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أهداف مجّلة العلوم القانون�ة

أهداف المجّلة: 

 تسعى مجّلة العلوم القانون�ة إلى تحق�ق عدة أهداف، أهّمها:

تعم�ق المعرفة �أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة والتشر�عات القانون�ة واالقتصاد�ة على المستو� المحلي  -1
دولى.واإلقل�مي وال

 تنم�ة القدرات على البحث القانوني لد� المشتغل�ن �القانون داخل الدولة وخارجها. -2
 التعاون مع �ل�ات القانون والشر�عة على المستو� المحلي واإلقل�مي والدولي. -3
تدع�م أواصر التواصل مع �افة األجهزة الح�وم�ة واله��ات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في  -4

 نوني.المجال القا
تقد�م العون للجهات القضائ�ة من خالل التعل�ق على األح�ام والمباد� القضائ�ة وتحل�لها. -5

 اهتمامات المجلة:

ُتعَنى المجلة بنشر البحوث العلم�ة الرص�نة في مجاالت التخصص المختلفة (الشر�عة والقانون واالقتصاد 
رقّي المجتمع حضار�ًا والمحاف�ة على هوّ�ته العر��ة والمال�ة واإلدارة العامة) والتي من شأنها أن تسهم في 

 واإلسالم�ة، وتعز�ز مبدأ س�ادة القانون.

قواعد النشر في المجلة:

تعّهد من الباحث �أّن البحث لم �سبق نشره وأنه يلتزم �المبادرة �إخ�ار المجلة في حالة تقد�م  -1
 ي البحث.للنشر في مجلة أخر� �الما لّما تبِد المجلة رأيها ف البحث

ال �جوز نشر البحث في مجّلة أخر� أو مؤتمر أو ندوة علم�ة أو �أ� وس�لة أخر� �عد قبوله للنشر  -2
 في المجلة إّال �عد الحصول على إذن �تابي من مدير التحر�ر.

أن يلتزم الباحث المنهجّ�ة العلمّ�ة والتوث�ق العلمي لمادة البحث، وأن يتسم البحث �األصالة واإلضافة  -3
 رفة القانون�ة.للمع

و
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أال ��ون البحث مستًال من رسالة علم�ة (ماجست�ر أو د�توراه) نال بها الباحث درجة علم�ة، أو  -4
 منشورًا من َقبل �أ�ة صورة من صور النشر.

أال يتجاوز حجم البحث أر�ع�ن صفحة �ما ف�ها قائمة المراجع وملخص البحث �اللغت�ن العر��ة  -5
 واإلنجل�ز�ة.

م البحوث  -6 وتكتب العناو�ن الرئ�سة والفرع�ة �الخ� األسود  Simplified Arabicم�بوعة �خ� ُتقدَّ
) للهوامش في أسفل �ل 10) للنصوص في المتن، و�حجم (14)، وحجم (16العر�ض �حجم (

ب�ن الس�ور. و�نبغي مراعاة التصح�ح  1.15صفحة، و��تب البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة 
 الدق�ق في جم�ع النسخ.

 سم على جوانب الصفحة األر�عة. 2.5كون الحواشي ت -7
 أن ُيراعي في الهوامش والترق�م والتوار�خ وذ�ر المراجع والمؤلف�ن اآلتي: -8

 أن تكون اإلشارة إلى صفحات المصادر والمراجع في الهامش ول�س في صلب البحث. .أ
�ها في األسلوب أن ترقم هوامش �ل صفحة على حده، وُ�راعى في الترق�م األرقام المتعارف عل .ب

 العر�ي.
 عند ذ�ر األعالم والمؤلف�ن يذ�ر اسم الشخص أوال ثم اسم أب�ه وجده ثم لقبه. .ج
تثبت المصادر والمراجع العلم�ة ومؤلفوها في نها�ة البحث �الترت�ب األ�جد�، مع ب�انات ال�باعة  .د

 والنشر.
م البحث إلى المجلة �ص�غة  -9  .(word)ُ�قدَّ

م الباحث موجزاً لس -10 �رته العلم�ة في حدود عشرة س�ور في صفحة مستقلة، تتضمن: االسم، وجهة ُ�قدِّ
 عمله، ورتبته العلم�ة، وأهم أ�حاثه، مع صورة شخص�ة حديثة.

يرسل الباحث ملّخصًا لبحثه في حدود صفحة واحدة �اللغت�ن العر��ة واإلنجل�ز�ة على أن يتضمن   -11
 سم البحث ول�س منفصًال عنه.الملخص عنوان البحث وأن ��ون الملّخص جزءًا من ج

يتم عرض البحث على محّ�م�ن متخصص�ن من ذو� الكفاءة ممن �قع عل�هم اخت�ار ه��ة تحر�ر  -12
 المجلة.

 ُتخِ�ر المجلة أصحاب البحوث المقّدمة �موقفها من نشر �حوثهم على النحو التالي: -13

ز
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 �خ الوصول.ُ�خَ�ر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من تار  .أ
 �خ�ر أصحاب البحوث المقبولة �إجازة �حوثهم للنشر. .ب
في حالة وجود مالح�ات على البحث، ُ�عاد البحث لمؤلِّفه الست�فاء هذه المالح�ات ل��ون صالحًا  .ج

 للنشر.
�قوم الباحث �إرفاق تقر�ر مفصل عن التعديالت الم�لو�ة التي تم الق�ام بها، مع أهم�ة وضع خ�  .د

لمعدل على متن البحث و�لون مختلف، وذلك حتى �سهل على المح�م التحقق تحت اإلجراء ا
معها، و��ان مد� م�ا�قته مع التعديل الم�لوب. مع احتفا� ه��ة تحر�ر المجلة �التحقق من مد� 

 الم�ا�قة ما ب�ن مالح�ات المحّ�م المقترحة وتعديالت الباحث.
 نشر �حثه دون االلتزام �إبداء األسباب. ُ�عتَذر للباحث الذ� لم توافق لجنة المح�م�ن على -14
 تحتف� المجّلة ��افة حقوق النشر. -15
 تقّدم البحوث �إحد� اللغات اآلت�ة: العر��ة أو اإلنجل�ز�ة أو الفرنس�ة. -16
 �جب ضب� النصوص الشرع�ة �ش�ل �امل. -17
ات الشر�ة، أبواب المجّلة مفتوحة للنشر لجم�ع أعضاء اله��ة التدر�س�ة في �ل�ات القانون، وأكاد�م� -18

 ومراكز البحث العلمي القانوني.
إعماًال لمبدأ حر�ة الرأ� ونسبته لصاحبه، فإنَّ ما ��رح من آراء في البحوث المنشورة �المجّلة، إّنما  -19

 تعّبر عن وجهة ن�ر صاحبها، وال تعّبر عن رأ� المجّلة أو الجامعة، وال تكون مسؤولة عن تبعاتها.

لة:آل�ة التح��م والنشر في المج

 تخضع البحوث المقّدمة إلى مجلة العلوم القانون�ة لتق��م موضوعي، �قوم على مراحل ثالث:

المرحلة األولى: مرحلة استالم البحث:

��ون استالم البحث من خالل البر�د اإللكتروني للمجلة، و�تم تبل�غ الباحث �استالم المجلة للبحث، عن �ر�ق 
في مدة أقصاها أسبوع من تار�خ استالم البحث، ثم تبدأ �عد ذلك عمل�ة رسالة إلكترون�ة على بر�د الباحث، 

مسح أولّي للبحث، للتأكد من أنَّ البحث م�ابق لشرو� النشر المعمول بها في المجّلة، و�ذلك التأّكد من أّن 
التعّهد �أن الباحث قد قاَم �ملء جم�ع النماذج الم�لوب تقد�مها مع البحث، �نموذج إقرار الملك�ة الفكر�ة، و 

ح
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البحث غ�ر منشور �مجّلة علم�ة أخر�، أو غ�ر مستل من رسالة جامع�ة.. الخ، ثم يتمُّ �عد ذلك عرض البحث 
 على برنامج �اشف "االقتباسات" العلم�ة، للتأكد من مد� األمانة العلم�ة.

المرحلة الثان�ة: مرحلة التح��م: تتألف من خطوت�ن:

  ال�طوة األولى:

خ�وة عرض البحث (على نحو سرّ�) على محّ�م�ن متخصص�ن من ذو� الكفاءة والخبرة في يتم في هذه ال
المواض�ع التي تتعّلق �البحوث. و�لتزم المح�م �فحص البحث وتعب�ة نموذج التح��م واستمارة التق��م، خالل 

 عشر�ن يومًا من تار�خ إرسال البحوث إل�ه.

 ال�طوة الثان�ة: قرار ه��ة تحر�ر المجلة:

تقّرر ه��ة تحر�ر المجلة قبول البحث أو رفضه، بناء على نتائج تق��م المح�م�ن، وفي حال اختالف تق��م 
 المح�م�ن، �أن جاَء أحدهما �القبول، وجاء اآلخر �الرفض، يتم إرسال البحث إلى محّ�م ثالث مرّجح.

المرحلة الثالثة: مرحلة النشر:

نسخة إلكترون�ة منه على الموقع اإللكتروني للمجلة. أّما النسخة الورق�ة، إذا ما تمَّ قبول البحث للنشر، يتم نشر 
ف�تم نشرها في العدد التالي من المجلة، و�تم ارسال إشعار للباحث بنشر البحث، وعند النشر �حق للباحث 

و�ة الحصول على عدد واحد من المجلة وعلى خمس نسخ مستّلة من �حثه مع العلم �أن المجلة تراعى في أول
 النشر ما �أتي: 

 البحوث المرتب�ة �قضا�ا المجتمع اإلماراتي. -
 تار�خ وصول البحث لرئ�س تحر�ر المجلة. -
تنّوع موضوعات البحوث. -

ط
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ِح�ِم ْحَمـِٰن الرَّ  ِ�ْسِم اللَّـِه الرَّ

 كلمة العدد

س�دنا محمد، اللهم الحمد هلل رب العالم�ن، نحمده سبحانه، والصالة والسالم على أشرف األنب�اء والمرسل�ن، 
 صلي وسلم و�ارك عل�ه، وعلى آله األ�هار، وأصحا�ه األخ�ار أجمع�ن، ومن اهتد� بهداه إلى يوم الدين.

 ثم أما �عد...

فإنه لُ�ِسرُّ �ل�ة القانون في جامعة عجمان أن تضع ب�ن أيد� الباحث�ن والقّراء العدد العاشر من مجلة العلوم
دد حافًال �المواض�ع في مجاالت القانون واالقتصاد واإلدارة التي تخدم في مجملها القانون�ة، ح�ث جاء هذا الع

قضا�ا العلم والمجتمع. ون�رًا لحصولها على ثقة القّراء والباحث�ن واتساع ن�اق انتشارها على الصع�د المحلي 
نة متقدمة في التصن�فات ، فإّن ه��ة تحر�ر المجلة تسعى جاهدًة لالرتقاء بها لتتبوأ م�اوالدولي واإلقل�مي

واخت�ار البحوث العلم�ة  دق�قة، العالم�ة، �مجلة مح�مة ومحررة �اللغة العر��ة، من خالل وضع قواعد نشر
الرص�نة، وفقًا للمعاي�ر العالم�ة، و�ذلك من خالل اعتمادها على نخبة من المحّ�م�ن المتخصص�ن ومن ذو� 

 الكفاءات العلم�ة. 

في ��ات هذا العدد الجديد من المجلة سبعة �حوث قّ�مة في مجاالت القانون واالقتصاد وس�جد القار� العز�ز 
لسنة  8واإلدارة، ح�ث جاء البحث األول �عنوان: "الوضع القانوني للمرأة العاملة في قانون العمل اإلماراتي رقم 

وان: "التن��م القانوني للتجارة دراسة مقارنة" للد�تور مجد� حسن خل�ل، أما البحث الثاني فقد �ان �عن – 1980
اإللكترون�ة في الن�ام السعود�"، للد�تورة عزة علي محمد الحسن، ب�نما جاء البحث الثالث �عنوان: "الجوانب 

دراسة تحل�ل�ة مقارنة"، للد�تور  –اإلجرائ�ة الخاصة �األمر الجزائي وفقًا لقانون اإلجراءات الجزائ�ة االتحاد� 
ة، و�أتي �عد ذلك البحث الرا�ع الموسوم ب: "الجوانب القانون�ة واالقتصاد�ة للعملة حا�س مشهور الفواعر 

اإلفتراض�ة"، للد�تور حوالف عبد الصمد. في ح�ن أن البحث الخامس �ان �عنوان: "المسؤول�ة االجتماع�ة 
د�تور محمد الحس�ن. الواقع في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة"، لألستاذ ال -ضرورة ملحة للشر�ات وللمجتمع 

أما البحث السادس فقد جاء �عنوان: "سل�ة اإلدارة في إبرام عقد الشراكة وتعديله في القانون اإلماراتي"، للد�تور 

ي



1

وقد

وأخیراً كان البحث الثامن بعنوان قواعد االختصاص الجنائي على متن  المحطات الفضائیة الدولیة للدكتور عمر 
مصبح، ونرجو أن یجد قّراء المجلة ضالتھم في ھذا العدد بما یلبي حاجات المجتمع.
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 ثمل�ص البح
، انقسمت إلى 1980لسنة  8للمرأة العاملة في قانون العمل اإلماراتي رقم هذه دراسة مقارنة عن إجازة الوضع 

مقدمة، ومبحث�ن، وخاتمة. أما المبحث األول فقد تناول شرو� استحقاق إجازة الوضع وهما: شر� أن تتقرر 
حمل العاملة. وفي المبحث الثاني، تناولت اإلجازة المرأة، عاملة، خاضعة لقانون العمل. وشر� ثبوت واقعة 

الدراسة أح�ام إجازة الوضع من ح�ث مدتها، وأجر العاملة خالل إجازة الوضع. ثم انتهت الدراسة �خاتمة 
تضمنت نتائج وتوص�ات، ومن أهمها: اقتراح �إ�الة مدة إجازة الوضع في قانون العمل اإلماراتي لتمتد لفترة 

ازة العاملة في الق�اع الح�ومي، وتقس�م مدة هذه اإلجازة ب�ن فترت�ن: اخت�ار�ة تكون يوما) لتتساو� مع إج 90(
 أساب�ع لتغ�ي فترة النفاس. 6سا�قة على الوضع، و�لزام�ة الحقة على الوضع ال تقل عن 

Research Summary 

This is a comparative study on maternity leave for the working women in UAE 
Labor Law No. 8 of 1980. This study is divided into an introduction, two sections, 
and a conclusion. The first section dealt with the conditions of entitlement to 
maternity leave: provided that the leave for a “woman” who is a “worker” is 
determined “under the Labor Law” and the condition of proving the pregnancy of 
the worker. In the second section, the study dealt with the provisions of maternity 
leave in terms of duration, and the wage of the worker during the maternity leave. 
The study ended with conclusions and recommendations. The most important of 
these is a proposal to extend the period of maternity leave in the UAE labor law for 
a period of 90 days to equal the leave of those working in the governmental sector. 
Also, the period of leave shall be divided into two periods: optional prior to the 
labour and obligatory period not less than 6 weeks after labour to cover the period 
of puerperium. 
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 مقدمة

�ان �عد من الموضوعات الشائكة  - ومنذ عقود مضت -مما ال شك ف�ه أن انخرا� المرأة في سوق العمل 
حتدم ب�ن الفر�ق مُ تار�خي جدل  �عدو  -لكن . و و نقاشاً أ اً والتي تث�ر الخالف واالنشقاق ب�ن من يتناولونه �حث

أصبح اآلن ال  - انتهى لصالح الفر�ق األخ�ر ،هالمناهض لحق المرأة في العمل و��ن الفر�ق المؤ�د والداعم ل
ضمانات و�جراءات حما�ة  عنحديثًا �قدر ما أصبح  ،حديث عن �قاء المرأة في المنزل و�ع�دا عن سوق العمل

 "عاملةبوصفها "العمل. ومن هذه الضمانات تم��ن المرأة من أداء دورها المزدوج ب��ة و�روف  لجودةالمرأة 
ترعى منزلها وتدير شؤون أفراده.  "أمبوصفها "ة في إنجاز أعمالها وتحق�ق أهدافها، وأ�ضا تعتمد عل�ها المؤسس

إلحداث التوازن ب�ن حق المرأة  ومن قب�ل هذه الضمانات إقرار حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع
 في العمل وحق األم في رعا�ة وص�انة ��ان أسرتها. 

من أبرز النصوص التشر�ع�ة في قانون العمل واحدة  ن قانون العمل االتحاد�م )30(وحق�قة، تعد المادة 
، للتكاثر وحف� النسل التي تراعي خصوص�ة المرأة العاملة �أنثى ف�رها هللا لتكون رمزاً  اإلماراتي االتحاد�

ا تشمل "للعاملة أن تحصل على إجازة وضع �أجر �امل مدتها خمسة وأر�عون يوم على أنوتنص هذه المادة 
الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تل�ها، و�شر� أال تقل مدة خدمتها المستمرة لد� صاحب العمل عن 

 سنة. وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إل�ها.
وم متصلة أو متقطعة وللعاملة �عد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة ي

إذا �ان هذا االنقطاع �سبب مرض ال �م�نها من العودة إلى عملها. و�ثبت المرض �شهادة طب�ة صادرة عن 
ق عل�ها من هذه السلطة أنه نت�جة عن الحمل صدّ الجهة الطب�ة التي تع�نها السلطة الصح�ة الم�تصة أو مُ 

 أو الوضع.
و�استقراء ما تضمنه هذا . لفقرت�ن السا�قت�ن من اإلجازات األخر�"وال تحتسب اإلجازة المنصوص عل�ها في ا 

النص من أح�ام، نجد أنه احتو� تن��ما إلجازت�ن: األولى، إجازة الوضع، والثان�ة، إجازة مضاعفات الحمل 
ة. والوالدة. ولما �ان البحث هو دراسة ألح�ام إجازة الوضع، فس�قتصر على دراسة اإلجازة األولى دون الثان�

، في الق�اع الخاص إجازة الوضع المرأة العاملة شرو� الستحقاقما يتضمنه من ف�وسنحاول دراسة هذا النص 
 .وضعالحمل و الوما يرتبه لها من حقوق �مناسبة 
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حافال �النصوص التي  1971جاء دستور دولة اإلمارات العر��ة المتحدة سنة لقد  :البحث موضوعأهم�ة  =
هذه النصوص الدستور�ة ب�ن ومن  ساواة في تقر�ر هذا الحق ألصحا�ه،�الم ملتزماً عمل، في ال حق المرأة  تؤ�د

(الدعامات االجتماع�ة واالقتصاد�ة األساس�ة لالتحاد)للدستور ضمن الباب الثاني ما ورد 
على مؤ�دًا  )الحر�ات والحقوق والواجبات العامةأ�ضا ما ورد من مواد ضمن الباب الثالث من الدستور (، و 1

ومن ضمن ما ارتب�ت �ه دولة اإلمارات العر��ة المتحدة من  .2حق المرأة في العمل وفي �روف متساو�ة
�ع أش�ال التم��ز ضد اتفاق�ة القضاء على جمحق المرأة في العمل: موضوع تفاق�ات دول�ة �شأن امعاهدات و 

"و�اإلشارة ، 20043لسنة  )38(�موجب المرسوم االتحاد� رقم  2004أكتو�ر  6) في CEDAWالمرأة (
التصال مباد� ح�ر التم��ز ضد المرأة التي تنص عل�ها االتفاق�ة �المباد� الدستور�ة لدستور دولة اإلمارات، 
فإن مباد� ح�ر التم��ز ضد المرأة تح�ى �حما�ة مضاعفة ومزدوجة في قوان�ن الدولة بوصف هذه المباد� 

ا األولو�ة في الت�ب�ق قانونا في وضعها الو�ني مما ال �جوز و�وصف االتفاق�ة له ،منصوص عل�ها دستور�ا
لما �ان عمل المرأة إما أن ��ون في ن�اق القانون الخاص الذ� . و 4معه وجود أ� نص مخالف لهذه األح�ام"

، و�ما أن ��ون في ن�اق الق�اع الح�ومي االتحاد� أو 1980لسنة  )8(ين�مه قانون العمل االتحاد� رقم 
 2008لسنة  )11(قانون الموارد البشر�ة في الح�ومة االتحاد�ة رقم  -وعلى الترت�ب  –لذين ين�مهما المحلي ال

                                                           
المساواة، والعدالة االجتماع�ة، وتوف�ر األمن وال�مأن�نة، وتكافؤ الفرص لجم�ع الموا�ن�ن، من على أن "من الدستور اإلماراتي ) 14نصت المادة ( 1

وحب الو�ن، و��فل القانون ��انها، و�صونها  ) أن "األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق15"، ثم أكدت المادة (دعامات المجتمع، ....
) بنصها على أن "�قدر المجتمع 20) " �شمل المجتمع برعايته ال�فولة واألمومة...."، ثم جاءت المادة (16و�حم�ها من االنحراف"، ثم أضافت المادة (

ال�روف المالئمة لذلك �ما �ضعه من تشر�عات تصون حقوق  العمل �ر�ن أساسي من أر�ان تقدمه. و�عمل على توف�ره للموا�ن�ن وتأه�لهم له. و�ه�ئ
 العمال ومصالح أر�اب العمل، على ضوء التشر�عات العمال�ة العالم�ة المت�ورة".

، أو �سبب األصل بنصها على أن "جم�ع األفراد لد� القانون سواء، وال تم��ز ب�ن موا�ني االتحادمن الدستور اإلماراتي ) 25ما ورد في المادة (  2
) من الدستور لتكفل لغ�ر الموا�ن�ن حقوق التزمتها دولة اإلمارات العر��ة 40ثم جاءت المادة ( المو�ن، أو العق�دة الدين�ة، أو المر�ز االجتماعي".

