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عن المجلة

«مجلة معهد دبي الق�ضائي» ُتعنى بن�شر البحوث والدرا�سات القانونية المتعلقة بتقنية
المعلومات والعلوم الحديثة ،مجل ٌة علم َّي ٌة ُم َح َّكم ٌة تقبل الن�شر باللغة العربية ،والإنجليزية،
وال َف َرن�سية .يلفت مجال اهتمامها �إلى طبيعة مو�ضوعاتها حيث ُو ِ�صفتْ بحو ُثها ودرا�س ُتها
بالقانونية ،وتع َّلقتْ بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة.
وتتمثل مو�ضوعاتها في الم�شكالت القانونية المعا�صرة التي يتحتم بحثها في �ضوء
التقدم العلمي بطفرتيه :طفرة التقدم في مجال المعلومات و�شبكة االت�صال ،وطفرة التقدم
في المجال البيولوجي.
لقد جاء ُع ُ
نوان المجلة من ال�سعة وال�شمول �إلى حد كبير؛ لأن ح�صيل َة التطورات العلمية
�سريع ٌة ومتنوع ٌة ،وال َ
فكاك من �أبعادِها وانعكا�ساتِها على كافة فروع القانون.
والمجلة تت�ضمن الأبواب الآتية:
 البحوث والدرا�سات القانونية. االجتهادات الق�ضائية وت�شمل:التعليق على الأحكام.
المبادئ القانونية التي ير�سيها الق�ضاء الإماراتي والق�ضاء المقارن.
 الن�صو�ص القانونية الم�ستحدثة. التقارير العلمية عن الندوات والم�ؤتمرات وور�ش العمل. -عر�ض الر�سائل الجامعية والكتب.

�أولوية الن�شر وترتيبه:

 المو�ضوعات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تاريخ و�صول البحث �إلى مدير تحرير المجلة. تنوع مو�ضوعات البحث. -ترتيب البحوث في المجلة يخ�ضع العتبارات فنية.

4

األهداف:

 1.تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية �إجراء البحوث والدرا�سات القانونية المتعلقة بالذكاء
اال�صطناعي والعلوم المتقدمة.
� 2.إث ��راء العمل الق�ضائي بالبحوث وال��درا��س��ات القانونية التي تعك�س التطور الت�شريعي
المواكب للتقدم العلمي ،ما يعين القا�ضي في �أداء عمله وتو�سيع مداركه وزيادة ح�صيلته
المعلوماتية.
 3.العمل على تن�شيط االجتهاد في مجال الفقه والق�ضاء من خالل ن�شر الدرا�سات والبحوث
والمقاالت المعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي.
� 4.إمداد المحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم في تطوير الق�ضاء في
�إطار تعاون مثمر بين الفقه والق�ضاء.
 5.االهتمام بالدرا�سة القانونية المقارنة للقوانين و�أحكام الق�ضاء لالطالع على الخبرات
الأجنبية وطريقة معالجتها للم�شكالت القانونية الناتجة عن انعكا�سات التقدم العلمي
وت�أثيره ،مع مراعاة قيم المجتمع وم�صالحه.
 6.االهتمام بدرا�سة الت�شريعات المكملة التي تعك�س تجاوب ال ُم َ�ش ِّرع مع التقدم العلمي بغر�ض
رفع ما قد يكون من تناق�ض بين ن�صو�صها �أو بينها وبين غيرها من ت�شريعات ،فالتحديث
الت�شريعي لأي قانون يجب �أن يكون نتاج تركيب علمي متنا�سق.
 7.قيام المعهد ب�إحدى مهامه على وج��ه فعال و�سريع في �إم��داد ال��دوائ��ر المعنية بنتائج
الدرا�سات والبحوث التي يمكن �أن تفيد تلك الدوائر في ت�شخي�ص الم�شكالت التي يعك�سها
التقدم العلمي وتقديم الحلول المقترحة ..وبخا�صة في حاالت اال�ستعجال ،حيث يلزم
�سرعة التدخل الت�شريعي تحت ت�أثيره.
� 8.إثراء المكتبة القانونية ب�صفة خا�صة والمكتبة العربية ب�صفة عامة ،لي�س فقط بالبحوث
وال��درا��س��ات المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة ،بل وبنتائج ه��ذه الدرا�سات
وتقويمها في �ضوء ما ي�سفر عنه التطبيق العملي.
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المحتويات

قواعد النشر

الن�شر بالمجلة يتم وفقاً للقواعد التالية:

� 1.أن يت�سم البحث بالعمق والأ�صالة والثراء المعرفي.
 2.االلتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.
 3.يجب �أن يكون البحث خال ًيا من الأخطاء اللغوية وال َّن ْحوية ،مع مراعاة الترقيم المتعارف
عليه في الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي تحتاج �إلى �ضبط ،وتقوم هيئة التحرير
بالمراجعة اللغوية والتعديل بما ال يخل بمحتوى البحث �أو م�ضمونه.
� 4.أن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو تم �إر�ساله للن�شر في غير المعهد،
ويثبت ذلك ب�إقرار من الباحث.
 5.يقدم البحث عبر �أحد العناوين الإلكترونية الخا�صة بالمعهد �أو ب�إدارة المعرفة والن�شر.
� 6.أال يزيد عدد �صفحات البحث �أو الدرا�سة على � 50صفحة من الحجم العادي ( )A4و�أن ال
يقل عن � 40صفحة ،ويجوز في بع�ض الحاالت التغا�ضي الزيادة في عدد ال�صفحات �إذا كان
تق�سيم البحث �إلى ق�سمين �أو �أكثر ي�ؤدي �إلى الإخالل بوحدة البحث.
 7.يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه �إلى �أية جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله رد المجلة.
 8.يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �سيرته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل ورقم هاتفه ،والفاك�س
(�إن وجد) وبريده الإلكتروني.
 9.تخ�ضع البحوث التي ترد �إلى المعهد للتقويم والتحكيم من ِق َبل المخت�صين للحكم على
�أ�صالتها وجديتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�ضها ،ومن َث َّم �صالحيتها للن�شر من عدمها.
 10.يمنح كل باحث خم�س ن�سخ من العدد المن�شور فيه بحثه.
 11.يمنح المعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تقرر �صالحيتها للن�شر ويقوم المعهد بن�شرها.
 12.ت�صبح البحوث والدرا�سات المن�شورة مل ًكا لمعهد دبي الق�ضائي ،وال يحق للباحث �إعادة
ن�شرها في مكان �آخر دون الح�صول على موافقة كتابية من المعهد.
 13.للمعهد الحق في ترجمة البحث �أو �أجزاء منه-متى اقت�ضتْ الظروف ذلك  -بما ال يخل
بمحتوى البحث� ،أو م�ضمونه� ،أو فحوى مادته العلمية.
� 14.أ�صول البحوث التي ت�صل �إلى المجلة ال ترد �سواء ن�شرت �أو لم تن�شر.
 15.تر�سل البحوث �إلى مدير تحرير المجلة عبر البريد الإلكتروني � research@dji.gov.aeأو
على �أحد العناوين الإلكترونية المثبتة بالمجلة.
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كشاف أعداد المجلة
تقديم

بقلم :القاضي د .جمال حسين السميطي
كلمة العدد

بقلم :أسرة التحرير
دراسات:

ً
وفقا لقوانين دولة
نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية

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  :2020شركة أوبر ضد سائقيها.
تشريعات:

قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.
القانون رقم  9لسنة 2020م

قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
القانون رقم  12لسنة 2019م.
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كشاف أعداد المجلة
م
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

ال�صفحات
من �إىل

بيانات الن�شر

لغة الن�شر

البحث

ا�سم الباحث

52

العدد الأول  /ال�سنة الأوىل  /جمادى الآخرة 1433هـ /مايو  2012م.

العربية

امل�س�ؤولية املدنية النا�شئة عن اجلرمية املعلوماتية يف
القانون الدويل اخلا�ص.
حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات  :تعليق على
باكورة �أحكام الق�ضاء الدبوي.
تعليق على ق�ضاء دبي ب�ش�أن االخت�صا�ص الق�ضائي بجرائم
الإنرتنت
الن�صو�ص القانونية امل�ستحدثة :الن�صو�ص القانونية ذات
ال�صلة بانعكا�سات التقدم العلمي التي �أدخلت على ن�صو�ص
القوانني الرئي�سة.
دعوة امل�شرع لرفع التعار�ض بني ثبوت الن�سب بالب�صمة
الوراثية ونفيه باللعان
عقد �إيواء املوقع الإلكرتوين
درا�سة مقارنة

�أ.د� .أحمد حممد �أمني الهواري

16

العدد الأول  /ال�سنة الأوىل  /جمادى الآخرة 1433هـ /مايو  2012م.

العربية

�أ.د .حممد حممد حممد �أبو زيد

56

100

العربية

د .عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

104

137

العدد الأول  /ال�سنة الأوىل  /جمادى الآخرة 1433هـ /مايو  2012م.

�أ.د .حممد حممد حممد �أبو زيد

140

147

العدد الأول  /ال�سنة الأوىل  /جمادى الآخرة 1433هـ /مايو  2012م.

العربية

�أ.د .حممد حممد حممد �أبو زيد

16

33

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

د .طاهر �شوقي حممد حممود

35

77

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

الت�صويت الإلكرتوين و�أثره يف ممار�سة الدميقراطية

د .عبد الكرمي حممد حممد
ال�سروي

78

137

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة
الإمارات العربية املتحدة
�أ�ضواء على ن�صو�ص املر�سوم ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن
الأ�ضرار النووية
ت�أمالت يف �أحكام �سند ال�شحن البحري الإلكرتوين
(مقال)
عقود التجارة الإلكرتونية يف القانون الدويل اخلا�ص
حماية امل�ستهلك الإلكرتوين يف العقد الإلكرتوين
الرقابة على حمتوى الإنرتنت
باكورة الأحكام الق�ضائية ملحكمة متييز دبي يف تطبيق
تقنيات االت�صاالت يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية

د .عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

139

186

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

�أ.د .حممد حممد حممد �أبو زيد

189

219

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

امل�ست�شار الأمني عثمان �إ�سماعيل

221

230

العدد الثاين  /ال�سنة الأوىل  /ربيع الثاين 1424هـ /مار�س  2013م.

العربية

�أ.د� .أحمد حممد �أمني الهواري
�أ.د .ماجدة �شلبي
د .طاهر �شوقي م�ؤمن

15

72

75

164

167

206

العدد الثالث /ال�سنة الثانية  /ذو القعدة 1424هـ� /سبتمرب
العدد الثالث /ال�سنة الثانية  /ذو القعدة 1424هـ� /سبتمرب  2013م.
العدد الثالث /ال�سنة الثانية  /ذو القعدة 1424هـ� /سبتمرب  2013م.

العربية
العربية
العربية

�أ.د .حممد حممد حممد �أبو زيد

209

217

العدد الثالث /ال�سنة الثانية  /ذو القعدة 1424هـ� /سبتمرب  2013م.

العربية

2013
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تابع كشاف أعداد المجلة
م
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24
25

26

10

البحث

ا�سم الباحث

حكم املحكمة الأمريكية العليا  :ت�سريب معلومات �سرية
للتحايل يف �سوق الأوراق املالية
د .حممد ال�سيد الد�سوقي
املبادئ الرئي�سة للم�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
اجلرمية املعلوماتية :درا�سة مقارنة بني القانونني الليبي
د .رحاب علي عمي�ش
والإماراتي
تعليق على حكم حمكمة الق�ضاء ال
إداري امل�صرية يف �ش�أن امل�ست�شار ح�سن البنا عبد اهلل عياد
حجب املواقع الإباحية
حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون الوقت
امل�ست�شار �ستيوارت بيبوورث
الكامل للمباراة
التخفي :نظرة متعمقة يف �شبكة تور (�شبكة تخفي)
ت�شيل�سي �أيه لوي�س
و�آثارها على �أمن احلا�سوب وحرية الر�أي والتعبري يف
الع�صر الرقمي.
املخاطر القانونية الدولية املتعلقة بامل�صادر املفتوحة
ت�شينج يو هو
وحلولها املحتملة.
تعليق حول حكم حمكمة العدل الأوربية ال�صادر يف 13
ال�صاحلني حممد العي�ش
مايو  2014ب�ش�أن احلق يف اعتبار بع�ض الوقائع يف طي
الن�سيان.
امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار املنتجات الطبية املعيبة
د .رغيد عبد احلميد فتال
(درا�سة مقارنة بني القانون الإماراتي والقانون
د� .أحمد �سليمان
ال َف َرن�سي).
القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكرتوين يف
د .زياد خليف العنزي
الت�شريع الإماراتي.
د .طاهر �شوقي م�ؤمن
�شروط الإعالن التجاري عرب الإنرتنت
حكم وقتي ب�ش�أن تدابري وقتية وحتفظية� ،صادر من ِقبَل
رئي�س جلنة الطعون التابعة ملحكمة التحكيم الريا�ضية يف حكم حتكيم �صادر من ِقبَل حمكمة
التحكيم الريا�ضية.
دعوى التحكيم رقم �/3861أ ،2014 /املنظورة �أمام حمكمة
التحكيم الريا�ضية.
�إعداد هيئة حترير املجلة

ال�صفحات
من �إىل

بيانات الن�شر

لغة الن�شر

219

232

العدد الثالث /ال�سنة الثانية  /ذو القعدة 1424هـ� /سبتمرب  2013م.

العربية

18

65

العدد الرابع  /ال�سنة الثانية  /رم�ضان  1435هـ /يوليو  2014م.

العربية

66

103

العدد الرابع  /ال�سنة الثانية  /رم�ضان  1435هـ /يوليو  2014م.

العربية

104

145

العدد الرابع  /ال�سنة الثانية  /رم�ضان  1435هـ /يوليو  2014م.

العربية

146

158

العدد الرابع  /ال�سنة الثانية  /رم�ضان  1435هـ /يوليو  2014م.

العربية
والإجنليزية

24

107

العدد اخلام�س  /ال�سنة الثالثة /جمادى الأوىل  1436هـ  /فرباير
م.

2015

العربية
والإجنليزية

111

163

العدد اخلام�س  /ال�سنة الثالثة /جمادى الأوىل  1436هـ  /فرباير
م.

2015

العربية
والإجنليزية

168

178

العدد اخلام�س  /ال�سنة الثالثة /جمادى الأوىل  1436هـ  /فرباير
م.

2015

العربية

18

79

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

80

117

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

118

143

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

144

153

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

11

تابع كشاف أعداد المجلة
م
27

28

29
30
31

32

33

34

35

36

12

البحث

ا�سم الباحث

دعوى التحكيم رقم  / 3488ت ، 2014 /حمكمة
التحكيم حكم حتكيم �صادر من ِقبَل حمكمة
الريا�ضية املرفوعة من ِقبَل الوكالة العاملية ملكافحة
التحكيم الريا�ضية.
املن�شطات� ،ضد ال�سيد  /جوها ال لوكا.
دعاوى التحكيم 3665 :و  3666و  / 3667ت 2014 /
( حمكمة التحكيم الريا�ضية) الدعوى املرفوعة من
واحتاد حكم حتكيم �صادر من ِقبَل حمكمة
قبل لوي�س �سواريز ونادي بر�شلونة لكرة القدم
التحكيم الريا�ضية.
�أوروجواي لكرة القدم �ضد االحتاد الدويل لكرة القدم،
حكم حتكيم �صادر من قبل حمكمة التحكيم الريا�ضية.
تدابري الأمم املتحدة ملكافحة ا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�ض
د .ماهر �إدري�س البنا
�إرهابية :عالج جذري للم�شكلة �أم جمرد م�سكن لها؟
م�ستقبل حقوق امللكية الفكرية يف جمال اللوحات املقتب�سة
ت�شينج يو هو
من �صور
حق الويل يف �إلزام احلا�ضنة بتمكينه من الر�
االجتماعي.ؤية الإلكرتونية �أ.د .حممد عبد الرحمن ال�ضويني
للمح�ضون عرب و�سائل التوا�صل
حكم �صادر من حمكمة ا�ستئناف
الواليات املتحدة الأمريكية ــ
التعدي على العالمة التجارية لوي فيتون
الدائرة التا�سعة
مركز الويبو WIPO
نزاع حول نطاق العالمة التجارية،
للتحكيم والو�ساطة
Taylorgang.Com
ال�شكلية الإلكرتونية وحماية امل�ستهلك يف القانون الأ�ستاذ الدكتور عابد فايد عبد
الفتاح فايد
الإماراتي واملقارن
حماية امل�صنفات الريا�ضية وف ًقا لقانون حقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة الإماراتي رقم ( )7ل�سنة 2002
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة
الأبعاد الد�ستورية للف�ضاء الإلكرتوين:
درا�سة مقارنة

د .عامر حممود الك�سواين
د .مراد حممود املواجدة
د� .سيمون بدران

ال�صفحات
من �إىل

بيانات الن�شر

لغة الن�شر

154

193

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

194

227

العدد ال�ساد�س  /ال�سنة الثالثة� /صفر  1436هـ  /دي�سمرب  2015م.

العربية

18

48

العدد ال�سابع  /ال�سنة الرابعة� /شوال 1437هـ /يوليو 2016م.

50

94

العدد ال�سابع  /ال�سنة الرابعة� /شوال 1437هـ /يوليو 2016م.

العربية
والإجنليزية
العربية
والإجنليزية

96

104

العدد ال�سابع  /ال�سنة الرابعة� /شوال 1437هـ /يوليو 2016م.

العربية

106

120

العدد ال�سابع  /ال�سنة الرابعة� /شوال 1437هـ /يوليو 2016م.

العربية
والإجنليزية

122

137

العدد ال�سابع  /ال�سنة الرابعة� /شوال 1437هـ /يوليو 2016م.

العربية
والإجنليزية

18

51

العدد الثامن /ال�سنة اخلام�سة /ذو احلجة  1438هـ  /يوليو  2018م

العربية

52

97

العدد الثامن /ال�سنة اخلام�سة /ذو احلجة  1438هـ  /يوليو  2018م

العربية

99

134

العدد الثامن /ال�سنة اخلام�سة /ذو احلجة  1438هـ  /يوليو  2018م

العربية

13

تابع كشاف أعداد المجلة
م
37
38
39

40

41

البحث
نزاع الطماطم
الآثار القانونية للإنرتنت على �سيادة الدول:
اال�ستقاللية الد �ستورية منوذجً ا.
يف ب�صمة املخ وب�صمة احلام�ض النووي DNA
النظام اجلنائي الإ�سالمي
من الأحكام الق�ضائية :حكم حمكمة ا�ستئناف
الواليات املتحدة الأمرييكية الدائرة الثانية/
كري�ستيان لوبوتان �إ�س �إيه � /ضد � /إيف �سان
لوران �أمريكا هولدينج :هل ي�صلح اللون
الأحمر كعالمة جتارية؟.
من الر�سائل العلمية اجلامعية
ملخ�ص مناق�شة �أطروحة الدكتوراه يف القانون
اجلنائي املعنونة باجلرائم املرتكبة عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي  -درا�سة مقارنة .-

42

احلماية القانونية للربيد الإلكرتوين

43

كامريات املراقبة التلفزيونية املغلقة  CCTVو�سيلة للمراقبة
ال�سابقة على ارتكاب اجلرمية لأغرا�ض منع اجلرمية
ومالحقة مرتكبيها

ا�سم الباحث

ال�صفحات
من �إىل

بيانات الن�شر

لغة الن�شر

حكم املحكمة العليا بالواليات
املتحدة الأمريكية

137

140

العدد الثامن /ال�سنة اخلام�سة /ذو احلجة  1438هـ  /يوليو  2018م

العربية
والإجنليزية

د� .سيمون بدران

21

55

العدد التا�سع /ال�سنة ال�ساد�سة /ذو احلجة  1439هـ � /سبتمرب  2018م

العربية

د .الهاين طايع

57

116

العدد التا�سع /ال�سنة ال�ساد�سة /ذو احلجة  1439هـ � /سبتمرب  2018م

العربية

حكم حمكمة ا�ستئناف
الواليات املتحدة الأمرييكية
الدائرة الثانية

119

148

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

العربية
والإجنليزية

د .حوراء مو�سى

151

166

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

العربية

�أ.د .عابد فايد عبد الفتاح فايد

21

79

العدد العا�شر /ال�سنة ال�سابعة /رجب  1440هـ  /مار�س  2019م.

العربية

�أ.د .خالد مو�سى توين

81

131

العدد العا�شر /ال�سنة ال�سابعة /رجب  1440هـ  /مار�س  2019م.

العربية

44

اللوائح والقوانني ّ
املنظمة للذكاء اال�صطناعي

بقلم :كري�ستوفر فونزون وكيت
هينزملان

133

137

العدد العا�شر /ال�سنة ال�سابعة /رجب  1440هـ  /مار�س  2019م.

العربية

45

تنظيم الذكاء اال�صطناعي

بقلم :الربوفي�سور ديالكرو�س

139

143

العدد العا�شر /ال�سنة ال�سابعة /رجب  1440هـ  /مار�س  2019م.

العربية

بقلم :ديريك دو بريز

145

150

العدد العا�شر /ال�سنة ال�سابعة /رجب  1440هـ  /مار�س  2019م.

العربية

46

14

االحتاد الأوربي يناق�ش الق�ضايا القانونية املتع ّلقة
بالذكاء اال�صطناعي

15

تابع كشاف أعداد المجلة
م
47
48

البحث

التطبيب عن بعد،درا�سة مقارنة بني القانون الفرن�سي
وقانون امل�س�ؤولية الطبية الإماراتي.
قرار �إداري رقم ( )30ل�سنة  2017باعتماد الالئحة حميد القطامي ،املدير العام رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة بدبي.
التنظيمية خلدمات الرعاية ال�صحية عن بعد.
د .عمرو طه بدوي حممد

49

الذكاء اال�صطناعي والقانون ،ملحة عامة.

50

ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء اال�صطناعي.
تقرير ختام ور�شة عمل ر�سم م�ستقبل املعرفة الق�ضائية
املنجزات والتطلعات يف الذكاء اال�صطناعي.

51

16

ا�سم الباحث

هاري �سوردين
معهد دبي الق�ضائي

ال�صفحات
من �إىل

بيانات الن�شر

لغة الن�شر

24

149

العدد احلادي ع�شرة /ال�سنة الثامنة� /شعبان 1441هـ� /أبريل  2020م.

العربية

150

177

العدد احلادي ع�شرة /ال�سنة الثامنة� /شعبان 1441هـ� /أبريل  2020م.

العربية

178

215

العدد احلادي ع�شرة /ال�سنة الثامنة� /شعبان 1441هـ� /أبريل  2020م.

216

218

العدد احلادي ع�شرة /ال�سنة الثامنة� /شعبان 1441هـ� /أبريل  2020م.

مرتجم عن
الإجنليزية
العربية

219

225

العدد احلادي ع�شرة /ال�سنة الثامنة� /شعبان 1441هـ� /أبريل  2020م.

العربية

17

تقديم
بقلم :القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير

فخر الصناعة اإلماراتية
حينما يتنف�س �صباح العامل ،ومع �إ�شراقة كل يوم جديد� ،أ�ضحى العامل
متيقناً �أن هناك جديد�أً �سيبزغ وي�شرق من تلك الأر�ض الطيبة فامل�ستقبل
ي�صاغ هنا ،والتاريخ يعاد تدوينه ب�سواعد �أبناء دولة الإمارات العربية
املتحدة ،هنا ي�سطر املجد �صفحاته بحروف عربية وقيادة ملهمة و�ضعت
ثقتها يف �أبناءها فا�ستنه�ضت همتهم وعزمهم ف�أجنزوا ماوعدوا فحظوا
بتقدير العامل �أجمع.
م�سبار الأمل :دولتنا �صاحبة �أول مهمة ف�ضائية علمية عربية ال�ستك�شاف
الكواكب.
�سطرت دولة الإمارات العربية املتحدة ا�سمها بحروف من نور يف التاريخ
بتحقيقها لأول �إجناز ف�ضائي غري م�سبوق على م�ستوى الوطن العربي،
والذي حققته فجر يوم  20يوليو من العام امليالدي  2020م ،ويف متام
ال�ساعة � 01:58صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية املتحدة ،بد�أ الإطالق
الناجح لـ «م�سبار الأمل» �ضمن م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ ،وجاء
الإطالق من مركز تانيجا�شيما للف�ضاء يف اليابان ،لتكون دولتنا يحفظها

alsumaitijh@dji.gov.ae

اهلل تعاىل هي �صاحبة �أول مهمة ف�ضائية علمية ال�ستك�شاف الكواكب تقودها دولة عربية،
واختلطت م�شاعر الفخر والزهو من �أبناء دولتنا وهم يتابعون بعقولهم وقلوبهم و�أعينهم
عرب �شا�شات التلفاز هذا الإجناز العربي الإماراتي بل وهم يرددون العد التنازيل باللغة
العربية مع مركز التحكم باللغة العربية يف الثواين الع�شرة الأخرية قبيل الإطالق ،لت�سمع
الدنيا ب�أ�سرها لغتنا اجلميلة مقرتنة مبهمة ف�ضائية �إماراتية تاريخية .ومت ا�ستقبال �أول
�إ�شارة من امل�سبار يف مركز التحكم مبنطقة اخلوانيج بدبي .وت�ستمرالرحلة �سبعة �أ�شهر،
يقطع خاللها امل�سبار م�سافة  493مليون كيلومرت ،قبل �أن ي�ستقر يف مداره حول املريخ يف
الربع الأول من العام 2021م ،متوافقاً مع احتفاالت دولة الإمارات العربية املتحدة باليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�سها.

يركنوا ملو�ضوعات قانونية �أكل عليها الدهر و�شرب و�أ�صبحت كلها تخرج من عباءة واحدة وكلها
�إعادة تدوير ملو�ضوعات الت�سمن وال تغني من جوع ،حتى نحقق من خالل املفكر القانوين
الإماراتي منجزات حتاكي ومتاثل تطورنا العلمي والتقني ،وبال �شك ف�إن �شباب الإمارات
والأ�سرة القانونية والعدلية بها ميلكون القدرة على �صوغ بنية ت�شريعية حديثة ومتطورة،
فدائماً و�أبداً الرهان على �شباب هذه الأمة اليخيب ،هذه ثقة قيادتنا احلكيمة فيهم وثقة �شعب
الإمارات ب�أبنائه ،بل ال �أبالغ ب�أنها �أ�صبحت ثقة املجتمع العاملي كله يف قدرات وكفاءة �أبناء و�شباب
دولة الإمارات العربية املتحدة حفظهم اهلل تعاىل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

حمطات «براكة» ت�سطر ا�سم دولتنا بجدارة �ضمن قائمة �أع�ضاء النادي النووي الدويل.
ومالبث العامل ي�شيد ويثني على خطوة م�سبار الأمل وريادة الإمارات �إال وت�أبى بالدنا حفظها
اهلل ورعاها �إال و�أن تبقى �أبداً غالفاً رئي�ساً وعنواناً بارزاً لكل ماهو جديد ومبتكر خلدمة
الإن�سانية و�سعادة ورفاه الإن�سان ،في�أتي الإجناز التاريخي الذي �أعلنت عنه م�ؤ�س�سة الإمارات
للطاقة النووية يف الأول من �أغ�سط�س 2020م ،بت�شغيل مفاعلها النووي للأغرا�ض ال�سلمية يف
حمطات براكة ،لي�سطر ا�سم دولتنا بجدارة �ضمن قائمة �أع�ضاء النادي النووي الدويل ،ونفخر
كوننا �أول دولة عربية توظف الطاقة النوورية ال�سلمية لتحقيق االزدهار والتنمية امل�ستدامة.
وت�ستخدم هذه املفاعالت �أكرث تقنيات الع�صر من تقنية وتطبيق لكل علوم الذكاء اال�صطناعي
والعلوم املتقدمة.
وختاماً :واجب الباحث وامل�شرع الإماراتي.
كل هذه القفزات الهائلة يف جمال العلم واملعرفة تفر�ض علينا نحن امل�شتغلني بالقانون �أن
نواكب هذه القفزات ب�سباق مع الزمن بت�شريعات ودرا�سات وبحوث ور�ؤى قانونية وق�ضائية
ت�ستلهم العلم وروح الع�صر وريادة دولتنا وهذا بال �شك عبء على الباحث الإماراتي يف املجال
القانوين والق�ضائي ،ب�أن يحاكي �إجنازات وم�ستجدات وطنه ،وي�ساير تقدمه العلمي فيغو�ص يف
�أعماق العلم القانوين العاملي بحثاً عن املو�ضوعات وامل�ستجدات الت�شريعية القانونية وال�سوابق
الق�ضائية العاملية وبخا�صة يف الدول التي امتلكت مثل هذه التقنيات والتي �أفرزت م�ستجدات
قانونية وق�ضائية يف علوم الف�ضاء وعلوم الطاقة النووية ،وعليهم ــــ �شباب الباحثني ــــ �أال

20

21

بقلم أسرة التحرير

عزيزي القارئ
لقد مر العامل كله بظروف طارئة عندما اجتاحت جائحة كورونا �أو ماعرف با�سم كوفيد  19دول
العامل �شرقاً وغرباً و�شما ًال وجنوباً ،و�أجربت الدول على اتخاذ عدد من التدابري االحرتازية
والوقائية فر�ضها الو�ضع القائم وطبقاً لظروف كل دولة ،ولأننا يف دولة الإمارات العربية
املتحدة التي متتلك �آليات تقنية عالية اجلودة ا�ستكملنا �أعمالنا من منازلنا وطبقنا مبد�أ
التباعد اجل�سدي فيما بيننا مع التوا�صل الفكري واملهني وقدمنا للمجتمع القانوين العدد
احلادي ع�شر من املجلة �إلكرتونياً و�أهديناه لكل العائلة القانونية داخل وخارج دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وكان لهذا العدد ال�صدى الهائل لدى كافة امل�شتغلني بالقانون م�شيدين مبا
�ضمه بني دفتيه من بحوث ودرا�سات منها ماتنا�سب مع اجلائحة مثل بحث «التطبيب عن ُبعد،
درا�سة مقارنة بني القانون الفرن�سي وقانون امل�س�ؤولية الطبية الإماراتي» .ومنها ما �أفرزته
املحاكم والعقول الغربية فيما يتعلق باخت�صا�ص املجلة وماتعنى به من مو�ضوعات.
عزيزي القارئ:
نحن معك على العهد ب�إهدائك العدد الثاين ع�شر يف موعد �صدوره �أكتوبر 2020م ،و�ستجده
متوفراً لك على قنواتنا للتوا�صل االجتماعي وعرب مكتبتنا الذكية library.dji.ae ،وكذلك
�سيكون متوفراً بالن�سخة الورقية املعتادة ،وي�سعدنا �أن نطوف معكم يف �إطاللة �سريعة على
ماي�ضمه هذا العدد من مو�ضوعات ومقاالت وت�شريعات.
�أو ًال :نحو تنظيم قانوين للحوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة درا�سة حتليلية.
تلعب ال�شركات العائلية دو ًرا بار ًزا يف حتقيق النمو االقت�صادي ،وذلك من خالل ما تقدمه من
�إ�سهامات ت�ساعد على زيادة الناجت القومي ،وتوفري فر�ص عمل ،حتى �أ�صبحت تلك ال�شركات
هي العمود الفقري لعدد كبري من االقت�صاديات الإماراتية واخلليجية،وعلى الرغم من �أهمية
ال�شركات العائلية ودورها يف االقت�صاد� ،إال �أنها تكون معر�ضة لالنهيار بكرثة؛ فوف ًقا لدرا�سة
�أعدها البنك الدويل ،ف�إن ن�سبة من ثلثني �إىل ثالثة �أرباع ال�شركات العائلية تنهار ،ويرجع
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ذلك �إىل �ضعف الإطار القانوين املنظم لل�شركات العائلية والتي تفتقد ملعايري الإدارة الر�شيدة،
وقواعد احلوكمة ،ولذلك ف�إن تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة يعد
تطبيقا لنظام يهدف �إىل �إر�ساء جمموعة من القواعد واملمار�سات تنظم العالقات بني الأطراف
الفاعلة يف هذه ال�شركات ،بالطريقة التي ت�ؤدي �إىل زيادة فاعليتها على امل�ستوى الداخلي ،داخل
ال�شركة العائلية ،وعلى امل�ستوى اخلارجي لها يف االقت�صاد الوطني.
ثانياً� :أكرب خم�س ( )5ق�ضايا وقعت مبوجب قانون التكنولوجيا يف العام  .2016يطوف الكاتب
على الق�ضايا اخلم�س الكربى يف عجالة قانونية.
ثالثاً« :هل �سي�ؤدي كوفيد � 19إىل االحتجاج ب�شرط القوة القاهرة؟ ».مقال يثري عدد من
الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات القانونية عن مفهوم القوة القاهرة و االحتجاج بجائحة كوفيد
 .19تناول فيها عدد من الكتاب الأوربيني تعريف �شرط القوة القاهرة ،والإجراءات الالزمة
لالعتداد بهذا ال�شرط.
رابعاً :من �أحكام حمكمة النق�ض الفرن�سية ،حكم الدائرة العمالية مبحكمة النق�ض بتاريخ 04
مار�س  ، 2020وهو احلكم الذي قررت فيه حمكمة النق�ض الفرن�سية �إعادة ت�صنيف العالقة
التعاقدية بني �أوبر وال�سائقني على �أنها عقد عمل .يف الواقع ،عند االت�صال مبن�صة �أوبر
الرقمية ،تن�ش�أ عالقة التبعية بني ال�سائق وال�شركة .وبالتايل ،ف�إن ال�سائق حينها ال يقدم
اخلدمات ب�صفته �شخ�ص يعمل حل�سابه اخلا�ص ،بل ب�صفته موظف ب�أوبر.
خام�ساً :يف املجال الت�شريعي :
�أ :قانون احتادي رقم  12ل�سنة 2019م ،يف �ش�أن تنظيم قطاع الف�ضاء.
ب قانون تنظيم امللكية العائلية يف �إمارة دبي قانون رقم  9ل�سنة 2020م.
وختاماً عزيزي الباحث والقارئ،،،
نرجو �أن جتدوا بني دفتي هذا العدد كل فائدة ترجونها ،وكل جديد يزيد معارفكم ثرا ًء
فبفكركم يعلو البناء القانوين والت�شريعي املرتبط بالذكاء اال�صطناعي والعلوم املتقدمة والتي
�أثبتت دولة الإمارات العربية املتحدة �أنها �صاحبة اليد العليا يف هذا امل�ضمار عربياً و�إحدى دول
ال�صف الأول عاملياً .قراءة ممتعة مفيدة نتمناها لكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
�أ�سرة التحرير
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نحو تنظيم قانوني لحوكمة
إلكترونية للشركات العائلية
ً
وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
مع اإلشارة إلى قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي رقم ( )9لسنة 2020م
دراسة تحليلية

الدكتور  /أحمد مصطفى الدبوسي السيد
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية القانون -الجامعة األمريكية في اإلمارات

مجلة علمية محكمة  Iالعدد ( I )12السنة الثامنة  Iربيع أول  1442هـ  Iأكتوبر 2020م

نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية
ً
وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
مع اإلشارة إلى قانون تنظيم الملكية العائلية
في إمارة دبي رقم ( )9لسنة 2020م
دراسة تحليلية

دكتور /أحمد مصطفى الدبوسي السيد

أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية القانون – الجامعة األمريكية في اإلمارات

المقدمة

تلعب ال�شركات العائلية دو ًرا بار ًزا يف حتقيق النمو االقت�صادي ،وذلك من خالل ما تقدمه من
�إ�سهامات ت�ساعد على زيادة الناجت القومي ،وتوفري فر�ص عمل ،حتى �أ�صبحت تلك ال�شركات هي
العمود الفقري لعدد كبري من االقت�صاديات الإماراتية واخلليجية؛ حيث �إننا جند �أن معظم
القطاعات اخلا�صة يف االقت�صاديات اخلليجية مكونة من �شركات م�ساهمة عائلية من جانب،
ومن جانب �آخر جند �أن ال�شركات العائلية ت�شكل �أكرث من  % 90من كل الن�شاطات التجارية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�شركات العائلية تقوم بدور �أ�سا�سي وحموري يف الكثري من املجاالت
التجارية ،والزراعية ،وال�صناعية ،والعقارية ،وعليه ف�إن دعمها ،والعمل على توفري املناخ
ال�صحي ال�ستقرارها ،هو يف الواقع ا�ستثمار مبا�شر يف االقت�صاد الوطني.
وعلى الرغم من �أهمية ال�شركات العائلية ودورها يف االقت�صاد� ،إال �أنها تكون معر�ضة لالنهيار
بكرثة؛ فوف ًقا لدرا�سة �أعدها البنك الدويل ،ف�إن ن�سبة من ثلثني �إىل ثالثة �أرباع ال�شركات
العائلية تنهار� ،أو يقوم امل�ؤ�س�س ببيعها خالل فرتة حياته ،ويرجع ذلك �إىل �ضعف الإطار
القانوين املنظم لل�شركات العائلية والتي تفتقد ملعايري الإدارة الر�شيدة ،وقواعد احلوكمة

دكتور /أحمد مصطفى الدبوسي السيد
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نتيجة �سيطرة العواطف والعالقات االجتماعية على �إدارتها (((.
ويف ع�صر عوملة التكنولوجيا احلديثة الذي و�صل �إليه العامل الآن ،والذي هو يف تطور م�ستمر،
ً
معر�ضا لالنهيار ،بل �إن بع�ضها بالفعل بد�أ ينهار ،لعدم
�أ�صبح الكثري من هذه ال�شركات العائلية
قدرتها على مواكبة التكنولوجيا وو�سائل االت�صاالت احلديثة ،والتي �أدت �إىل ظهور مناف�سني
جدد ،وظهور �سلوك جديد للعمالء يف �إجناز معامالتهم املالية.
ي�ضاف �إىل ذلك ما �شهدته �أ�سواق الأوراق املالية اخلليجية والعاملية ،التي تكون يف الغالب� ،أ�سهم
تلك ال�شركات العائلية متداولة بها من �سيا�سات حترر ،حتى �أ�صبحت املناف�سة بني ال�شركات
العائلية داخل �سوق الأوراق املالية مع غريها من ال�شركات الأجنبية ،لي�ست يف �صالح ال�شركات
العائلية ،وكذلك ما حدث يف الآونة الأخرية من انهيارات يف الأ�سواق املالية �أدت �إىل املطالبة
ب�ضرورة وجود جمموعة من ال�ضوابط والأعراف املهنية ،من �أجل حتقيق الثقة وامل�صداقية
لل�شركات العائلية.
ومن ثم وجب البحث عن تقنيات و�أ�ساليب مبتكرة �إدارية جديدة ،واتباع ا�سرتاتيجيات جديدة
يف الإدارة ،ل�ضمان جناح وا�ستمرار ال�شركات العائلية وا�ستقرارها ،ولتحقيق الثقة وامل�صداقية
لهذه ال�شركات.
(((
ودخل مفهوم احلوكمة جمال التطبيق على ال�شركات بعد اخل�سائر املالية الكبرية التي
تعر�ض لها عدد من ال�شركات العاملية بعد الف�ضائح التي تعر�ضت لها؛ حيث ظهرت احلاجة
�إىل �إيجاد طرق �إجرائية ت�ساعد القائمني على �إدارة ال�شركات على اتخاذ القرارات بطريقة
�صحيحة ،بحيث ت�صب نتائج قراراتهم مبا�شرة يف جناح ومنو ال�شركة ،وحتقيق �أهدافها ،لذا
جاءت مبادئ احلوكمة لت�ضع لنا �أ�سا�ساً ميكن �أن ي�سهم يف ا�ستقرار وتطور ال�شركات العائلية؛
فاحلوكمة هي الأ�سلوب الذي يحقق التوازن بني الأهداف االقت�صادية واالجتماعية.
فتطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة يعد تطبيقاً لنظام يهدف �إىل �إر�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.
((( عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OCEDمبادئ 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
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جمموعة من القواعد واملمار�سات تنظم العالقات بني الأطراف الفاعلة يف هذه ال�شركات،
بالطريقة التي ت�ؤدي �إىل زيادة فاعليتها على امل�ستوى الداخلي ،داخل ال�شركة العائلية ،وعلى
امل�ستوى اخلارجي لها يف االقت�صاد الوطني.
�إال �أنه بالرغم من �أهمية ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،فقد مت �إهمالها يف الكتابات اخلا�صة
باحلوكمة ،وهذا ما ذهب �إليه جانب من الفقه ((( بالقول :لقد ركزنا جميعا ،وب�صفة تكاد تكون
�شاملة ،على م�س�ألة حوكمة ال�شركات يف ال�شركات العامة� ،أو املدرجة للتداول يف �سوق الأوراق
املالية� ،أو التي يتم تداولها يف ال�سوق ،ونحن جميعا نعلم �أن � % 90أو �أكرث من ال�صفقات التي
تتم يف بور�صات الأوراق املالية يف خمتلف �أنحاء العامل تتم عن طريق �شركات� ،إما خا�ضعة لإدارة
العائلة� ،أو مملوكة عائلياً.
وقد �سعى املتخ�ص�صون يف جمال احلوكمة �إىل حماولة تطويرها ،وذلك عن طريق ا�ستخدام
مبادئها التي تقوم عليها ،وال�ضوابط التي تتميز بها ،بطريقة �إلكرتونية ،وذلك عن طريق
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،وو�سائل االت�صاالت املتطورة ،لتحقيق �أهداف احلوكمة ب�صورة
�أكرث دقة ،و�أكرث فعالية من احلوكمة التقليدية؛ فالإلكرتونية املق�صودة يف م�صطلح احلوكمة
الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة هي احلوكمة املعتمدة يف مبادئها على تكنولوجيا
املعلومات.
وال يخفى على �أحد الآن �أن التكنولوجيا احلديثة يف جمال املعلومات واالت�صاالت �أ�صبحت جزءاً
�أ�سا�سياً يف �سري احلياة ،ويف �إجناز الكثري من الأعمال يف �أ�سرع وقت؛ فالتكنولوجيا احلديثة
تقوم باخت�صار الزمن وامل�سافات ،وتعمل على �سرعة حتديث وتغيري �أمناط و�أ�س�س ،وو�سائل
�إي�صال املعرفة واملعلومات يف وقت قيا�سي .ولذلك يجب على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ل�ضمان
ا�ستمراريتها� ،أن تدخل عامل التكنولوجيا ،وتطور من طرق �إدارتها ،لت�سطيع املناف�سة يف الأ�سواق
ملحا،
املالية الدولية؛ فتطبيق احلوكمة الإلكرتونية على هذا النوع من ال�شركات �أ�صبح �أم ًرا َّ
وذلك لطبيعة تلك ال�شركات ،و�أهميتها ،وانت�شارها الوا�سع ،و�أثرها الوا�ضح على االقت�صاد.
لذلك �أو�صى تقرير جلنة املجتمع الأوروبي ال�صادر يف عام  ((( 2002با�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة يف الإدارة ،و�أ�شار �إىل �أن ذلك يعد �إ�ضافة �إىل الثقافة التنظيمية ،ومن ثم تعزيز ودعم
ال�سيا�سات التنظيمية داخل ال�شركات.
((( ﺴﺘﻴﻔﻴﻥ ﺩﻴﻔﻴﺯ ،دليل تأسيس حوكمة الرشكات يف األسواق الصاعدة ،الصادر عن ( ،)CIPEمركز املرشوعات الدولية الخاصة،2005 ،
ص ،10راجع ذلك عىلhttp://www.kantakji.com/media/165535/file3278.pdf :
(2) Commission of European Communities, 11/3/ 2003.
http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/innovation_policy_updating_union.pdf
دكتور /أحمد مصطفى الدبوسي السيد
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ومن ثم جاءت احلوكمة الإلكرتونية التي تعد �أحد �أهم الو�سائل املتطورة يف جمال حوكمة
ال�شركات ،والتي تتمتع ب�أهمية كبرية على امل�ستوى الوطني والدويل ،وذلك يف جمال حتقيق
اخلطط والأهداف ،والو�صول �إىل اجلودة والتمييز ،ومن ثم دفع عجلة التنمية لل�شركات
من جانب ،ومن جانب �آخر ا�ستمرار جناحها على املدى الطويل ،فهي نظام �إلكرتوين يعمل
على ت�سهيل وحت�سني ال�شفافية ،وتوفري معلومات �سريعة ون�شرها �إلكرتونيا وحت�سني الكفاءة
الإدارية واخلدمات العامة يف جميع �أن�شطة ال�شركة.
كذلك تعد احلوكمة الإلكرتونية و�سيلة ت�ساعد امل�ساهمني وخمتلف �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركة
العائلية امل�ساهمة على احل�صول على حقوقهم وممار�سة واجباتهم عرب الو�سائل الإلكرتونية،
مبعنى ا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت لإ�ضفاء مزيد من الفعالية ،وال�سرعة
وال�شفافية على �أداء �أن�شطة ال�شركة ،ون�شر املعلومات للعموم ،وللم�ؤ�س�سات الأخرى.
وكذلك ت�ساعد احلوكمة الإلكرتونية من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تفعيل الدور
الرقابي على عمل �إدارة ال�شركة ،وحت�سني �أدائها ،والإ�سهام يف بناء ال�شفافية بينها وبني العمالء،
وا�ستغاللها يف تطوير الن�شاط الإنتاجي لل�شركة ،واالرتقاء بو�ضعها املايل ،واملحافظة على
م�صالح خمتلف الأطراف املتعاملة معها.
فا�ستخدام تلك املبادئ بطريقة �إلكرتونية ي�ساعد ال�شركات العائلية امل�ساهمة على جتنب
ال�صراع على الإدارة ،وف�ساد الإدارة ،ومن ثم فرار ر�ؤو�س الأموال ،و�إ�ضعاف قدرة تلك ال�شركات
املالية من جانب ،ومن جانب �آخر �سوف ي�ساعد على زيادة اال�ستثمار فيها ،فال�شركات التي
�سوف تتمتع بحوكمة �إلكرتونية �ستكون حمطة جذب للم�ستثمرين؛ فامل�ستثمر �سوف يف�ضل
غالباً اال�ستثمار يف ال�شركات التي تتمتع بحوكمة �إلكرتونية ،و�إدارة جيدة ،لتجنب اخل�سائر من
جانب ،وللم�شاركة وم�ساءلة امل�س�ؤولني عن �أموال ال�شركة يف �أي وقت ،ومن �أي مكان ،عن طريق
ا�ستخدام �أ�ساليب احلوكمة الإلكرتونية.
�إال �أنه بالرغم من املزايا التي تقدمها احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،وكذلك
للم�ساهمني فيها ،ف�إنه يقابل ذلك النوع من احلوكمة احلديثة العديد من التحديات والعقبات،
والتي ترجع �إىل طبيعتها التكنولوجية ،ومن ثم �أ�صبحت غري منت�شرة التطبيق حالياً با�ستثناء
جمموعة البالد التي تطبق مبادئ احلوكمة الإلكرتونية يف الدوائر احلكومية اخلا�صة بها� ،أما
يف جمال ال�شركات فلم تنظم احلوكمة الإلكرتونية يف �أي نظام قانوين ومنها النظام القانوين
الإماراتي ،لذا كان عنوان بحثنا هو نحو حوكمة �إلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة يف قانون
ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة .2015
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مشكلة البحث:

