  اإمداد المحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم في تطوير الق�ساء في . 	

اإطار تعاون مثمر بين الفقه والق�ساء.

الهتمام بالدرا�سة القانونية المقارنة للقوانين واأحكام الق�ساء لالطالع على الخبرات . 	  

العلمي  التقدم  انعكا�سات  الناتجة عن  القانونية  للم�سكالت  الأجنبية وطريقة معالجتها 

وتاأثيره، مع مراعاة قيم المجتمع وم�سالحه.

ع مع التقدم العلمي بغر�ص . 	  الهتمام بدرا�سة الت�سريعات المكملة التي تعك�ص تجاوب الُم�َسرِّ

رفع ما قد يكون من تناق�ص بين ن�سو�سها اأو بينها وبين غيرها من ت�سريعات، فالتحديث 

الت�سريعي لأي قانون يجب اأن يكون نتاج تركيب علمي متنا�سق.

بنتائج . 	 المعنية  ال��دوائ��ر  اإم��داد  في  و�سريع  فعال  وج��ه  على  مهامه  باإحدى  المعهد  قيام   

الدرا�سات والبحوث التي يمكن اأن تفيد تلك الدوائر في ت�سخي�ص الم�سكالت التي يعك�سها 

يلزم  ال�ستعجال، حيث  في حالت  وبخا�سة  المقترحة..  الحلول  وتقديم  العلمي  التقدم 

�سرعة التدخل الت�سريعي تحت تاأثيره.

 اإثراء المكتبة القانونية ب�سفة خا�سة والمكتبة العربية ب�سفة عامة، لي�ص فقط بالبحوث . 	

الدرا�سات  ه��ذه  وبنتائج  بل  الحديثة،  والعلوم  المعلومات  بتقنية  المتعلقة  وال��درا���س��ات 

وتقويمها في �سوء ما ي�سفر عنه التطبيق العملي.

اأولوية الن�شر وترتيبه:
- المو�سوعات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تاريخ و�سول البحث اإلى مدير تحرير المجلة.

- تنوع مو�سوعات البحث.

- ترتيب البحوث في المجلة يخ�سع لعتبارات فنية.
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قواعد النشر
الن�سر بالمجلة يتم وفقاً للقواعد التالية:

 اأن يت�سم البحث بالعمق والأ�سالة والثراء المعرفي.. 	

 اللتزام باأ�سول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.. 	

 يجب اأن يكون البحث خالًيا من الأخطاء اللغوية والنَّْحوية، مع مراعاة الترقيم المتعارف . 	

اإلى �سبط، وتقوم هيئة التحرير  عليه في الأ�سلوب العربي، و�سبط الكلمات التي تحتاج 

بالمراجعة اللغوية والتعديل بما ل يخل بمحتوى البحث اأو م�سمونه.

 اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره على اأي نحو كان، اأو تم اإر�ساله للن�سر في غير المعهد، . 	

ويثبت ذلك باإقرار من الباحث.

 يقدم البحث عبر اأحد العناوين الإلكترونية الخا�سة بالمعهد اأو باإدارة المعرفة والن�سر.. 	

 األ يزيد عدد �سفحات البحث اأو الدرا�سة على 50 �سفحة من الحجم العادي )A4( واأن ل . 	

يقل عن 40 �سفحة، ويجوز في بع�ص الحالت التغا�سي الزيادة في عدد ال�سفحات اإذا كان 

تق�سيم البحث اإلى ق�سمين اأو اأكثر يوؤدي اإلى الإخالل بوحدة البحث.

 يلتزم الباحث بعدم اإر�سال بحثه اإلى اأية جهة اأخرى للن�سر حتى ي�سله رد المجلة.. 	

 يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �سيرته العلمية، وعنوانه بالتف�سيل ورقم هاتفه، والفاك�ص . 	

)اإن وجد( وبريده الإلكتروني.

 تخ�سع البحوث التي ترد اإلى المعهد للتقويم والتحكيم من ِقَبل المخت�سين للحكم على . 	

اأ�سالتها وجديتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�سها، ومن َثمَّ �سالحيتها للن�سر من عدمها.

 يمنح كل باحث خم�ص ن�سخ من العدد المن�سور فيه بحثه.. 		

 يمنح المعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تقرر �سالحيتها للن�سر ويقوم المعهد بن�سرها.. 		

اإعادة . 		 ت�سبح البحوث والدرا�سات المن�سورة ملًكا لمعهد دبي الق�سائي، ول يحق للباحث   

ن�سرها في مكان اآخر دون الح�سول على موافقة كتابية من المعهد.

 للمعهد الحق في ترجمة البحث اأو اأجزاء منه-متى اقت�سْت الظروف ذلك - بما ل يخل . 		

بمحتوى البحث، اأو م�سمونه، اأو فحوى مادته العلمية.

 اأ�سول البحوث التي ت�سل اإلى المجلة ل ترد �سواء ن�سرت اأو لم تن�سر.. 		

 تر�سل البحوث اإلى مدير تحرير المجلة عبر البريد الإلكتروني research@dji.gov.ae اأو . 		

على اأحد العناوين الإلكترونية المثبتة بالمجلة.

المحتويات

كشاف أعداد المجلة  

تقديم  
بقلم: القاضي د. جمال حسين السميطي 

كلمة العدد
بقلم: أسرة التحرير  

دراسات:
نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية وفقًا لقوانين دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، دراسة تحليلية:
دكتورأحمد مصطفى الدبوسي  

مقاالت:
هل سيؤدي كوفيد- 19 إلى االحتجاج بشرط القوة القاهرة؟.

آن هنري وديفيد كيركباتريك 
أكبر خمس قضايا في قانون التكنولوجيا منذ عام 2016. 

أحكام النقض 2020:
حكم محكمة النقض الفرنسية لعام 2020: شركة أوبر ضد سائقيها.

تشريعات:
قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.

القانون رقم 9 لسنة 2020م 
قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء.

القانون رقم 12 لسنة 2019م. 
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ا�سم الباحثالبحثم
ال�سفحات

لغة الن�سربيانات الن�سر
اإىلمن

1
امل�سوؤولية املدنية النا�سئة عن اجلرمية املعلوماتية يف 

القانون الدويل اخلا�ص.
العربيةالعدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ مايو 2012 م.1652اأ.د. اأحمد حممد اأمني الهواري

2
حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات : تعليق على 

باكورة اأحكام الق�ساء الدبوي.
العربيةالعدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ مايو 2012 م.56100اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

3
تعليق على ق�ساء دبي ب�ساأن الخت�سا�ص الق�سائي بجرائم 

الإنرتنت
العربيةالعدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ مايو 2012 م.104137د.   عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

4

الن�سو�ص القانونية امل�ستحدثة: الن�سو�ص القانونية ذات 

ال�سلة بانعكا�سات التقدم العلمي التي اأدخلت على ن�سو�ص 

القوانني الرئي�سة. 

العربيةالعدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ مايو 2012 م.140147اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

5
دعوة امل�سرع لرفع التعار�ص بني ثبوت الن�سب بالب�سمة 

الوراثية ونفيه باللعان
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.1633اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

6
عقد اإيواء املوقع الإلكرتوين 

 درا�سة مقارنة 
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.3577د. طاهر  �سوقي حممد حممود

الت�سويت الإلكرتوين واأثره يف ممار�سة الدميقراطية7
د. عبد الكرمي  حممد حممد 

ال�سروي
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.78137

8
قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة 

الإمارات العربية املتحدة
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.139186د.   عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

9
اأ�سواء  على ن�سو�ص املر�سوم ب�ساأن امل�سوؤولية املدنية عن 

الأ�سرار النووية
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.189219اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

10
تاأمالت يف اأحكام �سند ال�سحن البحري الإلكرتوين 

)مقال(
العربيةالعدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 2013 م.221230امل�ست�سار  الأمني عثمان اإ�سماعيل

العربيةالعدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذو القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 15722013اأ.د. اأحمد حممد اأمني الهواريعقود التجارة الإلكرتونية يف  القانون الدويل اخلا�ص 11

العربيةالعدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذو القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 2013 م.75164اأ.د. ماجدة  �سلبيحماية امل�ستهلك الإلكرتوين يف العقد الإلكرتوين12

العربيةالعدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذو القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 2013 م.167206د.   طاهر �سوقي موؤمنالرقابة على حمتوى الإنرتنت13

14
باكورة الأحكام الق�سائية ملحكمة متييز دبي يف تطبيق 

تقنيات الت�سالت يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية
العربيةالعدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذو القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 2013 م.209217اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

كشاف أعداد المجلة
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ا�سم الباحثالبحثم
ال�سفحات

لغة الن�سربيانات الن�سر
اإىلمن

15
حكم املحكمة الأمريكية العليا : ت�سريب معلومات �سرية   

للتحايل يف �سوق الأوراق املالية 
العربيةالعدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذو القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 2013 م.219232 اإعداد هيئة حترير املجلة

العربيةالعدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 2014 م.1865د.   حممد  ال�سيد الد�سوقياملبادئ الرئي�سة  للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار النووية16

17
اجلرمية املعلوماتية: درا�سة مقارنة بني القانونني الليبي 

والإماراتي
العربيةالعدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 2014 م.66103د.  رحاب علي عمي�ص

18
تعليق على حكم حمكمة الق�ساء الإداري امل�سرية يف �ساأن 

حجب املواقع الإباحية
العربيةالعدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 2014 م.104145امل�ست�سار  ح�سن البنا عبد اهلل عياد

19
حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون الوقت 

الكامل للمباراة
العدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 2014 م.146158امل�ست�سار �ستيوارت بيبوورث

العربية 

والإجنليزية

 20

التخفي: نظرة متعمقة يف �سبكة تور )�سبكة تخفي( 

واآثارها على اأمن احلا�سوب وحرية الراأي والتعبري يف 

الع�سر الرقمي.

24107ت�سيل�سي اأيه لوي�ص
العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / فرباير 2015 

م.

العربية 

والإجنليزية

21
املخاطر القانونية الدولية املتعلقة بامل�سادر املفتوحة 

وحلولها املحتملة.
111163ت�سينج يو هو 

العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / فرباير 2015 

م.

العربية 

والإجنليزية

22

تعليق حول حكم حمكمة العدل الأوربية ال�سادر يف 13 

مايو 2014 ب�ساأن احلق يف اعتبار بع�ص الوقائع يف طي 

الن�سيان.

168178ال�ساحلني حممد العي�ص
العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / فرباير 2015 

م.
العربية

23

امل�سوؤولية املدنية عن اأ�سرار املنتجات الطبية املعيبة 

)درا�سة مقارنة بني القانون الإماراتي والقانون 

الَفَرن�سي(.

د.  رغيد عبد احلميد فتال

د.  اأحمد �سليمان
العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.1879

24
القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكرتوين يف 

الت�سريع الإماراتي.
العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.80117د.  زياد خليف العنزي

العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.118143د.  طاهر �سوقي موؤمن�سروط الإعالن التجاري عرب الإنرتنت25

26

حكم وقتي ب�ساأن تدابري وقتية وحتفظية، �سادر من ِقَبل 

رئي�ص جلنة الطعون التابعة ملحكمة التحكيم الريا�سية يف 

دعوى التحكيم رقم 3861/اأ/ 2014، املنظورة اأمام حمكمة 

التحكيم الريا�سية.

حكم حتكيم �سادر من ِقَبل حمكمة 

التحكيم الريا�سية.
العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.144153

تابع كشاف أعداد المجلة
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27

دعوى التحكيم رقم 3488 / ت/ 2014 ، حمكمة التحكيم 

الريا�سية املرفوعة من ِقَبل الوكالة العاملية ملكافحة 

املن�سطات، �سد ال�سيد / جوها ل لوكا. 

حكم حتكيم �سادر من ِقَبل حمكمة 

التحكيم الريا�سية.
العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.154193

28

دعاوى التحكيم:  3665 و 3666 و 3667 / ت / 2014 

) حمكمة التحكيم الريا�سية( الدعوى املرفوعة من 

قبل لوي�ص �سواريز ونادي بر�سلونة لكرة القدم واحتاد 

اأوروجواي لكرة القدم �سد الحتاد الدويل لكرة القدم، 

حكم حتكيم �سادر من قبل حمكمة التحكيم الريا�سية.

حكم حتكيم �سادر من ِقَبل حمكمة 

التحكيم الريا�سية.
العربيةالعدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 2015 م.194227

29
تدابري الأمم املتحدة ملكافحة ا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�ص 

اإرهابية: عالج جذري للم�سكلة اأم جمرد م�سكن لها؟
العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه�/ يوليو 2016م.48 18د.  ماهر اإدري�ص البنا

العربية 

والإجنليزية

30
م�ستقبل حقوق امللكية الفكرية يف جمال اللوحات املقتب�سة 

من �سور 
العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه�/ يوليو 2016م.5094ت�سينج يو هو 

العربية 

والإجنليزية

31
حق الويل يف اإلزام احلا�سنة بتمكينه من الروؤية الإلكرتونية 

للمح�سون عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي.
العربيةالعدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه�/ يوليو 2016م.96104اأ.د. حممد عبد الرحمن ال�سويني

التعدي على العالمة التجارية لوي فيتون 32

حكم �سادر من حمكمة ا�ستئناف 

الوليات املتحدة الأمريكية �� 

الدائرة التا�سعة

العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه�/ يوليو 2016م.106120
العربية 

والإجنليزية

33
نزاع حول نطاق العالمة التجارية،

 Taylorgang.Com

WIPO مركز الويبو

للتحكيم والو�ساطة
العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437هـ/ يوليو 2016م.122137

العربية 

والإجنليزية

34
القانون  يف  امل�ستهلك  وحماية  الإلكرتونية  ال�سكلية 

الإماراتي واملقارن

الأ�ستاذ الدكتور عابد فايد عبد 

العربيةالعدد الثامن/ ال�سنة اخلام�سة/ ذو احلجة 1438 ه� / يوليو 2018 م1851الفتاح فايد

35

املوؤلف  حقوق  لقانون  وفًقا  الريا�سية  امل�سنفات  حماية 

 2002 ل�سنة   )7( رقم  الإماراتي  املجاورة  واحلقوق 

والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة

د. عامر حممود الك�سواين

د. مراد حممود املواجدة
العربيةالعدد الثامن/ ال�سنة اخلام�سة/ ذو احلجة 1438 ه� / يوليو 2018 م5297

36
الأبعاد الد�ستورية للف�ساء الإلكرتوين:

درا�سة مقارنة

 د. �سيمون بدران
العربيةالعدد الثامن/ ال�سنة اخلام�سة/ ذو احلجة 1438 ه� / يوليو 2018 م99134

تابع كشاف أعداد المجلة
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نزاع الطماطم37
حكم املحكمة العليا بالوليات 

املتحدة الأمريكية
العدد الثامن/ ال�سنة اخلام�سة/ ذو احلجة 1438 ه� / يوليو 2018 م137140

العربية

والإجنليزية

38
الآثار القانونية لالإنرتنت على  �سيادة الدول:

ال�ستقاللية الد �ستورية منوذًجا.
العربيةالعدد التا�سع/ ال�سنة ال�ساد�سة/ ذو احلجة 1439 ه� / �سبتمرب 2018 م2155د. �سيمون بدران

39
DNA يف ب�سمة املخ وب�سمة احلام�ص النووي

النظام اجلنائي الإ�سالمي
العربيةالعدد التا�سع/ ال�سنة ال�ساد�سة/ ذو احلجة 1439 ه� / �سبتمرب 2018 م57116د. الهاين طايع

40

من الأحكام الق�سائية: حكم حمكمة ا�ستئناف

الوليات املتحدة الأمرييكية  الدائرة الثانية/

كري�ستيان لوبوتان اإ�ص اإيه / �سد / اإيف �سان

لوران اأمريكا هولدينج: هل ي�سلح اللون

الأحمر كعالمة جتارية؟.

حكم حمكمة ا�ستئناف

الوليات املتحدة الأمرييكية

الدائرة الثانية

العدد التا�سع/ ال�سنة ال�ساد�سة/ ذو احلجة 1439 ه� / �سبتمرب 2018 م.119148

العربية

والإجنليزية

41

من الر�سائل العلمية اجلامعية

ملخ�ص مناق�سة اأطروحة الدكتوراه يف القانون

اجلنائي املعنونة باجلرائم املرتكبة عرب و�سائل

التوا�سل الجتماعي - درا�سة مقارنة -.

العربيةالعدد التا�سع/ ال�سنة ال�ساد�سة/ ذو احلجة 1439 ه� / �سبتمرب 2018 م.151166د. حوراء مو�سى

احلماية القانونية للربيد الإلكرتوين42
اأ.د. عابد فايد عبد الفتاح فايد

العربيةالعدد العا�سر/ ال�سنة ال�سابعة/ رجب 1440 ه� / مار�ص 2019 م.2179

43

كامريات املراقبة التلفزيونية املغلقة CCTV و�سيلة للمراقبة 

اجلرمية  منع  لأغرا�ص  اجلرمية  ارتكاب  على  ال�سابقة 

ومالحقة مرتكبيها

العربيةالعدد العا�سر/ ال�سنة ال�سابعة/ رجب 1440 ه� / مار�ص 2019 م.81131اأ.د. خالد مو�سى توين

اللوائح والقوانني املنّظمة للذكاء ال�سطناعي44
بقلم: كري�ستوفر فونزون وكيت 

هينزملان
العربيةالعدد العا�سر/ ال�سنة ال�سابعة/ رجب 1440 ه� / مار�ص 2019 م.133137

45
تنظيم الذكاء ال�سطناعي

العربيةالعدد العا�سر/ ال�سنة ال�سابعة/ رجب 1440 ه� / مار�ص 2019 م.139143بقلم: الربوفي�سور ديالكرو�ص

46
الحتاد الأوربي يناق�ص الق�سايا القانونية  املتعّلقة 

بالذكاء ال�سطناعي
العربيةالعدد العا�سر/ ال�سنة ال�سابعة/ رجب 1440 ه� / مار�ص 2019 م.145150بقلم: ديريك دو بريز

تابع كشاف أعداد المجلة
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47
التطبيب عن بعد،درا�سة مقارنة بني القانون الفرن�سي 

وقانون امل�سوؤولية الطبية الإماراتي.
العربيةالعدد احلادي ع�سرة/ ال�سنة الثامنة/ �سعبان 1441ه�/ اأبريل 2020 م.24149د. عمرو طه بدوي حممد

48
الالئحة  باعتماد   2017 ل�سنة   )30( رقم  اإداري  قرار 

التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية عن بعد.

حميد القطامي، املدير العام رئي�ص 

جمل�ص اإدارة هيئة ال�سحة بدبي.
العربيةالعدد احلادي ع�سرة/ ال�سنة الثامنة/ �سعبان 1441ه�/ اأبريل 2020 م.150177

العدد احلادي ع�سرة/ ال�سنة الثامنة/ �سعبان 1441ه�/ اأبريل 2020 م.178215هاري �سوردينالذكاء ال�سطناعي والقانون، ملحة عامة.49
مرتجم عن 

الإجنليزية

العربيةالعدد احلادي ع�سرة/ ال�سنة الثامنة/ �سعبان 1441ه�/ اأبريل 2020 م.216218ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�سطناعي.50

51
تقرير ختام ور�سة عمل ر�سم م�ستقبل املعرفة الق�سائية 

املنجزات والتطلعات يف الذكاء ال�سطناعي.
العربيةالعدد احلادي ع�سرة/ ال�سنة الثامنة/ �سعبان 1441ه�/ اأبريل 2020 م.219225معهد دبي الق�سائي

 

 

تابع كشاف أعداد المجلة



فخر الصناعة اإلماراتية 

العامل  اأ�سحى  جديد،  يوم  كل  اإ�سراقة  ومع  العامل،  �سباح  يتنف�ص  حينما 

متيقناً اأن هناك جديداأً �سيبزغ وي�سرق من تلك الأر�ص الطيبة  فامل�ستقبل 

العربية  الإمارات  دولة  اأبناء  ب�سواعد  تدوينه  يعاد  والتاريخ  هنا،  ي�ساغ 

و�سعت  ملهمة  وقيادة  عربية  بحروف  �سفحاته  املجد  ي�سطر  هنا  املتحدة، 

فحظوا  ماوعدوا  فاأجنزوا  وعزمهم  همتهم  فا�ستنه�ست  اأبناءها  يف  ثقتها 

بتقدير العامل اأجمع. 

اأول مهمة ف�سائية علمية عربية ل�ستك�ساف  دولتنا �ساحبة  الأمل:  م�سبار 

الكواكب. 

 �سطرت دولة الإمارات العربية املتحدة ا�سمها بحروف من نور يف التاريخ 

بتحقيقها لأول اإجناز ف�سائي غري م�سبوق على م�ستوى الوطن العربي، 

متام  ويف  م،   2020 امليالدي  العام  من  يوليو   20 يوم  فجر  حققته  والذي 

ال�ساعة 01:58 �سباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية املتحدة، بداأ الإطالق 

الناجح ل� »م�سبار الأمل« �سمن م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ، وجاء 

الإطالق من مركز تانيجا�سيما للف�ساء يف اليابان، لتكون دولتنا يحفظها 

تقديم

بقلم: القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير

alsumaitijh@dji.gov.ae
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اهلل تعاىل هي �ساحبة اأول مهمة ف�سائية علمية ل�ستك�ساف الكواكب تقودها دولة عربية، 

واختلطت م�ساعر الفخر والزهو من اأبناء دولتنا وهم يتابعون بعقولهم وقلوبهم واأعينهم 

باللغة  التنازيل  العد  يرددون  وهم  بل  الإماراتي  العربي  الإجناز  هذا  التلفاز  �سا�سات  عرب 

العربية مع مركز التحكم باللغة العربية يف الثواين الع�سرة الأخرية قبيل الإطالق، لت�سمع 

الدنيا باأ�سرها لغتنا اجلميلة مقرتنة مبهمة ف�سائية اإماراتية تاريخية. ومت ا�ستقبال اأول 

اأ�سهر،  �سبعة  وت�ستمرالرحلة  بدبي.  اخلوانيج  مبنطقة  التحكم  مركز  يف  امل�سبار  من  اإ�سارة 

يقطع خاللها امل�سبار م�سافة 493 مليون كيلومرت، قبل اأن ي�ستقر يف مداره حول املريخ يف 

الربع الأول من العام 2021م، متوافقاً مع احتفالت دولة الإمارات العربية املتحدة باليوبيل 

الذهبي لتاأ�سي�سها. 

 حمطات »براكة« ت�سطر ا�سم دولتنا بجدارة �سمن قائمة اأع�ساء النادي النووي الدويل.

ومالبث العامل ي�سيد ويثني على خطوة م�سبار الأمل وريادة الإمارات اإل وتاأبى بالدنا حفظها 

خلدمة  ومبتكر  جديد  ماهو  لكل  بارزاً  وعنواناً  رئي�ساً  غالفاً  اأبداً  تبقى  واأن  اإل  ورعاها  اهلل 

الإن�سانية و�سعادة ورفاه الإن�سان، فياأتي الإجناز التاريخي الذي اأعلنت عنه موؤ�س�سة الإمارات 

للطاقة النووية يف الأول من اأغ�سط�ص 2020م، بت�سغيل مفاعلها النووي لالأغرا�ص ال�سلمية يف 

حمطات براكة، لي�سطر ا�سم دولتنا بجدارة �سمن قائمة اأع�ساء النادي النووي الدويل، ونفخر 

كوننا اأول دولة عربية توظف الطاقة النوورية ال�سلمية لتحقيق الزدهار والتنمية امل�ستدامة. 

وت�ستخدم هذه املفاعالت اأكرث تقنيات الع�سر من تقنية وتطبيق لكل علوم الذكاء ال�سطناعي 

والعلوم املتقدمة.

وختاماً: واجب الباحث وامل�سرع الإماراتي.

اأن  بالقانون  امل�ستغلني  واملعرفة تفر�ص علينا نحن  العلم  الهائلة يف جمال  القفزات  كل هذه   

وق�سائية  قانونية  وروؤى  وبحوث  ودرا�سات  بت�سريعات  الزمن  مع  ب�سباق  القفزات  هذه  نواكب 

ت�ستلهم العلم وروح الع�سر وريادة دولتنا وهذا بال �سك عبء على الباحث الإماراتي يف املجال 

القانوين والق�سائي، باأن يحاكي اإجنازات وم�ستجدات وطنه، وي�ساير تقدمه العلمي فيغو�ص يف 

اأعماق العلم القانوين العاملي بحثاً عن املو�سوعات وامل�ستجدات الت�سريعية القانونية وال�سوابق 

الق�سائية العاملية وبخا�سة يف الدول التي امتلكت مثل هذه التقنيات والتي اأفرزت م�ستجدات 

األ    ���� الباحثني  �سباب   ���� وعليهم   النووية،  الطاقة  وعلوم  الف�ساء  علوم  يف  وق�سائية  قانونية 

يركنوا ملو�سوعات قانونية اأكل عليها الدهر و�سرب واأ�سبحت كلها تخرج من عباءة واحدة وكلها 

القانوين  املفكر  خالل  من  نحقق  حتى  جوع،  من  تغني  ول  لت�سمن  ملو�سوعات  تدوير  اإعادة 

الإمارات  �سباب  فاإن  �سك  وبال  والتقني،  العلمي  تطورنا  ومتاثل  حتاكي  منجزات  الإماراتي 

ومتطورة،  حديثة  ت�سريعية  بنية  �سوغ  على  القدرة  ميلكون  بها  والعدلية  القانونية  والأ�سرة 

فدائماً واأبداً الرهان على �سباب هذه الأمة ليخيب، هذه ثقة قيادتنا احلكيمة فيهم وثقة �سعب 

الإمارات باأبنائه، بل ل اأبالغ باأنها اأ�سبحت ثقة املجتمع العاملي كله يف قدرات وكفاءة اأبناء و�سباب 

دولة الإمارات العربية املتحدة حفظهم اهلل تعاىل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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عزيزي القارئ

لقد مر العامل كله بظروف طارئة عندما اجتاحت جائحة كورونا اأو ماعرف با�سم كوفيد 19 دول 

العامل �سرقاً وغرباً و�سماًل وجنوباً، واأجربت الدول على اتخاذ عدد من التدابري الحرتازية 

العربية  الإمارات  دولة  يف  ولأننا  دولة،  كل  لظروف  وطبقاً  القائم  الو�سع  فر�سها  والوقائية 

مبداأ  وطبقنا  منازلنا  من  اأعمالنا  ا�ستكملنا  اجلودة  عالية  تقنية  اآليات  متتلك  التي  املتحدة 

العدد  القانوين  للمجتمع  وقدمنا  واملهني  الفكري  التوا�سل  مع  بيننا  فيما  اجل�سدي  التباعد 

احلادي ع�سر من املجلة اإلكرتونياً واأهديناه لكل العائلة القانونية داخل وخارج دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وكان لهذا العدد ال�سدى الهائل لدى كافة امل�ستغلني بالقانون م�سيدين مبا  

�سمه بني دفتيه من بحوث ودرا�سات منها ماتنا�سب مع اجلائحة مثل بحث »التطبيب عن ُبعد، 

اأفرزته  ما  ومنها  الإماراتي«.  الطبية  امل�سوؤولية  وقانون  الفرن�سي  القانون  بني  مقارنة  درا�سة 

املحاكم والعقول الغربية فيما يتعلق باخت�سا�ص املجلة وماتعنى به من مو�سوعات.

عزيزي القارئ: 

نحن معك على العهد باإهدائك العدد الثاين ع�سر يف موعد �سدوره اأكتوبر 2020م، و�ستجده 

متوفراً لك على قنواتنا للتوا�سل الجتماعي وعرب مكتبتنا الذكية،  library.dji.ae  وكذلك 

على  �سريعة  اإطاللة  يف  معكم  نطوف  اأن  وي�سعدنا  املعتادة،  الورقية  بالن�سخة  متوفراً  �سيكون 

ماي�سمه هذا العدد من مو�سوعات ومقالت وت�سريعات.

اأوًل: نحو تنظيم قانوين للحوكمة الإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة درا�سة حتليلية.

تلعب ال�سركات العائلية دوًرا بارًزا يف حتقيق النمو القت�سادي، وذلك من خالل ما تقدمه من 

اأ�سبحت تلك ال�سركات  اإ�سهامات ت�ساعد على زيادة الناجت القومي، وتوفري فر�ص عمل، حتى 

هي العمود الفقري لعدد كبري من القت�ساديات الإماراتية واخلليجية،وعلى الرغم من اأهمية 

ال�سركات العائلية ودورها يف القت�ساد، اإل اأنها تكون معر�سة لالنهيار بكرثة؛ فوفًقا لدرا�سة 

ويرجع  تنهار،  العائلية  ال�سركات  اأرباع  اإىل ثالثة  ثلثني  ن�سبة من  فاإن  الدويل،  البنك  اأعدها 

ذلك اإىل �سعف الإطار القانوين املنظم لل�سركات العائلية والتي تفتقد ملعايري الإدارة الر�سيدة، 

يعد  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  على  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  فاإن  ولذلك  احلوكمة،  وقواعد 

تطبيقا لنظام يهدف اإىل اإر�ساء جمموعة من القواعد واملمار�سات تنظم العالقات بني الأطراف 

الفاعلة يف هذه ال�سركات، بالطريقة التي توؤدي اإىل زيادة فاعليتها على امل�ستوى الداخلي، داخل 

ال�سركة العائلية، وعلى امل�ستوى اخلارجي لها يف القت�ساد الوطني.

ثانياً: اأكرب خم�ص )5( ق�سايا وقعت مبوجب قانون التكنولوجيا يف العام  2016. يطوف الكاتب 

على الق�سايا اخلم�ص الكربى يف عجالة قانونية.

من  عدد  يثري  مقال  القاهرة؟.«  القوة  ب�سرط  الحتجاج  اإىل   19 كوفيد  �سيوؤدي  »هل  ثالثاً: 

كوفيد  بجائحة  الحتجاج  و  القاهرة  القوة  مفهوم  عن  القانونية  وال�ستف�سارات  الت�ساوؤلت 

19. تناول فيها عدد من الكتاب الأوربيني تعريف �سرط القوة القاهرة، والإجراءات الالزمة 

لالعتداد بهذا ال�سرط. 

رابعاً: من اأحكام حمكمة النق�ص الفرن�سية، حكم الدائرة العمالية مبحكمة النق�ص بتاريخ 04 

العالقة  ت�سنيف  اإعادة  الفرن�سية  النق�ص  فيه حمكمة  قررت  الذي  احلكم  وهو   ،2020 مار�ص 

اأوبر  مبن�سة  الت�سال  عند  الواقع،  يف  عمل.  عقد  اأنها  على  وال�سائقني  اأوبر  بني  التعاقدية 

يقدم  ل  حينها  ال�سائق  فاإن  وبالتايل،  وال�سركة.  ال�سائق  بني  التبعية  عالقة  تن�ساأ  الرقمية، 

اخلدمات ب�سفته �سخ�ص يعمل حل�سابه اخلا�ص، بل ب�سفته موظف باأوبر.

خام�ساً: يف املجال الت�سريعي : 

اأ: قانون احتادي رقم 12 ل�سنة 2019م، يف �ساأن تنظيم قطاع الف�ساء.

ب قانون تنظيم امللكية العائلية يف اإمارة دبي قانون رقم 9 ل�سنة 2020م.

وختاماً عزيزي الباحث والقارئ،،،

ثراًء  معارفكم  يزيد  جديد  وكل  ترجونها،  فائدة  كل  العدد  هذا  دفتي  بني  جتدوا  اأن  نرجو   

فبفكركم يعلو البناء القانوين والت�سريعي املرتبط بالذكاء ال�سطناعي والعلوم املتقدمة والتي 

اأثبتت دولة الإمارات العربية املتحدة اأنها �ساحبة اليد العليا يف هذا امل�سمار عربياً واإحدى دول 

ال�سف الأول عاملياً. قراءة ممتعة مفيدة نتمناها لكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اأ�سرة التحرير

بقلم أسرة التحرير

http://library.dji.ae/libero/WebOpac.cls/


وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
مع اإلشارة إلى قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي رقم )9( لسنة 2020م

دراسة تحليلية

نحو تنظيم قانوني لحوكمة 
إلكترونية للشركات العائلية

الدكتور / أحمد مصطفى الدبوسي السيد
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد

كلية القانون -الجامعة األمريكية في اإلمارات

مجلة علمية محكمة   I   العدد )I   )12   السنة الثامنة   I   ربيع أول 1442 هـ   I   أكتوبر 2020م
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نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية 
دكتور/ أحمد مصطفى الدبوسي السيد

.
)1(

نتيجة �سيطرة العواطف والعالقات االجتماعية على اإدارتها 

 ويف ع�سر عوملة التكنولوجيا احلديثة الذي و�سل اإليه العامل االآن، والذي هو يف تطور م�ستمر، 

ا لالنهيار، بل اإن بع�سها بالفعل بداأ ينهار، لعدم  اأ�سبح الكثري من هذه ال�سركات العائلية معر�سً

قدرتها على مواكبة التكنولوجيا وو�سائل االت�ساالت احلديثة، والتي اأدت اإىل ظهور مناف�سني 

جدد، وظهور �سلوك جديد للعمالء يف اإجناز معامالتهم املالية. 

ي�ساف اإىل ذلك ما �سهدته اأ�سواق االأوراق املالية اخلليجية والعاملية، التي تكون يف الغالب، اأ�سهم 

ال�سركات  املناف�سة بني  اأ�سبحت  �سيا�سات حترر، حتى  بها من  العائلية متداولة  ال�سركات  تلك 

العائلية داخل �سوق االأوراق املالية مع غريها من ال�سركات االأجنبية، لي�ست يف �سالح ال�سركات 

العائلية، وكذلك ما حدث يف االآونة االأخرية من انهيارات يف االأ�سواق املالية اأدت اإىل املطالبة 

الثقة وامل�سداقية  اأجل حتقيق  املهنية، من  ال�سوابط واالأعراف  ب�سرورة وجود جمموعة من 

لل�سركات العائلية.

ومن ثم وجب البحث عن تقنيات واأ�ساليب مبتكرة اإدارية جديدة، واتباع ا�سرتاتيجيات جديدة 

يف االإدارة، ل�سمان جناح وا�ستمرار ال�سركات العائلية وا�ستقرارها، ولتحقيق الثقة وامل�سداقية 

لهذه ال�سركات. 

التي  الكبرية  املالية  اخل�سائر  بعد  ال�سركات  على  التطبيق  جمال   
)2(

احلوكمة  مفهوم  ودخل 

لها؛ حيث ظهرت احلاجة  التي تعر�ست  الف�سائح  بعد  العاملية  ال�سركات  لها عدد من  تعر�ض 

بطريقة  القرارات  اتخاذ  على  ال�سركات  اإدارة  على  القائمني  ت�ساعد  اإجرائية  طرق  اإيجاد  اإىل 

اأهدافها، لذا  �سحيحة، بحيث ت�سب نتائج قراراتهم مبا�سرة يف جناح ومنو ال�سركة، وحتقيق 

جاءت مبادئ احلوكمة لت�سع لنا اأ�سا�ساً ميكن اأن ي�سهم يف ا�ستقرار وتطور ال�سركات العائلية؛ 

فاحلوكمة هي االأ�سلوب الذي يحقق التوازن بني االأهداف االقت�سادية واالجتماعية.

فتطبيق مبادئ احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة يعد تطبيقاً لنظام يهدف اإىل اإر�ساء 

(1) IFC Family Business Governance Handbook, p12.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ed06f88048a7e741aad7ef6060ad5911/Family_Business_Governance_

Handbook.pdf?MOD=AJPERES, p 12. 

(2)  عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OCED)، مبادئ الحوكمة بأنها: مجموعة العالقات التي تربط بني األشخاص املنوطني 

بإدارة الرشكة، واإلدارة التنفيذية، وحملة األسهم.

- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Cadbury committee, 

report of the committee on the financial aspects of corporate Governance, land on, G20/OECD Principles of 

Corporate Governance, 2000.

- وعرف كذلك البنك الدويل الحوكمة بأنها: مجموعة من الوسائل واألنظمة التي يتم بواسطتها إدارة الرشكة والتحكم يف أعاملها.

- وسوف نوضح تعريف الحوكمة بالتفاصيل يف املطلب الثاين من هذه الدراسة.

نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية 
وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

مع اإلشارة إلى قانون تنظيم الملكية العائلية 
في إمارة دبي رقم )9( لسنة 2020م

دراسة تحليلية

دكتور/ أحمد مصطفى الدبوسي السيد
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد

كلية القانون – الجامعة األمريكية في اإلمارات

المقدمة 
تلعب ال�سركات العائلية دوًرا بارًزا يف حتقيق النمو االقت�سادي، وذلك من خالل ما تقدمه من 

اإ�سهامات ت�ساعد على زيادة الناجت القومي، وتوفري فر�ض عمل، حتى اأ�سبحت تلك ال�سركات هي 

العمود الفقري لعدد كبري من االقت�ساديات االإماراتية واخلليجية؛ حيث اإننا جند اأن معظم 

القطاعات اخلا�سة يف االقت�ساديات اخلليجية مكونة من �سركات م�ساهمة عائلية من جانب، 

ومن جانب اآخر جند اأن ال�سركات العائلية ت�سكل اأكرث من 90 % من كل الن�ساطات التجارية يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

املجاالت  من  الكثري  يف  وحموري  اأ�سا�سي  بدور  تقوم  العائلية  ال�سركات  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

املناخ  توفري  على  والعمل  دعمها،  فاإن  وعليه  والعقارية،  وال�سناعية،  والزراعية،  التجارية، 

ال�سحي ال�ستقرارها، هو يف الواقع ا�ستثمار مبا�سر يف االقت�ساد الوطني. 

وعلى الرغم من اأهمية ال�سركات العائلية ودورها يف االقت�ساد، اإال اأنها تكون معر�سة لالنهيار 

ال�سركات  اأرباع  ثالثة  اإىل  ثلثني  من  ن�سبة  فاإن  الدويل،  البنك  اأعدها  لدرا�سة  فوفًقا  بكرثة؛ 

االإطار  �سعف  اإىل  ذلك  ويرجع  حياته،  فرتة  خالل  ببيعها  املوؤ�س�ض  يقوم  اأو  تنهار،  العائلية 

احلوكمة  وقواعد  الر�سيدة،  االإدارة  ملعايري  تفتقد  والتي  العائلية  لل�سركات  املنظم  القانوين 
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نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية 
دكتور/ أحمد مصطفى الدبوسي السيد

املتطورة يف جمال حوكمة  الو�سائل  اأهم  اأحد  تعد  التي  االإلكرتونية  ثم جاءت احلوكمة  ومن 

ال�سركات، والتي تتمتع باأهمية كبرية على امل�ستوى الوطني والدويل، وذلك يف جمال حتقيق 

لل�سركات  التنمية  عجلة  دفع  ثم  ومن  والتمييز،  اجلودة  اإىل  والو�سول  واالأهداف،  اخلطط 

اإلكرتوين يعمل  ا�ستمرار جناحها على املدى الطويل، فهي نظام  اآخر  من جانب، ومن جانب 

على ت�سهيل وحت�سني ال�سفافية، وتوفري معلومات �سريعة ون�سرها اإلكرتونيا وحت�سني الكفاءة 

االإدارية واخلدمات العامة يف جميع اأن�سطة ال�سركة.

كذلك تعد احلوكمة االإلكرتونية و�سيلة ت�ساعد امل�ساهمني وخمتلف اأ�سحاب امل�سالح يف ال�سركة 

العائلية امل�ساهمة على احل�سول على حقوقهم وممار�سة واجباتهم عرب الو�سائل االإلكرتونية، 

وال�سرعة  الفعالية،  من  مزيد  الإ�سفاء  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيات  ا�ستخدام  مبعنى 

وال�سفافية على اأداء اأن�سطة ال�سركة، ون�سر املعلومات للعموم، وللموؤ�س�سات االأخرى.

وكذلك ت�ساعد احلوكمة االإلكرتونية من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تفعيل الدور 

الرقابي على عمل اإدارة ال�سركة، وحت�سني اأدائها، واالإ�سهام يف بناء ال�سفافية بينها وبني العمالء، 

على  واملحافظة  املايل،  بو�سعها  واالرتقاء  لل�سركة،  االإنتاجي  الن�ساط  تطوير  يف  وا�ستغاللها 

م�سالح خمتلف االأطراف املتعاملة معها.

جتنب  على  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  ي�ساعد  اإلكرتونية  بطريقة  املبادئ  تلك  فا�ستخدام 

ال�سراع على االإدارة، وف�ساد االإدارة، ومن ثم فرار  روؤو�ض االأموال، واإ�سعاف قدرة تلك ال�سركات 

التي  فال�سركات  فيها،  اال�ستثمار  زيادة  على  ي�ساعد  �سوف  اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  املالية 

اإلكرتونية �ستكون حمطة جذب للم�ستثمرين؛ فامل�ستثمر �سوف يف�سل  �سوف تتمتع بحوكمة 

غالباً اال�ستثمار يف ال�سركات التي تتمتع بحوكمة اإلكرتونية، واإدارة جيدة، لتجنب اخل�سائر من 

جانب، وللم�ساركة وم�ساءلة  امل�سوؤولني عن اأموال ال�سركة يف اأي وقت، ومن اأي مكان، عن طريق 

ا�ستخدام اأ�ساليب احلوكمة االإلكرتونية. 

اإال اأنه بالرغم من املزايا التي تقدمها احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة، وكذلك 

للم�ساهمني فيها، فاإنه يقابل ذلك النوع من احلوكمة احلديثة العديد من التحديات والعقبات، 

والتي ترجع اإىل طبيعتها التكنولوجية، ومن ثم اأ�سبحت غري منت�سرة التطبيق حالياً با�ستثناء 

جمموعة البالد التي تطبق مبادئ احلوكمة االإلكرتونية يف الدوائر احلكومية اخلا�سة بها، اأما 

يف جمال ال�سركات فلم تنظم احلوكمة االإلكرتونية يف اأي نظام قانوين ومنها النظام القانوين 

االإماراتي، لذا كان عنوان بحثنا هو نحو حوكمة اإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة يف قانون 

ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015.

ال�سركات،  هذه  يف  الفاعلة  االأطراف  بني  العالقات  تنظم  واملمار�سات  القواعد  من  جمموعة 

بالطريقة التي توؤدي اإىل زيادة فاعليتها على امل�ستوى الداخلي، داخل ال�سركة العائلية، وعلى 

امل�ستوى اخلارجي لها يف االقت�ساد الوطني.

اخلا�سة  الكتابات  يف  اإهمالها  مت  فقد  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  اأهمية  من  بالرغم  اأنه  اإال 

 بالقول: لقد ركزنا جميعا، وب�سفة تكاد تكون 
)1(

باحلوكمة، وهذا ما ذهب اإليه جانب من الفقه 

�ساملة، على م�ساألة حوكمة ال�سركات يف ال�سركات العامة، اأو املدرجة للتداول يف �سوق االأوراق 

املالية، اأو التي يتم تداولها يف ال�سوق، ونحن جميعا نعلم اأن 90 % اأو اأكرث من ال�سفقات التي 

تتم يف بور�سات االأوراق املالية يف خمتلف اأنحاء العامل تتم عن طريق �سركات، اإما خا�سعة الإدارة 

العائلة، اأو مملوكة عائلياً. 

وقد �سعى املتخ�س�سون يف جمال احلوكمة اإىل حماولة تطويرها، وذلك عن طريق ا�ستخدام 

طريق  عن  وذلك  اإلكرتونية،  بطريقة  بها،  تتميز  التي  وال�سوابط  عليها،  تقوم  التي  مبادئها 

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، وو�سائل االت�ساالت املتطورة، لتحقيق اأهداف احلوكمة ب�سورة 

اأكرث دقة، واأكرث فعالية من احلوكمة التقليدية؛ فاالإلكرتونية املق�سودة يف م�سطلح احلوكمة 

تكنولوجيا  على  مبادئها  يف  املعتمدة  احلوكمة  هي  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية 

املعلومات.

وال يخفى على اأحد االآن اأن التكنولوجيا احلديثة يف جمال املعلومات واالت�ساالت اأ�سبحت جزءاً 

فالتكنولوجيا احلديثة  اأ�سرع وقت؛  االأعمال يف  الكثري من  اإجناز  اأ�سا�سياً يف �سري احلياة، ويف 

وو�سائل  واأ�س�ض،  اأمناط  وتغيري  حتديث  �سرعة  على  وتعمل  وامل�سافات،  الزمن  باخت�سار  تقوم 

اإي�سال املعرفة واملعلومات يف وقت قيا�سي. ولذلك يجب على ال�سركات العائلية امل�ساهمة ل�سمان 

ا�ستمراريتها، اأن تدخل عامل التكنولوجيا، وتطور من طرق اإدارتها، لت�سطيع املناف�سة يف االأ�سواق 

ا،  املالية الدولية؛ فتطبيق احلوكمة االإلكرتونية على هذا النوع من ال�سركات اأ�سبح اأمًرا ملحَّ

وذلك لطبيعة تلك ال�سركات، واأهميتها، وانت�سارها الوا�سع، واأثرها الوا�سح على االقت�ساد.

التكنولوجيا  با�ستخدام   
)2(

 2002 عام  يف  ال�سادر  االأوروبي  املجتمع  جلنة  تقرير  اأو�سى  لذلك 

احلديثة يف االإدارة، واأ�سار اإىل اأن ذلك يعد اإ�سافة اإىل الثقافة التنظيمية، ومن ثم تعزيز ودعم 

ال�سيا�سات التنظيمية داخل ال�سركات.

(1) ستيفين ديفيز، دليل تأسيس حوكمة الرشكات يف األسواق الصاعدة، الصادر عن (CIPE)، مركز املرشوعات الدولية الخاصة، 2005، 

http://www.kantakji.com/media/165535/file3278.pdf :ص10، راجع ذلك عىل

(2)  Commission of European Communities, 11/3/ 2003.

http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/innovation_policy_updating_union.pdf
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الدراسات السابقة:
بالرغم من توافر بع�ض الدرا�سات اخلا�سة بحوكمة ال�سركات العائلية ب�سفة عامة، اإال اأننا جند 

اأن احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة هي �سبه معدومة، حيث ال تتوافر يف هذا 

املجال البحثي درا�سات �سابقة، با�ستثناء دار�سات خا�سة باحلوكمة االإلكرتونية لالإدارات املحلية 

يف بع�ض الدول فقط، لذا جاءت هذه الدرا�سة حماولة وبداية بحثية يف هذا املو�سوع، حتى تكون 

اأ�سا�ساً لبحوث اأخرى يف جمال احلوكمة االإلكرتونية، يف جمال ال�سركات التجارية.

وبناء على ما �سبق فاإنه ميكننا اأن نتناول حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة واإمكانية تطبيق احلوكمة االإلكرتونية عليها من خالل التق�سيم االآتي: -

خطة البحث: 

املبحث االأول: ماهية حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة؟.

املبحث الثاين: ماهية احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة؟.

املبحث الثالث: مبادئ احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة؟.

المبحث األول

ماهية حوكمة الشركات العائلية المساهمة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ت�سكل ال�سركات العائلية اإحدى اأهم دعائم االقت�ساد االإماراتي، وهو االأمر الذي يفر�ض على هذه 

ال�سركات �سرورة التحول نحو اأ�ساليب االإدارة احلديثة، التي توفر لها فر�ض التطور امل�ستدام، 

ومتكنها من اال�ستمرار، حتى من دون الدعم الذي كان يوفره لها االآباء املوؤ�س�سون واأجيالهم 

الالحقة، واالنطالق نحو النجاح يف ظل حتديات العوملة، والتجارة احلرة، واحلدود املفتوحة، 

.
)1(

والفر�ض التي تتيحها اأو تفر�سها اأ�ساليب، واجتاهات، وتطورات التكنولوجيا احلديثة 

وال�سركات العائلية امل�ساهمة لها طبيعتها اخلا�سة التي متيزها عن باقي ال�سركات، وقد غاب 

السنوي  العلمي  للمؤمتر  مقدم  بحث  استمراريتها،  الحوكمة يف  قواعد  ودور  البقاء  تحدي  العائلية،  الرشكات  الزميع،  فهد عىل  د.   (1)

الثالث،(الحوكمة والتنظيم القانوين ألسواق املال)، كلية القانون الكويتية العاملية، 10-11 مايو 2016م، منشور مبجلة كلية القانون الكويتية 

العاملية، الجزء الثاين، العدد 15، سبتمرب 2016، ص 302.