لمقررة في المواث�ق �الحقوق والحر�ات ا يتمتع األجانب في االتحادالمتحدة �موجب معاهدات واتفاق�ات دول�ة انضمت إل�ها، وذلك بنصها على أن "
) على أنه "�غ�ر 121تنص المادة (، �ذلك الدول�ة المرع�ة، أو في المعاهدات واالتفاق�ات التي ��ون االتحاد �رفا ف�ها وعل�هم الواجبات المقابلة لها"
 والعمال والتأم�نات االجتماع�ة.......". إخالل �ما هو منصوص عل�ه في المادة السا�قة، ينفرد االتحاد �التشر�ع في الشؤون التال�ة: عالقات العمل

 ).  29/1)، (16)، (15/2)، (9و)، (/2(أرقام نصوص مواد االتفاق�ة على وقد تحف�ت دولة اإلمارات العر��ة المتحدة   3
 ،2010فبراير  5 ،التم��ز ضد المرأة رد دولة اإلمارات العر��ة المتحدة على قائمة القضا�ا واألس�لة الم�روحة �شأن اتفاق�ة القضاء على جم�ع أش�ال   4

  .9ص ،األمم المتحدة
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أن تح�ى والمن�قي فقد �ان من المناسب ، 5وقوان�ن الموارد البشر�ة المحل�ة في اإلمارات المختلفة المعدل،
 .6جازة الوضعاو�ة مع األخر� �شأن إالعاملة الحامل في أ� من الق�اع�ن �معاملة متس

الدول�ة المن�مة لقواعد عمل واالتفاق�ات الو�ن�ة رغم �ل النصوص الدستور�ة والتشر�ع�ة : إش�ال�ة البحث= 
�لت إجازة الوضع المستحقة للمرأة العاملة في فقد ، التي ارتب�ت بها دولة اإلمارات العر��ة المتحدة المرأة 

وت�رح العديد من التساؤالت، دة، مثار نقاش وجدل �ب�ر، الق�اع الخاص في دولة اإلمارات العر��ة المتح
 ها:ومن
 هل جاءت أح�ام هذه اإلجازة ملب�ة وموافقة لمعاي�ر العمل العر��ة والدول�ة المعتمدة؟، أم �عدت عنها ونأت؟،  -
 منا� الحصول على هذه اإلجازة، هل هو الحمل أم الوضع؟  ما هو -
 ،؟دد مرات الحمل المبررة الستحقاق إجازة الوضعتقر�ر ق�د عدد� لعمن جدو� ال ما -
 ، ؟اآلل�ة الواجب اتباعها إلثبات واقعة الحمل حتى تست��ع العاملة البدء في الق�ام �إجازة الوضع ما هي -
 ، ؟ق الح�مة من تقر�رها�لتحق�اف�ة مدة هذه اإلجازة  هل -
زة لكل العامالت في �ل الق�اعات: ح�وم�ة (اتحاد�ة مد� التزام المشرع �مبدأ المساواة في تقر�ر هذه اإلجاما  -

 ، ؟ومحل�ة) أو خاصة
 ؟،سا�قة والحقة على الوضع :ا لفترت�نتقر�ر هذه اإلجازة �مدة واحدة دون تجزئته جدو�  ما -
 ،؟أجرها خالل إجازة الوضع رغم توقفها عن أداء العمل الذ� هو منا� استحقاق األجرهل تستحق العاملة  -
 ،؟، أم �ح�ر عل�ها ذلك؟للعاملة خالل إجازة الوضع االلتحاق �العمل في منشأة أخر�  �حق هل -
 ، ؟فصل العاملة خالل إجازة الوضع هل �جوز لصاحب العمل -

                                                           
�شأن إجازة األمومة والوضع للمو�فات  2017) لسنة 14، والمرسوم �قانون رقم (في إمارة أبو �بي�شأن الموارد البشر�ة  2016) لسنة 6القانون رقم (  5

�شأن إدارة الموارد البشر�ة للعس�ر��ن  2012) لسنة 6ل أح�ام القانون رقم (بتعدي 2017) لسنة 18في الجهات الح�وم�ة �إمارة دبي، والقانون رقم (
�شأن  2017) لسنة 4�شأن الموارد البشر�ة إلمارة الشارقة، والمرسوم األم�ر� رقم ( 2015) لسنة 6المحل��ن العامل�ن في إمارة دبي، والقانون رقم (

�شأن الموارد البشر�ة الح�وم�ة إلمارة رأس الخ�مة معدل �موجب  2013) لسنة 1نون رقم (إصدار قانون الموارد البشر�ة في ح�ومة عجمان، والقا
  �شأن الموارد البشر�ة في ح�ومة أم القو�ن.    2016) لسنة 1، والقانون رقم (2016) لسنة 10القانون رقم (

وما �عدها  103راجع ص ،2014ال�بعة الثان�ة سنة  ،النسائي العامصدرت عن االتحاد  ،موسوعة تشر�عات المرأة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة  6
 الخاص). في الق�اع –(حقوق المرأة في العمل وما �عدها �شأن  136) وصفي الق�اع العام –من الموسوعة �شأن (حقوق المرأة في العمل 
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: ستعتمد هذه الدراسة على المنهج التحل�لي المقارن، لمحاولة التعرف على موقف التشر�عات = منهج�ة البحث
مد� تقارب موقف التشر�عات اإلمارات�ة منها، أو تباعدها عنها، محاول�ن استقراء الدول�ة والو�ن�ة األخر�، و 

 ،الح�ومي �نالق�اع ب�نالمعاملة المغايرة في البواعث التشر�ع�ة التي ر�ما �انت هي الدافع نحو تقن�ن هذه 
إجازة ام أح� نجاح�شأن إجازة الوضع، وسنجتهد في محاولة الوصول إلى اقتراح توص�ات تضمن الخاص و 

 ، متأمل�ن الموقف التشر�عي المقارن.مبدأ عدم التم��ز ضد المرأة في مجال العمل رس�خفي تالوضع 

وفق قانون العمل لمرأة العاملة لوضع الإجازة "سنخصص هذا البحث لدراسة فإننا : و�ناء عل�ه، = خطة البحث
 على النحو التالي:ا هذه سنقسم دراستنو ،. "دراسة مقارنة – 1980) لسنة 8رقم ( اإلماراتي

              مقدمة
   شرو� استحقاق إجازة الوضع –المبحث األول 
     "خاضعة لقانون العمل" ،"عاملة" ،ُمستحقة إجازة الوضع "امرأة" - الم�لب األول
        العاملة ُمستحقة إجازة الوضع ثبوت حمل -الم�لب الثاني

     م �إجازة الوضع تحديد فترة بدء الق�ا -الفرع األول 
      تخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة للعاملة الحامل -الفرع الثاني 

     إجازة الوضع أح�ام –المبحث الثاني 
         مدة إجازة الوضع -الم�لب األول 

         عدد أ�ام إجازة الوضع –الفرع األول 
        فترات إجازة الوضع اإللزام�ة واالخت�ار�ة -الفرع الثاني 

        أجر العاملة خالل إجازة الوضع -الم�لب الثاني 
    ح�ر اشتغال العاملة خالل إجازة الوضع لد� صاحب عمل آخر - الم�لب الثالث
      ح�ر فصل العاملة الحامل أثناء إجازة الوضع - الم�لب الرا�ع

  )وتوص�ات(نتائج خاتمة 
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 األول المبحث
  الوضع استحقاق إجازة شرو�

ات الدول�ة التي انضمت إل�ها دولة اإلمارات العر��ة المتحدة �شأن حق المرأة في العمل، �اتساقا مع االتفاق
حرص المشرع اإلماراتي على تأك�د هذا الحق الدستور� للمرأة سواء في ن�اق الق�اع الخاص أو في ن�اق 

 الق�اع الح�ومي.
�لها تس�ر في اتجاه  1980لسنة  )8(مل االتحاد� رقم ففي ن�اق الق�اع الخاص، نجد أن نصوص قانون الع

، "العامل الرجل"واحد هو االتجاه الداعم لحق المرأة في العمل والضامن لمراعاة الفروق الفس�ولوج�ة ب�نها و��ن 
 ل.�ما �حمي المرأة العاملة من أ�ة انتهاكات جسد�ة أو نفس�ة، بدعو� المساواة ب�ن الرجل والمرأة أمام فرص العم

عمل  )30(المادة الفقرة األولى من نص جاء  ومن ب�ن هذه النصوص التي تراعي هذه الفروق الفس�ولوج�ة
 :نأ ينص علىاتحاد� الذ� 

"للعاملة أن تحصل على إجازة وضع �أجر �امل مدتها خمسة وأر�عون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع  
المستمرة لد� صاحب العمل عن سنة. وتكون إجازة الوضع وتلك التي تل�ها، و�شر� أال تقل مدة خدمتها 

  ."املة قد أمضت المدة المشار إل�هابنصف أجر إذا لم تكن الع
) عمل اتحاد� شر��ن 30أوردت المادة (، ف7إلجازة الوضع تن��ما يتضمن هذا النص ذ�رنا آنفا،�ما و 

الشر� خاضعة لقانون العمل، و  ،عاملةامرأة، ستحقة إجازة الوضع أن تكون مُ  -األول  الستحقاق إجازة الوضع:
منهما �لب�ن، نعالج في �ل م�لب إلى م بحثملسنقسم هذا ا�ناء عل�ه، و  حامًال.العاملة  أن تكون  –الثاني 

 شر�ا من شرو� استحقاق إجازة.
  

                                                           
 ل والوالدة.) عمل اتحاد� فقد ن�مت إجازة مضاعفات الحم30أما الفقرة الثان�ة من المادة (  7
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 المطلب األول
 "خاضعة لقانون العمل" ،"عاملة" ،"امرأة" الوضع إجازةة قَ حِ ستَ مُ 

�ون ُمستحقة اإلجازة امرأة، عاملة، جازة الوضع في الق�اع الخاص، هو األول الستحقاق إح�ث إن الشر� 
 :ثالث حقائق أو نتائج بديه�ة رتبالشر� يهذا فإن خاضعة لقانون العمل االتحاد�، 

نون من قا أ)/1(فالمادة ، اً �ب�ع� اً كون شخصأن ت إجازة الوضع البدأن ُمستحقة  فمضمونها األولى النت�جةأما  
، فحددت "العامل��ن "و  "صاحب العملب�ن " التعر�� في قترّ فوالتي  1980لسنة  )8(العمل االتحاد� رقم 

�أنه "هو �ل شخص �ب�عي أو اعتبار� ..."، ب�نما أشارت إلى الثاني �أنه "هو �ل ذ�ر أو أنثى ....."  األول
وعلى خالف  ،شخصا �ب�ع�اأن ��ون �جب أن العامل ومن خالل هذه المفارقة ب�ن التعر�ف�ن نستنتج  –

 .8صاحب العمل الذ� �قبل االحتمال�ن، فقد ��ون شخصا �ب�ع�ا وقد ��ون شخصا اعتبار�ا
، �اعتبار أنها "أنثى"عاملة  مستحقة إجازة الوضع ُ�فترض أنهاأن  مؤداها ة ثان�ةنت�جكذلك �فترض هذا الشر� 

�أنها �املة األنوثة جسد�ًا ونفس�ًا وتعّرف األنثى  ل وتضع.هي التي ف�رها هللا لتحم –ودون العامل الذ�ر  –
)، ولديها مب�ضان، واألعضاء الداخل�ة أنثو�ة، XX"من �انت خال�ا جسمها تحو� الكروموسوم األنثو� (

واألعضاء الخارج�ة �املة النمو أو أنها ناقصة قابلة للتحر�ض من قبل هرمون أنثو�، وتشعر �اإلضافة إلى 
إال أن اكتمال هذه الخصائص الجسد�ة والنفس�ة لد�  .9نثى وتع�ش وتتعامل �ذلك مع اآلخر�ن"ذلك أنها أ

 ف��لق عل�هن من هذه الخصائص جم�ع اإلناث، هو أمر ل�س �حق�قة، فمن ب�ن اإلناث من تنقصهن �عضاً 
�ر معه "الُخنثى" أن والخنوثة لم تعد مرضًا مزمنًا، تض. 10"نثىخُ " منهن "، وتسمى الواحدةَخناَثى"و  "ِخناث"

                                                           
من قانون العمل االتحاد� صاحب العمل بنصها "صاحب العمل هو �ل شخص �ب�عي أو اعتبار� �ستخدم عامال أو أكثر لقاء  أ)/1(فت المادة عرّ  8

احب العمل وتحت أجر مهما �ان نوعه". ب�نما عرفت ذات المادة العامل �أنه "العامل هو �ل ذ�ر أو أنثى �عمل لقاء أجر مهما �ان نوعه في خدمة ص
شرافه ولو �ان �ع�دا عن ن�ره و�ندرج تحت هذا المدلول المو�فون والمستخدمون الذين �عملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون ألح�ام إإدارته أو 

 هذا القانون".
 . 42، ص2002جامعة القاهرة،  –)، رسالة د�توراه ، تثب�ت الجنس وآثاره (دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون المدنيالشهابي إبراه�م الشرقاو�   9

التي نصت على ضمن �اب "الموار�ث"، و  2005) لسنة 28) من قانون األحوال الشخص�ة االتحاد� رقم (359وقد ورد مص�لح "الُخنثى" في المادة (  10
اإل�ضاح�ة لهذا القانون "الُخنثى" �أنه "هو في اللغة، من َخِنث فت المذ�رة ثم عرّ  .ش�ل، نصف النص�ب�ن على تقدير الذ�ورة واألنوثة"أن "للُخنثى المُ 

أو ل�س الرجل إذا تثنى وتكّسر واسترخى وفعل فعل النساء، أو من خنث ال�عام، إذا فسد �عمه. وهو في االص�الح، من له آلتا الذ�ورة واألنوثة، 
فح�مه ح�م الذ�ور، أو من ترجحت أنوثته  ش�ل، وهو من ترجحت ذ�ورتهغ�ر مُ له واحدة منهما، و�نما له ثقب �خرج منه البول، وهو نوعان: األول: 

 ) وله أح�ام معروفة في أبواب الفقه....".  359ش�ل، وهو المقصود بهذه المادة (أ� المادة فح�مه ح�م النساء. والثاني: هو المُ 
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، بل أصبح لهذا "المرض" عالجًا �ب�ًا وهو ما �سمى عمل�ات "تثب�ت 11تع�ش على خنوثتها �وال ح�اتها
  .12الجنس"

و�ثور التساؤل عن الُخنثى المش�ل الذ� تعاقد للعمل �منشأة �اعتباره ذ�رًا، ثم أجر� عمل�ة تثب�ت جنس 
نوعها اعتبار لهذه العاملة أن تحصل على إجازة الوضع � �حق، هل 13وتزوج وحمل فوضحت صفته األنثو�ة

المحدد في عقد العمل ح�ن بلها بنوعها الذ�ور� أم ��ون لصاحب العمل االحتجاج قِ  �عد تثب�ت جنسها؟ األنثو� 
، �م�ن القول �أن للعاملة في هذه الفرض�ة الحق في التمسك �صفتها ال�رف�نللتوف�ق ب�ن مصلحة  .؟انعقاده
ن ال س�ما أ، 14إذا ما حملت ة �عد تثب�ت جنسها، ومن ثم لها الحق في الحصول على إجازة الوضعاألنثو�

هو إعادة المر�ض  هاو�نما الهدف منتغر�ر أو تدل�س، ل�س ف�ه  الخنوثةلمر�ض  تثب�ت الجنس إجراء جراحة
أو أنثى) من األمور محل ما لم ��ن عقد العمل �عتبر ف�ه نوع العامل (ذ�رًا  ،خلقته السو�ة ال�ب�ع�ة إلى

 Intersex�معنى االنترس��س أن الخنوثة ، وحجتنا في ذلك االعتبار، فعندئذ �حق لصاحب العمل فسخ العقد
ال  – تحو�ل الجنسأ�  Transsexualمرض الترانس��س و�خالف  – أ� مرض ثنائ�ة الجنس الب�ولوجي

�تم خاللها تثب�ت الجنس لإجراء عمل�ة مجرد هو  سنترس��إن أسلوب عالج اال �عتبر تغ��را في خلق هللا، بل
�ما جاء في �ل من فتو� دار االفتاء  وهاتشوتجم�ل هذه الت الشخص المر�ض، إزالة التشوهات الخلق�ة في

 تثب�ت الجنس جراء جراحةإجواز "المصر�ة، وفتو� فض�لة ش�خ االزهر الش�خ جاد الحق علي جاد الحق من 
و عالمات أنوثة الم�مورة، لى وجود الدواعي الخلق�ة في ذات الجسد �عالمات األإثقة متى انتهى رأ� ال�ب�ب ال

ذا �من علة جسد�ة، و  و المغمورة تداو�اً أعضاء الم�مورة، رة لأل�هِ الرجولة المغمورة، �اعتبار هذه الجراحة مُ 
وز هذه الجراحة لمجرد الرغبة نوثة، وال تجعضاء الذ�ورة واألأ براز ما استتر من جراء الجراحة إلإكان ذلك جاز 

براز ما استتر من جراء الجراحة إلإذا �ان ذلك جاز �في التغ��ر دون دواع جسد�ة صر�حة غالبة؟! ثم �قرر: و 
نه �ص�ر واجبًا �اعتباره عالجًا متى نصح بذلك ال�ب�ب الثقة. وال �جوز مثل إنوثة، بل عضاء الذ�ورة أو األأ 

                                                           
) ح�ث تقول "و�عد أن تقدم ال�ب، أضحى �قاء إنسان 359المادة ( – 0520) لسنة 28المذ�رة اإل�ضاح�ة لقانون األحوال الشخص�ة االتحاد� رقم (  11

 ش�ل من أندر النادر ...".ُخنثى مُ 
ذ�رًا أم أنثى �ش�ل واضح، أن يتم تسج�له في شهادة الم�الد عند والدته في حال تعذر تحديد ما إذا �ان ال�فل  2019�م�ن في ألمان�ا منذ عام   12

 https://www.zanzu.de/ar، موقع الكتروني "والوثائق األخر� �ـ "ثنائي
+ خص�ة) إال أن أعضاءها أنثو�ة ال تستج�ب  XYمثل حالة التأن�ث الخصو� الكامل، "وهي حالة رغم أن تكو�نها الب�ولوجي والغدد� هو تكو�ن الذ�ر (  13

 .158ى األنوثة"، الشهابي إبراه�م الشرقاو�، مرجع سابق، صللهرمون الذ�ر�، و�جمع األ�باء على أنها أنثى ول�ست ذ�رًا وأنها تثّبت �الجراحة عل
   .195والوالدة"، ص ح�ث �قول "المر�ضة المثبتة جنس�ا على األنوثة، لديها الرحم والمب�ض، و�التالي تتوافر لديها إم�ان�ة الحمل –المرجع السابق  14
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الذ� خلق «لى امرأة، وسبحان إو من رجل ألى رجل إنسان من امرأة ��ر نوع اإلفي تغ مر لمجرد الرغبةهذا األ
  ".فسو� والذ� قدر فهد�

فهو �قتضي تغ��ر الجنس لمجرد  Transsexualأما مرض اض�راب الهو�ة النفس�ة الجنس�ة الترانس��س 
رقم  المملكة العر��ة السعود�ة في مانة العامة له��ة �بار العلماءقرار األ دوافع نفس�ة ال عضو�ة، و�ؤ�د ذلك

 )6(سالمي لرا��ة العالم االسالمي رقم هـ، و�ذلك قرار مجلس المجمع الفقهي اإل 17/3/1413في  )176(
، وم�ز ب�ن حالة تغ��ر الجنس، 175، ص 174ص  12والمنشور �مجلة الفقه االسالمي السنة العاشرة العدد 

الذ�ر الذ� �ملت أعضاء ذ�ورته، واألنثى التي �ملت أعضاء  - أوال :وحالة تثب�ت الجنس على النحو التالي
أنوثتها، ال �جوز تحو�ل أحدهما إلى النوع اآلخر، ومحاولة التحو�ل جر�مة �ستحق فاعلها العقو�ة ألنه تغ��ر 

 –" لخلق هللا، وقد حرم سبحانه هذا التغ��ر، �قوله تعالى مخبرا عن قول الش��ان: "وآلمرنهم فل�غ�رن خلق هللا
قال: "لعن هللا  صلى هللا عل�ه وسلم ، فقد جاء في صح�ح مسلم عن ابن مسعود أن رسول هللا119النساء 

أما  –الواشمات والمستوشمات والنامصات والمنتمصات والمتفلجات للحسن المغ�رات خلق هللا عز وجل". ثان�ا 
الب من حاله، فإن غلبت عل�ه الذ�ورة جاز من اجتمع في أعضائه عالمات النساء والرجال، ف�ن�ر ف�ه إلى الغ

عالجه �ب�اً �ما يز�ل االشتباه في ذ�ورته، ومن غلبت عل�ه عالمات األنوثة جاز عالجه �ب�اً �ما يز�ل االشتباه 
في أنوثته، سواء �ان العالج �الجراحة، أو �الهرمونات ألن هذا مرض، والعالج �قصد �ه الشفاء منه، ول�س 

  .15 عز وجل"تغ��رًا لخلق هللا
اللجنة الشرع�ة �اله��ة العامة للشؤون اإلسالم�ة واألوقاف، في  وفي دولة اإلمارات العر��ة المتحدة أصدرت 

، فتو� تج�ز عمل�ات تصح�ح الجنس التي تعني التدخل ال�بي المناسب لتعديل 2013الخامس من مارس 
 تبر�ن العمل�ة عالجًا لحالة مرض�ةخلل جسد� عضو� في الشخص، أد� إلى غموض في تحديد جنسه، مع

  شتباه في االنتماء الجنسي للشخص.إزالة اال�قصد بها 
 صح�ح�سمح �إجراء عمل�ات ت 2016) لسنة 4رقم ( المسؤول�ة ال�ب�ةاتحاد� �شأن  قانون المرسوم � كما أن

 � التال�ة:"�جوز إجراء عمل�ات تصح�ح الجنس وفق الضوا� أن ) منه على7ح�ث تنص المادة (الجنس، 
 .أن ��ون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره ب�ن ذ�ر أو أنثى -1

                                                           
�بي االبتدائ�ة) في هذا الشأن راجع مقالة �عنوان "جدل حول أول قض�ة تصح�ح للمز�د عن أول قض�ة م�روحة أمام القضاء اإلماراتي (مح�مة أبو   15

 .2016 سبتمبر 26بتار�خ  ،اإلمارات�ةال�وم�ة صح�فة االتحاد  ،جنس �الدولة"
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 .جسد�ة جنس�ة مخالفة لخصائصه الفس�ولوج�ة والب�ولوج�ة والج�ن�ة أن تكون له مالمح -2
وموافقة لجنة �ب�ة متخصصة  ،) من هذه المادة بتقار�ر �ب�ة1،2أن يتم التثبت من ح�م الفقرت�ن ( -3

وذلك بهدف تحديد جنس المر�ض والموافقة على عمل�ة التصح�ح، وعلى تلك  ،ة الصح�ةتنش�ها الجه
 اللجنة إحالة الموضوع إلى ال�ب�ب النفسي إلجراء الته��ة النفس�ة الالزمة".

وضع الإجازة  مستحقةأن األنثى  من شرو� استحقاق إجازة الوضع التي �قررها هذا الشر� ة الثالثةالنت�جأما 
 العمل، أ� أن تكون مرتب�ة مع صاحب لهذا القانون �جب أن تكون خاضعة قانون العمل االتحاد�  المقررة في

فمن غ�ر المتصور أن �قرر القانون حقا  ،�عالقة عمل تا�ع ومأجور مما �خضع ألح�ام قانون العمل االتحاد�
عفاة من ن�اق ت�ب�ق قانون مُ  امرأة عاملة وترت�با على ذلك ال تتمتع بهذه اإلجازة أ�لمن ال �خضع ألح�امه. 

حرمان هذه نالح� أن و  .17امالت في مجال الزراعة والرعي، والع16الخاصة زلالمنافي مات خادالالعمل مثل 
�حجة ترك هذه النوع�ات من عالقات العمل الف�ات من العامالت الحوامل من االستفادة من هذه اإلجازة 

، �اعتبار أن إجازة الوضع مقررة قصور واضح في التشر�عه ف� لخصوص�ة العالقة التي تر�� ب�ن أ�رافها،
و�غض الن�ر عن الم�دان  ،ألغراض إنسان�ة �حتة ف�جب أن تتمتع بها �ل من توافرت ف�ها صفة األنثى العاملة

تمتع �ما �جب أن ت أو م�تبا. ،أو معمال ،أو مصنعاأو متجرا،  ،أو حقال ،الذ� تباشر ف�ه عملها: منزال �ان
إلجازة �ل عاملة حامل �غض الن�ر عن حجم المنشأة التي تعمل بها: �برت هذه المنشأة وضمت م�ات بهذه ا

 .18فأقل التماععمال و ، أو صغرت واقتصر عدد مستخدم�ها على خمسة والعامالت أو آالف العمال

                                                           
 في شأن عمال الخدمة المساعدة. 2017) لسنة 10لقانون االتحاد� رقم (صدر �شأنهم ا  16
، و�راعى أن هذه المادة التي حددت من ضمن الف�ات التي ال تسر� عل�ها أح�امه: مو�في 1980لسنة  8د� رقم من قانون العمل االتحا )3(المادة   17

ت العامة ومستخدمي وعمال الح�ومة االتحاد�ة والدوائر الح�وم�ة في اإلمارات األعضاء في الدولة، وعمال البلد�ات وغ�رهم من العامل�ن في اله��ا
�ة والمحل�ة، و�ذلك مو�في وعمال المشروعات الح�وم�ة االتحاد�ة والمحل�ة، وأ�ضا أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشر�ة والمؤسسات العامة االتحاد

المقررة  واألمن. و�راعي أن المو�فات والعامالت في الجهات السا�قة المشار إل�ها ورغم عدم سر�ان قانون العمل عل�هن وعدم تمتعهن �إجازة الوضع
 ستفدن من إجازة الوضع المقررة إما في قانون الوارد البشر�ة االتحاد� أو المقررة في قوان�ن خاصة. ف�ه، فهن �

) من قانون العمل االتحاد� �حذف ف�ت�ن من الف�ات التي ال �سر� عل�ها هذا القانون: �انتا محددت�ن في الفقرت�ن 3وهو ما تأكد بتعديل نص المادة (   18
)، فكانت الفقرة (و) تنص على "العمال الذين �عملون في منشآت صغ�رة ال تستخدم عادة أكثر من خمسة عمال"، و�انت 3(و) و (ز) من المادة (

 الفقرة (ز) تنص على "العمال الذين �ستخدمون في أعمال مؤقتة ال تستغرق أكثر من ستة أشهر"، و�هذا الحذف أصبحت هاتان الف�تان خاضعت�ن
تعديل التشر�عي �اشفا عن رغبة تشر�ع�ة واضحة في توس�ع ن�اق االستفادة مما �قرره قانون العمل من مزا�ا للعمال، ومن لقانون العمل، فكان هذا ال

  ب�نها إجازة الوضع.
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�ون أن � م أ�ضا، أم يلز ؟هل ��في مجرد أن تكون مستحقة إجازة الوضع عاملة خاضعة لقانون العملولكن 
في قانون العمل اإلماراتي ما �ش�ر لم يرد . مدة خدمة مع�نة لد� صاحب العمل؟ )لعاملة الحامللها (أ� ل

ومما الشك . إلى أن القانون �شتر� في العاملة توافر مدة خدمة مع�نة في المنشأة لكي تستحق إجازة الوضع
ومن وقف موقفه من التشر�عات العر��ة مثل راتي ر� يتم�ز قانون العمل اإلمافي التجاوز عن هذا الشف�ه أن 

)، ون�ام العمل السعود� في 24)، وقانون العمل الكو�تي في المادة (83قانون العمل الُعماني في المادة رقم (
، مثل قانون 19، عن غ�رهم من قوان�ن العمل العر��ة )32)، وقانون العمل البحر�ني في المادة (151المادة (

) الذ� �شتر� الستحقاق إجازة الوضع أن ��ون للمرأة العاملة مدة خدمة عشرة 91( المادةفي العمل المصر� 
. وال شك ان موقف التشر�ع اإلماراتي (مثله في ذلك مثل التشر�عات 20أشهر لد� صاحب عمل أو أكثر

. ولكن �جب مراعاة 21عاملةالخل�ج�ة) �عد أكثر اتفاقا مع معاي�ر العمل الدول�ة واالتفاق�ات العر��ة �شأن المرأة ال
وفق قانون العمل  أن مدة خدمة العاملة الحامل لد� صاحب العمل و�ن لم تقدح في استحقاقها إجازة الوضع