تكمن م�شكلة البحث الأوىل يف غياب التنظيم الت�شريعي للحوكمة الإلكرتونية لل�شركات
العائلية ب�شكل عام ،وامل�ساهمة ب�شكل خا�ص ،وعدم وجود ر�ؤية وا�ضحة لتنظيم قانوين لها حتى
الآن.
�أما م�شكلة البحث الثانية فترتكز يف �أن حتول ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف �أعمالها ومعامالتها
�إىل املعامالت الإلكرتونية ،مل يقابلها ذات التقدم واالعتماد على التكنولوجيا احلديثة على
امل�ستوى الإداري والتنظيمي ،ومن ثم كيف ميكن لل�شركات العائلية امل�ساهمة اخلا�ضعة لقانون
ال�شركات الإماراتي اال�ستفادة من تطبيق احلوكمة الإلكرتونية عليها؟.
وتكمن م�شكلة البحث الأخرية يف التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على
ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف قانون ال�شركات الإماراتي ،وكيفية �إيجاد حلول لها.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
1.هل هناك حوكمة �إلكرتونية؟ وهل لها ذاتية خا�صة متيزها عن احلوكمة التقليدية
لل�شركات؟.
2.كيف ميكن للحوكمة الإلكرتونية �أن ت�ساعد ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف حتقيق
�أهدافها؟.
3.كيف ميكننا تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة؟.
4.ما التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية؟ وكيف ميكن
مواجهتها؟.
أهمية البحث:

تنبع �أهمية البحث من كون حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة مل تعد خياراً ،بل �أ�صبحت
�ضرورة ال�ستمرار هذا النوع من ال�شركات ومنوها ،وفى �سبيل احل�صول على �أف�ضل مزايا
احلوكمة لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،ف�إنه يجب تطبيق الأ�سلوب املتطور من احلوكمة عليها،
وهو احلوكمة الإلكرتونية.
لذا ف�إننا نبحث من خالل هذه الدرا�سة عن مدى �إمكانية تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على
ال�شركات العائلية امل�ساهمة اخلا�ضعة للقانون الإماراتي ،وكيفية ح�صولها على �أف�ضل مزايا
من تطبيق مبادئ احلوكمة الإلكرتونية عليها ،من ثم حتقيق ا�ستقرار مايل واقت�صادي ،ومنو
ا�ستثماراتها ،من خالل زيادة حجم ر�أ�س مال امل�ساهمني.
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الدراسات السابقة:

بالرغم من توافر بع�ض الدرا�سات اخلا�صة بحوكمة ال�شركات العائلية ب�صفة عامة� ،إال �أننا جند
�أن احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة هي �شبه معدومة ،حيث ال تتوافر يف هذا
املجال البحثي درا�سات �سابقة ،با�ستثناء دار�سات خا�صة باحلوكمة الإلكرتونية للإدارات املحلية
يف بع�ض الدول فقط ،لذا جاءت هذه الدرا�سة حماولة وبداية بحثية يف هذا املو�ضوع ،حتى تكون
�أ�سا�ساً لبحوث �أخرى يف جمال احلوكمة الإلكرتونية ،يف جمال ال�شركات التجارية.
وبناء على ما �سبق ف�إنه ميكننا �أن نتناول حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة و�إمكانية تطبيق احلوكمة الإلكرتونية عليها من خالل التق�سيم الآتي- :
خطة البحث:
املبحث الأول :ماهية حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة؟.
املبحث الثاين :ماهية احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة؟.
املبحث الثالث :مبادئ احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة؟.
المبحث األول
ماهية حوكمة الشركات العائلية المساهمة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ت�شكل ال�شركات العائلية �إحدى �أهم دعائم االقت�صاد الإماراتي ،وهو الأمر الذي يفر�ض على هذه
ال�شركات �ضرورة التحول نحو �أ�ساليب الإدارة احلديثة ،التي توفر لها فر�ص التطور امل�ستدام،
ومتكنها من اال�ستمرار ،حتى من دون الدعم الذي كان يوفره لها الآباء امل�ؤ�س�سون و�أجيالهم
الالحقة ،واالنطالق نحو النجاح يف ظل حتديات العوملة ،والتجارة احلرة ،واحلدود املفتوحة،
والفر�ص التي تتيحها �أو تفر�ضها �أ�ساليب ،واجتاهات ،وتطورات التكنولوجيا احلديثة (((.
وال�شركات العائلية امل�ساهمة لها طبيعتها اخلا�صة التي متيزها عن باقي ال�شركات ،وقد غاب
((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،بحث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي
الثالث(،الحوكمة والتنظيم القانوين ألسواق املال) ،كلية القانون الكويتية العاملية 11-10 ،مايو 2016م ،منشور مبجلة كلية القانون الكويتية
العاملية ،الجزء الثاين ،العدد  ،15سبتمرب  ،2016ص .302
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تنظيمها الت�شريعي يف قانون ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة � ،2015إال �أن امل�شرع يف �إمارة دبي
قد �أ�صدر قانوناً لتنظيم امللكية العائلية يف �إمارة دبي رقم ( )9ل�سنة 2020م ،والذي ن�ص على
جمموعة من القواعد لتنظيم امللكية العائلية والتي يعد من �ضمنها ال�شركات العائلية ،حيث
ن�ص يف املادة ( )4من القانون على �أن ( تطبق �أحكام هذا القانون بناء على رغبة �أفراد العائلة،
الذين جتمعهم ملكية م�شرتكة� ،سواء كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون �أو يتم ت�أ�سي�سها بعد
العمل به ،والتي يكون حملها:
 -1الأ�سهم واحل�ص�ص يف ال�شركات التجارية ،وال�شركات املدنية و�أ�صول امل�ؤ�س�سات الفردية
با�ستثناء ال�شركة امل�ساهمة العامة).
ومن ثم ف�إن ن�ص املادة �سالفة الذكر قد �أ�شار �إىل �أن ن�صو�ص القانون رقم ( )9ل�سنة 2020م،
واخلا�صة بامللكية العائلية يطبق على جميع �أنواع ال�شركات العائلية فيما عدا ال�شركات العائلية
التي تنظم يف �صورة �شركات م�ساهمة عامة ،ونرى �أنه بالرغم من هذا اال�ستثناء ،وبالرغم من
�أن امل�شرع يف �إمارة دبي مل ي�شري �صراح ًة �إىل ن�صو�ص قانونية خا�صة تنظم ال�شركات العائلية،
�إال �أن هذا القانون يعد �أول اخلطوات نحو وجود قانون خا�ص ينظم ال�شركات العائلية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
لذا يواجه تطبيق احلوكمة التقليدية �أو الإلكرتونية عليها حتديات عديدة ،فعلى الرغم من
تنوع وتعدد الآليات املتبعة يف �إطار حوكمة ال�شركات والتي تعد ناجتة عن اجتهادات فقهية،
ولي�ست جزءاً من نظام قانوين �صادر من جهة ت�شريعية� ،إال �أنه ميكن االتفاق على منوذج مثايل
لقواعد احلوكمة يف ال�شركات العائلية.
وميكننا تو�ضيح ذلك الأمر من خالل التق�سيم الآتي:
املطلب الأول :ماهية ال�شركات العائلية امل�ساهمة.
املطلب الثاين :قواعد حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة.
املطلب الثالث :الو�ضع احلايل لل�شركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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المطلب األول
مفهوم الشركات العائلية المساهمة
وطبيعتها القانونية

يواجه حتديد مفهوم لل�شركات العائلية العديد من ال�صعوبات ،حيث يوجد �أكرث من ()93
تعري ًفا لل�شركات العائلية لدى الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ((( ،فبالرغم من �أن ال�شركات
العائلية متثل اجلزء الأكرب من ال�شركات املكونة للقطاع التجاري ،ورغم الأهمية التي تكت�سبها
هذه ال�شركات العائلية� ،إال �أنه ال يوجد لها مفهوم وا�ضح� ،أو تعريف حمدد لطبيعتها التمييزية،
مقارنة بغريها من ال�شركات ،خا�صة فيما يتعلق بامللكية والإدارة (((.
واالختالفات يف التعاريف اخلا�صة مبفهوم ال�شركة العائلية لي�ست قا�صرة على املجال التنظيمي
والقانوين ،و�إمنا هي اختالفات يف امل�ستوى البحثي �أي�ضا (((؛ فما يقارب ( )%33من البحوث
اخلا�صة بال�شركات العائلية ،ال تقوم بتبني تعريف حمدد ،عند احلديث عن ال�شركات العائلية،
ون�سبة ( )%25من الدرا�سات يف ذات املجال تقوم بتبني واختالق تعاريف يقرتحها الباحثون
�أنف�سهم ،مبعنى �آخر ف�إن هذه الدرا�سات ال تقوم بتبني �أي من التعاريف القائمة (((.
(((
وقد �سعى بع�ض الباحثني لإيجاد تعريف لل�شركات العائلية ،حيث عرف جانب من الفقه
(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
((( 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  ،2011ص .84
((( 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
((( موالي لخرض ،حوكمة الرشكات العائلية ،امللتقى العلمي الدويل ،حول آليات حوكمة املؤسسات ،ومتطلبات تحقيق التنمية املستدامة،
ورقلة الجزائر 26-25 ،نوفمرب  ،2013ص.183
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
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ال�شركة العائلية ب�أنها ال�شركة التي ت�سيطر فيها عائلة واحدة على القوة الت�صويتية� ،أو تكون
ال�شركة مملوكة بالكامل لعائلة واحدة ،بحيث تكون غالبية الت�صويت حتت �سيطرة عائلة
واحدة ،وذهب جانب �آخر من الفقه ((( �إىل تعريف ال�شركات العائلية على �أنها م�شروعات فردية،
تتخذ فيها ال�شركة �شكل �شركات الأ�شخا�ص ،وال يق�سم ر�أ�س مالها �إىل �أ�سهم قابلة للتداول،
وتتحد بها امللكية والإدارة.
وجاء تعريف �آخر يف الفقه ((( ب�شرط جديد لتحديد تعريف ال�شركات العائلية ،ا�شرتط فيه
حتى تكون ال�شركة عائلية� ،أن يكون املدير التنفيذي لل�شركة من �أفراد العائلة ،حيث عرف
ال�شركات العائلية ب�أنها ال�شركة التي ت�سيطر العائلة فيها على امللكية الرئي�سة للأ�سهم القادرة
على الت�صويت� ،أو ال�شركة التي تكون العائلة م�سيطرة فيها على جمل�س �إدارتها ،بحيث يكون
املدير التنفيذي لل�شركة من العائلة ،وال تعترب �أية �شركة حتت �سيطرة عائلية عندما يكون
املدير التنفيذي لل�شركة من غري �أفراد العائلة.
وقد انتقد جانب من الفقه ((( هذا التعريف بالقول ب�أنه من ال�ضروري التفرقة بني معياري
ال�سيطرة على امللكية ،وال�سيطرة على الإدارة ،فهناك بع�ض ال�شركات املدرجة يف الأ�سواق املالية
ت�صنف على �أنها عائلية على الرغم من �أن ملكية العائلة فيها لي�ست ملكية رئي�سة ،ويرجع ذلك
�إىل �أن العائلة ت�سيطر على �إدارة ال�شركة عن طريق تعيني �أحد �أفراد العائلة كرئي�س تنفيذي
لل�شركة ،وعليه ف�إن ال�شركة ،وف ًقا لهذا التعريف ،تعترب عائلية ،على الرغم من عدم امتالك
العائلة حل�صة رئي�سة فيها.
وذهب جانب فقهي ((( �إىل القول ب�أنه تكون ال�شركة عائلية �إذا كانت متلكها العائلة ممثلة
بالزوج ،والزوجة ،والأبناء ،وعرف البنك الدويل ((( ال�شركات العائلية ب�أنها ال�شركة التي متلك
غالبيتها ،وت�سيطر على �إدارتها عائلة معينة.
developpements%20algeriens%20dans%20le%20cadre%20du%20cours%20/moulaii_lakhder.pdf
((( 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
((( 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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ونرى مع جانب من الفقه ((( �أن ال�شركات ت�صبح �شركات عائلية �إذا كانت من منظور �إدارتها ،تعد
�شركة عائلية ،وذلك �إذا كان ما يزيد عن  %50من �أ�سهم ال�شركة مملوكا لعائلة واحدة تربطها
قرابة الن�سب �أو امل�صاهرة� ،أو �إذا كان فريق �إدارة ال�شركة ي�شكل  %51من العائلة الواحدة.
وعرف امل�شرع يف �إمارة دبي امللكية العائلية يف املادة رقم ( )2من القانون رقم ( )9ل�سنة 2020
ال�صادر ب�ش�أن تنظيم امللكية العائلية ب�أنها (الأموال املنقولة وغري املنقولة ،وحقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة وحقوق امللكية ال�صناعية لرباءات االخرتاع والر�سوم والنماذج ال�صناعية
والعالمات التجارية وغريها من احلقوق الأخرى التي تكون حم ً
ال لعقد امللكية العائلية)،
ون�ص كذلك يف ذات املادة �سالفة الذكر على �أن عقد امللكية العائلية هو ( اتفاق يتم �إبرامه
بني �أفراد العائلة ،الذى جتمعهم وحدة العمل �أو امل�صلحة يتم مبوجبه تنظيم امللكية العائلية
بو�صفها ً
مال �شائعا بينهم ،وذلك حتديد كيفية �إدارة هذه امللكية).
ومن هذه التعريفات ال�سابقة ،نرى �أن ال�شركة العائلية تعد هي ال�شركة التي تكون العائلة
م�سيطرة فيها على جمل�س �إدارتها ،على �أن يكون املدير التنفيذي لل�شركة من �أفراد العائلة.
فال�شركات العائلية تكت�سب �شهرتها وتن�سب �إىل م�ؤ�س�سها� ،إىل �أن تتوارث الأجيال املتعاقبة
م�ؤ�س�س هذه ال�شركة ،وال�شركة العائلية تعد من ال�شركات التي ترتكز فيها القوة وامللكية يف يد
�شخ�ص واحد� ،أو ل�صالح عائلة واحدة ،فهذا النوع من ال�شركات يتمتع بثالث خ�صائ�ص �أ�سا�سية،
هي:
1.الت�أثري الذي ميكن �أن ميار�سه امل�ؤ�س�س على ال�شركة.
2.تنوع الأدوار التي ميكن �أن يقوم بها �أفراد العائلة الواحدة.
3.نية اال�ستمرارية بني الأجيال (((.
وهذا ما �سعى امل�شرع يف �إمارة دبي �إىل حتقيقه ،حيث ن�ص يف املادة ( )3من قانون تنظيم امللكية
العائلية رقم ( )9ل�سنة  2020على �أن هذا القانون يهدف �إىل:
1.و�ضع �إطار قانوين �شامل ووا�ضح لتنظيم امللكية العائلية يف الإمارة ،وت�سهيل انتقالها بني
الأجيال املتعاقبة ب�سهوله وي�سر.
((( 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-albertbirhashirwa-rwibunza-lwango-jury-president-per-agrell
نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية
35

2.املحافظة على ا�ستمرارية امللكية العائلية ،وتعزيز الدور الذي تقوم به يف حتقيق النمو
االقت�صادي واالجتماعي يف الإمارة.
3.املحافظة على التما�سك االجتماعي ،واالبتعاد عن كل ما يثري املنازعات بني �أفراد العائلة
الواحدة.
4.مل �شمل �أفراد العائلة �ضمن �شراكات قوية ومتينة ،ت�ستطيع املناف�سة يف كافة الأن�شطة
االقت�صادية وحتفيزها على خدمة املجتمع ،وبخا�صة يف جمال التعليم وال�صحة والثقافة.
5.الإيفاء باحتياجات التطور والنمو ،عن طريق تنمية قدرة القيادات ال�شابة من الأجيال
املتعاقبة لإدارة امللكية العائلية ،ومتكينهم من اال�ستفادة من خربة الآباء والأجداد.
واعتمدت امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعة يف املفو�ضية الأوروبية ((( عددًا من احلاالت ،لتحديد
املق�صود بال�شركات العائلية وهي:
�1.أن تكون �أغلبية امللكية حتت �سيطرة �شخ�ص امل�ؤ�س�س لل�شركة�،أو �أحد �أفراد �أ�سرته�،أو �أي
�شخ�ص قام باال�ستحواذ عليها.
�2.أال تقل ملكية العائلة عن  %25من �أ�سهم ال�شركة� ،إذا كانت ال�شركة مقيدة يف �سوق الأوراق
املالية.
� 3.إذا كانت العائلة تتحكم يف اتخاذ القرارات يف ال�شركة �سواء ب�شكل مبا�شر� ،أو غري مبا�شر.
4.وجود �أحد �أفراد العائلة على الأقل ،يف جمل�س �إدارة ال�شركة.
وقد ذهب جانب من الفقه ((( �إىل القول ب�أن الن�سبة املطلوبة مللكية العائلة لل�شركة تختلف يف
حالة ما �إذا كانت هذه ال�شركة م�سجلة يف �أ�سواق املال �أم غري م�سجلة ،ف�إذا كانت ال�شركة العائلية
مدرجة يف الأ�سواق املالية ،ف�إن ن�سبة العائلة يف ملكية ال�شركة تكون �أكرث من � %10إىل ،%25
بينما يف حالة ما �إذا كانت ال�شركة العائلية غري مدرجة يف الأ�سواق املالية ،ف�إن الن�سبة تنخف�ض
�إىل �أقل من  %50من �أ�سهم ال�شركة.
ون�صت املادة ( )6من القانون رقم ( )9ل�سنة  2020ب�ش�أن امللكية العائلية يف دبي على �أنه ي�شرتط
(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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يف عقد امللكية العائلية حتى يكون �صحيحاً ما يلي:
�1.أن يكون �أطرافه �أع�ضاء يف العائلة.
�2.أن يجمع بني �أطرافه عمل واحد �أو م�صلحة م�شرتكة.
�3.أن يتم حتديد ن�صيب وح�صة كل �شريك يف عقد امللكية العائلية.
�4.أن تكون الأموال التي متثل حمل عقد امللكية العائلية مملوكة لأطرافه �أو لديهم حق
الت�صرف بها.
�5.أن تتم امل�صادقة عليه لدي الكاتب العدل ،وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف
القانون رقم ( )4ل�سنة .2013
�6.أال يكون خمالفا للنظام العام.
وبتطبيق هذا الن�ص على ال�شركات العائلية ،تكون ال�شركة العائلية يف دبي هي ال�شركة التي
تتكون من �أع�ضاء من عائلة واحدة لتحقق هدف وم�صلحة م�شرتكة بينهم ،على �أن يكون لكل
واحد منهم يف ال�شركة ن�صيب وح�صة حمددة �سلفاً  ،بعد ا�ستيفاء ال�شروط املحددة يف القانون.
ومتر ال�شركات العائلية بعدة مراحل ،وهي:
�أو ًال :مرحلة امل�ؤ�س�س:
تعد هذه املرحلة هي املرحلة الأوىل من مراحل ال�شركة العائلية ،وتكون �إدارة ال�شركة يف هذه
املرحلة حتت �إدارة فردية مل�ؤ�س�س ال�شركة ،وفى هذه املرحلة ي�صعب تطبيق مبادئ احلوكمة على
ال�شركة العائلية؛ نظ ًرا للطبيعة الفردية لها يف هذه املرحلة ،وحت ُّكم امل�ؤ�س�س بعمل ال�شركة (((.
ولهذه املرحلة �أهمية خا�صة يف مراحل ال�شركة القادمة ،خا�صة يف اجليلني الثاين والثالث ،لذا
يجب يف هذه املرحلة و�ضع خطة �إدارة ال�شركة بعد وفاة �أو خروج امل�ؤ�س�س ،وتهيئة الأبناء لتويل
زمام �إدارة ال�شركة ((( ،وهذا الأمر يجب �أن يتم حتت �إ�شراف امل�ؤ�س�س؛ ف�سيطرة امل�ؤ�س�س على
ال�شركة العائلية متكنه من و�ضع هذه اخلطة مبفرده دون احلاجة �إىل �أن ي�ضطر للدخول يف
مفاو�ضات وم�ساومات مع �أبنائه.
(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.
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ثانيا :مرحلة الأبناء:
تعد املرحلة الثانية من مراحل ال�شركة العائلية هي مرحلة الأبناء ،وهي املرحلة التي تنتقل
فيها ملكية ال�شركة و�إدارتها من امل�ؤ�س�س �إىل الأبناء� ،سواء كان ذلك لوفاة امل�ؤ�س�س �أو تقاعده،
ويعد من �أهم ما مييز هذه املرحلة من مراحل ال�شركة العائلية هو االنتقال من �أ�سلوب الإدارة
الفردي �إىل الإدارة اجلماعية ،وذلك عن طريق االتفاق حول �سيا�سات عمل وا�ضحة ،وتطوير
و�سائل االت�صال ،و�شفافية العمل بني �أ�صحاب الإدارة اجلماعية ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرار وجناح
ال�شركة العائلية ،والن�أي بها عن اخلالفات التي عاد ًة ما تطر�أ وتنت�شر يف هذه املرحلة.
وفى هذه املرحلة يجب �أن يعمل الأبناء على تهيئة ال�شركة لالنتقال للمرحلة الثالثة ،وذلك عن
طريق االتفاق حول خطة لالنتقال ت�ضمن االنتقال لل�شركة ب�سال�سة للمرحلة الثالثة ،و�إيجاد
خارطة طريق تتنا�سب مع خ�صائ�ص املرحلة الثالثة من حياة ال�شركات العائلية (((.
ثالثا :مرحلة �أبناء العمومة وباقي �أفراد العائلة:
تعد مرحلة انتقال ال�شركة العائلية �إىل مرحلة �أبناء العمومة وباقي �أفراد العائلة من �أخطر
و�أ�صعب املراحل؛ وترجع خطورة هذه املرحلة �إىل �أن ملكية ال�شركة و�إدارتها تنتقل فيها غالبا
�إىل �أحفاد امل�ؤ�س�سني ،و�أبناء العمومة ،مما يزيد عدد مالك ومديري ال�شركة ،وهو الأمر الذي
يكون عائقاً �أمام �إيجاد اتفاق وان�سجام دائم بينهم ،حول توجيه و�إدارة �أعمال ال�شركة ،وعليه
تزداد التحديات ،وتنتقل �أي خالفات قائمة بني الأخوة يف املرحلة الثانية لأفراد العائلة اجلدد،
بالإ�ضافة �إىل ال�صراع بني �أفرع العائلة (((.
لذا يجب ،يف هذه املرحلة� ،أن يتم و�ضع �آلية وا�ضحة ت�ساعد على اتخاذ وتنفيذ القرارات
اال�سرتاتيجية لل�شركة ،وت�سوية اخلالفات العائلية يف ال�شركة ،وتخارج ال�شركاء ،و�سيا�سات
توزيع الأرباح ،وذلك عن طريق اعتماد وتطبيق مبادئ احلوكمة.
والأ�صل �أن يتم �إن�شاء ال�شركة العائلية يف �صورة �شركة ت�ضامن� ،أو تو�صية ب�سيطة� ،إال �أنه يف
الوقت احلايل قد برزت �شركات عائلية تتخذ �شكل �شركات م�ساهمة عامة ،نتيجة ت�أ�سي�سها
ك�شركة م�ساهمة� ،أو حتويل �صفتها� ،أو اندماجها ،وذهب جانب فقهي ((( �إىل �أن ال�شركات
(1) Ibid, P.15.

((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،مرجع سابق ،ص.310
(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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العائلية تبد�أ من �إطار عائلي ،ومن ثم ت�ضطر ال�شركة �إىل احل�صول على ر�ؤو�س �أموال خارجية
للتو�سع ،الأمر الذي يرتتب عليه تخفي�ض امللكية العائلية لل�شركة ،ومن ثم ت�صبح ال�شركة
�شركة م�ساهمة عامة قائمة على ملكيات مفتتة ،وعليه تنف�صل امللكية عن الإدارة ،وتدار ال�شركة
من قبل �إدارات احرتافية.
ونرى �أنه �إذا اتخذت ال�شركات العائلية �شكل ال�شركة امل�ساهمة ف�إن ذلك ي�ساعد على حتديد
م�س�ؤولية امل�ساهم يف ال�شركة ،و�سهولة تداول الأ�سهم من جانب ،وجتميع م�صالح العائلة يف
م�صلحة واحدة ،بحيث تكون �إدارة ال�شركة مق�صورة عليهم باتخاذ القرارات ،وتكوين جمل�س
الإدارة ،واال�ستفادة من �أي منا�صب �إدارية ومكاف�آت من جانب ،ومن جانب �آخر ي�ساعد حتول
ال�شركات العائلية �إىل �شركات عائلية م�ساهمة يف �إمكانية تطبيق قواعد احلوكمة عليها.
ويحقق �إن�شاء ال�شركات العائلية يف �صورة �شركات عائلية م�ساهمة� ،سواء كانت م�ساهمة خا�صة،
�أو م�ساهمة عامة عدة مزايا ،ميكننا تو�ضيحها فيما يلي:
�أوال :مزايا حتول وت�أ�سي�س ال�شركات العائلية يف �صورة م�ساهمة خا�صة:
1.ي�ساعد ت�أ�سي�س وحتول ال�شركات العائلية ،يف �صورة �شركات م�ساهمة خا�صة ،على �إبقاء
�سيطرة العائلة على ال�شركة ،مع �إمكانية دخول �شركاء من خارج العائلة ،من خالل تنظيم
ال�شركة ،وتنظيم ملكية الأ�سهم ،عن طريق تنظيم ملكية الأ�سهم �إىل فئات و�أنواع يختلف
كل نوع عن الآخر ((( ،حيث ميكن لأفراد العائلة ،عند ت�أ�سي�س ال�شركة العائلية يف �صورة
�شركة م�ساهمة خا�صة تق�سيم �أ�سهم ال�شركة �إىل عدة �أق�سام ،الق�سم الأول� :أ�سهم ممتازة
مملوكة غالباً لأفراد العائلة م�ؤ�س�سة ال�شركة ،متنح �صاحبها حق الت�صويت ب�أكرث من
�صوت لكل �سهم يحمله يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية وغري العادية� .أما الق�سم
الثاين� :أ�سهم عادية يتم يف الغالب طرحها للبيع بعد ت�أ�سي�س ال�شركة ،لزيادة ر�أ�س مالها،
وهي متنح �صاحبها حق الت�صويت ب�صوت واحد فقط� .أما الق�سم الثالث فهي �أ�سهم ال متنح
�صاحبها حق الت�صويت ،والتي قد متنح كحافر �أو مكاف�أة للعاملني بال�شركة.
2.ي�ساعد ت�أ�سي�س ال�شركات العائلية يف �صورة امل�ساهمة اخلا�صة ،على الف�صل بني ملكية
ال�شركة والإدارة ،فال�شركات العائلية تعتمد ب�شكل رئي�سي على التدرج الهرمي للعائلة من
جانب ،ومن جانب �آخر يجب �أن ي�ضم جمل�س �إدارة ال�شركة �أفرادًا من العائلة ،وغالبا ما
((( د .حسام سمري التلهوين ،مدى مالءمة الرشكات املساهمة الخاصة لتطوير الرشكات العائلية ،ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر أعامل
ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص .209
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ير�أ�س هذا املجل�س �أكرب �أفراد العائلية �س ًنا ،مما قد يعود بال�ضرر على م�صلحة ال�شركة،
فح�صر �إدارة ال�شركة فيمن يحمل لقب العائلة ،بغ�ض النظر عن اخلربات العملية
وامل�ؤهالت العلمية �سوف يعود بال�سلب على ال�شركة ،نتيجة لعدم ا�ستيعاب متطلبات ال�سوق
واحتياجاته(((.
ومن ثم ي�أتي ت�أ�سي�س ال�شركات العائلية يف �صورة امل�ساهمة اخلا�صة ليعالج هذه الإ�شكالية ،من
خالل ال�سماح على �أن ي�ضم جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية �أ�شخا�صاً من خارج �أفراد العائلة ،يف
حالة متتعهم باخلربة والكفاءة الالزمة لنجاح ال�شركة ،ودون �أن يعر�ض العالقات العائلية
للتوتر ،حيث ذهب جانب من الفقه((( �إىل القول ب�أنه ميكن لأفراد العائلة الن�ص يف النظام
الأ�سا�سي لل�شركة على حتديد �شروط �شغل ع�ضوية جمل�س الإدارة ،والتي ت�ساعد على حتقيق
جناح ال�شركة من �ضمنها اخلربات العملية ،وامل�ؤهالت العلمية ،وما �إىل ذلك من �شروط.
وذهب امل�شرع يف دبي �إىل الت�شجيع على هذا االجتاه من خالل ال�سماح ب�إمكانية دخول �أ�شخا�ص
من خارج العائلة مع �إخ�ضاعهم جلميع �أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة العائلية ،ومن ثم يحق
لهم اال�شرتاك يف جمل�س �إدارة ال�شركة ،وفقاً لل�شكل الذى يحدد عقد امللكية العائلية ،حيث
ن�صت الفقرة (ج) من املادة ( )11من القانون رقم ( )9ل�سنة 2020م ،اخلا�ص بامللكية العائلية
يف دبي على �أن�( :إذا كانت بع�ض �أ�صول امللكية العائلية مكونة من �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات،
ف�إن ان�ضمام �أي �شخ�ص لعقد امللكية العائلية يعترب قبو ًال منه ب�أحكام النظام الأ�سا�سي لتلك
ال�شركات) ،ون�ص الفقرة (ج) من املادة ( )16من ذات القانون على �أن (ال يجوز لل�شركاء التدخل
يف �إدارة امللكية العائلية �أو الأ�صول التابعة لها �إال بال�شكل الذى يحدده عقد امللكية العائلية).
�أما بالن�سبة للخربات العملية وامل�ؤهالت العلمية املطلوب توافرها يف �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة العائلية ،والتي قد ال تتوافر فيها يف العديد من احلاالت ،ف�إن القانون رقم ( )9ل�سنة
 2020اخلا�ص بامللكية العائلية يف دبي حاول معاجلة هذه الإ�شكالية يف الفقرة ( ز ) حيث ن�صت
على �أنه ( يجوز �أن يحدد عقد امللكية العائلية احلد الأدنى من امل�ؤهالت العلمية واخلربات
العملية وال�صفات ال�سلوكية وغريها من املعايري التي يجب �أن تتوفر يف ال�شركاء و�أفراد �أ�سرهم
للعمل يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تكون ً
حمل للملكية العائلية ،على �أن يخ�ضع االلتزام بهذه
املعايري للتدقيق من قبل جلنة يتم اختيارهم وفقاً ملا ين�ص عليه عقد امللكية العائلية).

((( املرجع السابق ،ص.210
((( د .حسام سمري التلهوين ،مدى مالءمة الرشكات املساهمة الخاصة لتطوير الرشكات العائلية ،مرجع سابق ،ص.210
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ثانيا :مزايا حتول وت�أ�سي�س ال�شركات العائلية يف �صورة امل�ساهمة العامة:
1.ي�ساعد حتول ال�شركات العائلية �إىل �شركات امل�ساهمة العامة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
وذلك عن طريق طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام ،ومن ثم �إمكانية دخولها �إىل م�شروعات
اقت�صادية كبرية((( ،ويجب الإ�شارة �إىل �أنه يجب �أن تكون ال�شركة العائلية من ال�شركات
املتو�سطة �أو الكبرية ،ل�ضمان جناح عملية التحول على �أن تبقى الن�سبة الكربى من الأ�سهم
يف حوزة �أفراد العائلة(((.
2.ي�ساعد حتول ال�شركات العائلية �إىل �شركات امل�ساهمة العامة على �صبغة ال�شركة العائلية
بال�صبغة امل�ؤ�س�سية ومن ثم تال�شي كل مظاهر النزعة ال�شخ�صية(((.
3.ي�ساعد حتول ال�شركات العائلية �إىل �شركات امل�ساهمة العامة على �إمكانية تطبيق قواعد
احلوكمة عليها.
4.ي�ساعد حتول ال�شركات العائلية �إىل �شركات امل�ساهمة العامة على فر�ض العائلة �سيطرتها
على القرارات ال�صادرة عن اجلمعية العامة العادية وغري العادية ،من خالل الن�ص يف عقد
ت�أ�سي�س ال�شركة والنظام الأ�سا�سي لها ،على حق م�ؤ�س�س ال�شركة العائلية يف �أن يكون له حق
االعرتا�ض ،بحيث تكون له �إمكانية رف�ض �أي قرار ،حتى لو اتخذ بالأغلبية ،وي�ستوي يف
ذلك �أن يكون �صادراً من اجلمعية العامة العادية� ،أو غري العادية(((.

((( د .سميحة القليويب ،الرشكات التجارية ،الطبعة السابعة ،دار النهضة العربية ،2016 ،ص .601
((( د .حسني بن محمد الحسن ،أثر الحوكمة عىل أداء الرشكات العائلية باململكة العربية السعودية ،دراسة تطبيقية عىل مسؤويل
الرشكات العائلية مبدينة الرياض اإلسالمية ،دراسة دكتوراة ،جامعة أم درمان السودان 2011 ،ص.124
((( املرجع السابق ،ص .603
((( د .عبد الله الحيات ،الجوانب القانونية لعملية تحول الرشكات العائلية إىل رشكات مساهمة ،ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر أعامل
ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص .286
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المطلب الثاني
قواعد حوكمة الشركات العائلية المساهمة