مشكلة البحث: 
لل�سركات  االإلكرتونية  للحوكمة  الت�سريعي  التنظيم  غياب  يف  االأوىل  البحث  م�سكلة  تكمن 

العائلية ب�سكل عام، وامل�ساهمة ب�سكل خا�ض، وعدم وجود روؤية وا�سحة لتنظيم قانوين لها حتى 

االآن.

 اأما م�سكلة البحث الثانية فترتكز يف اأن حتول ال�سركات العائلية امل�ساهمة يف اأعمالها ومعامالتها 

التكنولوجيا احلديثة على  التقدم واالعتماد على  ذات  يقابلها  االإلكرتونية، مل  املعامالت  اإىل 

امل�ستوى االإداري والتنظيمي، ومن ثم كيف ميكن لل�سركات العائلية امل�ساهمة اخلا�سعة لقانون 

ال�سركات االإماراتي اال�ستفادة من تطبيق احلوكمة االإلكرتونية عليها؟.

على  االإلكرتونية  احلوكمة  تطبيق  تواجه  التي  التحديات  يف  االأخرية  البحث  م�سكلة  وتكمن 

ال�سركات العائلية امل�ساهمة يف قانون ال�سركات االإماراتي، وكيفية اإيجاد حلول لها.

ت�ساوؤالت الدرا�سة: 

التقليدية . 1 احلوكمة  عن  متيزها  خا�سة  ذاتية  لها  وهل  اإلكرتونية؟  حوكمة  هناك  هل 

لل�سركات؟. 

حتقيق . 2 يف  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  ت�ساعد  اأن  االإلكرتونية  للحوكمة  ميكن  كيف 

اأهدافها؟. 

كيف ميكننا تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة؟.  . 	

العائلية؟ وكيف ميكن . 4 لل�سركات  االإلكرتونية  التي تواجه تطبيق احلوكمة  التحديات  ما 

مواجهتها؟.

أهمية البحث: 
اأ�سبحت  بل  خياراً،  تعد  مل  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حوكمة  كون  من  البحث  اأهمية  تنبع 

مزايا  اأف�سل  على  احل�سول  �سبيل  وفى  ومنوها،  ال�سركات  من  النوع  هذا  ال�ستمرار  �سرورة 

احلوكمة لل�سركات العائلية امل�ساهمة، فاإنه يجب تطبيق االأ�سلوب املتطور من احلوكمة عليها، 

وهو احلوكمة االإلكرتونية.

لذا فاإننا نبحث من خالل هذه الدرا�سة عن مدى اإمكانية تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على 

مزايا  اأف�سل  على  وكيفية ح�سولها  االإماراتي،  للقانون  اخلا�سعة  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات 

من تطبيق مبادئ احلوكمة االإلكرتونية عليها، من ثم حتقيق ا�ستقرار مايل واقت�سادي، ومنو 

ا�ستثماراتها، من خالل زيادة حجم راأ�ض مال امل�ساهمني.
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المطلب األول

مفهوم الشركات العائلية المساهمة
 وطبيعتها القانونية

 )9	( من  اأكرث  يوجد  حيث  ال�سعوبات،  من  العديد  العائلية  لل�سركات  مفهوم  حتديد  يواجه 

، فبالرغم من اأن ال�سركات 
)1(

تعريًفا لل�سركات العائلية لدى الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي 

العائلية متثل اجلزء االأكرب من ال�سركات املكونة للقطاع التجاري، ورغم االأهمية التي تكت�سبها 

هذه ال�سركات العائلية، اإال اأنه ال يوجد لها مفهوم وا�سح، اأو تعريف حمدد لطبيعتها التمييزية، 

.
)2(

مقارنة بغريها من ال�سركات، خا�سة فيما يتعلق بامللكية واالإدارة 

واالختالفات يف التعاريف اخلا�سة مبفهوم ال�سركة العائلية لي�ست قا�سرة على املجال التنظيمي 

؛ فما يقارب )		%( من البحوث 
)	(

والقانوين، واإمنا هي اختالفات يف امل�ستوى البحثي اأي�سا 

اخلا�سة بال�سركات العائلية، ال تقوم بتبني تعريف حمدد، عند احلديث عن ال�سركات العائلية، 

الباحثون  الدرا�سات يف ذات املجال تقوم بتبني واختالق تعاريف يقرتحها  ون�سبة )25%( من 

.
)4(

اأنف�سهم، مبعنى اآخر فاإن هذه الدرا�سات ال تقوم بتبني اأي من التعاريف القائمة 

 
)5(

الفقه من  جانب  عرف  حيث  العائلية،  لل�سركات  تعريف  الإيجاد  الباحثني  بع�ض  �سعى  وقد 

(1)  The Family Business Act launched as a White Paper. The Malta Family Business Act White Paper has been 

launched by the Ministry for Economy, October 2015, P 5.

https://economy.gov.mt/en/familybusinessact/Documents/The%20Family%20Business%20Act%20White%20

Paper.pdf

(2)  أ. طارق أبو فخر، الرشكات العائلية يف ديب، تعريفها- بنيتها – أداؤها، ورقة بحثية مقدمة يف مؤمتر أعامل ملتقيات الرشكات العائلية 

يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة 2011، ص 84.

(3)  د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص 304.

(4)  Henrik Harms, Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous 

Application for Family Business Research, International Journal of Financial Studies, September 2014, p 296.

https://www.mdpi.com/2227-7072/2/3/280/pdf

(5)  موالي لخرض، حوكمة الرشكات العائلية، امللتقى العلمي الدويل، حول آليات حوكمة املؤسسات، ومتطلبات تحقيق التنمية املستدامة، 

ورقلة الجزائر، 25-26 نوفمرب 2013، ص183.

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20

Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20realite%20de%20

la%20gouvernance%20dentreprise%20dans%20lenvironnement%20des%20affaires%20dans%20les%20

تنظيمها الت�سريعي يف قانون ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015، اإال اأن امل�سرع يف اإمارة دبي 

قد اأ�سدر  قانوناً لتنظيم امللكية العائلية يف اإمارة دبي رقم )9( ل�سنة 2020م، والذي ن�ض على 

جمموعة من القواعد لتنظيم امللكية العائلية والتي يعد من �سمنها ال�سركات العائلية، حيث 

ن�ض يف املادة )4( من القانون على اأن ) تطبق اأحكام هذا القانون بناء على رغبة اأفراد العائلة، 

الذين جتمعهم ملكية م�سرتكة، �سواء كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون اأو يتم تاأ�سي�سها بعد 

العمل به، والتي يكون حملها:

الفردية  املوؤ�س�سات  واأ�سول  املدنية  وال�سركات  التجارية،  ال�سركات  يف  واحل�س�ض  االأ�سهم   -1

با�ستثناء ال�سركة امل�ساهمة العامة(.

ومن ثم فاإن ن�ض املادة �سالفة الذكر قد اأ�سار اإىل اأن ن�سو�ض القانون رقم )9( ل�سنة 2020م، 

واخلا�سة بامللكية العائلية يطبق على جميع اأنواع ال�سركات العائلية فيما عدا ال�سركات العائلية 

التي تنظم يف �سورة �سركات م�ساهمة عامة، ونرى اأنه بالرغم من هذا اال�ستثناء، وبالرغم من 

اأن امل�سرع يف اإمارة دبي مل ي�سري �سراحًة اإىل ن�سو�ض قانونية خا�سة تنظم ال�سركات العائلية، 

اإال اأن هذا القانون يعد اأول اخلطوات نحو وجود قانون خا�ض ينظم ال�سركات العائلية يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

لذا يواجه تطبيق احلوكمة التقليدية اأو االإلكرتونية عليها حتديات عديدة، فعلى الرغم من 

فقهية،  اجتهادات  ناجتة عن  تعد  والتي  ال�سركات  اإطار حوكمة  املتبعة يف  االآليات  وتعدد  تنوع 

ولي�ست جزءاً من نظام قانوين �سادر من جهة ت�سريعية، اإال اأنه ميكن االتفاق على منوذج مثايل 

لقواعد احلوكمة يف ال�سركات العائلية. 

وميكننا تو�سيح ذلك االأمر من خالل التق�سيم االآتي:

املطلب االأول: ماهية ال�سركات العائلية امل�ساهمة.

املطلب الثاين: قواعد حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة.

املطلب الثالث: الو�سع احلايل لل�سركات العائلية امل�ساهمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
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 اأن ال�سركات ت�سبح �سركات عائلية اإذا كانت من منظور اإدارتها، تعد 
)1(

ونرى مع جانب من الفقه 

�سركة عائلية، وذلك اإذا كان ما يزيد عن 50% من اأ�سهم ال�سركة مملوكا لعائلة واحدة تربطها 

قرابة الن�سب اأو امل�ساهرة، اأو اإذا كان فريق اإدارة ال�سركة ي�سكل 51% من العائلة الواحدة.

وعرف امل�سرع يف اإمارة دبي امللكية العائلية يف املادة رقم )2( من القانون رقم )9( ل�سنة 2020 

املوؤلف  وحقوق  املنقولة،  وغري  املنقولة  )االأموال  باأنها  العائلية  امللكية  تنظيم  ب�ساأن  ال�سادر 

ال�سناعية  والنماذج  والر�سوم  االخرتاع  لرباءات  ال�سناعية  امللكية  وحقوق  املجاورة  واحلقوق 

العائلية(،  امللكية  لعقد  حماًل  تكون  التي  االأخرى  احلقوق  من  وغريها  التجارية  والعالمات 

اإبرامه  يتم  اتفاق   ( هو  العائلية  امللكية  عقد  اأن  على  الذكر  �سالفة  املادة  ذات  يف  كذلك  ون�ض 

بني اأفراد العائلة، الذى جتمعهم وحدة العمل اأو امل�سلحة يتم مبوجبه تنظيم امللكية العائلية 

بو�سفها مااًل �سائعا بينهم، وذلك حتديد كيفية اإدارة هذه امللكية(.

العائلة  تكون  التي  ال�سركة  هي  تعد  العائلية  ال�سركة  اأن  نرى  ال�سابقة،  التعريفات  هذه  ومن 

م�سيطرة فيها على جمل�ض اإدارتها، على اأن يكون املدير التنفيذي لل�سركة من اأفراد العائلة.

املتعاقبة  االأجيال  تتوارث  اأن  اإىل  موؤ�س�سها،  اإىل  وتن�سب  �سهرتها  تكت�سب  العائلية  فال�سركات 

موؤ�س�ض هذه ال�سركة، وال�سركة العائلية تعد من ال�سركات التي ترتكز فيها القوة وامللكية يف يد 

�سخ�ض واحد، اأو ل�سالح عائلة واحدة، فهذا النوع من ال�سركات يتمتع بثالث خ�سائ�ض اأ�سا�سية، 

هي:

التاأثري الذي ميكن اأن ميار�سه املوؤ�س�ض على ال�سركة.. 1

تنوع االأدوار التي ميكن اأن يقوم بها اأفراد العائلة الواحدة.. 2

	 ..
)2(

نية اال�ستمرارية بني االأجيال 

وهذا ما �سعى امل�سرع يف اإمارة دبي اإىل حتقيقه، حيث ن�ض يف املادة )	( من قانون تنظيم امللكية 

العائلية رقم )9( ل�سنة 2020 على اأن هذا القانون يهدف اإىل:

و�سع اإطار قانوين �سامل ووا�سح لتنظيم امللكية العائلية يف االإمارة، وت�سهيل انتقالها بني . 1

االأجيال املتعاقبة ب�سهوله وي�سر.

(1) أ. طارق أبو فخر، الرشكات العائلية يف ديب، تعريفها – بنيتها – أداؤها، مرجع سابق، ص 84.

(2) Albert Birhashirwa Rwibunza LWANGO, L›ENTREPRISE FAMILIALE ET SON CAPITAL SOCIAL 

FONDEMENT ET LIMITES DE L›AVANTAGE CONCURRENTIEL A TRAVERS LA CROISSANCE ET LA 

SUCCESSION, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 2008 -2009, p58. See:

https://documentslide.org/universite-catholique-de-louvain-l-entreprise-familiale-et-son-capital-social-albert-

birhashirwa-rwibunza-lwango-jury-president-per-agrell

ال�سركة العائلية باأنها ال�سركة التي ت�سيطر فيها عائلة واحدة على القوة الت�سويتية، اأو تكون 

عائلة  �سيطرة  حتت  الت�سويت  غالبية  تكون  بحيث  واحدة،  لعائلة  بالكامل  مملوكة  ال�سركة 

 اإىل تعريف ال�سركات العائلية على اأنها م�سروعات فردية، 
)1(

واحدة، وذهب جانب اآخر من الفقه 

للتداول،  قابلة  اأ�سهم  اإىل  مالها  راأ�ض  يق�سم  وال  االأ�سخا�ض،  �سركات  �سكل  ال�سركة  فيها  تتخذ 

وتتحد بها امللكية واالإدارة.

 ب�سرط جديد لتحديد تعريف ال�سركات العائلية، ا�سرتط فيه 
)2(

اآخر يف الفقه  وجاء تعريف 

عرف  حيث  العائلة،  اأفراد  من  لل�سركة  التنفيذي  املدير  يكون  اأن  عائلية،  ال�سركة  تكون  حتى 

ال�سركات العائلية باأنها ال�سركة التي ت�سيطر العائلة فيها على امللكية الرئي�سة لالأ�سهم القادرة 

على الت�سويت، اأو ال�سركة التي تكون العائلة م�سيطرة فيها على جمل�ض اإدارتها، بحيث يكون 

يكون  عائلية عندما  �سيطرة  �سركة حتت  اأية  تعترب  العائلة، وال  لل�سركة من  التنفيذي  املدير 

املدير التنفيذي لل�سركة من غري اأفراد العائلة. 

 هذا التعريف بالقول باأنه من ال�سروري التفرقة بني معياري 
)	(

وقد انتقد جانب من الفقه 

ال�سيطرة على امللكية، وال�سيطرة على االإدارة، فهناك بع�ض ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية 

ت�سنف على اأنها عائلية على الرغم من اأن ملكية العائلة فيها لي�ست ملكية رئي�سة، ويرجع ذلك 

اإىل اأن العائلة ت�سيطر على اإدارة ال�سركة عن طريق تعيني اأحد اأفراد العائلة كرئي�ض تنفيذي 

لل�سركة، وعليه فاإن ال�سركة، وفًقا لهذا التعريف، تعترب عائلية، على الرغم من عدم امتالك 

العائلة حل�سة رئي�سة فيها.

ممثلة  العائلة  متلكها  كانت  اإذا  عائلية  ال�سركة  تكون  باأنه  القول  اإىل   
)4(

فقهي  جانب  وذهب 

 ال�سركات العائلية باأنها ال�سركة التي متلك 
)5(

بالزوج، والزوجة، واالأبناء، وعرف البنك الدويل 

غالبيتها، وت�سيطر على اإدارتها عائلة معينة.

developpements%20algeriens%20dans%20le%20cadre%20du%20cours%20/moulaii_lakhder.pdf

(1) د. أسعد حمود سلطان السعدون، نحو رؤية واقعية للرشكات العائلية يف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة بحثية، مقدمة يف مؤمتر 

أعامل ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2011، ص 122.

(2)   Andrea Colli, The History of Family Business, 1850–2000, Cambridge University Press, 2003, p20.

https://cfeg.com/eBooks/History%20of%20FB.pdf

(3) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص 306.

(4) Irene Mandl, Overview of Family Business Relevant Issues, KMU FORSCHUNG AUSTRIA, Austrian 

Institute for SME Research, 2008, p 16.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10389/attachments/1/translations/en/renditions/native

(5) IFC Family Business Governance Handbook, op.cit, p12.
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يف عقد امللكية العائلية حتى يكون �سحيحاً ما يلي:

اأن يكون اأطرافه اأع�ساء يف العائلة.. 1

اأن يجمع بني اأطرافه عمل واحد اأو م�سلحة م�سرتكة.. 2

اأن يتم حتديد ن�سيب وح�سة كل �سريك يف عقد امللكية العائلية.. 	

حق . 4 لديهم  اأو  الأطرافه  مملوكة  العائلية  امللكية  عقد  حمل  متثل  التي  االأموال  تكون  اأن 

الت�سرف بها.

اأن تتم امل�سادقة عليه لدي الكاتب العدل، وفقا للقواعد واالإجراءات املن�سو�ض عليها يف . 5

القانون رقم )4( ل�سنة 	201.

اأال يكون خمالفا للنظام العام.. 	

التي  ال�سركة  دبي هي  العائلية يف  ال�سركة  تكون  العائلية،  ال�سركات  الن�ض على  وبتطبيق هذا 

تتكون من اأع�ساء من عائلة واحدة لتحقق هدف وم�سلحة م�سرتكة بينهم، على اأن يكون لكل 

واحد منهم يف ال�سركة ن�سيب وح�سة حمددة �سلفاً ، بعد ا�ستيفاء ال�سروط املحددة يف القانون.

ومتر ال�سركات العائلية بعدة مراحل، وهي:

اأواًل: مرحلة املوؤ�س�ض:

تعد هذه املرحلة هي املرحلة االأوىل من مراحل ال�سركة العائلية، وتكون اإدارة ال�سركة يف هذه 

املرحلة حتت اإدارة فردية ملوؤ�س�ض ال�سركة، وفى هذه املرحلة ي�سعب تطبيق مبادئ احلوكمة على 

.
)1(

م املوؤ�س�ض بعمل ال�سركة  ال�سركة العائلية؛ نظًرا للطبيعة الفردية لها يف هذه املرحلة، وحتُكّ

ولهذه املرحلة اأهمية خا�سة يف مراحل ال�سركة القادمة، خا�سة يف اجليلني الثاين والثالث، لذا 

يجب يف هذه املرحلة و�سع خطة اإدارة ال�سركة بعد وفاة اأو خروج املوؤ�س�ض، وتهيئة االأبناء لتويل 

اإ�سراف املوؤ�س�ض؛ ف�سيطرة املوؤ�س�ض على  اأن يتم حتت  ، وهذا االأمر يجب 
)2(

اإدارة ال�سركة  زمام 

ال�سركة العائلية متكنه من و�سع هذه اخلطة مبفرده دون احلاجة اإىل اأن ي�سطر للدخول يف 

مفاو�سات وم�ساومات مع اأبنائه.

(1) Rudolph B. van Buuren , THE LIFE AND TIMES OF A FAMILY BUSINESS: A CASE STUDY. University of 

the Free State – School of Management. August 2013, P.3.

http://bus.ufs.ac.za/dl/userfiles/documents/00000/289_eng.pdf

(2) IFC Family Business Governance Handbook, Op. cit., P.15.

النمو . 2 حتقيق  يف  به  تقوم  الذي  الدور  وتعزيز  العائلية،  امللكية  ا�ستمرارية  على  املحافظة 

االقت�سادي واالجتماعي يف االإمارة.

العائلة . 	 اأفراد  بني  املنازعات  يثري  ما  كل  عن  واالبتعاد  االجتماعي،  التما�سك  على  املحافظة 

الواحدة.

االأن�سطة . 4 كافة  يف  املناف�سة  ت�ستطيع  ومتينة،  قوية  �سراكات  �سمن  العائلة  اأفراد  �سمل  مل 

االقت�سادية وحتفيزها على خدمة املجتمع، وبخا�سة يف جمال التعليم وال�سحة والثقافة.

االأجيال . 5 ال�سابة من  القيادات  قدرة  تنمية  والنمو، عن طريق  التطور  باحتياجات  االإيفاء 

املتعاقبة الإدارة امللكية العائلية، ومتكينهم من اال�ستفادة من خربة االآباء واالأجداد.

لتحديد  احلاالت،  من  عدًدا   
)1(

االأوروبية  املفو�سية  يف  لل�سناعة  العامة  املوؤ�س�سة  واعتمدت 

املق�سود بال�سركات العائلية وهي:

اأي . 1 اأ�سرته،اأو  اأفراد  اأحد  لل�سركة،اأو  املوؤ�س�ض  �سخ�ض  �سيطرة  امللكية حتت  اأغلبية  تكون  اأن 

�سخ�ض قام باال�ستحواذ عليها.

اأال تقل ملكية العائلة عن 25% من اأ�سهم ال�سركة، اإذا كانت ال�سركة مقيدة يف �سوق االأوراق . 2

املالية.

 اإذا كانت العائلة تتحكم يف اتخاذ القرارات يف ال�سركة �سواء ب�سكل مبا�سر، اأو غري مبا�سر.. 	

وجود اأحد اأفراد العائلة على االأقل، يف جمل�ض اإدارة ال�سركة.. 4

 اإىل القول باأن الن�سبة املطلوبة مللكية العائلة لل�سركة تختلف يف 
)2(

وقد ذهب جانب من الفقه 

حالة ما اإذا كانت هذه ال�سركة م�سجلة يف اأ�سواق املال اأم غري م�سجلة، فاإذا كانت ال�سركة العائلية 

مدرجة يف االأ�سواق املالية، فاإن ن�سبة العائلة يف ملكية ال�سركة تكون اأكرث من 10% اإىل %25، 

بينما يف حالة ما اإذا كانت ال�سركة العائلية غري مدرجة يف االأ�سواق املالية، فاإن الن�سبة تنخف�ض 

اإىل اأقل من 50% من اأ�سهم ال�سركة.

ون�ست املادة )	( من القانون رقم )9( ل�سنة 2020 ب�ساأن امللكية العائلية يف دبي على اأنه ي�سرتط 

(1) ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL, EUROPEAN COMMISSION, FINAL 

REPORT OF THE EXPERT GROUP OVERVIEW OF, FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES: RESEARCH, 

NETWORKS, POLICY MEASURES AND EXISTING STUDIES, November 2009. P10.

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/10388/attachments/1/translations/en/renditions/native

(2) Irene Mandl, Overview of Family Business Relevant Issues, op.cit, p 7.
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العائلية تبداأ من اإطار عائلي، ومن ثم ت�سطر ال�سركة اإىل احل�سول على روؤو�ض اأموال خارجية 

ال�سركة  ت�سبح  ثم  ومن  لل�سركة،  العائلية  امللكية  تخفي�ض  عليه  الذي يرتتب  االأمر  للتو�سع، 

�سركة م�ساهمة عامة قائمة على ملكيات مفتتة، وعليه تنف�سل امللكية عن االإدارة، وتدار ال�سركة 

من قبل اإدارات احرتافية.

ي�ساعد على حتديد  ذلك  فاإن  امل�ساهمة  ال�سركة  �سكل  العائلية  ال�سركات  اتخذت  اإذا  اأنه  ونرى 

العائلة يف  االأ�سهم من جانب، وجتميع م�سالح  تداول  و�سهولة  ال�سركة،  امل�ساهم يف  م�سوؤولية 

اإدارة ال�سركة مق�سورة عليهم باتخاذ القرارات، وتكوين جمل�ض  م�سلحة واحدة، بحيث تكون 

االإدارة، واال�ستفادة من اأي منا�سب اإدارية ومكافاآت من جانب، ومن جانب اآخر ي�ساعد حتول 

ال�سركات العائلية اإىل �سركات عائلية م�ساهمة يف اإمكانية تطبيق قواعد احلوكمة عليها.

ويحقق اإن�ساء ال�سركات العائلية يف �سورة �سركات عائلية م�ساهمة، �سواء كانت م�ساهمة خا�سة، 

اأو م�ساهمة عامة عدة مزايا، ميكننا تو�سيحها فيما يلي:

اأوال: مزايا حتول وتاأ�سي�ض ال�سركات العائلية يف �سورة م�ساهمة خا�سة:

اإبقاء . 1 على  خا�سة،  م�ساهمة  �سركات  �سورة  يف  العائلية،  ال�سركات  وحتول  تاأ�سي�ض  ي�ساعد 

�سيطرة العائلة على ال�سركة، مع اإمكانية دخول �سركاء من خارج العائلة، من خالل تنظيم 

ال�سركة، وتنظيم ملكية االأ�سهم، عن طريق تنظيم ملكية االأ�سهم اإىل فئات واأنواع يختلف 

، حيث ميكن الأفراد العائلة، عند تاأ�سي�ض ال�سركة العائلية يف �سورة 
)1(

كل نوع عن االآخر 

اأ�سهم ممتازة  اأ�سهم ال�سركة اإىل عدة اأق�سام، الق�سم االأول:  �سركة م�ساهمة خا�سة تق�سيم 

من  باأكرث  الت�سويت  حق  �ساحبها  متنح  ال�سركة،  موؤ�س�سة  العائلة  الأفراد  غالباً  مملوكة 

الق�سم  اأما  العادية.  العادية وغري  العامة  اجتماعات اجلمعية  يحمله يف  �سهم  لكل  �سوت 

الثاين: اأ�سهم عادية يتم يف الغالب طرحها للبيع بعد تاأ�سي�ض ال�سركة، لزيادة راأ�ض مالها، 

وهي متنح �ساحبها حق الت�سويت ب�سوت واحد فقط. اأما الق�سم الثالث فهي اأ�سهم ال متنح 

�ساحبها حق الت�سويت، والتي قد متنح كحافر اأو مكافاأة للعاملني بال�سركة.

ملكية . 2 بني  الف�سل  على  اخلا�سة،  امل�ساهمة  �سورة  يف  العائلية  ال�سركات  تاأ�سي�ض  ي�ساعد 

ال�سركة واالإدارة، فال�سركات العائلية تعتمد ب�سكل رئي�سي على التدرج الهرمي للعائلة من 

جانب، ومن جانب اآخر يجب اأن ي�سم جمل�ض اإدارة ال�سركة اأفراًدا من العائلة، وغالبا ما 

أعامل  مؤمتر  مقدمة يف  ورقة عمل  العائلية،  الرشكات  لتطوير  الخاصة  املساهمة  الرشكات  مالءمة  مدى  التلهوين،  د. حسام سمري   (1)

ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2011، ص 209.

ثانيا: مرحلة االأبناء: 

تعد املرحلة الثانية من مراحل ال�سركة العائلية هي مرحلة االأبناء، وهي املرحلة التي تنتقل 

فيها ملكية ال�سركة واإدارتها من املوؤ�س�ض اإىل االأبناء، �سواء كان ذلك لوفاة املوؤ�س�ض اأو تقاعده، 

ويعد من اأهم ما مييز هذه املرحلة من مراحل ال�سركة العائلية هو االنتقال من اأ�سلوب االإدارة 

الفردي اإىل االإدارة اجلماعية، وذلك عن طريق االتفاق حول �سيا�سات عمل وا�سحة، وتطوير 

و�سائل االت�سال، و�سفافية العمل بني اأ�سحاب االإدارة اجلماعية، وذلك ل�سمان ا�ستمرار وجناح 

ال�سركة العائلية، والناأي بها عن اخلالفات التي عادًة ما تطراأ وتنت�سر يف هذه املرحلة.

وفى هذه املرحلة يجب اأن يعمل االأبناء على تهيئة ال�سركة لالنتقال للمرحلة الثالثة، وذلك عن 

طريق االتفاق حول خطة لالنتقال ت�سمن االنتقال لل�سركة ب�سال�سة للمرحلة الثالثة، واإيجاد 

.
)1(

خارطة طريق تتنا�سب مع خ�سائ�ض املرحلة الثالثة من حياة ال�سركات العائلية 

ثالثا: مرحلة اأبناء العمومة وباقي اأفراد العائلة: 

تعد مرحلة انتقال ال�سركة العائلية اإىل مرحلة اأبناء العمومة وباقي اأفراد العائلة من اأخطر 

واأ�سعب املراحل؛ وترجع خطورة هذه املرحلة اإىل اأن ملكية ال�سركة واإدارتها تنتقل فيها غالبا 

اإىل اأحفاد املوؤ�س�سني، واأبناء العمومة، مما يزيد عدد مالك ومديري ال�سركة، وهو االأمر الذي 

اأعمال ال�سركة، وعليه  اإيجاد اتفاق وان�سجام دائم بينهم، حول توجيه واإدارة  اأمام  يكون عائقاً 

تزداد التحديات، وتنتقل اأي خالفات قائمة بني االأخوة يف املرحلة الثانية الأفراد العائلة اجلدد، 

.
)2(

باالإ�سافة اإىل ال�سراع بني اأفرع العائلة 

القرارات  وتنفيذ  اتخاذ  على  ت�ساعد  وا�سحة  اآلية  و�سع  يتم  اأن  املرحلة،  هذه  يف  يجب،  لذا 

و�سيا�سات  ال�سركاء،  وتخارج  ال�سركة،  يف  العائلية  اخلالفات  وت�سوية  لل�سركة،  اال�سرتاتيجية 

توزيع االأرباح، وذلك عن طريق اعتماد وتطبيق مبادئ احلوكمة.

اأنه يف  اأو تو�سية ب�سيطة، اإال  اإن�ساء ال�سركة العائلية يف �سورة �سركة ت�سامن،  واالأ�سل اأن يتم 

تاأ�سي�سها  نتيجة  عامة،  م�ساهمة  �سركات  �سكل  تتخذ  عائلية  �سركات  برزت  قد  احلايل  الوقت 

ال�سركات  اأن  اإىل   
)	(

فقهي  جانب  وذهب  اندماجها،  اأو  �سفتها،  حتويل  اأو  م�ساهمة،  ك�سركة 

(1) Ibid, P.15.

(2) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص310.

(3) Julian Franks Colin Mayer Paolo Volpi Hannes F. Wagner, The Life Cycle of Family Ownership: International 

Evidence, The Review of Financial Studies, Volume 25, Issue 6, 1 June 2012, p 1.

http://faculty.london.edu/pvolpin/evolution.pdf
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ثانيا: مزايا حتول وتاأ�سي�ض ال�سركات العائلية يف �سورة امل�ساهمة العامة:

ي�ساعد حتول ال�سركات العائلية اإىل �سركات امل�ساهمة العامة على زيادة راأ�ض مال ال�سركة . 1

م�سروعات  اإىل  دخولها  اإمكانية  ثم  ومن  العام،  اأ�سهمها لالكتتاب  وذلك عن طريق طرح 

اأن تكون ال�سركة العائلية من ال�سركات  اأنه يجب  اإىل  ، ويجب االإ�سارة 
)1(

اقت�سادية كبرية

املتو�سطة اأو الكبرية، ل�سمان جناح عملية التحول على اأن تبقى الن�سبة الكربى من االأ�سهم 

.
)2(

يف حوزة اأفراد العائلة

ي�ساعد حتول ال�سركات العائلية اإىل �سركات امل�ساهمة العامة على �سبغة ال�سركة العائلية . 2

.
)	(

بال�سبغة املوؤ�س�سية ومن ثم تال�سي كل مظاهر النزعة ال�سخ�سية

اإمكانية تطبيق قواعد . 	 اإىل �سركات امل�ساهمة العامة على  ي�ساعد حتول ال�سركات العائلية 

احلوكمة عليها.

ي�ساعد حتول ال�سركات العائلية اإىل �سركات امل�ساهمة العامة على فر�ض العائلة �سيطرتها . 4

على القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العامة العادية وغري العادية، من خالل الن�ض يف عقد 

تاأ�سي�ض ال�سركة والنظام االأ�سا�سي لها، على حق موؤ�س�ض ال�سركة العائلية يف اأن يكون له حق 

االعرتا�ض، بحيث تكون له اإمكانية رف�ض اأي قرار، حتى لو اتخذ باالأغلبية، وي�ستوي يف 

.
)4(

ذلك اأن يكون �سادراً من اجلمعية العامة العادية، اأو غري العادية

(1)  د. سميحة القليويب، الرشكات التجارية، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، 2016، ص 601.

تطبيقية عىل مسؤويل  دراسة  السعودية،  العربية  باململكة  العائلية  الرشكات  أداء  الحوكمة عىل  أثر  الحسن،  بن محمد  د. حسني   (2)

الرشكات العائلية مبدينة الرياض اإلسالمية، دراسة دكتوراة، جامعة أم درمان السودان، 2011 ص124.

(3) املرجع السابق، ص 603.

العائلية إىل رشكات مساهمة، ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر أعامل  القانونية لعملية تحول الرشكات  الجوانب  الحيات،  الله  (4) د. عبد 

ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 2011، ص 286.

اأفراد العائلية �سًنا، مما قد يعود بال�سرر على م�سلحة ال�سركة،  اأكرب  يراأ�ض هذا املجل�ض 

العملية  اخلربات  عن  النظر  بغ�ض  العائلة،  لقب  يحمل  فيمن  ال�سركة  اإدارة  فح�سر 

واملوؤهالت العلمية �سوف يعود بال�سلب على ال�سركة، نتيجة لعدم ا�ستيعاب متطلبات ال�سوق 

.
)1(

واحتياجاته

ومن ثم ياأتي تاأ�سي�ض ال�سركات العائلية يف �سورة امل�ساهمة اخلا�سة ليعالج هذه االإ�سكالية، من 

خالل ال�سماح على اأن ي�سم جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية اأ�سخا�ساً من خارج اأفراد العائلة، يف 

العائلية  العالقات  يعر�ض  اأن  ودون  ال�سركة،  لنجاح  الالزمة  والكفاءة  باخلربة  متتعهم  حالة 

النظام  الن�ض يف  العائلة  الأفراد  باأنه ميكن  القول  اإىل   
)2(

الفقه للتوتر، حيث ذهب جانب من 

االأ�سا�سي لل�سركة على حتديد �سروط �سغل ع�سوية جمل�ض االإدارة، والتي ت�ساعد على حتقيق 

جناح ال�سركة من �سمنها اخلربات العملية، واملوؤهالت العلمية، وما اإىل ذلك من �سروط.

وذهب امل�سرع يف دبي اإىل الت�سجيع على هذا االجتاه من خالل ال�سماح باإمكانية دخول اأ�سخا�ض 

من خارج العائلة مع اإخ�ساعهم جلميع اأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة العائلية، ومن ثم يحق 

العائلية، حيث  امللكية  الذى يحدد عقد  لل�سكل  وفقاً  ال�سركة،  اإدارة  اال�سرتاك يف جمل�ض  لهم 

ن�ست الفقرة )ج( من املادة )11( من القانون رقم )9( ل�سنة 2020م، اخلا�ض بامللكية العائلية 

يف دبي على اأن: )اإذا كانت بع�ض اأ�سول امللكية العائلية مكونة من اأ�سهم اأو ح�س�ض يف �سركات، 

باأحكام النظام االأ�سا�سي لتلك  العائلية يعترب قبواًل منه  امللكية  اأي �سخ�ض لعقد  فاإن ان�سمام 

ال�سركات(، ون�ض الفقرة )ج( من املادة )	1( من ذات القانون على اأن )ال يجوز لل�سركاء التدخل 

يف اإدارة امللكية العائلية اأو االأ�سول التابعة لها اإال بال�سكل الذى يحدده عقد امللكية العائلية(.

اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  يف  توافرها  املطلوب  العلمية  واملوؤهالت  العملية  للخربات  بالن�سبة  اأما 

ال�سركة العائلية، والتي قد ال تتوافر فيها يف العديد من احلاالت، فاإن القانون رقم )9( ل�سنة 

2020 اخلا�ض بامللكية العائلية يف دبي حاول معاجلة هذه االإ�سكالية يف الفقرة ) ز ( حيث ن�ست 

العلمية واخلربات  املوؤهالت  االأدنى من  العائلية احلد  امللكية  اأن يحدد عقد  ) يجوز  اأنه  على 

العملية وال�سفات ال�سلوكية وغريها من املعايري التي يجب اأن تتوفر يف ال�سركاء واأفراد اأ�سرهم 

للعمل يف ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تكون حماًل للملكية العائلية، على اأن يخ�سع االلتزام بهذه 

املعايري للتدقيق من قبل جلنة يتم اختيارهم وفقاً ملا ين�ض عليه عقد امللكية العائلية(.

(1) املرجع السابق، ص210.

(2) د. حسام سمري التلهوين، مدى مالءمة الرشكات املساهمة الخاصة لتطوير الرشكات العائلية، مرجع سابق، ص210.
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 احلوكمة باأنها: هي املعنية باإيجاد وتنظيم التطبيقات، واملمار�سات 
)1(

وعرف جانب من الفقه

ال�سليمة للقوانني على اإدارة ال�سركات، مبا يحافظ على حقوق حملة االأ�سهم، وحملة ال�سندات، 

والعاملني بال�سركات، واأ�سحاب امل�سالح، وغريهم، وذلك من خالل حتري تنفيذ �سيغ العالقات 

ملعايري  وفقا  ال�سليمة،  واملحا�سبية  املالية  االأدوات  وا�ستخدام  بينهم،  تربط  التي  التعاقدية 

االإف�ساح وال�سفافية.

يتبني  ب�سكل عام،  ال�سركات  تعريفات يف حتديد مفهوم حوكمة  �سبق من  وبا�ستقراء جملة ما 

لنا اأنه لي�ض هناك تعريف جامع مانع ميكن حتديده حلوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة، اإال 

اأننا ن�ستطيع اأن نخرج من تلك التعريفات مبفهوم حلوكمة ال�سركات العائلية باأنها هي كيفية 

ا�ستخدام االأدوات املالية واملحا�سبية ال�سليمة، يف اإطار القوانني والقواعد التي حتدد العالقات 

بني موؤ�س�سي ال�سركة، واإدارتها، وامل�ساهمني فيها، واأ�سحاب امل�سالح املرتبطني بها. 

وبناء عليه، فاإذا كانت حوكمة ال�سركات العائلية هي ا�ستخدام ما هو متاح من االأدوات ال�سليمة 

يجب  التي  االأدوات  اأهم  اإحدى  تعد  احلديثة  التكنولوجيا  اأن  نرى  فاإننا  القوانني،  اإطار  يف 

االعتماد عليها حلوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة، وذلك يف اإطار قانوين يعد �سامناً حلوكمة 

جيدة لتلك ال�سركات من جانب، ومن جانب اآخر تعد احلوكمة فيه �سامناً للتطبيق ال�سحيح 

للقانون.

 اأن قواعد احلوكمة لل�سركات العائلية امل�ساهمة تتميز مبراعاتها 
)2(

ونرى مع جانب من الفقه

للجانب االجتماعي والعائلي يف ال�سركة، وذلك كون العائلة هي اأ�سا�ض بناء املجتمعات، واأ�سا�ض 

ال�سركة العائلية، لذا فال ينبغي اأن توؤدي اإدارة ال�سركة العائلية اإىل زعزعة هذا االأ�سا�ض املهم، 

.
)	(

بل يجب اأن تكون �سببا يف مزيد من الرتابط والتكاتف االأ�سري

نظام  تاأ�سي�ض  عنها  ينتج  ما  عادة  العائلية  لل�سركات  احلوكمة  قواعد  فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 

للعائلة مواٍز  تاأ�سي�ض جمل�ض  ال�سركات عموماً، مثل  التي حتكم  القانونية  للنظم  عائلي مواٍز 

ملجل�ض اإدارة لل�سركة، و�سياغة د�ستور للعائلة مواٍز للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، حيث ذهب جانب 

يلزم  االأ�س�ض  من  جمموعة  على  تقوم  العائلية  ال�سركات  حوكمة  باأن  القول  اإىل   
)4(

الفقه من 

(1) د. حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق، ص5 .

(2) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص 314-313.

(3) املرجع السابق، ص 314-313.

(4)  Leonhard Fopp, guide de gouvernance pour les entreprises, Guide de gouvernance pour les entreprises 

familiale, Une croissance durable des entreprises familiales,2011, p 12-18.

http://www.ecgi.org/codes/documents/swisscode_family_firms_fr.pdf

المطلب الثاني

قواعد حوكمة الشركات العائلية المساهمة

ال�سركات العائلية امل�ساهمة هي موؤ�س�سات ت�سبه، اإىل حد كبري، جمتمعاً اقت�سادياً �سغرياً، تكون 

، ومن ثم يكون للجمعية العامة الكلمة 
)1(

فيه اجلمعية العامة للم�ساهمني هي م�سدر ال�سلطات

العليا داخل ال�سركات العائلية؛ حيث تتوىل انتخاب وعزل اأع�ساء جمل�ض االإدارة الذين يتولون 

اأن  اإال   ،
)2(

امل�سروع االقت�سادي، وتنفيذ �سيا�ساتها العائلية، وتي�سري  التنفيذية لل�سركات  االإدارة 

على  قائمة  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  داخل  ال�سلطة  باأن  القول  اأن  لنا  يثبت  العملي  الواقع 

.
)	(

اأ�س�ض دميقراطية يعد وهًما كبرًيا

امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  على  احلوكمة  قواعد  تطبيق  من  احلقيقية  الغاية  تعد  ثم  ومن 

ال�سمان ل�سغار  اأكرب قدر ممكن من  والقانوين هي كيفية توفري  امل�ستويني االقت�سادي  على 

امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية من جهة، وللمتعاملني معها من جهة اأخرى؛ حتقيقاً خلطط 

التنفيذيني كوكالء خمل�سني  ال�سركات  نتاأكد من عمل مديري  اأن  واأي�ساً  واأهدافها،  ال�سركة 

ملجل�ض االإدارة، الذي يعمل بدوره كوكيل خمل�ض اأي�ساً ملالكي االأ�سهم )نظرية الوكالة(.

وعرفت املادة االأوىل من قانون ال�سركات التجارية االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015 احلوكمة باأنها 

)جمموعة ال�سوابط، واملعايري، واالإجراءات التي حتقق االن�سباط املوؤ�س�سي يف اإدارة ال�سركة، 

وفقاً للمعايري واالأ�ساليب العاملية، وذلك من خالل حتديد م�سوؤوليات وواجبات اأع�ساء جمل�ض 

واأ�سحاب  امل�ساهمني  حقوق  حماية  االعتبار  يف  وتاأخذ  لل�سركة،  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة، 

امل�سالح(، وهو ذات التعريف الذي عرف به قرار رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة �سوق االأوراق املالية 

وال�سلع االإماراتي رقم 2	 ل�سنة 2007م ،ال�سادر ب�ساأن �سوابط حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة 

 للحوكمة. 
)4(

ومعايري االن�سباط املوؤ�س�سي

(1) د. ثروت عىل عبد الرحيم ، القانون التجاري املرصي، دار النهضة العربية ، 1978 ،ص 463.

العربية،  النهضة  دار  الكويتي واملرصي،  الترشيعني  املساهمة، يف  الرشكات  لحوكمة  القانوين  النظام  الياسني،  ياسني  د. محمد خالد   (2)

2011، ص111.

(3) حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مؤمتر الجوانب القانونية واالقتصادية لألزمة املالية العاملية، كلية الحقوق، جامعة 

املنصورة، 1-2 من أبريل 2009، ص12.

الرشكات  الصادر بشأن ضوابط حوكمة  لسنة 2007  اإلمارايت رقم 32  والسلع  املالية  األوراق  إدارة هيئة سوق  قرار رئيس مجلس   (4)

املساهمة العامة، ومعايري االنضباط املؤسيس، الجريدة الرسمية العدد 464 السنة السابعة والثالثون، تاريخ 2007-4-30.
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.
)1(

ي�ستفيد منها اأفراد العائلة 

 اإىل اأن الن�ض على هذه االأهداف ي�سعى اإىل تعزيز الثقة بني اأفراد العائلة 
)2(

وذهب جانب فقهي

ال�سركة  م�ستقبل  على  اإيجابي  انعكا�ض  من  ذلك  يف  مبا  بينهم،  االجتماعية  العالقات  وتنمية 

العائلية؛ حيث تهدف هذه االآليات، ب�سكل خا�ض، اإىل بناء ج�سور تاآلف بني اأفراد العائلة الذين 

لي�ض لهم عالقة وظيفية بال�سركة، وبني اأفراد العائلة القائمني على اإدارة ال�سركة.

 اإىل اأن و�سع هذه القواعد قد يواجه العديد من االعرتا�سات والتحفظات 
)	(

وذهب جانب فقهي

اأن  اآراوؤهم اخلا�سة مع هذه القواعد، لذا ينبغي  اأفراد العائلة، والذين قد ال تتفق  من بع�ض 

تتخذ القرارات يف هذه االأمور باالأغلبية، مع اإتاحة الفر�سة للمعرت�سني للتخارج من ال�سركة 

اإجبارهم على اال�ستمرار يف ال�سركة يف ظل القواعد اجلديدة  دون معاقبتهم، من خالل عدم 

التي مت االتفاق عليها.

اأما عن معايري حوكمة ال�سركات، فقد اأخذت منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية )OECD( على 

عاتقها مهمة و�سع تلك املعايري، والتي تعترب هي حجر االأ�سا�ض الذي ت�ستند اإليه احلكومات 

وال�سركات يف تطبيق حوكمة ال�سركات، بالتعاون مع البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، حيث 

امل�ساهمة،  الت�سريعات لتطبيق مبادئ حوكمة �سركات  املنظمة للحكومات حرية حتديد  تركت 

واآلية الرقابة عليها، مع مراعاة الواقع الفعلي لهذه ال�سركات والبيئة اال�ستثمارية.

جتارب  عدة  بعقد   2004 عام  يف   )OECD( والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  قامت  وقد 

لعدة دول لديها م�ساكل مع �سركات امل�ساهمة، والتعار�ض الواقع بني اأعمال املدراء التنفيذيني 

والتي  املالية،  االأ�سواق  واأزمات  اإىل ف�سائح مالية،  اأدت  والتي  واملقر�سني،  امل�ساهمني  وم�سالح 

مثايل  منوذج  وجود  بعدم  املنظمة  اأقرت  البحث  وبعد  االأ�سواق،  هذه  يف  الثقة  بتقليل  بداأت 

حلوكمة �سركات امل�ساهمة، واأن املعايري تتغري من دولة اإىل اأخرى، ومن �سركة اإىل اأخرى، ح�سب 

الطبيعة القانونية لل�سركة، ون�ساطها، وح�سة الدولة يف ملكيتها.

لكي  اأ�سا�سية،  ومعايري  مبادئ  عدة   )OECD( والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  اأقرت  وقد 

اأنه  امل�ساهمة فيها، ونرى  الدول يف تعديل قوانينها وقراراتها، ومراقبة �سركات  ت�ستند عليها 

(1) Alfred Sarbah, Wen Xiao,Good Corporate Governance Structures: A Must for Family Businesses, Open 

Journal of Business and Management,Vol.03 No.01(2015)، Article ID:53295, 2015, p 47.

https://file.scirp.org/pdf/OJBM_2015011615255563.pdf

(2) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص 315-314.

(3) Joachim Schwass, Family Businesses: Successes and Failures, The IMD Global Family Business Center,2013 , p7 

http://www.cepor.hr/cepra/wp-content/uploads/2015/07/IMD-Family Businesses-Successes-and Failures.pdf

توافرها، وهي: 

املوؤ�س�سة، وكذلك . 1 بالعائلة  املتعلقة  امليثاق االأهداف والقيم  العائلة: حيث يت�سمن   ميثاق 

باالإ�سافة  االأهداف،  لتحقيق هذه  عليها،  واالعتماد  ا�ستخدمها،  التي متكن من  الو�سائل 

اإىل �سرورة اأن يحتوي ميثاق العائلة على جميع املبادئ التي تقوم عليها املوؤ�س�سة العائلية.

ا�ستدامة . 2 يف  مبا�سرة،  ب�سورة  ت�سهم،  التي  اال�سرتاتيجية  هي  العائلة:  ملكية  اإ�سرتاتيجية 

االأ�سول اخلا�سة بال�سركة العائلية واخلروج بال�سركة من �سفة ال�سركة الفردية، ومن ثم 

جانب  ومن  جانب،  من  هذا  اآخر  اإىل  جيل  من  االنتقال  عند  يطراأ  الذي  التغيري  ت�سهيل 

اآخر ت�ساعد هذه اال�سرتاتيجية على التفرقة بني االأ�سول املتعلقة بال�سركة العائلية وباقي 

االأ�سول االأخرى.

جمعية العائلة وجمل�ض العائلة: يعد ت�سكيل جمل�ض العائلة وجمعية العائلة اأمراً �سرورياً؛ . 	

حيث ي�ساعد ت�سكيل هذا املجل�ض على دعم مبداأ ال�سفافية داخل ال�سركة، االأمر الذي يوؤدي 

اإىل زيادة الثقة يف اأفراد العائلة القائمة على اإدارة ال�سركة؛ فمن خالل جميعة العائلة يتم 

ا�ستعرا�ض و�سعية ال�سركة وتطورها ب�سفة دقيقة ووا�سحة، اأما جمل�ض العائلة فاإنه جلنة 

اأفراد العائلة، وربطها  من جلان جميعة العائلة، والتي تعمل على التعاون والتن�سيق بني 

بال�سركة العائلية.