 .22، فإنها تؤثر على قدر ما تستحقه من أجر خالل هذه اإلجازةاإلماراتي
  

                                                           
وتعديالته  1980) لسنة 8العر��ة المتحدة رقم ( الوس�� في قانون العمل لدولة اإلمارات ،حسام الدين �امل �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك  19

 .620ص، 2000ال�بعة األولى  ،م�بوعات جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة، القسم الثاني (عالقات العمل الفرد�ة) –(دراسة مقارنة) 
زة بي على العاملة الحامل، ف�عتبر شر� استحقاقها إجال) عمل مصر� تخفف إلى حد ما من أثرها الس91ر�ما �انت هذه الص�اغة لنص المادة (  20

اكتملت مدة الخدمة هذه ، أو واحدلد� صاحب عمل اكتملت مدة الخدمة هذه سواء في الم�لق، أشهر  10الوضع متحققا �مجرد قضاءها مدة خدمة 
شر� قضاء مدة خدمة الستحقاق إجازة الوضع شر�ا تعسف�ا �شأن العاملة  -وفي جم�ع األحوال  -تراكم�ًا لد� أكثر من صاحب عمل. ولكن يبقى 

 -شهور 10التي لم يتوافر في حقها مدة خدمة  -وس�لة لتن��م النسل، ح�ث ستحرص العاملة  حامل، و�أن المشرع المصر� يتخذ من إجازة الوضعال
مل، على تأج�ل حملها لح�ن اكتمال هذه المدة، حتى ال تض�ر ل�لب إجازة مرض�ة إذا ما حملت. راجع حسام الدين �امل األهواني، شرح قانون الع

 .194، ص1998/1999. نب�لة إسماع�ل رسالن، عقد العمل، بدون ناشر، 558، ص1991دون ناشر، ب
 ،2009 ،دار النهضة العر��ة �القاهرة ،دراسة مقارنة في معاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة والو�ن�ة –أح�ام إجازة الوضع  ،سالمة عبد التواب عبد الحل�م   21

 وما �عدها. 91ص
 .تحت عنوان (أجر العاملة خالل إجازة الوضع)المبحث الثاني الم�لب الثاني من ثه الحقا في وهو ما سنبح   22
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 المطلب الثاني
 مستحقة إجازة الوضعالعاملة ثبوت حمل 

في  م�ت، فهذه اإلجازة و�ن سُ 23�ون �مناسبة ثبوت حملها�جب أن ��إجازة الوضع  عاملةالمرأة ال م�البةإن 
، إال أن المرأة تستحقها �مجرد أن يبدأ 25إجازة أمومة"�" في تشر�عات أخر� و ، 24"�إجازة وضع" �عض التشر�عات

�صاحب الحمل و�سبق  . وهذه المعاناة هي أمر�ة والنفس�ة �ما ال تحتمله"الحمل" في إثقالها �أعبائه الجسد
ر��ة والعديد الوضع، لذا نر� أنها إجازة ُتستحق �مناسبة الحمل ال الوضع، و�ؤ�د ذلك أن االتفاق�ات الدول�ة والع

، ب�نما ) أساب�ع �املة8�ة تقرر منح ش�رًا من هذه اإلجازة قبل الوضع قد �صل إلى (من التشر�عات الو�ن
تفاق�ة ال) من ا4�ما هو مقرر في المادة ( ) أساب�ع فق�6( ضع علىقصرت ش�رها اآلخر في فترة ما �عد الو 

 .2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ة
�الفتح ما �ان في ��ن أو والَحمُل  ،26ما تحمله اإلناث في ��ونهالغة  ف�قصد �ه لمأما الحَ : معنى الحمل= 

. ُحْبَلىرأس، و�قال امرأة (حامل) و(حاملة) إذا �انت �الكسر ما �ان على �هر أو  على رأس شجرة، والِحملُ 
ف�فرق علماء األجنة ب�ن الجن�ن في مراحله األولى عنه في مراحله التال�ة، إذ ��لق  �بيأما في المص�لح ال
) على الفترة من بدا�ة FETUS) في األساب�ع الثمان�ة األولى، ولف� الحم�ل (EMBRYOعل�ه لف� الجن�ن (

   .An anborn child(27(حتى الوالدة، و�راد �ه ال�فل الذ� لم يولد  الشهر الثالث
 عن ب�ان )30(في المادة االتحاد�  قانون العمل س�تالمرأة فقد  لد� "ملحَ ال" إثباتأما  :الحمل إثباتآل�ة = 

المشرع  ، والذ� قرر له"الالحق عل�هو  المرض الناتج عن الحمل"رغم أنه أفصح صراحة عن آل�ة إثبات  ،آل�ته
وللعاملة �عد استنفاذ " على أن بنصه، تسمى "إجازة مضاعفات الحمل والوالدة" ،إجازة خاصة غ�ر إجازة الوضع

إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا �ان هذا االنقطاع 

                                                           
 ح�ث ير� أن الم�البة بهذه اإلجازة تكون �مناسبة الوضع ال الحمل. 6ص ،مرجع سابق ،ع�س ذلك، سالمة عبد التواب عبد الحل�م   23
وقانون العمل الكو�تي، وقانون العمل البحر�ني، أما   ن�ام العمل السعود�،العمل المصر�، و  قانون العمل اإلماراتي، وقانون وردت هذه التسم�ة في    24

 قانون العمل العراقي فأ�لق عل�ها "إجازة الحمل والوضع".
�شأن المرأة  1976ة ) لسن5، و�ذلك االتفاق�ة العر��ة رقم (2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة الوردت هذه التسم�ة في ا  25

 مستو�ات العمل (معدلة)، وقانون العمل اللبناني. �شأن 1976) لسنة 6االتفاق�ة العر��ة رقم (و العاملة، 
  ebooks.com-fpd-learning-https://downloadمن موقع  65، مختار الصحاح أون الين صhttps://www.almaany.comراجع موقع   26
 -إرثه  –الحمل  ،شار إل�ه في ع�سى أمع�زةمُ  205ص  ،1996 ،1� ،دار القلم ،سور�ا ،اآل�ات العجاب في رحلة اإلنجاب ،حامد أحمد حامد  27

 .40ص ،2005/2006 ،قسم الشر�عة –�ل�ة العلوم اإلسالم�ة  ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجست�ر ،وصوره المعاصرة ب�ن الشر�عة والقانون  –أح�امه 

14



 جازة الوضع للمرأة العاملةإ

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

أنه نت�جة عن الحمل  – .... �شهادة طب�ة -�سبب مرض ال �م�نها من العودة إلى عملها. و�ثبت المرض 
وق�اسا (الحمل من عدمه)،  �صدد إثبات مسألة فن�ة �حتة ورغم هذا الس�وت التشر�عي، ولكوننا ."أو الوضع

�ة إلجازة الوضع في ح�مة تقر�رها، ف�جب قصر القول قارِ على "إجازة مضاعفات الحمل والوالدة"، وهي إجازة مُ 
على أهل الخبرة من األ�باء المتخصص�ن في أمراض النساء والوالدة، بتقد�م شهادة  إثبات الحمل مسألةفي 
و�ديه�ًا ��ون عبء اإلثبات على عاتق العاملة الحامل �اعتبار أنها تدعي الحمل، وهو  .28صادرة عنهم �ب�ة

 ادعاء ال يتفق مع األصل في �ب�عة النساء.
أن  ، أنه �جب�م�ن القول ادرة بتقر�ر حمل المرأة العاملة؟.صو�ثور التساؤل حول ب�انات الشهادة ال�ب�ة ال

 ب�انات التال�ة:الالعاملة للحصول على إجازة وضع على  لشهادة ال�ب�ة التي تقدمهااتشتمل 
 العاملة الحامل وعمر اسم -1
 وجود حالة حملتقر�ر ب -2
 بدا�ة الحملتقر�بي لتار�خ  -3
 تار�خ تقر�بي لموعد الوضع -4

�مجرد ثبوت حالة الحمل لد� العاملة �موجب الشهادة ال�ب�ة رتب القانون على ثبوت و : آثار ثبوت الحمل= 
 : �ل أثر منها في فرع مستقل، وفق ما �أتي نبحث ،29عدة آثارهذا الحمل 

  

                                                           
المادة و�ختلف األمر في التشر�ع اإلماراتي عنه في تشر�عات أخر� أفصحت صراحة عن وجوب تقد�م شهادة �ب�ة إلثبات واقعة الحمل، ومن ذلك   28

�ب�ة مب�نة ن "للعاملة ......الحق في إجازة وضع .... �شر� تقد�م شهادة أنص على تح�ث  2003لسنة  12قانون العمل المصر� رقم ) من 91(
وتار�خ  )51/م( رقم الملكي �المرسوموهو نفس موقف ن�ام العمل السعود� الصادر  تار�خ الذ� يرجح حصول الوضع ف�ه ......".البها 
 في الحق العاملة للمرأة ) منه على أن "151/1نصت المادة ( الذ�ه، 5/6/1436 وتار�خ) 46/م(رقم  الملكي ه، والمعدل �المرسوم23/8/1426
المرجح  التار�خ و�حدد للوضع، المرجح التار�خ قبل �أر�عة أساب�ع أقصى �حد تبدأ تشاء، ك�ف توزعها أساب�ع عشرة لمدة كامل �أجر وضع ازةإج

 .صح�ة" جهة من مصدقة �ب�ة شهادة �موجب للوضع
 
 المبحث الثاني من البحث. إلجازة الوضع التي ستكون محال للدراسة في اً مجرد الحمل، ول�ست آثار تترتب على هي آثار   29
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 الفرع األول
 الق�ام �إجازة الوضع بدءفترة تحديد 

هذه اإلجازة  �ون  خالفا حولمن الوضوح �ما ال يث�ر ) عمل اتحاد� إماراتي 30نص المادة (ص�اغة  إن
"..... مدتها خمسة وأر�عون يومًا تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تل�ها ...."، فال  )إجازة الوضع(

�جوز للعاملة الحامل أن تستنفذ مدة هذه اإلجازة �لها قبل الوضع، �ما ال �صح أن ُترج�ها لتتمتع بها �املة 
فترات من األساب�ع األخ�رة من  –و�حسب �روفها الصح�ة  –مدتها لتغ�ي �عد الوضع، بل عل�ها أن توزع 

 .  30الحمل، والوضع، وفترات من النفاس
يوما  40(حوالي تسعة أشهر)، و�ول فترة النفاس ( الحملإذ لما �انت مدة هذه اإلجازة ال تغ�ي �ول فترة 

صف)، ف�لزم الب�ان�ن الرا�ع (تار�خ تقر�بي يوما فق� (أ� شهر ون 45�عد الوضع)، بل تقتصر هذه اإلجازة على 
 لبدا�ة الحمل)، والخامس (تار�خ تقر�بي لموعد الوضع) من ب�انات الشهادة ال�ب�ة، حتى �م�ن مراقبة توز�ع

يومًا فق�) �ما �غ�ي فترات من األساب�ع األخ�رة من الحمل  45هذه اإلجازة (وهي فترات  العاملة الحامل
 ل، ثم الوضع، ثم فترات من النفاس.لحمل قسوة وعناء على الحام�اعتبارها أشد فترات ا

إجازة قبل الوضع للق�ام �صر بوضوح �ما ال يدع للعاملة الحامل من فرصة ولما �انت مدة إجازة الوضع من القِ  
ما �عد الوضع  فترةلتغ��ة  تبقى المدة األ�ول من اإلجازةحتى أ�ام على أقصى تقدير  خمسة لفترة سو� 
يوما فق� إلجازة �عد الوضع،  40 =أ�ام إجازة قبل الوضع  5 –يوما  45فاس ( إجمالي مدة إجازة الوضع والن

وه�ذا يبدو واضحا جل�ا أن مدة إجازة الوضع المقررة في قانون . وهي مدة �الكاد تغ�ي فترة النفاس وحدها)
 العمل االتحاد� من الِقصر �ما ال �حقق الح�مة من إقرارها. 

أن "للعاملة أن تحصل على إجازة وضع ... مدتها خمسة على التي تنص تحاد� عمل ا) 30المادة (ن و�بدو م
ترك الحر�ة �املة  المشرع اإلماراتيوأر�عون يومًا تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تل�ها ..."، أن 

                                                           
الح�ض، وتعّد هذه الفترة فترة  النفاس هو الفترة التي تلي عمل�ة الوالدة، سواء أكانت والدة �ب�ع�ة أم ق�صر�ة، والتي ينزل خاللها الدم �ما في فترة نإ  30

مضاعفات �عد الوالدة، أو اإلصا�ة �االكت�اب   �أ� حرجة في ح�اة المرأة ح�ث تحتاج ف�ها إلى عنا�ة صح�ة، وجسد�ة، ونفس�ة �ب�رة لتجنب اإلصا�ة
تختلف مدة النفاس من امرأة إلى أخر�، ومن والدة إلى أخر� عند المرأة نفسها، و��ون لون الدم أحمر فاتح في األسبوع األول، ثّم �صبح . و �عد الحمل

راجع الموقع  .أساب�ع، أو تبقى �عض اإلفرازات وق�رات متق�عة من الدمقاتمًا، ثّم �صبح بلون بني، و�م�ن أن �ختفي تمامًا �عد أسبوع�ن إلى ثالثة 
 https://mawdoo3.comااللكتروني "موضوع" 
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، دون تق��دها في هذا 31و�عده يومًا) ما ب�ن قبل الوضع، 45للعاملة الحامل في توز�ع مدة إجازة الوضع (
الخصوص �حجز فترة �ع�نها إلجازة ما �عد الوضع (إجازة فترة النفاس)، بدل�ل استخدام أداة الع�ف (حرف 

تلك التي تل�ها) مما يدل على أن إجازة  و) في عبارة (الفترة التي تسبق الوضع 30الواو) في ص�اغة المادة (
الدة)، وال �جوز قصرها على إحداهما دون األخر�. و�ماثل موقف المشرع الوضع تشمل الفترت�ن (قبل و�عد الو 

) لسنة 6) من القانون رقم (24الواضح من نص المادة ( المشرع الكو�تيموقف في هذا الخصوص اإلماراتي 
في شأن العمل في الق�اع األهلي وتقضي �أن "تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة ..... لمدة سبع�ن  2010

 المشرع المصر� وماً للوضع، �شر� أن يتم الوضع خاللها". و�ماثل موقف المشرع�ن اإلماراتي والكو�تي موقف ي
.........   للعاملة وتنص على أن " 2003) لسنة 12) من قانون العمل رقم (91/1الواضح من المادة (

وعلى  -". ولكن تل�ه والتى لوضعا تسبق التى المدة تشمل........   يوما تسعون  مدتها وضع إجازة فى الحق
 تنص على أن ن�ام العمل السعود�) من 151/2( نجد المادة - 32خالف موقف التشر�عات العر��ة السا�قة

 �أر�عة أساب�ع أقصى �حد تبدأ تشاء؛ ك�ف توزعها أساب�ع عشرة لمدة .... وضع إجازة في الحق العاملة للمرأة "
ا يتضح أن المن�م السعود� لم يترك الحر�ة �املة للعاملة في تحديد ...."، وهنللوضع المرجح التار�خ قبل

ك�ف�ة توز�ع فترات إجازة الوضع، بل حدها �شأن الفترة السا�قة على الوضع �مدة إجازة قصو� ال تتجاوز أر�عة 
ا المن�م يومًا) حجزه 42أساب�ع، إن لم تقل، وعندئذ يتبقى من إجازة الوضع وفق الن�ام السعود� ستة أساب�ع (

السعود� لتغ��ة فترة الوضع، وفترة النفاس، و�ما يتفق مع الشر�عة اإلسالم�ة التي قدرت فترة النفاس �أر�ع�ن 
أر�ع�ن ملسو هيلع هللا ىلص كانت النفساء تقعد على عهد النبي ت: "لحديث أم سلمة رضي هللا عنها، قال يومًا �عد الوضع 

قانون العمل ) من 70سعود� ح�ث تنص المادة (و�شا�ه موقف المشرع األردني ن��ره المن�م ال 33".يوًما
لمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة .... قبل الوضع و�عده، مجموع مدتها على أن "ل األردني

                                                           
حقوق المرأة العاملة: دراسة مقارنة ب�ن الشر�عة اإلسالم�ة والقوان�ن الوضع�ة، مجلة المفكر التي تصدر عن جامعة محمد خضر  ،ز�د محمود العقايلة  31

 .423ص، 2012سنة  ،العدد الثامن ،الجزء السا�ع، الجزائر –�س�رة  –�س�رة 
) على أن "�حق 28الذ� تنص ف�ه المادة ( 26/5/2000) بتار�خ 207المعدل �القانون رقم ( 1946�ضاف إل�هم قانون العمل اللبناني الصادر سنة   32

 ،....".المدة التي تتقدم الوالدة والمدة التي تل�هامومة لمدة سبعة أساب�ع تشمل للنساء العامالت في جم�ع الف�ات المب�نة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أ
) منه على أن "تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة 83الذ� تنص المادة ( 2003) لسنة 35وأ�ضا قانون العمل الُعماني الصادر �المرسوم السل�اني رقم (

  س�ن يومًا .....".وذلك لمدة خم فترة ما قبل و�عد الوالدةلتغ��ة 
ه، ردًا على سؤال عن وقت انتهاء مدة النفاس،  1440رجب  21الموقع الرسمي لسماحة الش�خ ابن �از رحمه هللا، األر�عاء  33

https://binbaz.org.sa/fatwas/11069 
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عشرة أساب�ع، على أن ال تقل المدة التي تقع من هذه اإلجازة �عد الوضع عن ستة أساب�ع ...". والحق�قة أن 
) 65ون��ره األردني يتفق تمامًا مع موقف االتفاق�ات العر��ة، ومن ذلك نص المادة (موقف المن�م السعود� 

ح�ث نصت على أن "للمرأة العاملة  1976) لسنة 6من االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل (معدلة) رقم (
مدة انق�اعها الحق في الحصول على راحة قبل الوضع و�عده، لمدة ال تقل عن عشرة أساب�ع، على أال تقل 

 1976) لسنة 5�عد الوضع عن ستة أساب�ع ...."، وهو نفس موقف االتفاق�ة العر��ة �شأن المرأة العاملة رقم (
) على أن "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة .... قبل و�عد الوضع، لمدة ال 10ح�ث تنص المادة (

ة �عد الوضع عن ستة أساب�ع ...". و�ذلك يتفق موقف تقل عن عشرة أساب�ع، على أال تقل مدة هذه اإلجاز 
المشرع�ن السعود� واألردني مع توجه االتفاق�ات الدول�ة �شأن ضمان إجازة وضع �اف�ة لفترة ما �عد الوالدة، 

من  -1) على أنه "4في المادة ( 2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة الح�ث تنص ا
ن�بق عل�ها هذه االتفاق�ة الحصول على إجازة أمومة ال تقل مدتها عن أر�عة عشر أسبوعًا .... حق أ� امرأة ت

.....تشمل إجازة األمومة فترة إجازة إلزام�ة �عد والدة ال�فل مدتها ستة أساب�ع، ما لم تتفق الح�ومة  -4
ي". بل إنه حرصا من والمن�مات الممثلة ألصحاب األعمال وللعمال على خالف ذلك على الصع�د الو�ن

المشرع الدولي على ضمان �فا�ة فترة إجازة الوضع لفترة ما �عد الوالدة لتحق�ق الغرض من تقر�رها، نصت 
) من ذات االتفاق�ة على أن "تمدد فترة إجازة ما قبل الوالدة �فترة مساو�ة للفترة الفاصلة ب�ن التار�خ 4/5المادة (

 .دون تخف�ض فترة أ� إجازة إلزام�ة �عد الوالدة المفترض للوالدة وتار�خها الفعلي،
�أحق�ة  34نذهب مع الرأ� القائلإجازة الوضع؟ � ق�امهاو�ثور التساؤل عن أثر إجهاض العاملة الحامل على 

العاملة في إجازة وضع لمجرد حدوث واقعة الحمل، وال �قدح في أحق�تها في ذلك نت�جة أو مص�ر حملها: 
من الحمل ق�اسا على التشر�عات اإلمارات�ة  24ر� أن �قع اإلجهاض �عد األسبوع و�شوضعًا أم إجهاضًا، 

 الحجج التال�ة: المحل�ة، و�ؤ�د هذا الرأ�
) عمل اتحاد�، جاء م�لقا، ومن ثم ف�فسر �أن 30أن مص�لح "الوضع" ذاته الذ� ورد في نص المادة ( -1

ودا ح�ا أو م�تا، ففي الحالت�ن، تتعرض المقصود �ه أن تضع المرأة حملها في الم�لق سواء وضعت مول

                                                           
عبد الناصر  .412ص ،1997 ،مصر العر��ةجمهور�ة  –المحلة الكبر�  -دار الكتب القانون�ة  ،التعل�ق على نصوص قانون العمل ،عدلي خل�ل  34

 .109ص ،2007 ،بدون ناشر ،2003لسنة  )12(شرح أح�ام قانون العمل الصادر �القانون رقم  ،توف�ق الع�ار
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العاملة الحامل لمعاناة الحمل ومتاعبه، إذن الوضع المبرر الستحقاق اإلجازة �شمل الفرض�ن معا: فرض 
 وضع مولود حي، وفرض وضع مولود م�ت من إجهاض.

، �ح�ث اختالف أهل القانون وأ�ضا أهل ال�ب في تحديد مع�ار حاسم لمص�لحي "الوالدة" و"اإلجهاض" -2
تستحق العاملة إجازة الوضع في األولى، ب�نما تستحق إجازة مرض�ة في الثان�ة. فالعاملة الحامل تستحق 

 . 35إجازة الوضع في الحالت�ن سواء �ان المولود ح�ا أو م�تا 
أن العاملة ل�ست مسؤولة عن نت�جة حملها، إال في حالة واحدة إذا تعمدت إجهاض نفسها، وعندئذ �سق�  -3

في هذه اإلجازة ردًا على قصدها. أما من ساء وضعها الصحي �سبب الحمل وانتهى أهل الخبرة من حقها 
 .36األ�باء إلى ضرورة التضح�ة �الجن�ن ألسباب �ب�ة محضة، ف��ل لها الحق في إجازة الوضع

ؤلمة من و�رجح اقتناعنا بهذا الرأ� أنه من الناح�ة ال�ب�ة، تمر المرأة خالل عمل�ة اإلجهاض بتجر�ة م -4
الناح�ة النفس�ة تفوق متاعبها الصح�ة العضو�ة، مما يدفعنا إلى القول �أن العاملة التي أجهضت ألسباب 
�ب�ة غ�ر إراد�ة، هي في أمس الحاجة إلجازة الوضع �ش�ل �فوق حاجة من وضعت مولودا ح�ا، فاألخ�رة 

" وهو في أحضانها، ر�ما �سارع �التخف�ف ورغم متاعبها الصح�ة والنفس�ة، إال أن رؤ�ة ثمرة حملها "المولود
عنها، �خالف من أجهضت وحرمت من ثمرة حملها، فح�مة إجازة الوضع متحققة في حالة اإلجهاض 

 أولى من تحققها في حالة والدة المولود الحي.
هناك عدم من�ق�ة في اشترا� والدة ال�فل ح�ًا الستحقاق العاملة إجازة الوضع، فوضع ال�فل ح�ا هو  -5

 .37سألة "�عد�ة"، ال تعلمها العاملة الحامل إال �عد استحقاقها اإلجازة التي منا�ها: الحمل ول�س الوضعم

                                                           
. 439ص ،2005دراسة عمل�ة في ضوء األح�ام والفتاو�، سنة  –عل�وة مص�فى فتح الباب، شرح قانون الخدمة المدن�ة الجديدة والئحته التنف�ذ�ة   35

شرح  ،محمد لب�ب شنب. 621، صمرجع سابق(الوس�� في قانون العمل لدولة اإلمارات)، حسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك 
، ح�ث حدد 300ص، 2010ال�بعة األولى  مصر، –الناشر م�تبة الوفاء القانون�ة �األس�ندر�ة  ،تنق�ح وائل أنور بندق - أح�ام قانون العمل

أسبوعا من الحمل، واعتبر  28شهور من الحمل، أ� قبل  7إلجهاض �أنه نزول الجن�ن م�تًا وانفصاله عن أمه قبل الموعد المعتاد أ� قبل اكتمال ا
نه أأن العاملة التي تجهض ال تستحق إجازة وضع، و�م�نها الحصول على إجازة مرض�ة. ب�نما ذهبت اآلراء ال�ب�ة إلى تحديد اإلجهاض ال�ب�عي �

للحمل، و�نقسم إلى إجهاض مب�ر �قع قبل أسبوع الحمل الثاني عشر، و�جهاض متأخر �قع �عد األسبوع الثاني  20إسقا� الجن�ن قبل األسبوع ال
 https://www.webteb.comعشر، مما يؤ�د أن أمر اإلجهاض محل خالف ب�ن رجال القانون ورجال ال�ب، راجع موقع 

 وما �عدها. 24ص مرجع سابق، ،عبد الباس� عبد المحسن  36
جهضت، فما الح�م؟ هل نعتبر إجازتها عندئذ إجازة وضع؟ لنتصور عاملة حامل في الشهر الثامن بدأت في الق�ام �إجازة الوضع �مناسبة الحمل، ثم أُ   37

 .إجازة مرض�ة ؟! –وعلى خالف إرادتها و�رادة صاحب العمل  –أم نعتبر ما قامت �ه 

19



 جازة الوضع للمرأة العاملةإ

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

) من 4يؤ�د هذا الرأ� معالجة المشرع المحلي في إمارة دبي مسألة إجازة اإلجهاض ضمن المادة رقم ( -6
في الجهات الح�وم�ة  �شأن إجازة األمومة والوضع للمو�فات 2017) لسنة 14المرسوم �قانون رقم (

) من الحمل إجازة وضع مدتها ست�ن 24�إمارة دبي، فقرر للعاملة التي تجهض جن�نها �عد بدء األسبوع (
بتعديل القانون رقم  2017) لسنة 18ب) من القانون رقم (/107يوما. ونفس الح�م تكرر في المادة رقم (

المحل��ن العامل�ن في إمارة دبي. إذن المشرع  �شأن إدارة الموارد البشر�ة للعس�ر��ن 2012) لسنة 6(
المحلي إلمارة دبي �منح للعاملة في الق�اع الح�ومي �إمارة دبي إجازة وضع �مناسبة إجهاضها لمدة ست�ن 
 يوما، فق�اسا على ح�م التشر�ع المحلي نعتقد في سالمة منح ذات اإلجازة لمن تجهض في الق�اع الخاص. 