ال�شركات العائلية امل�ساهمة هي م�ؤ�س�سات ت�شبه� ،إىل حد كبري ،جمتمعاً اقت�صادياً �صغرياً ،تكون
فيه اجلمعية العامة للم�ساهمني هي م�صدر ال�سلطات((( ،ومن ثم يكون للجمعية العامة الكلمة
العليا داخل ال�شركات العائلية؛ حيث تتوىل انتخاب وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين يتولون
الإدارة التنفيذية لل�شركات العائلية ،وتي�سري امل�شروع االقت�صادي ،وتنفيذ �سيا�ساتها(((� ،إال �أن
الواقع العملي يثبت لنا �أن القول ب�أن ال�سلطة داخل ال�شركات العائلية امل�ساهمة قائمة على
ريا(((.
�أ�س�س دميقراطية يعد وه ًما كب ً
ومن ثم تعد الغاية احلقيقية من تطبيق قواعد احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة،
على امل�ستويني االقت�صادي والقانوين هي كيفية توفري �أكرب قدر ممكن من ال�ضمان ل�صغار
امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية من جهة ،وللمتعاملني معها من جهة �أخرى؛ حتقيقاً خلطط
ال�شركة و�أهدافها ،و�أي�ضاً �أن نت�أكد من عمل مديري ال�شركات التنفيذيني كوكالء خمل�صني
ملجل�س الإدارة ،الذي يعمل بدوره كوكيل خمل�ص �أي�ضاً ملالكي الأ�سهم (نظرية الوكالة).
وعرفت املادة الأوىل من قانون ال�شركات التجارية الإماراتي رقم ( )2ل�سنة  2015احلوكمة ب�أنها
(جمموعة ال�ضوابط ،واملعايري ،والإجراءات التي حتقق االن�ضباط امل�ؤ�س�سي يف �إدارة ال�شركة،
وفقاً للمعايري والأ�ساليب العاملية ،وذلك من خالل حتديد م�س�ؤوليات وواجبات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وت�أخذ يف االعتبار حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح) ،وهو ذات التعريف الذي عرف به قرار رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �سوق الأوراق املالية
وال�سلع الإماراتي رقم  32ل�سنة 2007م ،ال�صادر ب�ش�أن �ضوابط حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة
ومعايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي((( للحوكمة.
((( د .ثروت عىل عبد الرحيم  ،القانون التجاري املرصي ،دار النهضة العربية ، 1978 ،ص .463
((( د .محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة ،يف الترشيعني الكويتي واملرصي ،دار النهضة العربية،
 ،2011ص.111
((( حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مؤمتر الجوانب القانونية واالقتصادية لألزمة املالية العاملية ،كلية الحقوق ،جامعة
املنصورة 2-1 ،من أبريل  ،2009ص.12
((( قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق األوراق املالية والسلع اإلمارايت رقم  32لسنة  2007الصادر بشأن ضوابط حوكمة الرشكات
املساهمة العامة ،ومعايري االنضباط املؤسيس ،الجريدة الرسمية العدد  464السنة السابعة والثالثون ،تاريخ .2007-4-30
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وعرف جانب من الفقه((( احلوكمة ب�أنها :هي املعنية ب�إيجاد وتنظيم التطبيقات ،واملمار�سات
ال�سليمة للقوانني على �إدارة ال�شركات ،مبا يحافظ على حقوق حملة الأ�سهم ،وحملة ال�سندات،
والعاملني بال�شركات ،و�أ�صحاب امل�صالح ،وغريهم ،وذلك من خالل حتري تنفيذ �صيغ العالقات
التعاقدية التي تربط بينهم ،وا�ستخدام الأدوات املالية واملحا�سبية ال�سليمة ،وفقا ملعايري
الإف�صاح وال�شفافية.
وبا�ستقراء جملة ما �سبق من تعريفات يف حتديد مفهوم حوكمة ال�شركات ب�شكل عام ،يتبني
لنا �أنه لي�س هناك تعريف جامع مانع ميكن حتديده حلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة� ،إال
�أننا ن�ستطيع �أن نخرج من تلك التعريفات مبفهوم حلوكمة ال�شركات العائلية ب�أنها هي كيفية
ا�ستخدام الأدوات املالية واملحا�سبية ال�سليمة ،يف �إطار القوانني والقواعد التي حتدد العالقات
بني م�ؤ�س�سي ال�شركة ،و�إدارتها ،وامل�ساهمني فيها ،و�أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بها.
وبناء عليه ،ف�إذا كانت حوكمة ال�شركات العائلية هي ا�ستخدام ما هو متاح من الأدوات ال�سليمة
يف �إطار القوانني ،ف�إننا نرى �أن التكنولوجيا احلديثة تعد �إحدى �أهم الأدوات التي يجب
االعتماد عليها حلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،وذلك يف �إطار قانوين يعد �ضامناً حلوكمة
جيدة لتلك ال�شركات من جانب ،ومن جانب �آخر تعد احلوكمة فيه �ضامناً للتطبيق ال�صحيح
للقانون.
ونرى مع جانب من الفقه((( �أن قواعد احلوكمة لل�شركات العائلية امل�ساهمة تتميز مبراعاتها
للجانب االجتماعي والعائلي يف ال�شركة ،وذلك كون العائلة هي �أ�سا�س بناء املجتمعات ،و�أ�سا�س
ال�شركة العائلية ،لذا فال ينبغي �أن ت�ؤدي �إدارة ال�شركة العائلية �إىل زعزعة هذا الأ�سا�س املهم،
بل يجب �أن تكون �سببا يف مزيد من الرتابط والتكاتف الأ�سري(((.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن قواعد احلوكمة لل�شركات العائلية عادة ما ينتج عنها ت�أ�سي�س نظام
عائلي موا ٍز للنظم القانونية التي حتكم ال�شركات عموماً ،مثل ت�أ�سي�س جمل�س للعائلة موا ٍز
ملجل�س �إدارة لل�شركة ،و�صياغة د�ستور للعائلة موا ٍز للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،حيث ذهب جانب
من الفقه((( �إىل القول ب�أن حوكمة ال�شركات العائلية تقوم على جمموعة من الأ�س�س يلزم
((( د .حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص. 5
((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،مرجع سابق ،ص .314-313
((( 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
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توافرها ،وهي:
 1.ميثاق العائلة :حيث يت�ضمن امليثاق الأهداف والقيم املتعلقة بالعائلة امل�ؤ�س�سة ،وكذلك
الو�سائل التي متكن من ا�ستخدمها ،واالعتماد عليها ،لتحقيق هذه الأهداف ،بالإ�ضافة
�إىل �ضرورة �أن يحتوي ميثاق العائلة على جميع املبادئ التي تقوم عليها امل�ؤ�س�سة العائلية.
�2.إ�سرتاتيجية ملكية العائلة :هي اال�سرتاتيجية التي ت�سهم ،ب�صورة مبا�شرة ،يف ا�ستدامة
الأ�صول اخلا�صة بال�شركة العائلية واخلروج بال�شركة من �صفة ال�شركة الفردية ،ومن ثم
ت�سهيل التغيري الذي يطر�أ عند االنتقال من جيل �إىل �آخر هذا من جانب ،ومن جانب
�آخر ت�ساعد هذه اال�سرتاتيجية على التفرقة بني الأ�صول املتعلقة بال�شركة العائلية وباقي
الأ�صول الأخرى.
3.جمعية العائلة وجمل�س العائلة :يعد ت�شكيل جمل�س العائلة وجمعية العائلة �أمراً �ضرورياً؛
حيث ي�ساعد ت�شكيل هذا املجل�س على دعم مبد�أ ال�شفافية داخل ال�شركة ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل زيادة الثقة يف �أفراد العائلة القائمة على �إدارة ال�شركة؛ فمن خالل جميعة العائلة يتم
ا�ستعرا�ض و�ضعية ال�شركة وتطورها ب�صفة دقيقة ووا�ضحة� ،أما جمل�س العائلة ف�إنه جلنة
من جلان جميعة العائلة ،والتي تعمل على التعاون والتن�سيق بني �أفراد العائلة ،وربطها
بال�شركة العائلية.
ووفقا لدليل م�ؤ�س�سة التمويل الدويل التابعة للبنك الدويل ،ف�إن قواعد حوكمة ال�شركات
العائلية امل�ساهمة تهدف �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف ،هي:
 1.تعريف �أفراد العائلة من خارج �إدارة ال�شركة ب�إجنازاتها ،وطريقة عملها ،حيث �إن الكثري
من اخلالفات تتم نتيجة عدم علم ه�ؤالء الأفراد مبا يجري يف ال�شركة ،نتيجة غيابهم،
وعدم تنا�سق املعلومات(((.
2.و�ضع �آليات ت�سمح لأفراد العائلة امل�سيطرة على �إدارة ال�شركة بامل�شاركة والت�صويت يف
قرارات ال�شركة.
 3.و�ضع �آليات ت�سمح لأفراد العائلة امل�سيطرة على �إدارة ال�شركة باتخاذ القرارات الرئي�سة
حول طريقة عمل ال�شركة وم�ستقبلها.
4.العمل على و�ضع �آليات ت�ساعد على تو�ضيح �أرباح ال�شركة ،وكيفية توزيعها ،و�أي منافع قد
(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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ي�ستفيد منها �أفراد العائلة (((.
وذهب جانب فقهي((( �إىل �أن الن�ص على هذه الأهداف ي�سعى �إىل تعزيز الثقة بني �أفراد العائلة
وتنمية العالقات االجتماعية بينهم ،مبا يف ذلك من انعكا�س �إيجابي على م�ستقبل ال�شركة
العائلية؛ حيث تهدف هذه الآليات ،ب�شكل خا�ص� ،إىل بناء ج�سور ت�آلف بني �أفراد العائلة الذين
لي�س لهم عالقة وظيفية بال�شركة ،وبني �أفراد العائلة القائمني على �إدارة ال�شركة.
وذهب جانب فقهي((( �إىل �أن و�ضع هذه القواعد قد يواجه العديد من االعرتا�ضات والتحفظات
من بع�ض �أفراد العائلة ،والذين قد ال تتفق �آرا�ؤهم اخلا�صة مع هذه القواعد ،لذا ينبغي �أن
تتخذ القرارات يف هذه الأمور بالأغلبية ،مع �إتاحة الفر�صة للمعرت�ضني للتخارج من ال�شركة
دون معاقبتهم ،من خالل عدم �إجبارهم على اال�ستمرار يف ال�شركة يف ظل القواعد اجلديدة
التي مت االتفاق عليها.
�أما عن معايري حوكمة ال�شركات ،فقد �أخذت منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ( )OECDعلى
عاتقها مهمة و�ضع تلك املعايري ،والتي تعترب هي حجر الأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه احلكومات
وال�شركات يف تطبيق حوكمة ال�شركات ،بالتعاون مع البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل ،حيث
تركت املنظمة للحكومات حرية حتديد الت�شريعات لتطبيق مبادئ حوكمة �شركات امل�ساهمة،
و�آلية الرقابة عليها ،مع مراعاة الواقع الفعلي لهذه ال�شركات والبيئة اال�ستثمارية.
وقد قامت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDيف عام  2004بعقد عدة جتارب
لعدة دول لديها م�شاكل مع �شركات امل�ساهمة ،والتعار�ض الواقع بني �أعمال املدراء التنفيذيني
وم�صالح امل�ساهمني واملقر�ضني ،والتي �أدت �إىل ف�ضائح مالية ،و�أزمات الأ�سواق املالية ،والتي
بد�أت بتقليل الثقة يف هذه الأ�سواق ،وبعد البحث �أقرت املنظمة بعدم وجود منوذج مثايل
حلوكمة �شركات امل�ساهمة ،و�أن املعايري تتغري من دولة �إىل �أخرى ،ومن �شركة �إىل �أخرى ،ح�سب
الطبيعة القانونية لل�شركة ،ون�شاطها ،وح�صة الدولة يف ملكيتها.
وقد �أقرت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDعدة مبادئ ومعايري �أ�سا�سية ،لكي
ت�ستند عليها الدول يف تعديل قوانينها وقراراتها ،ومراقبة �شركات امل�ساهمة فيها ،ونرى �أنه
(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
((( 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
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ميكن لل�شركات العائلية امل�ساهمة اتباعها ،بحيث ت�صبح ال�شركات العائلية امل�ساهمة بتطبيق
معايري ومبادئ احلوكمة قادرة على احلفاظ على حقوق امل�ساهمني فيها؛ فهي متنح حملة
الأ�سهم الفر�صة للح�صول على املعلومات ،وامل�شاركات يف اتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك انتخاب
املديرين ،وامل�شاركة يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية حلملة الأ�سهم ،وهي مبادئ
�أ�سا�سية ميكن تلخي�صها فيما يلي:
�أوال� -إيجاد وجود �إطار فعال حلوكمة �شركات امل�ساهمة ي�ضمن الإف�صاح وال�شفافية:
يجب �أن تت�ضمن مبادئ حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة �إطاراً لتقدمي �إف�صاح موثوق
ومالئم ،ويف توقيت منا�سب ،لكل الأمور الهامة املتعلقة بال�شركة املت�صلة بت�أ�سي�س ال�شركة،
والو�ضع املايل ،والأداء ،وحقوق امللكية ،وحوكمة �شركات امل�ساهمة والرقابة ،مبا يف ذلك النتائج
املالية والت�شغيلية ،و�أهداف ال�شركة ،وملكية الأ�سهم ،والت�صويت ،وع�ضوية جمل�س الإدارة،
وم�ؤهالتهم ،وكيفية اختيارهم؛ ومكاف�آتهم .فمعيار الإف�صاح وال�شفافية من جانب ال�شركة
العائلية امل�ساهمة يف ن�شر البيانات ،يعد من �أهم العنا�صر التي يجب توافرها يف تلك ال�شركات،
ل�ضمان حقوق �صغار امل�ساهمني.
فنظام احلوكمة وفقاً لهذا املعيار يوجب الإف�صاح عن كافة البيانات الهامة يف ال�شركة العائلية
امل�ساهمة ،والإف�صاح املتعلق مبجل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني لل�شركة ،وكذلك الإف�صاح عن
ملكية الن�سبة الكربى من الأ�سهم� ،شريطة �أن يتم ذلك يف الوقت املنا�سب.
ونالحظ �أن غالبية دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OCEDتعمل على جمع
معلومات هائلة عن ال�شركات التي يتم تداول �أ�سهمها يف الأ�سواق املالية� ،أو املدرجة يف الأ�سواق
املالية ،وبعد ذلك يتم ن�شرها على نطاق وا�سع ،وب�صورة دورية(((.
وتتمثل �أهمية الإف�صاح يف كونها �أداة فعالة حلماية امل�ستثمرين من جانب ،كما �أنه ي�ساعد
على خلق بيئة جاذبة لال�ستثمار وتعزيز الثقة يف الأ�سواق املالية من جانب �آخر� ،أما يف حالة
عدم االلتزام مبعيار الإف�صاح ،ف�إن ذلك ينعك�س بال�سلب على الأ�سواق املالية ،و�ضياع النزاهة
وال�شفافية ،مما يجعل ال�سوق غري �آمن لال�ستثمار ،وينعك�س ذلك على �ضعف االقت�صاد
الوطني(((.
ومن ثم ي�ستلزم تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة� -إقامة نظم رقابة
((( د .أحمد عىل خرض ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة يف قانون الرشكات ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .62-61
((( د .حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص .17
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تت�ضمن �إعداد التقارير الدقيقة ،و�إحكام الرقابة الداخلية ،وتخفيف �شدة املخاطر ،و�ضمان
االلتزام بالقوانني ،وتعزيز الثقة يف التقارير املقدمة� ،سواء كانت مالية �أو غري مالية على حدٍ
�سواء ،ومن ثم يجب �أن تكون لل�شركات العائلية نظم ومعايري حما�سبية تتمتع بال�شفافية،
تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية(((.
فال�شركات العائلية امل�ساهمة لن تدار ب�شكل جيد ،وتزدهر ،وجتتذب ا�ستثمارات جديدة� ،إال �إذا
تعززت الرقابة داخل ال�شركة العائلية� ،إال �أن هذه الرقابة الداخلية ال ميكن �أن تكون فعالة �إال
�إذا عززتها الرقابة اخلارجية التي متار�سها الهيئات ،واجلهات احلكومية ،والأ�سواق املالية(((؛
فالرقابة اخلارجية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة تكر�س الكفاءة ،وحتدد معايري احلوكمة،
وتعاقب املخالفني ،وت�شجع على تدفق املعلومات(((.
ثانيا� :ضمان حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة:
يجب �أن حتمي مبادئ حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة حقوق امل�ساهمني ،التي يعد من
�أهمها التفاعل مع كافة الأمور املتعلقة بال�شركة ،وهي احلق يف الأرباح ،والت�صويت يف اجلمعية
العمومية ،والتغريات على النظام الأ�سا�سي ،واالندماج مع �شركات �أخرى� ،أو بيع ن�سبة من
�أ�صول ال�شركة ،و�أخرياً �ضمان ت�سجيل ونقل ملكية الأ�سهم ب�شكلٍ يحمي حقوق امل�ساهمني.
فنظام حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،وفقاً لهذا املعيار ،ي�ساعد على �إيجاد احلماية الالزمة
حلفظ حقوق امل�ساهمني ،ويكفل لهم ممار�ستها وفقاً للقانون ،فحقوق حملة الأ�سهم تتمثل يف
�أحقيتهم باقت�سام الأرباح وموجودات ال�شركة يف حال ت�صفيتها ،وحرية تداول الأ�سهم ،وكذلك
�أحقيتهم يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة ،والت�صويت على القرارات التي تعر�ض على
اجلمعية(((.
ونرى �أن مبادئ احلوكمة تلزم ال�شركة العائلية امل�ساهمة ب�ضرورة تزويد امل�ساهمني باملعلومات
اخلا�صة بها ب�شكل منتظم ويف الوقت املنا�سب ،وكذلك �إتاحة الفر�صة لهم بانتخاب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،والرقابة على �أعمالهم ،ورفع دعوى امل�س�ؤولية عليهم عند االقت�ضاء.
و�أخريا ف�إن للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية احلق يف الت�صويت على القرارات التي يرتتب عليها
تغيريات جوهرية يف ال�شركة ،مثل تعديل النظام الأ�سا�سي� ،أو عقد الت�أ�سي�س� ،أو زيادة ر�أ�س مال
((( املرجع السابق ،ص .23
((( د .محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة ،مرجع سابق ،ص.197-196
((( د .حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص.23
((( د .منري إبراهيم هندي ،حوكمة الرشكات ،مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،2016 ،ص .21
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ال�شركة ،من خالل طرح �أ�سهم لالكتتاب ،وكذلك ال�صفقات التي ت�ؤدي �إىل انق�ضاء ال�شركة �إما
بالبيع� ،أو اال�ستحواذ� ،أو االندماج(((.
ف�إذا كان تطبيق مفاهيم احلوكمة منوطاً ب�ضرورة �إحداث تفعيل كامل و�شامل يف مفاهيم
الإدارة ،ف�إن جناح �إدارة ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف حماية حقوق امل�ساهمني يقت�ضي تفهم
القائمني على الإدارة ب�أنهم يقومون بتلك املهمة بتفوي�ض من امل�ساهمني((( ،وهذا الأمر يحتاج
�إىل تفاعل كامل ما بني جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني ،ومن ثم ي�أتي تطبيق مبادئ
احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،ليحقق ذلك التفاعل ما بني جمل�س �إدارة ال�شركة
العائلية وامل�ساهمني ،فيها بطريقة �سهلة ،تخت�صر الوقت ،واجلهد ،والنفقات ،وت�ضمن م�شاركة
امل�ساهمني يف اجلمعية العامة لل�شركة ،متى �أتاحت املعلومات الكافية لهم بطريقة منتظمة ،ويف
مواعيد حمددة.
ثالثا :املعاملة املتكافئة جلميع امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية:
يجب �أن توفر مبادئ حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة املعاملة املت�ساوية العادلة بني �سائر
امل�ساهمني� ،سواء كانوا من �صغار امل�ساهمني �أو من كبار امل�ساهمني الذين ي�شكلون �أغلبية� ،أو
امل�ساهمني الأجانب وامل�ساهمني املحليني ،بحيث متنح ذات احلقوق نف�سها جلميع حملة الأ�سهم
من نف�س النوع ،وحماية �صغار امل�ساهمني من �أي ت�أثري� ،أو �إ�ساءة ا�ستغالل كبار امل�ساهمني
امل�سيطرين على جمل�س الإدارة من جانب ،والإدارة التنفيذية من جانب �آخر.
فبموجب هذا املعيار ي�ؤدي تطبيق نظام احلوكمة داخل ال�شركة العائلية امل�ساهمة �إىل امل�ساواة
بني كافة امل�ساهمني� ،سواء كانوا من �أقلية امل�ساهمني� ،أو من امل�ساهمني الأجانب ،وكذلك امل�ساواة
بني امل�ساهمني من ذات الفئة ،و�أن يكون لهم ذات حقوق الت�صويت (((.
رابعا :م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة:
يجب �أن تعمل مبادئ حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة على ت�أكيد االحرتام واالعرتاف
بحقوق �أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني من م�ساهمني وجمل�س �إدارة ،والإدارة التنفيذية القائمني
على �أعمال ال�شركة ،و�أن ت�سمح بوجود �آليات مل�شاركتهم ،مبا يكفل حت�سني الأداء ،وخلق الرثوة،
((( املرجع السابق ،ص.21
((( د .محمد إبراهيم موىس ،حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2010 ،ص.51
((( د .منري إبراهيم هندي ،حوكمة الرشكات ،مدخل يف التحليل املايل وتقييم األداء ،مرجع سابق ،ص .22
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من خالل ت�شجيعهم �ضمن �إطار قانوين ،وهذا يعني االعرتاف بحق �أ�صحاب امل�صالح.
وي�ؤدي تطبيق هذا املبد�أ من مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة �إىل خلق بيئة عمل
ت�شجع على التعاون الن�شط بني �أ�صحاب امل�صالح وال�شركة ،مما ي�ؤدي �إىل تزايد الرثوة ،وخلق
فر�ص عمل ،واالعرتاف بحقوق �أ�صحاب امل�صالح النا�شئة عن القانون �أو االتفاقات املتبادلة،
ال�سيما و�أن �إ�سهام �أ�صحاب امل�صالح يف �إدارة ال�شركة �سوف ي�ؤدي �إىل ا�ستدامة ال�شركة(((.
خام�سا :م�س�ؤوليات جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة:
يعترب جمل�س الإدارة الركيزة الأ�سا�سية التي تقوم عليها جميع معايري احلوكمة ،فوجود
جمل�س �إدارة فعال يعد نقطة البدء لتطبيق نظام �سليم للحوكمة ،كما �أنه ي�ضمن التزام ال�شركة
بنظام احلوكمة ،والعمل على تطوير �أ�ساليب تطبيقها يف ال�شركة ،ويف ذات الوقت يعترب جمل�س
الإدارة نائباً عن امل�ساهمني ،ومنوطاً بو�ضع ا�سرتاتيجية ال�شركة ،وخطتها التنفيذية ،وم�ساءلة
الإدارة التنفيذية عن �سوء الأداء ،و�إال قامت م�س�ؤولية جمل�س الإدارة جتاه جميع امل�ساهمني يف
ال�شركة(((.
ويت�ضح من ن�ص القانون رقم ( )9ل�سنة  2020ب�ش�أن امللكية العائلية يف دبي �أن �إدارة ال�شركات
العائلية باعتبارها ملكية عائلية يتم بوا�سطة ُمدير ،يتم تعيينه بقرار من ُّ
ال�شركاء الذين
ميلكون ما ن�سبته ُثلثي امللك ّية العائل ّية على الأقل ،ويجوز �أن يكون املُدير �شخ�صاً واحداً �أو
�أكرث ،على �أن يكون عددهم فرد ّياً� ،سوا ًء كانوا من بني ُّ
ال�شركاء �أن ُف�سِ هِم �أو من الغري ،كما يجوز
�أن يكون املُدير �شخ�صاً معنو ّياً ،وتخ�ضع �إدارة امللك ّية العائل ّية لأحكام هذا القانون ،والقواعد
والإجراءات التي يت�ض ّمنها عقد امللك ّية العائل ّية ،وال يجوز ُّ
ُّ
التدخل يف �إدارة امللك ّية
لل�شركاء
العائل ّية �أو الأ�صول التابعة لها �إال ّ
بال�شكل الذي ُيحدِّده عقد امللك ّية العائل ّية ،ويجوز الن�ص
يف العقد على ت�شكيل جمل�س �إدارة ُي�شرِف على �إدارة امللك ّية العائل ّية ،وعلى �أعمال املُدير ،وتتم
ت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف العقد ،ف�إن خال عقد امللك ّية العائل ّية من هذا الن�ص ،ف�إ ّنه يجب
�أن ُيحدَّد يف العقد اجلهة املُخ ّولة بت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كما يجوز �أن يت�ض ّمن عقد
وال�ضوابط ُّ
امللك ّية العائل ّية القواعد ّ
وال�شروط التي حت ُكم ت�شكيل جمل�س الإدارة و�صالح ّياتِه
و ُمدّة ال ُع�ضو ّية فيه و�أتعاب �أع�ضائِه وعزلِهم واللجان التابعة له ،وحتديد املعايري ال�شخ�ص ّية

((( د .أمري فرج يوسف ،حوكمة الرشكات ،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2011،ص.111
((( د .محمد الرشيف بن زواي ،حوكمة الرشكات والهندسة املالية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2016 ،ص.60
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واملو�ضوع ّية املُالئِمة لل ُع�ضو ّية فيه ،و�سائر امل�سائل املُتع ِّلقة بحوكمة جمل�س الإدارة(((.
ومن ثم يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة� ،أن يتعامل بعدالة مع جميع
امل�ساهمني ،و�أن ي�ضمن التوافق مع القوانني ،والإ�شراف على متابعة املمار�سات التي تتعار�ض
مع مبادئ ومعايري احلوكمة ،ومراجعة الأداء و�سيا�سة املخاطر ،وينبغي على املجل�س �أن ي�ضع يف
اعتباره ا�ستخدام جلنة مراجعة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ،واللجوء �إىل امل�شورة
اخلارجية امل�ستقلة يف احلاالت التي ت�ستلزم ذلك ،واختيار املوظفني واملدراء التنفيذيني امل�ؤهلني
يف ال�شركة ،وحتديد رواتبهم ومكاف�آتهم ،بحيث تتنا�سب مع و�ضع ال�شركة واملهام املوكلة �إليهم،
و�ضمان نزاهة ح�سابات ال�شركة وقوائمها املالية ،والإ�شراف على عمليات الإف�صاح وال�شفافية.
وهذا ما �أكد عليه القانون رقم ( )9ل�سنة  2020ب�ش�أن امللكية العائلية يف �إمارة دبي ،حيث حددت
املادة ( )17من القانون مهام و�صالح ّيات ُمدير ال�شركة العائلية على وجه اخل�صو�ص ،ومبا ال
يتعار�ض مع عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،حيث يجب عليه القيام بعدد من املهام وهي :الإدارة املُبا�شِ رة
للملك ّية العائل ّية ،وتوزيع الأرباح واملنافع املُت�أ ّتية من املال املُ�شرتك على ُّ
ال�شركاء بال�شكل
وال ِّن�سب التي ي ُن�ص عليها عقد امللك ّية العائل ّية ،واالقتطاع من الأرباح �أو املنافع املُ�ستح ّقة الدفع
لأي �شريك املبالغ التي تكون ُم�ستح ّقة بذِ ّمة هذا ال�شريك ل�صالح امللك ّية العائل ّية ،والطلب من
ح�صته يف امللك ّية العائل ّية لباقي
اللجنة الق�ضائية اخلا�صة �إخراج �أي �شريك من العقد وبيع ّ
ُّ
ال�شركاء ،يف حال عدم التزام ال�شريك بالوفاء بالتزاماتِه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والعقد� ،إ�ضافة �إىل متثيل امللك ّية العائل ّية �أمام الغري ،واال�ستعانة مبن يراه مُنا�سِ باً ملُعاونتِه
يف �إدارتها ،بالإ�ضافة �إىل �أي مهام �أخرى ُيحدّدها عقد امللكية العائلية ((( ،وعلى ُمدير امللكية
العائلية �أن يلتزم ببذل عناية ال�شخ�ص احلري�ص لل ُمحافظة عليها(((.

((( نص املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة  2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
((( املادة ( )17من القانون رقم ( )9لسنة  2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
((( املادة ( )18من القانون رقم ( )9لسنة  2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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المطلب الثالث
الوضع الحالي لحوكمة الشركات العائلية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

زاد االهتمام مبو�ضوع حوكمة ال�شركات ب�صفة عامة ،وكرثت الدعوات لتبني ممار�سات �سليمة
يف البيئات االقت�صادية ،بعد حدوث �أزمات ل�شركات م�ساهمة عامة كربى ،مثل الأزمة املالية
التي حدثت يف دول جنوب �شرق �آ�سيا عام  ،1997واالنهيارات الالحقة لل�شركات امل�ساهمة
العامة الأمريكية ،مثل �شركة (�أنرون وورلد كوم) كل هذا �أدى �إىل الكثري من الت�سا�ؤالت حول
املمار�سات التي �أدت �إىل هذه االنهيارات.
وتظهر �ضرورة تطبيق قواعد احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة،نظراً لدورها الكبري
يف احلد من امل�شكالت التي تواجه هذه ال�شركات ،وخا�صة فيما يتعلق باالنتقال بني الأجيال� ،إذ
�إن ال�شركات العائلية تواجه �صعوبة يف االنتقال ال�سل�س من اجليل الثاين والثالث بوجه خا�ص،
ولعل ف�شل هذا االنتقال ال�سل�س قد ي�ؤدي �إىل انق�ضاء ال�شركة(((.
ويتميز النظام القانوين حلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة بعدة �سمات ،يعد من �أهمها �أنه
و�سيلة للرقابة على ال�شركة ،وحماية ال�شركاء يف ال�شركة ،وو�سيلة كذلك جلذب اال�ستثمار.
ونرى مع جانب من الفقه((( �أن مفهوم حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة يختلف باختالف
جمال هذه ال�شركات؛ فحوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة لها مفهوم قانوين ،وهو الآليات
التي ت�ساعد �إدارة ال�شركة على اتخاذ القرار املنا�سب يف املمار�سات التي تقوم بها ،والتدخل يف
الوقت املنا�سب حلماية حقوق الأطراف املعنية وامل�ساهمني فيها ،وذلك من خالل �إطار م�ؤ�س�سي
وتنظيمي داخلي يف ال�شركة.
وحلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة مفهوم اقت�صادي ،وهو الآليات التي ت�ساعد على خلق بيئة
ا�ستثمارية �آمنة ،وحتقيق قدر من الطم�أنينة للم�ساهمني امل�ستثمرين يف هذه ال�شركات ،من
خالل توافر عوائد على ا�ستثماراتهم ،بالإ�ضافة �إىل ب�سط احلماية املتوازنة بني حقوق الأقلية
وامل�ساهمني �أ�صحاب �أغلبية الأ�سهم(((.
((( أ .محمد نادر أحمد مرعي ،حوكمة الرشكات العائلية يف دولة قطر ،التحديات والبدائل ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة قطر،
يونيو  ،2017ص .6-5
((( د .أحمد عىل خرض ،حوكمة الرشكات ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2014 ،ص .89
((( املرجع السابق ،ص .90
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وكذلك قد يكون حلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة مفهوم اجتماعي ،يق�صد به م�س�ؤولية
ال�شركة االجتماعية يف امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لالقت�صاد ،وخلق فر�ص عمل،
والعمل على تكري�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص(((.
لذا ميكننا القول ب�أن حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة تعد هي الإطار القانوين الذي ي�شجع
على اال�ستخدام الفعال للموارد ،ويحث على توفري نظم للمحا�سبة وامل�ساءلة عن �إدارة هذه
املوارد ،بهدف التقريب ،قدر الإمكان ،بني م�صالح �أفراد العائلة املالكة لل�شركة وامل�ساهمني فيها.
ويعد الهدف الأ�سا�سي حلوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة هو حماية امل�ساهمني ،وكيفية حتقيق
ذلك عرب منح ه�ؤالء امل�ساهمني قدراً �أكرب من الرقابة وال�سيطرة على �شركات امل�ساهمة؛ فمدى
كفاءة الأ�سواق املالية يقا�س عن طريق انعكا�س �سعر ال�سهم على القيمة احلقيقية له ،ولتحقيق
ذلك يجب �أن يت�ضمن جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة� ،أغلبية من الأع�ضاء امل�ستقلني
املتمتعني باخلربة واملهنية العالية.
وقد بد�أت دولة الإمارات العربية املتحدة يف تنظيم حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ب�شكل
ر�سمي ،مبوجب قرار هيئة الأوراق املالية وال�سلع رقم ( /32ر) ل�سنة  ،2007ب�ش�أن �ضوابط
حوكمة �شركات امل�ساهمة العامة ومعايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي؛ حيث حول هذا القرار الأحكام
اال�سرت�شادية لقواعد حوكمة �شركات امل�ساهمة العامة �إىل �أحكام ملزمة ،من خالل الن�ص على
معاقبة كل من يخالف �أحكام هذا القرار.
وكذلك ن�ص قرار هيئة الأوراق املالية وال�سلع رقم ( /32ر) ل�سنة  2007على تطبيق �ضوابط
حوكمة �شركات امل�ساهمة العامة ،ومعايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي على �سائر ال�شركات (قيد
الت�أ�سي�س) ،والتي يتم ت�أ�سي�سها بعد تاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
وكذلك قامت �إمارة دبي يف عام  2006بت�أ�سي�س معهد “ حوكمة “ بالتعاون بني مركز دبي املايل
العاملي ( )CIPEوكل من منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي ( )OECDووزارة املالية وال�صناعة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة ( ،)CIPEواحتاد امل�صارف
العربية ( ،)UABوكلية حممد بن را�شد للإدارة احلكومية � MBRSGسابقاً كلية دبي للإدارة
احلكومية ( ،)DSGومعهد التنمية الإدارية (.)IMD
ويعمل هذا املعهد على تر�سيخ نظام ر�شيد للحوكمة ،يدعو �إىل بناء امل�ؤ�س�سات على �أ�س�س �سليمة،
و�إ�صالح قطاع ال�شركات ،وتطوير الأ�سواق ،وزيادة الأن�شطة اال�ستثمارية ومعدالت النمو يف
جميع �أنحاء املنطقة ،وي�سعى املعهد �إىل تعزيز ثقة امل�ستثمرين من خالل رفع كفاءة الأ�سواق
((( املرجع السابق ،ص.91
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املالية والأنظمة امل�صرفية ،ف�ض ً
ال عن امل�ساهمة ب�شكل فاعل يف ر�سم معامل م�ستقبل حوكمة
ال�شركات يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وكذلك ي�سعى �إىل تعزيز ا�ستقرار �أ�سواق املال،
وحوكمة ال�شركات العائلية ،و�أ�سواق الأ�سهم.
�أما على جانب ال�شركات العائلية ،فتتمتع ال�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وخا�صة يف �إمارة دبي ،ب�أهمية كبرية ،نظراً لدورها املهم يف القطاع التجاري؛ حيث بلغ عدد
ال�شركات امل�سجلة � 56.347شركة ت�شكل ال�شركات العائلية منها � 30.769شركة ،وبذلك ف�إن
ال�شركات العائلية �أ�صبحت متثل ما يقارب ثلثي عدد ال�شركات يف الإمارة((( ،مما يجعل ال�شركات
العائلية �شريكاً �أ�سا�سياً يف التنمية ودعم اقت�صاد �إمارة دبي.
وت�سري ال�شركات العائلية الإماراتية على الطريق ال�صحيح يف تطبيق معايري احلوكمة ،عالوة
على كونها تنتقل بني اجليلني الأول والثاين ب�سال�سة ،وتتمتع بطول عمرها ،على خالف الو�ضع
يف منطقة اخلليج(((؛ حيث تطبق ال�شركات العائلية الإماراتية معايري احلوكمة منذ فرتة ال
ي�ستهان بها ،بهدف تاليف امل�شكالت التي تطر�أ عند االنتقال بني اجليل الثاين والثالث(((.
ونظراً لأهمية ال�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،فقد قام جمل�س دبي
االقت�صادي ،وجمل�س ال�شركات العائلية اخلليجية ،و�شركة (بريان�ستون ال�شرق الأو�سط)
بالتوقيع على ُمذ ّكرة تفاهم ب�ش�أن تطوير �أنظمة حوكمة ال�شركات العائلية يف الإمارات العربية
املتحدة ،ومبُوجب هذه املذكرة يلتزم الأطراف بالتعاون لإعداد دليل ا�سرت�شادي حلوكمة
ال�شركات العائلية.
ومن جانب �آخر �سعت حكومة دبي حلماية ال�شركات العائلية ،و�ضمان ا�ستمرارها يف ال�سوق،
وذلك من خالل التدخل ب�شكل مبا�شر من جانبها يف حال ن�شوب نزاع بني �أطراف العائلة)
ال�شركاء يف ال�شركة العائلية) ،حيث �صدر القانون رقم ( )9ل�سنة  2020ب�ش�أن تنظيم امللكية
العائلية يف �إمارة دبي والذى �سبق الإ�شارة �إليه ،والذى حاول من خالله امل�شرع يف �إمارة دبي
تنظيم امللكية العائلية ب�شكل عام ،وال�شركات العائلية ب�شكل خا�ص من خالل ن�صو�ص القانون،
وقام مركز دبي املايل العاملي ب�إن�شاء مكتب ُيبا�شر على وجه اخل�صو�ص ،تقدمي امل�ساعدة لل�شركات
العائلية ،وذلك لدعم وتعزيز اال�ستثمارات الداخلية(((.
((( طارق أبو فخر ،الرشكات العائلية يف ديب ،تعريفها – بنيتها – أداؤها ،مرجع سابق ،ص.77
((( مدحت الدسوقي ،الرشكات العائلية اإلماراتية األقوى طبقاً ملعايري الحكومة ،مقال منشور يف جريدة الخليج االقتصادي ،بتاريخ
.2015/3/24
((( املرجع السابق.
((( أ .بلقيس عبد الرضا ،الرشكات العائلية عصب القطاع الخاص اإلمارايت ،مقال منشور يف صحيفة العريب.2015/10/12
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ونرى �أن هذا ال َتد َُّخل :حلل اخلالفات النا�شئة عن امللكية العائلية لل�شركة ،يعد من �أجنح
الآليات لوقاية ال�شركات العائلية من خماطر عدم اال�ستمرار؛ فتقدمي الت�سهيالت املالية
لل�شركات العائلية ي�ساعدها ب�شكل كبري على �إنهاء م�شاكلها ،ومن ثم ا�ستمرارها يف االقت�صاد
الوطني.
ومما �سبق يت�ضح لنا �أن جتربة حوكمة ال�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،هي
جتربة �أثبتت جناحها ب�شكل كبري؛ حيث �سعت دولة الإمارات العربية املتحدة ل�ضمان انتقال
ال�شركات العائلية بني الأجيال ب�سال�سة ،وذلك من خالل حماولة �إيجاد قوانني وت�شريعات
ت�ساعد على ا�ستمرار عمل ال�شركات 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 الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة �إحدى الو�سائل احلديثة للتي�سري على
امل�ساهمني يف امل�شاركة يف �إدارة تلك ال�شركات ،وفى احلياة االقت�صادية على حدٍ �سواء ،والتي
ال ينح�صر هدفها يف تعزيز م�شاركة امل�ساهمني يف اتخاذ القرارات ،والإ�سهام يف حت�سني جودة
اخلدمات املقدمة من ال�شركات ،و�إمنا يتعدى ذلك �إىل خلق مناخ ت�سوده الثقة واالحرتام بني
�إدارة ال�شركات وامل�ساهمني فيها.
فبعد دخول مفهوم احلوكمة يف جمال الأعمال على نطاق وا�سع ،خا�صة بعد الف�ضائح التي
طالت كربيات ال�شركات العاملية ،والتي �أدت �إىل خ�سائر مالية ج�سيمة ،ظهرت احلاجة �إىل ت�شكيل
�أنظمة �إجرائية جديدة ،لتمكني مديري ال�شركات من اتخاذ القرارات بطريقة �صائبة،بحيث
ت�صب نتائج قراراتهم مبا�شر ًة يف خدمة مهمة ال�شركة وا�سرتاتيجيتها(((؛ حيث �أدت تلك
https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/
((( أ .زينة عبد الخالق عبد الله ،الحوكمة اإللكرتونية (مصطلحات ومفاهيم) ،2015 ،بدون مكان النرش ،ص.9
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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الف�ضائح املالية ،واالنهيارات االقت�صادية التي �شهدتها االقت�صاديات املتقدمة والنا�شئة على
ال�سواء �إىل النظر �إىل الدور الذي تلعبه احلوكمة يف تاليف حدوث مثل هذه االنهيارات� ،أو
التعر�ض ملثل هذه الأزمات ،بل على العك�س ما ميكن �أن تلعبه من دور يف املحافظة على �سالمة
تلك االقت�صاديات ،وحتقيق التنمية ال�شاملة لكل دول املجتمع الدويل (((.
ومن ثم ظهرت احلوكمة الإلكرتونية ،والتي ت�سعى �إىل توظيف املعلومات واالت�صاالت لتحقيق
احلوكمة اجليدة ب�أبعادها املختلفة ،فتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف هذا ال�سياق تعد
مبثابة �أداة ت�ساعد على حتقيق مبادئ احلوكمة اجليدة ((( ،ومن ثم فهي ت�أتي يف املرتبة الثانية
لتفعيل مبادئ احلوكمة التقليدية ،ومن هنا تظهر �أهمية احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات
العائلية امل�ساهمة.
واحلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ال تعني فقط قيام تلك ال�شركات ب�أداء املهام
والوظائف اخلا�صة بها من خالل �شبكة الإنرتنت ،بل هي �إعادة هيكلة كاملة لل�شركات العائلية
حتى تكون �أكرث كفاءة يف التعامل مع امل�ساهمني فيها.
وبناء عليه ،يلزم �أن تقوم احلوكمة الإلكرتونية على جمموعة من الأ�س�س ،منها ما يخ�ص
احلوكمة التقليدية ،والتي ميكن عن طريق ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف تطبيقها �أن
حتقق نتائج كثرية ب�شكل �أف�ضل من احلوكمة التقليدية ،ومنها ما يخ�ص الطبيعة اخلا�صة
للحوكمة الإلكرتونية.
�إال �أننا قبل اخلو�ض يف جدوى اللجوء �إىل احلوكمة الإلكرتونية من جانب ال�شركات العائلية
امل�ساهمة يف قانون ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة  ،2015ف�إننا يجب علينا �أو ًال حتديد مفهوم
احلوكمة الإلكرتونية ،وتو�ضيح املراحل التي متر بها ،والتي ميكننا من خاللها ا�ستنتاج جدوى
اللجوء �إىل احلوكمة الإلكرتونية من جانب ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،وهذا ما �سنتناوله من
خالل التق�سيم الآتي:
املطلب الأول :مفهوم احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة.
املطلب الثاين :عقبات تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات 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
((( د .محمد إبراهيم موىس ،حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية ،مرجع سابق ،ص.13
((( 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  ،2011ص.101
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المطلب األول
مفهوم الحوكمة اإللكترونية
للشركات العائلية المساهمة