ال�سركات  حوكمة  قواعد  فاإن  الدويل،  للبنك  التابعة  الدويل  التمويل  موؤ�س�سة  لدليل  ووفقا 

العائلية امل�ساهمة تهدف اإىل حتقيق جمموعة من االأهداف، هي: 

 تعريف اأفراد العائلة من خارج اإدارة ال�سركة باإجنازاتها، وطريقة عملها، حيث اإن الكثري . 1

من اخلالفات تتم نتيجة عدم علم هوؤالء االأفراد مبا يجري يف ال�سركة، نتيجة غيابهم، 

.
)1(

وعدم تنا�سق املعلومات

يف . 2 والت�سويت  بامل�ساركة  ال�سركة  اإدارة  على  امل�سيطرة  العائلة  الأفراد  ت�سمح  اآليات  و�سع 

قرارات ال�سركة.

الرئي�سة . 	 القرارات  ال�سركة باتخاذ  اإدارة  امل�سيطرة على  العائلة  اآليات ت�سمح الأفراد   و�سع 

حول طريقة عمل ال�سركة وم�ستقبلها. 

العمل على و�سع اآليات ت�ساعد على تو�سيح اأرباح ال�سركة، وكيفية توزيعها، واأي منافع قد . 4

(1) Joseph E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, The American Economic 

Review,Vol. 92, No. 3 (Jun., 2002), P 47.
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و�سمان  املخاطر،  �سدة  وتخفيف  الداخلية،  الرقابة  واإحكام  الدقيقة،  التقارير  اإعداد  تت�سمن 

االلتزام بالقوانني، وتعزيز الثقة يف التقارير املقدمة، �سواء كانت مالية اأو غري مالية على حٍد 

بال�سفافية،  تتمتع  حما�سبية  ومعايري  نظم  العائلية  لل�سركات  تكون  اأن  يجب  ثم  ومن  �سواء، 

.
)1(

تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية

فال�سركات العائلية امل�ساهمة لن تدار ب�سكل جيد، وتزدهر، وجتتذب ا�ستثمارات جديدة، اإال اإذا 

تعززت الرقابة داخل ال�سركة العائلية، اإال اأن هذه الرقابة الداخلية ال ميكن اأن تكون فعالة اإال 

؛ 
)2(

اإذا عززتها الرقابة اخلارجية التي متار�سها الهيئات، واجلهات احلكومية، واالأ�سواق املالية

فالرقابة اخلارجية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة تكر�ض الكفاءة، وحتدد معايري احلوكمة، 

 .
)	(

وتعاقب املخالفني، وت�سجع على تدفق املعلومات

ثانيا: �سمان حقوق امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة:

من  يعد  التي  امل�ساهمني،  حقوق  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مبادئ  حتمي  اأن  يجب 

اأهمها التفاعل مع كافة االأمور املتعلقة بال�سركة، وهي احلق يف االأرباح، والت�سويت يف اجلمعية 

من  ن�سبة  بيع  اأو  اأخرى،  �سركات  مع  واالندماج  االأ�سا�سي،  النظام  على  والتغريات  العمومية، 

اأ�سول ال�سركة، واأخرياً �سمان ت�سجيل ونقل ملكية االأ�سهم ب�سكٍل يحمي حقوق امل�ساهمني.

فنظام حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة، وفقاً لهذا املعيار، ي�ساعد على اإيجاد احلماية الالزمة 

حلفظ حقوق امل�ساهمني، ويكفل لهم ممار�ستها وفقاً للقانون، فحقوق حملة االأ�سهم تتمثل يف 

اأحقيتهم باقت�سام االأرباح وموجودات ال�سركة يف حال ت�سفيتها، وحرية تداول االأ�سهم، وكذلك 

على  تعر�ض  التي  القرارات  على  والت�سويت  العامة،  اجلمعية  اجتماعات  ح�سور  يف  اأحقيتهم 

 .
)4(

اجلمعية

ونرى اأن مبادئ احلوكمة تلزم ال�سركة العائلية امل�ساهمة ب�سرورة تزويد امل�ساهمني باملعلومات 

اأع�ساء  بانتخاب  لهم  الفر�سة  اإتاحة  وكذلك  املنا�سب،  الوقت  ويف  منتظم  ب�سكل  بها  اخلا�سة 

جمل�ض االإدارة، والرقابة على اأعمالهم، ورفع دعوى امل�سوؤولية عليهم عند االقت�ساء. 

واأخريا فاإن للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية احلق يف الت�سويت على القرارات التي يرتتب عليها 

تغيريات جوهرية يف ال�سركة، مثل تعديل النظام االأ�سا�سي، اأو عقد التاأ�سي�ض، اأو زيادة راأ�ض مال 

(1) املرجع السابق، ص 23.

(2) د. محمد خالد ياسني الياسني، النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة، مرجع سابق، ص197-196. 

(3) د. حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق، ص23.

(4) د. منري إبراهيم هندي، حوكمة الرشكات، مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء، دار املعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2016، ص 21.

بتطبيق  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  ت�سبح  بحيث  اتباعها،  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  ميكن 

فيها؛ فهي متنح حملة  امل�ساهمني  قادرة على  احلفاظ على حقوق  معايري ومبادئ احلوكمة 

االأ�سهم الفر�سة للح�سول على املعلومات، وامل�ساركات يف اتخاذ القرارات، مبا يف ذلك انتخاب 

مبادئ  وهي  االأ�سهم،  حلملة  العمومية  للجمعية  ال�سنوي  االجتماع  يف  وامل�ساركة  املديرين، 

اأ�سا�سية ميكن تلخي�سها فيما يلي: 

اأوال- اإيجاد وجود اإطار فعال حلوكمة �سركات امل�ساهمة ي�سمن االإف�ساح وال�سفافية: 

موثوق  اإف�ساح  لتقدمي  اإطاراً  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مبادئ  تت�سمن  اأن  يجب 

ال�سركة،  بتاأ�سي�ض  املت�سلة  بال�سركة  املتعلقة  الهامة  االأمور  لكل  منا�سب،  توقيت  ويف  ومالئم، 

والو�سع املايل، واالأداء، وحقوق امللكية، وحوكمة �سركات امل�ساهمة والرقابة، مبا يف ذلك النتائج 

االإدارة،  جمل�ض  وع�سوية  والت�سويت،  االأ�سهم،  وملكية  ال�سركة،  واأهداف  والت�سغيلية،  املالية 

ال�سركة  جانب  من  وال�سفافية  االإف�ساح  فمعيار  ومكافاآتهم.  اختيارهم؛  وكيفية  وموؤهالتهم، 

العائلية امل�ساهمة يف ن�سر البيانات، يعد من اأهم العنا�سر التي يجب توافرها يف تلك ال�سركات، 

ل�سمان حقوق �سغار امل�ساهمني.

فنظام احلوكمة وفقاً لهذا املعيار يوجب االإف�ساح عن كافة البيانات الهامة يف ال�سركة العائلية 

امل�ساهمة، واالإف�ساح املتعلق مبجل�ض االإدارة واملدراء التنفيذيني لل�سركة، وكذلك االإف�ساح عن 

ملكية الن�سبة الكربى من االأ�سهم، �سريطة اأن يتم ذلك يف الوقت املنا�سب.

جمع  على  تعمل   )OCED( والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  غالبية  اأن  ونالحظ 

معلومات هائلة عن ال�سركات التي يتم تداول اأ�سهمها يف االأ�سواق املالية، اأو املدرجة يف االأ�سواق 

.
)1(

املالية، وبعد ذلك يتم ن�سرها على نطاق وا�سع، وب�سورة دورية

ي�ساعد  اأنه  كما  جانب،  من  امل�ستثمرين  حلماية  فعالة  اأداة  كونها  يف  االإف�ساح  اأهمية  وتتمثل 

على خلق بيئة جاذبة لال�ستثمار وتعزيز الثقة يف االأ�سواق املالية من جانب اآخر، اأما يف حالة 

النزاهة  املالية، و�سياع  عدم االلتزام مبعيار االإف�ساح، فاإن ذلك ينعك�ض بال�سلب على االأ�سواق 

االقت�ساد  �سعف  على  ذلك  وينعك�ض  لال�ستثمار،  اآمن  غري  ال�سوق  يجعل  مما  وال�سفافية، 

.
)2(

الوطني

رقابة  نظم  اإقامة  امل�ساهمة-  العائلية  ال�سركات  على  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  ي�ستلزم  ثم  ومن 

(1)  د. أحمد عىل خرض، اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة يف قانون الرشكات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2012، ص 62-61.

(2) د. حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق، ص 17.
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من خالل ت�سجيعهم �سمن اإطار قانوين، وهذا يعني االعرتاف بحق اأ�سحاب امل�سالح. 

ويوؤدي تطبيق هذا املبداأ من مبادئ احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة اإىل خلق بيئة عمل 

ت�سجع على التعاون الن�سط بني اأ�سحاب امل�سالح وال�سركة، مما يوؤدي اإىل تزايد الرثوة، وخلق 

املتبادلة،  االتفاقات  اأو  القانون  النا�سئة عن  امل�سالح  اأ�سحاب  واالعرتاف بحقوق  فر�ض عمل، 

.
)1(

ال�سيما واأن اإ�سهام اأ�سحاب امل�سالح يف اإدارة ال�سركة �سوف يوؤدي اإىل ا�ستدامة ال�سركة

خام�سا: م�سوؤوليات جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية امل�ساهمة: 

فوجود  احلوكمة،  معايري  جميع  عليها  تقوم  التي  االأ�سا�سية  الركيزة  االإدارة  جمل�ض  يعترب 

جمل�ض اإدارة فعال يعد نقطة البدء لتطبيق نظام �سليم للحوكمة، كما اأنه ي�سمن التزام ال�سركة 

بنظام احلوكمة، والعمل على تطوير اأ�ساليب تطبيقها يف ال�سركة، ويف ذات الوقت يعترب جمل�ض 

االإدارة نائباً عن امل�ساهمني، ومنوطاً بو�سع ا�سرتاتيجية ال�سركة، وخطتها التنفيذية، وم�ساءلة 

االإدارة التنفيذية عن �سوء االأداء، واإال قامت م�سوؤولية جمل�ض االإدارة جتاه جميع امل�ساهمني يف 

.
)2(

ال�سركة

ويت�سح من ن�ض القانون رقم )9( ل�سنة 2020 ب�ساأن امللكية العائلية يف دبي اأن اإدارة ال�سركات 

الذين  ركاء  ال�سُّ من  بقرار  تعيينه  يتم  ُمدير،  بوا�سطة  يتم  عائلية  ملكية  باعتبارها  العائلية 

اأو  واحداً  �سخ�ساً  املُدير  يكون  اأن  ويجوز  االأقل،  على  العائلّية  امللكّية  ُثلثي  ن�سبته  ما  ميلكون 

ركاء اأنُف�ِسِهم اأو من الغري، كما يجوز  اأكرث، على اأن يكون عددهم فردّياً، �سواًء كانوا من بني ال�سُّ

والقواعد  القانون،  العائلّية الأحكام هذا  امللكّية  اإدارة  معنوّياً، وتخ�سع  �سخ�ساً  املُدير  يكون  اأن 

امللكّية  اإدارة  يف  ل  التدخُّ ركاء  لل�سُّ يجوز  وال  العائلّية،  امللكّية  عقد  يت�سّمنها  التي  واالإجراءات 

الن�ض  ويجوز  العائلّية،  امللكّية  عقد  ده  ُيحدِّ الذي  بال�ّسكل  اإال  لها  التابعة  االأ�سول  اأو  العائلّية 

يف العقد على ت�سكيل جمل�ض اإدارة ُي�سِرف على اإدارة امللكّية العائلّية، وعلى اأعمال املُدير، وتتم 

ت�سمية اأع�ساء جمل�ض االإدارة يف العقد، فاإن خال عقد امللكّية العائلّية من هذا الن�ض، فاإّنه يجب 

اأن يت�سّمن عقد  االإدارة، كما يجوز  اأع�ساء جمل�ض  بت�سمية  املُخّولة  العقد اجلهة  د يف  ُيحدَّ اأن 

روط التي حتُكم ت�سكيل جمل�ض االإدارة و�سالحّياِته  وابط وال�سُّ امللكّية العائلّية القواعد وال�سّ

وُمّدة الُع�سوّية فيه واأتعاب اأع�ساِئه وعزِلهم واللجان التابعة له، وحتديد املعايري ال�سخ�سّية 

(1) د. أمري فرج يوسف، حوكمة الرشكات، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،2011، ص111.

(2) د. محمد الرشيف بن زواي، حوكمة الرشكات والهندسة املالية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2016، ص60.

ال�سركة، من خالل طرح اأ�سهم لالكتتاب، وكذلك ال�سفقات التي توؤدي اإىل انق�ساء ال�سركة اإما 

  .
)1(

بالبيع، اأو اال�ستحواذ، اأو االندماج

مفاهيم  يف  و�سامل  كامل  تفعيل  اإحداث  ب�سرورة  منوطاً  احلوكمة  مفاهيم  تطبيق  كان  فاإذا 

امل�ساهمني يقت�سي تفهم  امل�ساهمة يف حماية حقوق  اإدارة ال�سركات العائلية  االإدارة، فاإن جناح 

، وهذا االأمر يحتاج 
)2(

القائمني على االإدارة باأنهم يقومون بتلك املهمة بتفوي�ض من امل�ساهمني

اإىل تفاعل كامل ما بني جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية وامل�ساهمني، ومن ثم ياأتي تطبيق مبادئ 

اإدارة ال�سركة  احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة، ليحقق ذلك التفاعل ما بني جمل�ض 

العائلية وامل�ساهمني، فيها بطريقة �سهلة، تخت�سر الوقت، واجلهد، والنفقات، وت�سمن م�ساركة 

امل�ساهمني يف اجلمعية العامة لل�سركة، متى اأتاحت املعلومات الكافية لهم بطريقة منتظمة، ويف 

مواعيد حمددة.

ثالثا: املعاملة املتكافئة جلميع امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية: 

العادلة بني �سائر  املت�ساوية  املعاملة  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  اأن توفر مبادئ حوكمة  يجب 

اأو  اأغلبية،  امل�ساهمني الذين ي�سكلون  اأو من كبار  امل�ساهمني  امل�ساهمني، �سواء كانوا من �سغار 

امل�ساهمني االأجانب وامل�ساهمني املحليني، بحيث متنح ذات احلقوق نف�سها جلميع حملة االأ�سهم 

امل�ساهمني  كبار  ا�ستغالل  اإ�ساءة  اأو  تاأثري،  اأي  من  امل�ساهمني  �سغار  وحماية  النوع،  نف�ض  من 

امل�سيطرين على جمل�ض االإدارة من جانب، واالإدارة التنفيذية من جانب اآخر.

فبموجب هذا املعيار يوؤدي تطبيق نظام احلوكمة داخل ال�سركة العائلية امل�ساهمة اإىل امل�ساواة 

بني كافة امل�ساهمني، �سواء كانوا من اأقلية امل�ساهمني، اأو من امل�ساهمني االأجانب، وكذلك امل�ساواة 

.
)	(

بني امل�ساهمني من ذات الفئة، واأن يكون لهم ذات حقوق الت�سويت 

رابعا: م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة يف اإدارة ال�سركة العائلية امل�ساهمة:

واالعرتاف  االحرتام  تاأكيد  على  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مبادئ  تعمل  اأن  يجب 

بحقوق اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني من م�ساهمني وجمل�ض اإدارة، واالإدارة التنفيذية القائمني 

على اأعمال ال�سركة، واأن ت�سمح بوجود اآليات مل�ساركتهم، مبا يكفل حت�سني االأداء، وخلق الرثوة، 

(1) املرجع السابق، ص21.

(2) د. محمد إبراهيم  موىس، حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2010، ص51.

(3) د. منري إبراهيم هندي، حوكمة الرشكات، مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء، مرجع سابق، ص 22.
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المطلب الثالث

الوضع الحالي لحوكمة الشركات العائلية
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

زاد االهتمام مبو�سوع حوكمة ال�سركات ب�سفة عامة، وكرثت الدعوات لتبني ممار�سات �سليمة 

املالية  االأزمة  ل�سركات م�ساهمة عامة كربى، مثل  اأزمات  بعد حدوث  االقت�سادية،  البيئات  يف 

امل�ساهمة  لل�سركات  الالحقة  واالنهيارات   ،1997 عام  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  يف  حدثت  التي 

العامة االأمريكية، مثل �سركة )اأنرون وورلد كوم( كل هذا اأدى اإىل الكثري من الت�ساوؤالت حول 

املمار�سات التي اأدت اإىل هذه االنهيارات.

وتظهر �سرورة تطبيق قواعد احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة،نظراً لدورها الكبري 

يف احلد من امل�سكالت التي تواجه هذه ال�سركات، وخا�سة فيما يتعلق باالنتقال بني االأجيال، اإذ 

اإن ال�سركات العائلية تواجه �سعوبة يف االنتقال ال�سل�ض من اجليل الثاين والثالث بوجه خا�ض، 

.
)1(

ولعل ف�سل هذا االنتقال ال�سل�ض قد يوؤدي اإىل انق�ساء ال�سركة

اأنه  اأهمها  امل�ساهمة بعدة �سمات، يعد من  العائلية  ال�سركات  ويتميز النظام القانوين حلوكمة 

و�سيلة للرقابة على ال�سركة، وحماية ال�سركاء يف ال�سركة، وو�سيلة كذلك جلذب اال�ستثمار.

 اأن مفهوم حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة يختلف باختالف 
)2(

ونرى مع جانب من الفقه

االآليات  وهو  قانوين،  مفهوم  لها  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  فحوكمة  ال�سركات؛  هذه  جمال 

اإدارة ال�سركة على اتخاذ القرار املنا�سب يف املمار�سات التي تقوم بها، والتدخل يف  التي ت�ساعد 

الوقت املنا�سب حلماية حقوق االأطراف املعنية وامل�ساهمني فيها، وذلك من خالل اإطار موؤ�س�سي 

وتنظيمي داخلي يف ال�سركة.

وحلوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة مفهوم اقت�سادي، وهو االآليات التي ت�ساعد على خلق بيئة 

ال�سركات، من  امل�ستثمرين يف هذه  للم�ساهمني  الطماأنينة  قدر من  اآمنة، وحتقيق  ا�ستثمارية 

خالل توافر عوائد على ا�ستثماراتهم، باالإ�سافة اإىل ب�سط احلماية املتوازنة بني حقوق االأقلية 

 .
)	(

وامل�ساهمني اأ�سحاب اأغلبية االأ�سهم

(1) أ. محمد نادر أحمد مرعي، حوكمة الرشكات العائلية يف دولة قطر، التحديات والبدائل، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة قطر، 

يونيو 2017، ص 6-5.

(2) د. أحمد عىل خرض، حوكمة الرشكات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2014، ص 89.

(3) املرجع السابق، ص 90.

.
)1(

واملو�سوعّية املاُلِئمة للُع�سوّية فيه، و�سائر امل�سائل املُتعلِّقة بحوكمة جمل�ض االإدارة

جميع  مع  بعدالة  يتعامل  اأن  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  على  يجب  ثم  ومن 

امل�ساهمني، واأن ي�سمن التوافق مع القوانني، واالإ�سراف على متابعة املمار�سات التي تتعار�ض 

مع مبادئ ومعايري احلوكمة، ومراجعة االأداء و�سيا�سة املخاطر، وينبغي على املجل�ض اأن ي�سع يف 

اعتباره ا�ستخدام جلنة مراجعة من اأع�ساء جمل�ض االإدارة غري التنفيذيني، واللجوء اإىل امل�سورة 

اخلارجية امل�ستقلة يف احلاالت التي ت�ستلزم ذلك، واختيار املوظفني واملدراء التنفيذيني املوؤهلني 

يف ال�سركة، وحتديد رواتبهم ومكافاآتهم، بحيث تتنا�سب مع و�سع ال�سركة واملهام املوكلة اإليهم، 

و�سمان نزاهة ح�سابات ال�سركة وقوائمها املالية، واالإ�سراف على عمليات االإف�ساح وال�سفافية. 

وهذا ما اأكد عليه القانون رقم )9( ل�سنة 2020 ب�ساأن امللكية العائلية يف اإمارة دبي، حيث حددت 

املادة )17( من القانون مهام و�سالحّيات ُمدير ال�سركة العائلية على وجه اخل�سو�ض، ومبا ال 

يتعار�ض مع عقد تاأ�سي�ض ال�سركة، حيث يجب عليه القيام بعدد من املهام وهي: االإدارة املُبا�ِسرة 

بال�سكل  ركاء  ال�سُّ على  املُ�سرتك  املال  من  املُتاأّتية  واملنافع  االأرباح  وتوزيع  العائلّية،  للملكّية 

والنِّ�سب التي يُن�ض عليها عقد امللكّية العائلّية، واالقتطاع من االأرباح اأو املنافع املُ�ستحّقة الدفع 

الأي �سريك املبالغ التي تكون ُم�ستحّقة بِذّمة هذا ال�سريك ل�سالح امللكّية العائلّية، والطلب من 

العائلّية لباقي  امللكّية  ته يف  العقد وبيع ح�سّ اأي �سريك من  اإخراج  الق�سائية اخلا�سة  اللجنة 

القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  بالتزاماِته  بالوفاء  ال�سريك  التزام  عدم  حال  يف  ركاء،  ال�سُّ

ملُعاونِته  ُمنا�ِسباً  يراه  مبن  واال�ستعانة  الغري،  اأمام  العائلّية  امللكّية  متثيل  اإىل  اإ�سافة  والعقد، 

، وعلى ُمدير امللكية 
)2(

اأخرى ُيحّددها عقد امللكية العائلية  اأي مهام  اإىل  اإدارتها، باالإ�سافة  يف 

.
)	(

العائلية اأن يلتزم ببذل عناية ال�سخ�ض احلري�ض للُمحافظة عليها

(1) نص املادة (16) من القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.

(2) املادة (17) من القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.

(3) املادة (18) من القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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حوكمة  م�ستقبل  معامل  ر�سم  يف  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة  عن  ف�ساًل  امل�سرفية،  واالأنظمة  املالية 

املال،  اأ�سواق  ا�ستقرار  تعزيز  اإىل  ي�سعى  وكذلك  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سركات 

وحوكمة ال�سركات العائلية، واأ�سواق االأ�سهم. 

اأما على جانب ال�سركات العائلية، فتتمتع ال�سركات العائلية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 

بلغ عدد  التجاري؛ حيث  القطاع  املهم يف  لدورها  نظراً  باأهمية كبرية،  دبي،  اإمارة  وخا�سة يف 

فاإن  وبذلك  �سركة،   	0.7	9 منها  العائلية  ال�سركات  ت�سكل  �سركة   5	.	47 امل�سجلة  ال�سركات 

، مما يجعل ال�سركات 
)1(

ال�سركات العائلية اأ�سبحت متثل ما يقارب ثلثي عدد ال�سركات يف االإمارة

العائلية �سريكاً اأ�سا�سياً يف التنمية ودعم اقت�ساد اإمارة دبي.

وت�سري ال�سركات العائلية االإماراتية على الطريق ال�سحيح يف تطبيق معايري احلوكمة، عالوة 

على كونها تنتقل بني اجليلني االأول والثاين ب�سال�سة، وتتمتع بطول عمرها، على خالف الو�سع 

؛ حيث تطبق ال�سركات العائلية االإماراتية معايري احلوكمة منذ فرتة ال 
)2(

يف منطقة اخلليج

.
)	(

ي�ستهان بها، بهدف تاليف امل�سكالت التي تطراأ عند االنتقال بني اجليل الثاين والثالث

دبي  جمل�ض  قام  فقد  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  العائلية  ال�سركات  الأهمية  ونظراً 

االأو�سط(  ال�سرق  )بريان�ستون  و�سركة  اخلليجية،  العائلية  ال�سركات  وجمل�ض  االقت�سادي، 

بالتوقيع على ُمذّكرة تفاهم ب�ساأن تطوير اأنظمة حوكمة ال�سركات العائلية يف االإمارات العربية 

حلوكمة  ا�سرت�سادي  دليل  الإعداد  بالتعاون  االأطراف  يلتزم  املذكرة  هذه  ومُبوجب  املتحدة، 

ال�سركات العائلية. 

ال�سوق،  ا�ستمرارها يف  العائلية، و�سمان  ال�سركات  دبي حلماية  �سعت حكومة  اآخر  ومن جانب 

العائلة(  اأطراف  بني  نزاع  ن�سوب  حال  يف  جانبها  من  مبا�سر  ب�سكل  التدخل  خالل  من  وذلك 

امللكية  تنظيم  ب�ساأن   2020 ل�سنة   )9( رقم  القانون  �سدر  حيث  العائلية(،  ال�سركة  يف  ال�سركاء 

اإمارة دبي  اإليه، والذى حاول من خالله امل�سرع يف  اإمارة دبي والذى �سبق االإ�سارة  العائلية يف 

تنظيم امللكية العائلية ب�سكل عام، وال�سركات العائلية ب�سكل خا�ض من خالل ن�سو�ض القانون، 

وقام مركز دبي املايل العاملي باإن�ساء مكتب ُيبا�سر على وجه اخل�سو�ض، تقدمي امل�ساعدة لل�سركات 

.
)4(

العائلية، وذلك لدعم وتعزيز اال�ستثمارات الداخلية

(1) طارق أبو فخر، الرشكات العائلية يف ديب، تعريفها – بنيتها – أداؤها، مرجع سابق، ص77.

بتاريخ  االقتصادي،  الخليج  جريدة  يف  منشور  مقال  الحكومة،  ملعايري  طبقاً  األقوى  اإلماراتية  العائلية  الرشكات  الدسوقي،  مدحت   (2)

.2015/3/24

(3) املرجع السابق.

(4) أ. بلقيس عبد الرضا، الرشكات العائلية عصب القطاع الخاص اإلمارايت، مقال منشور يف صحيفة العريب2015/10/12.

م�سوؤولية  به  يق�سد  اجتماعي،  مفهوم  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حلوكمة  يكون  قد  وكذلك 

فر�ض عمل،  وخلق  امل�ستدامة لالقت�ساد،  التنمية  امل�ساهمة يف حتقيق  االجتماعية يف  ال�سركة 

.
)1(

والعمل على تكري�ض ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض

لذا ميكننا القول باأن حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة تعد هي االإطار القانوين الذي ي�سجع 

هذه  اإدارة  عن  وامل�ساءلة  للمحا�سبة  نظم  توفري  على  ويحث  للموارد،  الفعال  اال�ستخدام  على 

املوارد، بهدف التقريب، قدر االإمكان، بني م�سالح اأفراد العائلة املالكة لل�سركة وامل�ساهمني فيها.

ويعد الهدف االأ�سا�سي حلوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة هو حماية امل�ساهمني، وكيفية حتقيق 

ذلك عرب منح هوؤالء امل�ساهمني قدراً اأكرب من الرقابة وال�سيطرة على �سركات امل�ساهمة؛ فمدى 

كفاءة االأ�سواق املالية يقا�ض عن طريق انعكا�ض �سعر ال�سهم على القيمة احلقيقية له، ولتحقيق 

ذلك يجب اأن يت�سمن جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية امل�ساهمة، اأغلبية من االأع�ساء امل�ستقلني 

املتمتعني باخلربة واملهنية العالية.

ب�سكل  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  حوكمة  تنظيم  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بداأت  وقد 

�سوابط  ب�ساأن   ،2007 ل�سنة  ر(   /	2( رقم  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  قرار  مبوجب  ر�سمي، 

حوكمة �سركات امل�ساهمة العامة ومعايري االن�سباط املوؤ�س�سي؛ حيث حول هذا القرار االأحكام 

اال�سرت�سادية لقواعد حوكمة �سركات امل�ساهمة العامة اإىل اأحكام ملزمة، من خالل الن�ض على 

معاقبة كل من يخالف اأحكام هذا القرار.

2007 على تطبيق �سوابط  وكذلك ن�ض قرار هيئة االأوراق املالية وال�سلع رقم )2	/ ر( ل�سنة 

)قيد  ال�سركات  �سائر  على  املوؤ�س�سي  االن�سباط  ومعايري  العامة،  امل�ساهمة  �سركات  حوكمة 

التاأ�سي�ض(، والتي يتم تاأ�سي�سها بعد تاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

وكذلك قامت اإمارة دبي يف عام 	200 بتاأ�سي�ض معهد “ حوكمة “ بالتعاون بني مركز دبي املايل 

العاملي )CIPE( وكل من منظمة التنمية والتعاون االقت�سادي )OECD( ووزارة املالية وال�سناعة 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ومركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة )CIPE(، واحتاد امل�سارف 

لالإدارة  دبي  كلية  �سابقاً   MBRSG احلكومية  لالإدارة  را�سد  بن  حممد  وكلية   ،)UAB( العربية 

.)IMD( ومعهد التنمية االإدارية ،)DSG( احلكومية

ويعمل هذا املعهد على تر�سيخ نظام ر�سيد للحوكمة، يدعو اإىل بناء املوؤ�س�سات على اأ�س�ض �سليمة، 

يف  النمو  ومعدالت  اال�ستثمارية  االأن�سطة  وزيادة  االأ�سواق،  وتطوير  ال�سركات،  قطاع  واإ�سالح 

جميع اأنحاء املنطقة، وي�سعى املعهد اإىل تعزيز ثقة امل�ستثمرين من خالل رفع كفاءة االأ�سواق 

(1) املرجع السابق، ص91.
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على  والنا�سئة  املتقدمة  االقت�ساديات  �سهدتها  التي  االقت�سادية  واالنهيارات  املالية،  الف�سائح 

اأو  االنهيارات،  هذه  مثل  حدوث  تاليف  يف  احلوكمة  تلعبه  الذي  الدور  اإىل  النظر  اإىل  ال�سواء 

التعر�ض ملثل هذه االأزمات، بل على العك�ض ما ميكن اأن تلعبه من دور يف املحافظة على �سالمة 

 .
)1(

تلك االقت�ساديات، وحتقيق التنمية ال�ساملة لكل دول املجتمع الدويل 

ومن ثم ظهرت احلوكمة االإلكرتونية، والتي ت�سعى اإىل توظيف املعلومات واالت�ساالت لتحقيق 

تعد  ال�سياق  هذا  يف  واالت�ساالت  املعلومات  فتكنولوجيا  املختلفة،  باأبعادها  اجليدة  احلوكمة 

، ومن ثم فهي تاأتي يف املرتبة الثانية 
)2(

مبثابة اأداة ت�ساعد على حتقيق مبادئ احلوكمة اجليدة 

لل�سركات  االإلكرتونية  احلوكمة  اأهمية  تظهر  هنا  ومن  التقليدية،  احلوكمة  مبادئ  لتفعيل 

العائلية امل�ساهمة.

 واحلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة ال تعني فقط قيام تلك ال�سركات باأداء املهام 

والوظائف اخلا�سة بها من خالل �سبكة االإنرتنت، بل هي اإعادة هيكلة كاملة لل�سركات العائلية 

حتى تكون اأكرث كفاءة يف التعامل مع امل�ساهمني فيها. 

يخ�ض  ما  منها  االأ�س�ض،  من  جمموعة  على  االإلكرتونية  احلوكمة  تقوم  اأن  يلزم  عليه،  وبناء 

اأن  تطبيقها  يف  االإلكرتونية  الو�سائل  ا�ستخدام  طريق  عن  ميكن  والتي  التقليدية،  احلوكمة 

اخلا�سة  الطبيعة  ما يخ�ض  ومنها  التقليدية،  اأف�سل من احلوكمة  ب�سكل  نتائج كثرية  حتقق 

للحوكمة االإلكرتونية. 

اإال اأننا قبل اخلو�ض يف جدوى اللجوء اإىل احلوكمة االإلكرتونية من جانب ال�سركات العائلية 

امل�ساهمة يف قانون ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015، فاإننا يجب علينا اأواًل حتديد مفهوم 

احلوكمة االإلكرتونية، وتو�سيح املراحل التي متر بها، والتي ميكننا من خاللها ا�ستنتاج جدوى 

اللجوء اإىل احلوكمة االإلكرتونية من جانب ال�سركات العائلية امل�ساهمة، وهذا ما �سنتناوله من 

خالل التق�سيم االآتي: 

املطلب االأول: مفهوم احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة. 

املطلب الثاين: عقبات تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة.

%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D

9%8A%D9%85

(1) د. محمد إبراهيم موىس، حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع سابق، ص13.

(2) د. طارق نوير، الحوكمة واملعلوماتية يف الدولة العربية، بحث مقدم إىل ندوة حوكمة الرشكات العامة والخاصة من أجل اإلصالح 

االقتصادي والهيكيل، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة نوفمرب 2011، ص101.

اأجنح  من  يعد  لل�سركة،  العائلية  امللكية  عن  النا�سئة  اخلالفات  حلل  ل:  الَتَدخُّ هذا  اأن  ونرى 

املالية  الت�سهيالت  فتقدمي  اال�ستمرار؛  عدم  خماطر  من  العائلية  ال�سركات  لوقاية  االآليات 

اإنهاء م�ساكلها، ومن ثم ا�ستمرارها يف االقت�ساد  لل�سركات العائلية ي�ساعدها ب�سكل كبري على 

الوطني. 

ومما �سبق يت�سح لنا اأن جتربة حوكمة ال�سركات العائلية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، هي 

اأثبتت جناحها ب�سكل كبري؛ حيث �سعت دولة االإمارات العربية املتحدة ل�سمان انتقال  جتربة 

وت�سريعات  قوانني  اإيجاد  حماولة  خالل  من  وذلك  ب�سال�سة،  االأجيال  بني  العائلية  ال�سركات 

ت�ساعد على ا�ستمرار عمل ال�سركات العائلية يف ال�سوق، واملحافظة عليها، وكذلك تقدمي الدعم، 

وامل�ساندة، والت�سهيالت املالية لها عند احلاجة.

المبحث الثاني

ماهية الحوكمة اإللكترونية 
للشركات العائلية المساهمة

تعد احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة اإحدى الو�سائل احلديثة للتي�سري على 

والتي  �سواء،  حٍد  على  االقت�سادية  احلياة  وفى  ال�سركات،  تلك  اإدارة  يف  امل�ساركة  يف  امل�ساهمني 

ال ينح�سر هدفها يف تعزيز م�ساركة امل�ساهمني يف اتخاذ القرارات، واالإ�سهام يف حت�سني جودة 

اخلدمات املقدمة من ال�سركات، واإمنا يتعدى ذلك اإىل خلق مناخ ت�سوده الثقة واالحرتام بني 

اإدارة ال�سركات وامل�ساهمني فيها. 

التي  الف�سائح  بعد  وا�سع، خا�سة  نطاق  على  االأعمال  احلوكمة يف جمال  دخول مفهوم  فبعد 

طالت كربيات ال�سركات العاملية، والتي اأدت اإىل خ�سائر مالية ج�سيمة، ظهرت احلاجة اإىل ت�سكيل 

اإجرائية جديدة، لتمكني مديري ال�سركات من اتخاذ القرارات بطريقة �سائبة،بحيث  اأنظمة 

تلك  اأدت  حيث  ؛ 
)1(

وا�سرتاتيجيتها ال�سركة   مهمة  خدمة  يف  مبا�سرًة  قراراتهم  نتائج  ت�سب 

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/

(1) أ. زينة عبد الخالق عبد الله، الحوكمة اإللكرتونية (مصطلحات ومفاهيم)، 2015، بدون مكان النرش، ص9.

https://egovernancezina.wordpress.com/2015/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D

8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D%86%D9%8A%D8%A9%D9
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وطرائق جديدة لال�ستماع للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة ومقرتحاتهم.

ال�سركات  داخل  االإلكرتونية  اأن تطبيق احلوكمة  اإىل   
)1(

الفقه نذهب مع جانب من  فاإننا  لذا 

العائلية امل�ساهمة يحقق عدة اأهداف، ُيعد من اأهمها: 

1- قيا�ض فاعلية نظم املعلومات يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة. 2- االإ�سهام يف حتقيق االأهداف 

معلومات  بنظم  املتعلقة  املالية  اجلوانب  يف  التحكم   -	 امل�ساهمة.  العائلية  بال�سركة  اخلا�سة 

العائلية  بال�سركة  املتعلقة  املخاطر  خمتلف  يف  التحكم  �سمان   -4 امل�ساهمة.  العائلية  ال�سركة 

امل�ساهمة، مع عدم اإهمال مبداأ ال�سفافية.

واحلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة لي�ست تغيرياً مفاجئاً لكل ما هو قائم داخل 

اإنها يجب اأن متر بعدة مراحل، حتى ميكنها حتقيق اأهدافها، وقد �ساغت �سركة  ال�سركة، بل 

بها احلوكمة  اأن متر  اأربع مراحل يجب  يتكون من  االإلكرتونية  للحوكمة  )جارترن( منوذجاً 

االإلكرتونية، وهي: 

اأواًل – مرحلة البيانات:

اأعمالها،  عن  الكافية  املعلومات  بتوفري  املرحلة  هذه  يف  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  تقوم   

بيانات  قواعد  توفري  وكذلك  االإنرتنت،  �سبكة  على  اإدارتها  ونظم  بها،  تقوم  التي  وامل�سروعات 

جميع  اإىل  للمعلومات  احلر  والو�سول  ال�سفافية  يحقق  االأمر  ذلك  اأن  �سك  وال  ومعلومات، 

امل�ساهمني يف تلك ال�سركة العائلية من جانب وكذلك جميع اأفراد العائلة من جانب اآخر.

ثانياً ـــ  مرحلة التفاعل:

    وهي مرحلة التفاعل ما بني اإدارة ال�سركات العائلية امل�ساهمة وامل�ساهمني فيها، من خالل 

و�سائل االت�ساالت االإلكرتونية، والتي متكن امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية، واأفراد العائلة، من 

االطالع على كافة البيانات واملعلومات، واإجراء احلوارات االإلكرتونية مع اإدارة ال�سركة. 

ثالثاً ــــ  مرحلة املعامالت:

 وهي املرحلة التي يتم تقدمي كافة اخلدمات للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية، واأفراد العائلة 

اإ�سدار جمموعة من  تتطلب  املرحلة  اأن هذه  اإال  اإلكرتونية،  ال�سركة بطريقة  واملتعاملني مع 

القوانني واللوائح اخلا�سة باأمن وتوثيق تلك املعامالت، حتى حتقق الكفاءة يف االأداء. 

(1)  Jean louis Leignel, Tutorial gouvernance du Système d›Information, op.cit, P3.

المطلب األول

مفهوم الحوكمة اإللكترونية
للشركات العائلية المساهمة

ميكننا مناق�سة هذا املطلب من خالل نقطتني: 

النقطة االأوىل: تعريف احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة. 

اإلكرتوين يعمل على ت�سهيل   هي نظام 
)1(

احلوكمة االإلكرتونية، كما عرفها جانب من الفقه 

االإدارية  الكفاءة  وحت�سني  اإلكرتونياً،  ون�سرها  �سريعة،  معلومات  وتوفري  ال�سفافية،  وحت�سني 

نظم  على  تركز  التي  احلوكمة  اأنها؛  اإىل   
)2(

الفقه من  اآخر  جانب  وذهب  املقدمة.  واخلدمات 

املعلومات، واالأداء واإدارة املخاطر.

اأنه يختلف عن تلك  امل�ساهمة، فاإننا نرى  العائلية  اأما عن تعريف احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات 

الذي  االإلكرتوين  االإطار  ُتعد هي  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  التعريفات؛ فاحلوكمة 

ميكن من خالله اإدارة املوارد االقت�سادية لل�سركة، بهدف تنمية مواردها، وم�ساركة امل�ساهمني يف اإدارة 

ال�سركة، وح�سولهم على حقوقهم، وممار�سة واجباتهم بو�سائل اإلكرتونية، اأي ا�ستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت يف اإ�سفاء مزيد من الفعالية، وال�سرعة، وال�سفافية على اأداء اأن�سطة ال�سركة.

النظام  ذلك  ُتعد هي  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  باأن احلوكمة  القول  لذا ميكن 

الذي يتم وفقاً له اإدارة ال�سركات العائلية والرقابة عليها، وذلك من خالل و�سائل اإلكرتونية 

باإيجاد التوازن املنطقي يف ال�سلطات، وذلك لتفادي االنحرافات ال�سخ�سية، واحلوكمة  ت�سمح 

االإلكرتونية اأي�سا ُتعد مرحلة متقدمة من مراحل تطبيق احلوكمة التقليدية، وال ميكن تطبيقها 

الفني، وال�سيا�سي، واالقت�سادي،  امل�ستوى  النجاح، وذلك على  اإال بتوافر جمموعة من عوامل 

 هي نظام يت�سمن مناذج جديدة 
)	(

والتقني، فاحلوكمة االإلكرتونية، كما ذهب جانب من الفقه

واال�ستثمارات،  ال�سيا�سات  وح�سم  الق�سايا،  مناق�سة  يف  جديدة  وطرائق  االإدارة  اأمناط  من 

العلوم  الله، د. فايزة  سبتي، تطبيقات الحوكمة اإللكرتونية لتحسني الخدمة الحكومية يف الجزائر، مجلة  أ. عائشة فادي بن عبد   (1)

اإلنسانية واالجتامعية، مركز التسجيل، البحث العلمي، الجزائر، يونيو 2015، العدد 8، ص2. 

(2) Jean louis Leignel, Tutorial governance du Système d›Information, Equilibria performance et conformié, 

ibytadah,., p3.

(3) Shailendra C. Jain Palvia and Sushil S. Sharma, E-Government and E-Governance: Definitions/Domain 

Framework and Status around the World, work paper, long island university, Brookville, new York 11548,USA, 

2011.See:http://www.iceg.net/2007/books/1/1_369.pdf
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اأوال: زيادة فعالية مبداأ االإف�ساح وال�سفافية داخل ال�سركة العائلية امل�ساهمة.

موثوق  اإف�ساح  لتقدمي  اإطاراً  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مبادئ  تت�سمن  اأن  يجب 

امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  ومالئم، ويف توقيت منا�سب؛ فعدم توافر املعلومات الالزمة عن 

االإ�سراف والرقابة عليها من جانب  وا�ستثماراتها، قد يعوق عملية  بها،  التي تقوم  والعمليات 

امل�ساهمني واأفراد العائلة الغري م�سرتكني يف االإدارة، ومن ثم انعدام ثقة امل�ستثمرين يف جتنب 

اإمكانية انت�سار الف�ساد يف مثل هذا النوع من ال�سركات، ويزيد حجم انعدام الثقة لدى امل�ساهمني 

يف ال�سركات العائلية واملتعاملني معها، يف حالة انت�سار اأعمالها يف كثري من الدول، حيث تنعدم 

املعلومات عن تلك االأعمال ب�سكل كبري. 

ومن ثم تاأتي احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية، والتي ُيعد من اأحد مبادئها ال�سفافية، 

البور�سات  كافة  يف  واأدائها  العائلية،  ال�سركة  اأداء  عن  التف�سيلية  املعلومات  باإتاحة  وذلك 

واالأ�سواق املالية على �سبكة االإنرتنت، ومن ثم حتجيم الف�ساد االإداري، واإعطاء امل�ساهمني، يف 

اإدارة  والقائمني عليها؛ حيث تقوم  اإدارتها  امل�ساهمة، احلق يف م�ساءلة  العائلية  ال�سركات  تلك 

اأيدي  بني  متوفرة  وجعلها  االإلكرتونية،  عملياتها  تفا�سيل  بن�سر  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات 

امل�ساهمني يف كافة دول العامل، مع مراعاتها حتقيق مبداأ االأمان بالن�سبة للمعلومات التي قد 

توؤثر على و�سع ال�سركة االقت�سادي. 

ومن ثم يجب الإجناح تطبيق ا�سرتاتيجية احلوكمة االإلكرتونية يف ال�سركات العائلية امل�ساهمة، 

يف  امل�ساهمني  من  ُم�َساهم  كل  مع  التعامل  يف  والدقة  الو�سوح  ال�سركات  تلك  اإدارة  ت�سمن  اأن 

ال�سركة من جانب، واأفراد العائلة من جانب اآخر، والت�سريح بالقرارات املتخذة، وال�سفافية يف 

خمتلف االإجراءات التي تقوم بها. ولتحقيق ذلك ينبغي توفري معلومات وا�سحة متاحة جلميع 

امل�ساهمني، على نظام اإلكرتوين يتيح لهم االطالع عليها ب�سفة دورية، وتوفري ذلك بطريقة 

ب�سيطة، و�ساحلة لال�ستخدام. 

ثانياً: توفري م�سادر جديدة لل�سركات العائلية امل�ساهمة.

تقوم حوكمة ال�سركات العائلية على اأ�سا�ض حتديد العالقة بني امل�ستثمرين، وجمال�ض االإدارة، 

اإىل  االأ�سهم  حملة  ا�ستثمارات  قيمة  زيادة  اإىل  وتهدف  وغريهم،  االأ�سهم،  وحملة  واملديرين، 

اأق�سى درجة ممكنة على املدى الطويل، وذلك عن طريق حت�سني اأداء ال�سركة العائلية، وتر�سيد 

 .
)1(

اتخاذ القرارات فيها، وحترتم يف نف�ض الوقت م�سالح الغري 

(1) د. محمد خالد ياسني الياسني، النظام القانوين لحوكمة رشكات املساهمة، مرجع سابق، ص64-63. 

رابعاً ــــ مرحلة التحويل: 

 وهي املرحلة التي يتم فيها حتقيق التكامل التام بني اإدارة ال�سركة العائلية وامل�ساهمني فيها، 

وكذلك داخل ال�سركة نف�سها، حيث ت�ساعدهم على العمل يف ذات الوقت بذات الكفاءة.

وهذا النموذج، الذي �ساغته �سركة )جارترن( للحوكمة االإلكرتونية، ي�ساعد على حتديد ما اإذا 

كانت املعامالت املالية، التي تقوم بها ال�سركة العائلية، تت�سق مع موا�سفات احلوكمة االإلكرتونية 

اأم ال من جانب، ومن جانب اآخر ي�ساعد على �سياغة روؤية وا�سرتاتيجية احلوكمة االإلكرتونية؛ 

حيث يتطلب التطبيق اجليد لالإدارة الر�سيدة االإلكرتونية املزج بني اخلطوات ق�سرية االأجل، 

.
)1(

واالأهداف طويلة االأجل، من خالل �سياغة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املالئمة

النقطة الثانية: جدوى اللجوء اإىل احلوكمة االإلكرتونية من جانب ال�سركات العائلية امل�ساهمة.

اجتاه ال�سركات العائلية امل�ساهمة اإىل تطبيق احلوكمة االإلكرتونية، مل يعد �سرباً من �سروب 

الرفاهية، واإمنا حتمية تفر�سها التغريات العاملية؛ ففكرة التكامل وامل�ساركة، وتوظيف املعلومات، 

اأ�سبحت اإحدى حمددات النجاح الأي منظمة باختالف اأهدافها وملكيتها، فقد �ساهمت تطورات 

بالتطور  امل�ستمرة  املطالبة  اإىل  والتقني،  العلمي  والتقدم  واالت�ساالت،  املعلومات،  تكنولوجيا 

الوقت،  عوامل  ومتثل  االإلكرتونية.  احلوكمة  اإىل  و�سواًل  االإلكرتونية،  االإدارة  نحو  االإداري 

واجلهد، والتكلفة اأحد اأهم املجاالت التي تلقي على ال�سركات العائلية اأعباء كبرية وتعد معياًرا 

االإلكرتونية  اأثر احلوكمة  اأن  اإىل ذلك  ال�سركات، ي�ساف  امل�ساهمني لكفاءة تلك  لتقييم  مهماً 

لل�سركات العائلية امل�ساهمة ال يقت�سر فقط على ال�سركة العائلية امل�ساهمة اأو امل�ساهمني فيها 

فقط، واإمنا ينعك�ض اأثرها على االقت�ساد برمته. 

ويعد من االأ�سباب التي قد تدفع ال�سركات العائلية اإىل اللجوء اإىل تطبيق احلوكمة االإلكرتونية 

هو ما تلعبه ال�سركات العائلية امل�ساهمة من دور بارز يف حتقيق النمو االقت�سادي، فمعظم ال�سركات 

العائلية تعاين العديد من امل�ساكل، اأ�سا�سها عدم و�سوح العالقة بني مالكي ال�سركة، وامل�ساهمني 

اأفراد العائلة املوؤ�س�سة نف�سها، االأمر الذى يهدد ا�ستمراريتها  فيها، ومديري ال�سركة، وحتى بني 

على املدى البعيد، لذلك تظهر احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة على اأنها نظام 

االأطراف  العالقات بني  تنظيم  واملمار�سات، مبا ي�سمن  القواعد  اإر�ساء جمموعة من  اإىل  يهدف 

لل�سركات  بالن�سبة  اجلزئي  امل�ستوى  على  االقت�سادية  بالفاعلية  ينعك�ض  الذى  االأمر  الفاعلة، 

، وهذا ما �سنو�سحه فيما  يلي:
)2(

العائلية امل�ساهمة، وعلى امل�ستوى الكلي بالن�سبة لالقت�ساد كُكل

(1) د. طارق نوير، الحوكمة املعلوماتية يف الدول العربية، مرجع سابق، ص102. 