إلمارات�ة المحل�ة مثل الالئحة التنف�ذ�ة لقانون الموارد البشر�ة إلمارة الشارقة رقم أن نهج �عض التشر�عات ا -7
والتي تبنت ح�ما توف�ق�ا في  2017) لسنة 17والصادرة �قرار المجلس التنف�ذ� رقم ( 2015) لسنة 6(

ذه الحالة ) ح�ث تنص على أن "تنتهي إجازة الوضع بوفاة المولود �عد الوالدة وفي ه67/6المادة رقم (
) يوما اعتبارا من تار�خ الوضع أو ما تبقى من مدتها إذا 40إجازة النفاس ( -تستحق المو�فة ما يلي: أ

توفى المولود أثناء الوالدة أو في نفس يوم الوالدة أو خالل إجازة النفاس". و�أن النص �غ�ر من تك��ف 
بدل�ل عبارة "تنتهي إجازة الوضع بوفاة  إجازة المو�فة الحامل في ح�ومة الشارقة �حسب نت�جة الوضع،

المولود �عد الوالدة": فإذا وضعت مولودا ح�ا، اعتبر النص المو�فة في إجازة وضع، و�ذا وضعت مولودا 
يوما من الوالدة ( أ� خالل إجازة النفاس)،  40توفي أثناء الوالدة أو في نفس يوم الوالدة أو خالل 

وال شك أن مثل هذا الحل ف�ه اعتراف ضمني �أن المو�فة �مجرد حملها فتعتبرالمو�فة في إجازة نفاس؟!. 
استحقت إجازة الوضع، ولذلك �ان �جب الثبات على هذا التك��ف إلجازة المو�فة الحامل، و�غض الن�ر 

 عن نت�جة الوضع: مولود حي أم مولود م�ت.
، 38جازة حمل نسبة لمناطها وهو الحملنه�ب �المشرع أن �طلق على هذه اإلجازة: إلذلك، وتصح�حا للمفاه�م، 

أما تسم�تها �إجازة الوضع أو األمومة فهو أمر يث�ر لبسا وتساؤالت عن نت�جة الحمل مولودا أم إجهاضا، و�لها 
 . 39أمور لم �قصدها المشرع ولم �ضعها في اعتباره، وهو �صدد تقن�ن هذه اإلجازة

                                                           
ح�ث �قول "فالسبب الموجب الستحقاق إجازة الوضع هو الوالدة، والتي ماه�تها انفصال  6ص ،مرجع سابق ،عبد التواب عبد الحل�مع�س ذلك، سالمة   38

 .621. حسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك، مرجع سابق (الوس�� في شرح قانون العمل لدولة اإلمارات)، صالجن�ن عن أمه ....."
�إضافة البند (ج) إل�ها والمتضمن منح العاملة ) من قانون العمل البحر�ني 32لرد على اقتراح بتعديل نص المادة (اوزارة العمل البحر�ن�ة إلى بل ذهبت   39

لإلجهاض  يوما في حاالت اإلجهاض أو والدة �فل م�ت، وح�ر تشغ�لها خالل األر�ع�ن يوما التال�ة 60في الق�اع األهلي إجازة مدفوعة األجر مدتها 
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) 30؟. لم يرد في المادة (في قانون العمل اإلماراتي  ضعو�ثور التساؤل عن إجراءات بدء الق�ام �إجازة الو 
عمل اتحاد� إماراتي أ� إشارة إلجراءات الق�ام �إجازة الوضع. ولكن ن�ام�ا ال �جوز في أ� عمل مؤسسي 
أن ينصرف أفراده عنه أو يلتحقوا �ه دون إخ�ار أو إشعار، لهذا �جب على العاملة الحامل الراغبة في بدء 

ة الوضع أن تخ�ر صاحب العمل برغبتها، حتى يتسنى له تدب�ر البديل من العمال حفا�ا على الق�ام �إجاز 
 .  40نسق العمل �المنشأة

و�خ�ار صاحب العمل برغبة العاملة الحامل في الق�ام �إجازة الوضع، ل�س له ش�ل خاص، وال يلزم إتمامه 
ل�س �مبر�ء لذمة صاحب  –�ما قلنا  –امه بوس�لة مع�نة، بل يتم �أ� وس�لة وفي أ� ش�ل. بل إن عدم إتم

 العمل من تقص�ره في ق�ام الحامل �إجازة الوضع.
  

                                                           
ققة على أرض أو الوالدة الم�تة، وت�بق �شأنها األح�ام المتعلقة �إجازة الوضع، فأوضحت وزارة العمل البحر�ن�ة "أن الغا�ة من التعديل المقترح متح

لمرأة العاملة متى ما انفصل ، تستف�د منها ا2012) لسنة 36) من قانون العمل في الق�اع األهلي رقم (32الواقع، ألن إجازة الوضع الواردة �المادة (
) 32أشهر من الحمل، و�التالي فإن التعديل المقترح ال �ض�ف جديدا" وأضافت وزارة العمل "وأن مص�لح "الوضع" الوارد �المادة ( 6عنها الجن�ن �عد 

عاملة من حقها االستفادة من إجازة من القانون ورد م�لقا، و�بقى الم�لق على إ�القه، وال �جوز تخص�صه �غ�ر مخصص، ومن ثم فإن المرأة ال
) �صرف الن�ر عن مدة الحمل. وفي إجازة التعديل المقترح انتقاص من حقوق العاملة ح�ث ال �م�نها االستفادة 32الوضع المقررة �موجب المادة (

ة اإل�قاء على النص الحالي دون تعديل، ألنه أشهر. ورأت وزراة العمل البحر�ن� 6من إجازة الوضع المقررة، إال إذا وضعت �عد فترة حمل ال تقل عن 
     6/4/2018بتار�خ  –�غ�ي جم�ع حاالت الوضع، سواء تم الوضع �عد اكتمال فترة الحمل، أو قبل ذلك، راجع جر�دة الو�ن البحر�ن�ة 

مجلة البحوث القانون�ة واالقتصاد�ة التي تصدر  ،ةحما�ة األمومة في مشروع قانون العمل الجديد ومعاي�ر العمل الدول�ة والعر�� ،محمد أحمد إسماع�ل  40
 .28، ص2001ع مايو  ،15السنة  ،مصر –عن �ل�ة الحقوق جامعة بني سو�� 
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 الفرع الثاني
 لعاملة الحامل ال�وم�ة لعمل الساعات  ت�ف�ض

ساعات العمل  تف�د الشهادة ال�ب�ة المثبتة لواقعة الحمل في تم��ن صاحب العمل من الوفاء �التزامه بتخف�ض
في الشهور األخ�رة من  -في التشر�عات التي تقرره  -با ما يتقرر ، وهو تخف�ض غاللحاملال�وم�ة للعاملة ا

و�راعى أن تخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة للعاملة الحامل ل�س متعلقا �إجازة . ، ول�س �وال شهور الحملالحمل
لن تستف�د من التخف�ض  لثبوت حملها وقبل ق�امها �اإلجازة، ح�ث إنها �أثرالوضع، فهي تتمتع بهذا التخف�ض 

إال في فترة عملها �المنشأة، فإذا ما قامت �إجازة الوضع، توقفت عن االستفادة من هذا الضا�� من ضوا�� 
 .تشغ�ل العاملة الحامل

الس�ما في شهوره األخ�رة، إال أن قانون العمل  هاحملورغم عدالة هذا الح�م الذ� يراعي معاناة المرأة من  
بهذا التخف�ض، مما �عد قصورا واضحا في أح�ام تشغ�ل النساء، ولذا  نصاً  يتضمناتي لم االتحاد� اإلمار 

بت�ف�ض المقررة في قانون العمل ضا�طا  نه�ب �المشرع اإلماراتي أن �ض�ف ضمن ضوا�ط تشغ�ل النساء
 جج التال�ة:للح ،ساعات عمل المرأة الحامل �مقدار ساعة واحدة على األقل اعتبارا من الشهر السا�ع للحمل

�جب التي قضت �أنه " 1976) لسنة 5من االتفاق�ة العر��ة �شأن المرأة العاملة رقم ( )9( تفع�ال للمادة -1
ولى ثناء الفترة االخ�رة للحمل، وفي الفترة األأف بها المرأة العاملة كلّ عمال التي تُ العمل على تخف�ف األ

 ".........عقب الوالدة، 
المجلس األعلى لألمومة وال�فولة واالتحاد النسائي العام في ن ضمن توص�ات ) م2( عمال �التوص�ة رقم -2

خفض ساعات عمل المرأة تُ التي تقرر "و  ،1620ل إجازة األمومة) في سنة (تعدي �شأن 41دولة اإلمارات
 دخولها الشهر السا�ع من الحمل". دالحامل �مقدار ساعة واحدة �ع

الفقرة الثان�ة  تنصح�ث ، الحمل من آثارالتي نصت على هذا األثر استهداء �التشر�عات العر��ة المقارنة  -3
 2008) لسنة 126معدال �القانون رقم ( 1996) لسنة 12) من قانون ال�فل المصر� رقم (70من المادة (

"وتخفض ساعات العمل ال�وم�ة للمرأة الحامل ساعة على األقل اعتبارا من الشهر السادس  أن على

                                                           
) 1، هذا المجلس الذ� أنشيء �المرسوم االتحاد� رقم (موقع المجلس األعلى لألمومة وال�فولة اإلماراتي https://www.scmc.gov.aeراجع   41

   .2003لسنة 
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) من مشروع قانون العمل المصر� الجديد الذ� �خفض ساعات 50هذا الح�م المادة ( تللحمل..". �ما أكد
 عمل العاملة الحامل ساعة على األقل بدءا من الشهر السادس لحملها. 

وما إذا �ان مرهونا  ال�وم�ة، �ثور التساؤل عن مرات تمتع العاملة الحامل بهذا الت�ف�ض لساعات العملو 
ال �شتر� قانون العمل اإلماراتي ؟ أم تستف�د من هذا الت�ف�ض مهما �انت مرات حملها ؟�عدد مرات حمل مع�نة

قصر منح إجازة الوضع على عدد مع�ن من مرات الحمل. والحق�قة أن في التجاوز عن هذا الشر� (شر� عدد 
ذلك قانون العمل مع�ن لمرات الحمل المبررة الستحقاق إجازة الوضع) يتم�ز قانون العمل اإلماراتي (ومثله في 

)، )32ن العمل البحر�ني في المادة ()، وقانو 151)، ون�ام العمل السعود� في المادة (24الكو�تي في المادة (
) 83التي تنص المادة رقم ( 2003لسنة  35عن غ�ره من قوان�ن العمل العر��ة، مثل قانون العمل الُعماني رقم 

اصة لتغ��ة فترة ما قبل و�عد الوالدة وذلك لمدة خمس�ن يوما براتب منه على أنه "تمنح المرأة العاملة إجازة خ
شامل و�ما ال يز�د على ثالث مرات �وال مدة الخدمة لد� صاحب العمل"، ومثل قانون العمل المصر� رقم 

) الذ� �قصر منح المرأة العاملة إجازة الوضع على مرت�ن فق� �وال مدة 91في مادته ( 2003لسنة  12
وال شك ان موقف التشر�ع اإلماراتي (مثله في ذلك مثل مع�م التشر�عات الخل�ج�ة) �عد أكثر اتفاقا . 42خدمتها

 �شأن المرأة العاملة.  43مع معاي�ر العمل الدول�ة
والحق�قة، أن وصف تجاوز القانون عن عدد مرات الوضع الستحقاق هذه اإلجازة ال �عد أمرًا مستحسنًا إال في 

ن الدولة لديها قلة في عدد الس�ان، وتحر�ها بواعث تحف�ز النساء على اإلنجاب لز�ادة أحوال خاصة، ح�ث تكو 
النسل وتع��م القوة البشر�ة في الدولة، وهو أمر بال شك متحقق بوضوح في مع�م دول الخل�ج، ومن ب�نها 

لة الحامل إجازة وضع دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، لهذا �ان موقف قانون العمل اإلماراتي الذ� منح العام

                                                           
 ثالث مراتالمرأة العاملة الحامل الحق في إجازة الوضع ع�ي ت 1981لسنة  )137(قانون العمل المصر� السابق رقم ) من 154المادة رقم ( تان�  42

نون هذا التراجع في حما�ة المرأة العاملة الحامل �أن قا 2003) لسنة 12�وال مدة خدمتها، و�ررت المذ�رة اإل�ضاح�ة لقانون العمل الحالي رقم (
�ان "يتجاهل مش�لة �بر� تعاني منها مصر، ونعني بها مش�لة ز�ادة الس�ان، لذلك فإنه على الرغم مما �ح��  1981) لسنة 137العمل السابق رقم (

 بهذا الح�م من اعتبارات إنسان�ة فال �م�ن تجاهل ال�روف االقتصاد�ة إذ أن مصر تعاني من مش�لة تزايد الس�ان �ش�ل مخ�ف".
على أن "تتخذ الدول األ�راف  1979) من اتفاق�ة األمم المتحدة �شأن القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة لسنة 16/1المادة رقم (نصت   43

و� اس تساجم�ع التداب�ر المناسبة للقضاء على التم��ز ضد المرأة في �افة األمور المتعلقة �الزواج والعالقات األسر�ة، و�وجه خاص تضمن، على أس
نصت  الرجل والمرأة: ...... (ه) نفس الحقوق في أن تقرر �حر�ة و�شعور من المسؤول�ة عدد أ�فالها والفترة ب�ن إنجاب �فل وآخر ......". �ما

�أنه  2000 ) لسنة183رقم (االتفاق�ة الدول�ة �شأن حما�ة األمومة التي تكمل  2000توص�ة حما�ة األمومة لسنة من  )1(المادة الفقرة الثان�ة من 
  "ينبغي النص على مد إجازة األمومة في حالة تعدد الوالدات".
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دون حد أقصى لعدد مرات حملها، استجا�ة لهذا الهدف ومواكبة ل�روف المجتمع اإلماراتي، ومتفقا مع معاي�ر 
 .44العمل الدول�ة

كما يثور التساؤل عن قصر استفادة العاملة الحامل من ت�ف�ض ساعات عملها ال�وم�ة على حالة الحمل 
ال �شتر� الستحقاق  وسائل اإلنجاب الصناعي؟ ولو �ان حملها �مساعدةأم تمتد هذه االستفادة  ؟يالطب�ع

المرأة العاملة إجازة الوضع ومن ثم استفادتها من تخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة أن ��ون َحملها �ب�ع�ًا، فهي 
قبل تتمتع بهذا التخف�ض ولو تم حملها من خالل تقن�ات المساعدة على اإلنجاب (اإلنجاب الصناعي). وال �

االدعاء �أن حملها صناع�ا هو قر�نة على سوء ن�تها في الحصول على إجازة وضع وتخف�ض ساعات عملها، 
ذلك أن اإلنجاب حق �فلته الشر�عة اإلسالم�ة، وحث اإلسالم على الذر�ة والترغ�ب ف�ها واعتبرها المقصد 

مل أن تناقض الشر�عة اإلسالم�ة وهي األصلي من النكاح، وال �جوز للتشر�عات الوضع�ة ومن ب�نها قانون الع
. فاإلنجاب الصناعي هو أمر مشروع شرعا وقانونا 45مصدر رئ�سي للتشر�ع في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة

وال تستحق من تسلك �ر�قه عقابها �الحرمان من إجازة الوضع، و�ال نكون  46في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة
 أساس القدرة اإلنجاب�ة. أمام تم��ز ب�ن النساء على

 أ�ضا يتساءل البعض عن مد� استحقاق العاملة لت�ف�ض ساعات عملها ال�وم�ة ولو �ان حملها سفاحا؟
نؤ�د الرأ� القائل �أنه ال �شتر� الستحقاق هذه اإلجازة وتخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة أن تستند إلى عقد زواج 

ملة حملت من عالقة آثمة ومع ذلك تستحق إجازة الوضع، أما صح�ح شرعا (رسم�ا أو عرف�ا)، فقد تكون العا
عقابها على فعلتها المش�نة فمحله في قانون العقو�ات ول�س في قانون العمل. و�ناء عل�ه، للعاملة الحامل 

                                                           
) منها على أن "ينبغي النص على مد إجازة 1/2والتي نصت المادة ( 2000) لمن�مة العمل الدول�ة �شأن حما�ة األمومة 191التوص�ة رقم (راجع   44

�شأن القضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة لسنة  ألمم المتحدة) من اتفاق�ة ا16راجع المادة رقم (أ�ضًا األمومة في حالة تعدد الوالدات"، 
قات ح�ث تنص على أن "تتخذ الدول األ�راف جم�ع التداب�ر المناسبة للقضاء على التم��ز ضد المرأة في �افة األمور المتعلقة �الزواج والعال 1979

ل والمرأة: ...(ه) نفس الحقوق في أن تقرر �حر�ة و�شعور من المسؤول�ة عدد أ�فالها، والفترة األسر�ة، و�وجه خاص تضمن، على أساس تساو� الرج
 ب�ن إنجاب �فل وآخر، ......".  

 ".......الدستور اإلماراتي على أن "اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد، والشر�عة اإلسالم�ة مصدر رئ�سي للتشر�ع ف�ه...) من 7المادة رقم (نص ت  45
، 2016) لسنة 4) من قانون المسؤول�ة ال�ب�ة رقم (14المادة (في شأن ترخ�ص مراكز اإلخصاب �الدولة،  2008) لسنة 11القانون االتحاد� رقم (  46

ن من مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد� في شأ 2019مارس  27في كما أن لجنة الشؤون الصح�ة والب���ة في المجلس الو�ني االتحاد� قد انتهت 
  .https://www.albayan.ae، راجع موقع جر�دة الب�ان اإلمارات�ة المساعدة ال�ب�ة على اإلنجاب
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ملها ، فهي تستحق إجازة الوضع ولو �ان ح47الم�البة �إجازة الوضع دون اشترا� أن ��ون حمًال شرع�ا
 نا في ذلك:وحجت، 48ِسفاحا

 . 49أن معاي�ر العمل الدول�ة تنحى نفس االتجاه -1
) 30قواعد تفس�ر النصوص تؤ�د هذا االتجاه، فحق العاملة الحامل في إجازة الوضع �ما ورد في المادة ( -2

من قانون العمل اإلماراتي االتحاد� جاء ُم�لقًا، فال �جوز تق��ده إال بدل�ل. فالنص �ستخدم لف�ة "وضع" 
قة دون ق�د، ف�بقى الم�لق على إ�القه وال �جوز تق��ده، ومن ثم فهي تن�بق على من وضعت �ص�غة م�ل

 �فال سواء �ان مولودا شرع�ا أو غ�ر ذلك. 
إن إجازة الوضع هي حق قرره القانون ألغراض إنسان�ة �حتة تتعلق �حما�ة األمومة، فهي ل�ست م�افأة  -3

. فح�مة تقر�ر 50ِسفاحًا عقا�ًا لها على فعلتها الُمش�نة تحصل عل�ها الحامل شرعًا، وتحرم منها الحامل
اإلجازة وهي حما�ة المرأة من اآلالم والمتاعب الصح�ة والنفس�ة التي تمر بها عقب الوالدة، متحققة في 

 الحالت�ن، حالة المولود الشرعي وحالة المولود غ�ر الشرعي.
 2008) لسنة 11لموارد البشر�ة االتحاد� رقم (ق�اسًا على استحقاق العاملة الحامل الخاضعة لقانون ا -4

) لسنة 17، والمرسوم �قانون اتحاد� رقم (2011) لسنة 9المعدل �موجب المرسوم �قانون اتحاد� رقم (
) منه تنص على أن "تمنح المو�فة المع�نة في و��فة دائمة إجازة وضع براتب 53/1، فالمادة (2016

ر القانون منح العاملة الحامل في الق�اع الح�ومي الحق في إجازة إجمالي لمدة ثالثة أشهر"، وه�ذا أق
 الوضع �ص�غة م�لقة، والم�لق ��ل على إ�القه.

                                                           
منشأة  ،الً تشر�عًا وفقهًا وقضاء وت�ب�قًا وص�اغة وأح�امًا وتحل� 2003لسنة  )12(القانون رقم  –موسوعة قانون العمل  ،قدر� عبد الفتاح الشهاو�   47

. حسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك، مرجع سابق (الوس�� في قانون 238ص ،2003سنة  ،مصر –اإلس�ندر�ة  –المعارف 
 وما �عدها. 621العمل لدولة اإلمارات)، ص

، فاح أ� ابن زنىأقام معها من غ�ر زواج شرعي، وابن سِ  افح المرأة أ�فاحا أ� ��ر�قة غ�ر شرع�ة، وسَ ، وتزوج المرأة سِ ىفاح لغة هو الزنمعنى السِ   48
 .www.almaany.comراجع موقع 

) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن "لألمومة وال�فولة حق في رعا�ة ومساعدة خاصت�ن، ولجم�ع األ�فال حق 25/2تنص المادة رقم (  49
من االتفاق�ة الدول�ة �شأن حما�ة األمومة مراجعة  2ر الزواج أو خارج هذا اإل�ار"، أ�ضا المادة التمتع بذات الحما�ة االجتماع�ة سواء ولدوا في إ�ا

 .1952لسنة  103رقم 
الدول�ة  الباس� عبد المحسن، ورقة عمل حول "الحما�ة القانون�ة للمرأة في تشر�عات العمل العر��ة (دراسة للواقع والمأمول في ضوء معاي�ر العملعبد   50

 –المنامة  –��ة)"، الورشة األولى لمؤتمر قضا�ا المرأة وتحد�ات العصر "نحو وث�قة عر��ة لحقوق المرأة"، ورشة الحقوق االقتصاد�ة للمرأة العر��ة والعر 
 .25، ص2013من نوفمبر  21و 20مملكة البحر�ن، خالل الفترة 
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 الفرع األول
 الق�ام �إجازة الوضع بدءفترة تحديد 

هذه اإلجازة  �ون  خالفا حولمن الوضوح �ما ال يث�ر ) عمل اتحاد� إماراتي 30نص المادة (ص�اغة  إن
"..... مدتها خمسة وأر�عون يومًا تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تل�ها ...."، فال  )إجازة الوضع(

�جوز للعاملة الحامل أن تستنفذ مدة هذه اإلجازة �لها قبل الوضع، �ما ال �صح أن ُترج�ها لتتمتع بها �املة 
فترات من األساب�ع األخ�رة من  –و�حسب �روفها الصح�ة  –مدتها لتغ�ي �عد الوضع، بل عل�ها أن توزع 

 .  30الحمل، والوضع، وفترات من النفاس
يوما  40(حوالي تسعة أشهر)، و�ول فترة النفاس ( الحملإذ لما �انت مدة هذه اإلجازة ال تغ�ي �ول فترة 

صف)، ف�لزم الب�ان�ن الرا�ع (تار�خ تقر�بي يوما فق� (أ� شهر ون 45�عد الوضع)، بل تقتصر هذه اإلجازة على 
 لبدا�ة الحمل)، والخامس (تار�خ تقر�بي لموعد الوضع) من ب�انات الشهادة ال�ب�ة، حتى �م�ن مراقبة توز�ع

يومًا فق�) �ما �غ�ي فترات من األساب�ع األخ�رة من الحمل  45هذه اإلجازة (وهي فترات  العاملة الحامل
 ل، ثم الوضع، ثم فترات من النفاس.لحمل قسوة وعناء على الحام�اعتبارها أشد فترات ا

إجازة قبل الوضع للق�ام �صر بوضوح �ما ال يدع للعاملة الحامل من فرصة ولما �انت مدة إجازة الوضع من القِ  
ما �عد الوضع  فترةلتغ��ة  تبقى المدة األ�ول من اإلجازةحتى أ�ام على أقصى تقدير  خمسة لفترة سو� 
يوما فق� إلجازة �عد الوضع،  40 =أ�ام إجازة قبل الوضع  5 –يوما  45فاس ( إجمالي مدة إجازة الوضع والن

وه�ذا يبدو واضحا جل�ا أن مدة إجازة الوضع المقررة في قانون . وهي مدة �الكاد تغ�ي فترة النفاس وحدها)
 العمل االتحاد� من الِقصر �ما ال �حقق الح�مة من إقرارها. 