ميكننا مناق�شة هذا املطلب من خالل نقطتني:
النقطة الأوىل :تعريف احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة.
احلوكمة الإلكرتونية ،كما عرفها جانب من الفقه ((( هي نظام �إلكرتوين يعمل على ت�سهيل
وحت�سني ال�شفافية ،وتوفري معلومات �سريعة ،ون�شرها �إلكرتونياً ،وحت�سني الكفاءة الإدارية
واخلدمات املقدمة .وذهب جانب �آخر من الفقه((( �إىل �أنها؛ احلوكمة التي تركز على نظم
املعلومات ،والأداء و�إدارة املخاطر.
�أما عن تعريف احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،ف�إننا نرى �أنه يختلف عن تلك
التعريفات؛ فاحلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ُتعد هي الإطار الإلكرتوين الذي
ميكن من خالله �إدارة املوارد االقت�صادية لل�شركة ،بهدف تنمية مواردها ،وم�شاركة امل�ساهمني يف �إدارة
ال�شركة ،وح�صولهم على حقوقهم ،وممار�سة واجباتهم بو�سائل �إلكرتونية� ،أي ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف �إ�ضفاء مزيد من الفعالية ،وال�سرعة ،وال�شفافية على �أداء �أن�شطة ال�شركة.
لذا ميكن القول ب�أن احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ُتعد هي ذلك النظام
الذي يتم وفقاً له �إدارة ال�شركات العائلية والرقابة عليها ،وذلك من خالل و�سائل �إلكرتونية
ت�سمح ب�إيجاد التوازن املنطقي يف ال�سلطات ،وذلك لتفادي االنحرافات ال�شخ�صية ،واحلوكمة
الإلكرتونية �أي�ضا ُتعد مرحلة متقدمة من مراحل تطبيق احلوكمة التقليدية ،وال ميكن تطبيقها
�إال بتوافر جمموعة من عوامل النجاح ،وذلك على امل�ستوى الفني ،وال�سيا�سي ،واالقت�صادي،
والتقني ،فاحلوكمة الإلكرتونية ،كما ذهب جانب من الفقه((( هي نظام يت�ضمن مناذج جديدة
من �أمناط الإدارة وطرائق جديدة يف مناق�شة الق�ضايا ،وح�سم ال�سيا�سات واال�ستثمارات،
((( أ .عائشة فادي بن عبد الله ،د .فايزة سبتي ،تطبيقات الحوكمة اإللكرتونية لتحسني الخدمة الحكومية يف الجزائر ،مجلة العلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،مركز التسجيل ،البحث العلمي ،الجزائر ،يونيو  ،2015العدد  ،8ص.2
(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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وطرائق جديدة لال�ستماع للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة ومقرتحاتهم.
لذا ف�إننا نذهب مع جانب من الفقه((( �إىل �أن تطبيق احلوكمة الإلكرتونية داخل ال�شركات
العائلية امل�ساهمة يحقق عدة �أهدافُ ،يعد من �أهمها:
 -1قيا�س فاعلية نظم املعلومات يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة -2 .الإ�سهام يف حتقيق الأهداف
اخلا�صة بال�شركة العائلية امل�ساهمة -3 .التحكم يف اجلوانب املالية املتعلقة بنظم معلومات
ال�شركة العائلية امل�ساهمة� -4 .ضمان التحكم يف خمتلف املخاطر املتعلقة بال�شركة العائلية
امل�ساهمة ،مع عدم �إهمال مبد�أ ال�شفافية.
واحلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة لي�ست تغيرياً مفاجئاً لكل ما هو قائم داخل
ال�شركة ،بل �إنها يجب �أن متر بعدة مراحل ،حتى ميكنها حتقيق �أهدافها ،وقد �صاغت �شركة
(جارترن) منوذجاً للحوكمة الإلكرتونية يتكون من �أربع مراحل يجب �أن متر بها احلوكمة
الإلكرتونية ،وهي:
�أو ًال – مرحلة البيانات:
تقوم ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف هذه املرحلة بتوفري املعلومات الكافية عن �أعمالها،
وامل�شروعات التي تقوم بها ،ونظم �إدارتها على �شبكة الإنرتنت ،وكذلك توفري قواعد بيانات
ومعلومات ،وال �شك �أن ذلك الأمر يحقق ال�شفافية والو�صول احلر للمعلومات �إىل جميع
امل�ساهمني يف تلك ال�شركة العائلية من جانب وكذلك جميع �أفراد العائلة من جانب �آخر.
ثانياً ـ ـ مرحلة التفاعل:
وهي مرحلة التفاعل ما بني �إدارة ال�شركات العائلية امل�ساهمة وامل�ساهمني فيها ،من خالل
و�سائل االت�صاالت الإلكرتونية ،والتي متكن امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية ،و�أفراد العائلة ،من
االطالع على كافة البيانات واملعلومات ،و�إجراء احلوارات الإلكرتونية مع �إدارة ال�شركة.
ثالثاً ـ ـ مرحلة املعامالت:
وهي املرحلة التي يتم تقدمي كافة اخلدمات للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية ،و�أفراد العائلة
واملتعاملني مع ال�شركة بطريقة �إلكرتونية� ،إال �أن هذه املرحلة تتطلب �إ�صدار جمموعة من
القوانني واللوائح اخلا�صة ب�أمن وتوثيق تلك املعامالت ،حتى حتقق الكفاءة يف الأداء.
(1) Jean louis Leignel, Tutorial gouvernance du Système d›Information, op.cit, P3.
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رابعاً ـ ـ مرحلة التحويل:
وهي املرحلة التي يتم فيها حتقيق التكامل التام بني �إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني فيها،
وكذلك داخل ال�شركة نف�سها ،حيث ت�ساعدهم على العمل يف ذات الوقت بذات الكفاءة.
وهذا النموذج ،الذي �صاغته �شركة (جارترن) للحوكمة الإلكرتونية ،ي�ساعد على حتديد ما �إذا
كانت املعامالت املالية ،التي تقوم بها ال�شركة العائلية ،تت�سق مع موا�صفات احلوكمة الإلكرتونية
�أم ال من جانب ،ومن جانب �آخر ي�ساعد على �صياغة ر�ؤية وا�سرتاتيجية احلوكمة الإلكرتونية؛
حيث يتطلب التطبيق اجليد للإدارة الر�شيدة الإلكرتونية املزج بني اخلطوات ق�صرية الأجل،
والأهداف طويلة الأجل ،من خالل �صياغة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املالئمة(((.
النقطة الثانية :جدوى اللجوء �إىل احلوكمة الإلكرتونية من جانب ال�شركات العائلية امل�ساهمة.
اجتاه ال�شركات العائلية امل�ساهمة �إىل تطبيق احلوكمة الإلكرتونية ،مل يعد �ضرباً من �ضروب
الرفاهية ،و�إمنا حتمية تفر�ضها التغريات العاملية؛ ففكرة التكامل وامل�شاركة ،وتوظيف املعلومات،
�أ�صبحت �إحدى حمددات النجاح لأي منظمة باختالف �أهدافها وملكيتها ،فقد �ساهمت تطورات
تكنولوجيا املعلومات ،واالت�صاالت ،والتقدم العلمي والتقني� ،إىل املطالبة امل�ستمرة بالتطور
ً
و�صول �إىل احلوكمة الإلكرتونية .ومتثل عوامل الوقت،
الإداري نحو الإدارة الإلكرتونية،
واجلهد ،والتكلفة �أحد �أهم املجاالت التي تلقي على ال�شركات العائلية �أعباء كبرية وتعد معيا ًرا
مهماً لتقييم امل�ساهمني لكفاءة تلك ال�شركات ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أثر احلوكمة الإلكرتونية
لل�شركات العائلية امل�ساهمة ال يقت�صر فقط على ال�شركة العائلية امل�ساهمة �أو امل�ساهمني فيها
فقط ،و�إمنا ينعك�س �أثرها على االقت�صاد برمته.
ويعد من الأ�سباب التي قد تدفع ال�شركات العائلية �إىل اللجوء �إىل تطبيق احلوكمة الإلكرتونية
هو ما تلعبه ال�شركات العائلية امل�ساهمة من دور بارز يف حتقيق النمو االقت�صادي ،فمعظم ال�شركات
العائلية تعاين العديد من امل�شاكل� ،أ�سا�سها عدم و�ضوح العالقة بني مالكي ال�شركة ،وامل�ساهمني
فيها ،ومديري ال�شركة ،وحتى بني �أفراد العائلة امل�ؤ�س�سة نف�سها ،الأمر الذى يهدد ا�ستمراريتها
على املدى البعيد ،لذلك تظهر احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة على �أنها نظام
يهدف �إىل �إر�ساء جمموعة من القواعد واملمار�سات ،مبا ي�ضمن تنظيم العالقات بني الأطراف
الفاعلة ،الأمر الذى ينعك�س بالفاعلية االقت�صادية على امل�ستوى اجلزئي بالن�سبة لل�شركات
العائلية امل�ساهمة ،وعلى امل�ستوى الكلي بالن�سبة لالقت�صاد ك ُكل((( ،وهذا ما �سنو�ضحه فيما يلي:
((( د .طارق نوير ،الحوكمة املعلوماتية يف الدول العربية ،مرجع سابق ،ص.102
((( د .روابحية مريم ،أ .دايرة عبد الحفيظ ،نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية ،مجلة الرتاث ،العدد  ،2017 ،25ص .54
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�أوال :زيادة فعالية مبد�أ الإف�صاح وال�شفافية داخل ال�شركة العائلية امل�ساهمة.
يجب �أن تت�ضمن مبادئ حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة �إطاراً لتقدمي �إف�صاح موثوق
ومالئم ،ويف توقيت منا�سب؛ فعدم توافر املعلومات الالزمة عن ال�شركات العائلية امل�ساهمة،
والعمليات التي تقوم بها ،وا�ستثماراتها ،قد يعوق عملية الإ�شراف والرقابة عليها من جانب
امل�ساهمني و�أفراد العائلة الغري م�شرتكني يف الإدارة ،ومن ثم انعدام ثقة امل�ستثمرين يف جتنب
�إمكانية انت�شار الف�ساد يف مثل هذا النوع من ال�شركات ،ويزيد حجم انعدام الثقة لدى امل�ساهمني
يف ال�شركات العائلية واملتعاملني معها ،يف حالة انت�شار �أعمالها يف كثري من الدول ،حيث تنعدم
املعلومات عن تلك الأعمال ب�شكل كبري.
ومن ثم ت�أتي احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية ،والتي ُيعد من �أحد مبادئها ال�شفافية،
وذلك ب�إتاحة املعلومات التف�صيلية عن �أداء ال�شركة العائلية ،و�أدائها يف كافة البور�صات
والأ�سواق املالية على �شبكة الإنرتنت ،ومن ثم حتجيم الف�ساد الإداري ،و�إعطاء امل�ساهمني ،يف
تلك ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،احلق يف م�ساءلة �إدارتها والقائمني عليها؛ حيث تقوم �إدارة
ال�شركات العائلية امل�ساهمة بن�شر تفا�صيل عملياتها الإلكرتونية ،وجعلها متوفرة بني �أيدي
امل�ساهمني يف كافة دول العامل ،مع مراعاتها حتقيق مبد�أ الأمان بالن�سبة للمعلومات التي قد
ت�ؤثر على و�ضع ال�شركة االقت�صادي.
ومن ثم يجب لإجناح تطبيق ا�سرتاتيجية احلوكمة الإلكرتونية يف ال�شركات العائلية امل�ساهمة،
�أن ت�ضمن �إدارة تلك ال�شركات الو�ضوح والدقة يف التعامل مع كل ُم َ�ساهم من امل�ساهمني يف
ال�شركة من جانب ،و�أفراد العائلة من جانب �آخر ،والت�صريح بالقرارات املتخذة ،وال�شفافية يف
خمتلف الإجراءات التي تقوم بها .ولتحقيق ذلك ينبغي توفري معلومات وا�ضحة متاحة جلميع
امل�ساهمني ،على نظام �إلكرتوين يتيح لهم االطالع عليها ب�صفة دورية ،وتوفري ذلك بطريقة
ب�سيطة ،و�صاحلة لال�ستخدام.
ثانياً :توفري م�صادر جديدة لل�شركات العائلية امل�ساهمة.
تقوم حوكمة ال�شركات العائلية على �أ�سا�س حتديد العالقة بني امل�ستثمرين ،وجمال�س الإدارة،
واملديرين ،وحملة الأ�سهم ،وغريهم ،وتهدف �إىل زيادة قيمة ا�ستثمارات حملة الأ�سهم �إىل
�أق�صى درجة ممكنة على املدى الطويل ،وذلك عن طريق حت�سني �أداء ال�شركة العائلية ،وتر�شيد
اتخاذ القرارات فيها ،وحترتم يف نف�س الوقت م�صالح الغري (((.
((( د .محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة رشكات املساهمة ،مرجع سابق ،ص.64-63
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ومن ثم يعد العامل الأ�سا�سي يف جناح احلوكمة الإلكرتونية� ،أو خلق نظام ف ّعال لها ،يتمثل يف
خلق بيئة �آمنة لنظام مايل ف ّعال ،ومن ثم ي�ستطيع امل�ستثمرون االطمئنان على قنوات توظيف
�أموالهم ،وكذلك انخفا�ض تكلفة اال�ستثمار ،ومن ثم حتقق االزدهار االقت�صادي (((.
وهذا الأمر يعتمد على ال�سيا�سات التي يتخذها جمل�س الإدارة ،وعلى درجة ال�شفافية والإف�صاح،
ال�سيما يف املعلومات والقرارات التي تهم جميع من لهم عالقة بال�شركة من م�ساهمني ،ودائنني،
وم�ستثمرين (((.
كذلك ُتعد امل�ساواة بني جميع الأطراف� ،سواء كبار �أو �صغار امل�ساهمني يف ال�شركة من جانب،
وبني �أفراد العائلة القائمة على �إدارة ال�شركة من جانب �آخر �سوف تولد الثقة املتبادلة بني
جميع الأطراف ذوي العالقة ،ومن ثم زيادة القدرة التناف�سية لل�شركة يف الأ�سواق املالية.
وبناء عليه ،ف�إن تطبيق احلوكمة الإلكرتونية �سوف ي�ؤدي �إىل م�ساعدة ال�شركات العائلية
امل�ساهمة على جذب ر�ؤو�س الأموال وا�ستثماراتها ،بحيث تكون هذه ال�شركات حمل اهتمام من قبل
امل�ستثمرين واملحافظ اال�ستثمارية من جانب ،وحمل اهتمام من قبل م�ؤ�س�سات التمويل والبنوك،
والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف �شركات� ،أو حتالفات �أو تقوم بتمويلها من جانب �آخر.
وكذلك يوفر تطبيق مبادئ احلوكمة اخلا�صة بال�شفافية با�ستخدام و�سائل االت�صاالت
والتكنولوجيا احلديثة يف املراجعة واملحا�سبة للم�ستثمرين وجميع امل�ساهمني بال�شركة
العائلية ،ومن لهم عالقة بها خا�صية االطالع على كافة املعلومات والقرارات التي تهم ه�ؤالء
امل�ستثمرين ،واالطالع على كل ما يحدث داخل ال�شركة ،وذلك يف خالل دقائق معدودة ،و�أياً
كانت الدولة املوجودون فيها.
وكذلك ميكن له�ؤالء امل�ستثمرين وامل�ساهمني االطالع على كل ما يخ�ص ال�شركة العائلية،
وجميع املعلومات املتاحة عنها على �شبكة الإنرتنت ،واالطمئنان على �أو�ضاعها املالية ببور�صة
الأوراق املالية ،وجميع الآراء واالنتقادات املوجهة لها ،واملن�شورة على �شبكة الإنرتنت.
وال �شك �أن �إمكانية الو�صول لتلك املعلومات ب�سهولة ،ويف وقت ق�صري� ،سوف يكون �سبباً للك�شف
عن حاالت كثرية من الف�ساد ومكافحته ،قبل �أن يتو�سع وينت�شر يف ال�شركة العائلية ،ومن ثم
تلحق بها �أ�ضرار ج�سيمة ،ومن ثم ي�ستطيع امل�ستثمرون وامل�ساهمون بال�شركة العائلية امل�ساهمة
االطمئنان �إىل قنوات توظيف �أموالهم ب�صورة �شبه تلقائية يف الوقت املتاح لهم ،دون حتمل عناء
االنتقال �إىل مقر ال�شركة العائلية ،للت�أكد من �صحة املعلومات املتاحة لهم ،ومن ثم م�ساعدة

ثالثاً :حت�سني طرق �إدارة ال�شركات العائلية.
ي�ساعد اتباع �أ�س�س احلوكمة الإلكرتونية املديرين التنفيذيني وجمل�س �إدارة ال�شركة العائلية
امل�ساهمة على انتهاج ا�سرتاتيجية �إدارية حديثة ومتطورة ،ي�شرتك فيها امل�ساهمون يف ال�شركة
العائلية مع �أفراد العائلة من خارج جمل�س الإدارة يف اتخاذ القرارات ،وو�ضع النظم والتعليمات
اخلا�صة بالإدارة ،والتي تتم عرب ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت احلديثة ،والتي ت�سمح بدورها
له�ؤالء امل�ساهمني بح�ضور جميع اجتماعات جمال�س �إدارة ال�شركة ،عرب ا�ستخدام و�سائل
�إلكرتونية ،ومن �أ�شهرها بالت�أكيد ( ،)video conferenceوالذى ي�سمح بدوره ،ب�إجراء االت�صال،
و�سماع الأ�صوات ،وانتقال ال�صورة ،وتبادل احلديث بني املتعاملني به.
فجل�سات جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة �إذن �سوف تعقد بني الأطراف بطريقة �سمعية
وب�صرية ،ويكون تبادل احلديث واملناق�شات بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وامل�ساهمني ،وكل من
له عالقة بال�شركة العائلية ،وتتداول الأوراق وامل�ستندات بينهم بالربيد الإلكرتوين ،يف �شكل
حمادثات �إلكرتونية على �شبكة الإنرتنت ،وبذلك يكون هناك تقابل مادي بني جميع امل�ساهمني،
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية ،و�أفراد العائلة غري امل�شرتكني يف �إدارة ال�شركة يف �آن
واحد بطريقة �سمعية وب�صرية ،ودون وجود �أى عائق يحول دون ذلك.
فاحلوكمة الإلكرتونية يف ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،ت�سمح بتحقيق التناف�سية لهذه ال�شركات
العائلية ،حيث تخلق حميطاً مالئماً لتطوير �أن�شطة جديدة ،وبطريقة �أكرث ديناميكية و�أكرث
ن�شاطاً ،ت�سمح بت�سريع الإجراءات ،وحتقيق الفعالية ،وهذا يكون باالهتمام �أكرث بالإبداع
والبحث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال(((.
فخ�ضوع ال�شركة العائلية لهذا النوع من احلوكمة الإلكرتونية ي�سهم ،بدون �شك ،يف زيادة ثقة
امل�ستثمر فيها ،ملا تلعبه من زيادة الثقة لديهم ،وذلك ل�سهولة ح�صوله على املعلومات املتعلقة
بن�شاط ال�شركة العائلية ،وح�سن مراقبة �إدارتها ،و�إمكانية التدخل يف الوقت املنا�سب لتغيري
ال�سيا�سات التي يتبعها جمل�س �إدارة ال�شركة ،وذلك بتوجيه نظر الإدارة �إىل خماطر تلك
ال�سيا�سة� ،أو �إقالة جمل�س الإدارة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.

((( د .محمد إبراهيم موىس ،حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية ،مرجع سابق ،ص .40 ،39
((( املرجع السابق ،ص.41

((( د.مريزق عدمان ،الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر ،مجلة التنمية االقتصادية والبرشية – جامعة سعد
حلب ،البليدة ،الجزائر ،ديسمرب  ،2014العدد  ،10ص. 128
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رابعا :حماية حقوق حملة الأ�سهم يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة.
ُتعد اجلمعية العامة لل�شركة العائلية امل�ساهمة من امل�سائل الهامة واحليوية ،خا�صة عندما
ت�صل ال�شركات العائلية للجيل الثالث و�أكرث ،ففي هذه املراحل املتقدمة من عمر ال�شركة
يتزايد عدد �أفراد العائلة ب�صورة كبرية تعيق م�شاركتهم جمي ًعا يف �إدارة ال�شركة ،ومن هنا ت�أتى
�أهمية �إيجاد جمعية عامة لل�شركة العائلية ،ي�ستطيع من خاللها هذا العدد الكبري من �أفراد
العائلة االجتماع ،واتخاذ القرارات الأ�سا�سية وامل�صريية(((.
وتزيد �أهمية هذه اجلمعية العامة يف حالة ما �إذا حتولت ال�شركة العائلية �إىل �شركة عائلية
م�ساهمة ،حيث يكون للم�ساهمني يف هذه ال�شركة احلق يف ح�ضور هذه اجلمعية العامة،
وامل�شاركة فيها ،والت�صويت على القرارات ال�صادرة منها .فاجلمعية العامة لل�شركة العائلية
امل�ساهمة تعد هي اجلهاز الذي ي�ضم جميع امل�ساهمني فيها ،وكذلك تعد من الناحية القانونية
�صاحبة ال�سيادة يف ال�شركة العائلية.
�إال �أنه يف الواقع العملي ،يندر �أن يح�ضر امل�ساهمون اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة العائلية
امل�ساهمة للوقوف على �أحوالها ،فهم ،كما و�صفهم جانب من الفقه((( دائنون عابرون لل�شركة
العائلية ،ال يهمهم �سوى امل�ضاربة على �أ�سهمها� ،أكرث منهم �شركاء حقيقيون جتمعهم نية
امل�شاركة ،مبا تنطوي عليه من تعاون �إيجابي ،بق�صد الو�صول �إىل حتقيق غر�ض ال�شركة.
وكذلك تكون هناك �إمكانية ال�ستغالل �أموال امل�ساهمني ،وت�ضارب امل�صالح العائلية وال�شخ�صية
لأفراد العائلة مع م�صالح امل�ساهمني يف ال�شركة ،و�إ�ضعافها على ح�ساب امل�صالح اخلا�صة عرب ا�ستغالل
�أموالها لتحقيق �أمور وم�صالح �شخ�صية ،مما ينزع الثقة بني جميع الأطراف ذوي امل�صلحة ،ومن
ثم يتجنب امل�ستثمرون و�أ�صحاب املحافظ اال�ستثمارية اال�ستثمار بهذه ال�شركات �أو �شراء �أ�سهم فيها،
الفتقادها الأ�سلوب الأمثل وال�صحيح الذي يطمئنهم على �أن �أموالهم يف املكان املنا�سب.
وت�أتى احلوكمة باعتبارها الأداة التي ميكن من خاللها كبح جماح الإدارة ،والإقالل من
خمالفاتها املحتملة ،وحتقيق نوع من التناغم واالن�سجام بني م�صالح الإدارة وم�صالح حملة
الأ�سهم وال�سندات ((( ومن ثم ال يكون �أمام �إدارة ال�شركة من �سبيل �سوى العمل على �إيجاد �أو خلق
اال�سرتاتيجيات اجلديدة التي حت�سن من �أداء ال�شركة ،ويعد من �ضمن هذه اال�سرتاتيجيات
احلوكمة الإلكرتونية.

ومن ثم ت�أتي احلوكمة الإلكرتونية لتمنح الفر�صة للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة،
للح�صول على املعلومات قبل امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ،وكذلك ممار�سة دور الرقابة على
جمال�س الإدارة ،وانتخاب املديرين ،و�إبداء �آرائهم يف �ش�أن �إدارة ال�شركة العائلية ،ويف املعامالت
الكربى ،وذلك عرب �شبكة الإنرتنت ،والتي ال حتتاج �إىل انتقالهم �إىل مقر ال�شركة ،ومن ثم
ت�سمح للم�ساهمني مبمار�سة الدور الرقابي من مكان وجودهم  ،عرب نظام �إلكرتوين خم�ص�ص
لذلك ،مينحهم احلق يف ممار�سة الدور الرقابي على جمل�س الإدارة ،وعرب جل�سات ُتعقد( (�on
 )lineوعليه يتحول امل�ساهمون وامل�ستثمرون يف ال�شركة العائلية من م�ساهمني عابرين ،ال يهمهم
�سوى امل�ضاربة� ،إىل �شركاء حقيقيني يف ال�شركة العائلية يح�ضرون االجتماعات ،ويوافقون،
ويرف�ضون قرارات جمل�س الإدارة ،ويقومون مبمار�سة دور رقابي حقيقي على جمل�س الإدارة،
ومن ثم تفعيل دور اجلمعية العامة ،وحماية حقوق حملة امل�ساهمني ،الأمر الذي يتيح لهم
فر�صة �أكرب يف توزيع �أ�صولهم ،وبيعها� ،إذا �أرادوا ذلك(((.
وميكننا القول ب�أن �أهمية احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية تظهر يف جودة الو�سائل التي
ت�ستخدم يف �إدارة هذا النوع من ال�شركات ،والتي ُيعد من �أهمها- :
�1.ضمان تي�سري وا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات ،وفقا للمتفق عليه يف ال�سيا�سات
والإجراءات يف ال�شركة العائلية.
�2.ضمان حتقيق هذه الأ�صول قيمة ملمو�سة لل�شركة العائلية ،ودعمها ال�سرتاتيجيات العمل
و�أهداف ال�شركة العائلية.
� 3.صنع القرار بعيداً عن الـت�أثريات العاطفية.
4.حت�سني املعايري ،وحماربة الف�ساد.
5.امل�ساعدة على جذب امل�ساهمني لال�ستثمار يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة واالحتفاظ بهم،
ومن ثم منو اقت�صاد ال�شركة العائلية.
6.ت�ساعد احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية على تخفي�ض بع�ض املنا�صب املكلفة،
وكذلك توفري الكثري من امل�صروفات الإدارية هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ت�سهم يف
احل�صول على �إنتاجية �أعلى ،وحت�سني نوعية العمل(((.
7.بناء الثقة يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة من قبل جميع �أ�صحاب ذوي امل�صلحة.

((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،مرجع سابق ،ص.320
((( د .مريزق عدمان ،الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر ،مرجع سابق ،ص.271
(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

((( د .محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة ،مرجع سابق ،ص.69
((( 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 ( ،)2ديسمرب  ،2017ص .266
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وذهب كذلك جانب من الفقه((( �إىل القول ب�أن مزايا احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية
ميكن �إيجازها يف عدة نقاط هي:
�1.إيجاد مناذج جديدة حلل امل�شكالت التي تواجهها ال�شركة ،عرب برجمة لقاءات مع �أ�صحاب
امل�صالح من خالل �شبكة الإنرتنت.
�2.إيجاد قنوات ات�صال بني ال�شركة ،و�أ�صحاب امل�صالح ،ومنظمات املجتمع املدين ،وكافة
الأطراف امل�شاركة يف �صنع القرار.
3.نقل م�س�ؤولية تطوير ال�شركة �إىل الأطراف ذوي امل�صلحة ،باعتبارهم م�شاركني يف تقييم
�أداء ال�شركة عرب �شبكة الإنرتنت.
4.ال�شفافية عن طريق �إتاحة املعلومات التف�صيلية ،ومن ثم حتجيم الف�ساد الإداري ،و�إعطاء
امل�ساهمني و�أفراد العائلة احلق يف حما�سبة املف�سدين من خالل جمل�س الإدارة.
المطلب الثاني
عقبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية
على الشركات العائلية المساهمة

ميكننا ح�صر التحديات التي قد تقف عقبة �أمام تطبيق احلوكمة الإلكرتونية من قبل ال�شركات
العائلية امل�ساهمة يف عدة نقاط ،ترجع �إىل جوانب تتعلق بال�شركات العائلية نف�سها ،وجوانب
تتعلق باجلانب التقني ،وطبيعة التكنولوجيا احلديثة ،وميكننا تو�ضيح ذلك فيما يلي:
�أوال :العقبات املتعلقة بطبيعة ال�شركات العائلية امل�ساهمة:
يواجه تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية �سواء كانت بطريقة تقليدية �أو �إلكرتونية
العديد من التحديات ،والتي يكون من �ش�أنها �أن ت�ضعف من كفاءتها ،كما �أنها قد تهدد
ا�ستمراريتها ومن �أبرز تلك التحديات الآتي:
1.تعدد الأدوار للفرد الواحد يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،مما يزيد من فر�ص اخلالف،
فعاد ًة ما يكون ال�شريك املالك لر�أ�س مال ال�شركة قائ ًما على �إدارتها يف ذات الوقت ،بحيث
((( املرجع السابق ،ص .264
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يكون مالكاً لل�شركة ومديراً لها ،بالإ�ضافة �إىل كونه ع�ض ًوا يف العائلة ،وهذه الأدوار
املختلفة لل�شخ�ص الواحد جتعل العملية �أكرث تعقيداً ،خا�ص ًة �إذا وجدت امل�شاكل العائلية
واالجتماعية �صدى لها يف ال�شركة(((.
2.غالبية ال�شركات العائلية لي�ست لديها ر�سالة تدور حولها ،وهذا ما يت�سبب يف غياب الر�ؤية،
والأهداف ،واال�سرتاتيجيات ،وغريها من اخلطط ،ف�إذا مل يكن لل�شركة العائلية ر�سالة،
فلن ت�ستطيع �أن حتدد لها ر�ؤية ،ومن ثم ي�صعب عليها حتديد الأهداف ولن ت�ستطيع �أن
ت�ضع لها ا�سرتاتيجية ،لأن الر�ؤية والأهداف واال�سرتاتيجية تكون دائماً متعلقة بر�سالة
ال�شركة(((؛ فالتحدي الذى يواجه ال�شركات العائلية امل�ساهمة مل يعد قا�صراً على ملكية
ال�شركة ،و�إمنا �أ�صبح ي�شمل �أي�ضاً طريقة ونهج �إدارة ال�شركة ،ومن ثم ت�صبح ال�شركة �أمام
خيارين هما �إما االزدهار والتطوير� ،أو �إفال�سها ،يف حالة عدم وجود خطط وا�ضحة ملواجهة
تلك التحديات.
�3.ضعف اجلانب التنظيمي ،فال يوجد لغالبية ال�شركات العائلية هيكل تنظيمي ر�سمي يبني
ال�سلطات ،وامل�س�ؤوليات ،وخطوط االت�صاالت بني �أجزاء ال�شركة ،و�إن وجد فرتاه على �شكل
ر�سم بياين هرمي ال يعك�س الواقع الت�شغيلي لل�شركة ،ومن ثم يُحدِ ُث خلطاً بني مهام
جمل�س الإدارة ،ومهام املدير التنفيذي.
4.تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ي�ؤدي �إىل تق�سيم الإدارة التنفيذية
لل�شركة العائلية امل�ساهمة �إىل مدراء من العائلة ،ومدراء من خارج العائلة ،مما قد ي�ؤدي
�إىل خلق حالة من التمييز بني املدراء العائليني واملدراء من خارج العائلة ،بالإ�ضافة �إىل
حجز الوظائف العليا لأفراد العائلة فقط ،وهو الأمر الذي قد ينعك�س على روح العمل
واحلوافز لدى املدراء من خارج العائلة ،وي�ضع العقبات �أمام ال�شركة العائلية جلذب
الكفاءات من خارج �إطار العائلة ،نظراً لتخوف ه�ؤالء من العمل يف مثل هذه البيئة (((.
ُ 5.تعد �إ�شكالية التوارث يف ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،وعدم ف�صل امللكية عن الإدارة ،وتق�صري
بع�ض �أفراد العائلة يف الإدارة من �أهم عوائق تطوير ومنو هذا النوع من ال�شركات ،والذي
ميكن �أن ينقلها �إىل �شركات متعرثة �إن مل ت�سارع �إىل ف�صل امللكية عن الإدارة ،واالعتماد
على الكوادر من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،حتى لو كانوا من خارج العائلة.
((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ،ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،مرجع سابق ،ص.313
((( د .روابحية مريم ،أ .دايرة عبد الحفيظ ،نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية ،مرجع سابق ،ص .59 ،58
((( د .فهد عىل الزميع ،الرشكات العائلية ،تحدي البقاء ودور قواعد الحوكمة يف استمراريتها ،مرجع سابق ،ص.313
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وذهب جانب فقهي ((( �إىل �أن التحديات التي تواجه ال�شركات العائلية ،على اجلانب التنظيمي،
ميكن �أن ترجع �إىل:
�1.ضعف الأجيال يف ال�شركة العائلية ،وكيفية انتقال ال�سلطة.
2.ات�ساع دائرة العائلة من عدة فروع ،وعدم و�ضوح ال�سلطة وامل�س�ؤوليات بالن�سبة لهم ،باعتبار
�أن مالك ال�شركة هم �أنف�سهم امل�سريون مما يولد حالة من اخللط بني الو�ضعيتني وهذا
ميتد حتى على م�ستوى العالقات مع الأطراف اخلارجية(((.
3.قلة الكفاءات ،وتو�سع املجاالت اال�ستثمارية لل�شركة العائلية ،وعدم �إمكانية تعيني �أفراد
من خارج العائلة يف �أماكن مهمة بال�شركة ،والتي يف�ضل بع�ض �أفراد العائلة االحتفاظ بها،
وهي يف الغالب تتطلب كفاءات ومهارات قد تتواجد يف �أفراد من خارج العائلة ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل تعطل م�صالح ال�شركة(((.
4.هيمنة مالكي ال�شركة العائلية على منا�صب املديرين والعك�س.
ثانياً :العقبات املتعلقة باجلوانب التقنية ،والتكنولوجيا احلديثة:
وميكننا ح�صر تلك التحديات فيما يلي:
1.افتقار معظم ال�شركات العائلية �إىل نظم الأر�شيف الإلكرتوين.
2.عدم ت�صميم غالبية املواقع الإلكرتونية لل�شركات العائلية على �شبكات الإنرتنت ح�سب
املعايري العاملية ،بحيث تت�ضمن خدمات حقيقية ميكن �أن تفيد امل�ساهمني يف ال�شركات
العائلية ،واملتعاملني معها؛ حيث يغلب على تلك املواقع اجلانب الإعالمي والت�سويقي فقط.
3.معظم الأنظمة الإلكرتونية التي ت�ستخدمها ال�شركات العائلية متنح املديرين ،و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة فقط م�ساحة كبرية من املعلومات ،وذلك يف مقابل م�ساحة �أ�صغر خلدمات
امل�ساهمني يف ال�شركات العائلية املقيدة بالبور�صة.
4.التباين الكبري يف م�ستوى التطور التكنولوجي يف غالبية الدول العربية ،والذي ميكن
لل�شركات العائلية من خالله اتباع وتطبيق نظام احلوكمة الإلكرتونية.
�5.سيادة الثقافة الورقية يف التعامالت الداخلية واخلارجية التي تتم يف جميع �أنواع ال�شركات
عامة ،وال�شركات العائلية خا�صة.
(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.
((( د .روابحية مريم ،أ .دايرة عبد الحفيظ ،نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية ،مرجع سابق  ،ص .61
((( د .قصاص فتيحة ،حوكمة املؤسسات العائلية يف الجزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ،2012 ،ص .158
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�6.ضعف البنية التحتية لالت�صاالت يف معظم الدول العربية ،التي متار�س ال�شركات العائلية
ن�شاطها فيها.
�7.شيوع النمط الإداري التقليدي يف التعامالت املالية والإدارية ،يف ال�شركات العائلية.
�8.ضعف دعم �إدارة املوارد الب�شرية يف ال�شركات العائلية.
وبالرغم من هذه التحديات ،ف�إنه ميكن لل�شركات العائلية امل�ساهمة التغلب على هذه التحديات
ومواجهتها ،وذلك من خالل القيام مبجموعة من الإجراءات ذهب �إليها جانب من الفقه((( ،وهي:
�أو ًال :املواءمة بني ا�سرتاتيجية ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،وبني ا�سرتاتيجية تكنولوجيا
املعلومات.
ثانياً :املواءمة بني �أهداف ال�شركة العائلية امل�ساهمة و�أولويات تكنولوجيا املعلومات.
ثالثاً� :ضرورة توفري هياكل تنظيمية ت�سهل تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة العائلية و�أهدافها.
رابعاً :الإ�صرار على تبني وتطبيق �إطار للرقابة على تكنولوجيا املعلومات داخل ال�شركة العائلية
امل�ساهمة.
المبحث الثالث
مبادئ الحوكمة اإللكترونية
للشركات العائلية المساهمة

احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة هي حوكمة من نوع خا�ص؛ فهي حوكمة
ينبغي �أن تكون مرنة متطورة ،تتيح للقائمني عليها جما ًال اختياريا لإدخال حت�سينات وتعديالت
عليه ،كلما تقت�ضي الظروف ذلك ،فالواقع العملي يقت�ضي توفري ما يتطلبه ال�سوق من حماية
للم�ستثمرين واملتعاملني وعليه ،يجب فح�ص نظم احلوكمة اخلا�صة به ،و�أن تقوم بتقدمي
الت�أكيدات وال�ضمانات التي ي�سعى امل�ستثمرون وامل�ساهمون للح�صول عليها ،ويتحقق الإ�صالح
�إذا ما اقتنعت ال�شركات العائلية �أنها �سرتبح من احلوكمة الإلكرتونية اجليدة(((.
((( 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  ،2017ص.19
https://content.mandumah.com/download?t=6a9bed2f7a67482f44d2f23acffcc76d3a7a5ee4&f=gUCxd9kf0DjPZJ
9u%20soZmSkmTVLjCL/qgizm06bYDq8=&s=1
((( د.محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة ،مرجع سابق ،ص.77
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و�أ�س�س احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة تختلف بني قواعد �إر�شادية وقواعد
ملزمة ،وتنق�سم �أي�ضا �ضوابط احلوكمة بني �ضوابط داخلية ،و�ضوابط خارجية ،كما �أنها
تختلف من دولة �إىل �أخرى.
فالتطور التكنولوجي يف �إجناز املعامالت املالية يقت�ضي حماولة تطبيق معايري احلوكمة
التقليدية ،والتي �سبق الإ�شارة �إليها ،ب�شكل يتنا�سب مع تطور التكنولوجيا امل�ستخدمة يف �إجناز
املعامالت املالية .وعليه� ،سنتناول هذا املبحث من خالل التق�سيم الآتي:
املطلب الأول� :أ�س�س احلوكمة الإلكرتونية اخلا�صة بفعالية امل�شاركة والإدارة يف ال�شركات
العائلية امل�ساهمة.
املطلب الثاين� :أ�س�س احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة اخلا�صة بالرقابة.
المطلب األول
أسس الحوكمة اإللكترونية الخاصة بفعالية المشاركة
واإلدارة في الشركات العائلية المساهمة:

واحلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة تعد نظا ًما يعمل على حماية حقوق
امل�ساهمني ،خا�صة حقوق الأقلية ،والتي ُتهدد غالبا ،نتيجة ل�سيطرة جمموعة من امل�ساهمني
على جمال�س الإدارات.
ومن ثم ف�إننا نرى �أنه ميكن لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،من خالل احلوكمة الإلكرتونية� ،أن
حتقق هذا الهدف ،من خالل �إ�شراك امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة يف بحث ومناق�شة
الق�ضايا ذات الأهمية ،وا�ستطالع �آرائهم حول بدائل التعامل مع امل�شكالت العامة ((( ،ويتحقق
ذلك من خالل الآتي- :
�أو ًال :تو�سيع امل�شاركة الإلكرتونية للم�ساهمني يف �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة:
ويكون ذلك من خالل ت�شجيع امل�ساهمني ،يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،على امل�شاركة يف امل�سائل
املطروحة على جمل�س �إدارة ال�شركة ،مع �إ�شعارهم ب�أهمية الق�ضايا املطروحة ،و�إبالغهم
بالإجراءات التي مت اتخاذها ،وكذلك جتزئة امل�سائل املعقدة �إىل مكونات �سهلة الفهم على
امل�ساهمني ،والأهم الت�أكد من تلك املعلومات ،والنماذج املن�شورة يف املواقع الإلكرتونية ،بن�شر
عناوين الربيد الإلكرتوين لأجهزة ال�شركة العائلية ،وامل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س
�إدارتها (((.

ال�شركات العائلية امل�ساهمة هي م�ؤ�س�سات ت�شبه� ،إىل ٍ
حد كبري ،جمتمعاً اقت�صادياً �صغرياً ،تكون
فيه اجلمعية العامة للم�ساهمني هي م�صدر ال�سلطات((( ،ومن ثم يكون للجمعية العامة الكلمة
العليا داخل ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،حيث تتوىل انتخاب وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين
يتولون الإدارة ،التنفيذية لل�شركات العائلية ،وتي�سري امل�شروع االقت�صادي ،وتنفيذ �سيا�ساتها(((،
�إال �أن الواقع العملي يثبت لنا �أن القول ب�أن ال�سلطة داخل ال�شركات العائلية امل�ساهمة قائمة
على �أ�س�س دميقراطية وه ٌم كبري(((.
ويف �سبيل تعديل هذا الأمر ،وزيادة فعالية اجلمعية العامة ،يتوجب على ال�شركات العائلية
امل�ساهمة العمل على املحافظة على حقوق امل�ساهمني فيها لذا ف�إنه يجب �أن تتاح للم�ساهمني
يف ال�شركة الفر�صة للح�صول على املعلومات ،وامل�شاركات يف اتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك انتخاب
املديرين ،وامل�شاركة يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية حلملة الأ�سهم.

ثانياً :تفعيل عملية املحا�سبة وامل�ساءلة الإلكرتونية داخل ال�شركة العائلية امل�ساهمة:
يتحقق ذلك ب�إتاحة املعلومات الكافية للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية بطريقة منتظمة ،ويف
مواعيد حمددة ،وذلك عن �أداء ال�شركة العائلية ككل عرب �شبكة الإنرتنت ،وو�سائل التكنولوجيا
املختلفة؛ بحيث تقوم ال�شركة العائلية بت�شكيل �سيا�سة االت�صال اخلا�صة بها ،وتعمل من خاللها
على حتفيز تبادل املعلومات الالزمة وال�صحيحة ،بحيث يكون االت�صال على امل�ستوى الداخلي
لل�شركة ،كما يجب �أن يكون �أي�ضاً على امل�ستوى اخلارجي ،مع مراعاة �سرية الأعمال واملعلومات
اخلا�صة بال�شركة(((.
ويكون ذلك بن�شر منتديات النقا�ش الإلكرتوين الهادفة �إىل تو�سيع دائرة امل�ساهمني يف �إبداء
�آرائهم حول �سيا�سات ال�شركة ،ودورها يف �سوق الأوراق املالية وم�شروعاتها .ويجب على �أفراد

((( د .ثروت عيل عبد الرحيم  ،القانون التجاري املرصي ،مرجع سابق ،ص .463
((( د .محمد خالد الياسني ،النظام القانوين لحوكمة رشكات املساهمة  ،مرجع سابق  ،ص.111
((( د .حسني املاحي  ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق  ،ص.12

((( د .مريزق عدمان ،الحوكمة اإللكرتونية مدخل لتنمية اإلدارة العمومية يف الجزائر ،مرجع سابق ،ص.132
((( املرجع السابق ،ص.132
((( د .روابحية مريم ،أ .دايرة عبد الحفيظ ،نحو تطبيق نظام الحوكمة يف املؤسسات العائلية ،مرجع سابق ،ص .61
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العائلة القائمة على �إدارة ال�شركة الأخذ بعني االعتبار جميع االنتقادات والأفكار اجلديدة يف
�إطار عملية اتخاذ القرارات اجلديدة ،بالإ�ضافة لن�شر وتوثيق حما�ضر اجلل�سات عرب �شبكة
الإنرتنت ،ومن ثم يتحقق نوع من امل�شاركة الإلكرتونية ،والذي ُيعد �أحد املو�ضوعات املهمة
وال�شائعة ملعاجلة ق�ضايا احلوكمة الإلكرتونية ،وهو ما ي�ؤدي �إليه التطبيق اخلاطئ من فقدان
امل�ساهمني ،يف ال�شركة العائلية ،الثقة يف جمل�س �إدارة ال�شركة.
ثالثاً :العمل على زيادة ثقة امل�ساهمني ،يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة يف �آليات تطبيق احلوكمة
الإلكرتونية:
حتى تنجح احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة يف حتقيق �أهدافها ،يجب �أن
حتظى بثقة من القائمني على �إدارة ال�شركة �أو ًال ،ومن ثم ثقة امل�ساهمني فيها .فعند التخطيط
لتطبيق فكرة احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،يغفل القائمون على
هذا التخطيط ،وجود حواجز ،وحدود ،وعقبات �إدارية يجب اجتيازها لنجاح فكرة احلوكمة
الإلكرتونية يف جمال ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،لذلك يجب بناء الثقة و�إدراكها يف البداية.
والثقة الإلكرتونية تقوم على عدة �أ�س�س ،من �أهمها:
1.حماية املعلومات ال�شخ�صية للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة وبياناتهم املالية.
2.حماية املوقع الإلكرتوين لل�شركة العائلية امل�ساهمة من هجمات القرا�صنة ،و�سوء اال�ستخدام.
ف�إذا كان تطبيق مفاهيم احلوكمة منوطاً ب�ضرورة �إحداث تفعيل كامل و�شامل يف مفاهيم
الإدارة ،ف�إن جناح �إدارة ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف حماية حقوق امل�ساهمني يقت�ضي تفهم
القائمني على الإدارة ب�أنهم يقومون بتلك املهمة بتفوي�ض من امل�ساهمني((( وهذا الأمر يحتاج
�إىل تفاعل كامل ما بني جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني.
ومن ثم ت�أتي احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية للتحقق من ذلك التفاعل ما بني جمل�س
�إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني فيها ،بطريقة �سهلة ،وتخت�صر الوقت ،واجلهد ،والنفقات،
وت�ضمن م�شاركة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة لل�شركة ،متى �أتاحت املعلومات الكافية لهم
بطريقة منتظمة ،ويف مواعيد حمددة.
وال �شك �أن هذا التفاعل ي�ساعد على ح�سن �أداء ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،ومن ثم حتقيق
الأهداف املرجوة ورعاية حقوق امل�ساهمني ،فالأداء اجليد والتعاون املثمر يعد من الدعائم
((( د .محمد إبراهيم موىس ،حوكمة الرشكات املقيدة بسوق األوراق املالية ،مرجع سابق ،ص.51
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الأ�سا�سية يف �أ�سلوب تقييم الإدارة العليا ،ومدى اجتاهها �إىل حماية و�ضمان حقوق امل�ساهمني(((،
وهو ما ميكن حتقيقه من خالل احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية.
المطلب الثاني
أسس الحوكمة اإللكترونية للشركات
العائلية الخاصة بالرقابة

ي�ستلزم تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة� ،ضرورة �إيجاد نظام رقابي
يت�ضمن �إعداد التقارير الدقيقة ،و�إحكام الرقابة الداخلية ،وتخفيف �شدة املخاطر ،و�ضمان
االلتزام بالقوانني ،وتعزيز الثقة يف التقارير املقدمة� ،سواء كانت مالية �أو غري مالية على حدٍ
�سواء ،ومن ثم يجب �أن تكون لل�شركات العائلية نظم ومعايري حما�سبية تتمتع بال�شفافية،
تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية(((.
فال�شركات العائلية لن تدار ب�شكل جيد ،وتزدهر ،وجتتذب ا�ستثمارات جديدة� ،إال �إذا تعززت
الرقابة داخل ال�شركة العائلية� ،إال �أن هذه الرقابة الداخلية ال ميكن �أن تكون فعالة �إال �إذا
عززتها الرقابة اخلارجية التي متار�سها الهيئات ،واجلهات احلكومية والأ�سواق املالية(((؛
فالرقابة اخلارجية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة تكر�س الكفاءة ،وحتدد معايري احلوكمة،
وتعاقب املخالفني ،وت�شجع على تدفق املعلومات (((.
ومن ثم ت�أتي احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ب�أنظمة مراقبة ،تهدف �إىل
املواءمة بني الأهداف الأو�سع نطاقاً للم�ؤ�س�سات املالية من جانب ،وتكنولوجيا املعلومات من
جانب �آخر ،وذلك من خالل حتديد احتياجات العمل ،و�إدارة موارد تكنولوجيا املعلومات،
والر�صد امل�ستمر ،وتقييم النتائج ب�شكل دوري(((.
ويتم تقييم موارد تكنولوجيا املعلومات ،والتي ُتعرف ب�أنها :الأفراد ،و�أنظمة تكنولوجيا
((( املرجع السابق ،ص.52
((( د .حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص.23
((( د .محمد خالد ياسني الياسني ،النظام القانوين لحوكمة الرشكات املساهمة ،مرجع سابق ،ص. 197-196
((( د .حسني املاحي ،حوكمة الرشكات وقاية من اإلفالس ،مرجع سابق ،ص.23
((( 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 ،ص.17
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املعلومات ،واملرافق ،والبيانات ،وا�ستخدامها يف ال�شركات العائلية وفقاً ملعايري الكفاءة ،وال�سرية،
وال�سالمة ،والتوثيق.
ولت�سهيل عملية الرقابة ك�أحد مبادئ احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،ميكننا
حتديد �أ�س�س تلك الرقابة ،وهي كما يلي:
�أو ًال :التخطيط والتنظيم:
يتعلق هذا اجلانب بتحديد �أف�ضل طريقة ميكن �أن ت�سهم فيها تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق
�أهداف ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،وهذا الأمر يتطلب القيام بتخطيط وجهات النظر املختلفة،
والإبالغ عنها ،و�إدارتها(((.
ثانياً :الدعم الفني:
يتعلق هذا اجلانب بالعملية الفعلية لتقدمي اخلدمات للم�ساهمني ،وهذه اخلدمات تتدرج من
العمليات التقليدية املتعلقة بجوانب الأمن ،و�صو ًال �إىل مرحلة التدريب((( ،ومن ثم يجب �إن�شاء
وحدة عمليات الدعم ال�ضرورية ل�ضمان معاجلة فعالة للبيانات ،من خالل �أنظمة التطبيقات،
والتي غالباً ما يتم ت�صنيفها حتت بند الإجراءات الرقابية.
ثالثاً :الر�صد والتقييم:
يجب تقييم جميع عمليات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من خالل ال�شركة العائلية امل�ساهمة
ب�شكل منتظم يف جميع الأوقات ،للتحقق من جودتها ،وامتثالها للمتطلبات الرقابية.
ولذا ف�إن هذا املجال يتناول الرقابة الإدارية على جميع العمليات التي تقوم بها ال�شركة العائلية
امل�ساهمة ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد على ا�ستقاللية وم�صداقية التقرير الذي تقدمه جهة التدقيق
داخلية وخارجية.
كما توفر احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة وامل�ساهمني فيها ،و�سائل ت�ساعد
على تقييم ممار�سات ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،وفقاً ملعايري قيا�سية.
ويت�ضمن النموذج املقرتح للرقابة على العمليات التي تقوم بها ال�شركات العائلية امل�ساهمة
طريقة للتقييم ،ت�ستطيع ال�شركة من خاللها تقييم م�ستوى ن�ضج العمليات واملعلومات املقدمة
منها للم�ساهمني يف ال�شركة.
((( املرجع السابق ،ص.18
((( املرجع السابق ،ص.18
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وقد مت ا�ستيفاء هذه الطريقة من النموذج الذي مت حتديده من قبل معهد هند�سة الربجميات
( ،((( )SEIلقيا�س م�ستوى قدرات تطوير الربجميات ،حتت ا�سم برنامج ( ،)CMMIوهو عبارة
ﻋﻥ جمموعة من املمار�سات ﺍﻟﺗﻲ ت�ساعد ال�شركات على حت�سني عملياﺗﻬﺎ ،وذلك من خالل
تطوير هذه املمار�سات ،وا�ستخدامها ب�شكل فاعل لكل عملية من عمليات تكنولوجيا املعلومات،
وي�ستطيع جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة من خالل تطبيق هذا النموذج حتليل
وتخطيط جمموعة من النقاط اخلا�صة بال�شركة ،ومن ثم عر�ضها على امل�ساهمني يف ال�شركة،
وهذه النقاط هي:
1.الو�ضع احلايل للمعايري الدولية ،وما و�صلت �إليه ال�شركة العائلية امل�ساهمة يف تطبيق تلك
املعايري.
2.ا�سرتاتيجية ال�شركة العائلية لتح�سني و�ضعها املايل ،و�إىل �أين تريد �أن ت�صل ال�شركة؟
وكيف؟.
3.كيفية حتقيق العائد امل�ستهدف من اال�ستثمار.
 4.كيفية تقليل خماطر اال�ستثمار.
وي�شمل �إطار املراقبة املتعلق بهذا النظام خم�سة مبادئ �أ�سا�سية للمراقبة واحلوكمة الإلكرتونية
لل�شركات العائلية امل�ساهمة ،وثالث خطوات للو�صول لتلك الرقابة((( ،وهي كما يلي:
(((

�أو ًال :املبادئ الرئي�سة للرقابة وحوكمة ال�شركة العائلية:
1.الوفاء باحتياجات امل�ساهمني يف ال�شركات العائلية امل�ساهمة.
2.تغطية كافة عمليات ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،مبا ي�ساعد على حتويل احلوكمة الإلكرتونية
للعمليات املقدمة من ال�شركة العائلية للم�ساهمني فقط� ،إىل حوكمة لل�شركة ككل.
�3.إيجاد �إطار واحد متكامل للرقابة ،يطبق على ال�شركات العائلية امل�ساهمة.
4.تطبيق منهج كلي للحوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،ي�شمل جمموعة
من النقاط ،هي:
(ال�سيا�سات ،العمليات ،الهياكل التنظيمية ،الثقافة ،ال�سلوكيات ،املعلومات ،اخلدمات ،والتطبيقات
الإلكرتونية).
(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.
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5.ف�صل احلوكمة الإلكرتونية عن جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،فاحلوكمة
الإلكرتونية ت�أخذ يف االعتبار احتياجات امل�ساهمني يف ال�شركة� ،أو امل�صلحة �أو الأطراف
امل�شاركة ،و�أحوالهم ،وخياراتهم ،مبا ي�ؤدي �إىل و�ضع �أهداف متوازنة ،ومتفق عليها،
والتوجيه من خالل و�ضع الأولويات و�صنع القرارات ومراقبة الأن�شطة ،مبا يتوافق مع
التوجيهات التي حددتها احلوكمة لتحقيق �أهداف ال�شركة العائلية (((.
ثانياً :خطوات الرقابة ك�أحد مبادئ احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية:
ي�شتمل �إطار الرقابة اخلا�صة باحلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية جمموعة من
الأهداف ،و�ضعت وفقاً لأبعاد الأداء املتوازن ما بني جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني
فيها ،وهذه الأهداف هي:
 -1الأبعاد املالية:
ي�شتمل هذا العن�صر على الآتي:
التوافق بني تكنولوجيا املعلومات ،وا�سرتاتيجية ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،وم�شروعاتها
املالية.
 .بدعم تكنولوجيا املعلومات لن�شاط ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،و�أعمالها يف �سوق الأوراق
املالية ،حتى تتوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية.
 .جالتزام الإدارة التنفيذية لل�شركة العائلية امل�ساهمة باتخاذ القرارات وفقا ملا توفره
التكنولوجيا احلديثة من �أ�ساليب ت�ساعد يف اتخاذ تلك القرارات.