(2) د. روابحية مريم، أ. دايرة عبد الحفيظ، نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية، مجلة الرتاث، العدد 25، 2017، ص 54.
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ال�سركات العائلية امل�ساهمة على جذب روؤو�ض اأموال جديدة، وم�سادر متويل جديدة، �سواء كانت 

حملية اأو اأجنبية. 

ثالثاً: حت�سني طرق اإدارة ال�سركات العائلية.

ي�ساعد اتباع اأ�س�ض احلوكمة االإلكرتونية املديرين التنفيذيني وجمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية 

امل�ساهمة على انتهاج ا�سرتاتيجية اإدارية حديثة ومتطورة، ي�سرتك فيها امل�ساهمون يف ال�سركة 

العائلية مع اأفراد العائلة من خارج جمل�ض االإدارة يف اتخاذ القرارات، وو�سع النظم والتعليمات 

بدورها  ت�سمح  والتي  احلديثة،  االت�ساالت  و�سائل  ا�ستخدام  عرب  تتم  والتي  باالإدارة،  اخلا�سة 

و�سائل  ا�ستخدام  عرب  ال�سركة،  اإدارة  جمال�ض  اجتماعات  جميع  بح�سور  امل�ساهمني  لهوؤالء 

اإلكرتونية، ومن اأ�سهرها بالتاأكيد )video conference(، والذى ي�سمح بدوره، باإجراء االت�سال، 

و�سماع االأ�سوات، وانتقال ال�سورة، وتبادل احلديث بني املتعاملني به. 

فجل�سات جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية امل�ساهمة اإذن �سوف تعقد بني االأطراف بطريقة �سمعية 

وامل�ساهمني، وكل من  االإدارة،  اأع�ساء جمل�ض  واملناق�سات بني  تبادل احلديث  وب�سرية، ويكون 

له عالقة بال�سركة العائلية، وتتداول االأوراق وامل�ستندات بينهم بالربيد االإلكرتوين، يف �سكل 

حمادثات اإلكرتونية على �سبكة االإنرتنت، وبذلك يكون هناك تقابل مادي بني جميع امل�ساهمني، 

اآن  ال�سركة يف  اإدارة  امل�سرتكني يف  العائلة غري  واأفراد  العائلية،  ال�سركة  اإدارة  واأع�ساء جمل�ض 

واحد بطريقة �سمعية وب�سرية، ودون وجود اأى عائق يحول دون ذلك.

فاحلوكمة االإلكرتونية يف ال�سركات العائلية امل�ساهمة، ت�سمح بتحقيق التناف�سية لهذه ال�سركات 

العائلية، حيث تخلق حميطاً مالئماً لتطوير اأن�سطة جديدة، وبطريقة اأكرث ديناميكية واأكرث 

باالإبداع  اأكرث  باالهتمام  يكون  وهذا  الفعالية،  وحتقيق  االإجراءات،  بت�سريع  ت�سمح  ن�ساطاً، 

 .
)1(

والبحث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�سال

فخ�سوع ال�سركة العائلية لهذا النوع من احلوكمة االإلكرتونية ي�سهم، بدون �سك، يف زيادة ثقة 

امل�ستثمر فيها، ملا تلعبه من زيادة الثقة لديهم، وذلك ل�سهولة ح�سوله على املعلومات املتعلقة 

لتغيري  املنا�سب  الوقت  التدخل يف  واإمكانية  اإدارتها،  العائلية، وح�سن مراقبة  ال�سركة  بن�ساط 

تلك  خماطر  اإىل  االإدارة  نظر  بتوجيه  وذلك  ال�سركة،  اإدارة  جمل�ض  يتبعها  التي  ال�سيا�سات 

ال�سيا�سة، اأو اإقالة جمل�ض االإدارة اإذا اقت�سى االأمر ذلك.

(1) د.مريزق عدمان، الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر، مجلة التنمية االقتصادية والبرشية – جامعة سعد 

حلب، البليدة، الجزائر، ديسمرب 2014، العدد 10، ص128 .

  ومن ثم يعد العامل االأ�سا�سي يف جناح احلوكمة االإلكرتونية، اأو خلق نظام فّعال لها، يتمثل يف 

خلق بيئة اآمنة لنظام مايل فّعال، ومن ثم ي�ستطيع امل�ستثمرون االطمئنان على قنوات توظيف 

 .
)1(

اأموالهم، وكذلك انخفا�ض تكلفة اال�ستثمار، ومن ثم حتقق االزدهار االقت�سادي 

  وهذا االأمر يعتمد على ال�سيا�سات التي يتخذها جمل�ض االإدارة، وعلى درجة ال�سفافية واالإف�ساح، 

ال�سيما يف املعلومات والقرارات التي تهم جميع من لهم عالقة بال�سركة من م�ساهمني، ودائنني، 

.
)2(

وم�ستثمرين 

كذلك ُتعد امل�ساواة بني جميع االأطراف، �سواء كبار اأو �سغار امل�ساهمني يف ال�سركة من جانب، 

املتبادلة بني  الثقة  تولد  �سوف  اآخر  ال�سركة من جانب  اإدارة  القائمة على  العائلة  اأفراد  وبني 

جميع االأطراف ذوي العالقة، ومن ثم زيادة القدرة التناف�سية لل�سركة يف االأ�سواق املالية.

العائلية  ال�سركات  م�ساعدة  اإىل  يوؤدي  �سوف  االإلكرتونية  احلوكمة  تطبيق  فاإن  عليه،  وبناء 

امل�ساهمة على جذب روؤو�ض االأموال وا�ستثماراتها، بحيث تكون هذه ال�سركات حمل اهتمام من قبل 

امل�ستثمرين واملحافظ اال�ستثمارية من جانب، وحمل اهتمام من قبل موؤ�س�سات التمويل والبنوك، 

والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف �سركات، اأو حتالفات اأو تقوم بتمويلها من جانب اآخر.

االت�ساالت  و�سائل  با�ستخدام  بال�سفافية  اخلا�سة  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  يوفر  وكذلك 

بال�سركة  امل�ساهمني  وجميع  للم�ستثمرين  واملحا�سبة  املراجعة  يف  احلديثة  والتكنولوجيا 

العائلية، ومن لهم عالقة بها خا�سية االطالع على كافة املعلومات والقرارات التي تهم هوؤالء 

واأياً  ال�سركة، وذلك يف خالل دقائق معدودة،  امل�ستثمرين، واالطالع على كل ما يحدث داخل 

كانت الدولة املوجودون فيها. 

العائلية،  ال�سركة  يخ�ض  ما  كل  على  االطالع  وامل�ساهمني  امل�ستثمرين  لهوؤالء  ميكن  وكذلك 

وجميع املعلومات املتاحة عنها على �سبكة االإنرتنت، واالطمئنان على اأو�ساعها املالية ببور�سة 

االأوراق املالية، وجميع االآراء واالنتقادات املوجهة لها، واملن�سورة على �سبكة االإنرتنت. 

وال �سك اأن اإمكانية الو�سول لتلك املعلومات ب�سهولة، ويف وقت ق�سري، �سوف يكون �سبباً للك�سف 

عن حاالت كثرية من الف�ساد ومكافحته، قبل اأن يتو�سع وينت�سر يف ال�سركة العائلية، ومن ثم 

تلحق بها اأ�سرار ج�سيمة، ومن ثم ي�ستطيع امل�ستثمرون وامل�ساهمون بال�سركة العائلية امل�ساهمة 

االطمئنان اإىل قنوات توظيف اأموالهم ب�سورة �سبه تلقائية يف الوقت املتاح لهم، دون حتمل عناء 

االنتقال اإىل مقر ال�سركة العائلية، للتاأكد من �سحة املعلومات املتاحة لهم، ومن ثم م�ساعدة 

(1) د. محمد إبراهيم موىس، حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع سابق، ص 39، 40.

(2)  املرجع السابق، ص41.
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ومن ثم تاأتي احلوكمة االإلكرتونية لتمنح الفر�سة للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة، 

على  الرقابة  دور  ممار�سة  وكذلك  القرارات،  اتخاذ  يف  امل�ساركة  قبل  املعلومات  على  للح�سول 

جمال�ض االإدارة، وانتخاب املديرين، واإبداء اآرائهم يف �ساأن اإدارة ال�سركة العائلية، ويف املعامالت 

اإىل انتقالهم اإىل مقر ال�سركة، ومن ثم  الكربى، وذلك عرب �سبكة االإنرتنت، والتي ال حتتاج 

ت�سمح للم�ساهمني مبمار�سة الدور الرقابي من مكان وجودهم ، عرب نظام اإلكرتوين خم�س�ض 

on- )لذلك، مينحهم احلق يف ممار�سة الدور الرقابي على جمل�ض االإدارة، وعرب جل�سات ُتعقد 

line( وعليه يتحول امل�ساهمون وامل�ستثمرون يف ال�سركة العائلية من م�ساهمني عابرين، ال يهمهم 

ويوافقون،  االجتماعات،  يح�سرون  العائلية  ال�سركة  يف  حقيقيني  �سركاء  اإىل  امل�ساربة،  �سوى 

ويرف�سون قرارات جمل�ض االإدارة، ويقومون مبمار�سة دور رقابي حقيقي على جمل�ض االإدارة، 

لهم  يتيح  الذي  االأمر  امل�ساهمني،  العامة، وحماية حقوق حملة  دور اجلمعية  تفعيل  ثم  ومن 

 .
)1(

فر�سة اأكرب يف توزيع اأ�سولهم، وبيعها، اإذا اأرادوا ذلك

وميكننا القول باأن اأهمية احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية تظهر يف جودة الو�سائل التي 

ت�ستخدم يف اإدارة هذا النوع من ال�سركات، والتي ُيعد من اأهمها: - 

ال�سيا�سات . 1 يف  عليه  للمتفق  وفقا  املعلومات،  تقنية  و�سائل  وا�ستخدام  تي�سري  �سمان 

واالإجراءات يف ال�سركة العائلية.

�سمان حتقيق هذه االأ�سول قيمة ملمو�سة لل�سركة العائلية، ودعمها ال�سرتاتيجيات العمل . 2

واأهداف ال�سركة العائلية. 

 �سنع القرار بعيداً عن الـتاأثريات العاطفية.. 	

حت�سني املعايري، وحماربة الف�ساد.. 4

امل�ساهمة واالحتفاظ بهم، . 5 العائلية  ال�سركة  امل�ساهمني لال�ستثمار يف  امل�ساعدة على جذب 

ومن ثم منو اقت�ساد ال�سركة العائلية.

املكلفة، . 	 املنا�سب  بع�ض  تخفي�ض  على  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  احلوكمة  ت�ساعد 

اآخر ت�سهم يف  االإدارية هذا من جانب، ومن جانب  امل�سروفات  الكثري من  وكذلك توفري 

.
)2(

احل�سول على اإنتاجية اأعلى، وحت�سني نوعية العمل

بناء الثقة يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة من قبل جميع اأ�سحاب ذوي امل�سلحة.. 7

(1) د. محمد خالد ياسني الياسني، النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة، مرجع سابق، ص69. 

(2) د. أبو بكر بو سامل، د. محمد بن ذهبية، د. صالح الدين قدري، دورالحوكمة اإللكرتونية يف تحقيق استدامة الرشكة، دراسة تحليلية 

مقارنة، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الثامن، الجزء (2)، ديسمرب 2017، ص 266.

رابعا: حماية حقوق حملة االأ�سهم يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة.

عندما  خا�سة  واحليوية،  الهامة  امل�سائل  من  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركة  العامة  اجلمعية  ُتعد 

ال�سركة  عمر  من  املتقدمة  املراحل  هذه  ففي  واأكرث،  الثالث  للجيل  العائلية  ال�سركات  ت�سل 

يتزايد عدد اأفراد العائلة ب�سورة كبرية تعيق م�ساركتهم جميًعا يف اإدارة ال�سركة، ومن هنا تاأتى 

اأهمية اإيجاد جمعية عامة لل�سركة العائلية، ي�ستطيع من خاللها هذا العدد الكبري من اأفراد 

.
)1(

العائلة االجتماع، واتخاذ القرارات االأ�سا�سية وامل�سريية

اإىل �سركة عائلية  العائلية  ال�سركة  اإذا حتولت  العامة يف حالة ما  اأهمية هذه اجلمعية  وتزيد 

العامة،  اجلمعية  هذه  ح�سور  يف  احلق  ال�سركة  هذه  يف  للم�ساهمني  يكون  حيث  م�ساهمة، 

العائلية  لل�سركة  العامة  فاجلمعية  منها.  ال�سادرة  القرارات  على  والت�سويت  فيها،  وامل�ساركة 

امل�ساهمة تعد هي اجلهاز الذي ي�سم جميع امل�ساهمني فيها، وكذلك تعد من الناحية القانونية 

�ساحبة ال�سيادة يف ال�سركة العائلية.

اإال اأنه يف الواقع العملي، يندر اأن يح�سر امل�ساهمون اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة العائلية 

 دائنون عابرون لل�سركة 
)2(

امل�ساهمة للوقوف على اأحوالها، فهم، كما و�سفهم جانب من الفقه

نية  جتمعهم  حقيقيون  �سركاء  منهم  اأكرث  اأ�سهمها،  على  امل�ساربة  �سوى  يهمهم  ال  العائلية، 

امل�ساركة، مبا تنطوي عليه من تعاون اإيجابي، بق�سد الو�سول اإىل حتقيق غر�ض ال�سركة. 

وال�سخ�سية  العائلية  امل�سالح  وت�سارب  امل�ساهمني،  اأموال  ال�ستغالل  اإمكانية  هناك  تكون  وكذلك 

الأفراد العائلة مع م�سالح امل�ساهمني يف ال�سركة، واإ�سعافها على ح�ساب امل�سالح اخلا�سة عرب ا�ستغالل 

اأموالها لتحقيق اأمور وم�سالح �سخ�سية، مما ينزع الثقة بني جميع االأطراف ذوي امل�سلحة، ومن 

ثم يتجنب امل�ستثمرون واأ�سحاب املحافظ اال�ستثمارية اال�ستثمار بهذه ال�سركات اأو �سراء اأ�سهم فيها، 

الفتقادها االأ�سلوب االأمثل وال�سحيح الذي يطمئنهم على اأن اأموالهم يف املكان املنا�سب.

من  واالإقالل  االإدارة،  جماح  كبح  خاللها  من  ميكن  التي  االأداة  باعتبارها  احلوكمة  وتاأتى 

التناغم واالن�سجام بني م�سالح االإدارة وم�سالح حملة  خمالفاتها املحتملة، وحتقيق نوع من 

 ومن ثم ال يكون اأمام اإدارة ال�سركة من �سبيل �سوى العمل على اإيجاد اأو خلق 
)	(

االأ�سهم وال�سندات 

اأداء ال�سركة، ويعد من �سمن هذه اال�سرتاتيجيات  اال�سرتاتيجيات اجلديدة التي حت�سن من 

احلوكمة االإلكرتونية.

(1) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص320.

(2) د. مريزق عدمان، الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر، مرجع سابق، ص271.

(3) Jean Tirole, Corporate Governance , Econometrics, Vol. 69, No. 1. January 2011.

http://ecoapli1.udc.es/maixealtes/banca/tema2/Tema%20cajas/Tirole,J.%282001%29.pdf
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االأدوار  وهذه  العائلة،  يف  ع�سًوا  كونه  اإىل  باالإ�سافة  لها،  ومديراً  لل�سركة  مالكاً  يكون 

املختلفة لل�سخ�ض الواحد جتعل العملية اأكرث تعقيداً، خا�سًة اإذا وجدت امل�ساكل العائلية 

.
)1(

واالجتماعية �سدى لها يف ال�سركة

غالبية ال�سركات العائلية لي�ست لديها ر�سالة تدور حولها، وهذا ما يت�سبب يف غياب الروؤية، . 2

واالأهداف، واال�سرتاتيجيات، وغريها من اخلطط، فاإذا مل يكن لل�سركة العائلية ر�سالة، 

فلن ت�ستطيع اأن حتدد لها روؤية، ومن ثم ي�سعب عليها حتديد االأهداف ولن ت�ستطيع اأن 

ت�سع لها ا�سرتاتيجية، الأن الروؤية واالأهداف واال�سرتاتيجية تكون دائماً متعلقة بر�سالة 

؛ فالتحدي الذى يواجه ال�سركات العائلية امل�ساهمة مل يعد قا�سراً على ملكية 
)2(

ال�سركة

ال�سركة، واإمنا اأ�سبح ي�سمل اأي�ساً طريقة ونهج اإدارة ال�سركة، ومن ثم ت�سبح ال�سركة اأمام 

خيارين هما اإما االزدهار والتطوير، اأو اإفال�سها، يف حالة عدم وجود خطط وا�سحة ملواجهة 

تلك التحديات.

�سعف اجلانب التنظيمي، فال يوجد لغالبية ال�سركات العائلية هيكل تنظيمي ر�سمي يبني . 	

ال�سلطات، وامل�سوؤوليات، وخطوط االت�ساالت بني اأجزاء ال�سركة، واإن وجد فرتاه على �سكل 

مهام  بني  خلطاً  ُيحِدُث  ثم  ومن  لل�سركة،  الت�سغيلي  الواقع  يعك�ض  ال  هرمي  بياين  ر�سم 

جمل�ض االإدارة، ومهام املدير التنفيذي.

تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة يوؤدي اإىل تق�سيم االإدارة التنفيذية . 4

لل�سركة العائلية امل�ساهمة اإىل مدراء من العائلة، ومدراء من خارج العائلة، مما قد يوؤدي 

اإىل خلق حالة من التمييز بني املدراء العائليني واملدراء من خارج العائلة، باالإ�سافة اإىل 

العمل  روح  ينعك�ض على  الذي قد  االأمر  العائلة فقط، وهو  العليا الأفراد  الوظائف  حجز 

جلذب  العائلية  ال�سركة  اأمام  العقبات  وي�سع  العائلة،  خارج  من  املدراء  لدى  واحلوافز 

.
)	(

الكفاءات من خارج اإطار العائلة، نظراً لتخوف هوؤالء من العمل يف مثل هذه البيئة 

ُتعد اإ�سكالية التوارث يف ال�سركات العائلية امل�ساهمة، وعدم ف�سل امللكية عن االإدارة، وتق�سري . 5

بع�ض اأفراد العائلة يف االإدارة من اأهم عوائق تطوير ومنو هذا النوع من ال�سركات، والذي 

ميكن اأن ينقلها اإىل �سركات متعرثة اإن مل ت�سارع اإىل ف�سل امللكية عن االإدارة، واالعتماد 

على الكوادر من ذوي اخلربة واالخت�سا�ض، حتى لو كانوا من خارج العائلة.

(1) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء، ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص313.

(2) د. روابحية مريم، أ. دايرة عبد الحفيظ، نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية، مرجع سابق، ص 58، 59.

(3) د. فهد عىل الزميع، الرشكات العائلية، تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها، مرجع سابق، ص313.

 اإىل القول باأن مزايا احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية 
)1(

وذهب كذلك جانب من الفقه

ميكن اإيجازها يف عدة نقاط هي:

اإيجاد مناذج جديدة حلل امل�سكالت التي تواجهها ال�سركة، عرب برجمة لقاءات مع اأ�سحاب . 1

امل�سالح من خالل �سبكة االإنرتنت.

وكافة . 2 املدين،  املجتمع  ومنظمات  امل�سالح،  واأ�سحاب  ال�سركة،  بني  ات�سال  قنوات  اإيجاد 

االأطراف امل�ساركة يف �سنع القرار.

نقل م�سوؤولية تطوير ال�سركة اإىل االأطراف ذوي امل�سلحة، باعتبارهم م�ساركني يف تقييم . 	

اأداء ال�سركة عرب �سبكة االإنرتنت.

ال�سفافية عن طريق اإتاحة املعلومات التف�سيلية، ومن ثم حتجيم الف�ساد االإداري، واإعطاء . 4

امل�ساهمني واأفراد العائلة احلق يف حما�سبة املف�سدين من خالل جمل�ض االإدارة.

المطلب الثاني

عقبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية 
على الشركات العائلية المساهمة

ميكننا ح�سر التحديات التي قد تقف عقبة اأمام تطبيق احلوكمة االإلكرتونية من قبل ال�سركات 

العائلية امل�ساهمة يف عدة نقاط، ترجع اإىل جوانب تتعلق بال�سركات العائلية نف�سها، وجوانب 

تتعلق باجلانب التقني، وطبيعة التكنولوجيا احلديثة، وميكننا تو�سيح ذلك فيما يلي: 

اأوال: العقبات املتعلقة بطبيعة ال�سركات العائلية امل�ساهمة:

يواجه تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�سركات العائلية �سواء كانت بطريقة تقليدية اأو اإلكرتونية 

تهدد  قد  اأنها  كما  كفاءتها،  من  ت�سعف  اأن  �ساأنها  من  يكون  والتي  التحديات،  من  العديد 

ا�ستمراريتها ومن اأبرز تلك التحديات االآتي: 

يزيد من فر�ض اخلالف، . 1 امل�ساهمة، مما  العائلية  ال�سركة  الواحد يف  للفرد  االأدوار  تعدد 

فعادًة ما يكون ال�سريك املالك لراأ�ض مال ال�سركة قائًما على اإدارتها يف ذات الوقت، بحيث 

(1) املرجع السابق، ص 264.
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�سعف البنية التحتية لالت�ساالت يف معظم الدول العربية، التي متار�ض ال�سركات العائلية . 	

ن�ساطها فيها.

�سيوع النمط االإداري التقليدي يف التعامالت املالية واالإدارية، يف ال�سركات العائلية.. 7

�سعف دعم اإدارة املوارد الب�سرية يف ال�سركات العائلية.. 	

وبالرغم من هذه التحديات، فاإنه ميكن لل�سركات العائلية امل�ساهمة التغلب على هذه التحديات 

، وهي: 
)1(

ومواجهتها، وذلك من خالل القيام مبجموعة من االإجراءات ذهب اإليها جانب من الفقه

تكنولوجيا  ا�سرتاتيجية  وبني  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  بني  املواءمة  اأواًل: 

املعلومات.

ثانياً: املواءمة بني اأهداف ال�سركة العائلية امل�ساهمة واأولويات تكنولوجيا املعلومات.

ثالثاً: �سرورة توفري هياكل تنظيمية ت�سهل تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سركة العائلية واأهدافها.

رابعاً: االإ�سرار على تبني وتطبيق اإطار للرقابة على تكنولوجيا املعلومات داخل ال�سركة العائلية 

امل�ساهمة.

المبحث الثالث

مبادئ الحوكمة اإللكترونية 
للشركات العائلية المساهمة

حوكمة  فهي  خا�ض؛  نوع  من  حوكمة  هي  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  احلوكمة 

ينبغي اأن تكون مرنة متطورة، تتيح للقائمني عليها جمااًل اختياريا الإدخال حت�سينات وتعديالت 

عليه، كلما تقت�سي الظروف ذلك، فالواقع العملي يقت�سي توفري ما يتطلبه ال�سوق من حماية 

بتقدمي  تقوم  واأن  به،  اخلا�سة  احلوكمة  نظم  فح�ض  يجب  وعليه،  واملتعاملني  للم�ستثمرين 

التاأكيدات وال�سمانات التي ي�سعى امل�ستثمرون وامل�ساهمون للح�سول عليها، ويتحقق االإ�سالح 

.
)2(

اإذا ما اقتنعت ال�سركات العائلية اأنها �سرتبح من احلوكمة االإلكرتونية اجليدة

(1) د. أحمد السيد الدقن، دور الحوكمة اإللكرتونية يف دعم مشاركة العمالء يف تحسني جودة الخدمات الحكومية، باستخدام إطار أهداف 

مراقبة أنظمة املعلومات والتكنولوجيا، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة – مرص، يناير 2017، ص19.

https://content.mandumah.com/download?t=6a9bed2f7a67482f44d2f23acffcc76d3a7a5ee4&f=gUCxd9kf0DjPZJ

9u%20soZmSkmTVLjCL/qgizm06bYDq8=&s=1

(2) د.محمد خالد ياسني الياسني، النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة، مرجع سابق، ص77.

 اإىل اأن التحديات التي تواجه ال�سركات العائلية، على اجلانب التنظيمي، 
)1(

وذهب جانب فقهي 

ميكن اأن ترجع اإىل: 

�سعف االأجيال يف ال�سركة العائلية، وكيفية انتقال ال�سلطة.. 1

ات�ساع دائرة العائلة من عدة فروع، وعدم و�سوح ال�سلطة وامل�سوؤوليات بالن�سبة لهم، باعتبار . 2

اأن مالك ال�سركة هم اأنف�سهم امل�سريون مما يولد حالة من اخللط بني الو�سعيتني وهذا 

.
)2(

ميتد حتى على م�ستوى العالقات مع االأطراف اخلارجية

اأفراد . 	 اإمكانية تعيني  العائلية، وعدم  لل�سركة  اال�ستثمارية  املجاالت  الكفاءات، وتو�سع  قلة 

من خارج العائلة يف اأماكن مهمة بال�سركة، والتي يف�سل بع�ض اأفراد العائلة االحتفاظ بها، 

وهي يف الغالب تتطلب كفاءات ومهارات قد تتواجد يف اأفراد من خارج العائلة، االأمر الذي 

.
)	(

يوؤدي اإىل تعطل م�سالح ال�سركة

هيمنة مالكي ال�سركة العائلية على منا�سب املديرين والعك�ض.. 4

ثانياً: العقبات املتعلقة باجلوانب التقنية، والتكنولوجيا احلديثة:

 وميكننا ح�سر تلك التحديات فيما يلي:

افتقار معظم ال�سركات العائلية اإىل نظم االأر�سيف االإلكرتوين.. 1

ح�سب . 2 االإنرتنت  �سبكات  على  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  املواقع  غالبية  ت�سميم  عدم 

ال�سركات  يف  امل�ساهمني  تفيد  اأن  ميكن  حقيقية  خدمات  تت�سمن  بحيث  العاملية،  املعايري 

العائلية، واملتعاملني معها؛ حيث يغلب على تلك املواقع اجلانب االإعالمي والت�سويقي فقط.

واأع�ساء . 	 املديرين،  العائلية متنح  ال�سركات  ت�ستخدمها  التي  االإلكرتونية  االأنظمة  معظم 

جمل�ض االإدارة فقط م�ساحة كبرية من املعلومات، وذلك يف مقابل م�ساحة اأ�سغر خلدمات 

امل�ساهمني يف ال�سركات العائلية املقيدة بالبور�سة.

ميكن . 4 والذي  العربية،  الدول  غالبية  يف  التكنولوجي  التطور  م�ستوى  يف  الكبري  التباين 

لل�سركات العائلية من خالله اتباع وتطبيق نظام احلوكمة االإلكرتونية.

�سيادة الثقافة الورقية يف التعامالت الداخلية واخلارجية التي تتم يف جميع اأنواع ال�سركات . 5

عامة، وال�سركات العائلية خا�سة.

(1) Florent Leonhard et autres, Guide de gouvernance pour les entreprises familiales, une croissance durable des 

entreprises familiales, Ed, parger Drefuiss, 2011,Zurich, p12-18.

(2) د. روابحية مريم، أ. دايرة عبد الحفيظ، نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية، مرجع سابق ، ص 61.

(3) د. قصاص فتيحة، حوكمة املؤسسات العائلية يف الجزائر، مذكرة ماجستري، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 2012، ص 158.
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حقوق  حماية  على  يعمل  نظاًما  تعد  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  واحلوكمة 

امل�ساهمني، خا�سة حقوق االأقلية، والتي ُتهدد غالبا، نتيجة ل�سيطرة جمموعة من امل�ساهمني 

على جمال�ض االإدارات.

ومن ثم فاإننا نرى اأنه ميكن لل�سركات العائلية امل�ساهمة، من خالل احلوكمة االإلكرتونية، اأن 

حتقق هذا الهدف، من خالل اإ�سراك امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة يف بحث ومناق�سة 

، ويتحقق 
)1(

الق�سايا ذات االأهمية، وا�ستطالع اآرائهم حول بدائل التعامل مع امل�سكالت العامة 

ذلك من خالل االآتي: - 

اأواًل: تو�سيع امل�ساركة االإلكرتونية للم�ساهمني يف اإدارة ال�سركة العائلية امل�ساهمة: 

ويكون ذلك من خالل ت�سجيع امل�ساهمني، يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة، على امل�ساركة يف امل�سائل 

واإبالغهم  املطروحة،  الق�سايا  باأهمية  اإ�سعارهم  مع  ال�سركة،  اإدارة  جمل�ض  على  املطروحة 

على  الفهم  �سهلة  مكونات  اإىل  املعقدة  امل�سائل  جتزئة  وكذلك  اتخاذها،  مت  التي  باالإجراءات 

املواقع االإلكرتونية، بن�سر  املن�سورة يف  املعلومات، والنماذج  التاأكد من تلك  امل�ساهمني، واالأهم 

عناوين الربيد االإلكرتوين الأجهزة ال�سركة العائلية، وامل�سوؤولني التنفيذيني واأع�ساء جمل�ض 

.
)2(

اإدارتها 

ثانياً: تفعيل عملية املحا�سبة وامل�ساءلة االإلكرتونية داخل ال�سركة العائلية امل�ساهمة:

العائلية بطريقة منتظمة، ويف  ال�سركة  الكافية للم�ساهمني يف  املعلومات  باإتاحة  يتحقق ذلك 

مواعيد حمددة، وذلك عن اأداء ال�سركة العائلية ككل عرب �سبكة االإنرتنت، وو�سائل التكنولوجيا 

املختلفة؛ بحيث تقوم ال�سركة العائلية بت�سكيل �سيا�سة االت�سال اخلا�سة بها، وتعمل من خاللها 

على حتفيز تبادل املعلومات الالزمة وال�سحيحة، بحيث يكون االت�سال على امل�ستوى الداخلي 

لل�سركة، كما يجب اأن يكون اأي�ساً على امل�ستوى اخلارجي، مع مراعاة �سرية االأعمال واملعلومات 

 .
)	(

اخلا�سة بال�سركة

اإبداء  اإىل تو�سيع دائرة امل�ساهمني يف  ويكون ذلك بن�سر منتديات النقا�ض االإلكرتوين الهادفة 

اأفراد  اآرائهم حول �سيا�سات ال�سركة، ودورها يف �سوق االأوراق املالية وم�سروعاتها. ويجب على 

(1) د. مريزق عدمان، الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر، مرجع سابق، ص132. 

(2) املرجع السابق، ص132.

(3) د. روابحية مريم، أ. دايرة عبد الحفيظ، نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية، مرجع سابق، ص 61.

اإر�سادية وقواعد  واأ�س�ض احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة تختلف بني قواعد 

اأنها  كما  خارجية،  و�سوابط  داخلية،  �سوابط  بني  احلوكمة  �سوابط  اأي�سا  وتنق�سم  ملزمة، 

تختلف من دولة اإىل اأخرى.

احلوكمة  معايري  تطبيق  حماولة  يقت�سي  املالية  املعامالت  اإجناز  يف  التكنولوجي  فالتطور 

التقليدية، والتي �سبق االإ�سارة اإليها، ب�سكل يتنا�سب مع تطور التكنولوجيا امل�ستخدمة يف اإجناز 

املعامالت املالية. وعليه، �سنتناول هذا املبحث من خالل التق�سيم االآتي:

ال�سركات  يف  واالإدارة  امل�ساركة  بفعالية  اخلا�سة  االإلكرتونية  احلوكمة  اأ�س�ض  االأول:  املطلب 

العائلية امل�ساهمة.

املطلب الثاين: اأ�س�ض احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة اخلا�سة بالرقابة.

المطلب األول

أسس الحوكمة اإللكترونية الخاصة بفعالية المشاركة 
واإلدارة في الشركات العائلية المساهمة:

ال�سركات العائلية امل�ساهمة هي موؤ�س�سات ت�سبه، اإىل حٍد كبري، جمتمعاً اقت�سادياً �سغرياً، تكون 

، ومن ثم يكون للجمعية العامة الكلمة 
)1(

فيه اجلمعية العامة للم�ساهمني هي م�سدر ال�سلطات

العليا داخل ال�سركات العائلية امل�ساهمة، حيث تتوىل انتخاب وعزل اأع�ساء جمل�ض االإدارة الذين 

 ،
)2(

يتولون االإدارة، التنفيذية لل�سركات العائلية، وتي�سري امل�سروع االقت�سادي، وتنفيذ �سيا�ساتها

اأن القول باأن ال�سلطة داخل ال�سركات العائلية امل�ساهمة قائمة  اأن الواقع العملي يثبت لنا  اإال 

.
)	(

على اأ�س�ض دميقراطية وهٌم كبري

العائلية  ال�سركات  على  يتوجب  العامة،  اجلمعية  فعالية  وزيادة  االأمر،  هذا  تعديل  �سبيل  ويف 

امل�ساهمة العمل على املحافظة على حقوق امل�ساهمني فيها لذا فاإنه يجب اأن تتاح للم�ساهمني 

يف ال�سركة الفر�سة للح�سول على املعلومات، وامل�ساركات يف اتخاذ القرارات، مبا يف ذلك انتخاب 

املديرين، وامل�ساركة يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية حلملة االأ�سهم.

(1) د. ثروت عيل عبد الرحيم ، القانون التجاري املرصي، مرجع سابق ،ص 463.

(2) د. محمد خالد الياسني، النظام القانوين لحوكمة رشكات املساهمة ، مرجع سابق ، ص111.

(3) د. حسني املاحي ، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق ، ص12.
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 ،
)1(

االأ�سا�سية يف اأ�سلوب تقييم االإدارة العليا، ومدى اجتاهها اإىل حماية و�سمان حقوق امل�ساهمني

وهو ما ميكن حتقيقه من خالل احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية. 

المطلب الثاني

أسس الحوكمة اإللكترونية للشركات
 العائلية الخاصة بالرقابة

ي�ستلزم تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة، �سرورة اإيجاد نظام رقابي 

و�سمان  املخاطر،  �سدة  وتخفيف  الداخلية،  الرقابة  واإحكام  الدقيقة،  التقارير  اإعداد  يت�سمن 

االلتزام بالقوانني، وتعزيز الثقة يف التقارير املقدمة، �سواء كانت مالية اأو غري مالية على حٍد 

بال�سفافية،  تتمتع  حما�سبية  ومعايري  نظم  العائلية  لل�سركات  تكون  اأن  يجب  ثم  ومن  �سواء، 

 .
)2(

تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية

تعززت  اإذا  اإال  ا�ستثمارات جديدة،  وتزدهر، وجتتذب  ب�سكل جيد،  تدار  لن  العائلية  فال�سركات 

اإذا  اإال  فعالة  تكون  اأن  ميكن  ال  الداخلية  الرقابة  هذه  اأن  اإال  العائلية،  ال�سركة  داخل  الرقابة 

؛ 
)	(

املالية واالأ�سواق  احلكومية  واجلهات  الهيئات،  متار�سها  التي  اخلارجية  الرقابة  عززتها 

فالرقابة اخلارجية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة تكر�ض الكفاءة، وحتدد معايري احلوكمة، 

 .
)4(

وتعاقب املخالفني، وت�سجع على تدفق املعلومات 

اإىل  تهدف  مراقبة،  باأنظمة  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  احلوكمة  تاأتي  ثم  ومن 

املعلومات من  املالية من جانب، وتكنولوجيا  للموؤ�س�سات  االأو�سع نطاقاً  االأهداف  املواءمة بني 

املعلومات،  تكنولوجيا  موارد  واإدارة  العمل،  احتياجات  حتديد  خالل  من  وذلك  اآخر،  جانب 

 .
)5(

والر�سد امل�ستمر، وتقييم النتائج ب�سكل دوري

تكنولوجيا  واأنظمة  االأفراد،  باأنها:  ُتعرف  والتي  املعلومات،  تكنولوجيا  موارد  تقييم  ويتم 

(1)  املرجع السابق، ص52.

(2) د. حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق، ص23.

(3) د. محمد خالد ياسني الياسني، النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة، مرجع سابق، ص197-196 . 

(4) د. حسني املاحي، حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس، مرجع سابق، ص23.

(5) د. أحمد السيد الدقن، دور الحوكمة اإللكرتونية يف دعم مشاركة العمالء يف تحسني جودة الخدمات اإللكرتونية باستخدام إطار أهداف 

مراقبة أنظمة املعلومات والتكنولوجيا، مرجع سابق، ص17.

العائلة القائمة على اإدارة ال�سركة االأخذ بعني االعتبار جميع االنتقادات واالأفكار اجلديدة يف 

�سبكة  عرب  اجلل�سات  حما�سر  وتوثيق  لن�سر  باالإ�سافة  اجلديدة،  القرارات  اتخاذ  عملية  اإطار 

املهمة  املو�سوعات  اأحد  ُيعد  والذي  االإلكرتونية،  امل�ساركة  نوع من  يتحقق  ثم  االإنرتنت، ومن 

وال�سائعة ملعاجلة ق�سايا احلوكمة االإلكرتونية، وهو ما يوؤدي اإليه التطبيق اخلاطئ من فقدان 

امل�ساهمني، يف ال�سركة العائلية، الثقة يف جمل�ض اإدارة ال�سركة.

ثالثاً: العمل على زيادة ثقة امل�ساهمني، يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة يف اآليات تطبيق احلوكمة 

االإلكرتونية:

اأن  يجب  اأهدافها،  حتقيق  يف  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  احلوكمة  تنجح  حتى 

حتظى بثقة من القائمني على اإدارة ال�سركة اأواًل، ومن ثم ثقة امل�ساهمني فيها. فعند التخطيط 

على  القائمون  يغفل  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  على  االإلكرتونية  احلوكمة  فكرة  لتطبيق 

احلوكمة  فكرة  لنجاح  اجتيازها  يجب  اإدارية  وعقبات  وحدود،  حواجز،  وجود  التخطيط،  هذا 

االإلكرتونية يف جمال ال�سركات العائلية امل�ساهمة، لذلك يجب بناء الثقة واإدراكها يف البداية.

والثقة االإلكرتونية تقوم على عدة اأ�س�ض، من اأهمها:

حماية املعلومات ال�سخ�سية للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة وبياناتهم املالية.. 1

حماية املوقع االإلكرتوين لل�سركة العائلية امل�ساهمة من هجمات القرا�سنة، و�سوء اال�ستخدام.. 2

مفاهيم  يف  و�سامل  كامل  تفعيل  اإحداث  ب�سرورة  منوطاً  احلوكمة  مفاهيم  تطبيق  كان  فاإذا 

امل�ساهمني يقت�سي تفهم  امل�ساهمة يف حماية حقوق  اإدارة ال�سركات العائلية  االإدارة، فاإن جناح 

 وهذا االأمر يحتاج 
)1(

القائمني على االإدارة باأنهم يقومون بتلك املهمة بتفوي�ض من امل�ساهمني

اإىل تفاعل كامل ما بني جمل�ض اإدارة ال�سركة العائلية وامل�ساهمني.

 ومن ثم تاأتي احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية للتحقق من ذلك التفاعل ما بني جمل�ض 

الوقت، واجلهد، والنفقات،  العائلية وامل�ساهمني فيها، بطريقة �سهلة، وتخت�سر  ال�سركة  اإدارة 

لهم  الكافية  املعلومات  اأتاحت  متى  لل�سركة،  العامة  اجلمعية  يف  امل�ساهمني  م�ساركة  وت�سمن 

بطريقة منتظمة، ويف مواعيد حمددة. 

حتقيق  ثم  ومن  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركة  اأداء  ح�سن  على  ي�ساعد  التفاعل  هذا  اأن  �سك  وال 

الدعائم  من  يعد  املثمر  والتعاون  اجليد  فاالأداء  امل�ساهمني،  حقوق  ورعاية  املرجوة  االأهداف 

(1) د. محمد إبراهيم  موىس، حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية، مرجع سابق، ص51.
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وقد مت ا�ستيفاء هذه الطريقة من النموذج الذي مت حتديده من قبل معهد هند�سة الربجميات 

، لقيا�ض م�ستوى قدرات تطوير الربجميات، حتت ا�سم برنامج )CMMI(، وهو عبارة 
)1(

 )SEI(

خالل  من  وذلك  عملياتها،  حت�سني  على  ال�سركات  ت�ساعد  التي  املمار�سات  من  جمموعة  عن 

تطوير هذه املمار�سات، وا�ستخدامها ب�سكل فاعل لكل عملية من عمليات تكنولوجيا املعلومات، 

حتليل  النموذج  هذا  تطبيق  خالل  من  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  وي�ستطيع 

وتخطيط جمموعة من النقاط اخلا�سة بال�سركة، ومن ثم عر�سها على امل�ساهمني يف ال�سركة، 

وهذه النقاط هي: 

الو�سع احلايل للمعايري الدولية، وما و�سلت اإليه ال�سركة العائلية امل�ساهمة يف تطبيق تلك . 1

املعايري. 

ال�سركة؟ . 2 ت�سل  اأن  تريد  اأين  واإىل  املايل،  و�سعها  لتح�سني  العائلية  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 

وكيف؟. 

كيفية حتقيق العائد امل�ستهدف من اال�ستثمار.. 	

 كيفية تقليل خماطر اال�ستثمار. . 4

وي�سمل اإطار املراقبة املتعلق بهذا النظام خم�سة مبادئ اأ�سا�سية للمراقبة واحلوكمة االإلكرتونية 

، وهي كما يلي: 
)2(

لل�سركات العائلية امل�ساهمة، وثالث خطوات للو�سول لتلك الرقابة

 
)	(

اأواًل: املبادئ الرئي�سة للرقابة وحوكمة ال�سركة العائلية:

الوفاء باحتياجات امل�ساهمني يف ال�سركات العائلية امل�ساهمة.. 1

تغطية كافة عمليات ال�سركة العائلية امل�ساهمة، مبا ي�ساعد على حتويل احلوكمة االإلكرتونية . 2

للعمليات املقدمة من ال�سركة العائلية للم�ساهمني فقط، اإىل حوكمة لل�سركة ككل. 

اإيجاد اإطار واحد متكامل للرقابة، يطبق على ال�سركات العائلية امل�ساهمة. . 	

تطبيق منهج كلي للحوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة، ي�سمل جمموعة . 4

من النقاط، هي: 

)ال�سيا�سات، العمليات، الهياكل التنظيمية، الثقافة، ال�سلوكيات، املعلومات، اخلدمات، والتطبيقات 

االإلكرتونية(. 

(1) see: https://www.sei.cmu.edu

(2) COBIT-5, A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT,2012, p13.SEE IT:

http://m.isaca.org/cobit/Documents/COBIT-5-Introduction.pdf

(3) Ibid, p14-16. 

املعلومات، واملرافق، والبيانات، وا�ستخدامها يف ال�سركات العائلية وفقاً ملعايري الكفاءة، وال�سرية، 

وال�سالمة، والتوثيق. 

ولت�سهيل عملية الرقابة كاأحد مبادئ احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة، ميكننا 

حتديد اأ�س�ض تلك الرقابة، وهي كما يلي: 

اأواًل: التخطيط والتنظيم:

يتعلق هذا اجلانب بتحديد اأف�سل طريقة ميكن اأن ت�سهم فيها تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق 

اأهداف ال�سركات العائلية امل�ساهمة، وهذا االأمر يتطلب القيام بتخطيط وجهات النظر املختلفة، 

 .
)1(

واالإبالغ عنها، واإدارتها

ثانياً: الدعم الفني:

يتعلق هذا اجلانب بالعملية الفعلية لتقدمي اخلدمات للم�ساهمني، وهذه اخلدمات تتدرج من 

، ومن ثم يجب اإن�ساء 
)2(

العمليات التقليدية املتعلقة بجوانب االأمن، و�سواًل اإىل مرحلة التدريب

وحدة عمليات الدعم ال�سرورية ل�سمان معاجلة فعالة للبيانات، من خالل اأنظمة التطبيقات، 

والتي غالباً ما يتم ت�سنيفها حتت بند االإجراءات الرقابية. 

ثالثاً: الر�سد والتقييم: 

يجب تقييم جميع عمليات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من خالل ال�سركة العائلية امل�ساهمة 

ب�سكل منتظم يف جميع االأوقات، للتحقق من جودتها، وامتثالها للمتطلبات الرقابية. 

ولذا فاإن هذا املجال يتناول الرقابة االإدارية على جميع العمليات التي تقوم بها ال�سركة العائلية 

امل�ساهمة، باالإ�سافة اإىل التاأكيد على ا�ستقاللية وم�سداقية التقرير الذي تقدمه جهة التدقيق 

داخلية وخارجية. 

ت�ساعد  و�سائل  فيها،  وامل�ساهمني  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  االإلكرتونية  توفر احلوكمة  كما 

على تقييم ممار�سات ال�سركة العائلية امل�ساهمة، وفقاً ملعايري قيا�سية. 

امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  بها  تقوم  التي  العمليات  على  للرقابة  املقرتح  النموذج  ويت�سمن 

طريقة للتقييم، ت�ستطيع ال�سركة من خاللها تقييم م�ستوى ن�سج العمليات واملعلومات املقدمة 

منها للم�ساهمني يف ال�سركة. 

(1)  املرجع السابق، ص18.

(2)  املرجع السابق، ص18.
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�سرعة تكنولوجيا املعلومات، وما توفرها تلك ال�سرعة من خدمات للم�ساهمني، حل�سور اأ. 

اإىل  الو�سول  على  والقدرة  كونفرن�ض،  الفيديو  عرب  لل�سركة  العامة  اجلمعية  جل�سات 

املعلومات  تكنولوجيا  �سرعة  اأي مكان، وكذلك تقدم  اأي وقت، ومن  الالزمة يف  املعلومات 

خدمات لل�سركات العائلية، والتي يعد منها امل�ساعدة يف عمل االإح�سائيات، ومقارنة ن�ساط 

على  وعر�سها  امل�ستقبلية،  وامل�سروعات  املالية  االأوراق  �سوق  يف  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركة 

امل�ساهمني يف ال�سركة العائلية من خالل �سبكة االإنرتنت، ومن ثم اتخاذ القرارات الالزمة 

يف اأ�سرع وقت. 

املتاحة للم�ساهمني على �سبكة االإنرتنت، والتطبيقات الالزمة لعر�سها ب.  املعلومات  تاأمني 

عليهم. 

اإتاحة معلومات مفيدة وموثوق بها ل�سنع القرارات يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة عرب �سبكة ج. 

االإنرتنت.

متكني ودعم ن�ساط ال�سركة العائلية امل�ساهمة، من خالل دمج التطبيقات والتكنولوجيا يف د. 

الن�ساط املايل للموؤ�س�سة. 

فاحلوكمة . 5 امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  عن  االإلكرتونية  احلوكمة  ف�سل 

االأطراف  اأو  امل�سلحة  اأو  ال�سركة،  يف  امل�ساهمني  احتياجات  االعتبار  يف  تاأخذ  االإلكرتونية 

عليها،  ومتفق  متوازنة،  اأهداف  و�سع  اإىل  يوؤدي  مبا  وخياراتهم،  واأحوالهم،  امل�ساركة، 

والتوجيه من خالل و�سع االأولويات و�سنع القرارات ومراقبة االأن�سطة، مبا يتوافق مع 

 .
)1(

التوجيهات التي حددتها احلوكمة لتحقيق اأهداف ال�سركة العائلية 

ثانياً: خطوات الرقابة كاأحد مبادئ احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية:

من  جمموعة  العائلية  ال�سركات  على  االإلكرتونية  باحلوكمة  اخلا�سة  الرقابة  اإطار  ي�ستمل 

اإدارة ال�سركة العائلية وامل�ساهمني  االأهداف، و�سعت وفقاً الأبعاد االأداء املتوازن ما بني جمل�ض 

فيها، وهذه االأهداف هي: 

1- االأبعاد املالية:

ي�ستمل هذا العن�سر على االآتي: 

التوافق بني تكنولوجيا املعلومات، وا�سرتاتيجية ال�سركة العائلية امل�ساهمة، وم�سروعاتها اأ. 

املالية.

االأوراق ب.  �سوق  يف  واأعمالها  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركة  لن�ساط  املعلومات  تكنولوجيا  دعم 

املالية، حتى تتوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية.