أن "للعاملة أن تحصل على إجازة وضع ... مدتها خمسة على التي تنص تحاد� عمل ا) 30المادة (ن و�بدو م
ترك الحر�ة �املة  المشرع اإلماراتيوأر�عون يومًا تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تل�ها ..."، أن 

                                                           
الح�ض، وتعّد هذه الفترة فترة  النفاس هو الفترة التي تلي عمل�ة الوالدة، سواء أكانت والدة �ب�ع�ة أم ق�صر�ة، والتي ينزل خاللها الدم �ما في فترة نإ  30

مضاعفات �عد الوالدة، أو اإلصا�ة �االكت�اب   �أ� حرجة في ح�اة المرأة ح�ث تحتاج ف�ها إلى عنا�ة صح�ة، وجسد�ة، ونفس�ة �ب�رة لتجنب اإلصا�ة
تختلف مدة النفاس من امرأة إلى أخر�، ومن والدة إلى أخر� عند المرأة نفسها، و��ون لون الدم أحمر فاتح في األسبوع األول، ثّم �صبح . و �عد الحمل

راجع الموقع  .أساب�ع، أو تبقى �عض اإلفرازات وق�رات متق�عة من الدمقاتمًا، ثّم �صبح بلون بني، و�م�ن أن �ختفي تمامًا �عد أسبوع�ن إلى ثالثة 
 https://mawdoo3.comااللكتروني "موضوع" 

26



 جازة الوضع للمرأة العاملةإ

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

�ح�ر اشتغال العاملة لد� صاحب عمل آخر أما األثر الثالث ف�تعلق ، ذات مستواها االقتصاد�لها الع�ش ب
وسنعالج �ل أثر منهما في م�لب ، �ح�ر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وأثر را�ع يتعلق خالل اإلجازة

 وذلك وفق التفص�ل التالي: مستقل، 

 المطلب األول
 مدة إجازة الوضع 

للعاملة، سواء خالل فترة حملها أو  لتضمنل�ست هدفا تشر�ع�ا في ذاتها، بل قررها المشرع  إن إجازة الوضع
في المرحلة الزمن�ة األولى (فترة الحمل) سالمتها وسالمة لها �ضمن د الوالدة، قدرا مالءما للراحة، فترة ما �ع

بة لرفقة ��بة ب�ن أم وول�دها، وهو ما ال جن�نها، و��فل لها في المرحلة الزمن�ة (فترة ما �عد الوالدة) ب��ة مناس
وهو �صدد تحديد  - . لهذا �حاول المشرع سواء الدولي أو الو�ني51يتحقق وس� ضغو� وأعباء العمل �المنشأة

من وسالمة المولود معاناة الحامل قدر أن �حقق معادلة غا�ة في الصعو�ة، تراعي  -مدة أ�ام إجازة الوضع 
ال تغفل مصلحة صاحب العمل في الحفا� على �امل القوة البشر�ة  ن المعادلة، وفي ال�رف اآلخر مجانب

 العاملة �منشأته وعدم افتقاد أحد منهم لفترة تخل �انت�ام العمل �المنشأة وتؤد� الض�راب نسقه. 
 ألولىن واجبتا البحث و�عمق، أما امدة إجازة الوضع للمرأة العاملة في الق�اع الخاص، مسألت� تث�ر قض�ة

أو مقارنة بتشر�عات اتحاد�ة ومحل�ة أخر� لدولة  ،سواء في ذاتها ،ومد� مناسبتها فتتعلق �عدد أ�ام هذه اإلجازة
العاملة  . أما المسألة الثان�ة، فهي مد� حر�ةمقارنة �التشر�عات العر��ة المقارنةاإلمارات العر��ة المتحدة، أو 

. وسنعالج �ل مسألة من قبل الوضع وما �عده ماي تفتر ل –رغم محدوديتها  -زة الوضع مدة إجافي توز�ع 
 هات�ن المسألت�ن في فرع مستقل، وذلك على النحو التالي:

  الفرع األول
 الوضع  إجازةعدد أ�ام 

الحق�قة أن مدة إجازة الوضع لن تحقق هدفها وهو راحة العاملة، إال إذا �انت تراعي حصول العاملة على الوقت 
تأقلم عا�ف�ا مع التغ�رات الناجمة عن الوالدة، فضال عن تو��د عالقتها الستعادة عاف�تها والالكافي خارج العمل 

                                                           
منشورات مجلة دراسات الخل�ج  ،دراسة مقارنة - الوضع وفقا لقانون العمل الكو�تياإلجازات المستحقة للعامالت �مناسبة الحمل و  ،جالل محمد إبراه�م  51

 وما �عدها.  52ص ،1989سنة  ،تصدر عن جامعة الكو�ت –والجز�رة العر��ة 
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لهذا �حرص المشرع وهو �حدد هذه اإلجازة أن تكون مدتها مناسبة لتحق�ق غرض   ،52بول�دها الجديد�جن�نها أو 
عاناة الحامل، نستعرض موجزًا م �ما يناسبصعو�ة تحديد مدة إجازة الوضع حتى نتصور اإلجازة وهو الراحة. و 

خالل صور هذه المعاناة، فمن المعلوم �ب�ا أن المرأة تمر بتغ�رات صح�ة عديدة  –ول�س �ل  –عن �عض 
سواء على المستو��ن العضو� أو النفسي، وهي تغ�رات ال تزول إال �الراحة الجسد�ة  ،�عد وضع حملهاحملها و 

لزوال هذه التغ�رات وعودة المرأة لسابق عهدها. ومن قب�ل ما تمر  وعدم التعرض للضغو� النفس�ة، ولمدة تكفي
 ما يلي: ،�ه المرأة من تغ�رات صح�ة سواء على المستو� الجسد� أو المستو� النفسي �سبب الحمل والوضع

فبسبب الوالدة �خرج من المرأة دم، ل�س ألقله مدة محددة، فقد  :53مرور المرأة �ما �سمى مرحلة "النفاس" -1
وتعد مرحلة النفاس للمرأة  .54سأر�ع�ن يوما، وهي أقصى مدة للنفاع �عد الوالدة مباشرة، وقد �ستمر ينق�

مرحلة نقاهة وراحة، و�جب على المرأة ف�ها تفاد� اإلصا�ة �التلوث �الجراث�م. �ما �جب عل�ها االستعانة 
 والر�اضة. ،والن�افة ،خالل هذه المرحلة �التغذ�ة الكاف�ة

و�قصد بذلك انكماش الخال�ا العضل�ة للرحم مع امتصاص  �ما �سمى مرحلة "ان�مار الرحم":مرور المرأة  -2
أكثر محتو�ات هذه الخال�ا بواس�ة الدورة الدمو�ة، �عد أداء الرحم و��فته في الوالدة، وذلك خالل فترة 

محتو�اته.  جرام �عد أن �ان يزن حوالي ��لو جرام بدون  50تبلغ ستة أساب�ع حتى �صبح وزن الرحم 
 .55و�ؤد� هذا االنكماش للرحم إلى وقوعه داخل تجو�� الحوض وعودته إلى حجمه ال�ب�عي

: فمع�م األمهات الجدد Postpartum Depressionمرور المرأة �ما �سمى "كآ�ة ما �عد الوالدة"  -3
ة والمفاج�ة لما �سمى �ضغو� و�آ�ة ما �عد الوالدة �سبب التغ�رات العا�ف�ة الحاد �عد الوضعيتعرضن 

 -قد ��ون جديدًا عل�ها  - إلى أداء دور  "،الزوجة"في ح�اتهن، ومن ذلك: انتقال المرأة من أداء دور 
فضال عما تشعر �ه العاملة الحامل من تغ�رات �ما �شتمل عل�ه من ز�ادة مسؤول�اتها.  "األم"هو دور 

و�عد من أعراض حالة  ر الخارجي.كث�رة على المستو� البدني، والمستو� الهرموني، ومستو� الم�ه

                                                           
سنة  لألمومة وال�فولة،، المجلس األعلى توص�ات المجلس األعلى لألمومة وال�فولة واالتحاد النسائي العام اإلماراتي حول "تعديل إجازة األمومة" 52

 .https://www.scmc.gov.ae، راجع موقع 11ص ،2016
 .https://forum.uaewomen.net، راجع فترة النفاس –الرعا�ة �عد الوالدة  ،موقع الكتروني س�دات اإلمارات 53
  .77ص ،2003ال�بعة األولي سنة  ،مؤسسة النداء �اإلمارات، الجزء الثالث ،ق�وف دان�ة من الكتاب والسنة ،محمود أحمد الق�س�ه  54
 ،شر�ة دار الفراشة لل�باعة والنشر والتوز�ع بب�روت، لبنان ،)ترجمة محمد حس�ن شمس الدين وعب�ر منذر(دل�ل المرأة الحامل  ،مار� �لود دوالها� 55

  ما �عدها. 257ص
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"اكت�اب ما �عد الوالدة": اض�را�ات النوم (إما �عدم القدرة على النوم (األرق)، أو النوم ��ثرة)، تغ�ر في 
الشه�ة (إما �قلتها، أو بنهم شديد لألكل)، عا�فة حادة نحو ال�فل المولود (إما �اإلهمال الشديد، أو �القلق 

شديد تجاه ال�فل إلى حد اإلحساس �الرغبة في إيذائه، الرغبة في الحزن والب�اء البالغ عل�ه)، التوتر ال
المستمر، عدم التذ�ر، اإلحساس �الذنب أو الشك أو العجز، الالمباالة تجاه أنش�ة الح�اة وم�اهرها، 

أن نسبة وتقدر اإلحصائ�ات . 56تأرجح الحالة المزاج�ة لألم إلى حد �صل �المرأة إلى التفك�ر في االنتحار
% من النساء تت�ور حالتهن النفس�ة �عد الوالدة إلى اكت�اب َمرضي تبدأ أعراضه ب�ن األسبوع الثاني 20

لثامن عقب الوالدة. وقد تستمر أعراض "اكت�اب ما �عد الوالدة" ما ب�ن عدة أساب�ع إلى عام اواألسبوع 
أو تناول األدو�ة المضادة  ،ج الجماع�ةكامل في حالة عدم تلقي العالج الالزم والذ� يتضمن جلسات العال

 .57أو �ل�هما ،لالكت�اب
مرور المرأة �ما �سمى �فترة "التقهقر": �سبب الوضع وما �ستتبعه من تغ�رات هرمون�ة تحتاج المرأة فترة  -4

إلى سابق عهدها من ح�ث  ،زمن�ة تمتد من ستة إلى ثمان�ة أساب�ع لكي تعود أعضاء جسمها �عد الوضع
 .  "التقهقر"األعضاء على اإلنتاج، وتسمى هذه الفترة �فترة قدرة هذه 

تبدأ المرأة �عد الوالدة حاجة المرأة لما �سمى "تمار�ن ما �عد الوالدة" ل�عود حجم جسمها إلى سابق عهده:  -5
ل، وذلك مع نها�ة األسبوع الزائد �سبب الحمل، لتعود إلى سابق وزنها قبل الحم �فقد �عض من وزنها

برنامجا ر�اض�ا �سمى "تمار�ن  –و�عد أسبوع�ن من الوالدة  –و�ستلزم هذا الت�ور التزام المرأة  السادس،
 .  58ما �عد الوالدة"

 ،وتغذيته ،متا�عة المرأة لمولودها الجديدإن  معاناة المرأة من مشاكل النوم �سبب رعا�ة المولود الجديد: -6
فل في نومه في ساعات محددة ومنت�مة، و�ل تقتضي من األم السهر �سبب عدم انت�ام ال� ،ورعايته

 ة للنوم لتعو�ض ما تعان�ه من أرق �سبب �فلها الجديد.من توتر األم �سبب حاجتها الماسهذا يز�د 

                                                           
  www.mayoclinic.orgراجع موقع  56
 www.webmed.com راجع موقع 57
 .260ص مرجع سابق، ،والها�مار� �لود د 58
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فترات زمن�ة ممتدة،  ،تستغرق لتجاوزها والتعافي منها الوالدةكل هذه المراحل والتغ�رات التي تمر بها المرأة �عد 
ومد� قدرتها على مجابهة ال�روف  ،�حسب تكو�نها الجسماني والنفسي ،امرأة ألخر�  من -نسب�ًا  –تتفاوت 

 ، بل تتفاوت ف�ها المرأة ذاتها من حمل ألخر.تمر بها �سبب والدة �فلها الجديدة التي

وألجل ما سبق، وهو ل�س �ل ما تعان�ه العاملة �سبب حملها ووضعها، بل هو صورة موجزة عنه، تتفاوت 
ن عدم اضمل في محاولة�ة في تحديد مدة إجازة الوضع للعاملة في الق�اع الخاص، الدول�ة والو�ن التشر�عات

أما هدر مصلحة صاحب العمل. �ما ي صر مدتها �ما �جور على حق العاملة، وال إ�التها عن الحاجةقِ 
مثل  يوما) 98( أسبوع 14إلى حد  -حما�ة للمرأة  –تصل بهذه اإلجازة  فقد اتفقت على أن االتفاق�ات الدول�ة

من حق أ� ) التي نصت على أنه "4/1(المادة في  2000) لسنة 183�ة األمومة رقم (لحما الدول�ةتفاق�ة الا
 14{، "..... أر�عة عشر أسبوعاامرأة تن�بق عل�ها هذه االتفاق�ة الحصول على إجازة أمومة ال تقل مدتها عن 

 2000�شأن حما�ة األمومة ) 191في التوص�ة رقم (لدول�ة من�مة العمل ا نجدبل   .}يوما 98=  ااسبوع
) منها على أنه "ينبغي أن تسعى الدول األعضاء إلى مد فترة إجازة األمومة المشار 1المادة رقم (في نصت 

 .} يوما 126 = أسبوعا 18( .على األقل" ثمان�ة عشر أسبوعاً إلى  ،) من االتفاق�ة4إل�ها في المادة (

في تحديد مدة إجازة الوضع لغة مختلفة عن اللغة التي  فقد استخدم �عضها الوطن�ة العر��ة التشر�عاتأما 
التشر�عات الو�ن�ة العر��ة  أما ،"�األساب�ع"فاألخ�رة حددت مدة إجازة الوضع  استخدمتها االتفاق�ات الدول�ة،
 ق�ات الدول�ة. امثله في ذلك مثل االتف "�األساب�ع"، و�عضها اآلخر حددها "�األ�ام"فبعضها حدد مدة هذه اإلجازة 

(أ� يوما  45ما ب�ن  الوضع إجازةمدة في تحديد  تتراوحو�جماال �م�ن القول �أن التشر�عات الو�ن�ة العر��ة 
العر��ة و�م�ن تقس�م االتجاهات التشر�ع�ة ، )اأسبوع 14(أ�  يوما 98واساب�ع �قل�ل)  6تقر�با ما يز�د عن 

 :زمن�ة �شأن �ول أو ِقصر مدة إجازة الوضع حسب التالي تو�اتفي هذا الخصوص إلى مس
وال �شمل هذا المستو�  ،) أسبوعا14) يوما أ� ما �عادل (98: �حدد مدة إجازة الوضع ب (المستو� األول

 ).87(المادة  قانون العمل العراقيإال على تشر�ع عر�ي وح�د، هو 
، وال اواحد امنقوصا منها يوم ) أسبوعا13حوالي (يوما أ� ) 90�حدد مدة إجازة الوضع ب (: المستو� الثاني

 ).91(المادة  قانون العمل المصر� �ضم أ�ضا سو� تشر�ع عر�ي واحد، هو 
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(المادة ن�ام العمل السعود� ) أساب�ع، و�ضم 10) يوما أ� (70�حدد مدة إجازة الوضع ب (: المستو� الثالث
 ).70(المادة  انون العمل األردنيق)، 24(المادة  قانون العمل الكو�تي)، 151

 قانون العمل البحر�نيأ�ام، و�ضم  4) أساب�ع + 8) يوما أ� (60: �حدد مدة إجازة الوضع ب (المستو� الرا�ع
 أ)/32(المادة 

قانون ، و�ضم فق� + يوما واحدا ) أساب�ع7) يوما أ� (50إجازة الوضع ب ( �حدد مدة: المستو� ال�امس
 ). 83ادة (الم العمل الُعماني

العمل  قانون ، و�ضم فق� تحديدا ) أساب�ع7) يوما أ� (49�حدد مدة إجازة الوضع ب (: المستو� السادس
 ).28(المادة  نياللبنا

قانون أ�ام، و�ضم فق�  3) أساب�ع + 6) يوما أ� حوالي (45: �حدد مدة إجازة الوضع ب (المستو� السا�ع
 ).30 (المادة العمل االتحاد� اإلماراتي

لحما�ة التشر�ع�ة للعاملة الحامل في الق�اع الخاص، نجد أن التشر�ع اإلماراتي الزمن�ة ل مستو�اتالو�تأمل 
في  اإلماراتي نص قانون العمل االتحاد�، فقد 59إجازة الوضع مدةتوف�ر هذه الحما�ة من ح�ث  أقلهن في

 .".. يوما وأر�عون  خمسة مدتها كامل �أجر وضع جازةإ على تحصل أن للعاملة" على أن) 30رقم ( المادة
 

، في الق�اع الح�وميلعاملة اإلجازة ل مدة هذهفي الق�اع الخاص، و  ن مدة إجازة الوضع للعاملةب�ما و�ذا قارنا 
في  وفق قانون الموارد البشر�ةلمدة أ�ول تتمتع �إجازة وضع في الق�اع الح�ومي لمرأة العاملة سنجد أن اف

) من القانون التي تنص على أن 53/1حسب المادة رقم ( 60المعدل 2008) لسنة 11الح�ومة االتحاد�ة رقم (
فقانون الموارد البشر�ة  .""تمنح المو�فة المع�نة في و��فة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثالثة أشهر

، في الوقت اوع) أسب12(أ� ما �عادل  ،�منح المرأة العاملة في الق�اع الح�ومي إجازة وضع لمدة ثالثة أشهر
 6(يومًا أ� ما �عادل  45إجازة وضع لمدة الق�اع الخاص في الذ� �منح ف�ه قانون العمل االتحاد� للعاملة 

                                                           
 advocates.com-https://blog.mlمقالة منشورة على موقع  ،إجازة الوضع الخاصة �المرأة العاملة وفقا لقانون العمل اإلماراتي، محمد المرزوقي  59
، والمرسوم 2011) لسنة 9د� رقم (معدل �المرسوم �قانون اتحا، و 5/10/2008، بتار�خ 38م�رر، السنة  485منشور �الجر�دة الرسم�ة �العدد   60

، والذ� أصبح نافذا �عد مرور أر�عة أشهر من تار�خ نشره، 26/9/2016، وهذا التعديل األخ�ر الذ� صدر في 2016) لسنة 17�قانون اتحاد� رقم (
قبل التعديل) إلى ثالثة  53/1( المادة هو الذ� ُ�عَز� إل�ه فضل ز�ادة مدة إجازة الوضع للعاملة �الق�اع الح�ومي، من ست�ن يوما أ� من شهر�ن 

 .�عد التعديل) 53/1أشهر (المادة 
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عاملت�ن تشتر�ان في نفس العارض امرأت�ن . هذا الفارق الصارخ في مدة إجازة الوضع ب�ن أ�ام) 3أساب�ع + 
 �ومي، والثان�ة تعمل �ق�اع خاص. ألولى تعمل �ق�اع حمبرر سو� أن االصحي (الحمل والوالدة)، ل�س له من 

ل حول مد� ، التساؤ 61و��رح هذا التفاوت في مدة إجازة الوضع ب�ن امرأت�ن متماثلت�ن في المراكز القانون�ة
 ؟. ت العر��ة المتحدة لتم��ن المرأة، ومع س�اسة الدولة وتوجهاتهارؤ�ة دولة اإلمارا اتفاق هذا الوضع مع

ا، إن التفاوت في تحديد مدة إجازة الوضع في �ل ق�اع من ق�اعات العمل (ح�ومي اتحاد� ومحلي قوال واحد
خاص)، �عتبر أمرا غر�با على نهج دولة اإلمارات ورؤ�تها االسترات�جة، و�قتضي تدخال تشر�ع�ا للتسو�ة في  –

 ج التال�ة:مدة هذه اإلجازة ب�ن �ل العامالت، وفي �ل الق�اعات، يؤ�د رأينا هذا، الحج
الحق�قة التي ال مراء ف�ها، أن دولة اإلمارات العر��ة المتحدة من أكثر الدول حرصا على راحة و�سعاد إن  - أوال

سواء �انوا عامل�ن �ق�اع ح�ومي أو عامل�ن �ق�اع خاص، و الناس ف�ها، سواء �انوا موا�ن�ن أو مق�م�ن، 
لحوامل �شأن إجازة الوضع هو أمر �ضفي على المرأة أ�ما والشك أن التسو�ة في المعاملة ب�ن �ل العامالت ا

. فالسعادة في دولة �روفها اإلنجاب�ةنتاج�ة و ها اإل�روفلتوف�ق ب�ن الدولة على ا تلمس حرصوهي  ،سعادة
اإلمارات ل�ست شعارا تلو�ه األلسنة، بل رؤ�ة دولة واسترات�ج�ة متكاملة تخدمها س�اسات تنف�ذ�ة تحققها، فقد 

البرنامج الو�ني للسعادة  2016ت الدولة في سنة ، �ما اعتمد62ولة اإلمارات بتع��ن وز�ر دولة للسعادةقامت د
، الذ� �ضم مجموعة من الس�اسات 63)دل�ل السعادة وجودة الح�اة في ب��ة العمل(واإل�جاب�ة الذ� أ�لق 

ات على توف�ر السعادة والرخاء جسد حرص دولة اإلمار مما � والخدمات التي تعزز من أنما� الح�اة اإل�جاب�ة
وقد ورد في هذا الدل�ل "ندعو�م من خالل هذا الدل�ل أن تنضموا إل�نا  .والرفاه�ة لشعبها والمق�م�ن على أرضها

في رحلة من االستكشاف والتعلم لنتعرف خاللها على ��ف�ة ته��ة الب��ة المناسبة الزدهار المو�ف�ن في عملهم، 
أعلى مراتب السعادة وجودة الح�اة". ثم أردف الدل�ل "وس�تم نشر الدل�ل على الوزارات ومن ثم مساعدتهم لبلوغ 

والجهات الح�وم�ة ل��ون مرجعا لمسؤولي السعادة واإل�جاب�ة، ومو�في إدارة الموارد البشر�ة، وغ�رهم من القادة 
 الخاص والمؤسسات غ�ر الح�وم�ة".المعن��ن. �ما نأمل أن تمتد فائدة هذا الدل�ل لتصل إلى العامل�ن في الق�اع 

                                                           
 وما �عدها. 423ص مرجع سابق، ،ز�د محمود العقايلة 61
أول وزارة من نوعها على مستو� وتار�خ سا�قة �اعتبارها  2016فبرايركان تع��ن معالي عهود بنت خلفان الرومي في منصب وز�ر دولة للسعادة في  62

، تم إضافة حق�بة وزار�ة جديدة لمنصب وز�ر دولة للسعادة، ل�صبح 2017، و�عد تعديل التش��ل الوزار� في أكتو�ر ات في �ل دول العالمالح�وم
 وز�ر دولة للسعادة وجودة الح�اة.