�سرعة تكنولوجيا املعلومات ،وما توفرها تلك ال�سرعة من خدمات للم�ساهمني ،حل�ضور
جل�سات اجلمعية العامة لل�شركة عرب الفيديو كونفرن�س ،والقدرة على الو�صول �إىل
املعلومات الالزمة يف �أي وقت ،ومن �أي مكان ،وكذلك تقدم �سرعة تكنولوجيا املعلومات
خدمات لل�شركات العائلية ،والتي يعد منها امل�ساعدة يف عمل الإح�صائيات ،ومقارنة ن�شاط
ال�شركة العائلية امل�ساهمة يف �سوق الأوراق املالية وامل�شروعات امل�ستقبلية ،وعر�ضها على
امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية من خالل �شبكة الإنرتنت ،ومن ثم اتخاذ القرارات الالزمة
يف �أ�سرع وقت.
 .بت�أمني املعلومات املتاحة للم�ساهمني على �شبكة الإنرتنت ،والتطبيقات الالزمة لعر�ضها
عليهم.
 .ج�إتاحة معلومات مفيدة وموثوق بها ل�صنع القرارات يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة عرب �شبكة
الإنرتنت.
.دمتكني ودعم ن�شاط ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،من خالل دمج التطبيقات والتكنولوجيا يف
الن�شاط املايل للم�ؤ�س�سة.

 -2امل�ساهمون:
ي�شمل هذا العن�صر كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات للم�ساهمني يف
ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،مبا يتوافق مع متطلبات ن�شاط الأعمال املالية من جانب ،واحتياجات
امل�ساهمني من جانب �آخر ،وذلك عن طريق اال�ستخدام الكايف للتطبيقات ،واملعلومات ،واحللول
التكنولوجية.
 -3الأبعاد الداخلية:
وي�شتمل هذا العن�صر على ما يلي:
(1) Ibid,p17
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الخاتمة

متثل ال�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة اجلزء الأكرب من ال�شركات املكونة
لل�شركات التجارية يف القطاع اخلا�ص ،ول�ضمان ا�ستدامة هذه ال�شركات ف�إن هذا الأمر ي�ستلزم
�أو ًال حتويلها �إىل �شركات عائلية م�ساهمة عامة ملا يف ذلك من مزايا ،وكذلك تطبيق مبادئ
احلوكمة الإلكرتونية عليها ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج والتو�صيات،
ميكن تو�ضيحها فيما يلي:
�أوال :النتائج:
 -11.بالرغم من حماولة دولة الإمارات العربية املتحدة ،وخا�صة �إمارة دبي ل�ضمان انتقال
ال�شركات العائلية بني الأجيال ب�سال�سة ،وذلك من خالل حماولة �إيجاد قوانني وت�شريعات
ت�ساعد على ا�ستمرار عمل ال�شركات العائلية يف ال�سوق ،واملحافظة عليها ،وكذلك تقدمي
الدعم ،وامل�ساندة ،والت�سهيالت املالية لها عند احلاجة� ،إال �أنه قد غاب تنظيمها يف قانون
ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة .2015
2.حتول ال�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل �شركات عائلية م�ساهمة
�سي�ساعد على �إ�ضافة قطاعات جديدة و�ضرورية لقطاعات الأ�سواق املالية ،ومن ثم
ا�ستدامتها.
3.الغاية احلقيقية من تطبيق قواعد احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،على
امل�ستويني االقت�صادي والقانوين ،هي كيفية توفري �أكرب قدر ممكن من ال�ضمان ل�صغار
امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية من جهة ،وللمتعاملني معها من جهة �أخرى؛ حتقيقاً
خلطط ال�شركة و�أهدافها.
4.تنظم قواعد حوكمة ال�شركات العائلية امل�ساهمة م�س�ؤوليات جمل�س �إدارة ال�شركة وعالقتهم
بامل�ساهمني يف ال�شركة من جانب ،ومن جانب �آخر تنظم عملية الرقابة على ال�شركة ،مما
ي�ساعد على زيادة �أرباح ال�شركة وا�ستمرارها.
5.ي�ساعد تطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة على �إبعادها عن النزاعات
املالية والإدارية بني ال�شركاء يف ال�شركة ،وا�ستقرارها وتقدمها وت�ضمن اتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية ال�سليمة التي حتدد م�ستقبلها.
6.يف ع�صر عوملة التكنولوجيا احلديثة الذي و�صل �إليه العامل الآن ،والذي هو يف تطور
م�ستمر� ،أ�صبح الكثري من هذه ال�شركات العائلية امل�ساهمة معر�ضاً لالنهيار ،بل �إن بع�ضها
بالفعل بد�أ ينهار ،لعدم قدرتها على مواكبة التكنولوجيا وو�سائل االت�صاالت احلديثة والتي
�أدت �إىل ظهور مناف�سني جدد ،وظهور �سلوك جديد للعمالء يف �إجناز معامالتهم املالية.
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�7.أ�صبح تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة �ضرورة ولي�س رفاهية،
ل�ضمان ا�ستمرار تلك ال�شركات وا�ستدامتها.
8.احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ُتعد هي الإطار الإلكرتوين الذي ميكن
من خالله �إدارة املوارد االقت�صادية لل�شركة ،بهدف تنمية مواردها ،وم�شاركة امل�ساهمني
يف �إدارة ال�شركة ،وح�صولهم على حقوقهم ،وممار�سة واجباتهم بو�سائل �إلكرتونية� ،أي
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �إ�ضفاء مزيد من الفعالية ،وال�سرعة،
وال�شفافية على �أداء �أن�شطة ال�شركة.
ُ 9.تعد احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة �إحدى الو�سائل احلديثة للتي�سري
على امل�ساهمني يف امل�شاركة يف �إدارة تلك ال�شركات ،ويف احلياة االقت�صادية على حدٍ �سواء،
والتي ال ينح�صر هدفها يف تعزيز م�شاركة امل�ساهمني يف اتخاذ القرارات ،والإ�سهام يف
حت�سني جودة اخلدمات املقدمة من ال�شركات ،و�إمنا يتعدى ذلك �إىل خلق مناخ ت�سوده
الثقة واالحرتام بني �إدارة ال�شركات وامل�ساهمني فيها.
	10.احلوكمة الإلكرتونية متر بعدة مراحل ،ولي�ست تغيرياً مفاجئاً لكل ما هو قائم داخل
ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،وهذه املراحل هي-1 :مرحلة البيانات -2 .مرحلة التفاعل.
 -3مرحلة املعامالت -4 .مرحلة التحويل.
	11.احلوكمة الإلكرتونية ُتعد و�سيلة ميكن من خاللها توظيف املعلومات واالت�صاالت لتحقيق
احلوكمة اجليدة ب�أبعادها املختلفة؛ فتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ُتعد من الأدوات
امل�ساعدة لتحقيق احلوكمة اجليدة ،ومن ثم فهي ت�أتي يف املرتبة الثانية لتفعيل مبادئ
احلوكمة التقليدية.
	12.احلوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة ال تعني فقط قيام تلك ال�شركات ب�أداء
املهام والوظائف اخلا�صة من خالل الو�سائل الإلكرتونية ،بل هي تتطلب �إعادة هيكلة تلك
ال�شركات حتى تكون �أكرث كفاءة يف التعامل مع امل�ساهمني فيها.
13.تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ي�ساعد على جذب ر�ؤو�س
الأموال وا�ستثماراتها ،بحيث تكون هذه ال�شركات حمل اهتمام من قبل امل�ستثمرين
واملحافظ اال�ستثمارية من جانب ،وحمل اهتمام من قبل م�ؤ�س�سات التمويل والبنوك من
جانب �آخر والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف �شركات �أو حتالفات �أو تقوم بتمويلها.
	14.تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ي�ساعد على زيادة التفاعل
ما بني جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية وامل�ساهمني فيها ،بطريقة �سهلة ،وتخت�صر الوقت،
واجلهد ،والنفقات ،وت�ضمن م�شاركة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة لل�شركة ،متى �أتاحت
نحو تنظيم قانوني لحوكمة إلكترونية للشركات العائلية
77

املعلومات الكافية لهم بطريقة منتظمة ويف مواعيد حمددة.
ثانيا :التو�صيات:
1.تو�صي الدار�سة امل�شرع الإماراتي بتنظيم لل�شركات العائلية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،من خالل الن�ص عليه بتعديل لقانون ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة 2015م،
نظراً ملا يتمتع به هذا النوع من ال�شركات من خ�صو�صية وذاتية خا�صة من جانب ،ومن
جانب �آخر لأهمية هذا النوع من ال�شركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
2.تو�صي الدرا�سة امل�شرع الإماراتي بتنظيم حوكمة �إلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،من خالل الن�ص على تعريف احلوكمة الإلكرتونية
يف قانون ال�شركات الإماراتي ،وتنظيم مبادئ احلوكمة الإلكرتونية و�آليات تطبيقها يف
قوانني خا�صة بها.
3.تو�صي الدرا�سة القائمني على ال�شركات العائلية امل�ساهمة بو�ضع هيكل تنظيمي ر�سمي
يبني ال�سلطات ،وامل�س�ؤوليات وخطوط االت�صاالت بني �أجزاء ال�شركة ،بحيث يعك�س الواقع
الت�شغيلي لل�شركة.
4.ملواجهة التحديات التي تواجه ال�شركات العائلية امل�ساهمة يف تطبيق احلوكمة الإلكرتونية،
يجب عليها القيام مبجموعة من الإجراءات ،وهي:
املواءمة بني �أهداف ال�شركة العائلية امل�ساهمة ،وبني ا�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات.
 .ب�ضرورة تبنىي ال�شركات العائلية امل�ساهمة �إطاراً للرقابة ،قائماً على تكنولوجيا
املعلومات.
5.تو�صي الدار�سة ب�ضرورة تو�سيع عملية امل�شاركة الإلكرتونية للم�ساهمني يف �إدارة ال�شركة
العائلية امل�ساهمة ،وا�ستطالع �آرائهم حول بدائل التعامل مع امل�شكالت العامة بطريقة
�إلكرتونية ،حتى يتحقق هذا اال�شرتاك بطريقة فعالة ،ولي�س بطريقة وهمية.
�6.ضرورة تفعيل عملية املحا�سبة وامل�ساءلة الإلكرتونية ،وذلك ب�إتاحة املعلومات الكافية
للم�ساهمني يف ال�شركة العائلية امل�ساهمة بطريقة منتظمة ،ويف مواعيد حمددة ،وذلك عن
�أداء ال�شركة العائلية ككل عرب �شبكة الإنرتنت ،وو�سائل التكنولوجيا املختلفة.
7.تو�صي الدار�سة ب�ضرورة العمل على زيادة ثقة امل�ساهمني يف ال�شركة العائلية يف �آليات
تطبيق احلوكمة الإلكرتونية.
8.تو�صي الدرا�سة ال�شركة العائلية امل�ساهمة ب�ضرورة و�ضع طريقة ات�صال خا�صة بها ،تعمل
من خاللها على حتفيز تبادل املعلومات الالزمة وال�صحيحة ،بحيث يكون االت�صال على
امل�ستوى الداخلي لل�شركة ،كما يجب �أن يكون �أي�ضاً على امل�ستوي اخلارجي ،مع مراعاة
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�سرية الأعمال واملعلومات املالية اخلا�صة بال�شركة.
9.تو�صي الدرا�سة ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،ل�ضمان ال�شفافية ،والتي هي �أحد مبادئ
احلوكمة ،ب�ضرورة ن�شر وتوثيق حما�ضر جل�سات الإدارة عرب �شبكة الإنرتنت يف املكان
املخ�ص�ص لذلك ،للم�ساهمني يف ال�شركة ،حتى ميكنهم حتقيق نوع من امل�شاركة الإلكرتونية،
والتي ُتعد �أحد املو�ضوعات املهمة وال�شائعة ملعاجلة ق�ضايا احلوكمة الإلكرتونية.
	10.تو�صي الدار�سة ال�شركات العائلية امل�ساهمة ب�إقامة نظم رقابة تت�ضمن �إعداد التقارير
الدقيقة ،و�إحكام الرقابة الداخلية ،وتخفيف �شدة املخاطر ،و�ضمان االلتزام بالقوانني،
ومن ثم يجب �أن تكون لل�شركات العائلية امل�ساهمة نظم ومعايري حما�سبية تتمتع
بال�شفافية ،تدعمها مراجعة داخلية وخارجية للقوائم املالية.
	11.تقرتح الدرا�سة على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ،لت�سهيل عملية الرقابة ك�أحد مبادئ
احلوكمة الإلكرتونية ،اتباع جمموعة من اخلطوات ،وهي:
التخطيط والتنظيم ،وهذا الأمر يتطلب القيام بتخطيط وجهات النظر املختلفة،
والإبالغ عنها و�إدارتها.
 .بالدعم الفني ،ويكون ذلك عرب �إن�شاء وحدة عمليات الدعم ال�ضرورية ،ل�ضمان معاجلة
فعالة للبيانات ،من خالل �أنظمة التطبيقات ،والتي غالبا ما يتم ت�صنيفها حتت بند
الإجراءات الرقابية.
 .جالر�صد والتقييم ،حيث يجب تقييم جميع عمليات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من
خالل ال�شركة العائلية ب�شكل منتظم على مر الوقت ،للتحقق من جودتها ،وامتثالها
للمتطلبات الرقابية.
	12.جمل�س �إدارة ال�شركة العائلية امل�ساهمة ي�ستطيع االعتماد على منوذج �إلكرتوين للرقابة
ي�ساعد على حتليل وتخطيط جمموعة من النقاط اخلا�صة بال�شركة ،ومن ثم عر�ضها
على امل�ساهمني يف ال�شركة لتحقيق ال�شفافية ،وهذه النقاط هي:
�أ -الو�ضع احلايل لل�شركة العائلية ،والتقدم الذي �أحرزته ال�شركة يف الأ�سواق املالية.
ب -مقارنة و�ضع ال�شركة العائلية امل�ساهمة بغريها من ال�شركات العائلية الأخرى العاملة يف
�أ�سواق املال.
ج -الو�ضع احلايل للمعايري الدولية ،وهو ما و�صلت �إليه ال�شركة العائلية امل�ساهمة يف تطبيق
تلك املعايري.
د -ا�سرتاتيجية ال�شركة العائلية لتح�سني و�ضعها املايل.
هـ -كيفية حتقيق العائد امل�ستهدف من اال�ستثمار.
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الملخص

نظراً لأهمية ال�شركات العائلية ،كان اختيارنا ملو�ضوع يهدف ملحاولة و�ضع تنظيم خا�ص
للحوكمة الإلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ حيث ي�ؤدي
تطبيق احلوكمة الإلكرتونية على ال�شركات امل�ساهمة العائلية �إىل زيادة فاعليتها على م�ستوى
ال�سوق الداخلي ،داخل ال�شركة العائلية ،وعلى امل�ستوى اخلارجي لها يف االقت�صاد الوطني.
وتعد �إ�شكالية البحث الرئي�سة يف غياب التنظيم الت�شريعي لل�شركة العائلية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود �آلية وا�ضحة لتطبيق احلوكمة الإلكرتونية على
ال�شركات العائلية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج ،يعد من �أبرزها� ،أن تطبيق احلوكمة الإلكرتونية
على ال�شركات العائلية امل�ساهمة ي�ساعد على جذب ر�ؤو�س الأموال وا�ستثماراتها ،بحيث تكون
هذه ال�شركات حمل اهتمام من قبل امل�ستثمرين واملحافظ اال�ستثمارية من جانب ،وحمل
اهتمام من قبل م�ؤ�س�سات التمويل والبنوك من جانب �آخر والتي �سوف ت�سعى للدخول معها يف
�شراكات �أو حتالفات �أو تقوم بتمويلها.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صياتُ ،يعد من �أهمها- :
1.تو�صي الدار�سة امل�شرع الإماراتي بتنظيم لل�شركات العائلية يف دولة الإمارات يف الن�ص عليه
من خالل تعديل لقانون ال�شركات الإماراتي رقم ( )2ل�سنة  ،2015نظراً ملا يتمتع به هذا
النوع من ال�شركات من خ�صو�صية وذاتية خا�صة من جانب ،ومن جانب �آخرلأهمية هذا
النوع من ال�شركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
2.تو�صي الدرا�سة امل�شرع الإماراتي بتنظيم حوكمة �إلكرتونية لل�شركات العائلية امل�ساهمة
يف دولة الإمارات ،من خالل الن�ص على تعريف احلوكمة الإلكرتونية يف قانون ال�شركات
الإماراتي ،وتنظيم مبادئ احلوكمة الإلكرتونية و�آليات تطبيقها يف قوانني خا�صة بها.
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أكبر خمس ( )5قضايا بموجب
قانون التكنولوجيا في العام 2016

مجلة علمية محكمة  Iالعدد ( I )12السنة الثامنة  Iربيع أول  1442هـ  Iأكتوبر 2020م

أكبر خمس ( )5قضايا بموجب قانون التكنولوجيا
في العام 2016
مل ي�شهد العام � 2016أهم الأحداث يف ال�سيا�سة ووفيات امل�شاهري فقط ،لكنه �شهد �أحدا ًثا مهمة
تتعلق بقانون التكنولوجيا � ً
أي�ضا .فيما يلي خال�صة �أهم خم�س ( )5ق�ضايا تكنولوجية �شهدتها
املحاكم يف العام املا�ضي.
 .1قضية آبل في مواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالي:

ظهر الت�شفري منذ وقت طويل ،لكن العام 2016م� ،شهد ا�ستخدام هذه التكنولوجيا لت�أمني
البيانات ،حيث بد�أت �آبل وجوجل وغريها من �شركات التكنولوجيا ت�شفري بيانات الهواتف
ريا افرتا�ض ًيا .ن�شب عن ذلك دعوى ق�ضائيةُ ،ذكرت مرا ًرا وتكرا ًرا لإعادة النظر يف
الذكية ت�شف ً
حكم يطالب �شركة �آبل بامل�ساعدة يف تنفيذ �أمر البحث ال�صادر عن هذه املحكمة ،والذي رف�ض
فيه قا�ضي ال�صلح الفيدرايل يف لوجن �آيالند طلب احلكومة ب�إلزام �شركة �آبل ب�إلغاء قفل هاتف
�آيفون ( )iPhone 5sاخلا�ص مبتهم بارتكاب جرمية خمدرات .ويف ق�ضية موازية� ،أ�صدر قا�ضي
�صلح �آخر يف كاليفورنيا حك ًما غياب ًيا يلزم �شركة �آبل ب�إن�شاء برنامج ـ ـ ـ ـ برنامج ثابت خم�ص�ص
ـ ـ ـ ـ للتحايل على التدابري الأمنية جلهاز �آيفون �آخر ا�ستخدمه �أحد املهاجمني يف الهجوم الذي
�شخ�صا يف دي�سمرب 2015م،
حدث يف �سان برناردينو و�أودى بحياة 14
ً
احتجت �آبل على الأحكام املذكورة وا�ست�أنفتها و�أ�صبحت الدعوى ق�ضية جدلية لكل الأغرا�ض
العملية عندما �أعلن مكتب التحقيقات الفيدرايل �أنه ا�ستعان بطرف ثالث (مل يتم الك�شف
عنه) الخرتاق جهاز �آيفون املحمي برمز املرور ملن �أطلق النار يف هجوم �سان برناردينو(ورد
�أن مكتب التحقيقات الفيدرايل دفع ما يزيد عن مليون دوالر �أمريكي مقابل �أداة االخرتاق
نف�سها)ُ .رف�ضت ادعاءات احلكومة ،مبوجب قانون ُيعرف با�سم قانون “جميع الأوامر” وهو
قانون غام�ض وجامع يعود تاريخه �إىل القرن الثامن ع�شر .رف�ضت جمموعة عمل الت�شفري
الثنائية بالكوجنر�س الدعوى و�أ�صدرت تقري ًرا خل�صت فيه �إىل �أن “�أي �إجراء ي�ضعف الت�شفري
يع ّد �ضد امل�صلحة الوطنية” .ومازالت امل�سائل القانونية الأ�سا�سية مل ُتق ّرر بعد.
 .2قضية مايكروسوفت في مواجهة الواليات المتحدة األمريكية:

طعنت �شركة مايكرو�سوفت يف حكم حمكمة �إقليمية رف�ضت طلبها ب�إلغاء �أمر �صادر مبوجب
املادة ( )2701وما يليها من الف�صل الثامن ع�شر من مدونة القوانني الأمريكية ـ ـ ـ ـ قانون

االت�صاالت املخزنة ( )SCAواتهمت املحكمة مايكرو�سوفت بازدرائها ،ملا رف�ضت تنفيذ الأمر
بالنيابة عن احلكومة .وكان الأمر املذكور قد وجه �شركة مايكرو�سوفت مب�صادرة وتقدمي ح�ساب
بريد �إلكرتوين من املعتقد ا�ستخدامه لدعم عمليات تهريب املخدرات وكانت مايكرو�سوفت
حتفظ هذا احل�ساب ل�صالح عميل ما .و�أكدت مايكرو�سوفت �أنها قد ت�ضطر �إىل الو�صول �إىل
حمتويات العميل املخزنة يف �أيرلندا وا�سترياد هذه البيانات �إىل الواليات املتحدة ،لالمتثال
ً
امتثال ً
كامل.
للأمر املذكور
ويف قرارها القائم على انطباعها الأول ،قررت الدائرة الثانية �أن الكوجنر�س مل يق�صد تطبيق
القانون املذكور خارج احلدود الإقليمية و�أن تلك الأحكام ترتكز على حماية م�صالح خ�صو�صية
امل�ستخدم ،ومن ثم ف�إن القانون ال ي�أذن لأي حمكمة �أمريكية بتطبيق �أمر �صادر مبوجبه �ضد
مقدم خدمة قائم بالواليات املتحدة فيما يت�صل مبحتويات االت�صاالت الإلكرتونية لأحد
العمالء املخزنة على خوادم خارج الدولة .وكما �أو�ضحت �صحيفة نيويورك تاميز“ :على غرار
�أي قانون �صادر منذ ثالثني عا ًما بخ�صو�ص التكنولوجيا ،ف�إن قانون االت�صاالت املخزنة عفا
عليه الزمن منذ وقتٍ طويل لأن الكوجنر�س مل يحدّثه حتدي ًثا ذا معنى ملعاجلة كيفية �إن�شاء
املعلومات الرقمية وتخزينها ”.و�أخري فقد ت�ساعد هذه الق�ضية يف ال�ضغط لتحديث هذه
القوانني التي �أكل عليها الدهر و�شرب.
 .3قضية أوراكل في مواجهة جوجل:

تثري دعوى �أوراكل املرفوعة منذ وقت طويل يف مواجهة �شركة جوجل والنا�شئة عن ا�ستخدام
�شركة جوجل لكود اجلافا يف نظام ت�شغيل �أندرويد �س�ؤالني مثريان للجدل.
�أولهما :ما �إذا كانت واجهات برجمة التطبيقات ( )APIsحممية بحقوق الطبع والن�شر �أم ال؟.
�أما ال�س�ؤال الثاين :فيتعلق مبا �إذا كانت هذه الواجهات خا�ضعة حلقوق الطبع والن�شر ،فهل
يجوز للمطورين ا�ستخدام �أجزاء منها لأغرا�ض جديدة دون ترخي�ص وف ًقا ملبد�أ “اال�ستخدام
العادل” �أم ال؟.
يف املحاكمة الأوىل بني ال�شركتني يف عام 2012م ،حكمت املحكمة ب�أن جوجل ن�سخت �أجزاء من
اجلافا لكن تلك الأجزاء كانت جمرد واجهات برجمة تطبيقات ،وبناء عليه ف�إنها لي�ست حممية
مبوجب قانون حقوق الطبع والن�شر .وكتب قا�ضي املحكمة الإقليمية ويليام �أل�سوب“ :مادام
الرمز امل�ستخدم لتطبيق طريقة ما خمتلف ،يجوز لأي �شخ�ص ،مبوجب قانون حقوق الن�شر،
كتابة الرمز اخلا�ص به لتنفيذ الوظيفة نف�سها �أو اتباع موا�صفات �أي طرق م�ستخدمة يف واجهة
برجمة تطبيقات جافا”.
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�أبطلت الدائرة الفيدرالية هذا القرار يف عام 2014م ،وقررت �أن قانون حقوق الن�شر يحمي “بنية
وت�سل�سل وتنظيم” واجهة برجمة التطبيقات يف واقع الأمر .و�أعيدت الق�ضية حينها �إىل حمكمة
املو�ضوع لتقرر ما �إذا كان ن�سخ واجهة برجمة تطبيقات �أوراكل يعد انتها ًكا حلقوق الطبع والن�شر
�أم ال .ويف املحاكمة الثانية املنعقدة يف �شهر مايو ،تو�صلت هيئة املحلفني �إىل �أن ا�ستخدام جوجل
لرمز واجهة برجمة التطبيقات كان حمم ًيا مببد�أ اال�ستخدام العادل ،وهذا دفاع توكيدي يقر
ب�أن املادة املعنية حممية بحقوق الطبع والن�شر ،لكنها ميكن �أن ُت�ستخدم دون ت�صريح خلدمة
امل�صلحة العامة على نطاق �أو�سع وقالت �أوراكل �أنها �ست�ست�أنف احلكم مرة �أخرى.
وكان من �أوجه الدفاع اجلوهرية لأوراكل يف احلكم الذي كان من املمكن �أن يكون �أكرب �أحكام
ربحا مما
هيئة املحلفني يف تاريخ الواليات املتحدة �أن جوجل حققت  21مليار دوالر �أمريكي ً
يزيد عن  3مليار عملية تفعيل للأندرويد .وطالبت �أوراكل بتعوي�ضات قدرها  8.8مليار دوالر
�أمريكي بالإ�ضافة �إىل  475مليون دوالر �أمريكي نظري ما ادعت خ�سارته من �إيرادات الرتخي�ص.
ته ّللت �أ�سارير مطورو الربجميات باحلكم القائم على مبد�أ اال�ستخدام العادل بينما ا�ستمرت
�صدمتهم من املفهوم الأ�سا�سي حلقوق الطبع والن�شر يف واجهات برجمة التطبيقات.
 .4قضية أوبر في مواجهة سائقيها:

تعر�ضت �شركة النقل الت�شاركي النا�شئة “ �أوبر” لعدد “مذهل” من الدعاوى القانونية اجلماعية
املرفوعة من �سائقيها الذين ادّعوا ت�صنيفهم ت�صني ًفا خاط ًئا كمقاولني م�ستقلني وطالبوا
ب�أجورهم املت�أخرة ومقابل الوقت الإ�ضايف .يف �شهر �إبريل ،وافقت �أوبر على ت�سوية ق�ضيتني
من هذه الق�ضايا كانتا قد �شكلتا تهديدًا لنموذج ال�شركة التجاري القائم على الطلب ،ودفعت
ال�شركة حوايل  100مليون دوالر �أمريكي حلل ال�شكاوى املرفوعة يف كاليفورنيا وم�سات�شو�ست�س
حلوايل � 385,000سائ ًقا وخففت من وط�أة �سيا�ساتها ب�إعطاء ال�سائقني مزيدًا من ال�سلطة
التقديرية.
قد تكون الدعاوى الق�ضائية هي نتاج ممار�سة الأعمال التجارية بطريقة تزعزع من ا�ستقرار
�صناعة را�سخة للغاية ومنظمة ب�شدة .ولكن ،وف ًقا مل كتبته يف �سياق �آخر ،ف�إن ال�سعي �إىل تطبيق
قوانني العمل ال�سارية يف احلقبة ال�صناعية على اقت�صاد اليوم املعتمد على الهاتف املحمول
ريا وحقيق ًيا للغاية يتعلق بالإفراط يف التنظيم ”.ويف واقع الأمر،
وامل�شاركة “ميثل تهديدًا خط ً
فقد �ش ّبه القا�ضي الفيدرايل الذي ينظر يف �أحد هذه الق�ضايا هذا التعار�ض ال�صارخ بني
القوانني القدمية وطرق العمل اجلديدة مبا يلي:
“�إعطاء �شخ�ص ما وتدًا مرب ًعا ومطالبته باالختيار بني حفرتني م�ستديرتني لو�ضعه ب�إحداهما”

ورف�ض قا�ض ًيا �آخر الت�سوية املقرتحة يف �شهر �أغ�سط�سً ،
قائل ب�أن  100مليون دوالر �أمريكي
لي�ست “عادلة �أو كافية �أو معقولة” نظ ًرا للأ�ضرار املحتملة التي يجوز ملجموعة ال�سائقني
احل�صول على تعوي�ض عنها .ومن ثم اعتمد جمموعة �أخرى من � 160,000سائق تقدموا
باعرتا�ض مبوجب لوائح العمل يف كاليفورنيا والتي تت�سم بالغمو�ض وب�أنها ت�صب يف م�صلحة
املوظفني .ويف �ضوء ما تقدم ،ف�إن كل ما عليك هو �أن تربط حزام الأمان وتنتظر النتيجة.
 .5آبل في مواجهة سامسونج:

قد انتظرت حكم املحكمة العليا� ،إذن .ح�س ًنا ،نظرت املحكمة العليا يف عدد قليل من ق�ضايا
التكنولوجيا يف العام املا�ضي ،ولكن ،يف واحدة من �أهم الق�ضايا من الناحية املالية ،نق�ضت
املحكمة العليا الأمريكية حكم حمكمة اال�ستئناف الفيدرايل الذي �أقر ب�أن �سام�سوجن ملزمة
ب�أن تدفع �أرباحها من خط �إنتاج هواتف جالك�سي ( 399مليون دوالر �أمريكي) ككل لأنها
انتهكت براءات اخرتاع ت�صميم �شركة �آبل على الواجهة الأمامية للهواتف وترتيب الأيقونات
على ال�شا�شة الرئي�سة .كتبت القا�ضية �سونيا �سوتومايور �أن �أ�صحاب براءات اخرتاع الت�صميمات
ال يحق لهم دائ ًما احل�صول على �إجمايل الأرباح من املنتج الذي انتهك حقوق براءة االخرتاع
واملباع للمتعاملني .يف هذه الق�ضية ،يحتوي اجلهاز على العديد من املكونات ومن ثم ف�إن منح
التعوي�ضات قد يقت�صر على امليزات املحددة التي ان ُتهكت .وعلق رئي�س الق�ضاة روبرت�س � ً
أي�ضا
ً
قائل“ :يبدو يل �أن الت�صميم مطبق على الهيكل اخلارجي للهاتف ولي�س على كل ال�شرائح
والأ�سالك ...ولذلك ال ميكن احلكم بالأرباح بناء على �سعر الهاتف ككل”.
و�أكدت �آبل ـ ـ ـ ـ بدعم من ع�شرات امل�صممني امل�ستقلني و�شركات املو�ضة مثل نايك وتيفاين ـ ـ ـ ـ �أن
الت�صميم جوهري بالن�سبة للعديد من املنتجات و�أن منتهك براءات االخرتاع يجب �أن ُيلزم
بدفع كل الأرباح التي حققها من الت�صميمات التي انتهك براءة اخرتاعها� .أما �سام�سوجن ـ ـ ـ ـ
التي دعمتها كربى �شركاء وادي ال�سليكون مثل جوجل وفي�س بوك و�إي باي و�إت�ش بي ـ ـ ـ ـ فقالت
ب�أن �أي غرامات يجب �أن تتنا�سب مع �أهمية امليزات املنتهكة للمنتج ككل .وعلل حكم املحكمة
العليا ق�ضاءه ب�أن امل�س�ؤولية يف ق�ضايا انتهاك براءات اخرتاع الت�صميمات ال تعتمد على مبد�أ
القبول ال�شامل �أو الرف�ض القاطع .لكن املحكمة رف�ضت تقدمي املزيد من التوجيهات �أو تقرير
ما �إذا كانت “مادة الت�صنيع” لكل براءة من براءات اخرتاع الت�صميم ذات ال�صلة بهذه الق�ضية
كانت الهاتف الذكي �أم �أحد مكونات الهاتف .ولذللك� ،ستعود كل من �آبل و�سام�سوجن ،ال�شركتني
الرائدتني يف �سوق الهواتف الذكية� ،إىل املحكمة لالعرتا�ض على مقدار التعوي�ضات املنا�سبة
عن انتهاك �سام�سوجن.
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حكم محكمة النقض الفرنسية
شركة ٔاوبر ضد سأيقيها

مجلة علمية محكمة  Iالعدد ( I )12السنة الثامنة  Iربيع األول 1442هـ  Iأكتوبر 2020م

محكمة النقض الفرنسية

الدائرة املدنية يف اجلل�سات العلنية املنعقدة بتاريخ  04مار�س 2020م.
FP-P R I 374

حكم رقم+ + :
طعن رقمS 19-13.316 :

اجلمهورية الفرن�سية
با�سم ال�شعب الفرن�سي
حكم الدائرة العمالية مبحكمة النق�ض بتاريخ  04مار�س 2020م.
� .1شركة �أوبر فرن�سا هي �شركة م�ساهمة فرن�سية ب�سيطة يقع مقرها يف .............................
� .2أما �شركة �أوبر بي يف ،فهي �شركة تخ�ضع للقانون الأجنبي ويقع مقرها يف ............
(هولندا)،
تقدمت ال�شركتان املذكورتان بالطعن رقم � S 19-13.316ضد احلكم ال�صادر بتاريخ  10يناير
2019م ،عن حمكمة ا�ستئناف باري�س(مركز ،6غرفة  )2يف النزاع بني ال�شركتني ال�سابقتني
وال�سيد  ،.......القاطن يف  ،.........وهو املطعون �ضده يف هذه الإجراءات.
تدخل تطوعي من :احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف اخلارج ( ،)CGT-FOويقع مقره
يف ............
ودع ًما لطعنهما ،تذكر الطاعنتان الأ�سا�س الوحيد للطعن امللحق بهذا احلكم.
�أحيلت الق�ضية �إىل املدعي العام.
وا�ستنادًا �إىل تقرير ال�سيدة /فالريي ،امل�ست�شارة املرجعية وامللحوظات املكتوبة املقدمة من
�إ�س �سي بي �سيالي�س ،تك�سيدور ،بريير ،املحامي الذي ميثل �شركتي �أوبر فرن�سا و�أوبر بي يف،
وملحوظات �إ�س �سي بي �أورت�شديت ،املحامي الذي ميثل ال�سيد  ،...........وملحوظاتي (ها�س)،
و�أنا حمامي �أمثل �سي جي تي� -إف �أو ،وبناء على مرافعات مي�س �سيالي�س و�أورت�شديت ومرافعاتي
والر�أي املطروح من ال�سيدة كوركول -بو�شارد ،املدعي العام الأول ،وبعد جل�سات اال�ستماع العلنية
املنعقدة يف  13فرباير ،2020يف ح�ضور ال�سيد /كاثاال ،الرئي�س وال�سيدة /فالريي ،املقرر
اال�ست�شاري املرجعي وال�سيد هوجلو ،كبري الق�ضاة ،وال�سيدة /فرثوات دانون وال�سيد� /شامرب
وال�سيدة /ليبيور وال�سيد /مارون وال�سيدة� /أوبرت مونبي�سن وال�سيدة /رينوي ،بيون ،ريكور،
بيتون ،مي�سز كافروي ،بيكوت -ريفوليري ،ق�ضاة املو�ضوع وال�سيدة /ديبيلي وال�سيد /ديفية
وال�سيدة� /شاملي كولت ،امل�ست�شارين املرجعيني وال�سيدة كوركول بو�شارد ،املحامي العام الأول

وال�سيد /بيكوت ،كاتب املحكمة.
ووف ًقا لأحكام املادة  R 431-5من قانون التنظيم الق�ضائي الفرن�سي� ،أ�صدرت دائرة العمل
مبحكمة النق�ض ،املكونة من رئي�س الدائرة وق�ضاة املو�ضوع املذكورين �أعاله احلكم التايل بعد
املداوالت وف ًقا للقانون.
الحقائق واإلجراءات:

1.وف ًقا للحكم املطعون فيه (باري�س 10 ،يناير � )2019أبرم ال�سيد ......... /عقدًا مع ال�شركة
الأملانية �أوبر بي يف بعد التوقيع على ا�ستمارة ت�سجيل �شراكة وعمل �سائ ًقا با�ستخدام من�صة
�أوبر الرقمية منذ � 12أكتوبر  ،2016بعد �أن ا�ست�أجر �سيارة من �شريك �أوبر وتقدم بطلب
للت�سجيل يف �سجل �سريين كمقاول م�ستقل مدرج �ضمن ن�شاط نقل الركاب ب�سيارات الأجرة.
2.عطلت �أوبر بي يف ح�سابه ب�شكل دائم على املن�صة يف �إبريل .2017
3.التم�س ال�سيد .......... /من املحكمة ال�صناعية �إعادة ت�صنيف العالقات التعاقدية مع �أوبر
كعقد عمل وتقدم مبطالبات للح�صول على مدفوعات رواتب ب�أثر رجعي وتعوي�ضات عن
�إنهاء اخلدمة.
النظر يف مقبولية التدخل الطوعي من احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف الدعوى.
4.وف ًقا للمادتني  227و 230من قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي ،ال ُي�سمح بالتدخالت
الطوعية �أمام حمكمة النق�ض �إال بناء على طلب عار�ض ،دع ًما ملطالبات �أحد اخل�صوم وال
ُتقبل �إال �إن كان ملقدم الطلب م�صلحة يف دعم الق�سم املذكور ،وذلك حلماية حقوقه.
5.ومبا �أن احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة مل يقدم �أي دليل على تلك امل�صلحة يف هذه
الدعاوى ،ف�إن طلب تدخله الطوعي غري مقبول.
النظر في أسس الدعوى:

بيان الأ�سا�س
6.ناق�شت �شركتي �أوبر فرن�سا و�أوبر بي يف احلكم الذي قررت املحكمة مبوجبه �أن العقد امللزم
لل�سيد ........ /نحو �أوبر بي يف عقد عمل وقالتا:
�شخ�صا طبيع ًيا يتعهد بالعمل ل�صالح �شخ�ص طبيعي �آخر �أو كيان
“� - 1أن عقد العمل يعني �أن
ً
قانوين مقابل تعوي�ض وين�شئ عالقة تبعية قانونية� ،أما االتفاق الذي يربمه �سائق يوفر �سيارة
�أجرة مع من�صة رقمية توفر تطبي ًقا �إلكرتون ًيا لإقامة عالقات مع العمالء املحتملني يف مقابل
دفع ر�سوم اخلدمة ،ف�إنها ال متثل عقد عمل لأن هذا االتفاق ال يفر�ض على ال�سائق العمل
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على املن�صة الرقمية �أو البقاء حتت ت�صرفها وال ي�شمل �أي تعهد يجرب ذلك ال�سائق با�ستخدام
التطبيق ملمار�سة عمله .يف الق�ضية قيد النظر ،ادعت �أوبر بي يف �أن ال�سائق الذي يدخل يف
عالقة �شراكة يبقى ح ًرا متا ًما وميكنه االت�صال بالتطبيق �أو عدم ت�شغيله واختيار املكان والوقت
الذي يعتزم االت�صال به ،دون �أن يخطر املن�صة بذلك مقد ًما .وميكنه � ً
أي�ضا �إنهاء ات�صاله يف �أي
وقت.
وقالت �أوبر بي يف � ً
أي�ضا �أنه عندما يختار ال�سائق االت�صال بالتطبيق ،تكون له احلرية يف قبول
�أو رف�ض الرحالت املقرتحة �أو عدم الرد عليها من خالل التطبيق و�أنه بالرغم من �أن تكرار
مرات الرف�ض تكرا ًرا متتال ًيا قد ي�ؤدي �إىل قطع االت�صال عن التطبيق لأ�سباب ت�شغيلية تتعلق
بطريقة عمل اخلوارزمية ،ف�إن ال�سائق ميكنه �إعادة االت�صال بالتطبيق يف �أي وقت وال ي�ؤثر
قطع االت�صال امل�ؤقت على العالقة التعاقدية بني ال�سائق و�أوبر بي يف.
زعمت �أوبر بي يف � ً
أي�ضا �أن املن�صة حت�صل على مدفوعاتها العتمادها احل�صري على حت�صيل
الر�سوم على الرحالت املنفذة عرب التطبيق بالفعل ،ولهذا ف�إن ال�سائق غري ملزم ب�أي التزام
مايل نحو املن�صة يجربه على ا�ستخدام التطبيق.
ريا� ،أو�ضحت �أوبر بي يف �أن اتفاقية ال�شراكة وا�ستخدام التطبيق ال يرتبان �أي �إلزام ح�صري
و�أخ ً
على ال�سائق الذي يحق له ا�ستخدام التطبيقات الأخرى يف الوقت نف�سه لإقامة عالقات عمل
بحرية من خالل املن�صات املناف�سة بالإ�ضافة �إىل ممار�سة �أعمال ت�أجري
وبناء قاعدة عمالء ُ
ال�سيارات اخلا�صة وميكنه � ً
أي�ضا بناء قاعدة العمالء املذكورة ب�أي و�سيلة �أخرى .ويف �ضوء ما
ا�ستنتاجا مفاده �أن توقيع ال�سيد  ..........على العقد و�أداءه
تقدم ،تو�صلت �أوبر بي يف �إىل
ً
له مل ينتج عنه �أي التزام على الأخري بالعمل على املن�صة ،ومن ثم ف�إن العالقة التعاقدية ال
ميكن تو�صيفها على �أنها عالقة عمل .ومع ذلك ،فعندما اعتربت حمكمة اال�ستئناف �أن العقد
الذي يلزم ال�سيد .......... /نحو �شركة �أوبر بي يف هو عقد عمل ،دون �أن ت�سعى ،مع مطالبتها
بذلك ،لتحديد ما �إذا كان توقيعه على العقد املذكور و�أدا�ؤه له �أ�سفر عن �إلزام ال�سائق بالعمل
على املن�صة �أو البقاء حتت ت�صرفها لأداء عمله �أم ال ،ف�إنها بذلك مل ت�ضع لقراراتها �أي �أ�سا�س
قانوين ،وف ًقا لأحكام املواد ع ،1221-1 .ع ،1411-1 .ع ،7341-1 .و  8221-6من قانون العمل
الفرن�سي.
 - 2مبوجب املادة ع 8221-6 .من قانون العمل الفرن�سيُ ،ي�ستبعد افرتا�ض و�ضع العمل غري
امل�أجور يف �أداء عمل يقت�ضي الت�سجيل يف �سجل العمل فقط مبجرد �إثبات �أن ال�شخ�ص امل�سجل
يقدم خدمات ل�صاحب عمل مبوجب �شروط و�أحكام جتعل ال�شخ�ص املذكور يف عالقة تبعية
قانونية دائمة ل�صاحب العمل .وتت�سم عالقة التبعية ب�أداء العمل حتت �سلطة �صاحب العمل