توفره ج.  ملا  وفقا  القرارات  باتخاذ  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركة  التنفيذية  االإدارة  التزام 

التكنولوجيا احلديثة من اأ�ساليب ت�ساعد يف اتخاذ تلك القرارات. 

2- امل�ساهمون:

 ي�سمل هذا العن�سر كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات للم�ساهمني يف 

ال�سركة العائلية امل�ساهمة، مبا يتوافق مع متطلبات ن�ساط االأعمال املالية من جانب، واحتياجات 

امل�ساهمني من جانب اآخر، وذلك عن طريق اال�ستخدام الكايف للتطبيقات، واملعلومات، واحللول 

التكنولوجية.

	- االأبعاد الداخلية: 

وي�ستمل هذا العن�سر على ما يلي: 

(1) Ibid,p17
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اأ�سبح تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة �سرورة ولي�ض رفاهية، . 7

ل�سمان ا�ستمرار تلك ال�سركات وا�ستدامتها.

احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة ُتعد هي االإطار االإلكرتوين الذي ميكن . 	

امل�ساهمني  تنمية مواردها، وم�ساركة  لل�سركة، بهدف  االقت�سادية  املوارد  اإدارة  من خالله 

اأي  اإلكرتونية،  بو�سائل  واجباتهم  وممار�سة  حقوقهم،  على  وح�سولهم  ال�سركة،  اإدارة  يف 

وال�سرعة،  الفعالية،  من  مزيد  اإ�سفاء  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام 

وال�سفافية على اأداء اأن�سطة ال�سركة.

اإحدى الو�سائل احلديثة للتي�سري . 9 ُتعد احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة 

على امل�ساهمني يف امل�ساركة يف اإدارة تلك ال�سركات، ويف احلياة االقت�سادية على حٍد �سواء، 

يف  واالإ�سهام  القرارات،  اتخاذ  يف  امل�ساهمني  م�ساركة  تعزيز  يف  هدفها  ينح�سر  ال  والتي 

ت�سوده  مناخ  خلق  اإىل  ذلك  يتعدى  واإمنا  ال�سركات،  من  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني 

الثقة واالحرتام بني اإدارة ال�سركات وامل�ساهمني فيها.

احلوكمة االإلكرتونية متر بعدة مراحل، ولي�ست تغيرياً مفاجئاً لكل ما هو قائم داخل . 10

التفاعل.  2- مرحلة  البيانات.  1-مرحلة  املراحل هي:  امل�ساهمة، وهذه  العائلية  ال�سركة 

	- مرحلة املعامالت. 4- مرحلة التحويل. 

احلوكمة االإلكرتونية ُتعد و�سيلة ميكن من خاللها توظيف املعلومات واالت�ساالت لتحقيق . 11

االأدوات  من  ُتعد  واالت�ساالت  املعلومات  فتكنولوجيا  املختلفة؛  باأبعادها  اجليدة  احلوكمة 

مبادئ  لتفعيل  الثانية  املرتبة  تاأتي يف  فهي  ثم  ومن  اجليدة،  لتحقيق احلوكمة  امل�ساعدة 

احلوكمة التقليدية.

احلوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة ال تعني فقط قيام تلك ال�سركات باأداء . 12

املهام والوظائف اخلا�سة من خالل الو�سائل االإلكرتونية، بل هي تتطلب اإعادة هيكلة تلك 

ال�سركات حتى تكون اأكرث كفاءة يف التعامل مع امل�ساهمني فيها. 

امل�ساهمة ي�ساعد على جذب  روؤو�ض . 	1 تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية 

امل�ستثمرين  قبل  من  اهتمام  حمل  ال�سركات  هذه  تكون  بحيث  وا�ستثماراتها،  االأموال 

واملحافظ اال�ستثمارية من جانب، وحمل اهتمام من قبل موؤ�س�سات التمويل والبنوك من 

جانب اآخر والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف �سركات اأو حتالفات اأو تقوم بتمويلها.

تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات العائلية امل�ساهمة ي�ساعد على زيادة التفاعل . 14

اإدارة ال�سركة العائلية وامل�ساهمني فيها، بطريقة �سهلة، وتخت�سر الوقت،  ما بني جمل�ض 

اأتاحت  العامة لل�سركة، متى  امل�ساهمني يف اجلمعية  واجلهد، والنفقات، وت�سمن م�ساركة 

الخاتمة
املكونة  ال�سركات  االأكرب من  املتحدة اجلزء  العربية  االإمارات  العائلية يف دولة  ال�سركات  متثل 

لل�سركات التجارية يف القطاع اخلا�ض، ول�سمان ا�ستدامة هذه ال�سركات فاإن هذا االأمر ي�ستلزم 

مبادئ  تطبيق  وكذلك  مزايا،  ذلك من  ملا يف  عامة  م�ساهمة  عائلية  �سركات  اإىل  اأواًل حتويلها 

والتو�سيات،  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت   وقد  عليها،  االإلكرتونية  احلوكمة 

ميكن تو�سيحها فيما يلي:

اأوال: النتائج:

1- بالرغم من حماولة دولة االإمارات العربية املتحدة، وخا�سة اإمارة دبي ل�سمان انتقال . 1

ال�سركات العائلية بني االأجيال ب�سال�سة، وذلك من خالل حماولة اإيجاد قوانني وت�سريعات 

ت�ساعد على ا�ستمرار عمل ال�سركات العائلية يف ال�سوق، واملحافظة عليها، وكذلك تقدمي 

الدعم، وامل�ساندة، والت�سهيالت املالية لها عند احلاجة، اإال اأنه قد غاب تنظيمها يف قانون 

ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015.

م�ساهمة . 2 عائلية  �سركات  اإىل  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  العائلية  ال�سركات  حتول 

ثم  ومن  املالية،  االأ�سواق  لقطاعات  و�سرورية  جديدة  قطاعات  اإ�سافة  على  �سي�ساعد 

ا�ستدامتها.

على . 	 امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  على  احلوكمة  قواعد  تطبيق  من  احلقيقية  الغاية 

اأكرب قدر ممكن من ال�سمان ل�سغار  امل�ستويني االقت�سادي والقانوين، هي كيفية توفري 

حتقيقاً  اأخرى؛  جهة  من  معها  وللمتعاملني  جهة،  من  العائلية  ال�سركة  يف  امل�ساهمني 

خلطط ال�سركة واأهدافها. 

تنظم قواعد حوكمة ال�سركات العائلية امل�ساهمة م�سوؤوليات جمل�ض اإدارة ال�سركة وعالقتهم . 4

بامل�ساهمني يف ال�سركة من جانب، ومن جانب اآخر تنظم عملية الرقابة على ال�سركة، مما 

ي�ساعد على زيادة اأرباح ال�سركة وا�ستمرارها.

ي�ساعد تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�سركات العائلية امل�ساهمة على اإبعادها عن النزاعات . 5

القرارات  اتخاذ  وت�سمن  وتقدمها  وا�ستقرارها  ال�سركة،  يف  ال�سركاء  بني  واالإدارية  املالية 

اال�سرتاتيجية ال�سليمة التي حتدد م�ستقبلها.

تطور . 	 يف  هو  والذي  االآن،  العامل  اإليه  و�سل  الذي  احلديثة  التكنولوجيا  عوملة  ع�سر   يف 

م�ستمر، اأ�سبح الكثري من هذه ال�سركات العائلية امل�ساهمة معر�ساً لالنهيار، بل اإن بع�سها 

بالفعل بداأ ينهار، لعدم قدرتها على مواكبة التكنولوجيا وو�سائل االت�ساالت احلديثة والتي 

اأدت اإىل ظهور مناف�سني جدد، وظهور �سلوك جديد للعمالء يف اإجناز معامالتهم املالية.
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�سرية االأعمال واملعلومات املالية اخلا�سة بال�سركة. 

مبادئ . 9 اأحد  هي  والتي  ال�سفافية،  ل�سمان  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  الدرا�سة  تو�سي 

املكان  يف  االإنرتنت  �سبكة  عرب  االإدارة  جل�سات  حما�سر  وتوثيق  ن�سر  ب�سرورة  احلوكمة، 

املخ�س�ض لذلك، للم�ساهمني يف ال�سركة، حتى ميكنهم حتقيق نوع من امل�ساركة االإلكرتونية، 

والتي ُتعد اأحد املو�سوعات املهمة وال�سائعة ملعاجلة ق�سايا احلوكمة االإلكرتونية.

التقارير . 10 اإعداد  تت�سمن  رقابة  نظم  باإقامة  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  الدار�سة  تو�سي 

بالقوانني،  االلتزام  و�سمان  املخاطر،  �سدة  وتخفيف  الداخلية،  الرقابة  واإحكام  الدقيقة، 

تتمتع  حما�سبية  ومعايري  نظم  امل�ساهمة  العائلية  لل�سركات  تكون  اأن  يجب  ثم  ومن 

بال�سفافية، تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية. 

مبادئ . 11 كاأحد  الرقابة  عملية  لت�سهيل  امل�ساهمة،  العائلية  ال�سركات  على  الدرا�سة  تقرتح 

احلوكمة االإلكرتونية، اتباع جمموعة من اخلطوات، وهي: 

املختلفة، اأ.  النظر  وجهات  بتخطيط  القيام  يتطلب  االأمر  وهذا  والتنظيم،  التخطيط 

واالإبالغ عنها واإدارتها. 

الدعم الفني، ويكون ذلك عرب اإن�ساء وحدة عمليات الدعم ال�سرورية، ل�سمان معاجلة ب. 

فعالة للبيانات، من خالل اأنظمة التطبيقات، والتي غالبا ما يتم ت�سنيفها حتت بند 

االإجراءات الرقابية. 

الر�سد والتقييم، حيث يجب تقييم جميع عمليات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من ج. 

خالل ال�سركة العائلية ب�سكل منتظم على مر الوقت، للتحقق من جودتها، وامتثالها 

للمتطلبات الرقابية. 

اإلكرتوين للرقابة . 12 امل�ساهمة ي�ستطيع االعتماد على منوذج  العائلية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض 

بال�سركة، ومن ثم عر�سها  النقاط اخلا�سة  ي�ساعد على حتليل وتخطيط جمموعة من 

على امل�ساهمني يف ال�سركة لتحقيق ال�سفافية، وهذه النقاط هي:

اأ- الو�سع احلايل لل�سركة العائلية، والتقدم الذي اأحرزته ال�سركة يف االأ�سواق املالية.

ب- مقارنة و�سع ال�سركة العائلية امل�ساهمة بغريها من ال�سركات العائلية االأخرى العاملة يف 

اأ�سواق املال. 

ج- الو�سع احلايل للمعايري الدولية، وهو ما و�سلت اإليه ال�سركة العائلية امل�ساهمة يف تطبيق 

تلك املعايري. 

د- ا�سرتاتيجية ال�سركة العائلية  لتح�سني و�سعها املايل.

هـ- كيفية حتقيق العائد امل�ستهدف من اال�ستثمار.  

املعلومات الكافية لهم بطريقة منتظمة ويف مواعيد حمددة. 

ثانيا: التو�سيات:

العربية . 1 االإمارات  دولة  يف  العائلية  لل�سركات  بتنظيم  االإماراتي  امل�سرع  الدار�سة  تو�سي 

املتحدة،  من خالل الن�ض عليه  بتعديل لقانون ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015م، 

ملا يتمتع به هذا النوع من ال�سركات من خ�سو�سية وذاتية خا�سة من جانب، ومن  نظراً 

جانب  اآخر الأهمية هذا النوع من ال�سركات يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

امل�ساهمة . 2 العائلية  لل�سركات  اإلكرتونية  بتنظيم حوكمة  االإماراتي  امل�سرع  الدرا�سة  تو�سي 

االإلكرتونية  احلوكمة  تعريف  على  الن�ض  خالل  من  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف 

يف  تطبيقها  واآليات  االإلكرتونية  احلوكمة  مبادئ  وتنظيم  االإماراتي،  ال�سركات  قانون  يف 

قوانني خا�سة بها.

ر�سمي . 	 تنظيمي  هيكل  بو�سع  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  على  القائمني  الدرا�سة  تو�سي 

يبني ال�سلطات، وامل�سوؤوليات وخطوط االت�ساالت بني اأجزاء ال�سركة، بحيث يعك�ض الواقع 

الت�سغيلي لل�سركة.

ملواجهة التحديات التي تواجه ال�سركات العائلية امل�ساهمة يف تطبيق احلوكمة االإلكرتونية، . 4

يجب عليها القيام مبجموعة من االإجراءات، وهي:

املواءمة بني اأهداف ال�سركة العائلية امل�ساهمة، وبني ا�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات.اأ. 

تكنولوجيا ب.  على  قائماً  للرقابة،  اإطاراً  امل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  تبنىي  �سرورة 

املعلومات.

تو�سي الدار�سة ب�سرورة تو�سيع عملية امل�ساركة االإلكرتونية للم�ساهمني يف اإدارة ال�سركة . 5

بطريقة  العامة  امل�سكالت  مع  التعامل  بدائل  حول  اآرائهم  وا�ستطالع  امل�ساهمة،  العائلية 

اإلكرتونية، حتى يتحقق هذا اال�سرتاك بطريقة فعالة، ولي�ض بطريقة وهمية.

الكافية . 	 املعلومات  باإتاحة  وذلك  االإلكرتونية،  وامل�ساءلة  املحا�سبة  عملية  تفعيل  �سرورة 

للم�ساهمني يف ال�سركة العائلية امل�ساهمة بطريقة منتظمة، ويف مواعيد حمددة، وذلك عن 

اأداء ال�سركة العائلية ككل عرب �سبكة االإنرتنت، وو�سائل التكنولوجيا املختلفة.

اآليات . 7 يف  العائلية  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  ثقة  زيادة  على  العمل  ب�سرورة  الدار�سة  تو�سي 

تطبيق احلوكمة االإلكرتونية.

تو�سي الدرا�سة ال�سركة العائلية امل�ساهمة ب�سرورة و�سع طريقة ات�سال خا�سة بها، تعمل . 	

من خاللها على حتفيز تبادل املعلومات الالزمة وال�سحيحة، بحيث يكون االت�سال على 

مراعاة  مع  اخلارجي،  امل�ستوي  على  اأي�ساً  يكون  اأن  يجب  كما  لل�سركة،  الداخلي  امل�ستوى 
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كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية - جامعة القاهرة – م�سر، يناير م.

https://content.mandumah.com/download?t=6a9bed2f7a67482f44d2f23acffcc76d3

a7a5ee4&f=gUCxd9kf0DjPZJ9u%20soZmSkmTVLjCL/qgizm06bYDq8=&s=1

اأ�سعد حمود �سلطان ال�سعدون، نحو روؤية واقعية لل�سركات العائلية يف دول جمل�ض التعاون . 	

الوطن  يف  العائلية  ال�سركات  ملتقيات  اأعمال  موؤمتر  يف  مقدمة  بحثية،  ورقة  اخلليجي، 

العربي، املنظمة العربية للتنمية االإدارية، القاهرة، 2011 م.

بلقي�ض عبد الر�سا، ال�سركات العائلية ع�سب القطاع اخلا�ض االإماراتي، مقال من�سور يف . 4

�سحيفة العربي12/10/2015 م.

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/

 ثروت على عبد الرحيم، القانون التجاري امل�سري، دار النه�سة العربية، 	197 م.. 5

ال�سركات . 	 لتطوير  اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�سركات  مالءمة  مدى  التلهوين،  �سمري  ح�سام 

العائلية، ورقة عمل مقدمة يف موؤمتر اأعمال ملتقيات ال�سركات العائلية يف الوطن العربي، 

املنظمة العربية للتنمية االإدارية، القاهرة، 2011 م.

ح�سني املاحي، حوكمة ال�سركات وقاية من االإفال�ض، موؤمتر اجلوانب القانونية واالقت�سادية . 7

لالأزمة املالية العاملية، كلية احلقوق، جامعة املن�سورة ، 1-2- اأبريل 2009 م.

العربية . 	 باململكة  العائلية  ال�سركات  اأداء  على  احلوكمة  اأثر  احل�سن،  حممد  بن  ح�سني 

ال�سعودية، درا�سة تطبيقية على م�سوؤويل ال�سركات العائلية مبدينة الريا�ض االإ�سالمية، 

درا�سة دكتوراة، جامعة اأم درمان ال�سودان، 2011 م.

العائلية، . 9 املوؤ�س�سات  يف  احلوكمة  نظام  تطبيق  نحو  احلفيظ،  عبد  دايرة  مرمي،  روابحية 

جملة الرتاث، العدد 25، 2017 م.

زينة عبد اخلالق عبد اهلل، احلوكمة االإلكرتونية )م�سطلحات ومفاهيم(، 2015م. بدون . 10

مكان الن�سر.

https://egovernancezina.wordpress.com/2015/05/01/%D8%A7%D9%84%D8%AD

%D9%		%D9%		%D9%	5%D	%A9%D	%A7%D9%	4%D	%A7%D9%	4%9%		%D	

%AA%D	%B1%D9%		%D%		%D9%	A%D	%A9%D9%	5%D	%B5%D	%B7%D9%	4-

%D	%AD%D	%A7%D	%AA%D9%		%D9%	5%D9%	1%D	%A7%D9%	7%D9%	A

%D9%	5

11 . ،)CIPE( ستيفين ديفيز، دليل تاأ�سي�ض حوكمة ال�سركات يف االأ�سواق ال�ساعدة، ال�سادر عن�

مركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة، 2005 م. 

المراجع

املراجع العربية:

اأواًل: الُكتاب:

اأحمد على خ�سر:. 1

اجلامعي، 	  الفكر  دار  ال�سركات،  قانون  يف  احلوكمة  مبادئ  كاأحد  وال�سفافية  االإف�ساح 

االإ�سكندرية، 2012م.

حوكمة ال�سركات، دار الفكر اجلامعي، االإ�سكندرية، 2014.	 

اأمري فرج يو�سف، حوكمة ال�سركات، دار املطبوعات اجلامعية، االإ�سكندرية،2011م.. 2

�سميحة القليوبي، ال�سركات التجارية، الطبعة ال�سابعة، دار النه�سة العربية، 	201 م.. 	

عمار حبيب جهلول، النظام القانوين حلوكمة ال�سركات، من�سورات زين احلقوقية، بريوت، . 4

2011 م.

حممد اإبراهيم مو�سى، حوكمة ال�سركات املقيدة ب�سوق االأوراق املالية، دار اجلامعة اجلديدة، . 5

االإ�سكندرية، 2010 م.

اجلامعي، . 	 الفكر  دار  املالية،  والهند�سة  ال�سركات  حوكمة  زواي،  بن  ال�سريف  حممد 

االإ�سكندرية، 	201م.

حممد خالد يا�سني اليا�سني، النظام القانوين حلوكمة ال�سركات امل�ساهمة، يف الت�سريعني . 7

الكويتي وامل�سري، دار النه�سة العربية، 2011 م.

االإطار . 	 التجاري اجلماعي بني وحدة  امل�سروع  التجارية،  ال�سركات  العريني،  فريد  حممد 

القانوين وتعدد االأ�سكال، دار اجلامعة اجلديدة، االإ�سكندرية2007 م.

حممد م�سطفى �سليمان، حوكمة ال�سركات ومعاجلة الف�ساد املايل واالإداري، دار اجلامعة، . 9

االإ�سكندرية، 	200 م.

ثانياً: االأبحاث:

اأبو بكر بو �سامل، د. حممد بن ذهبية، د. �سالح الدين قدري، دور احلوكمة االإلكرتونية يف . 1

ا�ستدامة ال�سركة، درا�سة حتليلية مقارنة، جملة العلوم االإن�سانية، العدد الثامن،  حتقيق 

اجلزء )2(، دي�سمرب 2017 م.

اأحمد ال�سيد الدقن، دور احلوكمة االإلكرتونية يف دعم م�ساركة العمالء يف حت�سني جودة . 2

اخلدمات احلكومية، با�ستخدام اإطار اأهداف مراقبة اأنظمة املعلومات والتكنولوجيا، جملة 
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مريزق عدمان، احلوكمة االإلكرتونية مدخل لتنمية االإدارة العمومية يف اجلزائر، جملة التنمية . 22

االقت�سادية والب�سرية – جامعة �سعد حلب البليدة ، اجلزائر ، دي�سمرب 2014 م، العدد 10.

حوكمة . 	2 اآليات  حول  الدويل،  العلمي  امللتقى  العائلية،  ال�سركات  حوكمة  خل�سر،  موالي 

املوؤ�س�سات ومتطلبات حتقيق التنمية امل�ستدامة، ورقلة اجلزائر، 25-	2 نوفمرب 	201 م.

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20

des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sci-

ences%20Commerciales/La%20realite%20de%20la%20gouvernance%20den-

treprise%20dans%20lenvironnement%20des%20affaires%20dans%20les%20

developpements%20algeriens%20dans%20le%20cadre%20du%20cours%20/mou-

laii_lakhder.pdf

ثانيا: املراجع االأجنبية:

1. Albert Birhashirwa Rwibunza LWANGO, L’ENTREPRISE FAMILIALE ET SON 

CAPITAL SOCIAL FONDEMENT ET LIMITES DE L’AVANTAGE CONCURRENTIEL A 

TRAVERS LA CROISSANCE ET LA SUCCESSION, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE 

LOUVAIN, 2008 -2009.

https://documentslide.org/universite-catholique-de-louvain-l-entreprise-

familiale-et-son-capital-social-albert-birhashirwa-rwibunza-lwango-jury-

president-per-agrell

2. Alfred Sarbah, Wen Xiao, Good Corporate Governance Structures: A Must 

for Family Businesses, Open Journal of Business and Management,Vol.03 

No.01)2015(، Article ID:53295, 2015.

https://file.scirp.org/pdf/OJBM_2015011615255563.pdf

3.  Andrea Colli, The History of Family Business, 1850–2000, Cambridge University 

Press, 2003.

https://cfeg.com/eBooks/History%20of%20FB.pdf

4. C. Freeland, Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, 

paper presented to: Cooperate Governance and Reform: paving the way to 

Financial stability and Development, a conference Organized by the Egyptian 

http://www.kantakji.com/media/165535/file3278.pdf

طارق اأبو فخر، ال�سركات العائلية يف دبي، تعريفها- بنيتها – اأداوؤها، ورقة بحثية مقدمة . 12

للتنمية  العربية  املنظمة  العربي،  الوطن  العائلية يف  ال�سركات  اأعمال ملتقيات  يف موؤمتر 

االإدارية، القاهرة 2011 م.

طارق نوير، احلوكمة واملعلوماتية يف الدولة العربية، بحث مقدم اإىل ندوة حوكمة ال�سركات . 	1

العامة واخلا�سة من اأجل االإ�سالح االقت�سادي والهيكلي، املنظمة العربية للتنمية االإدارية، 

القاهرة نوفمرب 2011 م.

عائ�سة فادي بن عبد اهلل، فايزة  �سبتي، تطبيقات احلوكمة االإلكرتونية لتح�سني اخلدمة . 14

البحث   ، الت�سجيل  مركز  واالجتماعية،  االإن�سانية  العلوم  جملة  اجلزائر،  يف  احلكومية 

العلمي ، العدد 	، اجلزائر، يونيو 2015 م.

عبد اهلل احليات، اجلوانب القانونية لعملية حتول ال�سركات العائلية اإىل �سركات م�ساهمة، . 15

ورقة عمل مقدمة يف موؤمتر اأعمال ملتقيات ال�سركات العائلية يف الوطن العربي، املنظمة 

العربية للتنمية االإدارية، القاهرة، 2011 م.

فريدة العجمي، احلوكمة الر�سيدة يف ال�سركات العائلية، خم�ض درا�سات حالة من ال�سرق . 	1

االأو�سط، درا�سات حالة، منتدى ثروات ال�سركات العائلية، ومبادرة بيدل، 2014 م.

pdf.201	071	1225	7-15-http://www.pearlinitiative.org/mediafiles/articles/doc

فهد على الزميع، ال�سركات العائلية، حتدي البقاء ودور قواعد احلوكمة يف ا�ستمراريتها، . 17

بحث مقدم للموؤمتر العلمي ال�سنوي الثالث، )احلوكمة والتنظيم القانوين الأ�سواق املال(، 

كلية القانون الكويتية العاملية، 10-11 مايو 	201 م. من�سور مبجلة كلية القانون الكويتية 

العاملية، اجلزء الثاين، العدد 15، �سبتمرب 	201 م.

اأبوبكر . 	1 ر�سالة ماج�ستري، جامعة  العائلية يف اجلزائر،  املوؤ�س�سات  ق�سا�ض فتيحة، حوكمة 

بلقايد تلم�سان، 2012 م.

الدولية، . 19 التحديات  املالية يف ظل  االأوراق  �سوق  اأداء  �سلبي، تطور  اإ�سماعيل  اأحمد  ماجدة 

االإمارات  القانون، جامعة  كلية  والبور�سات-اآفاق وحتديات،  املالية  االأوراق  اأ�سواق  موؤمتر 

العربية املتحدة، 2007 م.

والبدائل، . 20 التحديات  قطر،  دولة  يف  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مرعي،  اأحمد  نادر  حممد 

ر�سالة ماج�ستري، كلية القانون، جامعة قطر، يونيو 2017 م.

مقال . 21 احلكومة،  ملعايري  طبقاً  االأقوى  االإماراتية  العائلية  ال�سركات  الد�سوقي،  مدحت 

من�سور يف جريدة اخلليج االقت�سادي، دبي، بتاريخ 2015/	/24 م.
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13. Joachim Schwass, Family Businesses: Successes and Failures, The IMD Global 

Family Business Center,2013 .

http://www.cepor.hr/cepra/wp-content/uploads/2015/07/IMD-Family-

Businesses-Successes-and Failures.pdf
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الملخص
خا�ض  تنظيم  و�سع  ملحاولة  يهدف  ملو�سوع  اختيارنا  كان  العائلية،  ال�سركات  الأهمية  نظراً 

للحوكمة االإلكرتونية لل�سركات العائلية امل�ساهمة يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛ حيث يوؤدي 

تطبيق احلوكمة االإلكرتونية على ال�سركات امل�ساهمة العائلية اإىل زيادة فاعليتها على م�ستوى 

ال�سوق الداخلي، داخل ال�سركة العائلية، وعلى امل�ستوى اخلارجي لها يف االقت�ساد الوطني.

وتعد اإ�سكالية البحث الرئي�سة يف غياب التنظيم الت�سريعي لل�سركة العائلية يف دولة االإمارات 

على  االإلكرتونية  احلوكمة  لتطبيق  وا�سحة  اآلية  وجود  عدم  اإىل  باالإ�سافة  املتحدة،  العربية 

ال�سركات العائلية.

وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، يعد من اأبرزها، اأن تطبيق احلوكمة االإلكرتونية 

على ال�سركات العائلية امل�ساهمة ي�ساعد على جذب روؤو�ض االأموال وا�ستثماراتها، بحيث تكون 

وحمل  جانب،  من  اال�ستثمارية  واملحافظ  امل�ستثمرين  قبل  من  اهتمام  حمل  ال�سركات  هذه 

اهتمام من قبل موؤ�س�سات التمويل والبنوك من جانب اآخر والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف 

�سراكات اأو حتالفات اأو تقوم بتمويلها.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سيات، ُيعد من اأهمها: - 

تو�سي الدار�سة امل�سرع االإماراتي بتنظيم لل�سركات العائلية يف دولة االإمارات يف الن�ض عليه . 1

من خالل تعديل لقانون ال�سركات االإماراتي رقم )2( ل�سنة 2015، نظراً ملا يتمتع به هذا 

النوع من ال�سركات من خ�سو�سية وذاتية خا�سة من جانب، ومن جانب  اآخرالأهمية هذا 

النوع من ال�سركات يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

امل�ساهمة . 2 العائلية  لل�سركات  اإلكرتونية  بتنظيم حوكمة  االإماراتي  امل�سرع  الدرا�سة  تو�سي 

يف دولة االإمارات، من خالل الن�ض على تعريف احلوكمة االإلكرتونية يف قانون ال�سركات 

االإماراتي، وتنظيم مبادئ احلوكمة االإلكرتونية واآليات تطبيقها يف قوانني خا�سة بها.

valorisation des entreprises, Thèse de doctorat en 11 ,Science de Gestion, sous 

la direction de M. NEKHILI, Reims, Ecole Doctorale des Sciences de l’Homme et 

de la Société, 2010.

http://ebureau.univreims.fr/sl ide/files/quotas/SCD/theses/droit_

lettres/2010REIME002.pdf

22. The Family Business Act launched as a White Paper. The Malta Family Business 

Act White Paper has been launched by the Ministry for Economy, October 2015.

https://economy.gov.mt/en/familybusinessact/Documents/The%20Family%20

Business%20Act%20White%20Paper.pdf
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الأمر  تنفيذ  رف�ضت  ملا  بازدرائها،  مايكرو�ضوفت  املحكمة  واتهمت   )SCA( املخزنة  الت�ضالت 

بالنيابة عن احلكومة. وكان الأمر املذكور قد وجه �سركة مايكرو�سوفت مب�سادرة وتقدمي ح�ساب 

ا�ستخدامه لدعم عمليات تهريب املخدرات وكانت مايكرو�سوفت  املعتقد  اإلكرتوين من  بريد 

حتفظ هذا احل�ساب ل�سالح عميل ما. واأكدت مايكرو�سوفت اأنها قد ت�سطر اإىل الو�سول اإىل 

اأيرلندا وا�سترياد هذه البيانات اإىل الوليات املتحدة، لالمتثال  حمتويات العميل املخزنة يف 

لالأمر املذكور امتثاًل كاماًل.

ويف قرارها القائم على انطباعها الأول، قررت الدائرة الثانية اأن الكوجنر�س مل يق�سد تطبيق 

القانون املذكور خارج احلدود الإقليمية واأن تلك الأحكام ترتكز على حماية م�سالح خ�سو�سية 

امل�ستخدم، ومن ثم فاإن القانون ل ياأذن لأي حمكمة اأمريكية بتطبيق اأمر �سادر مبوجبه �سد 

لأحد  الإلكرتونية  الت�سالت  مبحتويات  يت�سل  فيما  املتحدة  بالوليات  قائم  خدمة  مقدم 

العمالء املخزنة على خوادم خارج الدولة. وكما اأو�سحت �سحيفة نيويورك تاميز: “على غرار 

اأي قانون �سادر منذ ثالثني عاًما بخ�سو�س التكنولوجيا، فاإن قانون الت�سالت املخزنة عفا 

عليه الزمن منذ وقٍت طويل لأن الكوجنر�س مل يحّدثه حتديًثا ذا معنى ملعاجلة كيفية اإن�ساء 

هذه  لتحديث  ال�سغط  يف  الق�سية  هذه  ت�ساعد  فقد  واأخري  وتخزينها.”  الرقمية  املعلومات 

القوانني التي اأكل عليها الدهر و�سرب.

3. قضية أوراكل في مواجهة جوجل:
تثري دعوى اأوراكل املرفوعة منذ وقت طويل يف مواجهة �سركة جوجل والنا�سئة عن ا�ستخدام 

�سركة جوجل لكود اجلافا يف نظام ت�سغيل اأندرويد �سوؤالني مثريان للجدل.

 اأولهما: ما اإذا كانت واجهات برجمة التطبيقات )APIs( حممية بحقوق الطبع والن�سر اأم ل؟.

 اأما ال�سوؤال الثاين: فيتعلق مبا اإذا كانت هذه الواجهات خا�سعة حلقوق الطبع والن�سر، فهل 

“ال�ستخدام  يجوز للمطورين ا�ستخدام اأجزاء منها لأغرا�س جديدة دون ترخي�س وفًقا ملبداأ 

العادل” اأم ل؟. 

يف املحاكمة الأوىل بني ال�سركتني يف عام 2012م، حكمت املحكمة باأن جوجل ن�سخت اأجزاء من 

اجلافا لكن تلك الأجزاء كانت جمرد واجهات برجمة تطبيقات، وبناء عليه فاإنها لي�ست حممية 

“مادام  األ�سوب:  ويليام  الإقليمية  املحكمة  والن�سر. وكتب قا�سي  الطبع  قانون حقوق  مبوجب 

الرمز امل�ستخدم لتطبيق طريقة ما خمتلف، يجوز لأي �سخ�س، مبوجب قانون حقوق الن�سر، 

كتابة الرمز اخلا�س به لتنفيذ الوظيفة نف�سها اأو اتباع موا�سفات اأي طرق م�ستخدمة يف واجهة 

برجمة تطبيقات جافا”.

أكبر خمس )5( قضايا بموجب قانون التكنولوجيا 
في العام 2016

مل ي�سهد العام 2016 اأهم الأحداث يف ال�سيا�سة ووفيات امل�ساهري فقط، لكنه �سهد اأحداًثا مهمة 

ا. فيما يلي خال�سة اأهم خم�س )5( ق�سايا تكنولوجية �سهدتها  تتعلق بقانون التكنولوجيا اأي�سً

املحاكم يف العام املا�سي.

1. قضية آبل في مواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالي:
لتاأمني  التكنولوجيا  هذه  ا�ستخدام  �سهد  2016م،  العام  لكن  طويل،  وقت  منذ  الت�سفري  ظهر 

الهواتف  بيانات  ت�سفري  التكنولوجيا  �سركات  من  وغريها  وجوجل  اآبل  بداأت  حيث  البيانات، 

الذكية ت�سفرًيا افرتا�سًيا. ن�سب عن ذلك دعوى ق�سائية، ُذكرت مراًرا وتكراًرا لإعادة النظر يف 

حكم يطالب �سركة اآبل بامل�ساعدة يف تنفيذ اأمر البحث ال�سادر عن هذه املحكمة، والذي رف�س 

فيه قا�سي ال�سلح الفيدرايل يف لوجن اآيالند طلب احلكومة باإلزام �سركة اآبل باإلغاء قفل هاتف 

اآيفون )iPhone 5s( اخلا�س مبتهم بارتكاب جرمية خمدرات. ويف ق�سية موازية، اأ�سدر قا�سي 

�سلح اآخر يف كاليفورنيا حكًما غيابًيا يلزم �سركة اآبل باإن�ساء برنامج ــــــــ برنامج ثابت خم�س�س 

ـــــــ للتحايل على التدابري الأمنية جلهاز اآيفون اآخر ا�ستخدمه اأحد املهاجمني يف الهجوم الذي 

ا يف دي�سمرب 2015م، حدث يف �سان برناردينو واأودى بحياة 14 �سخ�سً

احتجت اآبل على الأحكام املذكورة وا�ستاأنفتها واأ�سبحت الدعوى ق�سية جدلية لكل الأغرا�س 

الك�سف  يتم  )مل  ثالث  بطرف  ا�ستعان  اأنه  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  اأعلن  عندما  العملية 

برناردينو)ورد  �سان  النار يف هجوم  اأطلق  ملن  املرور  برمز  املحمي  اآيفون  عنه( لخرتاق جهاز 

اأداة الخرتاق  اأمريكي مقابل  يزيد عن مليون دولر  دفع ما  الفيدرايل  التحقيقات  اأن مكتب 

وهو  الأوامر”  “جميع  قانون  با�سم  ُيعرف  قانون  مبوجب  احلكومة،  ادعاءات  ُرف�ست  نف�سها(. 

اإىل القرن الثامن ع�سر. رف�ست جمموعة عمل الت�سفري  قانون غام�س وجامع يعود تاريخه 

الثنائية بالكوجنر�س الدعوى واأ�سدرت تقريًرا خل�ست فيه اإىل اأن “اأي اإجراء ي�سعف الت�سفري 

يعّد �سد امل�سلحة الوطنية”. ومازالت امل�سائل القانونية الأ�سا�سية مل ُتقّرر بعد.

2. قضية مايكروسوفت في مواجهة الواليات المتحدة األمريكية:
طعنت �سركة مايكرو�سوفت يف حكم حمكمة اإقليمية رف�ست طلبها باإلغاء اأمر �سادر مبوجب 

قانون  ـــــــ  الأمريكية  القوانني  مدونة  من  ع�سر  الثامن  الف�سل  من  يليها  وما   )2701( املادة 
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ورف�س قا�سًيا اآخر الت�سوية املقرتحة يف �سهر اأغ�سط�س، قائاًل باأن 100 مليون دولر اأمريكي  

ال�سائقني  ملجموعة  يجوز  التي  املحتملة  لالأ�سرار  نظًرا  معقولة”  اأو  كافية  اأو  “عادلة  لي�ست 

تقدموا  �سائق   160,000 من  اأخرى  جمموعة  اعتمد  ثم  ومن  عنها.  تعوي�س  على  احل�سول 

باعرتا�س مبوجب لوائح العمل يف كاليفورنيا والتي تت�سم بالغمو�س وباأنها ت�سب يف م�سلحة 

املوظفني. ويف �سوء ما تقدم، فاإن كل ما عليك هو اأن تربط حزام الأمان وتنتظر النتيجة.

5. آبل في مواجهة سامسونج:
ق�سايا  قليل من  العليا يف عدد  املحكمة  اإذن. ح�سًنا، نظرت  العليا،  املحكمة  انتظرت حكم  قد   

نق�ست  املالية،  الناحية  من  الق�سايا  اأهم  من  واحدة  يف  ولكن،  املا�سي،  العام  يف  التكنولوجيا 

اأقر باأن �سام�سوجن ملزمة  املحكمة العليا الأمريكية حكم حمكمة ال�ستئناف الفيدرايل الذي 

لأنها  ككل  اأمريكي(  دولر  مليون   399( جالك�سي  هواتف  اإنتاج  خط  من  اأرباحها  تدفع  باأن 

انتهكت براءات اخرتاع ت�سميم �سركة اآبل على الواجهة الأمامية للهواتف وترتيب الأيقونات 

على ال�سا�سة الرئي�سة. كتبت القا�سية �سونيا �سوتومايور اأن اأ�سحاب براءات اخرتاع الت�سميمات 

ل يحق لهم دائًما احل�سول على اإجمايل الأرباح من املنتج الذي انتهك حقوق براءة الخرتاع 

واملباع للمتعاملني. يف هذه الق�سية، يحتوي اجلهاز على العديد من املكونات ومن ثم فاإن منح 

ا  التعوي�سات قد يقت�سر على امليزات املحددة التي انُتهكت. وعلق رئي�س الق�ساة روبرت�س اأي�سً

ال�سرائح  كل  على  ولي�س  للهاتف  اخلارجي  الهيكل  على  الت�سميم مطبق  اأن  “يبدو يل  قائاًل: 

والأ�سالك... ولذلك ل ميكن احلكم بالأرباح بناء على �سعر الهاتف ككل”.

واأكدت اآبل ـــــــ بدعم من ع�سرات امل�سممني امل�ستقلني و�سركات املو�سة مثل نايك وتيفاين ـــــــ اأن 

ُيلزم  اأن  يجب  الخرتاع  براءات  منتهك  واأن  املنتجات  من  للعديد  بالن�سبة  جوهري  الت�سميم 

ـــــــ  �سام�سوجن  اأما  انتهك براءة اخرتاعها.  التي  الت�سميمات  التي حققها من  الأرباح  بدفع كل 

التي دعمتها كربى �سركاء وادي ال�سليكون مثل جوجل وفي�س بوك واإي باي واإت�س بي ـــــــ فقالت 

املحكمة  للمنتج ككل. وعلل حكم  املنتهكة  امليزات  اأهمية  تتنا�سب مع  اأن  اأي غرامات يجب  باأن 

العليا ق�ساءه باأن امل�سوؤولية يف ق�سايا انتهاك براءات اخرتاع الت�سميمات ل تعتمد على مبداأ 

القبول ال�سامل اأو الرف�س القاطع. لكن املحكمة رف�ست تقدمي املزيد من التوجيهات اأو تقرير 

ما اإذا كانت “مادة الت�سنيع” لكل براءة من براءات اخرتاع الت�سميم ذات ال�سلة بهذه الق�سية 

كانت الهاتف الذكي اأم اأحد مكونات الهاتف. ولذللك، �ستعود كل من اآبل و�سام�سوجن، ال�سركتني 

الرائدتني يف �سوق الهواتف الذكية، اإىل املحكمة لالعرتا�س على مقدار التعوي�سات املنا�سبة 

عن انتهاك �سام�سوجن.

اأبطلت الدائرة الفيدرالية هذا القرار يف عام 2014م، وقررت اأن قانون حقوق الن�سر يحمي “بنية 

وت�سل�سل وتنظيم” واجهة برجمة التطبيقات يف واقع الأمر. واأعيدت الق�سية حينها اإىل حمكمة 

املو�سوع لتقرر ما اإذا كان ن�سخ واجهة برجمة تطبيقات اأوراكل يعد انتهاًكا حلقوق الطبع والن�سر 

اأم ل. ويف املحاكمة الثانية املنعقدة يف �سهر مايو، تو�سلت هيئة املحلفني اإىل اأن ا�ستخدام جوجل 

لرمز واجهة برجمة التطبيقات كان حممًيا مببداأ ال�ستخدام العادل، وهذا دفاع توكيدي يقر 

ُت�ستخدم دون ت�سريح خلدمة  اأن  الطبع والن�سر، لكنها ميكن  املعنية حممية بحقوق  املادة  باأن 

امل�سلحة العامة على نطاق اأو�سع وقالت اأوراكل اأنها �ست�ستاأنف احلكم مرة اأخرى.

وكان من اأوجه الدفاع اجلوهرية لأوراكل يف احلكم الذي كان من املمكن اأن يكون اأكرب اأحكام 

اأمريكي ربًحا مما  21 مليار دولر  اأن جوجل حققت  هيئة املحلفني يف تاريخ الوليات املتحدة 

يزيد عن 3 مليار عملية تفعيل لالأندرويد. وطالبت اأوراكل بتعوي�سات قدرها 8.8 مليار دولر 

اأمريكي بالإ�سافة اإىل 475 مليون دولر اأمريكي نظري ما ادعت خ�سارته من اإيرادات الرتخي�س. 

تهّللت اأ�سارير مطورو الربجميات باحلكم القائم على مبداأ ال�ستخدام العادل بينما ا�ستمرت 

�سدمتهم من املفهوم الأ�سا�سي حلقوق الطبع والن�سر يف واجهات برجمة التطبيقات.

4. قضية أوبر في مواجهة سائقيها:
تعر�ست �سركة النقل الت�ساركي النا�سئة “ اأوبر” لعدد “مذهل” من الدعاوى القانونية اجلماعية 

وطالبوا  م�ستقلني  كمقاولني  خاطًئا  ت�سنيًفا  ت�سنيفهم  اّدعوا  الذين  �سائقيها  من  املرفوعة 

ق�سيتني  ت�سوية  على  اأوبر  وافقت  اإبريل،  �سهر  يف  الإ�سايف.  الوقت  ومقابل  املتاأخرة  باأجورهم 

من هذه الق�سايا كانتا قد �سكلتا تهديًدا لنموذج ال�سركة التجاري القائم على الطلب، ودفعت 

ال�سركة حوايل 100 مليون دولر اأمريكي حلل ال�سكاوى املرفوعة يف كاليفورنيا وم�سات�سو�ست�س 

ال�سلطة  من  مزيًدا  ال�سائقني  باإعطاء  �سيا�ساتها  وطاأة  من  وخففت  �سائًقا   385،000 حلوايل 

التقديرية.

قد تكون الدعاوى الق�سائية هي نتاج ممار�سة الأعمال التجارية بطريقة تزعزع من ا�ستقرار 

�سناعة را�سخة للغاية ومنظمة ب�سدة. ولكن، وفًقا مل كتبته يف �سياق اآخر، فاإن ال�سعي اإىل تطبيق 

قوانني العمل ال�سارية يف احلقبة ال�سناعية على  اقت�ساد اليوم املعتمد على الهاتف املحمول 

وامل�ساركة “ميثل تهديًدا خطرًيا وحقيقًيا للغاية يتعلق بالإفراط يف التنظيم.” ويف واقع الأمر، 

بني  ال�سارخ  التعار�س  هذا  الق�سايا  هذه  اأحد  يف  ينظر  الذي  الفيدرايل  القا�سي  �سّبه  فقد 

القوانني القدمية وطرق العمل اجلديدة مبا يلي:

 “اإعطاء �سخ�س ما وتًدا مربًعا ومطالبته بالختيار بني حفرتني م�ستديرتني لو�سعه باإحداهما” 
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وال�سيد/ بيكوت، كاتب املحكمة.

العمل  دائرة  اأ�صدرت  الفرن�صي،  الق�صائي  التنظيم  قانون  من   R 431-5 املادة  لأحكام  ووفًقا 

مبحكمة النق�س، املكونة من رئي�س الدائرة وق�صاة املو�صوع املذكورين اأعاله احلكم التايل بعد 

املداولت وفًقا للقانون.

الحقائق واإلجراءات:
وفًقا للحكم املطعون فيه )باري�س، 10 يناير 2019( اأبرم ال�صيد/ ......... عقًدا مع ال�صركة . 1

الأملانية اأوبر بي يف بعد التوقيع على ا�صتمارة ت�صجيل �صراكة وعمل �صائًقا با�صتخدام من�صة 

اأوبر الرقمية منذ 12 اأكتوبر 2016، بعد اأن ا�صتاأجر �صيارة من �صريك اأوبر وتقدم بطلب 

للت�صجيل يف �صجل �صريين كمقاول م�صتقل مدرج �صمن ن�صاط نقل الركاب ب�صيارات الأجرة.

عطلت اأوبر بي يف ح�صابه ب�صكل دائم على املن�صة يف اإبريل 2017.. 2

التم�س ال�صيد/ .......... من املحكمة ال�صناعية اإعادة ت�صنيف العالقات التعاقدية مع اأوبر . 3

كعقد عمل وتقدم مبطالبات للح�صول على مدفوعات رواتب باأثر رجعي وتعوي�صات عن 

اإنهاء اخلدمة.

النظر يف مقبولية التدخل الطوعي من احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف الدعوى.

بالتدخالت . 4 ُي�صمح  ل  الفرن�صي،  املدنية  الإجراءات  قانون  من  و230   227 للمادتني  وفًقا 

الطوعية اأمام حمكمة النق�س اإل بناء على طلب عار�س، دعًما ملطالبات اأحد اخل�صوم ول 

ُتقبل اإل اإن كان ملقدم الطلب م�صلحة يف دعم الق�صم املذكور، وذلك حلماية حقوقه.

ومبا اأن احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة مل يقدم اأي دليل على تلك امل�صلحة يف هذه . 5

الدعاوى، فاإن طلب تدخله الطوعي غري مقبول.

النظر في أسس الدعوى:
بيان الأ�صا�س

ناق�صت �صركتي اأوبر فرن�صا واأوبر بي يف احلكم الذي قررت املحكمة مبوجبه اأن العقد امللزم . 6

لل�صيد/ ........ نحو اأوبر بي يف عقد عمل وقالتا:

ا طبيعًيا يتعهد بالعمل ل�صالح �صخ�س طبيعي اآخر اأو كيان  “1 - اأن عقد العمل يعني اأن �صخ�صً

قانوين مقابل تعوي�س وين�صئ عالقة تبعية قانونية، اأما التفاق الذي يربمه �صائق يوفر �صيارة 

اأجرة مع من�صة رقمية توفر تطبيًقا اإلكرتونًيا لإقامة عالقات مع العمالء املحتملني يف مقابل 

العمل  ال�صائق  على  يفر�س  ل  التفاق  هذا  لأن  عمل  عقد  متثل  ل  فاإنها  اخلدمة،  ر�صوم  دفع 

محكمة النقض الفرنسية
الدائرة املدنية يف اجلل�صات العلنية املنعقدة بتاريخ 04 مار�س 2020م.

FP-P+R+I 374 :حكم رقم

S 19-13.316 :طعن رقم

اجلمهورية الفرن�صية

با�صم ال�صعب الفرن�صي

حكم الدائرة العمالية مبحكمة النق�س بتاريخ 04 مار�س 2020م.

1. �صركة اأوبر فرن�صا هي �صركة م�صاهمة فرن�صية ب�صيطة يقع مقرها يف .............................

 ............ يف  مقرها  ويقع  الأجنبي  للقانون  تخ�صع  �صركة  فهي  يف،  بي  اأوبر  �صركة  اأما   .2

)هولندا(،

تقدمت ال�صركتان املذكورتان بالطعن رقم S 19-13.316 �صد احلكم ال�صادر بتاريخ 10 يناير 

ال�صابقتني  ال�صركتني  بني  النزاع  يف   )2 6،غرفة  باري�س)مركز  ا�صتئناف  حمكمة  عن  2019م، 

وال�صيد .......، القاطن يف .........، وهو املطعون �صده يف هذه الإجراءات.