 البوا�ة الرسم�ة لح�ومة اإلمارات العر��ة المتحدة  –مارات إراجع موقع ح�ومة. 63
https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness 
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 إن مغز� هذه العبارة األخ�رة التي وردت في (دل�ل السعادة وجودة الح�اة في ب��ة العمل) لها داللة واضحة
على أن نهج دولة اإلمارات في نشر مفاه�م السعادة هو ل�س �جهد قاصر على ق�اع دون غ�ره من ق�اعات 

ومما الشك ف�ه، أن من أهم دواعي سعادة العاملة  .64أسلوب ح�اة –مارات في ن�ر دولة اإل –الدولة، فالسعادة 
هو إحساسها �أن معاناتها �سبب �روف حملها أمر ُمقّدر، ومن أهم  –أ�ا ما �ان الق�اع الذ� تعمل ف�ه  –

  م�اهر تقديره منحها مدة إجازة مناسبة لهذا العارض الصحي (الحمل).
و�ما قال صاحب السمو الش�خ محمد بن راشد آل م�توم نائب رئ�س  –ت ما سبق يثبت أن دولة اإلماراكل 

"حولت السعادة واإل�جاب�ة وجودة الح�اة إلى ممارسة عمل�ة في الق�اعات �افة  –الدولة ورئ�س مجلس الوزراء 
 )2021، وأكد سموه إلى أنه ينت�ر تحق�ق مستهدفات (رؤ�ة اإلمارات 65وثقافة مجتمع نبني عل�ها األج�ال"

) لتكون اإلمارات أفضل دولة وشعبها أسعد الشعوب في العالم. �عد هذا �له، 2071وتوجهات (م�و�ة اإلمارات 
�صبح أمر المساواة في إجازة الوضع ب�ن العاملة في الق�اع الح�ومي والعاملة في الق�اع الخاص، هو نت�جة 

ومما   التي محورها سعادة البشر، أ�ما �انوا.متوقعة ومأمولة وحتم�ة لهذه الثقافة المجتمع�ة من�ق�ة بديه�ة 
يؤ�د أن استرات�ج�ة دولة اإلمارات تسعى لتعز�ز جاذب�ة الق�اع الخاص �ما �جعل منه ق�اعا جاذ�ا للموا�ن�ن، 

بتوح�د الع�الت الرسم�ة ب�ن الق�اع�ن الح�ومي والخاص  2019مارس  5صدر قرار مجلس الوزراء بتار�خ 
�لة رسم�ة سنو�ة. وقد أكد وز�ر الموارد البشر�ة والتو��ن أهم�ة هذا القرار الذ� �عزز يوما ع 14�ما مجموعه 

والتي تر�ز على التو��ن في  2021من الجهود الو�ن�ة لتحق�ق مستهدفات األجندة الو�ن�ة لرؤ�ة اإلمارات 
خاص س�سهم في ومما الشك ف�ه أن توح�د مدة إجازة الوضع ب�ن الق�اع�ن الح�ومي وال .66الق�اع الخاص

 هذه الجاذب�ة للق�اع الخاص لعمل المرأة الموا�نة. وتعز�ز تأك�د 

                                                           
على مستو� العالم �أسعد الشعوب، ووفقا لألجندة الو�ن�ة  21، والمرتبة 2017تحتل دولة اإلمارات المرتبة األولى عر��ا في مؤشر السعادة العالمي   64

، وذلك 2021ح�ومة دولة اإلمارات �أن تكون ضمن أفضل خمس دول في العالم �حلول  لرؤ�ة اإلمارات "مجتمع متالحم محاف� على هو�ته"، تهدف
البوا�ة الرسم�ة لح�ومة اإلمارات العر��ة المتحدة. ثم ارتقت دولة اإلمارات مرتبة واحدة سنة  –راجع موقع ح�ومة.امارات  وفقا لمؤشر السعادة العالمي.

السعادة العالمي. راجع تقر�ر السعادة العالم�ة الصادر عن شب�ة تنم�ة الحلول المستدامة التا�عة  لتحتل المرتبة العشر�ن عالم�ا في مؤشر 2018
  fcsa.gov.aeمنشور على موقع اله��ة االتحاد�ة للتنافس�ة واإلحصاء لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة  –لألمانة العامة لألمم المتحدة، وهو تقر�ر سنو� 

 أ�ضا راجع موقع
https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness 

خالل حفل تكر�م خر�جي الدفعة الثان�ة من الرؤساء التنف�ذي�ن  الش�خ محمد بن راشد آل م�توم نائب رئ�س الدولة ورئ�س مجلس الوزراء مقولة سمو  65
 https://www.albayan.aeراجع موقع  ،20/3/2018للسعادة واإل�جاب�ة بتار�خ 

 https://www.alittihad.ae  6/3/2019موقع جر�دة االتحاد اإلمارات�ة بتار�خ   66
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ة ومواكبة مت�ور ن�رة لمدة إجازة الوضع في الق�اع الح�ومي �انت نفسه أن ن�رة المشرع اإلماراتي  – ثان�ا
فلم تنل مدة  د،و من�رة جن�رة ذات المشرع لها في ن�اق الق�اع الخاص  ب�نما �انت، لمعاي�ر العمل الدول�ة

ن�رة مراجعة أو إعادة تق��م رغم مضي قرا�ة العقود اإلماراتي من المشرع الوضع في الق�اع الخاص إجازة 
، و�ؤ�د هذا ما نستعرضه ف�ما يلي من تسلسل تار�خي للتشر�عات المن�مة إلجازة الوضع األر�عة على إقرارها

  :في ن�اق الق�اع الح�ومي، ومد� ت�ورها
رقم  المادةينص في  67 1973) لسنة 8قانون الخدمة المدن�ة في الح�ومة االتحاد�ة رقم (�ان  فبعد أن -
وال تحسب هذه اإلجازة من وضع لل شهر ونصف شهرخاصة �مرتب لمدة منح المو�فة إجازة أن "ت) على 51(

   إجازاتها األخر�"،
) 53/1رقم ( المادةلتنص معدال  2008نة ) لس11جاء قانون الموارد البشر�ة في الح�ومة االتحاد�ة رقم ( -

 ".ست�ن يوماعلى أن "تمنح المو�فة المع�نة في و��فة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة منه 
الموارد البشر�ة قانون  معدال 201668) لسنة 17حتى صدر المرسوم �قانون اتحاد� رقم ( ه�ذا،و�ل الحال  -

"تمنح المو�فة  الوجه اآلتي على) 53/1المادة ( عدل نصل� 2008) لسنة 11في الح�ومة االتحاد�ة رقم (
  .69"ثالثة أشهرالمع�نة في و��فة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 

�ان  ، ومن �عده في قانون الموارد البشر�ة،يتضح مما سبق، أن المشرع اإلماراتي في قانون الخدمة المدن�ة
عن تعديل مدة هذا المشرع  ، فلم ��ف70الوضعإجازات في معاي�ر  حر�صا على مواكبة التوجهات العالم�ة

مدة  تعبرّ ، حتى (من شهر ونصف إلى ست�ن يوما إلى ثالثة أشهر) من ح�ن آلخر إجازة الوضع وز�ادة فترتها
توافق ، ولتفي �روف حملها �الق�اع الح�وميالعاملة المرأة معاناة لمن المشرع هذه اإلجازة عن تقدير عم�ق 

 45ب�نما �ل المشرع العمالي في الق�اع الخاص متوقفًا �مدة إجازة الوضع عند حد . معاي�ر العمل الدول�ةمع 
                                                           

 .2/8/1973تار�خ  ،)12العدد رقم ( ،منشور في الجر�دة الرسم�ة  67
، و�دأ نفاذه �عد مرور أر�عة أشهر من تار�خ 9/10/2016بتار�خ  ،)605العدد رقم ( ،الجر�دة الرسم�ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدةفي منشور   68

 .9/2/2017نشره، أ� اعتبارا من 
أنه حدد مدة إجازة الوضع للعاملة في الق�اع الح�ومي �الشهور (ثالثة أشهر) ول�س �األ�ام  2016) لسنة 17�ع�ب ص�اغة القانون االتحاد� رقم (  69

) لتصبح �التالي "تمنح المو�فة 53/1أ�امها، ولذا نه�ب �المشرع االتحاد� تعديل نص المادة ( ن الشهور تتفاوت في عددأيوما)، ولم يراع  90(
 يوما".   90المع�نة في و��فة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 

) أساب�ع هو 10)، و(4/1ادة �شأن حما�ة األمومة (الم 2000) لسنة 183رقم ( الدول�ةتفاق�ة ال) أسبوع هو مع�ار دولي إلجازة الوضع ورد �ا14( 70
) لسنة 6)، وأ�ضا في االتفاق�ة العر��ة رقم (10�شأن المرأة العاملة (المادة  1976) لسنة 5مع�ار عر�ي إلجازة الوضع ورد في االتفاق�ة العر��ة رقم (

 ). 65�شأن مستو�ات العمل (المادة  1976
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سنة، ودون مراعاة لما �رأ من ت�ور على  40يوما وحسبما تقررت في قانون العمل االتحاد� ومنذ حوالي 
ا�رة، ودون تأثر بتشر�عات إمارات�ة مماثلة معاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة، ودون اعتداد �التشر�عات العر��ة المن

في الق�اع الح�ومي، ودون تقدير لتوص�ات المجلس األعلى لألمومة وال�فولة اإلماراتي، ودون استشراف 
، التي حرصت على جعل المرأة شر��ا �امال في العمل�ة التنمو�ة، �ما يت�لبه من 2021لرؤ�ة دولة اإلمارات 

 .71داعمة للمرأة، تم�نهاتوف�ر ب��ة عمل، ومؤسس�ة 
عند حد المشرع االتحاد� في مجال الق�اع الح�ومي، لمدة إجازة الوضع لم يتوقف الت�ور التشر�عي  – ثالثا

بل انع�س ذلك على المشرع المحلي في �ل إمارة من إمارات دولة االتحاد، فصدرت قوان�ن محل�ة تز�د من 
 لح�ومي المحلي:لعاملة في الق�اع المرأة امدة إجازة الوضع ل

لتنص   72�شأن الموارد البشر�ة في إمارة أبو �بي 2016) لسنة 6القانون رقم (صدر ، إمارة أبو �بيففي  -
  .73 "ثالثة أشهر) منه على أن "تمنح المو�فة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 42/1المادة (

) 83وأحال في المادة ( 2018 ) لسنة8صدر قانون الموارد البشر�ة لح�ومة دبي رقم (، إمارة دبيوفي  -
�شأن إجازة األمومة  2017) لسنة 14�شأن إجازة األمومة والوضع والرعا�ة إلى أح�ام المرسوم رقم (

، بهدف إ�جاد التوازن السل�م ب�ن الح�اة 74للمو�فات في الجهات الح�وم�ة �إمارة دبي والرعا�ة والوضع
                                                           

راجع موقع  ،7ص ،2016سنة  ،نسائي العام في دولة اإلمارات حول (تعديل إجازة األمومة)توص�ات المجلس األعلى لألمومة وال�فولة واالتحاد ال  71
 https://www.scmc.gov.aeالمجلس األعلى لألمومة وال�فولة اإلماراتي  

) من قانون الخدمة 48ة رقم (أما قبل هذا القانون، فقد �انت الماد .15/12/2016تار�خ  ،45السنة  ،9العدد  ،أبو �بي ،منشور في الجر�دة الرسم�ة  72
تنص على أن "تمنح المو�فة إجازة خاصة براتب  2008) لسنة 1والمعدل �موجب القانون رقم ( 2006) لسنة 1المدن�ة في إمارة أبو �بي رقم (

 إجمالي لمدة خمسة وأر�ع�ن يوما للوضع .....".
ول�س �الشهور ح�ث إن األخ�رة تتفاوت في عدد أو �األساب�ع إجازة الوضع �األ�ام  نه�ب �المشرع المحلي إلمارة أبو �بي تعديل النص الحتساب مدة  73

يوما، هل تقارن �إجازة وضع ُاستحقت في  89، ولنتصور إجازة وضع ُاستحقت في الشهور (فبراير ومارس وأبر�ل) �إجمالي األ�ام من شهر آلخر
 .يوما؟! 92الشهور (يون�ه و�ول�و وأغس�س) �إجمالي 

المقررة للمرأة  مفاه�م اإلجازات، ونالح� على هذا القانون أنه خل� ب�ن 1/5/2017بتار�خ  ،)415العدد ( ،ور في الجر�دة الرسم�ة إلمارة دبيمنش  74
 وُمسم�ات هذه اإلجازات:العاملة 

ح �إم�ان�ة بدء هذه اإلجازة قبل الوالدة رغم أن المرسوم سم ،"مومةاألإجازة تسم�ة " ى هذه اإلجازة) علأ/3أ�لقت المادة (ح�ث  سواء �شأن الحمل -
 ) يومًا أ� قبل أن تصبح العاملة الحامل، أمًا !!، 30�مدة (

ة الحمل، �إجهاض خالل فترة الحمل أو في نها�ة فتر �موت المولود سواء �ان ذلك التي تنتهي في صورتها االستثنائ�ة وهي الوالدة  �شأن الوالدة أو -
هذه اإلجازة تسم�ة "إجازة الوضع"، و�أن النت�جة ال�ب�ع�ة المعتادة لوضع المرأة جن�نها هي أن يولد م�تًا، فال "وضع" على  )4وأ�لقت المادة رقم (

 وفق هذا التصور إال ل�فل م�ت!! مع أن النت�جة المألوفة والمعتادة هي نزول الجن�ن ح�ا من ��ن أمه!!، 
) من المرسوم على رعا�ة هذا ال�فل �الذات "إجازة الرعا�ة"، 6، وأ�لقت المادة (ه ُوِلد ُمعاقاً في حالة اسثنائ�ة له، وهي �ون رعا�ة ال�فل�شأن  أو -

 و�أن رفقة العاملة األم لول�دها غ�ر الُمعاق ال يدخل ضمن مفهوم رعا�ة ال�فل، وال يدخل ضمن مفهوم األمومة، 
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في  2017) لسنة 14رقم ( ق المرأة العاملة، ونص المرسومالعمل�ة والح�اة األسر�ة للمو�فات، وتعز�ز حقو 
و�فة المع�نة في و��فة دائمة، سواء بن�ام الدوام الكامل أو الجزئي، إجازة "تستحق المعلى أن أ) /3المادة (
يوما على  )30(�لب بدء هذه اإلجازة قبل  تبدأ من تار�خ الوالدة، و�جوز للمو�فة، ) يوما90لمدة (أمومة 
حالة معالجة . بل قرر المرسوم ذاته "من التار�خ المتوقع للوالدة، شر��ة أن تكون المدة متصلة األكثر

على أن "تستحق المو�فة التي أجهضت جن�نها  تنصالتي  ) منه4إجهاض العاملة �ح�ومة دبي في المادة (
عتمد من الجهة ) من حملها إجازة مرض�ة، تتحدد مدتها بناء على تقر�ر �بي م24قبل بدء األسبوع (

إذا أنجبت �فال م�تا أو إذا أجهضت جن�نها �عد يوما ست�ن ) 60المختصة. و�تم منحها إجازة وضع لمدة (
جازة إل"تن��مًا النص  وقد وضع هذا) وذلك بناء على تقر�ر �بي معتمد من تلك الجهة". 24سبوع (بدء األ

الق�اع الح�ومي المحلي إلمارة دبي: إما أن اإلجهاض"، واشتر� لمنحها توفر إحد� حالت�ن في العاملة �
) من حملها. أما من تتعرض إلجهاض قبل بدء األسبوع 24تلد �فال م�تا، أو أن تجهض �عد األسبوع (

ي أن العاملة عندئذ ال تستحق "إجازة وضع"، وال تستحق مارة دبالمحلي إل) من الحمل فاعتبر المشرع 24(
على عدم جواز ترح�ل ج) /7في المادة رقم (. ونص المرسوم مرض�ة""إجازة إجهاض"، وقدر لها "إجازة 

   .75"إجازة األمومة أو الوضع أو أ� جزء منها إلى السنة التال�ة، �ما ال �جوز استبدالها ببدل نقد�
بتعديل  201776) لسنة 18ولم �قتصر األمر في إمارة دبي على هذه التعديل، بل صدر أ�ضًا القانون رقم (

�شأن إدارة الموارد البشر�ة للعس�ر��ن المحل��ن العامل�ن في إمارة دبي،  2012) لسنة 6انون رقم (أح�ام الق
بهدف توف�ر ب��ة عمل مناسبة الس�ما للمنتسبات العس�ر�ات العامالت في إمارة دبي من خالل االهتمام بهن 

                                                           
" وتمنح للعاملة إجازة وضعإجازات العاملة الحامل �ح�ومة دبي، لتصبح إما "لهذا �له، أناشد المشرع المحلي إلمارة دبي إعادة الن�ر في مسم�ات  -

اسبة الحامل خالل فترة حملها وما �عده في حدود الثالثة أشهر المقررة في المرسوم، و�شر� والدة ال�فل ح�ًا، أما من ُمنحت "إجازة وضع" �من
إجازة لتصبح " -ومن لح�ة اإلجهاض  -حمل فتتغ�ر �ب�عة ومسمى إجازتها ) من ال24حملها، ثم فاجأها إجهاض الجن�ن �عد بدء األسبوع (

" وتمنح للعاملة التي لها رغبة في التفرغ من عملها الح�ومي، لرعا�ة أ�فالها �عد إجازة أمومة أو رعا�ة �فل" ول�س "إجازة وضع"، و�ما "إجهاض
أو ُمعاقا، ولما �ان لرعا�ة ال�فل المعاق خصوص�ة تقتضي رعا�ة فائقة، فنناشد انتهاء فترة إجازة الوضع، وسواء �ان ال�فل محل رعايتها سل�ما 

 المشرع �أن ��ون "إلجازة األمومة أو الرعا�ة" في حالة ال�فل الُمعاق معاملة خاصة أكثر تفض�ل�ة تقديرًا لحالته.
لتكون دبي الم�ان المفضل للع�ش والعمل،  2021�ق أهداف خ�ة دبي ق�ل في شأن هذا التعديل التشر�عي "أضاف التعديل ُ�عدًا تنافس�ًا �سهم في تحق  75

ونأمل أن ينتهج الق�اع الخاص النهج ذاته لالستفادة من القدرات الكامنة و�ذلك �م�ننا استق�اب الكفاءات وتم��نها وتعز�ز مشار�ة المرأة في العمل، 
  الخبر ب�ن لح�ة وضحاها، 24، موقع ألم�ن العام للمجلس التنف�ذ� إلمارة دبي"، راجع تصر�حات اللمرأة والمشار�ة في تعز�ز االقتصاد الو�ني

24.ae//https: . 
 .16/11/2017بتار�خ  ،)424العدد رقم ( ،دبي ،في الجر�دة الرسم�ة منشور  76
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) 90ازة أمومة براتب شامل لمدة () من القانون على استحقاق المنتسبة إج1أ//107و�أ�فالهن، فنصت المادة (
يوما على األكثر من التار�خ  30من تار�خ الوالدة، و�جوز للمنتسبة �لب بدء هذه اإلجازة قبل  أيومًا، تبد

على استحقاق المنتسبة ب) /107في المادة (�ما نص القانون  المتوقع للوالدة، شر��ة أن تكون المدة متصلة.
من حملها إجازة مرض�ة، تتحدد مدتها بناء على موافقة اللجنة  24سبوع التي أجهضت جن�نها قبل بدء األ

) يوما إذا أنجبت �فال م�تا أو إذا أجهضت جن�نها �عد بدء األسبوع 60ال�ب�ة، و�تم منحها إجازة وضع لمدة (
 وذلك بناء على موافقة اللجنة ال�ب�ة. 24
�شأن  2001) لسنة 5تعديل القانون رقم ( ان�ش 2011) لسنة 1ر القانون رقم (، صدوفي إمارة الشارقة -

) 60(الخدمة المدن�ة إلمارة الشارقة، وقد نص القانون على منح المو�فة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 
، و�جوز منحها قبل أسبوع�ن من التار�خ المتوقع للوالدة بناء على تقر�ر �بي معتمد من ال�ب�ب يوماً 

�شأن الموارد البشر�ة إلمارة الشارقة ونص في  2015) لسنة 6رقم ( و�عد ذلك صدر القانون  المختص.
إجازة وضع .....، وتحدد  -4على أن "اإلجازات التي �جوز منحها للمو�ف هي: .....  )36(المادة 

�موجب قرار الالئحة مدد و�جراءات وشرو� ومت�لبات منح هذه اإلجازات". ثم صدرت الالئحة المذ�ورة 
�شأن الموارد  2015) لسنة 6الالئحة التنف�ذ�ة للقانون رقم (�شأن  2017لسنة  )17(رقم  المجلس التنف�ذ�

تمنح المو�فة إجازة وضع براتب شامل على أن "من الالئحة ) 67/1المادة ( تنصو البشر�ة إلمارة الشارقة، 
اء على تقر�ر �بي معتمد ، و�جوز منحها اإلجازة قبل أسبوع�ن من التار�خ المتوقع للوالدة بن) يوماً 90(لمدة 

 ) يومًا ....".90من ال�ب�ب المختص، على أن تخصم من إجازة الوضع المقررة والبالغة (
�شأن إصدار قانون الموارد البشر�ة في  2017) لسنة 4صدر المرسوم األم�ر� رقم (وفي إمارة عجمان،  -

نة بو��فة دائمة، إجازة وضع ) منه على أن "تستحق المو�فة المع�33/4ونصت المادة ( ح�ومة عجمان
 ."ثالثة أشهرمدفوعة على أساس الراتب اإلجمالي 
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الح�ومي المحلي  الوضع للعاملة في الق�اع تعديل مدة إجازةتم  2016في نوفمبر  رأس ال��مة إمارةوفي  -
براتب إجمالي شامل، �عد أن �انت شهر�ن فق� �موجب المادة  77ثالثة أشهرإلمارة رأس الخ�مة لتصبح 

 �شأن الموارد البشر�ة الح�وم�ة. 2013) لسنة 1) من قانون رقم (95/1(
أن المشرع المحلي في �ل إمارة من إمارات الدولة �ان حر�صا على ت�و�ر أح�ام إجازة نخلص مما سبق، 

 وما �م�ن التأك�د عل�ه في هذا الخصوص، وقوان�ن الدولة االتحاد�ة الوضع �ما يواكب معاي�ر العمل الدول�ة
ات�ج�ة لدولة اإلمارات، ف�جب من ضمن الرؤ�ة االستر  عاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة، هيمراعاة م تأنه إذا �ان

وال �صح أن ينشغل  ،- محليأو  اتحاد� -كون مراعاة هذه المعاي�ر هدفًا من أهداف المشرع اإلماراتي أن ت
  خر.المشرع اإلماراتي بهذا الهدف في ق�اع، و�نشغل عنه في ق�اع آ

االتحاد النسائي العام اإلمارات�ة مثل  النسائ�ةمؤسسات اليتفق ز�ادة مدة إجازة الوضع مع ما توصي �ه  – را�عا
التوص�ة  "تعديل إجازة األمومة"ضمن توص�اته �شأن  األخ�رح�ث أورد  78والمجلس األعلى لل�فولة واألمومة

ارسات العالم�ة في هذا الخصوص والتي تج�ز �أن ) ومضمونها "تعديل إجازة الوضع لتتناسب مع المم1رقم (
م ز للمرأة أن تقسّ أسبوعا مدفوعة األجر (على أن �جو  14�ما ال �قل عن  79تحصل المرأة على إجازة أمومة

 إجازتها قبل و�عد الوالدة �ما تر�د)، ما لم ��ن لديها عذر �بي يت�لب انق�اعها عن العمل.....". 
 2016) لسنة 3) من قانون حقوق ال�فل "ود�مه" رقم (4تي اعتبر في المادة (أن المشرع اإلمارا – خامسا

أن األسرة ال�ب�ع�ة هي الب��ة األولى الفضلى لتنش�ة ال�فل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها  -1"
ولو�ة تكون لحما�ة ال�فل ومصالحه الفضلى األ -2ورعايتها �ما �حقق حقوق ال�فل ومصالحه الفضلى، ...... 