الذي يتمتع � ً
أي�ضا ب�سلطة �إ�صدار الأوامر والتعليمات والإ�شراف على الأداء ومعاقبة املر�ؤو�س
عن �أي تق�صري وال ي�شري العمل �ضمن خدمة منظمة �إىل عالقة تبعية ،ما مل يحدد �صاحب
العمل �شروط الوظيفة و�أحكامها من جانب واحد.
ال تن�شئ االتفاقية املوقعة بني من�صة رقمية و�سائق يعمل على �سيارة �أجرة عالقة تبعية قانونية
دائمة �إن كانت تلك االتفاقية ال تنطوي على �أي �سلطة للمن�صة تفر�ض على ال�سائق �أداء
الوظيفة ل�صاحلها �أو بقاءه حتت ت�صرفها لفرتة بعينها �أ ًيا ما كان طول تلك الفرتة �أو �أي تعهد
�آخر من �ش�أنه �أن يلزم ال�سائق با�ستخدام التطبيق الذي طورته تلك املن�صة.
�أما يف الق�ضية قيد النظر ،فمما ال �شك فيه �أن ال�سيد ........ /امل�سجل يف �سجل العمل ك�سائق
يخ�ضع لنطاق تطبيق املادة ع 8221-6 .من قانون العمل الفرن�سي .زعمت �أوبر بي يف �أن ال�سائق
الذي يوقع على اتفاقية �شراكة يبقى ح ًرا متا ًما يف االت�صال بالتطبيق من عدمه واختيار وقت
االت�صال ومكانه ،دون �أن يلتزم ب�إخطار املن�صة بذلك مقد ًما ،بل وميكنه كذلك قطع ات�صاله
بالتطبيق يف �أي وقت .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،زعمت �أوبر بي يف � ً
أي�ضا �أنه عندما يختار ال�سائق
االت�صال بالتطبيق ،ف�إنه يتمتع بحرية قبول الرحلة �أو رف�ضها �أو عدم الرد عليها و�أنه بالرغم
من �أن تكرار مرات الرف�ض املتعاقبة قد ي�ؤدي �إىل قطع ات�صاله بالتطبيق م�ؤق ًتا لتمكني
اخلوارزميات من العمل ب�سال�سة (لأن طلبات الرحالت ُتعر�ض على ال�سائقني املت�صلني ح�سب
ت�سل�سل ات�صالهم ،مع �إعطاء الأف�ضلية لل�سائق الأقرب للراكب) ،يجوز لل�سائق �إعادة االت�صال
بالتطبيق يف �أي حلظة ،مبجرد النقر عليه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أو�ضحت �أوبر بي يف �أن توقيع
اتفاقية ال�شراكة وا�ستخدام التطبيق ال ين�شئ �أي حقوق ملكية �أو �أي التزام مايل على ال�سائق
نحو �أوبر بي يف ُيجرب ال�سائق على ا�ستخدام التطبيق و�أن التعوي�ض الذي حت�صل عليه املن�صة
م�ضمون ح�صر ًيا بتح�صيل الر�سوم على الرحالت التي تتم فعل ًيا من خالل التطبيق.
ريا ،زعمت �أوبر بي يف �أن اتفاقية تقدمي اخلدمات الإلكرتونية وا�ستخدام التطبيق ال
و�أخ ً
تفر�ض �أي التزام ح�صري على ال�سائق الذي كان ح ًرا متا ًما با�ستخدام التطبيقات الأخرى
لإقامة عالقات وبناء قاعدة عمالء من خالل املن�صات املناف�سة وممار�سة عمله ك�سائق �سيارة
�أجرة مما ي�ساعده على بناء قاعدة عمالء بو�سائل �أخرى .اكتفت املحكمة بالقول ب�أن “حقيقة
�أن تكون قاد ًرا على اختيار الأماكن و�ساعات العمل ال ت�ستبعد عالقة التبعية يف حد ذاتها”.
ومل تكلف نف�سها العناء لبحث ما �إذا كانت هذه العوامل الكلية �أدت �إىل جمرد حرية ال�سيد/
 ..........يف اختيار �ساعات عمله (كما هو احلال بالن�سبة لبع�ض املوظفني برواتب) �أم حلرية
كاملة يف ا�ستخدام التطبيق �أو عدم ا�ستخدامه واالت�صال به يف �أماكن و�أوقات يحددها ح�سب
تقديره اخلا�ص و�أال يقبل الرحالت املعرو�ضة عليه من خالل التطبيق بالإ�ضافة �إىل حرية
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تنظيم عملياته مع التطبيق �أم ال وهل ال ت�ستبعد هذه احلرية الكاملة وجود عالقة تبعية دائمة
مع �أوبر بي يف �أم ال .وبهذا النهج ،يكون قرار حمكمة اال�ستئناف غري ذي �أ�سا�س من القانون وف ًقا
لأحكام املواد ع ،1221-1 .و ع ،1411-1 .و ع 7341-1 .و ع 8221-6 .من قانون العمل الفرن�سي.
 - 3ال ميكن للمحكمة �أن تقرر وجود عالقة تبعية قانونية من عدمه دون �أن ت�أخذ يف اعتبارها
كل العنا�صر ذات ال�صلة ب�شروط و�أحكام ممار�سة العمل التي �أو�ضحها اخل�صوم .ويف الق�ضية
احلالية ،زعمت �شركة �أوبر بي يف ،دون �أن يعار�ضها �أحد� ،أن ال�سائق مل يكن ملتز ًما �أو خا�ض ًعا
لأي �شكل من �أ�شكال الإ�شراف بخ�صو�ص ات�صاالته وعملياته و�أن اتفاقية ال�شراكة التي تكفل
ا�ستخدام التطبيق مل ت�ستتبع �أي ح�صرية على االلتزام ،بل وذكرت �صراح ًة �أن ال�سائق كان
ح ًرا يف االت�صال بتطبيقات �أخرى وا�ستخدامها لإقامة عالقات وبناء قواعد عمالء من خالل
من�صات مناف�سة و�/أو ممار�سة عمله اخلا�ص ك�سائق �أجرة من �أي م�صادر �أخرى غري تطبيق
�أوبر .وملا ارت�أت املحكمة وجود جمموعة كافية من الأدلة لتكييف عالقة التبعية ،دون �أن ت�أخذ
يف اعتبارها تلك العوامل احلا�سمة التي من �ش�أنها �أن تثبت حرية ال�سائق يف ممار�سة �أعماله ،مبا
فيها عرب من�صة �أوبر ،وهذا ما يتنافى مع وجود عالقة تبعية قانونية ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف
تعط حمكمة النق�ض حقها يف التعقيب عليها و�أ�صدرت قرارها دون �أ�سا�س قانوين ،وف ًقا
مل ِ
لأحكام املواد ع ،1221-1 .و ع ،1411-1 .و ع 7341-1 .و ع 8221-6 .من قانون العمل الفرن�سي.
 - 4يقت�ضي تنفيذ اتفاقية ال�شراكة التي ت�ستتبع ا�ستخدام �سائق الأجرة لتطبيق �إلكرتوين
لإقامة عالقات مع العمالء �إمكانية ت�أكد املن�صة من �سال�سة عمل التطبيق والتزام ال�سائق
باللوائح املعمول بها ،مع �ضمان �سالمة الأ�شخا�ص وجودة اخلدمة املقدمة وال ُتعترب �إمكانية
�إنهاء املن�صة الرقمية لالتفاقية من جانب واحد ب�سبب انتهاكات ال�سائق اجل�سيمة واملتكررة
لاللتزامات التي تن�ص عليها اتفاقية ال�شراكة �سلطة ت�أديبية.
يف ق�ضيتنا ،زعمت �أوبر بي يف �أن �ضرورة عدم �إلغاء ال�سائق لعدد متكرر من الرحالت التي
يعر�ضها التطبيق بعد قبولها ال يهدف �إىل تقييد حرية ال�سائق يف اختيار ات�صاله بالتطبيق �أم ال
�أو مكان ات�صاله بالتطبيق �أو موعده �أو يف رف�ض الرحالت املعرو�ضة وهو بالفعل ال يقيدها ،لكن
هذا �أمر �ضروري ل�ضمان م�صداقية النظام عن طريق الت�أكد من التوازن ال�سل�س بني العر�ض
والطلب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شارت �أوبر بي يف �إىل �أن ال�سائقني الذين ي�ستخدمون تطبيق
�أوبر ال يتلقون �أي �أوامر �أو تعليمات �شخ�صية و�أن “القواعد الأ�سا�سية” امل�ستمدة من الوثائق
التعاقدية ت�شكل متطلبات �أولية بخ�صو�ص الآداب واملهارات الناعمة واالمتثال للوائح و�ضمان
�سالمة الأ�شخا�ص ،وهذه القواعد مت�أ�صلة يف �أعمال �سائقي الأجرة .ونظ ًرا لهذه املالب�سات ،ف�إن
احتمالية �إنهاء اتفاقية �شراكة ب�سبب جتاهل هذه االلتزامات ال ت�شري ب�أي حال من الأحوال �إىل

�أي �سلطة ت�أديبية ،بل تعك�س �إمكانية �إنهاء �أي مقاول عالقة �شراكة عند انتهاك �شريكه املقاول
ل�شروط و�أحكام اتفاقية ال�شراكة.
اعتربت املحكمة �أن �أوبر بي يف لديها �سلطة فر�ض عقوبات على ال�سائقني و�أن هذا يكيف العالقة
على �أنها عالقة عقد عمل ،ملجرد �أنها قررت �أن ارتفاع معدل الإلغاء �أو �إبالغات الركاب عن �سوء
�سلوك ال�سائق قد ي�ؤدي �إىل فقدان �إمكانية الو�صول �إىل احل�ساب ،دون �أن تو�ضح �سبب اختالف
املتطلبات املفرو�ضة على ا�ستخدام التطبيق عن املتطلبات املت�أ�صلة يف طبيعة كل الأعمال التي
ميار�سها �سائقي الأجرة وا�ستخدام املن�صات الإلكرتونية لإقامة عالقات .وبهذا ،ف�إن قرار
حمكمة اال�ستئناف غري ذي �أ�سا�س قانوين ،مبوجب املواد ع ،1221-1 .و ع ،1411-1 .و ع7341- .
 1و ع 8221-6 .من قانون العمل الفرن�سي واملادة  L 3221-1وغريها من قانون النقل الفرن�سي
واملواد  1103و 1226من القانون املدين الفرن�سي ،ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�سوم امل�ؤرخ 10
فرباير .2016
� - 5إن جمرد وجود احتمال مذكور يف االتفاقية �أو يف املن�صة ب�إلغاء تفعيل �أو تقييد �إمكانية
الو�صول �إىل التطبيق ال ميكن يف حد ذاته �أن ي�شكل �إ�شرا ًفا على عمليات ال�سائقني ب�سبب عدم
وجود دليل يو�ضح �أن مثل هذه ال�صالحية ميكن ا�ستخدامها لإجبار ال�سائقني على االت�صال
وقبول الرحالت املعرو�ضة عليهم .اكتفت املحكمة بالت�أكيد على �أن الن�ص الوارد يف املادة 2.4
من االتفاقية ،الذي احتفظت �أوبر مبوجبه على حق �إلغاء تن�شيط التطبيق �أو تقييد ا�ستخدامه
قد “ي�ؤدي �إىل حث ال�سائقني على البقاء مت�صلني على �أمل احل�صول على رحلة وبالتايل البقاء
طوال الوقت حتت ت�صرف �أوبر بي يف على مدار وقت ات�صالهم” .لكن االتفاقية ت�شري يف مكان
�آخر �صراحة �إىل حرية ال�سائق يف ا�ستخدام التطبيق وقتما �أراد ويف قبول �أو رف�ض الرحالت
املعرو�ضة .وعلى اجلانب الآخر ،فال تن�ص االتفاقية على �أي حكم ي�شري �إىل �أي �إلغاء تن�شيط
كان �أو �أي تقييد على ا�ستخدام التطبيق �إن مل يت�صل ال�سائق بالتطبيق �أو �إن رف�ض الرحالت.
وبهذا ،ف�إن قرار حمكمة اال�ستئناف يفتقر �إىل �أي �أ�سا�س قانوين ،وف ًقا للمواد  ،L. 1221-1وL.
 ،1411-1و  L. 7341-1و L. 8221-6من قانون العمل الفرن�سي.
 - 6تن�ص املادة  4.4من اتفاقية توفري اخلدمات ،على وجه التحديد على �أن “يحتفظ العميل
و�سائقوه ح�صر ًيا بحقهم الفردي يف حتديد موعد ا�ستخدام تطبيق ال�سائق �أو خدمات �أوبر
وطول مدة ا�ستخدامها “و�أن” العميل و�سائقيه ميكنهم ،من خالل تطبيق ال�سائق ،حماولة
قبول �أو رف�ض �أو �إغفال �أي طلب خلدمات النقل من خالل خدمات �أوبر �أو �إلغاء الطلب املقبول
من خالل تطبيق ال�سائق ،ويخ�ضع ذلك ل�سيا�سات الإلغاء املطبقة يف �أوبر يف ذلك الوقت”.
اقتطعت املحكمة املادة  2.4من االتفاقية من �سياقها للقول ب�أن هذا الن�ص قد “ي�ؤدي �إىل حتفيز
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ال�سائقني للبقاء على ات�صال على �أمل احل�صول على رحلة ومن ثم ف�إنهم يبقون طوال الوقت
حتت ت�صرف �أوبر بي يف على مدار فرتة ات�صالهم” دون �أن ت�ضع يف اعتبارها ال�شروط الوا�ضحة
والدقيقة لهذا الن�ص واملت�صلة بحرية ال�سائق يف االت�صال بالتطبيق من عدمه ورف�ض الرحالت
املقرتحة .وبهذا ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف �شوهت هذا ال�شرط التعاقدي ب�إغفاله ،وانتهكت املواد
 1103و 1192من القانون املدين الفرن�سي ،وتعديالته باملر�سوم ال�صادر بتاريخ  10فرباير
2016م.
 - 7ال ميكن اعتبار حقيقة احرتام طلب العميل الذي قبله �سائق الأجرة �إ�شارة على وجود عالقة
تبعية بني ال�سائق واملن�صة الرقمية التي �أقامت عالقات بني ال�سائق والعميل وبالتايل ،ف�إن
حقيقة �أن �سائق الأجرة الذي وافق على تنفيذ خدمة نقل ح�صرية يحجزها عميل يفي ب�شروط
اخلدمة املحجوزة وعدم جواز ا�صطحاب ال�سائق لركاب �آخرين ما دامت هذه اخلدمة م�ستمرة
ال ت�شري �إىل عالقة تبعية فيما يتعلق باملن�صة الرقمية .وملا حكمت حمكمة اال�ستئناف ب�أن
منع ال�سائق من ا�صطحاب ركاب �آخرين يف رحلة حمجوزة من خالل تطبيق �أوبر “يلغي �صفة
�أ�سا�سية لو�ضع مقدم اخلدمة احلر” ف�إنها اعتمدت بذلك على �أ�سا�س خاطئ وانتهكت املواد وف ًقا
للمواد ،L. 1221-1و ،L. 1411-1و  L. 7341-1و L. 8221-6من قانون العمل الفرن�سي واملادة
 1103من القانون املدين الفرن�سي ،ب�صيغتها املعدلة مبوجب املر�سوم امل�ؤرخ يف  10فرباير .2016
 - 8ووف ًقا مليثاق جمتمع �أوبر ،ف�إن “الأعمال التي تهدد �سالمة ال�سائقني والركاب حمظورة”،
مثل “التوا�صل مع الركاب بعد انتهاء الرحلة دون موافقتهم .على �سبيل املثال� :إر�سال الر�سائل
الن�صية �أو االت�صال بالراكب �أو زيارته بعد انتهاء الرحلة ،دون موافقته” .ويف �ضوء �أحكام هذه
الوثيقة التعاقدية املقدمة خالل اجلل�سات ،ف�إن منع االت�صال بالعمالء بعد الرحلة ،مراعاة
ملقت�ضيات ال�سالمة ،ال ُيطبق يف احلاالت التي يوافق فيها العميل على التوا�صل مع ال�سائق.
ومن ناحية �أخرى ،ال ُيحظر على ال�سائق �إعطاء تفا�صيل االت�صال به للعمالء ليتوا�صلوا معه
مبا�شرة دون ا�ستخدام املن�صة .ومع ذلك ،ف�إن املحكمة ارت�أت �أن منع ال�سائق للتوا�صل مع الركاب
واالحتفاظ ببياناتهم ال�شخ�صية بعد الرحلة ُق�صد به “منع �أوبر بي يف لل�سائقني من “احتمالية
موافقة الراكب على �إعطائه تفا�صيل التوا�صل مع ال�سائق حلجز رحالت م�ستقبلية بعيدًا عن
تطبيق �أوبر .وبهذا ،انحرفت حمكمة اال�ستئناف عن املعنى ال�صحيح والدقيق ل�شروط الوثائق
التعاقدية املقدمة خالل جل�سات اال�ستماع وانتهكت املواد  1103و 1189و 1192من القانون
املدين الفرن�سي ،وتعديالته مبوجب املر�سوم امل�ؤرخ  10فرباير .2016
 - 9زعمت �أوبر بي يف �أن �أحكام قانون امل�ستهلك الفرن�سي حتظر على �سائقي الأجرة رف�ض �أي
رحلة دون �أ�سباب م�شروعة بحيث �أن عدم معرفة ال�سائق الدقيقة بوجهته ال يجعل ا�ستقالليته

مو�ضع �شك لكن املحكمة قررت �أن معيار عدم معرفة ال�سائق بالوجهة عند مطالبته بالرد على
رحلة معرو�ضة من خالل من�صة �أوبر مينع ال�سائق من “حرية اختيار الرحلة التي يحقق منها
فائدة كما يفعل �أي �سائق حر” ومل ت�سع املحكمة ملعرفة ما �إذا كانت الأحكام القانونية ذات ال�صلة
برف�ض تقدمي اخلدمات ال متنع ال�سائقني املخت�صني من رف�ض الرحالت ح�سب ما ينا�سبهم �أم
ال .وبناء عليه ،ف�إن حكم حمكمة اال�ستئناف يفتقر �إىل �أي �أ�سا�س قانوين يف �ضوء �أحكام املواد L
 121-11و R 121-13من قانون امل�ستهلك الفرن�سي واملادة  L8221-6من قانون العمل الفرن�سي.
 - 10ال ين�شئ نظام التتبع اجلغرايف املت�أ�صل يف ت�شغيل من�صة رقمية لإقامة عالقات بني �سائقي
�سيارات الأجرة والعمالء املحتملني عالقة تبعية قانونية بني ال�سائقني واملن�صة مادام هذا
النظام ال يهدف �إىل الإ�شراف على �أن�شطة ال�سائقني وال ُي�ستخدم �إال ملجرد تو�صيل ال�سائقني
ب�أقرب عميل ،ل�ضمان �سالمة الركاب وحتديد �سعر اخلدمة .وبت�أكيدها على �أن نظام التتبع
اجلغرايف الذي ت�ستخدمه من�صة �أوبر يكفي لإثبات �إ�شرافها على ال�سائقني“ ،بغ�ض النظر عن
داوفع �أوبر بي يف من هذا التتبع اجلغرايف” ف�إن حمكمة اال�ستئناف مل تعتمد يف حكمها على
�أي �أ�سا�س قانوين ،مبوجب �أحكام املواد  ،L. 1221-1و ،L. 1411-1و  L. 7341-1و L. 8221-6من
قانون العمل الفرن�سي.
 - 11ال ميكن ت�صنيف حقيقة �أن من�صة ما تعمل على �إقامة عالقات عرب و�سائل �إلكرتونية
لتحديد �سعر اخلدمات املقدمة من خاللها ك�إ�شارة على وجود عقد عمل وال ميثل ح�ساب �أجرة
خدمة النقل على �أ�سا�س عدد الكيلومرتات يف ال�ساعة وجواز تعديل �سعر اخلدمات عند مطالبة
الراكب بذلك� -إن كان الطريق الذي اختاره ال�سائق ً
طويل دون دا ٍع ومن ثم غري منا�سب� -أم ًرا
�أو تعليمات ب�أداء العمل .وملا قررت حمكمة اال�ستئناف عك�س ذلك ،ف�إنها انتهكت �أحكام املواد L.
 ،1221-1و ،L. 1411-1و  L. 7341-1من قانون العمل الفرن�سي واملواد  1164و 1165من القانون
املدين الفرن�سي ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�سوم امل�ؤرخ  10فرباير .2016
 - 12ال ميكن تف�سري �أي التزامات نحو الغري من �أي �سائق م�ستقل لأداء عمله ك�إ�شارات على
وجود عالقة تبعية قانونية بني ال�سائق واملن�صة الرقمية� .أو�ضحت املحكمة �أنه حال انتظار
ال�سيد ......... /ت�سجيله يف �سجل �سائقي الأجرة ،الذي ح�صل عليه بتاريخ  07دي�سمرب ،2016
كان ميار�س عمله با�ستخدام رخ�صة �شركة هنرت فرن�سا� ،شريك �شركة �أوبر بي يف والتي تلزمه
بتحقيق الإيرادات عن طريق االت�صال مبن�صة �أوبر .وبهذا ،تكون حمكمة اال�ستئناف قد اعتمدت
على �أ�سا�س غري �سليم عندما قررت وجود عالقة تبعية قانونية مع �أوبر بي يف ،وانتهكت كامل
املواد  ،L. 1221-1و ،L. 1411-1و  L. 7341-1و L. 8221.6من قانون العمل الفرن�سي واملادة
 1199من القانون املدين الفرن�سي ب�صيغته املعدلة مبوجب املر�سوم امل�ؤرخ  10فرباير .2016
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رد المحكمة

7.وف ًقا للمادة  L 8221-6من قانون العمل الفرن�سي ،ف�إن الأ�شخا�ص الطبيعيني ،عند قيامهم
ب�أعمال ت�ستلزم الت�سجيل يف ال�سجالت �أو الأدلة املذكورة يف هذه املادة ،من املفرت�ض �أال
يكونوا ملتزمني نحو �صاحب العمل بعقد عمل .ومع ذلك ،ف�إن وجود عقد العمل ميكن
�إثباته يف احلاالت التي يقدم فيها الأ�شخا�ص املذكورين خدمات مبوجب �شروط و�أحكام
جتعلهم يف عالقة تبعية دائمة مع �صاحب العمل.
8.ووف ًقا لقانون ال�سوابق الق�ضائية للمحكمة (حمكمة النق�ض املدنية  13نوفمرب،1996
طعن رقم  ,13.187 94ن�شرة جملد رقم  ،386اجلمعية العمومية) تتميز عالقة التبعية
ب�أداء وظيفة حتت �سلطة �صاحب العمل الذي يتمتع ب�سلطة �إ�صدار الأوامر والتعليمات
والإ�شراف على التنفيذ ومعاقبة املر�ؤو�س على �أي خمالفات.
9.ووف ًقا لل�سابقة الق�ضائية املذكورة �أعاله ،ف�إن العمل يف خدمة منظمة ي�شري �إىل عالقة
تبعية �إذا كان �صاحب العمل هو من يحدد �شروط �أداء الوظيفة و�أحكامها ،من جانب واحد.
	10.ويف هذا ال�صدد ،ق�ضت حمكمة اال�ستئناف ب�أنه لكي ي�صبح “�شري ًكا” يف �شركة �أوبر بي يف
وتطبيقها اخلا�ص ،كان على ال�سيد� ........... /أن يتقدم بطلب �إىل ال�سجل التجاري( (�Reg
 .)ister des Métiersوبعيدًا عن اتخاذ القرار بحرية لتنظيم عملياته �أو البحث عن عمالء
�أو اختيار مورديه ،فقد ان�ضم �إىل خدمة نقل �أعدتها ونظمتها �شركة �أوبر بي يف بالكامل
والتي ال توجد �إال من خالل تلك املن�صة .ومل ي�ؤ ِد ا�ستخدام خدمة النقل املذكورة �إىل
احل�صول على قاعدة عمالء خا�صة لل�سيد ....... /الذي لي�س ح ًرا يف حتديد �أ�سعاره �أو و�ضع
ال�شروط والأحكام الالزمة ملزاولة �أعماله يف خدمة النقل التي حتكمها �أوبر بي يف بالكامل.
	11.وفيما يتعلق بحرية االت�صال بالتطبيق وحرية اختيار �ساعات العمل ،ر�أت حمكمة
اال�ستئناف �أن حقيقة قدرتك على اختيار �أيام العمل و�ساعات العمل ال ت�ستبعد يف حد ذاتها
عالقة التبعية يف العمل مادام ال�سائق ،عند ات�صاله مبن�صة �أوبر يلتحق بخدمة تنظمها
�أوبر بي يف.
	12.وفيما يتعلق بالأ�سعار� ،أو�ضحت حمكمة اال�ستئناف �أن الأ�سعار تو�ضع على �أ�سا�س تعاقدي
بناء على خوارزميات من�صة �أوبر ،باالعتماد على �آلية تنب�ؤية .تفر�ض هذه الآلية خط �سري
الرحلة على ال�سائق ولي�س له حق االختيار يف هذا ال�صدد لأن املادة  4.3من االتفاقية تن�ص
على احتمالية تعديل �شركة �أوبر لأ�سعار الرحالت ،وخا�صة �إذا اختار ال�سائق “م�سا ًرا غري
منا�سب” .قدم ال�سيد� ........ /أدلة على العديد من تعديالت الأ�سعار التي فر�ضتها عليه
�أوبر بي يف مما �أو�ضح حقيقة �أن ال�شركة كانت تعطيه تعليمات وت�شرف على التطبيق.

	13.وفيما يتعلق ب�شروط و�أحكام القيام ب�أعمال خدمات النقل� ،أقرت حمكمة اال�ستئناف �أن
تطبيق �أوبر ي�شرف على قبول الرحلة لأن ال�سيد� ........ /أكد ـ ـ ـ دون اعرتا�ض على ت�أكيده
ـ ـ ـ �أنه بعد تكرار رف�ض الطلبات ثالث مرات ،ا�ستلم ر�سالة ن�صها�“ :أما زلت هنا؟”  ،ين�ص
امليثاق على �أن يف�صل ال�سائقني الذين ال يرغبون يف قبول رحالت التطبيق “بب�ساطة
وي�سر” .يجب النظر �إىل هذه الدعوة يف �ضوء ال�شروط الواردة يف املادة  2.4من االتفاقية
والتي تن�ص على ما يلي“ :حتتفظ �أوبر � ً
أي�ضا بحقها يف �إلغاء تن�شيط احل�ساب �أو تقييد
الو�صول �إىل التطبيق �أو ا�ستخدامه من ال�سائق �أو ا�ستخدام العميل �أو �أي من �سائقيه
للتطبيق �أو اخلدمات ويحق لأوبر ذلك لأي �سبب كان ،ح�سب تقديرها املعقول”.
جترب هذه ال�شروط ال�سائقني على البقاء على ات�صال بالتطبيق على �أمل احل�صول على رحلة
ومن ثم ف�إنهم يبقون دائ ًما حتت ت�صرف �أوبر بي يف على مدار مدة االت�صال ،دون �أن يكون
من حقهم اختيار الرحلة التي تفيدهم �أو عدم اختيارها كحال ال�سائق امل�ستقل .وهذا ما تن�ص
عليه املادة  2.2من االتفاقية“ :يجب �أن يح�صل ال�سائق على وجهة امل�ستخدم� ،سواء بنف�سه �أو
عند ا�صطحاب امل�ستخدم �أو من تطبيق ال�سائق� ،إذا اختار امل�ستخدم �إدراج الوجهة من خالل
تطبيق �أوبر على الهاتف اجلوال” .يقت�ضي ذلك �أن معيار الوجهة ،الذي قد يجعل قبول الرحلة
ً
م�شروطا ،غري معروف لل�سائق يف بع�ض الأحيان عند الرد على الطلبات عن طريق من�صة �أوبر.
وهذا ما �أكده تقرير حاجب املحكمة ال�صادر بتاريخ  13مار�س  2017والذي �أو�ضح �أن ال�سائق
لديه ثماين ثوان فقط لقبول الرحلة املعرو�ضة عليه.
	14.وفيما يتعلق ب�سلطة فر�ض العقوبات ،بالإ�ضافة �إىل قطع االت�صال امل�ؤقت عن التطبيق
بعد رف�ض ثالث رحالت ،ح�سب ما �أقرت به �أوبر ،وتعديالت الأ�سعار التي ُتطبق �إن �سلك
ال�سائق “م�سا ًرا غري منا�سب” ،قررت حمكمة اال�ستئناف �أن �أ�سعار �إلغاء الطلب التي حددتها
�أوبر بي يف وتتغري ح�سب “كل مدينة” وف ًقا مليثاق جمتمع �أوبر ميكن تطبيقها على ال�سيد/
 .......مما ي�ؤدي �إىل فقدان �إمكانية الو�صول �إىل احل�ساب �أو �إىل عدم التمكني من الو�صول
�إىل تطبيق �أوبر على �أ�سا�س دائم يف حالة �إبالغ العمالء عن “�سوء �سلوك ال�سائق” ،بغ�ض
النظر عن التحقق من االدعاءات �أم ال �أو مما �إذا كانت العقوبات تتنا�سب مع الفعل �أم ال.
	15.ويف �ضوء املعلومات املذكورة �أعاله ،قررت حمكمة اال�ستئناف �أن و�ضع ال�سيد........ /
كعامل م�ستقل و�ضع زائف و�أن �أوبر بي يف كانت تر�سل �إليه تعليمات وت�شرف على �أدائه
ومتار�س �سلطة فر�ض العقوبات عليه ،دون �أي انحراف عن �شروط االتفاقية �أو �أحكامها
ودون �أن تعيب حكمها بالطريقة املذكورة يف املرافعات ومل تكن غري ذات فعالية يف الفروع
ال�سابع والتا�سع والثاين ع�شر كما �أنها �سببت حكمها مبوجب القانون.
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ولهذه الأ�سباب ،حكمت املحكمة مبا يلي:
عدم قبول التدخل الطوعي من احتاد النقابات العمالية للقوى العاملة يف اخلارج.
�أ :رف�ض الطعن.
ب� :إلزام ال�شركتني �أوبر فرن�سا و�أوبر بي يف بدفع ر�سوم التقا�ضي.
ووف ًقا لأحكام املادة  700من قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي ،حكمت املحكمة على ال�شركتني
�أوبر فرن�سا و�أوبر بي يف ب�أن تدفعا لل�سيد ......... /ثالثة �آالف يورو ( 3000يورو) ورف�ضت
باقي الطلبات.
�صدر هذا احلكم عن حمكمة النق�ض ،الدائرة العمالية ،ونطق به رئي�س الدائرة يف جل�سات
علنية يف الرابع من مار�س عام �ألفني وع�شرين.
........................................................................................................

بيان صادر من شركة أوبر عقب صدور الحكم.
محكمة النقض:

قررت حمكمة النق�ض الفرن�سية �إعادة ت�صنيف العالقة التعاقدية بني �أوبر وال�سائقني على
�أنها عقد عمل .يف الواقع ،عند االت�صال مبن�صة �أوبر الرقمية ،تن�ش�أ عالقة التبعية بني ال�سائق
وال�شركة .وبالتايل ،ف�إن ال�سائق حينها ال يقدم اخلدمات ب�صفته �شخ�ص يعمل حل�سابه اخلا�ص،
بل ب�صفته موظف ب�أوبر.
الحقائق واإلجراءات:

تربط �أوبر ال�سائقني مع العمالء بربنامج حجز �سيارات الأجرة عرب من�صتها الرقمية ،بعد
�أن �أغلقت �أوبر ح�ساب �أحد ال�سائقني ،دعا ال�سائق املحكمة ال�صناعية لإعادة ت�صنيف العالقة
التعاقدية مع هذه ال�شركة كعقد عمل.وافقت حمكمة اال�ستئناف على طلبه وكان ال�س�ؤال
املطروح �أمام حمكمة النق�ض هو عند تقدمي خدمة ل�شركة �أوبر ،فهل يرتبط هذا ال�سائق،
امل�سجل يف ال�سجل التجاري ك�شخ�ص يعمل حل�سابه اخلا�ص ،مع �أوبر بعالقة تبعية تربر �إعادة
ت�صنيف العالقة التعاقدية كعقد عمل؟.
رد محكمة النقض:

ت�شمل معايري العمل احلر �إمكانية بناء قاعدة عمالء خا�صة وحرية حتديد الأ�سعار وو�ضع
ال�شروط والأحكام لتقدمي اخلدمات.وعلى النقي�ض ،ف�إن عقد العمل ي�ؤ�س�س عالقة التبعية
على �سلطة �صاحب العمل يف �إعطاء التعليمات والإ�شراف على التنفيذ ومعاقبة عدم االمتثال
بالتعليمات املقدمة.ال ين�شئ ال�سائقون الذين ي�ستخدمون تطبيق �أوبر قاعدة عمالء خا�صة
بهم وال يحددون �أ�سعارهم بحرية .وينطبق الأمر نف�سه على �شروط تقدمي خدمات النقل
و�أحكامها وكذلك ف�إن ال�شركة تفر�ض خط �سري الرحلة و ُتعدل �أجرة ال�سائق �إن مل يتبع خط
ال�سري املذكور وال يعرف ال�سائق وجهته مما يجعله غري حر يف اختيار الطريق الذي ي�سلكه
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إذا رف�ض ال�سائق �أكرث من ثالث رحالت ،فقد تف�صله �أوبر م�ؤق ًتا عن
التطبيق ،و�إذا جتاوز ال�سائق معدل �إلغاء الطلبات �أو �أُبلغ عن “�سوء �سلوكه” فقد ال ي�ستطيع
ريا ،ف�إن ال�سائق ي�شارك يف خدمة نقل منظمة حتدد �أوبر �شروطها
الو�صول �إىل ح�سابه .و�أخ ً
و�أحكامها من جانب واحد وبالتايل ،ف�إن كل العنا�صر املذكورة ت�شكل عالقة تبعية بني �شركة
�أوبر وال�سائق مبجرد ات�صاله باملن�صة الرقمية لأن و�ضع ال�سائق كموظف حر و�ضع وهمي.
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وفيما يتعلق بعدم التزام ال�سائق باالت�صال باملن�صة و�أن عدم ات�صاله مهما طالت مدته ال يعر�ضه
لأي عقوبة ف�إن ذلك ال ميكن و�ضعه يف االعتبار عند تو�صيف عالقة التبعية.
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قانون رقم ( )9لسنة 2020م
بشأن
تنظيم الملك ّية العائل ّية
في إمارة دبي

مجلة علمية محكمة  Iالعدد ( I )12السنة الثامنة  Iربيع األول  1442هـ  Iأكتوبر 2020م

قانون رقم ( )9لسنة 2020م بشأن

العائلية في إمارة دبي
الملكية
تنظيم
ّ
ّ

(((

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
ال�صادر بالقانون
بعد االطالع على قانون املُعامالت املدن ّية لدولة الإمارات العربية امل ُ ّتحِ دةّ ،
االحتادي
رقم ( )5ل�سنة  1985وتعديالته،
ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة
وعلى قانون الإثبات يف املُعامالت املدن ّية والتجار ّيةّ ،
 1992وتعديالته،
ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992والئحته
وعلى قانون الإجراءات املدن ّيةّ ،
التنظيم ّية
وتعديال ِتهِما،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة  1992يف �ش�أن العالمات التجار ّية وتعديالته،
ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة ،1993
وعلى قانون املُعامالت التجار ّيةّ ،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2002يف �ش�أن ُحقوق املُ�ؤ ِّلف وا ُ
حلقوق املُجاورة وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  2002يف �ش�أن تنظيم وحماية امللك ّية ال�صناع ّية لرباءات
االخرتاع وال ُّر�سوم وال ّنماذج ال�صناع ّية وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�ص ّية وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجار ّية وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )9ل�سنة  2016ب�ش�أن الإفال�س وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي،
ال�سلطة الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ُّ
ُن�صدر القانون التايل:

الفصل األول
تمهيدية
أحكام
ّ
اسم القانون
المادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم امللك ّية العائل ّية يف �إمارة دبي رقم ( )9ل�سنة  2020م»
التعريفات
المادة ()2

تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
الإمارة� :إمارة دبي.
ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم� :صاحب ُّ
العائلة :ال ّزوج والأقارب بالدم وال ّن�سب حتى الدرجة الرابعة.
وحقوق املُ�ؤ ِّلف وا ُ
وحقوق امللك ّية
حلقوق املُجا ِورة ُ
امللك ّية العائل ّية :الأموال املنقولة وغري املنقولةُ ،
ال�صناع ّية لرباءات االخرتاع وال ُّر�سوم وال ّنماذج ال�صناع ّية والعالمات التجار ّية وغريها من
ا ُ
حلقوق الأخرى التي تكون حم ً
ال لعقد امللك ّية العائل ّية.
عقد امللك ّية العائل ّية :اتفاق يتم �إبرا ُمه بني �أفراد العائلة ،الذين جتم ُعهُم وحدة العمل �أو
امل�صلحة ،يتم مبُوج ِبه تنظيم امللك ّية العائل ّية بو�صفها ما ًال �شائعاً بينهُم ،وكذلك حتديد كيف ّية
�إدارة هذه امللك ّية.
ال�شريكُ :كل طرف يف عقد امللك ّية العائل ّية ،وكذلك الوارث الذي ُيبدي رغبته �سوا ًء بنف�سه �أو
من خالل من ُي ِّث ُله قانوناً �أن يكون طرفاً يف هذا العقد.
الوارث :الوريث ّ
ال�شرعي يف تركة ال�شريك.
املُدير :ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي الذي يختا ُره ُّ
ال�شركاء لإدارة امللك ّية العائل ّية.
اخلا�صة التي ُي�ش ِّكلها احلاكم لت�سوية املُنازعات النا�شئة عن عقد
اللجنة :اللجنة الق�ضائ ّية
ّ
امللك ّية العائل ّية.

((( ُن ِش يف الجريدة الرسمية لحكومة ديب – عدد  – 483بتاريخ 2020 /08/ 19م.
العائلية في إمارة دبي
الملكية
قانون رقم ( )9لسنة 2020م بشأن تنظيم
ّ
ّ
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أهداف القانون
المادة ()3

يهدُف هذا القانون �إىل حتقيق ما يلي:
1.و�ضع �إطار قانوين �شامل ووا�ضح لتنظيم امللك ّية العائل ّية يف الإمارة ،وت�سهيل انتقالها بني
ب�سهولة و ُي�سر.
الأجيال املُتعاقِبة ُ
2.املُحافظة على ا�ستمرار ّية امللك ّية العائل ّية ،وتعزيز الدّور الذي تقوم به يف حتقيق ال ُّنمو
االقت�صادي واالجتماعي يف الإمارة.
التما�سك االجتماعي ،واالبتعاد عن ُكل ما قد ُيثري املُنازعات بني �أفراد
3.املُحافظة على
ُ
العائلة الواحدة.
4.مل �شمل �أفراد العائلة �ضمن �شراكات قو ّية ومتينة ،ت�ستطيع املُناف�سة يف كا ّفة الأن�شِ طة
وال�صحة والثقافة.
االقت�صاد ّية ،وحتفيزها على خدمة املُجتمع،
وبخا�صة يف جمال التعليم ِّ
ّ
5.الإيفاء باحتياجات التط ّور وال ُّنمو ،عن طريق تنمية ُقدرة القيادات ال�شا ّبة من الأجيال
املُتعاقِبة لإدارة امللك ّية العائل ّية ،ومتكينِهم من اال�ستفادة من خربة الآباء والأجداد.
نطاق التطبيق
المادة ()4

ُتط ّبق �أحكام هذا القانون بنا ًء على رغبة �أفراد العائلة ،الذين جتم ُعهُم ملك ّية ُم�شرتكة� ،سوا ًء
كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون �أو يتم ت�أ�سي�سها بعد العمل به ،والتي يكون حم ّلها:
1.الأ�سهُم واحل�ص�ص يف ال�شركات التجار ّية وال�شركات املدن ّية و�أ�صول املُ� ّؤ�س�سات الفرد ّية،
العامة.
با�ستثناء ال�شركات املُ�ساهِ مة ّ
�2.أي مال �آخر منقول �أو غري منقول.
العائلية
الملكية
تنظيم
ّ
ّ
المادة ()5

يتم �إن�شاء وتنظيم امللك ّية العائل ّية عن طريق عقد امللك ّية العائل ّية ،امل ُ ّ
نظمة �أحكا ُمه مبُوجب هذا
القانون ،وما يتم االتفاق عليه بني ُّ
ال�شركاء.