تدخل تطوعي من: احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف اخلارج )CGT-FO(، ويقع مقره 

يف ............

ودعًما لطعنهما، تذكر الطاعنتان الأ�صا�س الوحيد للطعن امللحق بهذا احلكم.

اأحيلت الق�صية اإىل املدعي العام.

من  املقدمة  املكتوبة  وامللحوظات  املرجعية  امل�صت�صارة  فالريي،  ال�صيدة/  تقرير  اإىل  وا�صتناًدا 

اإ�س �صي بي �صيالي�س، تك�صيدور، بريير، املحامي الذي ميثل �صركتي اأوبر فرن�صا واأوبر بي يف، 

وملحوظات اإ�س �صي بي اأورت�صديت، املحامي الذي ميثل ال�صيد ...........، وملحوظاتي )ها�س(، 

واأنا حمامي اأمثل �صي جي تي- اإف اأو، وبناء على مرافعات مي�س �صيالي�س واأورت�صديت ومرافعاتي 

والراأي املطروح من ال�صيدة كوركول- بو�صارد، املدعي العام الأول، وبعد جل�صات ال�صتماع العلنية 

املقرر  فالريي،  وال�صيدة/  الرئي�س  كاثال،  ال�صيد/  ح�صور  يف  فرباير2020،   13 يف  املنعقدة 

ال�صت�صاري املرجعي وال�صيد هوجلو، كبري الق�صاة، وال�صيدة/ فرثوات دانون وال�صيد/ �صامرب 

وال�صيدة/ ليبيور وال�صيد/ مارون وال�صيدة/ اأوبرت مونبي�صن وال�صيدة/ رينوي، بيون، ريكور، 

ديفية  وال�صيد/  ديبيلي  وال�صيدة/  املو�صوع  ق�صاة  ريفوليري،  بيكوت-  كافروي،  مي�صز  بيتون، 

وال�صيدة/ �صاملي كولت، امل�صت�صارين املرجعيني وال�صيدة كوركول بو�صارد، املحامي العام الأول 
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ا ب�صلطة اإ�صدار الأوامر والتعليمات والإ�صراف على الأداء ومعاقبة املروؤو�س  اأي�صً الذي يتمتع 

اأي تق�صري ول ي�صري العمل �صمن خدمة منظمة اإىل عالقة تبعية، ما مل يحدد �صاحب  عن 

العمل �صروط الوظيفة واأحكامها من جانب واحد. 

ل تن�صئ التفاقية املوقعة بني من�صة رقمية و�صائق يعمل على �صيارة اأجرة عالقة تبعية قانونية 

اأداء  ال�صائق  على  تفر�س  للمن�صة  �صلطة  اأي  على  تنطوي  ل  التفاقية  تلك  كانت  اإن  دائمة 

الوظيفة ل�صاحلها اأو بقاءه حتت ت�صرفها لفرتة بعينها اأًيا ما كان طول تلك الفرتة اأو اأي تعهد 

اآخر من �صاأنه اأن يلزم ال�صائق با�صتخدام التطبيق الذي طورته تلك املن�صة.

 اأما يف الق�صية قيد النظر، فمما ل �صك فيه اأن ال�صيد/ ........ امل�صجل يف �صجل العمل ك�صائق 

يخ�صع لنطاق تطبيق املادة ع. 6-8221 من قانون العمل الفرن�صي. زعمت اأوبر بي يف اأن ال�صائق 

الذي يوقع على اتفاقية �صراكة يبقى حًرا متاًما يف الت�صال بالتطبيق من عدمه واختيار وقت 

اأن يلتزم باإخطار املن�صة بذلك مقدًما، بل وميكنه كذلك قطع ات�صاله  الت�صال ومكانه، دون 

اأنه عندما يختار ال�صائق  ا  اأي�صً اأوبر بي يف  اأي وقت. وبالإ�صافة اإىل ذلك، زعمت  بالتطبيق يف 

الت�صال بالتطبيق، فاإنه يتمتع بحرية قبول الرحلة اأو رف�صها اأو عدم الرد عليها واأنه بالرغم 

لتمكني  موؤقًتا  بالتطبيق  ات�صاله  قطع  اإىل  يوؤدي  قد  املتعاقبة  الرف�س  مرات  تكرار  اأن  من 

اخلوارزميات من العمل ب�صال�صة )لأن طلبات الرحالت ُتعر�س على ال�صائقني املت�صلني ح�صب 

ت�صل�صل ات�صالهم، مع اإعطاء الأف�صلية لل�صائق الأقرب للراكب(، يجوز لل�صائق اإعادة الت�صال 

بالتطبيق يف اأي حلظة، مبجرد النقر عليه. وبالإ�صافة اإىل ذلك، اأو�صحت اأوبر بي يف اأن توقيع 

اتفاقية ال�صراكة وا�صتخدام التطبيق ل ين�صئ اأي حقوق ملكية اأو اأي التزام مايل على ال�صائق 

نحو اأوبر بي يف ُيجرب ال�صائق على ا�صتخدام التطبيق واأن التعوي�س الذي حت�صل عليه املن�صة 

م�صمون ح�صرًيا بتح�صيل الر�صوم على الرحالت التي تتم فعلًيا من خالل التطبيق. 

ل  التطبيق  وا�صتخدام  الإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  اتفاقية  اأن  يف  بي  اأوبر  زعمت  واأخرًيا، 

الأخرى  التطبيقات  با�صتخدام  متاًما  حًرا  كان  الذي  ال�صائق  على  ح�صري  التزام  اأي  تفر�س 

لإقامة عالقات وبناء قاعدة عمالء من خالل املن�صات املناف�صة وممار�صة عمله ك�صائق �صيارة 

اأجرة مما ي�صاعده على بناء قاعدة عمالء بو�صائل اأخرى. اكتفت املحكمة بالقول باأن “حقيقة 

ذاتها”.  حد  يف  التبعية  عالقة  ت�صتبعد  ل  العمل  و�صاعات  الأماكن  اختيار  على  قادًرا  تكون  اأن 

ومل تكلف نف�صها العناء لبحث ما اإذا كانت هذه العوامل الكلية اأدت اإىل جمرد حرية ال�صيد/ 

.......... يف اختيار �صاعات عمله )كما هو احلال بالن�صبة لبع�س املوظفني برواتب( اأم حلرية 

اأماكن واأوقات يحددها ح�صب  اأو عدم ا�صتخدامه والت�صال به يف  كاملة يف ا�صتخدام التطبيق 

اإىل حرية  بالإ�صافة  التطبيق  املعرو�صة عليه من خالل  واأل يقبل الرحالت  تقديره اخلا�س 

على املن�صة الرقمية اأو البقاء حتت ت�صرفها ول ي�صمل اأي تعهد يجرب ذلك ال�صائق با�صتخدام 

يف  يدخل  الذي  ال�صائق  اأن  يف  بي  اأوبر  ادعت  النظر،  قيد  الق�صية  يف  عمله.  ملمار�صة  التطبيق 

عالقة �صراكة يبقى حًرا متاًما وميكنه الت�صال بالتطبيق اأو عدم ت�صغيله واختيار املكان والوقت 

ا اإنهاء ات�صاله يف اأي  الذي يعتزم الت�صال به، دون اأن يخطر املن�صة بذلك مقدًما. وميكنه اأي�صً

وقت. 

ا اأنه عندما يختار ال�صائق الت�صال بالتطبيق، تكون له احلرية يف قبول  وقالت اأوبر بي يف اأي�صً

اأو رف�س الرحالت املقرتحة اأو عدم الرد عليها من خالل التطبيق واأنه بالرغم من اأن تكرار 

مرات الرف�س تكراًرا متتالًيا قد يوؤدي اإىل قطع الت�صال عن التطبيق لأ�صباب ت�صغيلية تتعلق 

يوؤثر  اأي وقت ول  بالتطبيق يف  الت�صال  اإعادة  ال�صائق ميكنه  فاإن  بطريقة عمل اخلوارزمية، 

قطع الت�صال املوؤقت على العالقة التعاقدية بني ال�صائق واأوبر بي يف. 

اأن املن�صة حت�صل على مدفوعاتها لعتمادها احل�صري على حت�صيل  ا  اأي�صً اأوبر بي يف  زعمت 

التزام  باأي  ال�صائق غري ملزم  املنفذة عرب التطبيق بالفعل، ولهذا فاإن  الر�صوم على الرحالت 

مايل نحو املن�صة يجربه على ا�صتخدام التطبيق. 

واأخرًيا، اأو�صحت اأوبر بي يف اأن اتفاقية ال�صراكة وا�صتخدام التطبيق ل يرتبان اأي اإلزام ح�صري 

على ال�صائق الذي يحق له ا�صتخدام التطبيقات الأخرى يف الوقت نف�صه لإقامة عالقات عمل 

تاأجري  اأعمال  ممار�صة  اإىل  بالإ�صافة  املناف�صة  املن�صات  خالل  من  بُحرية  عمالء  قاعدة  وبناء 

اأخرى. ويف �صوء ما  ا بناء قاعدة العمالء املذكورة باأي و�صيلة  اأي�صً ال�صيارات اخلا�صة وميكنه 

واأداءه  العقد  على   .......... ال�صيد  توقيع  اأن  مفاده  ا�صتنتاًجا  اإىل  يف  بي  اأوبر  تو�صلت  تقدم، 

له مل ينتج عنه اأي التزام على الأخري بالعمل على املن�صة، ومن ثم فاإن العالقة التعاقدية ل 

ميكن تو�صيفها على اأنها عالقة عمل. ومع ذلك، فعندما اعتربت حمكمة ال�صتئناف اأن العقد 

الذي يلزم ال�صيد/ .......... نحو �صركة اأوبر بي يف هو عقد عمل، دون اأن ت�صعى، مع مطالبتها 

بذلك، لتحديد ما اإذا كان توقيعه على العقد املذكور واأداوؤه له اأ�صفر عن اإلزام ال�صائق بالعمل 

على املن�صة اأو البقاء حتت ت�صرفها لأداء عمله اأم ل، فاإنها بذلك مل ت�صع لقراراتها اأي اأ�صا�س 

العمل  قانون  6-8221 من  و   ،7341-1 ع.   ،1411-1 ع.   ،1221-1 ع.  املواد  لأحكام  وفًقا  قانوين، 

الفرن�صي.

ُي�صتبعد افرتا�س و�صع العمل غري  6-8221 من قانون العمل الفرن�صي،  املادة ع.  2 - مبوجب 

املاأجور يف اأداء عمل يقت�صي الت�صجيل يف �صجل العمل فقط مبجرد اإثبات اأن ال�صخ�س امل�صجل 

تبعية  املذكور يف عالقة  ال�صخ�س  واأحكام جتعل  يقدم خدمات ل�صاحب عمل مبوجب �صروط 

قانونية دائمة ل�صاحب العمل. وتت�صم عالقة التبعية باأداء العمل حتت �صلطة �صاحب العمل 
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اأي �صلطة تاأديبية، بل تعك�س اإمكانية اإنهاء اأي مقاول عالقة �صراكة عند انتهاك �صريكه املقاول 

ل�صروط واأحكام اتفاقية ال�صراكة. 

اعتربت املحكمة اأن اأوبر بي يف لديها �صلطة فر�س عقوبات على ال�صائقني واأن هذا يكيف العالقة 

على اأنها عالقة عقد عمل، ملجرد اأنها قررت اأن ارتفاع معدل الإلغاء اأو اإبالغات الركاب عن �صوء 

�صلوك ال�صائق قد يوؤدي اإىل فقدان اإمكانية الو�صول اإىل احل�صاب، دون اأن تو�صح �صبب اختالف 

املتطلبات املفرو�صة على ا�صتخدام التطبيق عن املتطلبات املتاأ�صلة يف طبيعة كل الأعمال التي 

قرار  فاإن  وبهذا،  عالقات.  لإقامة  الإلكرتونية  املن�صات  وا�صتخدام  الأجرة  �صائقي  ميار�صها 

حمكمة ال�صتئناف غري ذي اأ�صا�س قانوين، مبوجب املواد ع. 1-1221، و ع. 1-1411، و ع. -7341

1 و ع. 6-8221 من قانون العمل الفرن�صي واملادة L 3221-1 وغريها من قانون النقل الفرن�صي 

 10 املوؤرخ  القانون املدين الفرن�صي، ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�صوم  1103 و1226 من  واملواد 

فرباير 2016.

اإمكانية  اأو تقييد  باإلغاء تفعيل  املن�صة  اأو يف  اإن جمرد وجود احتمال مذكور يف التفاقية   -  5

الو�صول اإىل التطبيق ل ميكن يف حد ذاته اأن ي�صكل اإ�صراًفا على عمليات ال�صائقني ب�صبب عدم 

وجود دليل يو�صح اأن مثل هذه ال�صالحية ميكن ا�صتخدامها لإجبار ال�صائقني على الت�صال 

 2.4 اأن الن�س الوارد يف املادة  وقبول الرحالت املعرو�صة عليهم. اكتفت املحكمة بالتاأكيد على 

من التفاقية، الذي احتفظت اأوبر مبوجبه على حق اإلغاء تن�صيط التطبيق اأو تقييد ا�صتخدامه 

قد “يوؤدي اإىل حث ال�صائقني على البقاء مت�صلني على اأمل احل�صول على رحلة وبالتايل البقاء 

طوال الوقت حتت ت�صرف اأوبر بي يف على مدار وقت ات�صالهم”. لكن التفاقية ت�صري يف مكان 

اأو رف�س الرحالت  اأراد ويف قبول  اآخر �صراحة اإىل حرية ال�صائق يف ا�صتخدام التطبيق وقتما 

املعرو�صة. وعلى اجلانب الآخر، فال تن�س التفاقية على اأي حكم ي�صري اإىل اأي اإلغاء تن�صيط 

كان اأو اأي تقييد على ا�صتخدام التطبيق اإن مل يت�صل ال�صائق بالتطبيق اأو اإن رف�س الرحالت. 

 L.و ،L. 1221-1 وبهذا، فاإن قرار حمكمة ال�صتئناف يفتقر اإىل اأي اأ�صا�س قانوين، وفًقا للمواد

1-1411، و L. 7341-1 وL. 8221-6 من قانون العمل الفرن�صي.

6 - تن�س املادة 4.4 من اتفاقية توفري اخلدمات، على وجه التحديد على اأن “يحتفظ العميل 

اأوبر  خدمات  اأو  ال�صائق  تطبيق  ا�صتخدام  موعد  حتديد  يف  الفردي  بحقهم  ح�صرًيا  و�صائقوه 

حماولة  ال�صائق،  تطبيق  خالل  من  ميكنهم،  و�صائقيه  العميل  “واأن”  ا�صتخدامها  مدة  وطول 

قبول اأو رف�س اأو اإغفال اأي طلب خلدمات النقل من خالل خدمات اأوبر اأو اإلغاء الطلب املقبول 

الوقت”.  ذلك  يف  اأوبر  يف  املطبقة  الإلغاء  ل�صيا�صات  ذلك  ويخ�صع  ال�صائق،  تطبيق  خالل  من 

اقتطعت املحكمة املادة 2.4 من التفاقية من �صياقها للقول باأن هذا الن�س قد “يوؤدي اإىل حتفيز 

تنظيم عملياته مع التطبيق اأم ل وهل ل ت�صتبعد هذه احلرية الكاملة وجود عالقة تبعية دائمة 

مع اأوبر بي يف اأم ل. وبهذا النهج، يكون قرار حمكمة ال�صتئناف غري ذي اأ�صا�س من القانون وفًقا 

لأحكام املواد ع. 1-1221، و ع. 1-1411، و ع. 1-7341 و ع. 6-8221 من قانون العمل الفرن�صي.

3 - ل ميكن للمحكمة اأن تقرر وجود عالقة تبعية قانونية من عدمه دون اأن تاأخذ يف اعتبارها 

كل العنا�صر ذات ال�صلة ب�صروط واأحكام ممار�صة العمل التي اأو�صحها اخل�صوم. ويف الق�صية 

احلالية، زعمت �صركة اأوبر بي يف، دون اأن يعار�صها اأحد، اأن ال�صائق مل يكن ملتزًما اأو خا�صًعا 

لأي �صكل من اأ�صكال الإ�صراف بخ�صو�س ات�صالته وعملياته واأن اتفاقية ال�صراكة التي تكفل 

كان  ال�صائق  اأن  �صراحًة  وذكرت  بل  اللتزام،  على  ح�صرية  اأي  ت�صتتبع  مل  التطبيق  ا�صتخدام 

حًرا يف الت�صال بتطبيقات اأخرى وا�صتخدامها لإقامة عالقات وبناء قواعد عمالء من خالل 

اأخرى غري تطبيق  اأي م�صادر  اأجرة من  من�صات مناف�صة و/اأو ممار�صة عمله اخلا�س ك�صائق 

اأوبر. وملا ارتاأت املحكمة وجود جمموعة كافية من الأدلة لتكييف عالقة التبعية، دون اأن تاأخذ 

يف اعتبارها تلك العوامل احلا�صمة التي من �صاأنها اأن تثبت حرية ال�صائق يف ممار�صة اأعماله، مبا 

فيها عرب من�صة اأوبر، وهذا ما يتنافى مع وجود عالقة تبعية قانونية، فاإن حمكمة ال�صتئناف 

وفًقا  قانوين،  اأ�صا�س  دون  قرارها  واأ�صدرت  عليها  التعقيب  النق�س حقها يف  تعِط حمكمة  مل 

لأحكام املواد ع. 1-1221، و ع. 1-1411، و ع. 1-7341 و ع. 6-8221 من قانون العمل الفرن�صي.

اإلكرتوين  لتطبيق  الأجرة  �صائق  ا�صتخدام  ت�صتتبع  التي  ال�صراكة  اتفاقية  تنفيذ  يقت�صي   -  4

ال�صائق  والتزام  التطبيق  عمل  �صال�صة  من  املن�صة  تاأكد  اإمكانية  العمالء  مع  عالقات  لإقامة 

باللوائح املعمول بها، مع �صمان �صالمة الأ�صخا�س وجودة اخلدمة املقدمة ول ُتعترب اإمكانية 

واملتكررة  ال�صائق اجل�صيمة  انتهاكات  ب�صبب  الرقمية لالتفاقية من جانب واحد  املن�صة  اإنهاء 

لاللتزامات التي تن�س عليها اتفاقية ال�صراكة �صلطة تاأديبية. 

التي  الرحالت  من  متكرر  لعدد  ال�صائق  اإلغاء  عدم  �صرورة  اأن  يف  بي  اأوبر  زعمت  ق�صيتنا،  يف 

يعر�صها التطبيق بعد قبولها ل يهدف اإىل تقييد حرية ال�صائق يف اختيار ات�صاله بالتطبيق اأم ل 

اأو مكان ات�صاله بالتطبيق اأو موعده اأو يف رف�س الرحالت املعرو�صة وهو بالفعل ل يقيدها، لكن 

هذا اأمر �صروري ل�صمان م�صداقية النظام عن طريق التاأكد من التوازن ال�صل�س بني العر�س 

والطلب. وبالإ�صافة اإىل ذلك، اأ�صارت اأوبر بي يف اإىل اأن ال�صائقني الذين ي�صتخدمون تطبيق 

“القواعد الأ�صا�صية” امل�صتمدة من الوثائق  اأو تعليمات �صخ�صية واأن  اأوامر  اأي  اأوبر ل يتلقون 

التعاقدية ت�صكل متطلبات اأولية بخ�صو�س الآداب واملهارات الناعمة والمتثال للوائح و�صمان 

�صالمة الأ�صخا�س، وهذه القواعد متاأ�صلة يف اأعمال �صائقي الأجرة. ونظًرا لهذه املالب�صات، فاإن 

احتمالية اإنهاء اتفاقية �صراكة ب�صبب جتاهل هذه اللتزامات ل ت�صري باأي حال من الأحوال اإىل 
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مو�صع �صك لكن املحكمة قررت اأن معيار عدم معرفة ال�صائق بالوجهة عند مطالبته بالرد على 

رحلة معرو�صة من خالل من�صة اأوبر مينع ال�صائق من “حرية اختيار الرحلة التي يحقق منها 

فائدة كما يفعل اأي �صائق حر” ومل ت�صع املحكمة ملعرفة ما اإذا كانت الأحكام القانونية ذات ال�صلة 

برف�س تقدمي اخلدمات ل متنع ال�صائقني املخت�صني من رف�س الرحالت ح�صب ما ينا�صبهم اأم 

 L ل. وبناء عليه، فاإن حكم حمكمة ال�صتئناف يفتقر اإىل اأي اأ�صا�س قانوين يف �صوء اأحكام املواد

11-121 وR 121-13 من قانون امل�صتهلك الفرن�صي واملادة L8221-6 من قانون العمل الفرن�صي.

10 - ل ين�صئ نظام التتبع اجلغرايف املتاأ�صل يف ت�صغيل من�صة رقمية لإقامة عالقات بني �صائقي 

هذا  مادام  واملن�صة  ال�صائقني  بني  قانونية  تبعية  عالقة  املحتملني  والعمالء  الأجرة  �صيارات 

النظام ل يهدف اإىل الإ�صراف على اأن�صطة ال�صائقني ول ُي�صتخدم اإل ملجرد تو�صيل ال�صائقني 

التتبع  اأن نظام  الركاب وحتديد �صعر اخلدمة. وبتاأكيدها على  باأقرب عميل، ل�صمان �صالمة 

اجلغرايف الذي ت�صتخدمه من�صة اأوبر يكفي لإثبات اإ�صرافها على ال�صائقني، “بغ�س النظر عن 

اأوبر بي يف من هذا التتبع اجلغرايف” فاإن حمكمة ال�صتئناف مل تعتمد يف حكمها على  داوفع 

اأي اأ�صا�س قانوين، مبوجب اأحكام املواد L. 1221-1، وL. 1411-1، و L. 7341-1 وL. 8221-6 من 

قانون العمل الفرن�صي.

اإلكرتونية  و�صائل  اإقامة عالقات عرب  اأن من�صة ما تعمل على  - ل ميكن ت�صنيف حقيقة   11

لتحديد �صعر اخلدمات املقدمة من خاللها كاإ�صارة على وجود عقد عمل ول ميثل ح�صاب اأجرة 

خدمة النقل على اأ�صا�س عدد الكيلومرتات يف ال�صاعة وجواز تعديل �صعر اخلدمات عند مطالبة 

الراكب بذلك- اإن كان الطريق الذي اختاره ال�صائق طوياًل دون داٍع ومن ثم غري منا�صب- اأمًرا 

 L. اأو تعليمات باأداء العمل. وملا قررت حمكمة ال�صتئناف عك�س ذلك، فاإنها انتهكت اأحكام املواد

1-1221، وL. 1411-1، و L. 7341-1 من قانون العمل الفرن�صي واملواد 1164 و1165 من القانون 

املدين الفرن�صي ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�صوم املوؤرخ 10 فرباير 2016.

اأي �صائق م�صتقل لأداء عمله كاإ�صارات على  اأي التزامات نحو الغري من  12 - ل ميكن تف�صري 

انتظار  حال  اأنه  املحكمة  اأو�صحت  الرقمية.  واملن�صة  ال�صائق  بني  قانونية  تبعية  عالقة  وجود 

ال�صيد/ ......... ت�صجيله يف �صجل �صائقي الأجرة، الذي ح�صل عليه بتاريخ 07 دي�صمرب 2016، 

كان ميار�س عمله با�صتخدام رخ�صة �صركة هنرت فرن�صا، �صريك �صركة اأوبر بي يف والتي تلزمه 

بتحقيق الإيرادات عن طريق الت�صال مبن�صة اأوبر. وبهذا، تكون حمكمة ال�صتئناف قد اعتمدت 

على اأ�صا�س غري �صليم عندما قررت وجود عالقة تبعية قانونية مع اأوبر بي يف، وانتهكت كامل 

واملادة  الفرن�صي  العمل  قانون  وL. 8221.6 من   L. 7341-1 و   ،L. 1411-1و  ،L. 1221-1 املواد 

1199 من القانون املدين الفرن�صي ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�صوم املوؤرخ 10 فرباير 2016.

ال�صائقني للبقاء على ات�صال على اأمل احل�صول على رحلة ومن ثم فاإنهم يبقون طوال الوقت 

حتت ت�صرف اأوبر بي يف على مدار فرتة ات�صالهم” دون اأن ت�صع يف اعتبارها ال�صروط الوا�صحة 

والدقيقة لهذا الن�س واملت�صلة بحرية ال�صائق يف الت�صال بالتطبيق من عدمه ورف�س الرحالت 

املقرتحة. وبهذا، فاإن حمكمة ال�صتئناف �صوهت هذا ال�صرط التعاقدي باإغفاله، وانتهكت املواد 

فرباير   10 بتاريخ  ال�صادر  باملر�صوم  وتعديالته  الفرن�صي،  املدين  القانون  من  و1192   1103

2016م.

7 - ل ميكن اعتبار حقيقة احرتام طلب العميل الذي قبله �صائق الأجرة اإ�صارة على وجود عالقة 

فاإن  وبالتايل،  والعميل  ال�صائق  بني  عالقات  اأقامت  التي  الرقمية  واملن�صة  ال�صائق  بني  تبعية 

حقيقة اأن �صائق الأجرة الذي وافق على تنفيذ خدمة نقل ح�صرية يحجزها عميل يفي ب�صروط 

اخلدمة املحجوزة وعدم جواز ا�صطحاب ال�صائق لركاب اآخرين ما دامت هذه اخلدمة م�صتمرة 

باأن  ال�صتئناف  حمكمة  حكمت  وملا  الرقمية.  باملن�صة  يتعلق  فيما  تبعية  عالقة  اإىل  ت�صري  ل 

منع ال�صائق من ا�صطحاب ركاب اآخرين يف رحلة حمجوزة من خالل تطبيق اأوبر “يلغي �صفة 

اأ�صا�صية لو�صع مقدم اخلدمة احلر” فاإنها اعتمدت بذلك على اأ�صا�س خاطئ وانتهكت املواد وفًقا 

الفرن�صي واملادة  العمل  L. 7341-1 وL. 8221-6 من قانون  و   ،L. 1411-1و ،L. 1221-1للمواد

1103 من القانون املدين الفرن�صي، ب�صيغتها املعدلة مبوجب املر�صوم املوؤرخ يف 10 فرباير 2016.

8 - ووفًقا مليثاق جمتمع اأوبر، فاإن “الأعمال التي تهدد �صالمة ال�صائقني والركاب حمظورة”، 

مثل “التوا�صل مع الركاب بعد انتهاء الرحلة دون موافقتهم. على �صبيل املثال: اإر�صال الر�صائل 

الن�صية اأو الت�صال بالراكب اأو زيارته بعد انتهاء الرحلة، دون موافقته”. ويف �صوء اأحكام هذه 

الرحلة، مراعاة  بالعمالء بعد  فاإن منع الت�صال  املقدمة خالل اجلل�صات،  التعاقدية  الوثيقة 

ال�صائق.  التوا�صل مع  التي يوافق فيها العميل على  ملقت�صيات ال�صالمة، ل ُيطبق يف احلالت 

ومن ناحية اأخرى، ل ُيحظر على ال�صائق اإعطاء تفا�صيل الت�صال به للعمالء ليتوا�صلوا معه 

مبا�صرة دون ا�صتخدام املن�صة. ومع ذلك، فاإن املحكمة ارتاأت اأن منع ال�صائق للتوا�صل مع الركاب 

والحتفاظ ببياناتهم ال�صخ�صية بعد الرحلة ُق�صد به “منع اأوبر بي يف لل�صائقني من “احتمالية 

موافقة الراكب على اإعطائه تفا�صيل التوا�صل مع ال�صائق حلجز رحالت م�صتقبلية بعيًدا عن 

تطبيق اأوبر. وبهذا، انحرفت حمكمة ال�صتئناف عن املعنى ال�صحيح والدقيق ل�صروط الوثائق 

القانون  من  و1192  و1189   1103 املواد  وانتهكت  ال�صتماع  جل�صات  خالل  املقدمة  التعاقدية 

املدين الفرن�صي، وتعديالته مبوجب املر�صوم املوؤرخ 10 فرباير 2016.

9 - زعمت اأوبر بي يف اأن اأحكام قانون امل�صتهلك الفرن�صي حتظر على �صائقي الأجرة رف�س اأي 

رحلة دون اأ�صباب م�صروعة بحيث اأن عدم معرفة ال�صائق الدقيقة بوجهته ل يجعل ا�صتقالليته 
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اأن . 13 ال�صتئناف  اأقرت حمكمة  النقل،  باأعمال خدمات  القيام  واأحكام  ب�صروط  يتعلق  وفيما 

تطبيق اأوبر ي�صرف على قبول الرحلة لأن ال�صيد/ ........ اأكد ــــــ دون اعرتا�س على تاأكيده 

ــــــ اأنه بعد تكرار رف�س الطلبات ثالث مرات، ا�صتلم ر�صالة ن�صها: “اأما زلت هنا؟” ، ين�س 

“بب�صاطة  التطبيق  رحالت  قبول  يف  يرغبون  ل  الذين  ال�صائقني  يف�صل  اأن  على  امليثاق 

وي�صر”. يجب النظر اإىل هذه الدعوة يف �صوء ال�صروط الواردة يف املادة 2.4 من التفاقية 

اأو تقييد  اإلغاء تن�صيط احل�صاب  ا بحقها يف  اأي�صً اأوبر  “حتتفظ  والتي تن�س على ما يلي: 

�صائقيه  من  اأي  اأو  العميل  ا�صتخدام  اأو  ال�صائق  من  ا�صتخدامه  اأو  التطبيق  اإىل  الو�صول 

للتطبيق اأو اخلدمات ويحق لأوبر ذلك لأي �صبب كان، ح�صب تقديرها املعقول”. 

جترب هذه ال�صروط ال�صائقني على البقاء على ات�صال بالتطبيق على اأمل احل�صول على رحلة 

يكون  اأن  دون  الت�صال،  بي يف على مدار مدة  اأوبر  ت�صرف  دائًما حتت  يبقون  فاإنهم  ثم  ومن 

من حقهم اختيار الرحلة التي تفيدهم اأو عدم اختيارها كحال ال�صائق امل�صتقل. وهذا ما تن�س 

عليه املادة 2.2 من التفاقية: “يجب اأن يح�صل ال�صائق على وجهة امل�صتخدم، �صواء بنف�صه اأو 

الوجهة من خالل  اإدراج  امل�صتخدم  اختار  اإذا  ال�صائق،  اأو من تطبيق  امل�صتخدم  ا�صطحاب  عند 

تطبيق اأوبر على الهاتف اجلوال”. يقت�صي ذلك اأن معيار الوجهة، الذي قد يجعل قبول الرحلة 

م�صروًطا، غري معروف لل�صائق يف بع�س الأحيان عند الرد على الطلبات عن طريق من�صة اأوبر. 

اأن ال�صائق  2017 والذي اأو�صح  13 مار�س  وهذا ما اأكده تقرير حاجب املحكمة ال�صادر بتاريخ 

لديه ثماين ثوان فقط لقبول الرحلة املعرو�صة عليه.

التطبيق . 14 عن  املوؤقت  الت�صال  قطع  اإىل  بالإ�صافة  العقوبات،  فر�س  ب�صلطة  يتعلق  وفيما 

بعد رف�س ثالث رحالت، ح�صب ما اأقرت به اأوبر، وتعديالت الأ�صعار التي ُتطبق اإن �صلك 

ال�صائق “م�صاًرا غري منا�صب”، قررت حمكمة ال�صتئناف اأن اأ�صعار اإلغاء الطلب التي حددتها 

اأوبر بي يف وتتغري ح�صب “كل مدينة” وفًقا مليثاق جمتمع اأوبر ميكن تطبيقها على ال�صيد/ 

....... مما يوؤدي اإىل فقدان اإمكانية الو�صول اإىل احل�صاب اأو اإىل عدم التمكني من الو�صول 

اإىل تطبيق اأوبر على اأ�صا�س دائم يف حالة اإبالغ العمالء عن “�صوء �صلوك ال�صائق”، بغ�س 

النظر عن التحقق من الدعاءات اأم ل اأو مما اإذا كانت العقوبات تتنا�صب مع الفعل اأم ل.

15 . ........ ال�صيد/  و�صع  اأن  ال�صتئناف  حمكمة  قررت  اأعاله،  املذكورة  املعلومات  �صوء  ويف 

اأدائه  وت�صرف على  تعليمات  اإليه  تر�صل  كانت  بي يف  اأوبر  واأن  زائف  كعامل م�صتقل و�صع 

اأو اأحكامها  ومتار�س �صلطة فر�س العقوبات عليه، دون اأي انحراف عن �صروط التفاقية 

ودون اأن تعيب حكمها بالطريقة املذكورة يف املرافعات ومل تكن غري ذات فعالية يف الفروع 

ال�صابع والتا�صع والثاين ع�صر كما اأنها �صببت حكمها مبوجب القانون.

رد المحكمة
وفًقا للمادة L 8221-6 من قانون العمل الفرن�صي، فاإن الأ�صخا�س الطبيعيني، عند قيامهم . 7

األ  املفرت�س  املادة، من  املذكورة يف هذه  الأدلة  اأو  ال�صجالت  الت�صجيل يف  ت�صتلزم  باأعمال 

يكونوا ملتزمني نحو �صاحب العمل بعقد عمل. ومع ذلك، فاإن وجود عقد العمل ميكن 

اإثباته يف احلالت التي يقدم فيها الأ�صخا�س املذكورين خدمات مبوجب �صروط واأحكام 

جتعلهم يف عالقة تبعية دائمة مع �صاحب العمل.

نوفمرب1996، . 8  13 املدنية  النق�س  )حمكمة  للمحكمة  الق�صائية  ال�صوابق  لقانون  ووفًقا 

386، اجلمعية العمومية( تتميز عالقة التبعية  13.187، ن�صرة جملد رقم   94 طعن رقم 

والتعليمات  الأوامر  اإ�صدار  ب�صلطة  يتمتع  الذي  العمل  �صلطة �صاحب  باأداء وظيفة حتت 

والإ�صراف على التنفيذ ومعاقبة املروؤو�س على اأي خمالفات.

اإىل عالقة . 9 ي�صري  العمل يف خدمة منظمة  فاإن  اأعاله،  املذكورة  الق�صائية  لل�صابقة  ووفًقا 

تبعية اإذا كان �صاحب العمل هو من يحدد �صروط اأداء الوظيفة واأحكامها، من جانب واحد.

اأوبر بي يف . 10 “�صريًكا” يف �صركة  باأنه لكي ي�صبح  ال�صدد، ق�صت حمكمة ال�صتئناف  ويف هذا 

Reg- )وتطبيقها اخلا�س، كان على ال�صيد/ ........... اأن يتقدم بطلب اإىل ال�صجل التجاري 

ister des Métiers(. وبعيًدا عن اتخاذ القرار بحرية لتنظيم عملياته اأو البحث عن عمالء 

اأوبر بي يف بالكامل  اأعدتها ونظمتها �صركة  اإىل خدمة نقل  اأو اختيار مورديه، فقد ان�صم 

اإىل  املذكورة  النقل  خدمة  ا�صتخدام  يوؤِد  ومل  املن�صة.  تلك  خالل  من  اإل  توجد  ل  والتي 

احل�صول على قاعدة عمالء خا�صة لل�صيد/ ....... الذي لي�س حًرا يف حتديد اأ�صعاره اأو و�صع 

ال�صروط والأحكام الالزمة ملزاولة اأعماله يف خدمة النقل التي حتكمها اأوبر بي يف بالكامل.

حمكمة . 11 راأت  العمل،  �صاعات  اختيار  وحرية  بالتطبيق  الت�صال  بحرية  يتعلق  وفيما 

ال�صتئناف اأن حقيقة قدرتك على اختيار اأيام العمل و�صاعات العمل ل ت�صتبعد يف حد ذاتها 

اأوبر يلتحق بخدمة تنظمها  عالقة التبعية يف العمل مادام ال�صائق، عند ات�صاله مبن�صة 

اأوبر بي يف.

وفيما يتعلق بالأ�صعار، اأو�صحت حمكمة ال�صتئناف اأن الأ�صعار تو�صع على اأ�صا�س تعاقدي . 12

بناء على خوارزميات من�صة اأوبر، بالعتماد على اآلية تنبوؤية. تفر�س هذه الآلية خط �صري 

الرحلة على ال�صائق ولي�س له حق الختيار يف هذا ال�صدد لأن املادة 4.3 من التفاقية تن�س 

على احتمالية تعديل �صركة اأوبر لأ�صعار الرحالت، وخا�صة اإذا اختار ال�صائق “م�صاًرا غري 

منا�صب”. قدم ال�صيد/ ........ اأدلة على العديد من تعديالت الأ�صعار التي فر�صتها عليه 

اأوبر بي يف مما اأو�صح حقيقة اأن ال�صركة كانت تعطيه تعليمات وت�صرف على التطبيق. 
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بيان صادر من شركة أوبر عقب صدور الحكم.

محكمة النقض:
على  وال�صائقني  اأوبر  بني  التعاقدية  العالقة  ت�صنيف  اإعادة  الفرن�صية  النق�س  قررت حمكمة 

اأنها عقد عمل. يف الواقع، عند الت�صال مبن�صة اأوبر الرقمية، تن�صاأ عالقة التبعية بني ال�صائق 

وال�صركة. وبالتايل، فاإن ال�صائق حينها ل يقدم اخلدمات ب�صفته �صخ�س يعمل حل�صابه اخلا�س، 

بل ب�صفته موظف باأوبر.

الحقائق واإلجراءات:
بعد  الرقمية،  الأجرة عرب من�صتها  �صيارات  العمالء بربنامج حجز  ال�صائقني مع  اأوبر  تربط 

ال�صائق املحكمة ال�صناعية لإعادة ت�صنيف العالقة  ال�صائقني، دعا  اأحد  اأوبر ح�صاب  اأغلقت  اأن 

ال�صوؤال  وكان  طلبه  على  ال�صتئناف  حمكمة  عمل.وافقت  كعقد  ال�صركة  هذه  مع  التعاقدية 

ال�صائق،  هذا  يرتبط  فهل  اأوبر،  ل�صركة  خدمة  تقدمي  عند  هو  النق�س  حمكمة  اأمام  املطروح 

امل�صجل يف ال�صجل التجاري ك�صخ�س يعمل حل�صابه اخلا�س، مع اأوبر بعالقة تبعية تربر اإعادة 

ت�صنيف العالقة التعاقدية كعقد عمل؟.

رد محكمة النقض:
وو�صع  الأ�صعار  حتديد  وحرية  خا�صة  عمالء  قاعدة  بناء  اإمكانية  احلر  العمل  معايري  ت�صمل 

التبعية  يوؤ�ص�س عالقة  العمل  فاإن عقد  النقي�س،  لتقدمي اخلدمات.وعلى  والأحكام  ال�صروط 

على �صلطة �صاحب العمل يف اإعطاء التعليمات والإ�صراف على التنفيذ ومعاقبة عدم المتثال 

قاعدة عمالء خا�صة  اأوبر  تطبيق  ي�صتخدمون  الذين  ال�صائقون  ين�صئ  املقدمة.ل  بالتعليمات 

النقل  خدمات  تقدمي  �صروط  على  نف�صه  الأمر  وينطبق  بحرية.  اأ�صعارهم  يحددون  ول  بهم 

واأحكامها وكذلك فاإن ال�صركة تفر�س خط �صري الرحلة وُتعدل اأجرة ال�صائق اإن مل يتبع خط 

ي�صلكه  الذي  الطريق  ال�صائق وجهته مما يجعله غري حر يف اختيار  املذكور ول يعرف  ال�صري 

اأوبر موؤقًتا عن  اأكرث من ثالث رحالت، فقد تف�صله  وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإذا رف�س ال�صائق 

“�صوء �صلوكه” فقد ل ي�صتطيع  بلغ عن 
ُ
اأ اأو  اإلغاء الطلبات  ال�صائق معدل  واإذا جتاوز  التطبيق، 

اأوبر �صروطها  اإىل ح�صابه. واأخرًيا، فاإن ال�صائق ي�صارك يف خدمة نقل منظمة حتدد  الو�صول 

واأحكامها من جانب واحد وبالتايل، فاإن كل العنا�صر املذكورة ت�صكل عالقة تبعية بني �صركة 

اأوبر وال�صائق مبجرد ات�صاله باملن�صة الرقمية لأن و�صع ال�صائق كموظف حر و�صع وهمي.

ولهذه الأ�صباب، حكمت املحكمة مبا يلي:

عدم قبول التدخل الطوعي من احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف اخلارج.

اأ: رف�س الطعن.

ب: اإلزام ال�صركتني اأوبر فرن�صا واأوبر بي يف بدفع ر�صوم التقا�صي.

ووفًقا لأحكام املادة 700 من قانون الإجراءات املدنية الفرن�صي، حكمت املحكمة على ال�صركتني 

اأوبر فرن�صا واأوبر بي يف باأن تدفعا لل�صيد/ ......... ثالثة اآلف يورو )3000 يورو( ورف�صت 

باقي الطلبات.

الدائرة يف جل�صات  رئي�س  به  ونطق  العمالية،  الدائرة  النق�س،  احلكم عن حمكمة  هذا  �صدر 

علنية يف الرابع من مار�س عام األفني وع�صرين.

........................................................................................................
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وفيما يتعلق بعدم التزام ال�صائق بالت�صال باملن�صة واأن عدم ات�صاله مهما طالت مدته ل يعر�صه 

لأي عقوبة فاإن ذلك ل ميكن و�صعه يف العتبار عند تو�صيف عالقة التبعية.
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قانون رقم )9( لسنة 2020م  بشأن  تنظيم الملكّية العائلّية  في إمارة دبي
دكتور/ أحمد مصطفى الدبوسي السيد

 الفصل األول 
أحكام تمهيدّية

اسم القانون
المادة )1(

ُي�سّمى هذ� �لقانون »قانون تنظيم �مللكّية �لعائلّية يف �إمارة دبي رقم )9( ل�سنة 2020 م«

التعريفات
المادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 

يدل �سياق �لن�ص على غري ذلك:

�لإمارة: �إمارة دبي.

مو حاكم دبي. �حلاكم: �ساحب �ل�سُّ

�لعائلة: �لّزوج و�لأقارب بالدم و�لّن�سب حتى �لدرجة �لر�بعة.

�مللكّية �لعائلّية: �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة، وُحقوق �ملُوؤلِّف و�حُلقوق �ملُجاِورة وُحقوق �مللكّية 

من  وغريها  �لتجارّية  و�لعالمات  �ل�سناعّية  و�لّنماذج  �سوم  و�لرُّ �لخرت�ع  لرب�ء�ت  �ل�سناعّية 

�حُلقوق �لأخرى �لتي تكون حماًل لعقد �مللكّية �لعائلّية.

�أو  �لعمل  وحدة  جتمُعُهم  �لذين  �لعائلة،  �أفر�د  بني  �إبر�ُمه  يتم  �تفاق  �لعائلّية:  �مللكّية  عقد 

�مل�سلحة، يتم مُبوجِبه تنظيم �مللكّية �لعائلّية بو�سفها ماًل �سائعاً بينُهم، وكذلك حتديد كيفّية 

�إد�رة هذه �مللكّية.

�ل�سريك: ُكل طرف يف عقد �مللكّية �لعائلّية، وكذلك �لو�رث �لذي ُيبدي رغبته �سو�ًء بنف�سه �أو 

من خالل من ُيثُِّله قانوناً �أن يكون طرفاً يف هذ� �لعقد.

�لو�رث: �لوريث �ل�ّسرعي يف تركة �ل�سريك.

ركاء لإد�رة �مللكّية �لعائلّية. �ملُدير: �ل�سخ�ص �لطبيعي �أو �ملعنوي �لذي يختاُره �ل�سُّ

عقد  عن  �لنا�سئة  �ملُنازعات  لت�سوية  �حلاكم  لها  ُي�سكِّ �لتي  ة  �خلا�سّ �لق�سائّية  �للجنة  �للجنة: 

�مللكّية �لعائلّية.

قانون رقم )9( لسنة 2020م  بشأن 
تنظيم الملكّية العائلّية في إمارة دبي)1(

نحن حممد بن ر��سد �آل مكتوم حاكم دبي

بالقانون  ادر  �ل�سّ �ملُّتِحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �ملدنّية  �ملُعامالت  قانون  بعد �لطالع على 

�لحتادي

رقم )5( ل�سنة 1985 وتعديالته،

ادر بالقانون �لحتادي رقم )10( ل�سنة وعلى قانون �لإثبات يف �ملُعامالت �ملدنّية و�لتجارّية، �ل�سّ

1992 وتعديالته،

ولئحته   1992 ل�سنة   )11( رقم  �لحتادي  بالقانون  ادر  �ل�سّ �ملدنّية،  �لإجر�ء�ت  قانون  وعلى 

�لتنظيمّية

وتعديالِتِهما،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )37( ل�سنة 1992 يف �ساأن �لعالمات �لتجارّية وتعديالته،

ادر بالقانون �لحتادي رقم )18( ل�سنة 1993، وعلى قانون �ملُعامالت �لتجارّية، �ل�سّ

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )7( ل�سنة 2002 يف �ساأن ُحقوق �ملُوؤلِّف و�حُلقوق �ملُجاورة وتعديالته،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )17( ل�سنة 2002 يف �ساأن تنظيم وحماية �مللكّية �ل�سناعّية لرب�ء�ت

�سوم و�لّنماذج �ل�سناعّية وتعديالته، �لخرت�ع و�لرُّ

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )28( ل�سنة 2005 يف �ساأن �لأحو�ل �ل�سخ�سّية وتعديالته،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارّية وتعديالته،

وعلى �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم )9( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لإفال�ص وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )7( ل�سنة 2006 ب�ساأن �لت�سجيل �لعقاري يف �إمارة دبي وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )4( ل�سنة 2013 ب�ساأن �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي،

لطة �لق�سائّية يف �إمارة دبي، وعلى �لقانون رقم )13( ل�سنة 2016 ب�ساأن �ل�سُّ

ُن�سدر �لقانون �لتايل:

)1)  ُنِش يف الجريدة الرسمية لحكومة ديب – عدد 483 – بتاريخ 19 /08/ 2020م.
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 الفصل الثاني
عقد الملكّية العائلّية

ُشروط عقد الملكّية العائلّية
المادة )6(

ر ما يلي: ُي�سرتط يف عقد �مللكّية �لعائلّية حتى يكون �سحيحاً، توفُّ

�أن يكون �أطر�ُفه �أع�ساًء يف �لعائلة.. 1

�أن يجمع بني �أطر�ِفه عمل و�حد �أو م�سلحة ُم�سرتكة.. 2

ة ُكل �سريك يف عقد �مللكّية �لعائلّية.. 3 �أن يتم حتديد ن�سيب وح�سّ

حق . 4 لديهم  �أو  لأطر�ِفه  مملوكة  �لعائلّية  �مللكّية  عقد  حمل  ُتثِّل  �لتي  �لأمو�ل  تكون  �أن 

ف بها. �لت�سرُّ

للقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملن�سو�ص عليها يف . 5 �أن تتم �ملُ�سادقة عليه لدى �لكاتب �لعدل، وفقاً 

�لقانون رقم )4( ل�سنة 2013م، �ملُ�سار �إليه.

�أل يكون ُماِلفاً للنِّظام �لعام.. 6

حّجية عقد الملكّية العائلّية
المادة )7(

هذ�  )6( من  �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ص  روط  �ل�سُّ فيه  تتوّفر  �لذي  �لعائلّية  �مللكّية  عقد  يتمّتع 

�لقانون �حلّجية ذ�تها �لتي تتمّتع بها �ملُحّرر�ت �لتي يتم توثيقها لدى �لكاتب �لعدل، �سو�ًء يف 

ركاء �أو خلِفِهم �خلا�ص �أو �لعام �أو �لغري. ُمو�جهة �ل�سُّ

ُمّدة عقد الملكّية العائلّية
المادة )8(

�ملُّدة على )15( خم�ص �أ.  تزيد هذه  �أل  ركاء، على  �ل�سُّ باتفاق  �لعائلّية  �مللكّية  ُمّدة عقد  حُتّدد 

ركاء للُمّدة �لتي ُيّتفق عليها  ع�سرة �سنة، ويجوز جتديد ُمّدة عقد �مللكّية �لعائلّية باإجماع �ل�سُّ

بينُهم، على �أل تزيد هذه �ملُّدة يف ُكل مّرة يتم فيها جتديد �لعقد على )15( خم�ص ع�سرة �سنة.