في �افة القرارات واإلجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السل�ات المختصة والجهات المعن�ة على تحق�ق 
ضمان تلب�ة حاجات ال�فل األدب�ة والنفس�ة والبدن�ة في �ل ال�روف  -ذلك �اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومنها: أ

تقتضي ومما ال شك ف�ه أن مصلحة ال�فل . الخاصة �سنه وصحته ووس�ه العائلي و�خاصة حقه في الحضانة"

                                                           
ول�س �الشهور ح�ث إن األخ�رة و �األساب�ع أتعديل النص الحتساب مدة إجازة الوضع �األ�ام  ورأس الخ�مة اتي عجمانإلمار  �نالمحل� �ننه�ب �المشرع  77

يوما، هل تقارن �إجازة وضع  89، ولنتصور إجازة وضع ُاستحقت في الشهور (فبراير ومارس وأبر�ل) �إجمالي تتفاوت في عدد األ�ام من شهر آلخر
 يوما؟!. 92ُاستحقت في الشهور (يون�ه و�ول�و وأغس�س) �إجمالي 

 https://www.scmc.gov.aeألمومة وال�فولة اإلماراتي راجع موقع المجلس األعلى ل  78
 واضح الخل� ب�ن مسم�ات اإلجازات، فالتوص�ات المشار إل�ها ت�لق على إجازة الوضع، تسم�ة إجازة األمومة؟!.  79
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، مما �ستلزم تم��ن أمه من إجازة وضع دعةب��ة ت�للها الراحة وال �ان جن�نا أو مولودا أن تح�� �هسواء 
 . همناسبة في مدتها لمت�لبات

الق�اع  للعامالت �حسبوضع المدة إجازة  تفاوتمبدأ  و�ن �انت تتبنىأن التشر�عات العر��ة المقارنة  –سادسا 
رن منها في ن�اق الق�اع الخاص، فأ�لن من هذه المدة في إ�ار الق�اع الح�ومي وقّص ، الذ� �عملن �ه

بدعو� التأث�ر السلبي لتوح�د مدة إجازة الوضع في �ل الق�اعات على فرص عمل المرأة في الق�اع الخاص، 
نحها إجازة وضع لمدة �و�لة نسب�ا مع احتمال�ة حملها ومح�ث لن يرحب أصحاب العمل ف�ه بتشغ�ل المرأة 

، مدة إجازة الوضع في �ل الق�اعات (ثالثة أشهر)، إال أن �عض هذه التشر�عات �حاول تبني مبدأ توح�د
في الق�اع الخاص  ) للعاملةيوما 90(مدة إجازة وضع على  نصيالمشرع المصر� الذ� محاولة مثال ذلك و 

 أر�عة(قرر إجازة وضع  رغم أنه، السار�  2003الصادر سنة ) 12رقم ( العمل قانون ) من 91( �حسب المادة
إال أن هذا المشرع  ،201680) لسنة 81خدمة المدن�ة رقم (في قانون ال) للعاملة في الق�اع الح�ومي أشهر

صدار قانون عمل جديد، تجر� إ، من خالل توح�د مدة إجازة الوضع في �ل الق�اعاتل ةحاولاآلن �صدد م
إجازة الوضع للعاملة في الق�اع  ) التي تقرر50المادة (مشروع نص ، و�تضمن مجلس النواب�حال�ا ته مناقش

وهذا الموقف لبعض التشر�عات  .أر�عة أشهر �ما هو معمول �ه في قانون الخدمة المدن�ة المصر� لمدة الخاص 
تحديد مدة  عر��ة فيل�ة والالعر��ة يؤ�د أن التوجه في الفترة القادمة س��ون نحو االقتداء �معاي�ر العمل الدو 

 .إجازة الوضع
من قانون  )30(من خالل نص المادة  -كل الحجج السا�قة، تدفعنا إلى استنتاج أن محاولة المشرع اإلماراتي 

التوف�ق ب�ن مت�لبات المرأة "كعاملة" عل�ها واجبات تجاه و��فتها،  - 1980لسنة  )8(العمل االتحاد� رقم 
أساب�ع  6يوما (أ�  )45( إجازة الوضع �فترة لة �التزامات تجاه أفراد أسرتها، وتحديد مدةومت�لباتها "كأم" ُمثق

وال حتى  -العر��ة، وال تواز�  أو أ�ام)، جاءت محاولة قاصرة غ�ر مواكبة ال لمعاي�ر العمل الدول�ة 3+ 

                                                           
، 1/11/2016) م�رر (أ)، بتار�خ 43، منشور في الجر�دة الرسم�ة، العدد (2016) لسنة 81) من قانون الخدمة المدن�ة المصر� رقم (52/2المادة (  80

زة تنص على أن "تستحق المو�فة إجازة وضع لمدة أر�عة أشهر، �حد أقصى ثالث مرات �وال مدة عملها �الخدمة المدن�ة، على أن تبدأ هذه اإلجا
م من المو�فة وتقر�ر من المجلس ال�بي من ال�وم التالي للوضع، و�جوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر من التار�خ المتوقع للوضع بناء على �لب مقد

منشور  2017) لسنة 1216الصادرة �موجب قرار رئ�س مجلس الوزراء رقم (الالئحة التنف�ذ�ة لهذا القانون ) من 144المادة (وقد نصت المختص". 
) من القانون 52ص عل�ها في المادة (تستحق المو�فة إجازة الوضع المنصو "على أن  27/5/2017) م�رر، بتار�خ 21�الجر�دة الرسم�ة، العدد (

 ."وذلك حتى و�ن توفى مولودها
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، المنا�رة التشر�عات العر��ةال و  ،االتحاد�ة والمحل�ة األخر� التشر�عات اإلمارات�ة مدة إجازة الوضع في  -تقارب
 .لدولةوال تستهد� �استرات�ج�ات ا

من وجهة ن�رنا على  –اإلماراتي  إجازة الوضع للمرأة العاملة في قانون العمل االتحاد�مدة ن ومن ثم فإ
�عد وهي استرداد المرأة العاملة صحتها وعنفوانها أال  تقر�رها،من الِقصر �ح�ث ال تحقق الِح�مة من  –األقل

المشرع في  دعونا لمناشدةمما يألداء مت�لبات عملها في المنشأة،  الوضع، �ما �جعلها الئقة جسد�ا ونفس�ا
، وذلك من خالل للمرأة العاملة في القطاع ال�اص دولة اإلمارات العر��ة المتحدة إلى إطالة مدة إجازة الوضع

ة مدة إجازة الوضع إلى ثالثة أشهر، أسوة ) عمل اتحاد� إماراتي �ما �ضمن ز�اد30نص المادة ( تعديل
  .، و�ذلك �قوان�ن الموارد البشر�ة للح�ومات المحل�ة لإلمارات81�قانون الموارد البشر�ة االتحاد�

 الفرع الثاني
 واالخت�ار�ة اإللزام�ة الوضع إجازةفترات 

 حرصحامل �غا�ة في ذاتها، بل لم ��تف غالبا بتقر�ر إجازة الوضع للعاملة ال ة القول أن المشرع الدوليحق�ق
تتحقق من خاللها ل�س فق� راحة العاملة فرصة حق�ق�ة ووس�لة ناجعة جازة هذه اإلأن تكون على المشرع هذا 

مولودًا في فترة ما �عد صار سواء �ان جن�نًا في فترة الحمل أو  حملهاسالمة ثمرة وتضمن بل أ�ضا  ،الحامل
بتوز�ع مدة هذه اإلجازة  -حتى تتحقق الح�مة من تقر�ر إجازة الوضع  - المشرع الدولياهتم  . لهذاالوضع

، وهي فترة اخت�ار�ة، للعاملة "إجازة ما قبل الوضع"وتسمى فترة  فترة سا�قة على الوضعمنها  ،�نتعلى فتر 
وصة ، ولها أن تقرر أخذها ��امل عدد أ�امها أو أن تأخذها منقالحامل أن تأخذها أو أال تأخذها قبل الوضع

فترة الحقة  ا، ومنهإلى الفترة اإللزام�ة من إجازة الوضع)أو الباقي من عدد أ�امها تضم هذه اإلجازة  وعندئذ(
 وتسمى "إجازة ما �عد الوضع"، وهي -82وهي فترة المعاناة الحق�ق�ة واإلرهاق من عناء الوالدة  –على الوضع 

أن تستف�د منها وجو�ا و��امل عدد أ�امها  ،�عد وضعهاعلى العاملة  فترة إجازة إلزام�ة أوجب المشرع الدولي
 . المحددة قانونا

                                                           
 .424زيد محمود العقايلة، مرجع سابق، ص   81
ومن التغ�رات ال �قتصر العناء على مجرد تعب الوضع، بل تعاني المرأة في هذه المرحلة (مرحلة ما �عد الوضع) من تعب التعافي من أوجاع الوضع،   82

الذ� ��ون غ�ر منت�م في نومه و�ق�ته، ومن اكت�اب ما تغ�ر نم� النوم �سبب المولود الجديد من و رور �أوجاع الحمل والوالدة، الجسمان�ة �سبب الم
  https://baby.webteb.comراجع موقع ألساب�ع أو ر�ما أشهر،  �عد الوالدة، وغ�رها الكث�ر. وقد تستمر هذه األوجاع والمعاناة
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على النحو ة خت�ار�، وفترة اةإلزام� �م�ن القول أن مدة إجازة الوضع تنقسم إلى فترت�ن: فترة و�ناء على ما سبق،
 التالي:

لدولي العاملة ألزم المشرع اوقد  :"وهي فترة "إجازة ما �عد الوضع –الفترة اإللزام�ة من إجازة الوضع  - أوال
من األساب�ع المقررة لهذه اإلجازة في  ) أساب�ع6وضع ال تقل عن (الإجازة من فترة من  �أن تستف�د �عد والدتها

، لضمان 83رغم تباين هذه االتفاق�ات في تحديد مدة إجازة الوضع إجماال ،االتفاق�ات الدول�ة والعر��ةجم�ع 
في شأن حما�ة  2000) لسنة 183رقم ( الدول�ةتفاق�ة الا تها وعاف�تها. مثال ذلكصح -نسب�ا  –استرداد المرأة 

الوضع  إلزام�ة �عد) أسبوعا، فقد خصصت منها فترة إجازة 14قدرت إلجازة الوضع إجماال (األمومة والتي 
نصت  1976لسنة  )5فاق�ة)، ب�نما االتفاق�ة العر��ة �شأن المرأة العاملة رقم (تمن اال 4) أساب�ع (المادة 6(

) 6) أساب�ع، خصصت منها فترة إجازة إلزام�ة �عد الوضع (10على فترة إجمال�ة إلجازة الوضع تقدر �فترة (
معدلة،  1976) لسنة 6فاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل رقم (تمن االتفاق�ة)، �ذلك اال 10أساب�ع (المادة 

) أساب�ع، خصصت منها فترة إجازة إلزام�ة �عد الوضع 10( نصت على فترة إجمال�ة إلجازة الوضع تقدر �فترة
 . من االتفاق�ة) 65) أساب�ع (المادة 6(

: وقد ترك المشرع الدولي للعاملة وهي فترة "إجازة ما قبل الوضع" –الفترة االخت�ار�ة من إجازة الوضع  - ثان�ا
أن تستف�د  –أوجاعها في هذه المرحلة معاناتها و  تها على تحملوفقا ل�روف حملها وقدر  –الحامل أن تقدر 

أ�امها، أو أال تستف�د منها م�لقا قبل الوضع لتح�لها وتضم  من �عض�لها أو  ن فترة "إجازة ما قبل الوضع"م
في شأن  2000) لسنة 183رقم ( الدول�ةتفاق�ة ال، وه�ذا، أصبحت ا"إجازة ما �عد الوضع"فترة فترتها إلى 

ا فترة إجازة إلزام�ة �عد الوضع ) أسبوعا، خصصت منه14إلجازة الوضع إجماال (حما�ة األمومة والتي قدرت 
الخ�ار للعاملة في أن تستنفذ فترة إجازتها االخت�ار�ة �لها في مرحلة ما  –هذه االتفاق�ة  –) أساب�ع، تترك 6(

�ن فق�، أو أساب�ع)، أو أن تستف�د من �عض أ�امها �أن تحصل قبل الوضع على أسبوع 8قبل الوضع (أ� 
أساب�ع) إلى فترة  8أال تستخدم هذه اإلجازة م�لقا قبل الوضع، وعندئذ تضم فترة "إجازة ما قبل الوضع" أ� (

االتفاق�تان العر��تان سواء رقم حددت ب�نما  .أسبوعا) 14صبح في أقصى حاالتها ("إجازة ما �عد الوضع" لت
                                                           

أساب�ع) أصبحت أقل حما�ة للمرأة العاملة الحامل مقارنة �االتفاق�ات  10االتفاق�ات العر��ة التي حددت مدة إجازة الوضع ب( نؤ�د الرأ� القائل �أن 83
مضي مدة زمن�ة �و�لة على هذه االتفاق�ات العر��ة دون مراجعة، �خالف االتفاق�ات  إلىأسبوعا)، ور�ما يرجع السبب في ذلك  14الدول�ة التي حددتها ب(

. لهذا نه�ب �المشرع العر�ي أن ين�ر �ع�ن االعتبار إلى هذه االتفاق�ات لمراجعتها وتحديثها وفق معاي�ر العمل دول�ة التي تتم مراجعتها من فترة ألخر� ال
  الدول�ة. 
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أساب�ع)، خصصتا منها فترة "إجازة  10لوضع إجماال مدة (المشار إل�هما إلجازة ا 1976) لسنة 6) أو رقم (5(
الخ�ار للعاملة في أن تستنفذ فترة إجازتها  –هاتان االتفاق�تان  – ة�) أساب�ع، تار 6(زام�ة �عد الوضع" إل

أساب�ع)، أو أن تستف�د من �عض أ�امها �أن تحصل قبل  4االخت�ار�ة �لها في مرحلة ما قبل الوضع (أ� 
سبوع�ن فق�، أو أال تستخدم هذه اإلجازة م�لقا قبل الوضع، وعندئذ تضم فترة "إجازة ما قبل الوضع على أ
 .أساب�ع) 10أساب�ع) إلى فترة "إجازة ما �عد الوضع" لتصبح في أقصى حاالتها ( 6الوضع" أ� (

وضع، �ح�ث �م�ن وما �عد ال ما قبلفي توز�ع مدة إجازة الوضع خالل فترة فقد تفاوتت العر��ة أما التشر�عات 
 :النحو التاليعلى  84مجموعاتتقس�م االتجاهات التشر�ع�ة في هذا الخصوص إلى 

تر�ت الخ�ار م�لقا للعاملة الحامل في أن تقرر مد� استفادتها من إجازة الوضع: وهذه  – ىاألول المجموعة 
ة في توز�ع االستفادة من مدتها حديد مدة إجمال�ة إلجازة الوضع، وتر�ت للعاملة حر�ة �املتالتشر�عات اكتفت ب

، 85فلم تق�دها �االستفادة من قدر مع�ن من مدتها �عد الوضع �ما فعلت التشر�عات الدول�ةقبل الوضع أو �عده، 
)، قانون العمل الكو�تي 30قانون العمل اإلماراتي (المادة ، 86)91قانون العمل المصر� (المادة ومثال ذلك 

)، قانون العمل اللبناني 32)، قانون العمل البحر�ني (المادة 83ُعماني (المادة )، قانون العمل ال24(المادة 

                                                           
 وما �عدها. 28ص ،مرجع سابق ،عبد الباس� عبد المحسن 84
أن �حذو حذو االتفاق�ات الدول�ة بتقس�م إجمالي مدة إجازة الوضع، لفترت�ن  مشرع اإلماراتي، ومن ب�نهم اللذلك نه�ب �المشرع الو�ني في هذه الدول 85

 .، لضمان مواجهة المرأة ألوجاع ومعاناة ما �عد الوضع ومرحلة النفاسإلزام�ة واخت�ار�ة
تشمل المدة التي تسبق الوضع لألجر الشامل، ) عمل مصر� على أنه "للعاملة ......إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعو�ض مساو 91تنص المادة ( 86

�ة ، �شر� أن تقدم شهادة �ب�ة مب�نا بها التار�خ الذ� يرجح حصول الوضع ف�ه. وال �جوز تشغ�ل العاملة خالل الخمسة واألر�ع�ن يوما التالوالتي تل�ه
ال �جوز تشغ�ل العاملة إجازة الوضع حسبما تر�، أما عبارة (فوفقا لقانون العمل المصر� للعاملة الخ�ار في التصرف في إجمالي مدة  للوضع ...".

) فهي قاعدة ال تتصل �فكرة مدة إجازة الوضع وتقس�مها لفترة إلزام�ة وفترة اخت�ار�ة، بل هي قاعدة تتعلق خالل الخمسة واألر�ع�ن يوما التال�ة للوضع
يوما)، سواء �ن الزلن �قض�ن مدة هذه اإلجازة أو أن مدتها قد  45لوضع لمدة (�قواعد تشغ�ل النساء، تقتضي ح�ر تشغ�لهن خالل فترة تعقب إجازة ا

يوما تستحقهم انقضت فعال. فمثال العاملة التي تحصل على إجازة الوضع قبل التار�خ المتوقع له �ست�ن يوما، لن يبقى لها من مدة اإلجازة سو� ثالث�ن 
يوما) الزائدة عن مدة إجازة  15يوما) �عد الوضع، سواء اعتبرنا فترة ال( 45تشغ�لها لفترة ( �عد الوضع، ومع ذلك يبقى صاحب العمل ملتزما �عدم

ألنها  الوضع والمح�ور تشغ�لها خاللها، إما إجازة مرض�ة أو إجازة بدون راتب أو إجازة مضاعفات الحمل والوالدة (واألخ�رتان هما أسوأ الفروض
�ة وهو ما نفصله في الم�لب الثاني من المبحث الثاني من البحث). إن ح�ر تشغ�ل العاملة خالل مدة إجازات غ�ر مأجورة، �ع�س اإلجازة المرض

 �جوز يوما) �عد الوضع هو التزام قانوني على صاحب العمل متعلق �الن�ام العام لحاجة المرأة إل�ه حما�ة لصحتها ولرعا�ة مولودها، �ما أنه ال 45(
يوما). لهذا يبقى  90يوما) أ� �مجرد انتهاء مدة إجازة الوضع ( 15مرة المتعلقة �الن�ام العام وت�لب تشغ�لها خالل ال (للعاملة مخالفة هذه القاعدة اآل

ل على المرأة وحتى ال تتضرر من انخفاض دخلها خالل فترة ح�ر التشغ�ل أن ت�ل تحت م�لة إجازة الوضع، فعل�ها من ثم عدم اإلفرا� في الحصو 
. عبد الباس� 557، ص1991إجازة الوضع قبل الوالدة، راجع حسام الدين �امل األهواني، شرح قانون العمل، بدون ناشر، سنة  على مدة �و�لة من

. محمد 272، ص1999-1998. ع�س ذلك: فا�مة محمد الرزاز، دروس في قانون العمل، بدون ناشر، سنة 28عبد المحسن، مرجع سابق، ص
  .98. سالمة عبد التواب عبد الحل�م، مرجع سابق، ص298)، مرجع سابق، صلب�ب شنب (تنق�ح وائل أنور بندق
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أن �حدد فترة اإلجازة اإللزام�ة  -المشرع اإلماراتي ومن ب�نهم  –هؤالء المشرع�ن ونه�ب ب). 28(المادة 
عتبار فترة ) يوما على األقل �ح�ر ف�ها تشغ�ل العاملة، �ا40والتي تلي الوضع، �ما �ضمن أال تقل عن (

 .87المقرر شرعا لمدة حما�ة المرأة النفساء ) يوما تمثل الحد األدنى40ال (
قسمت إجمالي مدة إجازة الوضع إلى فترت�ن، إحداهما إلزام�ة تسمى "إجازة ما �عد الوضع"  – المجموعة الثان�ة

��املها في من الفترة اإللزام�ة على العاملة أن تستف�د  توالثان�ة اخت�ار�ة تسمى "إجازة ما قبل الوضع"، وأوجب
لها أو الخ�ار للعاملة �شأن الفترة االخت�ار�ة، فلها أن تستف�د منها قبل الوضع � تموعدها (�عد الوضع)، وتر�
) 151(المادة  ن�ام العمل السعود� وتضمها إلجازة ما �عد الوضع، ومثال ذلك �عضها أو أال تستف�د منها

إجازة ما �عد "أساب�ع)، وخصص منها فترة إلزام�ة  10يوما أ�  70�فترة ( الذ� حدد إجماال إجازة الوضع
مح�ور تشغ�ل العاملة خاللها (مع إع�اء العاملة الحق في �لب تمديدها مدة شهر  أساب�ع) 6( "الوضع

ة فترة إجاز المن�م السعود� أساب�ع) فاعتبره  4مدة إجازة الوضع (إجمالي ، أما �اقي إضافي ولكن بدون أجر)
ها تر�ه اخت�ار�ة لما قبل الوضع، وتر�ه تحت تصرف العاملة، فلها استنفاذه قبل الوضع �له أو �عضه، ول

الذ� قسم إجمالي  )70(المادة  لقانون العمل األردنيكامال وضمه إلجازة ما �عد الوضع. نفس األمر �النسبة 
مح�ور  أساب�ع) 6جازة ما �عد الوضع" (اساب�ع)، خصص منها فترة إلزام�ة "إ 10يوما أ�  70إجازة الوضع (
 ،أساب�ع) فاعتبره المشرع األردني فترة إجازة اخت�ار�ة 4، أما �اقي إجمالي مدة إجازة الوضع (التشغ�ل خاللها

) الذ� 87(المادة  قانون العمل العراقيعلى النحو السابق ب�انه، و�ذلك ��فما شاءت  االتصرف ف�هللعاملة 
أساب�ع)، أما  6اسبوعا)، وخصص منها فترة إلزام�ة "إجازة ما �عد الوضع" ( 14وضع (قسم إجمالي إجازة ال

 .للعاملة أساب�ع) فاعتبره المشرع العراقي فترة إجازة اخت�ار�ة 8�اقي إجمالي مدة إجازة الوضع (
إلزام�ة  ومما الشك ف�ه أن موقف تشر�عات المجموعة الثان�ة التي قسمت إجمالي مدة إجازة الوضع لفترت�ن:

�عد الوضع، واخت�ار�ة قبل الوضع، هو موقف �حسب لهذه التشر�عات ح�ث إنه راعى الح�مة من تقر�ر إجازة 
�ستلزم تخص�ص فترة من ، وهو أمر �عد مرورها �فترة النفاس الوضع وهي استعادة المرأة عاف�تها من جديد

 وضع �مشاكلها الجمة.إجازة الوضع للمرحلة األصعب على المرأة وهي مرحلة ما �عد ال
؟. �م�ننا القول أنه في ضوء  ولكن متى تستط�ع العاملة بدء مباشرة إجراءات الحصول على إجازة الوضع

لم �حدد فترة إجازة يوما)، و  45جعل إجمالي مدة إجازة الوضع () 30أن قانون العمل اإلماراتي في المادة (
                                                           

 .619ص (الوس�� في قانون العمل لدولة اإلمارات)،مرجع سابق  ،حسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك 87
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، ف�م�ن القول 88لوضعللعاملة في االستفادة من إجازة ا �املة ، و�نما ترك الحر�ةإلزام�ة لمرحلة ما �عد الوضع
هذه اإلجازة �لها اعتبارا من تار�خ الوضع (إذا ما �ان لد� العاملة القدرة  للعاملة الخ�ار ب�ن الحصول على�أن 

�املة  الحصول عل�ها أو الصح�ة والنفس�ة على أداء واجبات و��فتها �المنشأة حتى حدوث واقعة الوضع)،
نص�حة ال�ب�ب المختص للحامل �الراحة في الفراش تماما  (إذا ما �انت 89الوضعتغ�ي تار�خ واقعة  حتى

ت�ل الحامل على هذه الوضع�ة حتى والدة ال�فل وهو ما �ح�ث ونهائ�ا حتى خالل فترات تناولها ال�عام، و 
المب�رة  ات أو أعراض الوالدةحدوث انقباضوحالة الحمل في توأم أو أكثر، مع�نة مثل حالة �حدث في حاالت 

سا�قة على الوضع وفترة فترة فترت�ن: ب�ن  ، أو توز�ع الحامل مدة هذه اإلجازة90)وحالة عنق الرحم العاجز
فإن العاملة يوما)،  45وعمل�ًا، و�سبب ِقصر مدة إجازة الوضع المقررة في قانون العمل اإلماراتي (. الحقة عل�ه

) أ�ام �حد أقصى، حتى تحف� لنفسها �ق�ة فترة ال 5ة ما قبل الوضع سو� (لن تجد أمامها من فرصة إلجاز 
فقبل الوضع �خمسة  في غضونها مرحلة النفاس،يوما) لتستخدمها �إجازة ما �عد الوضع ولتواجه بها و  45(

 أ�ام فق� �م�ن العاملة أن تبدأ في الق�ام �إجازة الوضع.  
إجازة الوضع إذا ما اقتضت ذلك � في الق�اماملة الحامل ولكن هل �ملك صاحب العمل رفض الترخ�ص للع

، فال �ملك صاحب العمل على أن إجازة الوضع من الن�ام العام 91؟. �جمع الفقه�روف التشغ�ل في المنشأة
، �ما ال �ملك االنتقاص من مدتها عما هو للحصول عل�ها ��لب عاملة الحامل التي تتقدمرفض الترخ�ص لل
سواء تم ذلك االنتقاص �مقابل أو بدون مقابل. ولكن �جوز الع�س، ف�ملك صاحب العمل  مقرر في القانون،

) من قانون العمل االتحاد� على 7( تنص المادةحسبما  إ�الة مدة إجازة الوضع �موجب شر� في عقد العمل
 . "فائدة للعامل ما لم ��ن أكثر ،أن "�قع �ا�ال �ل شر� �خالف أح�ام هذا القانون ولو �ان سا�قا على نفاذه

                                                           
وما �عدها. عبد الباس� عبد  618لدولة اإلمارات)، صحسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك، مرجع سابق (الوس�� في قانون العمل   88

 .423ص ،مرجع سابق ،ز�د محمود العقايلة .28المحسن، مرجع سابق، ص
) عمل اتحاد� 30( المقررة في الفقرة الثان�ة من المادة "إجازة مضاعفات الحمل والوالدة"�حق للعاملة الحصول على  -أ� �عد الوضع  –و�عدئذ   89

 ، أو إجازة بدون راتب.) عمل اتحاد� إماراتي83" المقررة في المادة (إجازة مرض�ة"حصول على إماراتي، أو ال
 مقالة �عنوان (الراحة في الفراش أثناء الحمل). https://www.webteb.comراجع موقع   90
مجلة الكوفة للعلوم القانون�ة  ،دراسة مقارنة –ة في �ل المعاي�ر الدول�ة والتشر�عات الداخل�ة حقوق المرأة العاملة العراق� ،محمد جالل األتروشي  91

حسام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد  .58، ص2010، السنة الثان�ة )5العدد رقم (تصدر عن �ل�ة القانون، جامعة الكوفة، والس�اس�ة 
  .619ص، عمل لدولة اإلمارات)مرجع سابق (الوس�� في في قانون ال ،مبروك
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ر�خ المتوقع لوالدتها، تار�ة اولكن ما ح�م الفرض ح�ث تحصل العاملة على إجازة الوضع قبل شهر من الت
يوما إلجازة ما �عد الوضع، ثم إذا بها تلد في تار�خ متأخر عما  15المدة المتبق�ة من إجازة الوضع وهي 

 40هنا ستكون العاملة قد استنفذت لح�ن الوالدة.  فتستمر في إجازة الوضعكان متوقعا لها �عشرة أ�ام، 
يوما حسب قانون العمل  45يوم) من إجمالي إجازة الوضع، أال وهي  40أ�ام =  10يوم +  30يوما (

الراحة  –بناء على تقر�ر طبي  –عناء شديد عقب الوضع استلزم منها إذا بها تصاب � ثماالتحاد�. 
ستتحصل العاملة على أول خمسة أ�ام من شهر الراحة  ي هذا الفرضف ؟.ومالزمة الفراش لمدة شهر �امل

 25أخذًا من الباقي من مدة إجازة الوضع، ثم تبحث عن حل لتحصل على ما تكمل �ه شهر الراحة وهو 
  يوما.