الفصل الثاني
العائلية
الملكية
عقد
ّ
ّ
العائلية
الملكية
ُشروط عقد
ّ
ّ
المادة ()6

ُي�شرتط يف عقد امللك ّية العائل ّية حتى يكون �صحيحاً ،تو ُّفر ما يلي:
�1.أن يكون �أطرا ُفه �أع�ضا ًء يف العائلة.
�2.أن يجمع بني �أطرافِه عمل واحد �أو م�صلحة ُم�شرتكة.
وح�صة ُكل �شريك يف عقد امللك ّية العائل ّية.
�3.أن يتم حتديد ن�صيب ّ
�4.أن تكون الأموال التي ُت ِّثل حمل عقد امللك ّية العائل ّية مملوكة لأطرافِه �أو لديهم حق
الت�ص ُّرف بها.
�5.أن تتم املُ�صادقة عليه لدى الكاتب العدل ،وفقاً للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف
القانون رقم ( )4ل�سنة 2013م ،املُ�شار �إليه.
�6.أال يكون ُمالِفاً لل ِّنظام العام.
العائلية
الملكية
حجية عقد
ّ
ّ
ّ
المادة ()7

يتم ّتع عقد امللك ّية العائل ّية الذي تتو ّفر فيه ُّ
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6من هذا
احلجية ذاتها التي تتم ّتع بها املُح ّررات التي يتم توثيقها لدى الكاتب العدل� ،سوا ًء يف
القانون ّ
ُمواجهة ُّ
ال�شركاء �أو خل ِفهِم اخلا�ص �أو العام �أو الغري.
العائلية
الملكية
ُم ّدة عقد
ّ
ّ
المادة ()8

ُتدّد ُمدّة عقد امللك ّية العائل ّية باتفاق ُّ
ال�شركاء ،على �أال تزيد هذه املُدّة على ( )15خم�س
ع�شرة �سنة ،ويجوز جتديد ُمدّة عقد امللك ّية العائل ّية ب�إجماع ُّ
ال�شركاء لل ُمدّة التي ُي ّتفق عليها
بينهُم ،على �أال تزيد هذه املُدّة يف ُكل م ّرة يتم فيها جتديد العقد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة.
 .ب�إذا مل ي ُكن هناك اتفاق بني ُّ
ال�شركاء على حتديد ُمدّة عقد امللك ّية العائل ّية ،ف�إ ّنه يجوز لأي
�شريك �أن يط ُلب من اللجنة الإذن له يف �إخراج ن�صي ِبه من امللك ّية العائل ّية بعد (� )6س ّتة
�أ�شهُر من قيامِ ه ب�إ�شعار باقي ُّ
ال�شركاء ب�شكلٍ مكتوب برغبتِه يف ذلك.
العائلية في إمارة دبي
الملكية
قانون رقم ( )9لسنة 2020م بشأن تنظيم
ّ
ّ
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العائلية
الملكية
سريان عقد
ّ
ّ
المادة ()9

�أُ -يعترب عقد امللك ّية العائل ّية �سارياً و ُمر ِّتباً لآثارِه القانون ّية اعتباراً من التاريخ الذي ُيح ِّددُه
ُّ
ال�شركاء ،ويجوز االتفاق بينهُم على تعليق �سريانِه �إىل حني وفاة ال�شريك الذي ُيح ِّددُه عقد
امللك ّية العائل ّية.
ب -يكون للوارث ،من حيث �سريان عقد امللك ّية العائل ّية عليه وااللتزام به من عدمه ،االختيار
بني �أحد الأمرين التاليني:
احل�صة التي �آلت �إليه باملرياث من
1.البقاء يف عقد امللك ّية العائل ّية ك�شريك وذلك بقدر ّ
امللك ّية العائل ّية.
باحل�صة التي �آلت �إليه باملرياث من امللك ّية العائل ّية ،على �أن ُيراعى يف هذا
2.الت�ص ُّرف
ّ
الت�ص ُّرف �أحكام املادة ( )13من هذا القانون ،من حيث عر�ضها على ُّ
ال�شركاء.
العائلية
الملكية
تعديل عقد
ّ
ّ
المادة ()10

يجوز تعديل عقد امللك ّية العائل ّية مبُوافقة ُّ
ال�شركاء الذين ميلِكون ما ن�سبته ( )% 75على الأقل
من امللك ّية العائل ّية ،ما مل يت�ض ّمن عقد امللك ّية العائل ّية حتديد ن�سبة �أعلى.
ملكية ُّ
الشركاء
ّ
المادة ()11

ح�صة ُكل �شريك يف امللك ّية العائل ّية.
يجب �أن ُيحدِّد عقد امللك ّية العائل ّية ّ
 .بيف حال حدوث �أي خالف بني ُّ
ح�صة ُكل �شريك يف امللك ّية العائل ّية،
ال�شركاء على حتديد ّ
ح�صة ُكل �شريك تكون بح�سب ن�صيب ُكل منهُم يف الإرث ّ
ال�شرعي �إذا كانت ُم�شارك ِتهِم
ف�إن ّ
ح�صة ُكل منهُم يف حال مل ت ُكن
يف امللك ّية العائل ّية ب�سبب وفاة ُمو ِّرثِهم� ،أو بح�سب تقييم ّ
ُم�شاركتِهم يف امللك ّية العائل ّية ب�سبب الإرث ،كتقدمي ح�ص�ص مال ّية �أو عين ّية.
 .ج�إذا كانت بع�ض �أ�صول امللك ّية العائل ّية ُمك ّونة من �أ�سهم �أو ح�ص�ص يف �شركات ،ف�إن ان�ضمام
�أي �شخ�ص لعقد امللك ّية العائل ّية ُيعترب قبو ًال منه ب�أحكام ال ِّنظام الأ�سا�سي لتلك ال�شركات.

أهليته
وفاة الشريك أو فقده أو نقص
ّ
المادة ()12

�إذا ُتويف �أحد ُّ
ح�صة يف
ال�شركاء مت ّلك الوارث الذي يرغب باال�ستمرار بعقد امللك ّية العائل ّية ّ
احل�صة مبثابة قبول
امللك ّية العائل ّية بالقدر الذي �آل �إليه من ُمو ِّرثِه ،ويكون مت ُّلكِه لهذه ّ
منه بعقد امللك ّية العائل ّية.
بح�صة
 .ب ُتط ّبق القواعد ّ
العامة املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية ،يف ُكل ما يتع ّلق ّ
ال�شريك يف امللك ّية العائل ّية يف حال فقده �أو نق�ص �أهل ّيته �أو احلجر عليه �أو حدوث �أي واقعة
ح�صته.
�أو �أمر من �ش�أنه �أن يحول بين ُه وبني ّ
حصته
تصرف الشريك أو الوارث في ّ
ُّ
المادة ()13

مع ُمراعاة ُحكم الفقرة (ب) من املادة ( )8من هذا القانون ،ال يجوز لأي �شريك �أن يط ُلب
ق�سمة امللك ّية العائل ّية ما دام عقد امللك ّية العائل ّية �سارياً.
 .ب�إذا رغب �أي من ُّ
بح�صته يف امللك ّية العائل ّية ،وجب عليه عر�ضها
ال�شركاء �أو الورثة الت�ص ُّرف ّ
على ُّ
ح�صته لزوجه �أو لأي
ح�صتِه ،ما مل ي ُكن هذا الت�ص ُّرف تنا ُز ًال عن ّ
ال�شركاء ُك ٌّل بح�سب ّ
�شريك ُم ّد ٍد بذاته ،وال يلزم يف هذه احلالة عر�ضها
من �أقاربه حتى الدرجة الأوىل �أو لأي
ٍ
على باقي ُّ
ال�شركاء� ،إال �إذا ن�ص عقد امللك ّية العائل ّية على غري ذلك.
ال�شركاء �أو �أن ُير ِّتب حقاً عين ّياً
بح�صته لغري ُّ
 .جال يجوز لأي �شريك �أو وارث �أن يت�ص ّرف ّ
مل�صلحة الغري عليها �إال مبُوافقة ُّ
ال�شركاء الذين ميلِكون ما ن�سبته ( )% 51على الأقل من
امللك ّية العائل ّية.
 .ديف حال عدم �إبداء �أي من ُّ
ح�صة ال�شريك �أو الوارث الذي يرغب
ال�شركاء رغبته بتم ُّلك ّ
ح�صته يف امللك ّية العائل ّية وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة� ،أو عدم ُموافقة
بالت�ص ُّرف يف ّ
ُّ
ال�سماح
ال�شركاء على ت�ص ُّرفِه بها للغري وفقاً للفقرة (ج) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يجوز ل ّلجنة ّ
ربراً قو ّياً لذلك� ،شريطة �أال ُي�ؤ ِّثر
لل�شريك �أو الوارث الت�ص ُّرف ّ
بح�صته للغري� ،إذا وجدت ُم ِّ
هذا الت�ص ُّرف على ا�ستمرار امللك ّية العائل ّية.
بح�صته يف امللك ّية العائل ّية وفقاً
هـ .يف جميع الأحوال ،يجب �أن يتم ت�ص ُّرف ال�شريك �أو الوارث ّ
للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
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الملكية
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حصة الشريك للغير
أيلولة ّ
المادة ()14

ح�صة �أحد ُّ
ال�شركاء �أو الورثة لأي �سبب من غري الأ�سباب املُحدّدة يف املادة
�إذا مت ّلك الغري ّ
( )13من هذا القانون ،ف�إ ّنه يكون لبق ّية ُّ
ال�شركاء �أو ملن يرغب منهُم خالل (� )60ستني
احل�صة بالقيمة التي يتم االتفاق عليها
يوماً من تاريخ علمِ هِم بذلك طلب مت ُّلك هذه
ّ
بينهُم وبني الغري� ،أو بالقيمة التي ُتدِّدها اللجنة يف حال عدم االتفاق على ذلك.
 .بيف حال عدم قيام ُّ
ح�صة ال�شريك �أو الوارث التي �آلت للغري خالل
ال�شركاء بطلب مت ُّلك ّ
املُهلة املُحدّدة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،فال ُي�ص ِبح هذا الغري �شريكاً يف امللك ّية العائل ّية
�إال مبُوافقة ُّ
ال�شركاء الذين ميلكون ما ن�سبته ( )% 51على الأقل من امللك ّية العائل ّية ،ما
مل ين�ص عقد امللك ّية العائل ّية على ن�سبة �أخرى ،وبخالف ذلك ف�إ ّنه يتم وبقرار من اللجنة
احل�صة من امللك ّية العائل ّية بعد فرزها �أو تعوي�ض الغري عنها ،ومتكني الغري
�إخراج هذه ّ
منها مبا ي ّتفق و�أحكام الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
إشهار إفالس الشريك أو إعساره
المادة ()15

�أ .مع عدم الإخالل ب�أحكام الت�شريعات ال�سارية ،يف حال �إ�شهار �إفال�س �أحد ُّ
ال�شركاء �أو �إع�ساره،
ف�إ ّنه يكون لبق ّية ُّ
ح�صة ال�شريك التي
ح�صته يف امللك ّية العائل ّية مت ُّلك ّ
ال�شركاء ُك ٌّل بح�سب ّ
قد ُ
تدخل يف التفلي�سة بالقيمة التي يتم االتفاق عليها مع �أمني الإفال�س� ،أو بالقيمة التي
ُتدِّدها اللجنة يف حال عدم االتفاق على ذلك.
ب .يف حال عدم قيام ُّ
ال�شركاء بطلب مت ُّلك ح�صة ال�شريك التي دخلت يف التفلي�سة على النحو
احل�صة من
املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يتم بقرار من اللجنة �إخراج هذه ّ
تعوي�ضه عنها ،ومتكني �أمني الإفال�س منها مبا ي ّتفق و�أحكام
امللك ّية العائل ّية وفرزها �أو
ِ
الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
العائلية
الملكية
إدارة
ّ
ّ
المادة ()16

�أ .تتم �إدارة امللك ّية العائل ّية امل ُ ّ
نظمة بعقد امللك ّية العائل ّية بوا�سطة ُمدير ،يتم تعيينه بقرار من
ُّ
ال�شركاء الذين ميلكون ما ن�سبته ُثلثي امللك ّية العائل ّية على الأقل ،ويجوز �أن يكون املُدير
�شخ�صاً واحداً �أو �أكرث ،على �أن يكون عددهم فرد ّياً� ،سوا ًء كانوا من بني ُّ
ال�شركاء �أن ُف�سِ هِم �أو

من الغري ،كما يجوز �أن يكون املُدير �شخ�صاً معنو ّياً.
ب .تخ�ضع �إدارة امللك ّية العائل ّية لأحكام هذا القانون ،والقواعد والإجراءات التي يت�ض ّمنها عقد
امللك ّية العائل ّية.
ج	.ال يجوز ُّ
التدخل يف �إدارة امللك ّية العائل ّية �أوالأ�صول التابعة لها �إال ّ
ُّ
بال�شكل الذي
لل�شركاء
ُيحدِّده عقد امللك ّية العائل ّية.
د .يجوز الن�ص يف عقد امللك ّية العائل ّية على ت�شكيل جمل�س �إدارة ُي�شرِف على �إدارة امللك ّية
العائل ّية ،وعلى �أعمال املُدير ،وتتم ت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف عقد امللك ّية العائل ّية،
ف�إن خال عقد امللك ّية العائل ّية من هذا الن�ص ،ف�إ ّنه يجب �أن ُيحدَّد يف عقد امللك ّية العائل ّية
اجلهة املُخ ّولة بت�سمية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كما يجوز �أن يت�ض ّمن عقد امللك ّية العائل ّية
وال�ضوابط ُّ
القواعد ّ
وال�شروط التي حت ُكم ت�شكيل جمل�س الإدارة و�صالح ّياتِه و ُمدّة
ال ُع�ضو ّية فيه و�أتعاب �أع�ضائِه وعزلِهم واللجان التابعة له ،وحتديد املعايري ال�شخ�ص ّية
واملو�ضوع ّية املُالئِمة لل ُع�ضو ّية فيه ،و�سائر امل�سائل املُتع ِّلقة بحوكمة جمل�س الإدارة.
هـ	.ال ينال من تعيني املُدير �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفاة واحد �أو �أكرث من ُّ
ال�شركاء �أو �إفال�سِ ه
�أو �إع�ساره �أو فقدان �أو انتقا�ص �أهل ّيته ،حيث تبقى �إدارة امللك ّية العائل ّية على حالها �إىل حني
تعيني ُمدير جديد �أو �إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة وفقاً للآل ّية املن�صو�ص عليها يف عقد
امللك ّية العائل ّية.
و .يحق ُّ
لل�شركاء غري املُديرين االطالع على ُ�ش�ؤون امللك ّية العائل ّية ،كما يجوز لهُم ت�شكيل
جمل�س ُّ
لل�شركاء ،وحتديد اخت�صا�صاتِهُ ،
و�شروط ال ُع�ضو ّية فيه ،وهيكله التنظيمي والإداري
التوا�صل الإيجابي والب ّناء بني ُّ
ال�شركاء،
واملايل وغري ذلك من الأحكام التي تهدف �إىل تعزيز
ُ
توا�صلِهم مع املُدير ،وغريها من امل�سائل املُتع ِّلقة بحوكمة جمل�س ُّ
ال�شركاء.
وكيف ّية ُ
ز .يجوز �أن ُيحدِّد عقد امللك ّية العائل ّية احلد الأدنى من املُ�ؤهِّالت العلم ّية واخلربات العمل ّية
وال�صفات ال�سلوك ّية وغريها من املعايري التي يجب �أن تتو ّفر يف ُّ
ال�شركاء و�أفراد �أُ�سرِهِ م
ِّ
ال�شركات واملُ� ّؤ�س�سات التي تكون حم ً
للعمل يف ّ
ال للملك ّية العائل ّية ،على �أن يخ�ضع االلتزام
بهذه املعايري للتدقيق من قبل جلنة يتم اختيارها وفقاً ملا ي ُن�ص عليه عقد امللك ّية العائل ّية.
المدير
اختصاصات ُ
المادة ()17

ُيحدِّد عقد امللك ّية العائل ّية مهام و�صالح ّيات املُدير ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص ،ومبا ال
يتعار�ض مع عقد امللك ّية العائل ّية ،القيام مبا يلي:
العائلية في إمارة دبي
الملكية
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1.الإدارة املُبا�شِ رة للملك ّية العائل ّية.
2.توزيع الأرباح واملنافع املُت�أ ّتية من املال املُ�شرتك على ُّ
ال�شركاء بال�شكل وال ِّن�سب التي ي ُن�ص
عليها عقد امللك ّية العائل ّية.
3.االقتطاع من الأرباح �أو املنافع املُ�ستح ّقة الدفع لأي �شريك ،املبالغ التي تكون ُم�ستح ّقة
بذِ ّمة هذا ال�شريك ل�صالح امللك ّية العائل ّية.
ح�صته يف امللك ّية العائل ّية
4.الطلب من اللجنة �إخراج �أي �شريك من عقد امللك ّية العائل ّية وبيع ّ
لباقي ُّ
ال�شركاء ،يف حال عدم التزام ال�شريك بالوفاء بالتزاماتِه املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون وعقد امللك ّية العائل ّية.
5.متثيل امللك ّية العائل ّية �أمام الغري.
6.اال�ستعانة مبن يراه مُنا�سِ باً ملُعاونتِه يف �إدارة امللك ّية العائل ّية.
�7.أي مهام �أخرى يتم حتديدها يف عقد امللك ّية العائل ّية.
المدير
التزامات ُ
المادة ()18

على املُدير بذل عناية ال�شخ�ص احلري�ص لل ُمحافظة على امللك ّية العائل ّية ،ويجب عليه على وجه
ا ُ
خل�صو�ص االلتزام مبا يلي:
�1.أال يتم ّلك �أو ُيدير ب�شكل مُبا�شِ ر �أو غري مُبا�شِ ر �سوا ًء حل�ساب نف�سِ ه �أو حل�ساب الغري �أي
ن�شاط اقت�صادي ُمنافِ�س للن�شاط االقت�صادي الذي يتم ُمزاولتِه ا�ستناداً لعقد امللك ّية
العائل ّية� ،إال مبُوافقة ُّ
ال�شركاء الذين ميلِكون ما ن�سب ُته ( )% 75على الأقل من امللك ّية
العائل ّية.
�2.أن ُيقدِّم �إىل ُّ
ال�شركاء تقارير دور ّية عن �إدارتِه للملك ّية العائل ّية ،مبا يف ذلك الو�ضع املايل
للمال املُ�شرتك.
�3.أال يقرت�ض با�سمه ال�شخ�صي ب�ضمانات امللك ّية العائل ّية.
ن�ص عليه هذا القانون وعقد امللك ّية العائل ّية.
�4.أال يت�ص ّرف باملال املُ�شرتك �إال يف حدود ما ّ
�5.أي التزامات �أخرى ي ُن�ص عليها عقد امللك ّية العائل ّية.

المدير عن تعويض األضرار
مسؤولية ُ
ّ
المادة ()19

يكون املُدير م�س�ؤو ًال عن تعوي�ض �أي �ضرر يلحق بامللك ّية العائل ّية �أو ب�أي من ُّ
ال�شركاء �أو الغري
يف �أي من احلاالت التالية:
ُ 1.مالفة عقد امللك ّية العائل ّية �أو ُ�شروط تعيينه.
2.الإخالل بالتزاماتِه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
3.حدوث �أي �إهمال من جانبه� ،أو ارتكابه �أي خط�أ يف معر�ض قيامِ ه بواجِ باتِه ،التتالءم مع
التزامه ببذل عناية ال�شخ�ص احلري�ص.
المديرين
تعدد ُ
ُّ
المادة ()20

�إذا تعدَّد املُديرون ،وكان هُناك �شرط يف عقد امللك ّية العائل ّية �أو يف قرار تعيينِهم ،يق�ضي ب�أن يقوموا
ب�أعمال الإدارة ُمتمِعني ،فال تكون قراراتِهم �صحيحة �إال بالإجماع ،ما مل ي ّتفق ُّ
ال�شركاء على
ب�صورة مُ�ستعجلة بهدف
غري ذلك ،ويُ�ستثنى من ذلك قيام �أي من املُديرين مُنف ِرداً ب�أي عمل ُ
عدم �إحلاق خ�سائر ج�سيمة بامللك ّية العائل ّية �أو تفويت فائدة كبرية على ُّ
ال�شركاء.
وحدِّد ِل ُك ِّل واحدٍ منهُم اخت�صا�ص ُم ّ
عي ،فال ُي�س�أل �أي ُمدير جتاه
 .ب�إذا تعدَّد املُديرونُ ،
ُّ
ال�شركاء �أو الغري �إال يف حدود الأعمال التي ُ
اخت�صا�صه.
تدخل يف نطاق
ِ
 .ج�إذا تعدَّد املُديرون ،ومل يت�ض ّمن عقد امللك ّية العائل ّية �أو قرار تعيينِهم �شرطاً ب�أن يقوموا
ب�أعمال الإدارة ُمتمِ عني ،ف�إ ّنه يجوز ِل ُك ِّل واحدٍ منهُم �أن يقوم ب�أي عمل من �أعمال الإدارة،
ويكون عم ُله �صحيحاً ما مل يعرت�ض �أغلب ّية املُديرين على هذا العمل قبل �إمتامِ ه ،ويف
حال ت�ساوي الآراء ،يتم عر�ض هذا الأمر على جمل�س الإدارة �أو ُّ
ال�شركاء ،بح�سب الأحوال،
للف�صل فيه ب�شكلٍ نهائي.
المدير
عزل ُ
المادة ()21

يتم عزل املُدير يف الأحوال املُحدّدة يف عقد امللك ّية العائل ّية ،بالطريقة والأغلب ّية التي ع ُِّي بها،
بن�ص �صريح يف عقد امللك ّية العائل ّية ،ف�إ ّنه ال يجوز عزله �إال بتو ُّفر ال ِّن�سبة املُق ّررة
ف�إذا مت تعيي ُنه ٍّ
لتعديل عقد امللك ّية العائل ّية ،على �أن ُيراعى يف هذا ال�ش�أن عدم ُم�شاركة املُدير يف الت�صويت على
عزلِه �إذا كان من بني ُّ
ال�شركاء.
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العائلية
الملكية
انتهاء عقد
ّ
ّ
المادة ()22

ينتهي عقد امللك ّية العائل ّية يف �أي من احلاالت التالية:
ال�شركاء عن عدم رغبتِهم يف جتديدِ ه ،وفقاً ُ
1.انتهاء ُمدّة عقد امللك ّية العائل ّية ،و�إعالن ُّ
حلكم
الفقرة (�أ) من املادة ( )8من هذا القانون.
2.اتفاق ُّ
ال�شركاء الذين ميلِكون ما ن�سبته ( )%51على الأقل من امللك ّية العائل ّية على �إنهائِه
قبل انتهاء ُمدّته ،ما مل ي ُن�ص عقد امللك ّية العائل ّية على ن�سبة �أخرى.
3.هالك �أو زوال �أو نق�ص الأموال التي تكون حم ً
ال للملك ّية العائل ّية بن�سبة جتعل من ا�ستمرار
امللك ّية العائل ّية �أمراً ُمتع ّذراً.
�ُ 4.صدور ُحكم ق�ضائي بات من اللجنة ب�إنهاء عقد امللك ّية العائل ّية.
�5.أي حالة �أخرى ي ُن�ص عليها عقد امللك ّية العائل ّية.
المنازعات
تسوية ُ
المادة ()23

يتم نظر كا ّفة املُنازعات التي تن�ش�أ عن عقد امللك ّية العائل ّية من قبل اللجنة ،التي يتم ت�شكيلها
بقرار من احلاكم من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجاالت القانون ّية واملال ّية و�إدارة الأعمال
العائل ّية ،وتخت�ص اللجنة دون غريها يف الإمارة بنظر تلك املُنازعات ،و ُيحدّد يف قرار ت�شكيلها
حجية �أحكامِ ها ،وكيف ّية تنفيذِ ها.
كيف ّية اختيار �أع�ضائِها ،وحتديد اخت�صا�صاتِها ،وبيان ّ

الفصل الثالث
ختامية
أحكام
ّ
كومية
الح
مسؤولية الجهات ُ
ّ
ّ
المادة ()25

على كا ّفة اجلهات ا ُ
حلكوم ّية يف الإمارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضع هذا القانون مو�ضع
وال�سندات امل ُ ِّ
نظمة للملك ّية
التطبيق ،مبا يف ذلك تهيئة �سجالتِها التجار ّية والعقار ّية ّ
والت�ص ُّرفات التي َترِد عليها مبا يتنا�سب مع امللك ّية العائل ّية املُق ّررة مبُوجب �أحكامِ ه ،ومباال
يتعار�ض مع الت�شريعات ال�سارية.
اإللغاءات
المادة ()26

ت�شريع �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
والسريان
النّ شر
ّ
المادة ()27

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

العائلية
الملكية
تفسير عقد
ّ
ّ
المادة ()24

يتم تف�سري عقد امللك ّية العائل ّية مبا يتوافق مع الن ّية املُ�شرتكة ُّ
لل�شركاء ،والأهداف والغايات
التي مت ت�أ�سي�س امللك ّية العائل ّية لأجلها ،وعلى النحو الذي ي�ضمن ُح�سن �إدارتِها وا�ستمرارها
ومنائها و�سال�سة انتقال امللك ّية العائل ّية من جيلٍ �إىل �آخر.
 .ب�إذا ت�ض ّمن عقد امللك ّية العائل ّية �شرطاً �أو ُحكماً ُمالِفاً لأحكام هذا القانون �أو الت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة �أو ال ِّنظام العام والآداب العا ّمة ،ف� ّإن عقد امللك ّية العائل ّية يبقى �صحيحاً
ُ
ال�شرط �أو ا ُ
ويبطل ّ
حلكم املُخالِف.

�صدر يف دبي:
بتاريخ � 13أغ�سط�س  2020م
املوافق  23ذو احلجة  1441هـ

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
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(((

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة،
—بعد االطالع على الد�ستور،
—وعلى القانون االت�ح��ادي رق��م ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات ال ��وزارات و�صالحيات
الوزراء ،وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون العقوبات ،وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )20ل�سنة  1991ب�إ�صدار قانون الطيران المدني،
—وع�ل��ى ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )11ل�سنة  1992ب��إ��ص��دار ق��ان��ون الإج � ��راءات المدنية،
وتعديالته،
—وعلى ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )35ل�سنة  1992ب��إ��ص��دار ق��ان��ون الإج� ��راءات الجزائية،
وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )4ل�سنة  1996في �ش�أن الهيئة العامة للطيران المدني،
وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )7ل�سنة  2002في �ش�أن حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة،
وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )17ل�سنة  2002في �ش�أن تنظيم وحماية الملكية ال�صناعية
لبراءات االختراع والر�سوم والنماذج ال�صناعية ،وتعديالته،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )3ل�سنة  2003في �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت،
وتعديالته،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )13ل�سنة  2007ب�ش�أن ال�سلع الخا�ضعة لرقابة اال�ستيراد
والت�صدير ،وتعديالته،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )6ل�سنة  2009ب�ش�أن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة
النووية،
((( نرش هذا القانون االتحادي يف الجريدة الرسمية العدد  669بتاريخ 2019/12/ 31م.

—وعلى القانون االتحادي رقم ( )1ل�سنة  2011في �ش�أن الإيرادات العامة للدولة،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )5ل�سنة  2011في �ش�أن تنظيم مجال�س الإدارات
والأمناء واللجان في الحكومة االتحادية،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )8ل�سنة  2011ب�إعادة تنظيم ديوان المحا�سبة،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )8ل�سنة  2011ب�ش�أن قواعد �إعداد الميزانية العامة
والح�ساب الختامي،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )5ل�سنة  2012ب�ش�أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وتعديالته،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )1ل�سنة  2014في �ش�أن �إن�شاء وكالة الإمارات للف�ضاء،
—وعلى القانون االتحادي رقم ( )14ل�سنة  2016ب�ش�أن المخالفات والجزاءات الإداري��ة في
الحكومة االتحادية،
—وعلى المر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )8ل�سنة  2017في �ش�أن �ضريبة القيمة الم�ضافة،
—وعلى المر�سوم االتحادي رقم ( )85ل�سنة  2000في �ش�أن معاهدة المبادئ المنظمة لأن�شطة
ال��دول في ميدان ا�ستك�شاف وا�ستخدام الف�ضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأج��رام
ال�سماوية الأخرى واالتفاقيتين المتعلقتين بهذه الأن�شطة.
—وعلى المر�سوم االتحادي رقم ( )77ل�سنة  2017بان�ضمام الدولة �إلى اتفاق �إنقاذ المالحين
الف�ضائيين ورد الأج�سام المطلقة �إلى الف�ضاء الخارجي،
—وبنا ًء على ما عر�ضه وزير الدولة  -رئي�س مجل�س �إدارة وكالة الإمارات للف�ضاء ،وموافقة
مجل�س الوزراء والمجل�س الوطني االتحادي ،وت�صديق المجل�س الأعلى لالتحاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما
يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
مل ِ
الدولة :الإمارات العربية املتحدة.
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�إقليم الدولة� :أرا�ضي الدولة وبحرها الإقليمي والف�ضاء اجلوي الذي يعلوها ،مبا يف ذلك
املناطق احلرة �أو �أي مناطق ذات و�ضع اقت�صادي خا�ص.
اجلهات احلكومية :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة و�سائر الأجهزة احلكومية االحتادية
�أو املحلية يف الدولة.
الوكالة :وكالة الإمارات للف�ضاء.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الوكالة.
رئي�س جمل�س الإدارة :رئي�س جمل�س �إدارة الوكالة.
املنطقة املحددة� :أي منطقة تعلو بثمانني كيلو مرت �أو �أكرث من امل�ستوى املتو�سط ل�سطح البحر.
اجل�سم الف�ضائي :اجل�سم الذي ي�صنعه الإن�سان ويطلقه �أو يهدف لإطالقه �إىل املنطقة املحددة
�أو منها� ،سوا ًء �أكان م�أهو ًال �أم غري م�أهول ،وي�شمل ذلك :الأجزاء املكونة للج�سم الف�ضائي،
ومركبة �إطالقه ،و�أجزائها مبا يف ذلك التي ال ت�صل �إىل املنطقة املحددة.
الإطالق :عملية �إر�سال �أو حماولة �إر�سال ج�سم ف�ضائي �إىل املنطقة املحددة �أو عربها ،وي�شمل
ذلك كافة اال�ستعدادات والأن�شطة الالزمة يف موقع الإطالق ،و�صو ًال �إىل مرحلة ف�صل احلمولة
وحتى انف�صالها عن ر�أ�س اجل�سم الف�ضائي.
الأن�شطة الف�ضائية :الأن�شطة التي ت�ستهدف املنطقة املحددة ،مبا يف ذلك اكت�شافها �أو �إحداث
�أثر فيها �أو ا�ستخدامها �أو االنتفاع بها ،وفقاً لأحكام املادة ( )4من هذا القانون.
الرحلة الف�ضائية :ن�شاط ف�ضائي يت�ضمن قيام ج�سم ف�ضائي بنقل �أفراد �أو كائنات حية �أو
معدات �أو غريها من احلموالت �إىل املنطقة املحددة �أو عربها �أو العودة منها� ،سوا ًء كانت تلك
الرحلة :مدارية� ،أو دون مدارية� ،أو فوق مدار الأر�ض.
الرحلة الف�ضائية فوق مدار الأر�ض :الرحلة الف�ضائية بق�صد التوجه �إىل ما بعد مدار الأر�ض.
الرحلة الف�ضائية املدارية :الرحلة الف�ضائية بق�صد �إكمال دورة يف مدار الأر�ض.
الرحلة الف�ضائية دون املدارية :الرحلة الف�ضائية بق�صد دخول املنطقة املحددة ولي�س بق�صد
�إكمال دورة يف مدار الأر�ض.
الرحالت الداعمة للف�ضاء� :أي رحلة يف الف�ضاء اجلوي للدولة ،ال ُيكن و�صفها كن�شاط �إطالق
�أو عودة �إىل الدخول ،وتهدف �إىل دعم الأن�شطة الف�ضائية والتجارب والتدريبات اخلا�صة بها.
الأن�شطة على ارتفاعات عالية :الأن�شطة التي تعلو نطاق املراقبة للحركة اجلوية ،وتكون على
ارتفاع �أقل من املنطقة املحددة.
البيانات الف�ضائية :البيانات التي تنتج عن الأن�شطة الف�ضائية� ،سوا ًء كانت بيانات اال�ست�شعار
عن بعد� ،أو بيانات املالحة با�ستخدام الأقمار ال�صناعية� ،أو غريهما.

الواقعة :حدث ناجم عن �أن�شطة ف�ضائية �أو رحالت داعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على ارتفاعات
عالية ي�ؤثر �أو يكاد �أن ي�ؤثر على �سالمة مثل هذه الأن�شطة� ،أو على عمل ج�سم ف�ضائي �أو طائرة
ت�ستخدم يف رحلة داعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على ارتفاعات عالية� ،أو يلحق �أو يكاد �أن يلحق �ضرراً
ب�شخ�ص �أو ب�أي �أج�سام �أو ممتلكات يف اجلو �أو على �سطح الأر�ض ،وال ي�صل ال�ضرر املرتتب عن
هذا احلدث �إىل م�ستوى احلادث.
احلادث :حدث ناجم عن �أن�شطة ف�ضائية �أو رحالت داعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على ارتفاعات
عالية ،ي�ؤدي �إىل وفاة �شخ�ص �أو يلحق به �ضرراً ج�سيماً� ،أو ي�ؤدي �إىل تدمري �أو �إحداث �ضرر بالغ
يف ج�سم ف�ضائي �أو طائرة ت�ستخدم يف رحلة داعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على ارتفاعات عالية �أو يف
املمتلكات التي على متنها� ،أو ي�ؤدي �إىل تدمري �أو �إحداث �ضرر بالغ على �أي �أج�سام �أو ممتلكات
يف اجلو �أو على �سطح الأر�ض.
احلجر النيزكي :كتلة حجرية �أو معدنية طبيعية لي�ست من �صنع الإن�سان ،ت�صل �إىل الأر�ض
من الف�ضاء اخلارجي دون تدخل ب�شري.
احلطام الف�ضائي :ج�سم ف�ضائي مل يعد له �أي دور �أو غر�ض� ،أو بقاياه ،وما ينتج عنه من مواد،
�أو نفايات� ،أو �شظايا �سوا ًء يف الف�ضاء اخلارجي ،مبا يف ذلك مدار الأر�ض� ،أو داخل الغالف
اجلوي للأر�ض.
املوارد الف�ضائية� :أي موارد غري حية موجودة يف الف�ضاء اخلارجي مبا يف ذلك املعادن واملاء.
م�صادر الطاقة النووية الف�ضائية� :أجهزة ت�ستخدم يف �أن�شطة ف�ضائية لتوليد الطاقة وت�ستعمل
مواد نووية �أو نظائر م�شعة �أو مفاع ً
ال نووياً.
مركبة الإطالق :ج�سم ف�ضائي ي�ستخدم بهدف نقل حمولة �إىل املنطقة املحددة �أو عربها �أو
العودة منها� ،سواء كانت �أج�ساماً ف�ضائية �أخرى �أو �أفراداً �أو كائنات حية �أو معدات �أو غريها،
و�سوا ًء كانت تلك الرحلة :مدارية� ،أو دون مدارية� ،أو فوق مدار الأر�ض.
ال�شخ�ص :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
املُ�ش ّغل� :شخ�ص ميار�س الأن�شطة الف�ضائية� ،أو الرحالت الداعمة للف�ضاء� ،أو الأن�شطة على
ارتفاعات عالية� ،أو �أن�شطة �إدارة بيانات الف�ضاء وتوزيعها� ،أو �أي �أن�شطة �أخرى ذات �صلة بالقطاع
الف�ضائي خا�ضعة لهذا القانون.
الت�صريح :وثيقة متنحها الوكالة ل�شخ�صُ ،تخ ّوله تنفيذ الأن�شطة املدرجة فيها ،وي�شمل ذلك
الرتاخي�ص والأذونات واملوافقات ،وفقاً لأحكام هذا القانون.
املُ�ش ّغل امل�ص ّرح له� :أيّ م�شغل حا�صل على الت�صريح الالزم لأداء �أن�شطته.
ال�سلع ذات اال�ستخدام املزدوج� :سلع ذات ا�ستخدامات م�شرتكة مدنية �أو جتارية �أو ع�سكرية
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�أو ت�ستخدم يف �صنع �أو تطوير �أ�سلحة الدمار ال�شامل وفقاً للقانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة
 2007امل�شار �إليه.
العودة �إىل الدخول :عملية �إعادة �أو حماولة �إعادة ج�سم ف�ضائي من املنطقة املحددة ،مبا يف ذلك:
املراحل ،واال�ستعدادات الالزمة لإعادة دخوله الغالف اجلوي للأر�ض ،حتى ي�ستقر على الأر�ض.
الف�ضاء اخلارجي :املنطقة التي تعلو الغالف اجلوي للأر�ض.
القطاع الف�ضائي :القطاع الذي ي�شمل جميع الأن�شطة وامل�شاريع والربامج ذات العالقة
بالف�ضاء اخلارجي.
اتفاقية ت�سجيل الأج�سام املطلقة يف الف�ضاء اخلارجي :اتفاقية ت�سجيل الأج�سام املطلقة يف
الف�ضاء اخلارجي امل�صادق عليها باملر�سوم االحتادي رقم ( )85ل�سنة  2000امل�شار �إليه.
المادة ()2
أهداف القانون

يهدف هذا القانون �إىل و�ضع �إطار ت�شريعي ينظم القطاع الف�ضائي خللق بيئة تنظيمية مالئمة
لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الوطنية للف�ضاء بالدولة ،مبا يف ذلك الأغرا�ض الآتية:
1.حتفيز اال�ستثمار وت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص والأكادميي يف القطاع الف�ضائي،
والأن�شطة ذات ال�صلة به.
2.دعم تطبيق تدابري الأمن وال�سالمة وحماية البيئة الالزمة لتعزيز اال�ستقرار واال�ستدامة
طويلة الأمد للأن�شطة الف�ضائية والأن�شطة الف�ضائية ذات ال�صلة.
3.دعم مبد�أ ال�شفافية والتزام الدولة بتنفيذ �أحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة
بالف�ضاء اخلارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة ()3
نطاق التطبيق

ت�سري �أحكام هذا القانون على الأن�شطة الف�ضائية والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع
الف�ضائي التي تتم مبا�شرتها على النحو الآتي:
1.يف �إقليم الدولة �أو املن�ش�آت التابعة للدولة خارج �إقليم الدولة.
2.من ال�سفن �أو الطائرات امل�سجلة لدى الدولة �أو الأج�سام الف�ضائية امل�سجلة من قبل الدولة.
3.من قبل الأ�شخا�ص الذين يحملون جن�سية الدولة� ،أو ال�شركات التي يوجد لها مقر رئي�س
يف الدولة.

المادة ()4
األنشطة الخاضعة للتنظيم

ينظم هذا القانون ما ي�أتي:
 .1الأن�شطة الف�ضائية ،وت�شمل ما ي�أتي:
�أ .الإطالق.
ب .العودة �إىل الدخول.
ج�	.إخراج اجل�سم الف�ضائي من املدار �أو التخل�ص منه،
د .ت�شغيل مواقع الإطالق �أو العودة �إىل الدخول.
هـ .ت�شغيل الأج�سام الف�ضائية ،مبا يف ذلك :التحكم بها وال�سيطرة عليها.
و�	.أن�شطة االت�صاالت الف�ضائية.
ز�	.أن�شطة املالحقة الف�ضائية �أو اال�ست�شعار عن ُبعد �أو ر�صد الأر�ض.
ح�	.أن�شطة الوعي باحلالة الف�ضائية (الوعي باحلالة والو�ضع الراهن وبالظروف املحيطة
يف الف�ضاء) ،مبا يف ذلك مراقبة وتتبع الأج�سام الف�ضائية.
ط�	.أن�شطة اكت�شاف املوارد الف�ضائية �أو ا�ستخراجها.
ي�	.أن�شطة ا�ستغالل وا�ستخدام املوارد الف�ضائية لأغرا�ض علمية �أو جتارية �أو غريها.
ك .تقدمي خدمات الدعم اللوج�ستي يف الف�ضاء اخلارجي.
ل .اكت�شاف الف�ضاء علمياً ،و�إجراء التجارب العلمية ذات ال�صلة بالف�ضاء ،وامل�شاركة يف
�أن�شطة علوم الفلك.
م .الرحالت الف�ضائية امل�أهولة� ،أو الإقامة الب�شرية لفرتات طويلة يف الف�ضاء� ،أو بناء �أو
ا�ستخدام من�ش�آت يف الف�ضاء �أو على �سطح الأجرام ال�سماوية ب�شكل دائم �أو م�ؤقت.
ن .ت�صنيع تقنيات ف�ضائية �أو جتميعها �أو ا�ستكمالها �أو تطويرها �أو فح�صها �أو نقلها �أو
تخزينها �أو تداولها �أو التخل�ص منها.
�س�	.أي �أن�شطة ف�ضائية �أخرى ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح جمل�س
الإدارة.
 .2الأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي وت�شمل ما ي�أتي:
الرحالت الداعمة للف�ضاء ،والأن�شطة على ارتفاعات عالية والتي ال تخ�ضع للقانون
االحتادي رقم ( )20ل�سنة  1991امل�شار �إليه� ،سواء متت مبا�شرتها يف �إقليم الدولة �أو
ت�ضمنت �إ�شراك طائرة �أو مركبة حملقة م�سجلة يف الدولة.
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 .ب�أن�شطة �إدارة البيانات الف�ضائية ،وت�شمل :ا�ستقبال �أو تخزين �أو معاجلة �أو توزيع �أو
�أر�شفة �أو التخل�ص من �أي بيانات ف�ضائية.
 .ججمع �أو تداول الأحجار النيزكية التي ت�سقط يف �إقليم الدولة.
 .دالربامج التدريبية املتخ�ص�صة املتعلقة مبجاالت الف�ضاء من قبل اجلهات غري احلكومية.
هـ�	.أي �أن�شطة �أخرى ذات �صلة بقطاع الف�ضاء ،ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء بناء
على اقرتاح جمل�س الإدارة.
الفصل الثاني
تنظيم الوكالة
المادة ()5
الوكالة

الوكالة هيئة احتادية عامة ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة ،وباال�ستقالل املايل
والإداري ،وبالأهلية القانونية الالزمة لتمكينها من مبا�شرة جميع الأعمال والت�صرفات التي
تكفل حتقيق �أغرا�ضها و�أهدافها ،وتتبع جمل�س الوزراء.
المادة ()6
مقر الوكالة

يكون مقر الوكالة الرئي�س يف �إمارة �أبوظبي ،وملجل�س الإدارة �أن ُين�شئ لها فروعاً �أو مكاتب
�أخرى داخل الدولة وخارجها.
المادة ()7
أهداف واختصاصات الوكالة

تهدف الوكالة �إىل ت�شجيع وتطوير وتنمية ا�ستخدامات العلوم والتقنيات الف�ضائية يف الدولة،
والعمل على ن�شر الوعي ب�أهمية القطاع الف�ضائي ،وتخت�ص مبمار�سة جميع ال�صالحيات
والت�صرفات والأعمال والأن�شطة الالزمة لتمكينها من حتقيق �أغرا�ضها و�أهدافها ،ولها على
وجه اخل�صو�ص القيام مبا ي�أتي:
1.اقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة مبجال القطاع الف�ضائي.