ركاء على حتديد ُمّدة عقد �مللكّية �لعائلّية، فاإّنه يجوز لأي ب.  �إذ� مل يُكن هناك �تفاق بني �ل�سُّ

�إخر�ج ن�سيِبه من �مللكّية �لعائلّية بعد )6( �سّتة  �أن يطُلب من �للجنة �لإذن له يف  �سريك 

ركاء ب�سكٍل مكتوب برغبِته يف ذلك. �أ�سُهر من قياِمه باإ�سعار باقي �ل�سُّ

أهداف القانون
المادة )3(

يهُدف هذ� �لقانون �إىل حتقيق ما يلي:

و�سع �إطار قانوين �سامل وو��سح لتنظيم �مللكّية �لعائلّية يف �لإمارة، وت�سهيل �نتقالها بني . 1

�لأجيال �ملُتعاِقبة ب�ُسهولة وُي�سر.

�لنُّمو . 2 حتقيق  يف  به  تقوم  �لذي  �لّدور  وتعزيز  �لعائلّية،  �مللكّية  ��ستمر�رّية  على  �ملُحافظة 

�لقت�سادي و�لجتماعي يف �لإمارة.

�أفر�د . 3 بني  �ملُنازعات  ُيثري  قد  ما  ُكل  عن  و�لبتعاد  �لجتماعي،  �لتما�ُسك  على  �ملُحافظة 

�لعائلة �لو�حدة.

�لأن�ِسطة . 4 كاّفة  يف  �ملُناف�سة  ت�ستطيع  ومتينة،  قوّية  �سر�كات  �سمن  �لعائلة  �أفر�د  �سمل  مل 

حة و�لثقافة. ة يف جمال �لتعليم و�ل�سِّ �لقت�سادّية، وحتفيزها على خدمة �ملُجتمع، وبخا�سّ

�لأجيال . 5 �ل�ساّبة من  �لقياد�ت  ُقدرة  تنمية  و�لنُّمو، عن طريق  �لتطّور  باحتياجات  �لإيفاء 

�ملُتعاِقبة لإد�رة �مللكّية �لعائلّية، وتكيِنهم من �ل�ستفادة من خربة �لآباء و�لأجد�د.

نطاق التطبيق
المادة )4(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون بناًء على رغبة �أفر�د �لعائلة، �لذين جتمُعُهم ملكّية ُم�سرتكة، �سو�ًء 

كانت قائمة وقت �لعمل بهذ� �لقانون �أو يتم تاأ�سي�سها بعد �لعمل به، و�لتي يكون حمّلها:

�لفردّية، . 1 �ملُوؤ�ّس�سات  و�أ�سول  �ملدنّية  و�ل�سركات  �لتجارّية  �ل�سركات  يف  و�حل�س�ص  �لأ�سُهم 

با�ستثناء �ل�سركات �ملُ�ساِهمة �لعاّمة.

�أي مال �آخر منقول �أو غري منقول.. 2

تنظيم الملكّية العائلّية
المادة )5(

يتم �إن�ساء وتنظيم �مللكّية �لعائلّية عن طريق عقد �مللكّية �لعائلّية، �ملُنّظمة �أحكاُمه مُبوجب هذ� 

ركاء. �لقانون، وما يتم �لتفاق عليه بني �ل�سُّ
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وفاة الشريك أو فقده أو نقص أهلّيته
المادة )12(

ة يف �أ.  ركاء تّلك �لو�رث �لذي يرغب بال�ستمر�ر بعقد �مللكّية �لعائلّية ح�سّ �إذ� ُتويف �أحد �ل�سُّ

ة مبثابة قبول  ِثه، ويكون تلُِّكه لهذه �حل�سّ �مللكّية �لعائلّية بالقدر �لذي �آل �إليه من ُمورِّ

منه بعقد �مللكّية �لعائلّية.

ة ب.  بح�سّ يتعّلق  ما  ُكل  يف  �ل�سارية،  �لت�سريعات  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لعاّمة  �لقو�عد  ُتطّبق 

�ل�سريك يف �مللكّية �لعائلّية يف حال فقده �أو نق�ص �أهلّيته �أو �حلجر عليه �أو حدوث �أي و�قعة 

ته. �أو �أمر من �ساأنه �أن يحول بينُه وبني ح�سّ

ف الشريك أو الوارث في حّصته تصرُّ
المادة )13(

مع ُمر�عاة ُحكم �لفقرة )ب( من �ملادة )8( من هذ� �لقانون، ل يجوز لأي �سريك �أن يطُلب �أ. 

ق�سمة �مللكّية �لعائلّية ما د�م عقد �مللكّية �لعائلّية �سارياً.

ته يف �مللكّية �لعائلّية، وجب عليه عر�سها ب.  ف بح�سّ ركاء �أو �لورثة �لت�سرُّ �إذ� رغب �أي من �ل�سُّ

ته لزوجه �أو لأي  ف تناُزًل عن ح�سّ ِته، ما مل يُكن هذ� �لت�سرُّ ركاء ُكلٌّ بح�سب ح�سّ على �ل�سُّ

من �أقاربه حتى �لدرجة �لأوىل �أو لأي �سريٍك حُمّدٍد بذ�ته، ول يلزم يف هذه �حلالة عر�سها 

ركاء، �إل �إذ� ن�ص عقد �مللكّية �لعائلّية على غري ذلك. على باقي �ل�سُّ

عينّياً ج.  ُيرتِّب حقاً  �أن  �أو  ركاء  �ل�سُّ لغري  ته  بح�سّ يت�سّرف  �أن  و�رث  �أو  �سريك  لأي  يجوز  ل 

ركاء �لذين يِلكون ما ن�سبته )51 %( على �لأقل من  مل�سلحة �لغري عليها �إل مُبو�فقة �ل�سُّ

�مللكّية �لعائلّية.

�لذي يرغب د.  �لو�رث  �أو  �ل�سريك  ة  بتملُّك ح�سّ ركاء رغبته  �ل�سُّ �أي من  �إبد�ء  يف حال عدم 

ُمو�فقة  �أو عدم  �ملادة،  للفقرة )ب( من هذه  �لعائلّية وفقاً  �مللكّية  ته يف  ف يف ح�سّ بالت�سرُّ

ِفه بها للغري وفقاً للفقرة )ج( من هذه �ملادة، فاإّنه يجوز لّلجنة �ل�ّسماح  ركاء على ت�سرُّ �ل�سُّ

ر  ر�ً قوّياً لذلك، �سريطة �أل ُيوؤثِّ ته للغري، �إذ� وجدت ُمربِّ ف بح�سّ لل�سريك �أو �لو�رث �لت�سرُّ

ف على ��ستمر�ر �مللكّية �لعائلّية. هذ� �لت�سرُّ

ته يف �مللكّية �لعائلّية وفقاً  ف �ل�سريك �أو �لو�رث بح�سّ يف جميع �لأحو�ل، يجب �أن يتم ت�سرُّ هـ. 

للت�سريعات �ل�سارية يف �لإمارة.

سريان عقد الملكّية العائلّية
المادة )9(

ُده  �أ- ُيعترب عقد �مللكّية �لعائلّية �سارياً وُمرتِّباً لآثاِره �لقانونّية �عتبار�ً من �لتاريخ �لذي ُيحدِّ

ُده عقد  ركاء، ويجوز �لتفاق بينُهم على تعليق �سرياِنه �إىل حني وفاة �ل�سريك �لذي ُيحدِّ �ل�سُّ

�مللكّية �لعائلّية.

ب- يكون للو�رث، من حيث �سريان عقد �مللكّية �لعائلّية عليه و�للتز�م به من عدمه، �لختيار 

بني �أحد �لأمرين �لتاليني:

�إليه باملري�ث من . 1 �آلت  ة �لتي  �لبقاء يف عقد �مللكّية �لعائلّية ك�سريك وذلك بقدر �حل�سّ

�مللكّية �لعائلّية.

هذ� . 2 يف  ُير�عى  �أن  على  �لعائلّية،  �مللكّية  من  باملري�ث  �إليه  �آلت  �لتي  ة  باحل�سّ ف  �لت�سرُّ

ركاء. ف �أحكام �ملادة )13( من هذ� �لقانون، من حيث عر�سها على �ل�سُّ �لت�سرُّ

تعديل عقد الملكّية العائلّية
المادة )10(

ركاء �لذين يِلكون ما ن�سبته )75 %( على �لأقل  يجوز تعديل عقد �مللكّية �لعائلّية مُبو�فقة �ل�سُّ

من �مللكّية �لعائلّية، ما مل يت�سّمن عقد �مللكّية �لعائلّية حتديد ن�سبة �أعلى.

ركاء ملكّية الشُّ
المادة )11(

ة ُكل �سريك يف �مللكّية �لعائلّية.�أ.  د عقد �مللكّية �لعائلّية ح�سّ يجب �أن ُيحدِّ

�لعائلّية، ب.  �مللكّية  ُكل �سريك يف  ة  ركاء على حتديد ح�سّ �ل�سُّ �أي خالف بني  يف حال حدوث 

ة ُكل �سريك تكون بح�سب ن�سيب ُكل منُهم يف �لإرث �ل�ّسرعي �إذ� كانت ُم�ساركِتِهم  فاإن ح�سّ

ة ُكل منُهم يف حال مل تُكن  �أو بح�سب تقييم ح�سّ ِثهم،  يف �مللكّية �لعائلّية ب�سبب وفاة ُمورِّ

ُم�ساركِتهم يف �مللكّية �لعائلّية ب�سبب �لإرث، كتقدمي ح�س�ص مالّية �أو عينّية.

�إذ� كانت بع�ص �أ�سول �مللكّية �لعائلّية ُمكّونة من �أ�سهم �أو ح�س�ص يف �سركات، فاإن �ن�سمام ج. 

�أي �سخ�ص لعقد �مللكّية �لعائلّية ُيعترب قبوًل منه باأحكام �لنِّظام �لأ�سا�سي لتلك �ل�سركات.



129 128

قانون رقم )9( لسنة 2020م  بشأن  تنظيم الملكّية العائلّية  في إمارة دبي
دكتور/ أحمد مصطفى الدبوسي السيد

من �لغري، كما يجوز �أن يكون �ملُدير �سخ�ساً معنوّياً.

تخ�سع �إد�رة �مللكّية �لعائلّية لأحكام هذ� �لقانون، و�لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لتي يت�سّمنها عقد  ب. 

�مللكّية �لعائلّية.

ل يف �إد�رة �مللكّية �لعائلّية �أو�لأ�سول �لتابعة لها �إل بال�ّسكل �لذي  ركاء �لتدخُّ ل يجوز لل�سُّ ج. 

ده عقد �مللكّية �لعائلّية. ُيحدِّ

�مللكّية  �إد�رة  على  ُي�سِرف  �إد�رة  جمل�ص  ت�سكيل  على  �لعائلّية  �مللكّية  عقد  يف  �لن�ص  يجوز  د. 

�أعمال �ملُدير، وتتم ت�سمية �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة يف عقد �مللكّية �لعائلّية،  �لعائلّية، وعلى 

د يف عقد �مللكّية �لعائلّية  فاإن خال عقد �مللكّية �لعائلّية من هذ� �لن�ص، فاإّنه يجب �أن ُيحدَّ

�جلهة �ملُخّولة بت�سمية �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة، كما يجوز �أن يت�سّمن عقد �مللكّية �لعائلّية 

وُمّدة  و�سالحّياِته  �لإد�رة  جمل�ص  ت�سكيل  حتُكم  �لتي  روط  و�ل�سُّ و�بط  و�ل�سّ �لقو�عد 

�ل�سخ�سّية  �ملعايري  وحتديد  له،  �لتابعة  و�للجان  وعزِلهم  �أع�ساِئه  و�أتعاب  فيه  �لُع�سوّية 

و�ملو�سوعّية �ملاُلِئمة للُع�سوّية فيه، و�سائر �مل�سائل �ملُتعلِّقة بحوكمة جمل�ص �لإد�رة.

ركاء �أو �إفال�ِسه  ل ينال من تعيني �ملُدير �أو �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة وفاة و�حد �أو �أكرث من �ل�سُّ هـ. 

�أو �إع�ساره �أو فقد�ن �أو �نتقا�ص �أهلّيته، حيث تبقى �إد�رة �مللكّية �لعائلّية على حالها �إىل حني 

�ملن�سو�ص عليها يف عقد  لالآلّية  �لإد�رة وفقاً  �إعادة ت�سكيل جمل�ص  �أو  تعيني ُمدير جديد 

�مللكّية �لعائلّية.

ت�سكيل  لُهم  يجوز  كما  �لعائلّية،  �مللكّية  �ُسوؤون  على  �لطالع  �ملُديرين  غري  ركاء  لل�سُّ يحق  و. 

ركاء، وحتديد �خت�سا�ساِته، و�ُسروط �لُع�سوّية فيه، وهيكله �لتنظيمي و�لإد�ري  جمل�ص لل�سُّ

ركاء،  ل �لإيجابي و�لبّناء بني �ل�سُّ و�ملايل وغري ذلك من �لأحكام �لتي تهدف �إىل تعزيز �لتو��سُ

ركاء.  ِلهم مع �ملُدير، وغريها من �مل�سائل �ملُتعلِّقة بحوكمة جمل�ص �ل�سُّ وكيفّية تو��سُ

الت �لعلمّية و�خلرب�ت �لعملّية  د عقد �مللكّية �لعائلّية �حلد �لأدنى من �ملُوؤهِّ يجوز �أن ُيحدِّ ز. 

�سِرِهم 
ُ
�أ ركاء و�أفر�د  �ل�سُّ �أن تتوّفر يف  �لتي يجب  �ملعايري  �ل�سلوكّية وغريها من  فات  و�ل�سِّ

للعمل يف �ل�ّسركات و�ملُوؤ�ّس�سات �لتي تكون حماًل للملكّية �لعائلّية، على �أن يخ�سع �للتز�م 

بهذه �ملعايري للتدقيق من قبل جلنة يتم �ختيارها وفقاً ملا يُن�ص عليه عقد �مللكّية �لعائلّية.

اختصاصات الُمدير
المادة )17(

ل  له على وجه �خل�سو�ص، ومبا  ويكون  �ملُدير،  �لعائلّية مهام و�سالحّيات  �مللكّية  د عقد  ُيحدِّ

يتعار�ص مع عقد �مللكّية �لعائلّية، �لقيام مبا يلي:

أيلولة حّصة الشريك للغير
المادة )14(

ركاء �أو �لورثة لأي �سبب من غري �لأ�سباب �ملُحّددة يف �ملادة �أ.  ة �أحد �ل�سُّ �إذ� تّلك �لغري ح�سّ

�أو ملن يرغب منُهم خالل )60( �ستني  ركاء  �ل�سُّ فاإّنه يكون لبقّية  �لقانون،  )13( من هذ� 

عليها  �لتفاق  يتم  �لتي  بالقيمة  ة  �حل�سّ هذه  تلُّك  طلب  بذلك  علِمِهم  تاريخ  من  يوماً 

دها �للجنة يف حال عدم �لتفاق على ذلك. بينُهم وبني �لغري، �أو بالقيمة �لتي حُتدِّ

�آلت للغري خالل ب.  �أو �لو�رث �لتي  ة �ل�سريك  ركاء بطلب تلُّك ح�سّ �ل�سُّ يف حال عدم قيام 

�ملُهلة �ملُحّددة يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، فال ُي�سِبح هذ� �لغري �سريكاً يف �مللكّية �لعائلّية 

ركاء �لذين يلكون ما ن�سبته )51 %( على �لأقل من �مللكّية �لعائلّية، ما  �إل مُبو�فقة �ل�سُّ

مل ين�ص عقد �مللكّية �لعائلّية على ن�سبة �أخرى، وبخالف ذلك فاإّنه يتم وبقر�ر من �للجنة 

ة من �مللكّية �لعائلّية بعد فرزها �أو تعوي�ص �لغري عنها، وتكني �لغري  �إخر�ج هذه �حل�سّ

منها مبا يّتفق و�أحكام �لت�سريعات �ل�سارية يف �لإمارة.

إشهار إفالس الشريك أو إعساره
المادة )15(

ركاء �أو �إع�ساره،  مع عدم �لإخالل باأحكام �لت�سريعات �ل�سارية، يف حال �إ�سهار �إفال�ص �أحد �ل�سُّ �أ. 

ة �ل�سريك �لتي  ته يف �مللكّية �لعائلّية تلُّك ح�سّ ركاء ُكلٌّ بح�سب ح�سّ فاإّنه يكون لبقّية �ل�سُّ

قد تدُخل يف �لتفلي�سة بالقيمة �لتي يتم �لتفاق عليها مع �أمني �لإفال�ص، �أو بالقيمة �لتي 

دها �للجنة يف حال عدم �لتفاق على ذلك. حُتدِّ

ركاء بطلب تلُّك ح�سة �ل�سريك �لتي دخلت يف �لتفلي�سة على �لنحو  يف حال عدم قيام �ل�سُّ ب. 

ة من  �ملُ�سار �إليه يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، فاإّنه يتم بقر�ر من �للجنة �إخر�ج هذه �حل�سّ

و�أحكام  يّتفق  �لإفال�ص منها مبا  �أمني  ه عنها، وتكني  تعوي�سِ �أو  �لعائلّية وفرزها  �مللكّية 

�لت�سريعات �ل�سارية يف �لإمارة.

إدارة الملكّية العائلّية
المادة )16(

تتم �إد�رة �مللكّية �لعائلّية �ملُنّظمة بعقد �مللكّية �لعائلّية بو��سطة ُمدير، يتم تعيينه بقر�ر من  �أ. 

ركاء �لذين يلكون ما ن�سبته ُثلثي �مللكّية �لعائلّية على �لأقل، ويجوز �أن يكون �ملُدير  �ل�سُّ

ركاء �أنُف�ِسِهم �أو  �سخ�ساً و�حد�ً �أو �أكرث، على �أن يكون عددهم فردّياً، �سو�ًء كانو� من بني �ل�سُّ
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مسؤولّية الُمدير عن تعويض األضرار
المادة )19(

ركاء �أو �لغري  يكون �ملُدير م�سوؤوًل عن تعوي�ص �أي �سرر يلحق بامللكّية �لعائلّية �أو باأي من �ل�سُّ

يف �أي من �حلالت �لتالية:

ُمالفة عقد �مللكّية �لعائلّية �أو �ُسروط تعيينه.. 1

�لإخالل بالتز�ماِته �ملن�سو�ص عليها يف هذ� �لقانون.. 2

حدوث �أي �إهمال من جانبه، �أو �رتكابه �أي خطاأ يف معر�ص قياِمه بو�ِجباِته، لتتالءم مع . 3

�لتز�مه ببذل عناية �ل�سخ�ص �حلري�ص.

د الُمديرين تعدُّ
المادة )20(

د �ملُديرون، وكان ُهناك �سرط يف عقد �مللكّية �لعائلّية �أو يف قر�ر تعييِنهم، يق�سي باأن يقومو� �أ.  �إذ� تعدَّ

ركاء على  باأعمال �لإد�رة جُمتِمعني، فال تكون قر�ر�ِتهم �سحيحة �إل بالإجماع، ما مل يّتفق �ل�سُّ

ورة ُم�ستعجلة بهدف  غري ذلك، وُي�ستثنى من ذلك قيام �أي من �ملُديرين ُمنفِرد�ً باأي عمل ب�سُ

ركاء. عدم �إحلاق خ�سائر ج�سيمة بامللكّية �لعائلّية �أو تفويت فائدة كبرية على �ل�سُّ

جتاه ب.  ُمدير  �أي  ُي�ساأل  فال  ُمعنّي،  �خت�سا�ص  منُهم  و�حٍد  ِلُكلِّ  د  وُحدِّ �ملُديرون،  د  تعدَّ �إذ� 

ه. ركاء �أو �لغري �إل يف حدود �لأعمال �لتي تدُخل يف نطاق �خت�سا�سِ �ل�سُّ

باأن يقومو� ج.  �أو قر�ر تعييِنهم �سرطاً  �لعائلّية  �مللكّية  �ملُديرون، ومل يت�سّمن عقد  د  �إذ� تعدَّ

باأعمال �لإد�رة جُمتِمعني، فاإّنه يجوز ِلُكلِّ و�حٍد منُهم �أن يقوم باأي عمل من �أعمال �لإد�رة، 

ويف  �إتاِمه،  قبل  �لعمل  هذ�  على  �ملُديرين  �أغلبّية  يعرت�ص  مل  ما  �سحيحاً  عمُله  ويكون 

ركاء، بح�سب �لأحو�ل،  حال ت�ساوي �لآر�ء، يتم عر�ص هذ� �لأمر على جمل�ص �لإد�رة �أو �ل�سُّ

للف�سل فيه ب�سكٍل نهائي.

عزل الُمدير
المادة )21(

يتم عزل �ملُدير يف �لأحو�ل �ملُحّددة يف عقد �مللكّية �لعائلّية، بالطريقة و�لأغلبّية �لتي ُعنيِّ بها، 

ر �لنِّ�سبة �ملُقّررة  فاإذ� مت تعييُنه بن�صٍّ �سريح يف عقد �مللكّية �لعائلّية، فاإّنه ل يجوز عزله �إل بتوفُّ

لتعديل عقد �مللكّية �لعائلّية، على �أن ُير�عى يف هذ� �ل�ساأن عدم ُم�ساركة �ملُدير يف �لت�سويت على 

ركاء. عزِله �إذ� كان من بني �ل�سُّ

�لإد�رة �ملُبا�ِسرة للملكّية �لعائلّية.. 1

ركاء بال�سكل و�لنِّ�سب �لتي يُن�ص . 2 توزيع �لأرباح و�ملنافع �ملُتاأّتية من �ملال �ملُ�سرتك على �ل�سُّ

عليها عقد �مللكّية �لعائلّية.

ُم�ستحّقة . 3 تكون  �لتي  �ملبالغ  �سريك،  لأي  �لدفع  �ملُ�ستحّقة  �ملنافع  �أو  �لأرباح  من  �لقتطاع 

بِذّمة هذ� �ل�سريك ل�سالح �مللكّية �لعائلّية.

ته يف �مللكّية �لعائلّية . 4 �لطلب من �للجنة �إخر�ج �أي �سريك من عقد �مللكّية �لعائلّية وبيع ح�سّ

�ملن�سو�ص عليها يف هذ�  بالتز�ماِته  بالوفاء  �ل�سريك  �لتز�م  ركاء، يف حال عدم  �ل�سُّ لباقي 

�لقانون وعقد �مللكّية �لعائلّية.

تثيل �مللكّية �لعائلّية �أمام �لغري.. 5

�ل�ستعانة مبن ير�ه ُمنا�ِسباً ملُعاونِته يف �إد�رة �مللكّية �لعائلّية.. 6

�أي مهام �أخرى يتم حتديدها يف عقد �مللكّية �لعائلّية.. 7

التزامات الُمدير
المادة )18(

على �ملُدير بذل عناية �ل�سخ�ص �حلري�ص للُمحافظة على �مللكّية �لعائلّية، ويجب عليه على وجه 

�خُل�سو�ص �للتز�م مبا يلي:

�أي . 1 �أو حل�ساب �لغري  �أو غري ُمبا�ِسر �سو�ًء حل�ساب نف�ِسه  �أو ُيدير ب�سكل ُمبا�ِسر  �أل يتمّلك 

�مللكّية  لعقد  ��ستناد�ً  ُمز�ولِته  يتم  �لذي  �لقت�سادي  للن�ساط  ُمناِف�ص  �قت�سادي  ن�ساط 

�مللكّية  من  �لأقل  على   )%  75( ن�سبُته  ما  يِلكون  �لذين  ركاء  �ل�سُّ مُبو�فقة  �إل  �لعائلّية، 

�لعائلّية.

ركاء تقارير دورّية عن �إد�رِته للملكّية �لعائلّية، مبا يف ذلك �لو�سع �ملايل . 2 م �إىل �ل�سُّ �أن ُيقدِّ

للمال �ملُ�سرتك.

�أل يقرت�ص با�سمه �ل�سخ�سي ب�سمانات �مللكّية �لعائلّية.. 3

�أل يت�سّرف باملال �ملُ�سرتك �إل يف حدود ما ن�ّص عليه هذ� �لقانون وعقد �مللكّية �لعائلّية.. 4

�أي �لتز�مات �أخرى يُن�ص عليها عقد �مللكّية �لعائلّية.. 5
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 الفصل الثالث
أحكام ختامّية

مسؤولّية الجهات الُحكومّية
المادة )25(

على كاّفة �جلهات �حُلكومّية يف �لإمارة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لو�سع هذ� �لقانون مو�سع 

للملكّية  مة  �ملُنظِّ و�ل�ّسند�ت  و�لعقارّية  �لتجارّية  �سجالِتها  تهيئة  ذلك  يف  مبا  �لتطبيق، 

ومبال  �أحكاِمه،  مُبوجب  �ملُقّررة  �لعائلّية  �مللكّية  مع  يتنا�سب  مبا  عليها  َتِرد  �لتي  فات  و�لت�سرُّ

يتعار�ص مع �لت�سريعات �ل�سارية.

اإللغاءات
المادة )26(

ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�سريٍع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�ص فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

الّنشر والّسريان
المادة )27(

ُين�سر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

�سدر يف دبي:

بتاريخ 13 �أغ�سط�ص 2020 م

�ملو�فق 23 ذو �حلجة 1441 هـ

حممد بن ر��سد �آل مكتوم

         حاكم دبي

انتهاء عقد الملكّية العائلّية
المادة )22(

ينتهي عقد �مللكّية �لعائلّية يف �أي من �حلالت �لتالية:

ركاء عن عدم رغبِتهم يف جتديِده، وفقاً حُلكم . 1 �نتهاء ُمّدة عقد �مللكّية �لعائلّية، و�إعالن �ل�سُّ

�لفقرة )�أ( من �ملادة )8( من هذ� �لقانون.

ركاء �لذين يِلكون ما ن�سبته )51%( على �لأقل من �مللكّية �لعائلّية على �إنهاِئه . 2 �تفاق �ل�سُّ

قبل �نتهاء ُمّدته، ما مل يُن�ص عقد �مللكّية �لعائلّية على ن�سبة �أخرى.

هالك �أو زو�ل �أو نق�ص �لأمو�ل �لتي تكون حماًل للملكّية �لعائلّية بن�سبة جتعل من ��ستمر�ر . 3

�مللكّية �لعائلّية �أمر�ً ُمتعّذر�ً.

دور ُحكم ق�سائي بات من �للجنة باإنهاء عقد �مللكّية �لعائلّية.. 4 �سُ

�أي حالة �أخرى يُن�ص عليها عقد �مللكّية �لعائلّية.. 5

تسوية الُمنازعات
المادة )23(

يتم نظر كاّفة �ملُنازعات �لتي تن�ساأ عن عقد �مللكّية �لعائلّية من قبل �للجنة، �لتي يتم ت�سكيلها 

بقر�ر من �حلاكم من ذوي �خلربة و�لخت�سا�ص يف �ملجالت �لقانونّية و�ملالّية و�إد�رة �لأعمال 

�لعائلّية، وتخت�ص �للجنة دون غريها يف �لإمارة بنظر تلك �ملُنازعات، وُيحّدد يف قر�ر ت�سكيلها 

كيفّية �ختيار �أع�ساِئها، وحتديد �خت�سا�ساِتها، وبيان حّجية �أحكاِمها، وكيفّية تنفيِذها.

تفسير عقد الملكّية العائلّية
المادة )24(

ركاء، و�لأهد�ف و�لغايات �أ.  يتم تف�سري عقد �مللكّية �لعائلّية مبا يتو�فق مع �لنّية �ملُ�سرتكة لل�سُّ

�لتي مت تاأ�سي�ص �مللكّية �لعائلّية لأجلها، وعلى �لنحو �لذي ي�سمن ُح�سن �إد�رِتها و��ستمر�رها 

ومنائها و�سال�سة �نتقال �مللكّية �لعائلّية من جيٍل �إىل �آخر.

�إذ� ت�سّمن عقد �مللكّية �لعائلّية �سرطاً �أو ُحكماً ُماِلفاً لأحكام هذ� �لقانون �أو �لت�سريعات ب. 

�ل�سارية يف �لإمارة �أو �لنِّظام �لعام و�لآد�ب �لعاّمة، فاإّن عقد �مللكّية �لعائلّية يبقى �سحيحاً 

ويبُطل �ل�ّسرط �أو �حُلكم �ملُخاِلف.
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وعلى القانون التحادي رقم )1( ل�شنة 2011 في �شاأن الإيرادات العامة للدولة، 	

الإدارات  	 مجال�س  تنظيم  �شاأن  في   2011 ل�شنة   )5( رقم  اتحادي  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والأمناء واللجان في الحكومة التحادية،

وعلى القانون التحادي رقم )8( ل�شنة 2011 باإعادة تنظيم ديوان المحا�شبة، 	

وعلى المر�شوم بقانون اتحادي رقم )8( ل�شنة 2011 ب�شاأن قواعد اإعداد الميزانية العامة  	

والح�شاب الختامي،

وعلى المر�شوم بقانون اتحادي رقم )5( ل�شنة 2012 ب�شاأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،  	

وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون اتحادي رقم )1( ل�شنة 2014 في �شاأن اإن�شاء وكالة الإمارات للف�شاء، 	

2016 ب�شاأن المخالفات والجزاءات الإداري��ة في  	 وعلى القانون التحادي رقم )14( ل�شنة 

الحكومة التحادية،

وعلى المر�شوم بقانون اتحادي رقم )8( ل�شنة 2017 في �شاأن �شريبة القيمة الم�شافة، 	

وعلى المر�شوم التحادي رقم )85( ل�شنة 2000 في �شاأن معاهدة المبادئ المنظمة لأن�شطة  	

والأج��رام  القمر  ذلك  في  بما  الخارجي  الف�شاء  وا�شتخدام  ا�شتك�شاف  ميدان  في  ال��دول 

ال�شماوية الأخرى والتفاقيتين المتعلقتين بهذه الأن�شطة.

وعلى المر�شوم التحادي رقم )77( ل�شنة 2017 بان�شمام الدولة اإلى اتفاق اإنقاذ المالحين  	

الف�شائيين ورد الأج�شام المطلقة اإلى الف�شاء الخارجي،

وبناًء على ما عر�شه وزير الدولة - رئي�س مجل�س اإدارة وكالة الإمارات للف�شاء، وموافقة  	

مجل�س الوزراء والمجل�س الوطني التحادي، وت�شديق المجل�س الأعلى لالتحاد،

اأ�شدرنا القانون الآتي:

 الفصل األول 
أحكام عامة

المادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما 

مل يق�ِس �شياق الن�س بغري ذلك:

الدولة: الإمارات العربية املتحدة.

قانون اتحادي رقم 12 لسنة 2019
في شأن تنظيم قطاع الفضاء)1(

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الطالع على الد�شتور، 	

و�شالحيات  	 ال���وزارات  اخت�شا�شات  ب�شاأن   1972 ل�شنة   )1( رق��م  الت��ح��ادي  القانون  وعلى 

الوزراء، وتعديالته،

وعلى القانون التحادي رقم )3( ل�شنة 1987 باإ�شدار قانون العقوبات، وتعديالته، 	

وعلى القانون التحادي رقم )20( ل�شنة 1991 باإ�شدار قانون الطيران المدني، 	

المدنية،  	 الإج�����راءات  ق��ان��ون  ب��اإ���ش��دار   1992 ل�شنة  رق��م )11(  الت��ح��ادي  ال��ق��ان��ون  وع��ل��ى 

وتعديالته،

الجزائية،  	 الإج����راءات  ق��ان��ون  ب��اإ���ش��دار   1992 ل�شنة  رق��م )35(  الت��ح��ادي  ال��ق��ان��ون  وعلى 

وتعديالته،

المدني،  	 للطيران  العامة  الهيئة  �شاأن  في   1996 ل�شنة   )4( رقم  التحادي  القانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القانون التحادي رقم )7( ل�شنة 2002 في �شاأن حقوق الموؤلف والحقوق المجاورة،  	

وتعديالته،

وعلى القانون التحادي رقم )17( ل�شنة 2002 في �شاأن تنظيم وحماية الملكية ال�شناعية  	

لبراءات الختراع والر�شوم والنماذج ال�شناعية، وتعديالته،

الت�شالت،  	 قطاع  تنظيم  �شاأن  في   2003 ل�شنة   )3( رقم  اتحادي  بقانون  المر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

ال�شتيراد  	 لرقابة  الخا�شعة  ال�شلع  ب�شاأن   2007 ل�شنة  رقم )13(  التحادي  القانون  وعلى 

والت�شدير، وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون اتحادي رقم )6( ل�شنة 2009 ب�شاأن ال�شتعمالت ال�شلمية للطاقة  	

النووية،

)1)  نرش هذا القانون االتحادي يف الجريدة الرسمية العدد 669 بتاريخ 31 /2019/12م.
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ارتفاعات  اأن�شطة على  اأو  اأو رحالت داعمة للف�شاء  اأن�شطة ف�شائية  الواقعة: حدث ناجم عن 

عالية يوؤثر اأو يكاد اأن يوؤثر على �شالمة مثل هذه الأن�شطة، اأو على عمل ج�شم ف�شائي اأو طائرة 

ت�شتخدم يف رحلة داعمة للف�شاء اأو اأن�شطة على ارتفاعات عالية، اأو يلحق اأو يكاد اأن يلحق �شرراً 

ب�شخ�س اأو باأي اأج�شام اأو ممتلكات يف اجلو اأو على �شطح الأر�س، ول ي�شل ال�شرر املرتتب عن 

هذا احلدث اإىل م�شتوى احلادث.

ارتفاعات  اأن�شطة على  اأو  اأو رحالت داعمة للف�شاء  اأن�شطة ف�شائية  احلادث: حدث ناجم عن 

عالية، يوؤدي اإىل وفاة �شخ�س اأو يلحق به �شرراً ج�شيماً، اأو يوؤدي اإىل تدمري اأو اإحداث �شرر بالغ 

يف ج�شم ف�شائي اأو طائرة ت�شتخدم يف رحلة داعمة للف�شاء اأو اأن�شطة على ارتفاعات عالية اأو يف 

املمتلكات التي على متنها، اأو يوؤدي اإىل تدمري اأو اإحداث �شرر بالغ على اأي اأج�شام اأو ممتلكات 

يف اجلو اأو على �شطح الأر�س.

احلجر النيزكي: كتلة حجرية اأو معدنية طبيعية لي�شت من �شنع الإن�شان، ت�شل اإىل الأر�س 

من الف�شاء اخلارجي دون تدخل ب�شري.

احلطام الف�شائي: ج�شم ف�شائي مل يعد له اأي دور اأو غر�س، اأو بقاياه، وما ينتج عنه من مواد، 

الغالف  داخل  اأو  الأر�س،  مدار  ذلك  يف  مبا  اخلارجي،  الف�شاء  يف  �شواًء  �شظايا  اأو  نفايات،  اأو 

اجلوي لالأر�س.

املوارد الف�شائية: اأي موارد غري حية موجودة يف الف�شاء اخلارجي مبا يف ذلك املعادن واملاء.

م�شادر الطاقة النووية الف�شائية: اأجهزة ت�شتخدم يف اأن�شطة ف�شائية لتوليد الطاقة وت�شتعمل 

مواد نووية اأو نظائر م�شعة اأو مفاعاًل نووياً.

اأو  اأو عربها  مركبة الإطالق: ج�شم ف�شائي ي�شتخدم بهدف نقل حمولة اإىل املنطقة املحددة 

اأو كائنات حية اأو معدات اأو غريها،  العودة منها، �شواء كانت اأج�شاماً ف�شائية اأخرى اأو اأفراداً 

و�شواًء كانت تلك الرحلة: مدارية، اأو دون مدارية، اأو فوق مدار الأر�س.

ال�شخ�س: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري.

الأن�شطة على  اأو  للف�شاء،  الداعمة  الرحالت  اأو  الف�شائية،  الأن�شطة  �شخ�س ميار�س  املُ�شّغل: 

ارتفاعات عالية، اأو اأن�شطة اإدارة بيانات الف�شاء وتوزيعها، اأو اأي اأن�شطة اأخرى ذات �شلة بالقطاع 

الف�شائي خا�شعة لهذا القانون.

الت�شريح: وثيقة متنحها الوكالة ل�شخ�س، ُتخّوله تنفيذ الأن�شطة املدرجة فيها، وي�شمل ذلك 

الرتاخي�س والأذونات واملوافقات، وفقاً لأحكام هذا القانون.

املُ�شّغل امل�شّرح له: اأّي م�شغل حا�شل على الت�شريح الالزم لأداء اأن�شطته.

ع�شكرية  اأو  جتارية  اأو  مدنية  م�شرتكة  ا�شتخدامات  ذات  �شلع  املزدوج:  ال�شتخدام  ذات  ال�شلع 

ذلك  يف  مبا  يعلوها،  الذي  اجلوي  والف�شاء  الإقليمي  وبحرها  الدولة  اأرا�شي  الدولة:  اإقليم 

املناطق احلرة اأو اأي مناطق ذات و�شع اقت�شادي خا�س.

اجلهات احلكومية: الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة و�شائر الأجهزة احلكومية الحتادية 

اأو املحلية يف الدولة.

الوكالة: وكالة الإمارات للف�شاء.

جمل�س الإدارة: جمل�س اإدارة الوكالة.

رئي�س جمل�س الإدارة: رئي�س جمل�س اإدارة الوكالة.

املنطقة املحددة: اأي منطقة تعلو بثمانني كيلو مرت اأو اأكرث من امل�شتوى املتو�شط ل�شطح البحر.

اجل�شم الف�شائي: اجل�شم الذي ي�شنعه الإن�شان ويطلقه اأو يهدف لإطالقه اإىل املنطقة املحددة 

الف�شائي،  للج�شم  املكونة  الأجزاء  ذلك:  وي�شمل  ماأهول،  غري  اأم  ماأهوًل  اأكان  �شواًء  منها،  اأو 

ومركبة اإطالقه، واأجزائها مبا يف ذلك التي ل ت�شل اإىل املنطقة املحددة.

الإطالق: عملية اإر�شال اأو حماولة اإر�شال ج�شم ف�شائي اإىل املنطقة املحددة اأو عربها، وي�شمل 

ذلك كافة ال�شتعدادات والأن�شطة الالزمة يف موقع الإطالق، و�شوًل اإىل مرحلة ف�شل احلمولة 

وحتى انف�شالها عن راأ�س اجل�شم الف�شائي.

الأن�شطة الف�شائية: الأن�شطة التي ت�شتهدف املنطقة املحددة، مبا يف ذلك اكت�شافها اأو اإحداث 

اأثر فيها اأو ا�شتخدامها اأو النتفاع بها، وفقاً لأحكام املادة )4( من هذا القانون.

اأو  حية  كائنات  اأو  اأفراد  بنقل  ف�شائي  ج�شم  قيام  يت�شمن  ف�شائي  ن�شاط  الف�شائية:  الرحلة 

معدات اأو غريها من احلمولت اإىل املنطقة املحددة اأو عربها اأو العودة منها، �شواًء كانت تلك 

الرحلة: مدارية، اأو دون مدارية، اأو فوق مدار الأر�س.

الرحلة الف�شائية فوق مدار الأر�س: الرحلة الف�شائية بق�شد التوجه اإىل ما بعد مدار الأر�س.

الرحلة الف�شائية املدارية: الرحلة الف�شائية بق�شد اإكمال دورة يف مدار الأر�س.

الرحلة الف�شائية دون املدارية: الرحلة الف�شائية بق�شد دخول املنطقة املحددة ولي�س بق�شد 

اإكمال دورة يف مدار الأر�س.

الرحالت الداعمة للف�شاء: اأي رحلة يف الف�شاء اجلوي للدولة، ل مُيكن و�شفها كن�شاط اإطالق 

اأو عودة اإىل الدخول، وتهدف اإىل دعم الأن�شطة الف�شائية والتجارب والتدريبات اخلا�شة بها.

الأن�شطة على ارتفاعات عالية:  الأن�شطة التي تعلو نطاق املراقبة للحركة اجلوية، وتكون على 

ارتفاع اأقل من املنطقة املحددة.

البيانات الف�شائية: البيانات التي تنتج عن الأن�شطة الف�شائية، �شواًء كانت بيانات ال�شت�شعار 

عن بعد، اأو بيانات املالحة با�شتخدام الأقمار ال�شناعية، اأو غريهما.
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المادة )4(
األنشطة الخاضعة للتنظيم

ينظم هذا القانون ما ياأتي:

1. الأن�شطة الف�شائية، وت�شمل ما ياأتي:

الإطالق. اأ. 

العودة اإىل الدخول. ب. 

اإخراج اجل�شم الف�شائي من املدار اأو التخل�س منه، ج. 

ت�شغيل مواقع الإطالق اأو العودة اإىل الدخول. د. 

ت�شغيل الأج�شام الف�شائية، مبا يف ذلك: التحكم بها وال�شيطرة عليها. ه�. 

اأن�شطة الت�شالت الف�شائية. و. 

اأن�شطة املالحقة الف�شائية اأو ال�شت�شعار عن ُبعد اأو ر�شد الأر�س. ز. 

اأن�شطة الوعي باحلالة الف�شائية )الوعي باحلالة والو�شع الراهن وبالظروف املحيطة  ح. 

يف الف�شاء(، مبا يف ذلك مراقبة وتتبع الأج�شام الف�شائية.

اأن�شطة اكت�شاف املوارد الف�شائية اأو ا�شتخراجها. ط. 

اأن�شطة ا�شتغالل وا�شتخدام املوارد الف�شائية لأغرا�س علمية اأو جتارية اأو غريها. ي. 

تقدمي خدمات الدعم اللوج�شتي يف الف�شاء اخلارجي. ك. 

يف  وامل�شاركة  بالف�شاء،  ال�شلة  ذات  العلمية  التجارب  واإجراء  علمياً،  الف�شاء  اكت�شاف  ل. 

اأن�شطة علوم الفلك.

الرحالت الف�شائية املاأهولة، اأو الإقامة الب�شرية لفرتات طويلة يف الف�شاء، اأو بناء اأو  م. 

ا�شتخدام من�شاآت يف الف�شاء اأو على �شطح الأجرام ال�شماوية ب�شكل دائم اأو موؤقت. 

ت�شنيع تقنيات ف�شائية اأو جتميعها اأو ا�شتكمالها اأو تطويرها اأو فح�شها اأو نقلها اأو  ن. 

تخزينها اأو تداولها اأو التخل�س منها.

اأي اأن�شطة ف�شائية اأخرى ي�شدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح جمل�س  �س. 

الإدارة.

2. الأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي وت�شمل ما ياأتي:

الرحالت الداعمة للف�شاء، والأن�شطة على ارتفاعات عالية والتي ل تخ�شع للقانون اأ. 

الحتادي رقم )20(  ل�شنة 1991 امل�شار اإليه، �شواء متت مبا�شرتها يف اإقليم الدولة اأو 

ت�شمنت اإ�شراك طائرة اأو مركبة حملقة م�شجلة يف الدولة.

اأو ت�شتخدم يف �شنع اأو تطوير اأ�شلحة الدمار ال�شامل وفقاً للقانون الحتادي رقم )13( ل�شنة 

2007 امل�شار اإليه.

العودة اإىل الدخول: عملية اإعادة اأو حماولة اإعادة ج�شم ف�شائي من املنطقة املحددة، مبا يف ذلك: 

املراحل، وال�شتعدادات الالزمة لإعادة دخوله الغالف اجلوي لالأر�س، حتى ي�شتقر على الأر�س.

الف�شاء اخلارجي: املنطقة التي تعلو الغالف اجلوي لالأر�س.

العالقة  ذات  والربامج  وامل�شاريع  الأن�شطة  جميع  ي�شمل  الذي  القطاع  الف�شائي:  القطاع 

بالف�شاء اخلارجي.

يف  املطلقة  الأج�شام  ت�شجيل  اتفاقية  اخلارجي:  الف�شاء  يف  املطلقة  الأج�شام  ت�شجيل  اتفاقية 

الف�شاء اخلارجي امل�شادق عليها باملر�شوم الحتادي رقم )85( ل�شنة 2000 امل�شار اإليه.

المادة )2(
أهداف القانون

يهدف هذا القانون اإىل و�شع اإطار ت�شريعي ينظم القطاع الف�شائي خللق بيئة تنظيمية مالئمة 

لتحقيق اأهداف ال�شيا�شة الوطنية للف�شاء بالدولة، مبا يف ذلك الأغرا�س الآتية:

الف�شائي، . 1 القطاع  يف  والأكادميي  اخلا�س  القطاع  م�شاركة  وت�شجيع  ال�شتثمار  حتفيز 

والأن�شطة ذات ال�شلة به.

دعم تطبيق تدابري الأمن وال�شالمة وحماية البيئة الالزمة لتعزيز ال�شتقرار وال�شتدامة . 2

طويلة الأمد لالأن�شطة الف�شائية والأن�شطة الف�شائية ذات ال�شلة.

اأحكام املعاهدات والتفاقيات الدولية املتعلقة . 3 دعم مبداأ ال�شفافية والتزام الدولة بتنفيذ 

بالف�شاء اخلارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة )3(
نطاق التطبيق

بالقطاع  ال�شلة  ذات  الأخرى  والأن�شطة  الف�شائية  الأن�شطة  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 

الف�شائي التي تتم مبا�شرتها على النحو الآتي:

يف اإقليم الدولة اأو املن�شاآت التابعة للدولة خارج اإقليم الدولة.. 1

من ال�شفن اأو الطائرات امل�شجلة لدى الدولة اأو الأج�شام الف�شائية امل�شجلة من قبل الدولة.. 2

من قبل الأ�شخا�س الذين يحملون جن�شية الدولة، اأو ال�شركات التي يوجد لها مقر رئي�س . 3

يف الدولة.
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منح الت�شاريح لالأن�شطة الف�شائية والأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي وفقاً . 2

لأحكام هذا القانون.

وتوثيق . 3 بالف�شاء،  اخلا�شة  والتطبيقية  النظرية  املجالت  يف  والدرا�شات  البحوث  دعم 

املعلومات ون�شرها.

ال�شلة . 4 ذات  الأخرى  الأن�شطة  من  وغريها  ف�شائية  اأن�شطة  اأي  متويل  ت�شهيل  اأو  متويل 

بالقطاع الف�شائي.

اأ�ش�س . 5 على  واإدارتها  الف�شائي  القطاع  جمال  يف  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإن�شاء  على  العمل 

اقت�شادية.

امل�شاهمة اأو ال�شرتاك يف م�شاريع وطنية اأو دولية، يف جمال الف�شاء.. 6

اقرتاح عقد اتفاقيات ثنائية اأو دولية مع اجلهات ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي، يف �شبيل . 7

حتقيق اأهداف الوكالة.

احلكومية . 8 اجلهات  مع  التن�شيق  بعد  وذلك  الدولية،  والربامج  املحافل  يف  الدولة  متثيل 

املعنية يف الدولة.

عقد املوؤمترات والندوات والور�س املتعلقة بالقطاع الف�شائي وامل�شاهمة فيها.. 9

الدعم الفني وال�شت�شاري للجهات ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي يف الدولة، وتقدمي امل�شورة . 10

والإر�شاد للربامج الوطنية الف�شائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.

تنمية الكوادر الب�شرية وا�شتقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأن�شطة الأكادميية يف القطاع . 11

الف�شائي وامل�شاهمة يف توفري الفر�س لالإيفاد يف البعثات العلمّية ذات العالقة، من خالل 

التن�شيق مع اجلهات ذات ال�شلة يف الدولة وخارجها بخ�شو�س ذلك.

دعم املبادرات الوطنية والدولية التي ت�شعى اإىل جعل بيئة الف�شاء اخلارجي اأكرث ا�شتدامة . 12

وا�شتقراراً.

دعم تطوير املرافق والبنية التحتية الالزمة لتقنيات القطاع الف�شائي.. 13

اإ�شدار الن�شرات واإعداد الربامج الإعالمية الالزمة للتوعية باأهمية القطاع الف�شائي.. 14

طلب اأي معلومات اأو بيانات ذات �شلة من اأي �شخ�س اأو م�شغل، وذلك لتمكينها من القيام . 15

مبهامها.

اأي مهام واخت�شا�شات اأخرى ذات �شلة تكلف بها من قبل جمل�س الوزراء.. 16

اأو ب.  اأو توزيع  اأو معاجلة  اأو تخزين  اإدارة البيانات الف�شائية، وت�شمل: ا�شتقبال  اأن�شطة 

اأر�شفة اأو التخل�س من اأي بيانات ف�شائية.

جمع اأو تداول الأحجار النيزكية التي ت�شقط يف اإقليم الدولة.ج. 

الربامج التدريبية املتخ�ش�شة املتعلقة مبجالت الف�شاء من قبل اجلهات غري احلكومية.د. 

الوزراء بناء  اأخرى ذات �شلة بقطاع الف�شاء، ي�شدر بها قرار من جمل�س  اأن�شطة  اأي  ه�. 