2.منح الت�صاريح للأن�شطة الف�ضائية والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي وفقاً
لأحكام هذا القانون.
3.دعم البحوث والدرا�سات يف املجاالت النظرية والتطبيقية اخلا�صة بالف�ضاء ،وتوثيق
املعلومات ون�شرها.
4.متويل �أو ت�سهيل متويل �أي �أن�شطة ف�ضائية وغريها من الأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة
بالقطاع الف�ضائي.
5.العمل على �إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية يف جمال القطاع الف�ضائي و�إدارتها على �أ�س�س
اقت�صادية.
6.امل�ساهمة �أو اال�شرتاك يف م�شاريع وطنية �أو دولية ،يف جمال الف�ضاء.
7.اقرتاح عقد اتفاقيات ثنائية �أو دولية مع اجلهات ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي ،يف �سبيل
حتقيق �أهداف الوكالة.
8.متثيل الدولة يف املحافل والربامج الدولية ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات احلكومية
املعنية يف الدولة.
9.عقد امل�ؤمترات والندوات والور�ش املتعلقة بالقطاع الف�ضائي وامل�ساهمة فيها.
	10.الدعم الفني واال�ست�شاري للجهات ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي يف الدولة ،وتقدمي امل�شورة
والإر�شاد للربامج الوطنية الف�ضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.
	11.تنمية الكوادر الب�شرية وا�ستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأن�شطة الأكادميية يف القطاع
الف�ضائي وامل�ساهمة يف توفري الفر�ص للإيفاد يف البعثات العلم ّية ذات العالقة ،من خالل
التن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة يف الدولة وخارجها بخ�صو�ص ذلك.
	12.دعم املبادرات الوطنية والدولية التي ت�سعى �إىل جعل بيئة الف�ضاء اخلارجي �أكرث ا�ستدامة
وا�ستقراراً.
	13.دعم تطوير املرافق والبنية التحتية الالزمة لتقنيات القطاع الف�ضائي.
	�14.إ�صدار الن�شرات و�إعداد الربامج الإعالمية الالزمة للتوعية ب�أهمية القطاع الف�ضائي.
	15.طلب �أي معلومات �أو بيانات ذات �صلة من �أي �شخ�ص �أو م�شغل ،وذلك لتمكينها من القيام
مبهامها.
	�16.أي مهام واخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة تكلف بها من قبل جمل�س الوزراء.
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المادة ()8
مجلس اإلدارة

يكون للوكالة جمل�س �إدارة ي�صدر بت�شكيله قرار من جمل�س الوزراء ،ويحدد هذا القرار رئي�س
جمل�س الإدارة ونائبه ،ومكاف�آت �أع�ضائه ومدة الع�ضوية فيه.
المادة ()9
صالحيات مجلس اإلدارة

 .1جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا املخت�صة ب�ش�ؤون الوكالة ،ويكون م�س�ؤو ًال �أمام جمل�س الوزراء
عن حتقيق �أهداف الوكالة ،وتنفيذ ال�سيا�سات التي �أُن�شئت من �أجلها ،وممار�سة اخت�صا�صاتها،
وميار�س جميع ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لذلك ،وله على وجه اخل�صو�ص القيام مبا
ي�أتي:
�أ .اقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وم�شروعات القوانني املتعلقة مبجال القطاع
الف�ضائي يف الدولة ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء العتمادها.
ب .اقرتاح ال�سيا�سة العامة للوكالة وخططها اال�سرتاتيجية والربامج الالزمة لتنفيذها،
ورفعها �إىل جمل�س الوزراء العتمادها ،وتقييمها ب�شكل دوري ومراجعتها.
ج�	.إ�صدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد املتعلقة بتنظيم الأن�شطة الف�ضائية
والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
د�	.إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية وم�شروع احل�ساب اخلتامي للوكالة ،ورفعهما �إىل وزارة
املالية لت�ضمينهما �ضمن قانوين ربط امليزانية العامة واحل�ساب اخلتامي.
هـ�	.إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة ،ورفعه �إىل جمل�س الوزراء العتماده.
و�	.إ�صدار النظم واللوائح الإدارية واملالية والإ�شراف على تنفيذها.
ز .ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة لتنفيذ املهام التي يراها ،على �أن يحدد اخت�صا�صاتها
وم�س�ؤولياتها و�آلية عملها.
ح .اال�ستعانة مبن يراه منا�سباً من اخلرباء واملخت�صني مل�ساعدته يف تنفيذ مهامه.
ط .تفوي�ض بع�ض �صالحياته املن�صو�ص عليها يف هذه املادة لأحد �أع�ضائه �أو للمدير العام،
على �أن يكون التفوي�ض مكتوباً وحمدداً بقرار من جمل�س الإدارة.
ي .تر�شيح املدير العام للوكالة.
ك .تعيني مدقق ح�سابات للوكالة ،وحتديد �أتعابه.

ل .اقرتاح الر�سوم عن اخلدمات التي تقدمها الوكالة ،ورفعها اىل وزير املالية لعر�ضها على
جمل�س الوزراء العتمادها.
م�	.أي مهام �أخرى ذات �صلة يكلف بها من جمل�س الوزراء.
 .2يقدم رئي�س جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية تقريراً ملجل�س الوزراء عن �إجنازات
الوكالة ،و�سري العمل فيها.
المادة ()10
المدير العام

1.يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة ،يعني مبر�سوم احتادي ،بنا ًء على اقرتاح من
جمل�س الإدارة.
2.ميار�س املدير العام االخت�صا�صات وال�صالحيات الالزمة لإدارة �أعمال الوكالة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما ي�أتي:
�أ .ت�سيري �أعمال الوكالة والإ�شراف على �ش�ؤونها الإدارية والفنية واملالية حتت رقابة
جمل�س الإدارة ،ومتثيلها يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء.
ب .اقرتاح ال�سيا�سة العامة للوكالة ،وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،ورفعها ملجل�س
الإدارة لإقرارها.
ج�	.إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية ،وم�شروع احل�ساب اخلتامي للوكالة ،ورفعهما �إىل
جمل�س الإدارة.
د�	.إعداد الهيكل التنظيمي ،ورفعه �إىل جمل�س الإدارة لإقراره ،و�إعداد اللوائح املتعلقة
بتنظيم العمل يف الوكالة ،ورفعها �إىل جمل�س الإدارة لإ�صدارها.
هـ .التن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بعمل الوكالة
و�أن�شطتها.
و�	.إعداد القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد املتعلقة بتنظيم الأن�شطة الف�ضائية
والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي وفقاً لأحكام هذا القانون ورفعها �إىل
جمل�س الإدارة.
ز�	.إ�صدار الت�صاريح والرتاخي�ص املتعلقة بالأن�شطة الف�ضائية والأن�شطة الأخرى ذات
ال�صلة بالقطاع الف�ضائي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح
والقواعد ال�صادرة من جمل�س الإدارة بهذا ال�ش�أن.
ح�	.أي اخت�صا�صات �أو �صالحيات �أخرى ذات �صلة ممنوحة له بقرار من جمل�س الإدارة.
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3.للمدير العام ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة ،ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف ذلك ،وال
يكون له احلق يف الت�صويت على قراراته.
4.يجوز للمدير العام تفوي�ض بع�ض �صالحياته املن�صو�ص عليها يف البند ( )2من هذه املادة
�إىل �أي من كبار موظفي الوكالة ،على �أن يكون التفوي�ض مكتوباً وحمدداً.
المادة ()11
الموارد المالية للوكالة

تتكون املوارد املالية للوكالة مما ي�أتي:
 .1االعتمادات التي تخ�ص�صها احلكومة.
 .2الإيرادات التي حتققها الوكالة مقابل اخلدمات التي تقدمها والت�صاريح واملوافقات التي
متنحها والأن�شطة التي متار�سها.
 .3الهبات واملنح التي يقرر جمل�س الإدارة قبولها وتتوافق مع اخت�صا�صات الوكالة.
المادة ()12
السنة المالية

يكون للوكالة ميزانية �سنوية م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة املالية يف الأول من يناير وتنتهي يف اليوم
احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة.
المادة ()13
إعفاء الوكالة من الرسوم

تعترب �أموال الوكالة �أموا ًال عامة ،و ُتعفى من جميع الر�سوم.

الفصل الثالث
األنشطة الفضائية والحطام الفضائي
المادة ()14
تصاريح األنشطة الفضائية

1.يحظر امتالك ج�سم ف�ضائي� ،أو تنفيذ �أن�شطة ف�ضائية �أو اال�شرتاك فيها� ،أو �إن�شاء �أو
ا�ستخدام �أو امتالك من�ش�آت �أو مرافق مرتبطة بها ،دون احل�صول على ت�صريح من الوكالة.
2.حتدد بقرار من جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات العامة
املتعلقة بالت�صريح ،مبا يف ذلك :منحه �أو جتديده� ،أو تعديله� ،أو �إلغائه� ،أو تعليق العمل به،
�أو التنازل عنه �إىل الغري� ،أو ت�ضمينه� ،أو �إحلاقه بت�صريح �سبق منحه.
3.ا�ستثناء من حكم البند ( )1من هذه املادة ،يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة م�ؤقتة
تخت�ص ب�إعفاء �أي م�شغل �أو �أن�شطة ف�ضائية معينة من احل�صول على ت�صريح� ،أو من �أي
�شروط �أو �ضوابط �أو �إجراءات خا�صة.
4.يجب على الوكالة الت�أكد من ا�ستيفاء طلب الت�صريح ل�شروط و�ضوابط منحه.
5.ال يعفي تعليق الت�صريح �أو �إلغائه �أي م�شغل من �أي م�س�ؤولية �أو جزاء �إداري �أو عقوبة �أو �أي
التزام �آخر ،ما مل يكن من�صو�صاً على خالف ذلك يف هذا الت�صريح.
6.ال يعفي التنازل عن الت�صريح �إىل الغري �أي م�شغل من �أي التزام �أو م�س�ؤولية تثبت قبل
تاريخ التنازل.
7.مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية يحظر التنازل عن الت�صريح �إال مبوافقة الوكالة
وتكون امل�س�ؤولية ت�ضامنية بني املتنازل واملتنازل �إليه حال خمالفة ذلك.
المادة ()15
تصريح تقديم خدمات االتصاالت الفضائية

 .1ا�ستثناء من حكم املادة ( )14من هذا القانون ،على �أي �شخ�ص يرغب يف تقدمي خدمات
االت�صاالت الف�ضائية الثابتة �أو املتنقلة �أو خدمات البث الف�ضائي� ،أن يح�صل على عدم ممانعة
م�سبقة من الوكالة ،على �أن ي�صدر الت�صريح النهائي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.
 .2ال تعترب عدم املمانعة الواردة يف البند ( )1من هذه املادة ت�صريحاً ،و�إمنا من ال�شروط
الالزمة للت�صريح النهائي.
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المادة ()16
أنشطة الرحالت الفضائية المأهولة

1.مع مراعاة �أحكام املادة ( )14من هذا القانون ،يجب على امل�شغل قبل �إ�شراك �أي �شخ�ص
طبيعي يف رحلة ف�ضائية� ،أن يقدم للوكالة ما ي�أتي:
�أ�	.إثبات �إبالغ ال�شخ�ص الطبيعي باملخاطر املقرتنة بالرحلة الف�ضائية ،وتو�ضيحها له.
ب .املوافقة اخلطية لل�شخ�ص الطبيعي على القيام بالرحلة الف�ضائية.
ج�	.إثبات ا�ستكمال ال�شخ�ص الطبيعي للتدريب الالزم ،ولياقته البدنية وال�صحية للقيام
بالرحلة الف�ضائية.
د�	.إثبات قيامه ب�إجراء كافة تقييمات املخاطر وال�سالمة الالزمة ،ووجود خطة طوارئ
منا�سبة.
هـ�	.أية متطلبات �أو �شروط ي�صدر بها قرار من جمل�س الإدارة.
2.على كل م�شغل م�صرح له برحلة ف�ضائية م�أهولة� ،إبالغ الوكالة فوراً ،ب�أي واقعة �أو حادث
تعر�ض لها �أو خماطر تواجهه ،و�أي تدابري با�شرها للحد منها �أو من �آثارها.
3.حتدد بقرار من جمل�س الإدارة �شروط و�ضوابط امل�س�ؤولية املرتبطة ب�أن�شطة الرحالت
الف�ضائية امل�أهولة ،وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما
يتعلق بالرحالت الف�ضائية دون املدارية.
المادة ()17
تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية

1.مع مراعاة الت�شريعات ال�سارية يف �ش�أن اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية ،يحظر على �أي
م�شغل ا�ستخدام م�صادر الطاقة النووية الف�ضائية دون احل�صول على ت�صريح من الوكالة.
2.حتدد بقرار من جمل�س الوزراء ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات العامة املتعلقة بت�صريح
ا�ستخدام م�صادر الطاقة النووية الف�ضائية ،مبا يف ذلك :منحه �أو ت�ضمينه �أو �إحلاقه
بت�صريح �سبق منحه ،وذلك باقرتاح من الوكالة بعد التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية.
3.مع مراعاة الت�شريعات ال�سارية املتعلقة با�ستخدام م�صادر الطاقة النووية الف�ضائية ،على
كل م�شغل م�صرح له با�ستخدام م�صادر الطاقة النووية الف�ضائية� ،إبالغ الوكالة فوراً ،ب�أي
حادث �أو واقعة تعر�ض لها �أو خماطر تواجهه ،و�أي تدابري با�شرها للحد منها �أو من �آثارها.
4.على مقدم طلب الت�صريح با�ستخدام م�صادر طاقة نووية ف�ضائية �أن يبني يف طلبه الأ�سباب
التي تربر مثل هذا اال�ستخدام.

المادة ()18
استخراج الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها

1.مع مراعاة �أحكام املادة ( )14من هذا القانون ،حتدد بقرار من جمل�س الوزراء �أو من
يفو�ضه ال�شروط وال�ضوابط املتعلقة بت�صاريح ا�ستخراج املوارد الف�ضائية وا�ستغاللها
وا�ستخدامها ،مبا يف ذلك متلكها و�شرا�ؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها و�أي �أن�شطة
ف�ضائية تهدف لتقدمي خدمات لوج�ستية يف هذا ال�ش�أن.
2.متنح الت�صاريح امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه املادة بقرار من جمل�س الإدارة بناء على
اقرتاح املدير العام.
المادة ()19
التخفيف من الحطام الفضائي

1.على كل م�شغل م�صرح له بتملك ج�سم ف�ضائي �أو تطويره �أو تنفيذ �أن�شطة ف�ضائية �أو
امل�شاركة فيها ،اتخاذ ما يلزم من تدابري وخطط للتخفيف من احلطام الف�ضائي واحلد
من �آثاره ،وذلك وفقاً ملا يحدده قرار ي�صدر من جمل�س الإدارة.
2.يتعني على كل ُم�شغل م�ص ّرح له ،وفقاً للبند ( )1من هذه املادة� ،إخطار الوكالة فوراً مبا
ي�أتي:
ن�شوء حطام ف�ضائي من �أي من الأج�سام الف�ضائية امل�شاركة يف الأن�شطة امل�صرحة له.
 .بتعر�ض �أي من الأج�سام الف�ضائية امل�شاركة يف الأن�شطة امل�صرحة له ،خلطر حمتمل
احلدوث بدرجة عالية� ،أو فقدان ال�سيطرة عليها� ،أو التحكم فيها� ،أو ا�صطدامها
بحطام ف�ضائي� ،أو �أج�سام ف�ضائية �أخرى يف الف�ضاء اخلارجي.
 .ج�أي تدابري �أو خطط مت اتخاذها للتخفيف من املخاطر الناجتة عن �أي من الفقرتني
(�أ) و(ب) من هذا البند �أو احلد من �آثارها.
 .د�أي تعديالت على التدابري واخلطط التي مت اتخاذها للتخفيف من احلطام الف�ضائي
�أو احلد من �آثاره.
3.على كل م�شغل م�صرح له تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم حتديثها �سنوياً� ،أو وفقاً ملا
تطلبه الوكالة ،ب�ش�أن �أي حتذيرات �أو خماطر لها عالقة ب�أي �أج�سام ف�ضائية م�شاركة يف �أي
�أن�شطة ف�ضائية م�صرحة له.
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المادة ()20
المسؤولية بين األطراف المتعاقدة

1.ال يعفي تق ّيد امل�شغل امل�ص ّرح له بااللتزامات املقررة له مبوجب هذا القانون ،من امل�س�ؤولية
عن ال�ضرر الناجم على �سطح الأر�ض �أو يف الطائرات �أثناء طريانها ،وذلك من قبل ج�سم
ف�ضائي م�شارك يف الأن�شطة امل�صرح بها للم�شغل ،جتاه الأطراف الأخرى غري امل�شرتكة �أو
املتعاقد معها يف تلك الأن�شطة امل�صرح بها للم�شغل.
2.يق�صد بال�ضرر امل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة ،اخل�سارة يف الأرواح �أو الإ�صابة
ال�شخ�صية �أو �أي �إ�ضرار �آخر بال�صحة� ،أو اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق مبمتلكات الدولة
�أو ممتلكات الأ�شخا�ص �أو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية.
�3.إذا كان امل�شغل امل�صرح له جهة غري حكومية وجنم عن ن�شاطه �ضرر بالأ�شخا�ص الطبيعيني
املوجودين على منت اجل�سم الف�ضائي� ،أو املمتلكات املوجودة عليه ،وذلك �أثناء ن�شاط رحلة
ف�ضائية م�أهولة فال تكون الدولة م�س�ؤولة عن تعوي�ضهم ،حتى و�إن كان امل�شغل متقيداً
بااللتزامات املقررة له مبوجب هذا القانون.
4.ال تعترب الدولة م�س�ؤولة عن تقدمي �أي تعوي�ضات ناجمة عن ن�شاط ف�ضائي مل�شغل جتاه �أي
من الأطراف الأخرى املتعاقد معها للقيام بذلك الن�شاط� ،أو �أي �أ�شخا�ص م�شرتكني معه يف
ذلك الن�شاط �أو �أثناء وجودهم ،بناء على دعوة منه �أو من الدولة املطلقة يف اجلوار املبا�شر
للمنطقة التي ينوي �إجراء الإطالق منها �أو عملية العودة �إىل الدخول فيها.
5.تقت�صر التعوي�ضات امل�شار �إليها يف البند ( )4من هذه املادة بني الأطراف امل�شرتكة يف
الن�شاط الف�ضائي ،وبح�سب الأحكام وال�شروط وااللتزامات الواردة يف العقود معهم �أو ما
يتم االتفاق عليه بني تلك الأطراف.
المادة ()21
المسؤولية تجاه الغير

1.يف جميع الأحوال يكون امل�شغل م�س�ؤو ًال عن �أي �ضرر يلحق بالغري على �سطح الأر�ض �أو يف
الطائرات �أثناء طريانها داخل �إقليم الدولة �أو خارجها ،ويحدثها اجل�سم الف�ضائي الذي
ميتلكه �أو ي�شغله �أو ي�شارك يف امتالكه �أو ت�شغيله.
�2.إذا كان امل�شغل امل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة م�صرحاً له ،وكانت مزاولته للأن�شطة
وفقاً للت�صريح املمنوح له ،فيكون م�س�ؤو ًال عن تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق بالغري داخل
الدولة ،وفقاً لأحكام املادة ( )24من هذا القانون.

�3.إذا كان امل�شغل امل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة غري م�صرح له ،وغري معفي وفقاً لأحكام
هذا القانون� ،أو كان خمالفاً للت�صريح املمنوح له ،فيكون م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية مطلقة عن
تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق بالغري دون حتديد �سقف �أعلى ملبلغ التعوي�ض عن ال�ضرر.
المادة ()22
المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر

1.يكون امل�شغل متى ثبت خط�ؤه م�س�ؤو ًال عن �أي �ضرر يحدثه اجل�سم الف�ضائي الذي ميلكه �أو
ي�شغله �أو ي�شارك يف امتالكه �أو ت�شغيله ،ويلحق ذلك ال�ضرر بج�سم ف�ضائي �آخر �أو �أ�شخا�ص
�أو ممتلكات على منت ذلك اجل�سم الف�ضائي ،ويف مكان غري �سطح الأر�ض.
�2.إذا كان امل�شغل امل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة م�صرحاً له ،وكانت مزاولته للأن�شطة
الف�ضائية وفقاً للت�صريح املمنوح له ،فيكون م�س�ؤو ًال عن تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق
بالغري ،وذلك وفقاً لأحكام املادة ( )24من هذا القانون.
�3.إذا كان امل�شغل امل�شار �إليه يف البند ( )1من هذه املادة غري م�صرح له ،وغري معفي وفقاً
لأحكام هذا القانون� ،أو كان خمالفاً للت�صريح املمنوح له ،فيكون م�س�ؤو ًال عن تعوي�ض
ال�ضرر الذي يلحق بالغري دون حتديد �سقف �أعلى ملبلغ التعوي�ض عن ال�ضرر.
المادة ()23
المسؤولية في الحاالت األخرى

1.يف جميع الأحوال التي مل ي�شملها حكم هذا الف�صل ،يكون امل�شغل م�س�ؤو ًال عن �أي �أ�ضرار
ناجمة عن الأن�شطة التي يزاولها.
2.يجوز للوكالة �أن تدرج يف الت�صريح �أي �أحكام �أخرى ذات �صلة بامل�س�ؤولية عن التعوي�ض.
3.حتدد بقرار من جمل�س الإدارة �أية �أحكام �أو �شروط �أو قواعد �أخرى الزمة لتنفيذ �أحكام
هذا الف�صل.
المادة ()24
تقدير حدود التعويض عن المسؤولية

1.يراعى عند تقدير حدود التعوي�ض عن امل�س�ؤولية وفق �أحكام هذا القانون ما ي�أتي:
حجم مركبة الإطالق و�أي ج�سم ف�ضائي �آخر يتم �إطالقه منها.
 .ب�سجل الوقائع اخلا�ص بامل�شغل منفذ الإطالق �أو عمل ّية العودة �إىل الدخول.
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 .جخمطط امل�سار املُنحني للج�سم الف�ضائي املطلق �أو املعاد �إدخاله.
 .د�أي عوامل �أخرى حتدد ن�سبة خماطر ح�صول احلوادث �أو الوقائع.
2.حتدد بقرار من جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه �شروط و�أحكام وقواعد ح�ساب وحدود
التعوي�ض الوارد بهذه املادة.
المادة ()25
التأمين والضمانات

يتعني على �أي م�شغل يخ�ضع لنظام امل�س�ؤولية جتاه الغري وفق �أحكام هذا القانون� ،أن يكون لديه
عقد ت�أمني لدى �إحدى �شركات الت�أمني املوافق عليها من قبل الوكالة ،ويجوز له �أن يقدم �أي
�ضمانات �أخرى توافق عليها الوكالة ،وذلك وفقاً لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من جمل�س
الإدارة.
المادة ()26
التعويض عن المطالبات الدولية

�إذا �أحلق امل�شغل ومل يكن جهة حكومية �ضرراً بالغري ،و�أدى ذلك �إىل قيام مطالبات دولية �ضد
الدولة ،فيتعني على امل�شغل تعوي�ض الدولة على النحو الآتي:
�1.إذا كان امل�شغل م�صرحاً له ،ومل يكن خمالفاً ل�شروط ت�صريحه مبوجب �أحكام هذا القانون،
فيكون مقدار التعوي�ض وفقاً لأحكام وقواعد ح�ساب وحدود التعوي�ض امل�شار �إليها يف املادة
( )24من هذا القانون� ،سواء ت�ضمنت وثيقة الت�أمني ا�سم الدولة كم�ستفيد �أو مل تت�ضمنها
وذلك حتى مقدار احلد املذكور.
�2.إذا كان امل�شغل غري م�صرح له� ،أو كان خمالفاً ل�شروط ت�صريحه ،فيكون التعوي�ض مطلقاً
عن تلك املطالبات وما تكبدته الدولة من خ�سائر �أو �أ�ضرار يف هذا ال�ش�أن.
المادة ()27
المسؤولية عند استخدام مرافق
اإلطالق التابعة للدولة

�إذا ا�ستعمل م�شغل ومل يكن جهة حكومية مرافق �إطالق تابعة للدولة �أو �أياً من ممتلكاتها،
فيتعني عليه �إبرام اتفاقية خا�صة مع اجلهة املالكة ملرفق الإطالق بالتن�سيق مع الوكالة تو�ضح
حدود امل�س�ؤولية بني الأطراف عن �أي �أ�ضرار قد تلحق بالدولة� ،أو مرافقها� ،أو ممتلكاتها.

الفصل الرابع
األنشطة األخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي
المادة ()28
تصاريح األنشطة األخرى ذات الصلة
بالقطاع الفضائي

1.يحظر القيام �أو امل�شاركة يف �أي �أن�شطة �أخرى ذات �صلة بالقطاع الف�ضائي ،دون احل�صول
على ت�صريح من الوكالة.
2.ي�صدر بقرار من جمل�س الوزراء ،ال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة بت�صريح الأن�شطة الأخرى
ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي ،وذلك بناء على اقرتاح من الوكالة بعد التن�سيق مع اجلهات
احلكومية املعنية.
3.يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة م�ؤقتة تخت�ص ب�إعفاء �أي �شخ�ص �أو م�شغل �أو �أي
من الأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي من احل�صول على ت�صريح� ،أو من �أي
�شروط �أو �ضوابط �أو �إجراءات خا�صة بذلك.
4.يجب على الوكالة الت�أكد من ا�ستيفاء �أي طلب ت�صريح لأن�شطة �أخرى ذات �صلة بالقطاع
الف�ضائي ،ل�شروط و�ضوابط منحه.
المادة ()29
أنشطة الرحالت الداعمة للفضاء
واألنشطة على ارتفاعات عالية

1.مع مراعاة حكم املادة ( )28من هذا القانون ،للوكالة �أن تطلب من مقدم طلب الت�صريح
ب�أن�شطة رحالت داعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على ارتفاعات عالية تزويدها ب�أي �شهادات �أو
ا�ستيفاء �أي متطلبات متعلقة ب�إدارة احلركة اجلوية.
2.تعفي الوكالة امل�شغل من التزام احل�صول على ت�صريح تنفيذ �أن�شطة رحالت داعمة للف�ضاء
�أو �أن�شطة على ارتفاعات عالية مبوجب هذه املادة� ،إذا كانت الأن�شطة مغطاة كلياً بت�صريح
�أو �إذن ممنوح له مبوجب القانون االحتادي رقم ( )20ل�سنة  1991امل�شار �إليه� ،أو �أي لوائح
داخلية �أو قرارات تنظيمية �صادرة مبوجب ذلك القانون.
3.على الوكالة عند منحها ت�صريح �أن�شطة الرحالت الداعمة للف�ضاء �أو �أن�شطة على
ارتفاعات عالية ،وتت�ضمن طرياناً م�أهو ًال على متنها ،الت�أكد من ا�ستيفاء مقدم طلب
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الت�صريح املتطلبات الآتية:
�إثبات �إبالغ ال�شخ�ص الطبيعي املوجود على منت �أي من تلك الرحالت باملخاطر
املقرتنة بها ،وتو�ضيحها لهم.
 .باملوافقة اخلطية لل�شخ�ص الطبيعي على القيام بتلك الرحالت وقبوله للمخاطر
املرتبطة بها.
 .ج�إثبات ا�ستكمال ال�شخ�ص الطبيعي للتدريب الالزم ،ولياقته البدنية وال�صحية للقيام
بتلك الرحالت ،وفقاً ملا يحدده قرار ي�صدر من جمل�س الإدارة.
 .د�إثبات �إجراء كافة تقييمات املخاطر وال�سالمة الالزمة ،ووجود خطة طوارئ منا�سبة.
 .هالتقيد بالت�شريعات ال�سارية يف �ش�أن الطريان املدين يف الدولة.
4.على كل �شخ�ص م�صرح له برحلة داعمة للف�ضاء� ،أو �أن�شطة على ارتفاعات عالية �إبالغ
الوكالة فوراً ،ب�أي حادث �أو واقعة تعر�ض لها �أو خماطر تواجهه ،و�أي تدابري با�شرها للحد
منها �أو من �آثارها.
المادة ()30
األحجار النيزكية

1.تعد الوكالة �سج ً
ال خا�صاً للأحجار النيزكية ،ويتم الت�سجيل فيه وتعديل البيانات املدونة
به ،وفقاً لل�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من جمل�س الإدارة.
2.تكون ملكية �أي حجر نيزكي ي�سقط يف �إقليم الدولة للإمارة التي ي�سقط فيها.
�3.إذا �سقط احلجر النيزكي على حدود م�شرتكة بني �إمارات الدولة �أو �أحدث �أثراً ملحوظاً يف
�أكرث من �إمارة من �إمارات الدولة ،فتكون ملكية احلجر النيزكي للدولة.
4.يتعني على �أي �شخ�ص يحوز حجراً نيزكياً �أن يقوم بت�سجيله يف ال�سجل الوارد يف البند ()1
من هذه املادة.
5.على كل �شخ�ص يكت�شف حجراً نيزكياً �أو يعلم مبكان وجوده� ،أن يبلغ الوكالة �أو املراكز
العلمية املتخ�ص�صة املوافق عليها من الوكالة �أو �أقرب مركز �شرطة فوراً بتفا�صيل
ومعلومات هذا احلجر النيزكي ،وذلك ما مل يكن م�صرحاً له م�سبقاً بحيازة هذا احلجر
النيزكي من اجلهات احلكومية املعنية وموافقة الوكالة.
6.يحظر بيع �أو �شراء الأحجار النيزكية �أو تداولها �أو تخزينها �أو نقلها �أو ت�صديرها خارج
الدولة �أو ا�ستريادها �أو �إجراء �أي جتارب عليها ،ما مل يكن م�صرحاً بذلك من اجلهات
احلكومية املعنية ومبوافقة الوكالة.

7.ي�ستثنى من احلظر الوارد بالبندين ( )5و( )6من هذه املادة املراكز العلمية املتخ�ص�صة
املوافق عليها من الوكالة.
8.للوكالة �أن تطلب من ال�شخ�ص الذي ميلك حجراً نيزكياً ،ا�ستعارته �أو عينة منه ،لأغرا�ض
علمية �أو بحثية.
الفصل الخامس
سجل األجسام الفضائية
المادة ()31
تسجيل األجسام الفضائية

1.تن�شئ الوكالة �سج ً
ال وطنياً للأج�سام الف�ضائية التي ُتعترب الدولة هي الدولة املُطلِقة لها،
وذلك وفقاً للمتطلبات وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من جمل�س الإدارة.
2.مع مراعاة اتفاقية ت�سجيل الأج�سام الف�ضائية املطلقة يف الف�ضاء اخلارجي� ،إذا كان هناك
�أكرث من دولة م�ؤهلة لأن تكون دولة مطلقة جل�سم ف�ضائي ،فعلى الوكالة �أن تعمل على
دخول الدولة يف اتفاقية مع تلك الدول ،لتحديد الدولة املكلفة بت�سجيل اجل�سم الف�ضائي
يف �سجلها اخلا�ص و�سجل الأمم املتحدة.
3.مع مراعاة �أحكام املادة ( )14من هذا القانون ،يجب على امل�ش ّغل الذي ينفذ �إطالقاً من
�إقليم الدولة� ،أو من �سفن �أو طائرات �أو �أج�سام ف�ضائية م�سجلة يف الدولة� ،أن يزود الوكالة
بالبيانات الآتية:
�أ .ا�سم �أو �أ�سماء الدول املُطلقة.
ب .م�سمى منا�سب للج�سم الف�ضائي �أو رقم ت�سجيله.
ج .التاريخ املزمع للإطالق ،والإقليم �أو املكان الذي يتم الإطالق منه.
د .معامل مدار اجل�سم الف�ضائي الأ�سا�سية مبا يف ذلك الفرتة العقدية وامليل والأوج
واحل�ضي�ض.
هـ .الوظيفة العامة للج�سم الف�ضائي ،وفقاً التفاقية ت�سجيل الأج�سام الف�ضائية املطلقة
يف الف�ضاء اخلارجي.
و .معلومات عن احلمولة والتجهيزات على منت اجل�سم الف�ضائي ،و�أي م�صادر للطاقة
النووية الف�ضائية.
ز .ا�سم م�صنع ومالك وم�شغل اجل�سم الف�ضائي.
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ح�	.أيّ معلومات �أخرى تطلبها الوكالة.
4.يلتزم امل�ش ّغل �إثر تزويده الوكالة باملعلومات امل�شار �إليها يف الفقرتني (ج) و(د) من البند
( )3من هذه املادة� ،أن يزود الوكالة ب�أول حتديث لهذه املعلومات خالل مدة حتددها الوكالة
من تاريخ �إطالق اجل�سم الف�ضائي.
5.على امل�ش ّغل حتديث املعلومات امل�شار �إليها يف البند ( )3من هذه املادة وفقاً للتعليمات
ال�صادرة عن الوكالة.
6.تقوم الوكالة بتحديث املعلومات امل�شار �إليها يف البندين ( )4و( )5من هذه املادة يف كل من
ال�سجل الوطني و�سجل الأمم املتحدة الدويل.
7.ت�ضع الوكالة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ال�شروط وال�ضوابط املتعلقة بت�سجيل
الأج�سام الف�ضائية والطائرات واملركبات املحلقة و�أي بيانات �أخرى رئي�سة لأي من الرحالت
دون املدارية �أو الرحالت الداعمة للف�ضاء �أو الأن�شطة ذات االرتفاعات العالية� ،أو الأن�شطة
الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي.

المادة ()33
ضوابط االستيراد والتصدير

1.تخ�ضع الأن�شطة الف�ضائية والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي للت�شريعات
ال�سارية يف الدولة يف اال�سترياد والت�صدير لل�سلع مبا يف ذلك تلك املتعلقة بال�سلع ذات
اال�ستخدام املزدوج ،ف�ض ً
ال عن االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
2.للجهات احلكومية املخت�صة يف الدولة بالتن�سيق مع الوكالة و�ضع �ضوابط اال�سترياد
والت�صدير لل�سلع ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بال�سلع ذات اال�ستخدام املزدوج ،يف جمال
الأن�شطة الف�ضائية �أو الأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي ،وي�صدر بها قرار
من جمل�س الوزراء.
الفصل السابع
إدارة المخاطر واألزمات وأحكام الرقابة
والتفتيش والتحقيق

الفصل السادس
التشريعات ذات الصلة

المادة ()34
إدارة المخاطر واألزمات

المادة ()32
حقوق الملكية الفكرية

1.يلتزم امل�شغل مبا ي�أتي:
�إعداد منهجية لتقييم املخاطر لأ�صوله املادية والإلكرتونية املرتبطة بالأن�شطة حمل
الت�صريح.
 .بتنفيذ عملية حتديد وتقييم للمخاطر املرتبطة بالأن�شطة امل�صرح له بها ،وتزويد
الوكالة بنتائج تقييم تلك املخاطر وخطة �إدارتها ،وعليه �أن يقدم للوكالة تقريراً ب�أيّ
تهديدات لأن�شطته امل�صرح بها.
 .ج�إعداد خطة لإدارة املخاطر مبا يف ذلك �آلية اال�ستجابة يف حال الطوارئ ،وتزويد
الوكالة بن�سخة منها وب�أي حتديثات على تلك اخلطة.
2.حتدد بقرار من جمل�س الإدارة �ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند ( )1من هذه املادة.
3.مع مراعاة �أحكام امل�س�ؤولية املقررة يف الف�صل الثالث من هذا القانون ،ال ي�ؤثر تقيد امل�شغل
امل�صرح له بااللتزامات املقررة مبوجب هذه املادة ،باملبد�أ العام الذي يق�ضي بعدم م�س�ؤولية
الدولة عن �أيّ من اخلطط �أو التقارير املطلوبة مبوجب هذه املادة� ،أو عن حمتويات تلك

1.مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ،تخ�ضع الأن�شطة الف�ضائية
والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي للت�شريعات ال�سارية يف الدولة يف �ش�أن
حقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذلك االخرتاعات والر�سوم والنماذج ال�صناعية التي تتم على
منت ج�سم ف�ضائي يف الف�ضاء اخلارجي �أو على �أي جرم �سماوي.
2.للجهات احلكومية املخت�صة يف الدولة بالتن�سيق مع الوكالة ،و�ضع �أي �ضوابط و�أحكام
و�إجراءات خا�صة بحقوق امللكية الفكرية يف جمال الأن�شطة الف�ضائية �أو الأن�شطة الأخرى
ذات ال�صلة بالقطاع الف�ضائي ،وي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء.
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التقارير� ،أو عن �أيً �ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ �أي من اخلطط �أو تو�صيات التقارير.
4.على اجلهات احلكومية املعنية بالتن�سيق مع الوكالة� ،إعداد خطة لإدارة املخاطر الوطنية
املتعلقة بالقطاع الف�ضائي ،مبا يف ذلك �سقوط �أج�سام ف�ضائية� ،أو �أحجار نيزكية من
الف�ضاء اخلارجي على �إقليم الدولة.

5.يجب على كل من علم �أو اكت�شف وقوع حادث لأفراد طاقم ج�سم ف�ضائي �أو هبوطهم
ا�ضطرارياً �أو هبوطهم ب�شكل غري مق�صود يف �إقليم الدولة� ،أو علم �أو اكت�شف عودة ج�سم
ف�ضائي �أو جزء من �أجزائه �إىل الأر�ض يف �إقليم الدولة ،القيام فوراً ب�إعالم ال�سلطات
العامة يف الدولة وعدم اتخاذ �أي �إجراءات يف هذا ال�ش�أن �إال وفقاً ملا حتدده تلك ال�سلطات
�أو الوكالة.

1.تتوىل الوكالة القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش الالزمة ل�ضمان التقيد ب�أحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
2.ميار�س موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتي�ش امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه املادة،
ويجوز بقرار من املدير العام للوكالة �إ�سناد تلك املهام �أو بع�ضها �إىل �شخ�ص تتوافر لديه
اخلربة الكافية يف �أي جوانب فنية تخ�ضع للرقابة والتفتي�ش ،على �أن يكون حتت �إ�شراف
الوكالة.
3.على كل �شخ�ص يخ�ضع للرقابة والتفتي�ش من قبل الوكالة ،التعاون معها وتقدمي كافة
املعلومات والوثائق املطلوبة ،والتقيد بالتدابري الت�صحيحية التي تفر�ضها الوكالة ،وفقاً
للفرتة الزمنية التي حتددها.

الفصل الثامن
الجزاءات اإلدارية والعقوبات

المادة ()35
الرقابة والتفتيش

المادة ()36
التحقيق في الحوادث والوقائع

1.ي�صدر بقرار من جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ،الأحكام والإجراءات
املتعلقة باحلوادث والوقائع التي تقع �أو يكون لها �آثار داخل �إقليم الدولة �أو خارجه
والتحقيق فيها ،مع مراعاة احلاالت التي ت�شارك فيها هيئات حتقيق من دول �أخرى.
2.ي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بناء على تو�صية من مدير عام الوكالة بت�شكيل جلنة
للتحقيق يف احلوادث والوقائع ،ويحدد القرار مهامها و�صالحياتها.
3.على كل �شخ�ص له عالقة بحادث �أو واقعة ،التعاون مع الوكالة وجلنة التحقيق امل�شكلة
بالبند ( )2من هذه املادة ،وتوفري �أية معلومات تطلب منه.
4.على كل م�شغل يتعر�ض �أو يت�سبب يف حادث �أو واقعة� ،إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم
للحد من نطاق ت�أثري احلادث �أو الواقعة ونتائجهما ،وذلك بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات وما
تقرره الوكالة يف هذا ال�ش�أن.

المادة ()37
الئحة المخالفات والتدابير والغرامات اإلدارية

ي�صدر جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة ،قراراً بالئحة املخالفات والتدابري
والغرامات الإدارية املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا القانون.
المادة ()38
عدم اإلخالل بالعقوبة األشد

ال يخل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون
�آخر.
المادة ()39
العقوبات

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني ،وبالغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة �ألف
درهم وال تزيد على ( )10.000.000ع�شرة ماليني درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
يخالف حكم البند ( )1من املادة ( ،)14والبند ( )1من املادة ( ،)17والبند ( )1من املادة ()28
من هذا القانون.
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المادة ()40

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني ،وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سني �ألف
درهم وال تزيد على ( )5.000.000خم�سة ماليني درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل م�شغل
م�ص ّرح له خالف حدود الت�صريح املمنوح له.
المادة ()41

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة ،وبالغرامة التي ال تقل عن ( )30.000ثالثني �ألف درهم
وال تزيد على ( )3.000.000ثالثة ماليني درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف
حكم البنود ( )3و( )4و( )5من املادة ( )36من هذا القانون.
المادة ()42

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( )500.000خم�سمائة
�ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف حكم البند ( )1من املادة ( )16من هذا
القانون.
المادة ()43

يُعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر ،وبالغرامة التي ال تقل عن ( )20.000ع�شرين
�ألف درهم وال تزيد على ( )2.000.000مليوين درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل م�شغل
قدم معلومات كاذبة للوكالة� ،أو امتنع عن تقدمي املعلومات املطلوبة� ،أو منع موظفي الوكالة
من ممار�سة مهام الرقابة والتفتي�ش.
المادة ()44

يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( )200.000مائتي �ألف درهم ،كل من خالف حكم البند ()3
من املادة ( ،)17وحكم البندين ( )1و( )2من املادة ( ،)19وحكم املادة ( ،)25وحكم البنود ()4
و( )5و( )6و( )7من املادة ( ،)30وحكم البند ( )1من املادة ( ،)34وحكم البند ( )3من املادة
( )35من هذا القانون.

المادة ()45
العود

ت�ضاعف �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون يف حالة العود.
الفصل التاسع
األحكام الختامية
المادة ()46
أحكام انتقالية

1.على كل �شخ�ص لديه ترخي�ص �أو موافقة �سارية املفعول �صادرة من جهة حكومية خمت�صة،
وتتعلق ب�أي من الأن�شطة التي تخ�ضع لأحكام هذا القانون ،توفيق �أو�ضاعه وفقاً لأحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له خالل املدة التي ي�صدر بتحديدها قرار من
جمل�س الإدارة على �أال تتجاوز �سنتني من تاريخ العمل بهذا القانون.
2.ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص �أو املوافقات امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه املادة والتي ال
تتعار�ض مع �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له ،وذلك حتى انتهاء تاريخ
مدتها �أو �إلغائها �أو ا�ستبدال ت�صريح من الوكالة بها.
3.تخت�ص الوكالة بتحديد مدى توافق �أو عدم توافق �أي من الرتاخي�ص �أو املوافقات امل�شار
�إليها يف البند ( )2من هذه املادة مع �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
4.على �أي �شخ�ص �أو م�شغل لديه ترخي�ص �أو موافقة وفقاً للبند ( )1من هذه املادة تزويد
الوكالة مبا ي�أتي:
�إ�شعار خطي يت�ضمن ن�سخاً عن الرتخي�ص �أو املوافقة.
 .بكافة املتطلبات واملعلومات والبيانات املتعلقة بالرتاخي�ص �أو املوافقات.
 .ج�أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الوكالة مبا فيها املعلومات املتعلقة بت�سجيل
الأج�سام الف�ضائية.
5.للوكالة منح �أي م�شغل ت�صريحاً م�ؤقتاً ي�سمح له مبوجبه اال�ستمرار يف الأن�شطة التي
يزاولها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ،وذلك �إىل حني منحه ت�صريحاً من الوكالة.
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المادة ()47
التعامل مع التهديدات والطوارئ واألزمات الوطنية

1.يجوز للجهات احلكومية املعنية بالتن�سيق مع الوكالة ،اتخاذ الإجراءات الالزمة يف حال
ن�شوء �أي تهديد على الأمن الوطني �أو م�صالح الدولة� ،أو وجود خماطر ج�سيمة على ال�صحة
�أو ال�سالمة العامة �أو �سالمة املمتلكات� ،أو �أية تهديدات �أخرى على امل�ستوى الإقليمي �أو
الدويل ،وذلك يف حال عدم التزام امل�شغل ب�أحكام هذا القانون و�أية قرارات �صادرة تنفيذاً له.
2.للوكالة �أن تطلب من امل�شغل امل�صرح له يف حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ �أن�شطة
معينة ذات �صلة بطبيعة عمله �سواء كان داخل الدولة �أو خارجها ،وذلك وفقاً للإمكانيات
املتاحة.
المادة ()48
تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة

المادة ()52
التظلم من قرارات الوكالة

1.يجوز لكل �شخ�ص التظلم من �أي قرار �صادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ،وذلك
خالل ( )30ثالثني يوماً من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويقدم التظلم �إىل رئي�س جمل�س
الإدارة على �أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق وامل�ستندات امل�ؤيدة له ،ويجب البت يف
التظلم خالل ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ تقدميه بقرار م�سبب ي�صدر من جمل�س الإدارة،
ويعترب عدم الرد خالل املدة املذكورة رف�ضاً للتظلم.
2.يكون القرار ال�صادر ب�ش�أن التظلم نهائياً.
المادة ()53
اإللغاءات

على اجلهات احلكومية املعنية يف الدولة التعاون مع الوكالة يف �أداء مهامها ،ب�ش�أن �أية �أمور
تخ�ص تلك اجلهات وتتعلق مبجاالت اخت�صا�صها.

ُ 1.يلغى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )1ل�سنة  2014يف �ش�أن �إن�شاء وكالة الإمارات للف�ضاء.
ُ 2.يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

المادة ()49
الرسوم

المادة ()54
النشر والسريان

ي�صدر جمل�س الوزراء قراراً بتحديد الر�سوم الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
المادة ()50
الحصول على التصاريح األخرى

ال يعفي ح�صول �أي م�شغل على ت�صريح وفقاً لأحكام هذا القانون ،من احل�صول على �أي ت�صاريح
�أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام �أي ت�شريع �آخر.
المادة ()51
الضبطية القضائية

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد �شهر من تاريخ ن�شره.
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي:
بتاريخ  22 :ربيع الآخر 1441هـ.
املوافق 19 :دي�سمرب2019م.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

يكون ملوظفي الوكالة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئي�س جمل�س
الإدارة� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات ما يقع يف نطاق اخت�صا�صهم من خمالفات
لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
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