على اقرتاح جمل�س الإدارة.

الفصل الثاني
تنظيم الوكالة

المادة )5(
الوكالة

املايل  وبال�شتقالل  امل�شتقلة،  العتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  عامة،  احتادية  هيئة  الوكالة 

والإداري، وبالأهلية القانونية الالزمة لتمكينها من مبا�شرة جميع الأعمال والت�شرفات التي 

تكفل حتقيق اأغرا�شها واأهدافها، وتتبع جمل�س الوزراء.

المادة )6(
مقر الوكالة

مكاتب  اأو  فروعاً  لها  ُين�شئ  اأن  الإدارة  وملجل�س  اأبوظبي،  اإمارة  يف  الرئي�س  الوكالة  مقر  يكون 

اأخرى داخل الدولة وخارجها.

المادة )7(
أهداف واختصاصات الوكالة

تهدف الوكالة اإىل ت�شجيع وتطوير وتنمية ا�شتخدامات العلوم والتقنيات الف�شائية يف الدولة، 

ال�شالحيات  جميع  مبمار�شة  وتخت�س  الف�شائي،  القطاع  باأهمية  الوعي  ن�شر  على  والعمل 

اأغرا�شها واأهدافها، ولها على  والت�شرفات والأعمال والأن�شطة الالزمة لتمكينها من حتقيق 

وجه اخل�شو�س القيام مبا ياأتي:

اقرتاح ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة مبجال القطاع الف�شائي.. 1
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اقرتاح الر�شوم عن اخلدمات التي تقدمها الوكالة، ورفعها اىل وزير املالية لعر�شها على  ل. 

جمل�س الوزراء لعتمادها.

اأي مهام اأخرى ذات �شلة يكلف بها من جمل�س الوزراء. م. 

اإجنازات  عن  الوزراء  ملجل�س  تقريراً  مالية  �شنة  كل  نهاية  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  يقدم   .2

الوكالة، و�شري العمل فيها.

المادة )10(
المدير العام

يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعني مبر�شوم احتادي، بناًء على اقرتاح من . 1

جمل�س الإدارة.

ميار�س املدير العام الخت�شا�شات وال�شالحيات الالزمة لإدارة اأعمال الوكالة، وعلى وجه . 2

اخل�شو�س ما ياأتي:

رقابة  حتت  واملالية  والفنية  الإدارية  �شوؤونها  على  والإ�شراف  الوكالة  اأعمال  ت�شيري  اأ. 

جمل�س الإدارة، ومتثيلها يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�شاء.

اقرتاح ال�شيا�شة العامة للوكالة، وخططها ال�شرتاتيجية والت�شغيلية، ورفعها ملجل�س  ب. 

الإدارة لإقرارها.

اإىل  ورفعهما  للوكالة،  اخلتامي  احل�شاب  وم�شروع  ال�شنوية،  املوازنة  م�شروع  اإعداد  ج. 

جمل�س الإدارة.

املتعلقة  اللوائح  واإعداد  لإقراره،  الإدارة  جمل�س  اإىل  ورفعه  التنظيمي،  الهيكل  اإعداد  د. 

بتنظيم العمل يف الوكالة، ورفعها اإىل جمل�س الإدارة لإ�شدارها.

الوكالة  بعمل  يتعلق  فيما  وخارجها  الدولة  داخل  ال�شلة  ذات  اجلهات  مع  التن�شيق  ه�. 

واأن�شطتها.

الف�شائية  الأن�شطة  بتنظيم  املتعلقة  والقواعد  واللوائح  والأنظمة  القرارات  اإعداد  و. 

والأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي وفقاً لأحكام هذا القانون ورفعها اإىل 

جمل�س الإدارة.

ذات  الأخرى  والأن�شطة  الف�شائية  بالأن�شطة  املتعلقة  والرتاخي�س  الت�شاريح  اإ�شدار  ز. 

ال�شلة بالقطاع الف�شائي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح 

والقواعد ال�شادرة من جمل�س الإدارة بهذا ال�شاأن.

اأي اخت�شا�شات اأو �شالحيات اأخرى ذات �شلة ممنوحة له بقرار من جمل�س الإدارة. ح. 

المادة )8(
مجلس اإلدارة

يكون للوكالة جمل�س اإدارة ي�شدر بت�شكيله قرار من جمل�س الوزراء، ويحدد هذا القرار رئي�س 

جمل�س الإدارة ونائبه، ومكافاآت اأع�شائه ومدة الع�شوية فيه.

المادة )9(
صالحيات مجلس اإلدارة

1. جمل�س الإدارة هو ال�شلطة العليا املخت�شة ب�شوؤون الوكالة، ويكون م�شوؤوًل اأمام جمل�س الوزراء 

ن�شئت من اأجلها، وممار�شة اخت�شا�شاتها، 
ُ
عن حتقيق اأهداف الوكالة، وتنفيذ ال�شيا�شات التي اأ

مبا  القيام  اخل�شو�س  وجه  على  وله  لذلك،  الالزمة  وال�شالحيات  ال�شلطات  جميع  وميار�س 

ياأتي:

القطاع  مبجال  املتعلقة  القوانني  وم�شروعات  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  اقرتاح  اأ. 

الف�شائي يف الدولة، ورفعها اإىل جمل�س الوزراء لعتمادها.

اقرتاح ال�شيا�شة العامة للوكالة وخططها ال�شرتاتيجية والربامج الالزمة لتنفيذها،  ب. 

ورفعها اإىل جمل�س الوزراء لعتمادها، وتقييمها ب�شكل دوري ومراجعتها.

الف�شائية  الأن�شطة  بتنظيم  املتعلقة  والقواعد  واللوائح  والأنظمة  القرارات  اإ�شدار  ج. 

والأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي وفقاً لأحكام هذا القانون.

اإقرار م�شروع املوازنة ال�شنوية وم�شروع احل�شاب اخلتامي للوكالة، ورفعهما اإىل وزارة  د. 

املالية لت�شمينهما �شمن قانوين ربط امليزانية العامة واحل�شاب اخلتامي.

اإقرار الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه اإىل جمل�س الوزراء لعتماده. ه�. 

اإ�شدار النظم واللوائح الإدارية واملالية والإ�شراف على تنفيذها. و. 

ت�شكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة لتنفيذ املهام التي يراها، على اأن يحدد اخت�شا�شاتها  ز. 

وم�شوؤولياتها واآلية عملها.

ال�شتعانة مبن يراه منا�شباً من اخلرباء واملخت�شني مل�شاعدته يف تنفيذ مهامه. ح. 

تفوي�س بع�س �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذه املادة لأحد اأع�شائه اأو للمدير العام،  ط. 

على اأن يكون التفوي�س مكتوباً وحمدداً بقرار من جمل�س الإدارة.

تر�شيح املدير العام للوكالة. ي. 

تعيني مدقق ح�شابات للوكالة، وحتديد اأتعابه. ك. 
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 الفصل الثالث 
األنشطة الفضائية والحطام الفضائي

المادة )14(
تصاريح األنشطة الفضائية

اأو . 1 اإن�شاء  اأو  فيها،  ال�شرتاك  اأو  ف�شائية  اأن�شطة  تنفيذ  اأو  ف�شائي،  ج�شم  امتالك  يحظر 

ا�شتخدام اأو امتالك من�شاآت اأو مرافق مرتبطة بها، دون احل�شول على ت�شريح من الوكالة.

العامة . 2 والإجراءات  وال�شوابط  ال�شروط  يفو�شه  اأو من  الوزراء  بقرار من جمل�س  حتدد 

املتعلقة بالت�شريح، مبا يف ذلك: منحه اأو جتديده، اأو تعديله، اأو اإلغائه، اأو تعليق العمل به، 

اأو التنازل عنه اإىل الغري، اأو ت�شمينه، اأو اإحلاقه بت�شريح �شبق منحه.

ا�شتثناء من حكم البند )1( من هذه املادة، يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة موؤقتة . 3

تخت�س باإعفاء اأي م�شغل اأو اأن�شطة ف�شائية معينة من احل�شول على ت�شريح، اأو من اأي 

�شروط اأو �شوابط اأو اإجراءات خا�شة.

يجب على الوكالة التاأكد من ا�شتيفاء طلب الت�شريح ل�شروط و�شوابط منحه.. 4

ل يعفي تعليق الت�شريح اأو اإلغائه اأي م�شغل من اأي م�شوؤولية اأو جزاء اإداري اأو عقوبة اأو اأي . 5

التزام اآخر، ما مل يكن من�شو�شاً على خالف ذلك يف هذا الت�شريح.

اأو م�شوؤولية تثبت قبل . 6 ل يعفي التنازل عن الت�شريح اإىل الغري اأي م�شغل من اأي التزام 

تاريخ التنازل.

الوكالة . 7 اإل مبوافقة  الت�شريح  التنازل عن  بامل�شوؤولية اجلنائية يحظر  الإخالل  مع عدم 

وتكون امل�شوؤولية ت�شامنية بني املتنازل واملتنازل اإليه حال خمالفة ذلك.

المادة )15(
تصريح تقديم خدمات االتصاالت الفضائية

خدمات  تقدمي  يف  يرغب  �شخ�س  اأي  على  القانون،  هذا  من   )14( املادة  حكم  من  ا�شتثناء   .1

الت�شالت الف�شائية الثابتة اأو املتنقلة اأو خدمات البث الف�شائي، اأن يح�شل على عدم ممانعة 

م�شبقة من الوكالة، على اأن ي�شدر الت�شريح النهائي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت.

ال�شروط  من  واإمنا  ت�شريحاً،  املادة  هذه  من   )1( البند  يف  الواردة  املمانعة  عدم  تعترب  ل   .2

الالزمة للت�شريح النهائي.

للمدير العام ح�شور اجتماعات جمل�س الإدارة، ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف ذلك، ول . 3

يكون له احلق يف الت�شويت على قراراته.

يجوز للمدير العام تفوي�س بع�س �شالحياته املن�شو�س عليها يف البند )2( من هذه املادة . 4

اإىل اأي من كبار موظفي الوكالة، على اأن يكون التفوي�س مكتوباً وحمدداً.

المادة )11(
الموارد المالية للوكالة

تتكون املوارد املالية للوكالة مما ياأتي:

1. العتمادات التي تخ�ش�شها احلكومة.

التي  واملوافقات  والت�شاريح  التي تقدمها  الوكالة مقابل اخلدمات  التي حتققها  الإيرادات   .2

متنحها والأن�شطة التي متار�شها.

3. الهبات واملنح التي يقرر جمل�س الإدارة قبولها وتتوافق مع اخت�شا�شات الوكالة.

المادة )12(
السنة المالية

يكون للوكالة ميزانية �شنوية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة املالية يف الأول من يناير وتنتهي يف اليوم 

احلادي والثالثني من دي�شمرب من كل �شنة.

المادة )13(
إعفاء الوكالة من الرسوم

تعترب اأموال الوكالة اأمواًل عامة، وُتعفى من جميع الر�شوم.
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المادة )18(
استخراج الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها

من . 1 اأو  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  حتدد  القانون،  هذا  من   )14( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

وا�شتغاللها  الف�شائية  املوارد  ا�شتخراج  بت�شاريح  املتعلقة  وال�شوابط  ال�شروط  يفو�شه 

وا�شتخدامها، مبا يف ذلك متلكها و�شراوؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها واأي اأن�شطة 

ف�شائية تهدف لتقدمي خدمات لوج�شتية يف هذا ال�شاأن.

متنح الت�شاريح امل�شار اإليها يف البند )1( من هذه املادة بقرار من جمل�س الإدارة بناء على . 2

اقرتاح املدير العام.

المادة )19(
التخفيف من الحطام الفضائي

اأو . 1 ف�شائية  اأن�شطة  تنفيذ  اأو  اأو تطويره  ف�شائي  بتملك ج�شم  له  م�شغل م�شرح  كل  على 

امل�شاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابري وخطط للتخفيف من احلطام الف�شائي واحلد 

من اآثاره، وذلك وفقاً ملا يحدده قرار ي�شدر من جمل�س الإدارة.

يتعني على كل ُم�شغل م�شّرح له، وفقاً للبند )1( من هذه املادة، اإخطار الوكالة فوراً مبا . 2

ياأتي:

ن�شوء حطام ف�شائي من اأي من الأج�شام الف�شائية امل�شاركة يف الأن�شطة امل�شرحة له.اأ. 

امل�شاركة يف الأن�شطة امل�شرحة له، خلطر حمتمل ب.  اأي من الأج�شام الف�شائية  تعر�س 

ا�شطدامها  اأو  فيها،  التحكم  اأو  عليها،  ال�شيطرة  فقدان  اأو  عالية،  بدرجة  احلدوث 

بحطام ف�شائي، اأو اأج�شام ف�شائية اأخرى يف الف�شاء اخلارجي.

اأي تدابري اأو خطط مت اتخاذها للتخفيف من املخاطر الناجتة عن اأي من الفقرتني ج. 

)اأ( و)ب( من هذا البند اأو احلد من اآثارها.

اأي تعديالت على التدابري واخلطط التي مت اتخاذها للتخفيف من احلطام الف�شائي د. 

اأو احلد من اآثاره.

ملا . 3 وفقاً  اأو  �شنوياً،  يتم حتديثها  دورية  بتقارير  الوكالة  تزويد  له  م�شغل م�شرح  كل  على 

تطلبه الوكالة، ب�شاأن اأي حتذيرات اأو خماطر لها عالقة باأي اأج�شام ف�شائية م�شاركة يف اأي 

اأن�شطة ف�شائية م�شرحة له.

المادة )16(
أنشطة الرحالت الفضائية المأهولة

اأي �شخ�س . 1 اإ�شراك  املادة )14( من هذا القانون، يجب على امل�شغل قبل  اأحكام  مع مراعاة 

طبيعي يف رحلة ف�شائية، اأن يقدم للوكالة ما ياأتي:

اإثبات اإبالغ ال�شخ�س الطبيعي باملخاطر املقرتنة بالرحلة الف�شائية، وتو�شيحها له. اأ. 

املوافقة اخلطية لل�شخ�س الطبيعي على القيام بالرحلة الف�شائية. ب. 

اإثبات ا�شتكمال ال�شخ�س الطبيعي للتدريب الالزم، ولياقته البدنية وال�شحية للقيام  ج. 

بالرحلة الف�شائية.

اإثبات قيامه باإجراء كافة تقييمات املخاطر وال�شالمة الالزمة، ووجود خطة طوارئ  د. 

منا�شبة.

اأية متطلبات اأو �شروط ي�شدر بها قرار من جمل�س الإدارة. ه�. 

على كل م�شغل م�شرح له برحلة ف�شائية ماأهولة، اإبالغ الوكالة فوراً، باأي واقعة اأو حادث . 2

تعر�س لها اأو خماطر تواجهه، واأي تدابري با�شرها للحد منها اأو من اآثارها.

الرحالت . 3 باأن�شطة  املرتبطة  امل�شوؤولية  و�شوابط  �شروط  الإدارة  جمل�س  من  بقرار  حتدد 

الف�شائية املاأهولة، وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية، وعلى وجه اخل�شو�س ما 

يتعلق بالرحالت الف�شائية دون املدارية.

المادة )17(
تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية

مع مراعاة الت�شريعات ال�شارية يف �شاأن ال�شتخدام ال�شلمي للطاقة النووية، يحظر على اأي . 1

م�شغل ا�شتخدام م�شادر الطاقة النووية الف�شائية دون احل�شول على ت�شريح من الوكالة.

املتعلقة بت�شريح . 2 العامة  ال�شروط وال�شوابط والإجراءات  الوزراء  حتدد بقرار من جمل�س 

اإحلاقه  اأو  ت�شمينه  اأو  منحه  ذلك:  يف  مبا  الف�شائية،  النووية  الطاقة  م�شادر  ا�شتخدام 

بت�شريح �شبق منحه، وذلك باقرتاح من الوكالة بعد التن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية.

مع مراعاة الت�شريعات ال�شارية املتعلقة با�شتخدام م�شادر الطاقة النووية الف�شائية، على . 3

كل م�شغل م�شرح له با�شتخدام م�شادر الطاقة النووية الف�شائية، اإبالغ الوكالة فوراً، باأي 

حادث اأو واقعة تعر�س لها اأو خماطر تواجهه، واأي تدابري با�شرها للحد منها اأو من اآثارها.

على مقدم طلب الت�شريح با�شتخدام م�شادر طاقة نووية ف�شائية اأن يبني يف طلبه الأ�شباب . 4

التي تربر مثل هذا ال�شتخدام.
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اإذا كان امل�شغل امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه املادة غري م�شرح له، وغري معفي وفقاً لأحكام . 3

عن  مطلقة  م�شوؤولية  م�شوؤوًل  فيكون  له،  املمنوح  للت�شريح  خمالفاً  كان  اأو  القانون،  هذا 

تعوي�س ال�شرر الذي يلحق بالغري دون حتديد �شقف اأعلى ملبلغ التعوي�س عن ال�شرر.

المادة )22(
المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر

يكون امل�شغل متى ثبت خطوؤه م�شوؤوًل عن اأي �شرر يحدثه اجل�شم الف�شائي الذي ميلكه اأو . 1

ي�شغله اأو ي�شارك يف امتالكه اأو ت�شغيله، ويلحق ذلك ال�شرر بج�شم ف�شائي اآخر اأو اأ�شخا�س 

اأو ممتلكات على منت ذلك اجل�شم الف�شائي، ويف مكان غري �شطح الأر�س.

اإذا كان امل�شغل امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه املادة م�شرحاً له، وكانت مزاولته لالأن�شطة . 2

يلحق  الذي  ال�شرر  تعوي�س  عن  م�شوؤوًل  فيكون  له،  املمنوح  للت�شريح  وفقاً  الف�شائية 

بالغري، وذلك وفقاً لأحكام املادة )24( من هذا القانون.

املادة غري م�شرح له، وغري معفي وفقاً . 3 البند )1( من هذه  اإليه يف  امل�شار  امل�شغل  اإذا كان 

تعوي�س  عن  م�شوؤوًل  فيكون  له،  املمنوح  للت�شريح  خمالفاً  كان  اأو  القانون،  هذا  لأحكام 

ال�شرر الذي يلحق بالغري دون حتديد �شقف اأعلى ملبلغ التعوي�س عن ال�شرر.

المادة )23(
المسؤولية في الحاالت األخرى

يف جميع الأحوال التي مل ي�شملها حكم هذا الف�شل، يكون امل�شغل م�شوؤوًل عن اأي اأ�شرار . 1

ناجمة عن الأن�شطة التي يزاولها.

يجوز للوكالة اأن تدرج يف الت�شريح اأي اأحكام اأخرى ذات �شلة بامل�شوؤولية عن التعوي�س.. 2

حتدد بقرار من جمل�س الإدارة اأية اأحكام اأو �شروط اأو قواعد اأخرى لزمة لتنفيذ اأحكام . 3

هذا الف�شل.

المادة )24(
تقدير حدود التعويض عن المسؤولية

يراعى عند تقدير حدود التعوي�س عن امل�شوؤولية وفق اأحكام هذا القانون ما ياأتي:. 1

حجم مركبة الإطالق واأي ج�شم ف�شائي اآخر يتم اإطالقه منها.اأ. 

�شجل الوقائع اخلا�س بامل�شغل منفذ الإطالق اأو عملّية العودة اإىل الدخول.ب. 

المادة )20(
المسؤولية بين األطراف المتعاقدة

ل يعفي تقّيد امل�شغل امل�شّرح له باللتزامات املقررة له مبوجب هذا القانون، من امل�شوؤولية . 1

عن ال�شرر الناجم على �شطح الأر�س اأو يف الطائرات اأثناء طريانها، وذلك من قبل ج�شم 

ف�شائي م�شارك يف الأن�شطة امل�شرح بها للم�شغل، جتاه الأطراف الأخرى غري امل�شرتكة اأو 

املتعاقد معها يف تلك الأن�شطة امل�شرح بها للم�شغل.

الإ�شابة . 2 اأو  الأرواح  يف  اخل�شارة  املادة،  هذه  من   )1( البند  يف  اإليه  امل�شار  بال�شرر  يق�شد 

ال�شخ�شية اأو اأي اإ�شرار اآخر بال�شحة، اأو اخل�شارة اأو ال�شرر الذي يلحق مبمتلكات الدولة 

اأو ممتلكات الأ�شخا�س اأو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية.

اإذا كان امل�شغل امل�شرح له جهة غري حكومية وجنم عن ن�شاطه �شرر بالأ�شخا�س الطبيعيني . 3

املوجودين على منت اجل�شم الف�شائي، اأو املمتلكات املوجودة عليه، وذلك اأثناء ن�شاط رحلة 

امل�شغل متقيداً  واإن كان  الدولة م�شوؤولة عن تعوي�شهم، حتى  ف�شائية ماأهولة فال تكون 

باللتزامات املقررة له مبوجب هذا القانون.

ل تعترب الدولة م�شوؤولة عن تقدمي اأي تعوي�شات ناجمة عن ن�شاط ف�شائي مل�شغل جتاه اأي . 4

من الأطراف الأخرى املتعاقد معها للقيام بذلك الن�شاط، اأو اأي اأ�شخا�س م�شرتكني معه يف 

ذلك الن�شاط اأو اأثناء وجودهم، بناء على دعوة منه اأو من الدولة املطلقة يف اجلوار املبا�شر 

للمنطقة التي ينوي اإجراء الإطالق منها اأو عملية العودة اإىل الدخول فيها.

يف . 5 امل�شرتكة  الأطراف  بني  املادة  هذه  من   )4( البند  يف  اإليها  امل�شار  التعوي�شات  تقت�شر 

الن�شاط الف�شائي، وبح�شب الأحكام وال�شروط واللتزامات الواردة يف العقود معهم اأو ما 

يتم التفاق عليه بني تلك الأطراف.

المادة )21(
المسؤولية تجاه الغير

يف جميع الأحوال يكون امل�شغل م�شوؤوًل عن اأي �شرر يلحق بالغري على �شطح الأر�س اأو يف . 1

الطائرات اأثناء طريانها داخل اإقليم الدولة اأو خارجها، ويحدثها اجل�شم الف�شائي الذي 

ميتلكه اأو ي�شغله اأو ي�شارك يف امتالكه اأو ت�شغيله.

اإذا كان امل�شغل امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه املادة م�شرحاً له، وكانت مزاولته لالأن�شطة . 2

الذي يلحق بالغري داخل  ال�شرر  املمنوح له، فيكون م�شوؤوًل عن تعوي�س  للت�شريح  وفقاً 

الدولة، وفقاً لأحكام املادة )24( من هذا القانون.
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 الفصل الرابع 
األنشطة األخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي

المادة )28(
تصاريح األنشطة األخرى ذات الصلة 

بالقطاع الفضائي
يحظر القيام اأو امل�شاركة يف اأي اأن�شطة اأخرى ذات �شلة بالقطاع الف�شائي، دون احل�شول . 1

على ت�شريح من الوكالة.

ي�شدر بقرار من جمل�س الوزراء، ال�شروط وال�شوابط اخلا�شة بت�شريح الأن�شطة الأخرى . 2

ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي، وذلك بناء على اقرتاح من الوكالة بعد التن�شيق مع اجلهات 

احلكومية املعنية.

يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة موؤقتة تخت�س باإعفاء اأي �شخ�س اأو م�شغل اأو اأي . 3

من الأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي من احل�شول على ت�شريح، اأو من اأي 

�شروط اأو �شوابط اأو اإجراءات خا�شة بذلك.

يجب على الوكالة التاأكد من ا�شتيفاء اأي طلب ت�شريح لأن�شطة اأخرى ذات �شلة بالقطاع . 4

الف�شائي، ل�شروط و�شوابط منحه.

المادة )29(
أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء 
واألنشطة على ارتفاعات عالية

مع مراعاة حكم املادة )28( من هذا القانون، للوكالة اأن تطلب من مقدم طلب الت�شريح . 1

اأو  �شهادات  باأي  تزويدها  عالية  ارتفاعات  اأن�شطة على  اأو  للف�شاء  داعمة  باأن�شطة رحالت 

ا�شتيفاء اأي متطلبات متعلقة باإدارة احلركة اجلوية.

تعفي الوكالة امل�شغل من التزام احل�شول على ت�شريح تنفيذ اأن�شطة رحالت داعمة للف�شاء . 2

اأو اأن�شطة على ارتفاعات عالية مبوجب هذه املادة، اإذا كانت الأن�شطة مغطاة كلياً بت�شريح 

اأو اإذن ممنوح له مبوجب القانون الحتادي رقم )20( ل�شنة 1991 امل�شار اإليه، اأو اأي لوائح 

داخلية اأو قرارات تنظيمية �شادرة مبوجب ذلك القانون.

على . 3 اأن�شطة  اأو  للف�شاء  الداعمة  الرحالت  اأن�شطة  ت�شريح  منحها  عند  الوكالة  على 

طلب  مقدم  ا�شتيفاء  من  التاأكد  متنها،  على  ماأهوًل  طرياناً  وتت�شمن  عالية،  ارتفاعات 

خمطط امل�شار املُنحني للج�شم الف�شائي املطلق اأو املعاد اإدخاله.ج. 

اأي عوامل اأخرى حتدد ن�شبة خماطر ح�شول احلوادث اأو الوقائع.د. 

وحدود . 2 ح�شاب  وقواعد  واأحكام  �شروط  يفو�شه  من  اأو  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  حتدد 

التعوي�س الوارد بهذه املادة.

المادة )25(
التأمين والضمانات

يتعني على اأي م�شغل يخ�شع لنظام امل�شوؤولية جتاه الغري وفق اأحكام هذا القانون، اأن يكون لديه 

عقد تاأمني لدى اإحدى �شركات التاأمني املوافق عليها من قبل الوكالة، ويجوز له اأن يقدم اأي 

لل�شوابط التي ي�شدر بها قرار من جمل�س  اأخرى توافق عليها الوكالة، وذلك وفقاً  �شمانات 

الإدارة.

المادة )26(
التعويض عن المطالبات الدولية

اإذا اأحلق امل�شغل ومل يكن جهة حكومية �شرراً بالغري، واأدى ذلك اإىل قيام مطالبات دولية �شد 

الدولة، فيتعني على امل�شغل تعوي�س الدولة على النحو الآتي:

اإذا كان امل�شغل م�شرحاً له، ومل يكن خمالفاً ل�شروط ت�شريحه مبوجب اأحكام هذا القانون، . 1

فيكون مقدار التعوي�س وفقاً لأحكام وقواعد ح�شاب وحدود التعوي�س امل�شار اإليها يف املادة 

)24( من هذا القانون، �شواء ت�شمنت وثيقة التاأمني ا�شم الدولة كم�شتفيد اأو مل تت�شمنها 

وذلك حتى مقدار احلد املذكور.

اإذا كان امل�شغل غري م�شرح له، اأو كان خمالفاً ل�شروط ت�شريحه، فيكون التعوي�س مطلقاً . 2

عن تلك املطالبات وما تكبدته الدولة من خ�شائر اأو اأ�شرار يف هذا ال�شاأن.

المادة )27(
المسؤولية عند استخدام مرافق

اإلطالق التابعة للدولة
اأياً من ممتلكاتها،  اأو  للدولة  تابعة  اإطالق  ا�شتعمل م�شغل ومل يكن جهة حكومية مرافق  اإذا 

فيتعني عليه اإبرام اتفاقية خا�شة مع اجلهة املالكة ملرفق الإطالق بالتن�شيق مع الوكالة تو�شح 

حدود امل�شوؤولية بني الأطراف عن اأي اأ�شرار قد تلحق بالدولة، اأو مرافقها، اأو ممتلكاتها.
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املادة املراكز العلمية املتخ�ش�شة . 7 الوارد بالبندين )5( و)6( من هذه  ي�شتثنى من احلظر 

املوافق عليها من الوكالة.

للوكالة اأن تطلب من ال�شخ�س الذي ميلك حجراً نيزكياً، ا�شتعارته اأو عينة منه، لأغرا�س . 8

علمية اأو بحثية.

 الفصل الخامس 
سجل األجسام الفضائية

المادة )31( 
تسجيل األجسام الفضائية

تن�شئ الوكالة �شجاًل وطنياً لالأج�شام الف�شائية التي ُتعترب الدولة هي الدولة املُطِلقة لها، . 1

وذلك وفقاً للمتطلبات وال�شروط التي ي�شدر بها قرار من جمل�س الإدارة.

مع مراعاة اتفاقية ت�شجيل الأج�شام الف�شائية املطلقة يف الف�شاء اخلارجي، اإذا كان هناك . 2

اأكرث من دولة موؤهلة لأن تكون دولة مطلقة جل�شم ف�شائي، فعلى الوكالة اأن تعمل على 

دخول الدولة يف اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة املكلفة بت�شجيل اجل�شم الف�شائي 

يف �شجلها اخلا�س و�شجل الأمم املتحدة.

اإطالقاً من . 3 امل�شّغل الذي ينفذ  املادة )14( من هذا القانون، يجب على  اأحكام  مع مراعاة 

اإقليم الدولة، اأو من �شفن اأو طائرات اأو اأج�شام ف�شائية م�شجلة يف الدولة، اأن يزود الوكالة 

بالبيانات الآتية:

ا�شم اأو اأ�شماء الدول املُطلقة. اأ. 

م�شمى منا�شب للج�شم الف�شائي اأو رقم ت�شجيله. ب. 

التاريخ املزمع لالإطالق، والإقليم اأو املكان الذي يتم الإطالق منه. ج. 

والأوج  وامليل  العقدية  الفرتة  ذلك  يف  مبا  الأ�شا�شية  الف�شائي  اجل�شم  مدار  معامل  د. 

واحل�شي�س.

الوظيفة العامة للج�شم الف�شائي، وفقاً لتفاقية ت�شجيل الأج�شام الف�شائية املطلقة  ه�. 

يف الف�شاء اخلارجي.

معلومات عن احلمولة والتجهيزات على منت اجل�شم الف�شائي، واأي م�شادر للطاقة  و. 

النووية الف�شائية.

ا�شم م�شنع ومالك وم�شغل اجل�شم الف�شائي. ز. 

الت�شريح املتطلبات الآتية:

باملخاطر اأ.  الرحالت  تلك  من  اأي  منت  على  املوجود  الطبيعي  ال�شخ�س  اإبالغ  اإثبات 

املقرتنة بها، وتو�شيحها لهم.

للمخاطر ب.  وقبوله  الرحالت  بتلك  القيام  على  الطبيعي  لل�شخ�س  اخلطية  املوافقة 

املرتبطة بها.

اإثبات ا�شتكمال ال�شخ�س الطبيعي للتدريب الالزم، ولياقته البدنية وال�شحية للقيام ج. 

بتلك الرحالت، وفقاً ملا يحدده قرار ي�شدر من جمل�س الإدارة.

اإثبات اإجراء كافة تقييمات املخاطر وال�شالمة الالزمة، ووجود خطة طوارئ منا�شبة.د. 

التقيد بالت�شريعات ال�شارية يف �شاأن الطريان املدين يف الدولة.ه. 

اإبالغ . 4 عالية  ارتفاعات  على  اأن�شطة  اأو  للف�شاء،  داعمة  برحلة  له  �شخ�س م�شرح  كل  على 

الوكالة فوراً، باأي حادث اأو واقعة تعر�س لها اأو خماطر تواجهه، واأي تدابري با�شرها للحد 

منها اأو من اآثارها.

المادة )30(
األحجار النيزكية

تعد الوكالة �شجاًل خا�شاً لالأحجار النيزكية، ويتم الت�شجيل فيه وتعديل البيانات املدونة . 1

به، وفقاً لل�شوابط والإجراءات التي ي�شدر بها قرار من جمل�س الإدارة.

تكون ملكية اأي حجر نيزكي ي�شقط يف اإقليم الدولة لالإمارة التي ي�شقط فيها.. 2

اإذا �شقط احلجر النيزكي على حدود م�شرتكة بني اإمارات الدولة اأو اأحدث اأثراً ملحوظاً يف . 3

اأكرث من اإمارة من اإمارات الدولة، فتكون ملكية احلجر النيزكي للدولة.

يتعني على اأي �شخ�س يحوز حجراً نيزكياً اأن يقوم بت�شجيله يف ال�شجل الوارد يف البند )1( . 4

من هذه املادة.

املراكز . 5 اأو  الوكالة  يبلغ  اأن  يعلم مبكان وجوده،  اأو  نيزكياً  يكت�شف حجراً  �شخ�س  كل  على 

بتفا�شيل  فوراً  �شرطة  مركز  اأقرب  اأو  الوكالة  من  عليها  املوافق  املتخ�ش�شة  العلمية 

ومعلومات هذا احلجر النيزكي، وذلك ما مل يكن م�شرحاً له م�شبقاً بحيازة هذا احلجر 

النيزكي من اجلهات احلكومية املعنية وموافقة الوكالة.

اأو ت�شديرها خارج . 6 اأو نقلها  اأو تخزينها  اأو تداولها  اأو �شراء الأحجار النيزكية  يحظر بيع 

اجلهات  بذلك من  يكن م�شرحاً  ما مل  عليها،  اأي جتارب  اإجراء  اأو  ا�شتريادها  اأو  الدولة 

احلكومية املعنية ومبوافقة الوكالة.
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المادة )33( 
ضوابط االستيراد والتصدير

تخ�شع الأن�شطة الف�شائية والأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي للت�شريعات . 1

ذات  بال�شلع  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  لل�شلع  والت�شدير  ال�شترياد  يف  الدولة  يف  ال�شارية 

ال�شتخدام املزدوج، ف�شاًل عن التفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

ال�شترياد . 2 �شوابط  و�شع  الوكالة  مع  بالتن�شيق  الدولة  يف  املخت�شة  احلكومية  للجهات 

جمال  يف  املزدوج،  ال�شتخدام  ذات  بال�شلع  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  لل�شلع،  والت�شدير 

اأو الأن�شطة الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي، وي�شدر بها قرار  الأن�شطة الف�شائية 

من جمل�س الوزراء.

 الفصل السابع 
إدارة المخاطر واألزمات وأحكام الرقابة 

والتفتيش والتحقيق

المادة )34(
إدارة المخاطر واألزمات

يلتزم امل�شغل مبا ياأتي:. 1

اإعداد منهجية لتقييم املخاطر لأ�شوله املادية والإلكرتونية املرتبطة بالأن�شطة حمل اأ. 

الت�شريح.

وتزويد ب.  بها،  له  امل�شرح  بالأن�شطة  املرتبطة  للمخاطر  وتقييم  حتديد  عملية  تنفيذ 

الوكالة بنتائج تقييم تلك املخاطر وخطة اإدارتها، وعليه اأن يقدم للوكالة تقريراً باأّي 

تهديدات لأن�شطته امل�شرح بها.

وتزويد ج.  الطوارئ،  حال  يف  ال�شتجابة  اآلية  ذلك  يف  مبا  املخاطر  لإدارة  خطة  اإعداد 

الوكالة بن�شخة منها وباأي حتديثات على تلك اخلطة.

حتدد بقرار من جمل�س الإدارة �شوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند )1( من هذه املادة.. 2

مع مراعاة اأحكام امل�شوؤولية املقررة يف الف�شل الثالث من هذا القانون، ل يوؤثر تقيد امل�شغل . 3

امل�شرح له باللتزامات املقررة مبوجب هذه املادة، باملبداأ العام الذي يق�شي بعدم م�شوؤولية 

الدولة عن اأّي من اخلطط اأو التقارير املطلوبة مبوجب هذه املادة، اأو عن حمتويات تلك 

اأّي معلومات اأخرى تطلبها الوكالة. ح. 

يلتزم امل�شّغل اإثر تزويده الوكالة باملعلومات امل�شار اإليها يف الفقرتني )ج( و)د( من البند . 4

)3( من هذه املادة، اأن يزود الوكالة باأول حتديث لهذه املعلومات خالل مدة حتددها الوكالة 

من تاريخ اإطالق اجل�شم الف�شائي.

للتعليمات . 5 وفقاً  املادة  هذه  من   )3( البند  يف  اإليها  امل�شار  املعلومات  حتديث  امل�شّغل  على 

ال�شادرة عن الوكالة.

تقوم الوكالة بتحديث املعلومات امل�شار اإليها يف البندين )4( و)5( من هذه املادة يف كل من . 6

ال�شجل الوطني و�شجل الأمم املتحدة الدويل.

ت�شع الوكالة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية ال�شروط وال�شوابط املتعلقة بت�شجيل . 7

الأج�شام الف�شائية والطائرات واملركبات املحلقة واأي بيانات اأخرى رئي�شة لأي من الرحالت 

دون املدارية اأو الرحالت الداعمة للف�شاء اأو الأن�شطة ذات الرتفاعات العالية، اأو الأن�شطة 

الأخرى ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي.

 الفصل السادس 
التشريعات ذات الصلة

المادة )32(
حقوق الملكية الفكرية

مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخ�شع الأن�شطة الف�شائية . 1

�شاأن  الدولة يف  ال�شارية يف  للت�شريعات  الف�شائي  بالقطاع  ال�شلة  ذات  الأخرى  والأن�شطة 

حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذلك الخرتاعات والر�شوم والنماذج ال�شناعية التي تتم على 

منت ج�شم ف�شائي يف الف�شاء اخلارجي اأو على اأي جرم �شماوي.

واأحكام . 2 �شوابط  اأي  و�شع  الوكالة،  مع  بالتن�شيق  الدولة  يف  املخت�شة  احلكومية  للجهات 

واإجراءات خا�شة بحقوق امللكية الفكرية يف جمال الأن�شطة الف�شائية اأو الأن�شطة الأخرى 

ذات ال�شلة بالقطاع الف�شائي، وي�شدر بها قرار من جمل�س الوزراء.
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هبوطهم . 5 اأو  ف�شائي  ج�شم  طاقم  لأفراد  حادث  وقوع  اكت�شف  اأو  علم  من  كل  على  يجب 

ا�شطرارياً اأو هبوطهم ب�شكل غري مق�شود يف اإقليم الدولة، اأو علم اأو اكت�شف عودة ج�شم 

ال�شلطات  باإعالم  فوراً  القيام  الدولة،  اإقليم  يف  الأر�س  اإىل  اأجزائه  من  جزء  اأو  ف�شائي 

العامة يف الدولة وعدم اتخاذ اأي اإجراءات يف هذا ال�شاأن اإل وفقاً ملا حتدده تلك ال�شلطات 

اأو الوكالة.

 الفصل الثامن 
الجزاءات اإلدارية والعقوبات

المادة )37(
الئحة المخالفات والتدابير والغرامات اإلدارية

ي�شدر جمل�س الوزراء، بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة، قراراً بالئحة املخالفات والتدابري 

والغرامات الإدارية املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون.

المادة )38(
 عدم اإلخالل بالعقوبة األشد

ل يخل تطبيق العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون 

اآخر.

المادة )39(
العقوبات

األف  مائة  تقل عن )100.000(  التي ل  وبالغرامة  �شنتني،  تزيد على  باحلب�س مدة ل  يعاقب 

درهم ول تزيد على )10.000.000( ع�شرة ماليني درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

يخالف حكم البند )1( من املادة )14(، والبند )1( من املادة )17(، والبند )1( من املادة )28( 

من هذا القانون.

التقارير، اأو عن اأًي �شرر يحدث كنتيجة تنفيذ اأي من اخلطط اأو تو�شيات التقارير.

على اجلهات احلكومية املعنية بالتن�شيق مع الوكالة، اإعداد خطة لإدارة املخاطر الوطنية . 4

من  نيزكية  اأحجار  اأو  ف�شائية،  اأج�شام  �شقوط  ذلك  يف  مبا  الف�شائي،  بالقطاع  املتعلقة 

الف�شاء اخلارجي على اإقليم الدولة.

المادة )35(
الرقابة والتفتيش

تتوىل الوكالة القيام باأعمال الرقابة والتفتي�س الالزمة ل�شمان التقيد باأحكام هذا القانون . 1

والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.

اإليها يف البند )1( من هذه املادة، . 2 ميار�س موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتي�س امل�شار 

ويجوز بقرار من املدير العام للوكالة اإ�شناد تلك املهام اأو بع�شها اإىل �شخ�س تتوافر لديه 

اخلربة الكافية يف اأي جوانب فنية تخ�شع للرقابة والتفتي�س، على اأن يكون حتت اإ�شراف 

الوكالة.

على كل �شخ�س يخ�شع للرقابة والتفتي�س من قبل الوكالة، التعاون معها وتقدمي كافة . 3

املعلومات والوثائق املطلوبة، والتقيد بالتدابري الت�شحيحية التي تفر�شها الوكالة، وفقاً 

للفرتة الزمنية التي حتددها.

المادة )36(
التحقيق في الحوادث والوقائع

ي�شدر بقرار من جمل�س الإدارة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنية، الأحكام والإجراءات . 1

خارجه  اأو  الدولة  اإقليم  داخل  اآثار  لها  يكون  اأو  تقع  التي  والوقائع  باحلوادث  املتعلقة 

والتحقيق فيها، مع مراعاة احلالت التي ت�شارك فيها هيئات حتقيق من دول اأخرى.

جلنة . 2 بت�شكيل  الوكالة  عام  مدير  من  تو�شية  على  بناء  الإدارة  جمل�س  من  قرار  ي�شدر 

للتحقيق يف احلوادث والوقائع، ويحدد القرار مهامها و�شالحياتها.

امل�شكلة . 3 الوكالة وجلنة التحقيق  التعاون مع  اأو واقعة،  على كل �شخ�س له عالقة بحادث 

بالبند )2( من هذه املادة، وتوفري اأية معلومات تطلب منه.

على كل م�شغل يتعر�س اأو يت�شبب يف حادث اأو واقعة، اإخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم . 4

للحد من نطاق تاأثري احلادث اأو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناًء على اأف�شل املمار�شات وما 

تقرره الوكالة يف هذا ال�شاأن.
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المادة )45(
العود

ت�شاعف اأي من العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون يف حالة العود.

 الفصل التاسع 
األحكام الختامية

المادة )46(
أحكام انتقالية

على كل �شخ�س لديه ترخي�س اأو موافقة �شارية املفعول �شادرة من جهة حكومية خمت�شة، . 1

اأو�شاعه وفقاً لأحكام  وتتعلق باأي من الأن�شطة التي تخ�شع لأحكام هذا القانون، توفيق 

من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  املدة  خالل  له  تنفيذاً  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا 

جمل�س الإدارة على األ تتجاوز �شنتني من تاريخ العمل بهذا القانون.

املادة والتي ل . 2 البند )1( من هذه  اإليها يف  امل�شار  املوافقات  اأو  العمل بالرتاخي�س  ي�شتمر 

تاريخ  انتهاء  وذلك حتى  له،  تنفيذاً  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا  اأحكام  مع  تتعار�س 

مدتها اأو اإلغائها اأو ا�شتبدال ت�شريح من الوكالة بها.

تخت�س الوكالة بتحديد مدى توافق اأو عدم توافق اأي من الرتاخي�س اأو املوافقات امل�شار . 3

اإليها يف البند )2( من هذه املادة مع اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.

على اأي �شخ�س اأو م�شغل لديه ترخي�س اأو موافقة وفقاً للبند )1( من هذه املادة تزويد . 4

الوكالة مبا ياأتي:

اإ�شعار خطي يت�شمن ن�شخاً عن الرتخي�س اأو املوافقة.اأ. 

كافة املتطلبات واملعلومات والبيانات املتعلقة بالرتاخي�س اأو املوافقات.ب. 

بت�شجيل ج.  املتعلقة  املعلومات  فيها  مبا  الوكالة  تطلبها  اأخرى  معلومات  اأو  بيانات  اأي 

الأج�شام الف�شائية.

التي . 5 الأن�شطة  يف  ال�شتمرار  مبوجبه  له  ي�شمح  موؤقتاً  ت�شريحاً  م�شغل  اأي  منح  للوكالة 

يزاولها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك اإىل حني منحه ت�شريحاً من الوكالة.

المادة )40(
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني، وبالغرامة التي ل تقل عن )50.000( خم�شني األف 

درهم ول تزيد على )5.000.000( خم�شة ماليني درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل م�شغل 

م�شّرح له خالف حدود الت�شريح املمنوح له.

المادة )41(
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة، وبالغرامة التي ل تقل عن )30.000( ثالثني األف درهم 

ول تزيد على )3.000.000( ثالثة ماليني درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من خالف 

حكم البنود )3( و)4( و)5( من املادة )36( من هذا القانون.

المادة )42(
خم�شمائة   )500.000( على  تزيد  ل  التي  وبالغرامة  �شنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 

األف درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من خالف حكم البند )1( من املادة )16( من هذا 

القانون.

المادة )43(
يُعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر، وبالغرامة التي ل تقل عن )20.000(  ع�شرين 

األف درهم ول تزيد على )2.000.000( مليوين درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل م�شغل 

قدم معلومات كاذبة للوكالة، اأو امتنع عن تقدمي املعلومات املطلوبة، اأو منع موظفي الوكالة 

من ممار�شة مهام الرقابة والتفتي�س.

المادة )44(
يعاقب بالغرامة التي ل تزيد على )200.000( مائتي األف درهم، كل من خالف حكم البند )3( 

من املادة )17(، وحكم البندين )1(  و)2( من املادة )19(، وحكم املادة  )25(، وحكم البنود )4( 

و)5( و)6( و)7( من املادة  )30(، وحكم البند )1( من املادة  )34(، وحكم البند )3( من املادة 

)35( من هذا القانون.
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المادة )52(
التظلم من قرارات الوكالة

يجوز لكل �شخ�س التظلم من اأي قرار �شادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك . 1

جمل�س  رئي�س  اإىل  التظلم  ويقدم  بالقرار،  اإخطاره  تاريخ  من  يوماً  ثالثني   )30( خالل 

يف  البت  ويجب  له،  املوؤيدة  وامل�شتندات  الوثائق  به  ومرفقاً  مكتوباً  يكون  اأن  على  الإدارة 

التظلم خالل )90( ت�شعني يوماً من تاريخ تقدميه بقرار م�شبب ي�شدر من جمل�س الإدارة، 

ويعترب عدم الرد خالل املدة املذكورة رف�شاً للتظلم.

يكون القرار ال�شادر ب�شاأن التظلم نهائياً.. 2

المادة )53(
اإللغاءات

ُيلغى املر�شوم بقانون احتادي رقم )1( ل�شنة 2014 يف �شاأن اإن�شاء وكالة الإمارات للف�شاء.. 1

ُيلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.. 2

المادة )54( 
النشر والسريان

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره.

 �شدر عنا يف ق�شر الرئا�شة يف اأبوظبي:

 بتاريخ : 22 ربيع الآخر 1441ه�.

املوافق: 19 دي�شمرب2019م.

خليفة بن زايد اآل نهيان

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

المادة )47(
التعامل مع التهديدات والطوارئ واألزمات الوطنية

الالزمة يف حال . 1 الإجراءات  اتخاذ  الوكالة،  بالتن�شيق مع  املعنية  للجهات احلكومية  يجوز 

ن�شوء اأي تهديد على الأمن الوطني اأو م�شالح الدولة، اأو وجود خماطر ج�شيمة على ال�شحة 

اأو  الإقليمي  امل�شتوى  اأخرى على  اأية تهديدات  اأو  املمتلكات،  اأو �شالمة  العامة  ال�شالمة  اأو 

الدويل، وذلك يف حال عدم التزام امل�شغل باأحكام هذا القانون واأية قرارات �شادرة تنفيذاً له.

للوكالة اأن تطلب من امل�شغل امل�شرح له يف حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ اأن�شطة . 2

معينة ذات �شلة بطبيعة عمله �شواء كان داخل الدولة اأو خارجها، وذلك وفقاً لالإمكانيات 

املتاحة.

المادة )48(
تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة

اأمور  اأية  ب�شاأن  اأداء مهامها،  الوكالة يف  التعاون مع  الدولة  املعنية يف  على اجلهات احلكومية 

تخ�س تلك اجلهات وتتعلق مبجالت اخت�شا�شها.

المادة )49(
الرسوم

ي�شدر جمل�س الوزراء قراراً بتحديد الر�شوم الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

المادة )50(
الحصول على التصاريح األخرى

ل يعفي ح�شول اأي م�شغل على ت�شريح وفقاً لأحكام هذا القانون، من احل�شول على اأي ت�شاريح 

اأخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام اأي ت�شريع اآخر.

المادة )51(
الضبطية القضائية

يكون ملوظفي الوكالة الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع رئي�س جمل�س 

الإدارة، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي يف اإثبات ما يقع يف نطاق اخت�شا�شهم من خمالفات 

لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذاً له.
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