، 92من الجانب االقتصاد� تضر بها ثالثة حلول، �لها أن قانون العمل اإلماراتي س�خ�ر العاملة ب�ن الواقع،
  التالي:على النحو ك وذل

 يوما �إجازة بدون راتب. 25أن تحصل على  –الحل األول 
يوما "كإجازة مضاعفات الحمل والوالدة" المنصوص عل�ها في  25أن تحصل العاملة على  – الحل الثاني

 ، وهي إجازة (�حد أقصى مائة يوم) ولكن غ�ر مأجورة �المرة.93) عمل اتحاد�30/2المادة (
) عمل 83/2المادة (يوما حسبما وردت في المادة  25أن تحصل على إجازة مرض�ة لمدة  – الثالثالحل 

 يوم 15% ألول 100يوم) �التالي: مأجورة  90، وهي تقرر إجازة مرض�ة (�حد أقصى 94اتحاد� إماراتي
ورة من السادس عشر وحتى الخامس واألر�ع�ن، ثم غ�ر مأج اإلجازة المرض�ة % أل�ام50، ثم بنسبة إجازة

جازة المرض�ة وهو ال�وم السادس واألر�ع�ن حتى ال�وم األخ�ر من رص�د اإل اإلجازة المرض�ة ل�وممن �المرة 
                                                           

 .239ص ،2017سنة  ،مصر - مر�ز الدراسات العر��ة للنشر والتوز�ع ،وقف العقد ،أحمد علي محمد الحم�د� السعد�  92
وم متصلة لمدة أقصاها مائة ي بدون أجرعلى أن "وللعاملة �عد استنفاذ إجازة الوضع أن تنق�ع عن العمل  ) عمل اتحاد� إماراتي30المادة (تنص   93

نها أو متق�عة إذا �ان هذا االنق�اع �سبب مرض ال �م�نها من العودة إلى عملها، و�ثبت المرض �شهادة �ب�ة صادرة عن الجهة ال�ب�ة التي تع�
 السل�ة الصح�ة المختصة أو مصدق عل�ها من هذه السل�ة أنه نت�جة عن الحمل أو الوضع"

 "إذا أمضى العامل أكثر من ثالثة أشهر �عد انتهاء فترة التجر�ة في خدمة صاحب العمل المستمرة، هعلى أن ) عمل اتحاد� إماراتي83/2المادة (تنص   94
وأص�ب �مرض، �ان له الحق في إجازة مرض�ة ال تز�د على تسع�ن يوما متصلة أو متق�عة عن �ل سنة من سنوات خدمته، وتحسب على النحو 

 التالي:
 ملالخمسة عشر يوما األولى �أجر �ا -أ

 الثالث�ن يوما التال�ة بنصف أجر -ب
 المدد التي تلي ذلك بدون أجر".  -ج
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%، ثم 100يوم من رص�د إجازتها المرض�ة مأجورا  15التسع�ن، ومعنى ذلك أن العاملة ستحصل على 
  . 95% فق�50أ�ام مأجورا بنسبة  10تحصل على 

على ضمان  2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة الي اوحرصا من المشرع الدولي ف
في تار�خ متأخر  العاملة تضع ح�ثكفا�ة مدة "إجازة ما قبل الوضع" لتحق�ق الغرض من تقر�رها، في الفرض 

 6أسبوعا)، خصصت منها ( 14ها، فبعد أن نصت هذه االتفاق�ة على إجازة وضع لمدة (عما �ان متوقعا ل
أساب�ع) فترة إجازة اخت�ار�ة لما قبل الوضع،  8ساب�ع) �إجازة إلزام�ة لفترة ما �عد الوضع، وتر�ت �ق�ة المدة (أ

تحصل عل�ها العاملة حسب التار�خ المتوقع لوضعها، وتدار�ا لعدم �فا�ة فترة "إجازة ما قبل الوضع"، ح�ث قد 
أساب�ع) استنفذت  8د العاملة أن إجازة ما قبل الوضع ال(تضع العاملة حملها �عد التار�خ المتوقع لذلك، وهنا تج

قبل أن تضع حملها، ب�نما هي ال تملك أن تحصل على مز�د من فترات "إجازة الوضع" ألن الباقي منها وفق 
) من 4/5أساب�ع) مخصص "لإلجازة اإللزام�ة لما �عد الوضع". وهنا �أتي دور المادة رقم ( 6االتفاق�ة وقدره (

على أن "تمدد فترة إجازة ما قبل الوالدة �فترة مساو�ة للفترة الفاصلة ب�ن التار�خ المفترض التي تنص �ة االتفاق
�عد  –للوالدة وتار�خها الفعلي، دون تخف�ض فترة أ� إجازة إلزام�ة �عد الوالدة". وه�ذا �صبح من حق العاملة 

ذه اإلجازة (أ� إجازة ما قبل الوضع) حتى حدوث أن تمدد ه -أساب�ع)  8استنفاذ مدة إجازة ما قبل الوضع ال(
 أساب�ع).  6واقعة الوضع فعال، دون المساس �فترة إجازة ما �عد الوضع اإللزام�ة والمقدرة �فترة (

مدة إجازة من ) عمل اتحاد� �ما �ط�ل 30في حالة إذا ما عّدل نص المادة ( –ونه�ب �المشرع اإلماراتي 
على فترت�ن: إحداهما إخت�ار�ة سا�قة على الوضع، والثان�ة إجبار�ة الحقة  المدةأن �جز�ء هذه   -الوضع

) من االتفاق�ة الدول�ة �شأن حما�ة 4/5المقرر في المادة (الحل ) 30نص المادة ( ضمن ثم يتبنى -له
را�عا) عمل ح�ث تنص /87أسوة �ما قرره المشرع العراقي في المادة (، 2000) لسنة 183األمومة رقم (

أن "تمدد مدة إجازة ما قبل الوالدة �مدة مساو�ة للمدة الفاصلة ب�ن التار�خ المفترض للوالدة وتار�خها الفعلي  على
 دون تخف�ض فترة اإلجازة اإللزام�ة �عد الوالدة". 

 
 

                                                           
 .واحداً  ولم تستنفذ منه يوماً يوما)،  90(هذا �افتراض أن العاملة حاف�ت على رص�د إجازتها المرض�ة  95
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 المطلب الثاني 

 أجر العاملة خالل إجازة الوضع
اعتبار عقد العمل موقوفا خالل فترة قتضي صلحة العاملة ومصلحة صاحب العمل �إن تحق�ق التوازن ب�ن م

إجازة الوضع، �اعتبار أن العاملة خاللها تتوقف عن أداء العمل، بل وعن حبس نفسها لمصلحة المنشأة، 
ولكن  .96العاملة نفسها لمصلحة المنشأةف�سق� التزام صاحب العمل �الوفاء �أجرتها ألن األجرة مقابل حبس 

الحق في خالل إجازة الوضع  لعاملةثبت لي –وق�اسا على اإلجازة المرض�ة  –والعتبارات إنسان�ة قدرها المشرع 
 . �مة من إقرار هذه اإلجازةحتى تتحقق الح األجر بنص القانون 

مأجورة، فما الوضع استكماال لحما�ة العاملة أثناء إجازة الوضع، قرر المشرع الدولي والو�ني أن تكون إجازة ف
مة من تقر�ر إجازة الوضع أن تر�ن العاملة خاللها إلى الراحة واالستفاقة من فالح� ؟!.ق�مة إجازة بال أجر

وعلى أسوأ  - الزال جن�نا أو أصبح ول�دا، أو حتى ءواأوجاع الحمل، وأن توثق روا��ها النفس�ة مع حملها، وس
 إجازة الوضع ضي أن يتوفر للعاملة خالل تتخلص من آالم فقد جن�نها أو ول�دها، وهذا �له �قت أن -الفروض

) 6/3ة رقم (تنص المادلهذا ماالً يتوفر �ه العالج وتستكمل �ه المرأة مس�رة ح�اتها ال�وم�ة بال عجز أو احت�اج. 
على أن "ح�ثما تنص القوان�ن أو الممارسات  2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة المن ا

) محددة على 4المدفوعة في حالة اإلجازة المشار إل�ها في المادة (الو�ن�ة على أن تكون اإلعانات النقد�ة 
أساس الكسب السابق، ال �جوز أن �قل مقدار هذه اإلعانات عن ثلثي �سب المرأة السابق أو عن ثلثي المبلغ 

 لعاملةالمرأة ا�شأن  العر��ةاالتفاق�ة  ) من10تنص المادة رقم (�ما الذ� يؤخذ في االعتبار لحساب اإلعانات". 
لمدة الحصول على إجازة �أجر �امل قبل و�عد الوضع، "للمرأة العاملة الحق في على أن  1976) لسنة 5رقم (

) من االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل معدلة 65تنص المادة رقم ( أ�ضا ال تقل عن عشرة أساب�ع ..."،
لوضع و�عده، لمدة ال تقل عن عشرة أساب�ع، على أن "للمرأة العاملة الحق في الحصول على راحة، قبل ا

ثناء هذه الراحة يؤد�ه صاحب العمل أو ه��ة التأم�نات االجتماع�ة حسب األحوال، أ ....وتمنح أجرا �امال
 �شر� أن تكون قد قضت لد� صاحب العمل ذاته ستة أشهر على األقل". 

                                                           
 .25) ص3م (. عبد الباس� عبد المحسن، مرجع سابق، هامش رق242ص  مرجع سابق، ،أحمد علي محمد الحم�د� السعد� 96
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التشر�عات �ل نصت ، لحما�ة األمومة الدول�ةتفاق�ة الومتخ��ا ما ورد في ا العر��ة االتفاق�ات ما ورد فيوت�ب�قا ل
بل �أجر  -ل�س بثلثي األجر �ما نصت االتفاق�ة الدول�ة  - الو�ن�ة العر��ة على أن إجازة الوضع مأجورة

) عمل اتحاد� إماراتي على أن "للعاملة أن تحصل على إجازة 30تنص المادة ( ففي التشر�ع اإلماراتي. كامل
للعاملة ) على أن "91( تنص المادةالتشر�ع المصر� وفي  "،مدتها خمسة وأر�عون يوما .... وضع �أجر �امل

بتعو�ض التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما 
في  ود�ن�ام العمل السعنص ي�ما  ....". لمدة التي تسبق الوضع والتي تل�هتشمل ا شاملمساو لألجر ال

) على أن "للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع �أجر �امل لمدة عشرة أساب�ع ........"، و�نص 151/1( المادة
) من قانون العمل على أن "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة 70( في المادة المشرع األردني

على أن "تستحق المرأة  في القطاع األهلي الكو�تي قانون العمل) من 24(...."، �ما تنص المادة  �أجر �امل
قانون ) من 29( �ذلك تنص المادةالعاملة الحامل إجازة مدفوعة األجر .....لمدة سبع�ن يوما للوضع ..."، 

قانون ) من 83( األمومة ..."، �ما تنص المادةعلى أن "تدفع األجرة ��املها للمرأة أثناء إجازة  العمل اللبناني
على أن "تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغ��ة فترة ما قبل و�عد الوالدة وذلك لمدة خمس�ن  لعمانيالعمل ا

تستحق العاملة إجازة خاصة على أن " قانون العمل العراقي) من 87يوما براتب شامل ..."، �ما تنص المادة (
أ) من /32( أ�ضا تنص المادة، ) أر�عة عشر أسبوعا ........"14�الحمل والوضع �أجر تام ال تقل عن (

على أن "تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة األجر مدتها  قانون العمل في القطاع األهلي البحر�ني
 ستون يوما .....".

و�ذا �ان األجر الكامل المستحق للعاملة خالل إجازة الوضع، هو آخر أجر �امل قبضته العاملة قبل ق�امها 
تشر�عات العر��ة المشار إل�ها أنها تفاوتت ف�ما نالح� على ال؟ "األجر الكاملة مص�لح "هي دالل، فما اإلجازة�

استخدمت  ب�نها �شأن الص�اغة الدالة على أن إجازة الوضع مأجورة، وتراوحت هذه الص�اغات ما ب�ن تشر�عات
أما الص�غة . حسبف "، وتشر�عات اكتفت �ص�غة "مدفوعة األجر"أو التام الشامل ص�غة "األجر الكامل أو

إال أن األمر يدق �الرجوع  ،من�قاً  مفهومةرغم أنها قد تبدو ف ،"أو التام "األجر الكامل أو الشاملاألولى 
ح�ث أورد القانون تعر�ف�ن، أ) /1المادة رقم (في  اإلماراتي للتعر�فات التي تضمنها قانون العمل االتحاد�

قانون العمل فه مص�لح "األجر" فقد عرّ  امجر األساسي". أأحدهما لمص�لح "األجر"، والثاني لمص�لح "األ
�أنه "هو �ل ما �ع�ى للعامل لقاء عمله �موجب عقد العمل سواء �ان نقد�ا أو ع�ن�ا مما يدفع سنو�ا أو شهر�ا 
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و�شمل األجر عالوة  أو أسبوع�ا أو يوم�ا أو على أساس الساعة أو الق�عة أو تبعا لإلنتاج أو �صورة عموالت.
انت هذه المبالغ مقررة في �ذا إته ءفا�و أمانته أتع�ى للعامل جزاء الء المع�شة �ما �شمل األجر �ل منحة غ

صبح عمال المنشأة أو التعامل �منحها حتى أو جر� العرف أو في ن�ام العمل الداخلي للمنشأة، أعقود العمل 
  ."اجر ال تبرع�عتبرونها جزءا من األ

م ان�باق هذا التعر�� على المص�لح الُمعّرف، إال أنه �م�ن التعرف على المص�لح عد وللوهلة األولى، يتضح
�مقابلته بتعر�� مص�لح آخر هو مص�لح "األجر األساسي" الذ� عرفته  ،الذ� قصد المشرع اإلماراتي تعر�فه

�ن ال�رف�ن وال أ) المشار إل�ها على أنه "هو األجر الذ� ينص عل�ه عقد العمل في أثناء سر�انه ب/1المادة (
�ان تدخل ضمن هذا األجر البدالت أ�ا �ان نوعها". فمن خالل مقابلة التعر�ف�ن نستنتج أن التعر�� األول 

نه�ب �المشرع اإلماراتي تعديل نص "، لذلك 98أو التام 97مقصودا �ه تعر�� مص�لح "األجر الكامل أو الشامل
، �ما نه�ب �المشرع�ن اآلخر�ن الذ� و الشاملأ) لضبط تعر�� مصطلح األجر الكامل أ/1المادة رقم (

أن �عدلوا النصوص �ما يز�ل  ،مدفوعة األجر"إجازة وضع في عبارة " ،است�دموا مصطلح "األجر" مجردا
ما السا�قة �ؤ�د ن�رتنا و . أم األجر الكامل أو الشامل؟ ؟اللبس والغموض هل �قصد بها األجر األساسي فقط

�شأن الموارد البشر�ة في الح�ومة  2008) لسنة 11تحاد� رقم (لمرسوم �قانون ا) من ا1في المادة رقم ( ورد
من تعر�� لمص�لح "الراتب   2016) لسنة 17معدال �موجب المرسوم اتحاد� القانون رقم (االتحاد�ة 

جر اإلجمالي" �أنه "الراتب األساسي مضافا إل�ه ما �حصل عل�ه المو�ف من عالوات و�دالت معتمدة". إذن األ
هو ما �شمل أجرها األساسي في قانون العمل االتحاد� المقرر حصول العاملة عل�ه خالل إجازة الوضع  الكامل

 .والمنح مضافا إل�ه البدالت والعالوات

؟ أم مستحق لها بال ق�د أو شر�لكن هل حصول العاملة على األجر الكامل خالل إجازة الوضع، هو أمر و 
 ؟. خالل إجازة الوضع الكاملاألجر لعاملة ا الستحقاقون العمل اإلماراتي قان اشترطها اً شروطأن هناك 

                                                           
ماني مص�لح األجر الشامل �أنه "األجر األساسي مضافا إل�ه جم�ع العالوات األخر� التي تقرر للعامل ) من قانون العمل العُ 1/13فت المادة (عرَّ   97

في عقد العمل مضافا إل�ه ) األجر األساسي �أنه "المقابل المتفق عل�ه ب�ن العامل وصاحب العمل نقدا والثابت 1/13وعرفت المادة ( –لقاء عمله".
 ومن ثم يتساو� في معناه مع األجر الكامل أو األجر التام.العالوة الدور�ة". 

�ا �ان نوعه، أو ع�نا لقاء عمل أكل ما �ستحق للعامل على صاحب العمل نقدا �أنه " االجرمص�لح  ) من قانون العمل العراقي1/14عرَّفت المادة (  98
"، ومن ثم يتساو� في معناه �ل ما �منح للعامل من مخصصات مهما �ان نوعها، واالجور المستحقة عن العمل االضافي و�لحق �ه و�عد من متمماته

 مع األجر الكامل أو األجر الشامل.
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أن "للعاملة أن ) عمل اتحاد� إماراتي التي تنص على 30المادة (الفقرة األولى من أجابت عن ذلك التساؤل 
لعمل عن ا...... و�شر� أال تقل مدة خدمتها المستمرة لد� صاحب  وضع �أجر �امل تحصل على إجازة

ة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إل�ها". إذن النص واضح سن
 ي:ى أجر �امل، هو أمر مشرو� �ما يلفي اعتبار حصول العاملة خالل إجازة الوضع عل

التي  100أو العر��ة 99: وال يتوافق هذا الشر� مع معاي�ر العمل الدول�ةأن تقضي العاملة مدة خدمة سنة -1
لحما�ة األمومة رقم  الدول�ةتفاق�ة ال(أو ثلثي األجر حسب ا ضمنت للعاملة في إجازة الوضع أجرها �امال

س مرتب�ا برص�د للعاملة ، ألن تقر�ر هذه اإلجازة ل�دون اشترا� مدة خدمة مع�نة )2000) لسنة 183(
در ارتبا�ه �حما�ة المرأة العاملة لمنشأة �ستوجب رد الحسنة (الخدمة) �مثلها (إجازة وضع)، �قفي خدمة ا

 . في فترة حملها ووضعها لما تمر �ه من �رف صحي ونفسي استثنائي

و�بدأ احتساب مدة سنة الخدمة اعتبارا من تار�خ توق�ع العاملة �استالم العمل في المنشأة، محسو�ة �التقو�م 
في التقو�م الم�الد�ة عن �ب�عة السنة  يوما، �غض الن�ر 365الم�الد�، وال تكتمل سنة الخدمة إال �اكتمال 

ومع ذلك �جوز لصاحب المنشأة النص في عقد العمل على احتساب . 101وما إذا �انت سنة �س��ة أو �ب�سة
) من قانون 7( ادة، عمال بنص الم102سنة الخدمة �التقو�م الهجر� لما في ذلك من مصلحة أكثر فائدة للعاملة

....، ما لم ��ن  ص على أن "�قع �ا�ال �ل شر� �خالف أح�ام هذا القانون العمل االتحاد� اإلماراتي التي تن
وتدخل ضمن احتساب مدة سنة الخدمة، فترة التجر�ة التي قضتها العاملة في المنشأة  أكثر فائدة للعامل".

                                                           
 .2000) لسنة 183رقم ( �شأن حما�ة األمومة الدول�ة) من االتفاق�ة 6/3المادة (  99

 ) من االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل معدلة65( ع�س ذلك المادة ،1976) لسنة 5مرأة العاملة رقم () من االتفاق�ة العر��ة �شأن ال10المادة ( 100
وتمنح أجرا .......  التي اشتر�ت مدة خدمة ستة أشهر الستحقاق األجر الكامل خالل إجازة الوضع، ح�ث تنص على أن " 1976) لسنة 6رقم (

�شر� أن تكون قد قضت لد� صاحب العمل ذاته ستة العمل أو ه��ة التأم�نات االجتماع�ة حسب األحوال، كامال أثناء هذه الراحة يؤد�ه صاحب 
 ".أشهر على األقل

) من قانون العمل االتحاد� اإلماراتي على أن "��ون حساب المدد والمواع�د المنصوص عل�ها في هذا القانون �التقو�م الم�الد�، 8تنص المادة ( 101
 يوما، إال إذا نص عقد العمل على خالف ذلك". 30يوما والشهر  365لم�الد�ة في ت�ب�ق أح�ام هذا القانون وتعتبر السنة ا

 يوما. 365يوما، ب�نما عدد أ�ام السنة الم�الد�ة  354ح�ث تتألف السنة الهجر�ة من  102
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و�دخل في حساب مدة سنة الخدمة ما يتخللها من أ�ام . 103، واستمرت في العمل �المنشأةزتها بنجاحاواجت
  .ع�ل مقررة قانونا أو اتفاقا

ت المادة فوقد عرّ  .واستمرار مدة الخدمة �عني اتصالها وعدم انق�اعها: مستمرة ،أن تكون مدة سنة الخدمة -2
غ�ر المنق�عة لد�  الخدمة(المستمرة" �أنها  الخدمة" قانون العمل االتحاد� اإلماراتي معنى أ) من/1رقم (

 10فإذ خدمت العاملة �المنشأة لفترة   .)ةتار�خ ابتداء الخدممن  و خلفه القانونيأصاحب العمل نفسه 
بذات المنشأة، ثم حملت،  عادت والتحقت للعمل –�الت أم قصرت  -د فترة شهور، ثم استقالت، و�ع

فعندئذ ال تستحق إجازة وضع إال �اكتمال مدة خدمتها سنة �املة اعتبارا من بدا�ة فترة عملها الثان�ة، ودون 
ونر� في هذا الشر� تشددا ال مبرر له، فالعاملة تستحق إجازة في االعتبار مدة الخدمة األولى. األخذ 

لها في �روف الحمل والوضع، و�ما قلنا ال إجازة بال أجر، و�ال  الوضع حما�ة لصفتها األنثو�ة ودعماً 
�ه في االتفاق�ات واتساقا مع ما هو منصوص عل –ولهذا نه�ب �المشرع ألفرغنا اإلجازة من مضمونها، 

�ما ��ول العاملة األجر الكامل إلجازة الوضع دون اشترا� عمل اتحاد� ) 30الدول�ة تعديل نص المادة (
 . � من صلة �ح�مة تقر�ر إجازة الوضعمستمرة لد� صاحب العمل، فل�س لهذا الشر مدة خدمة 

ل خالل إجازة األجر الكام اقاشتر� القانون الستحق :لد� نفس صاحب العمل ،أن تكون مدة سنة الخدمة -3
، والحق�قة لنا على هذا الشر� على األقل مدة سنةصاحب العمل  خدمة الوضع، أن تقضي العاملة في

أن فحو� الشر� �جعل من األجر الكامل خالل إجازة الوضع �مثا�ة م�افأة  – أولهاأكثر من مالح�ة: 
، مبدأ رد الحسنة (الخدمة) �مثلها (األجر الكامل)، و�عتبر ت�ب�قا لالسنة التي اشتر�ها القانون  خدمةعن 

عمل  )30نص المادة (اشتر�  – ثان�اوهذا �ع�د �ل البعد عما قصد إل�ه المشرع ح�ن أقر إجازة الوضع. 
والحق�قة أن أن تكون خدمة العاملة �مواصفت�ن: لمدة سنة ومستمرة، لد� نفس صاحب العمل،  اتحاد�

افتراض تقبل شر� الخدمة المستمرة لمدة سنة، فهذه الخدمة �جب أن تكون ص�غة النص مع�بة، ألنه حتى �
للمنشأة (الشخص�ة االعتبار�ة)، ول�س لصاحب العمل (الشخص ال�ب�عي)، فما ذنب العاملة التي خدمت 

)، ثم �اعها األخ�ر لصاحب العمل الجديد Xلمدة تز�د عن سنة في منشأة �متلكها صاحب العمل الس�د (
، و�عد واقعة الخالفة الخاصة، تحمل العاملة وت�الب �إجازة وضع، فال تستحقها ألن القانون )Yالس�د (

                                                           
تحت التجر�ة مدة ال تجاوز ستة أشهر، ...... و�ذا اجتاز  على أنه "�جوز تع��ن العامل ) من قانون العمل االتحاد� اإلماراتي37تنص المادة (  103

 العامل فترة التجر�ة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من الخدمة".
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نه�ب !. لذا )؟Yلحساب صاحب العمل الجديد الس�د (و  ،اشتر� أن تكون لديها خدمة لمدة سنة متصلة
حقا ل��ون أجر إجازة الوضع مست) عمل اتحاد� إماراتي 30تعديل تص المادة (�المشرع اإلماراتي 

 . فإنبدال من خدمة مستمرة أو على األقل االكتفاء ��دمة متقطعةال�دمة،  للعاملة دون اشترا� شر�
فلتكن خدمة للمنشأة ذاتها �ش�ص�ة اعتبار�ة، ول�س خدمة لصاحب لم ��ن األمر �ذلك، فعلى األقل 

    .   المنشأة �ش�ص طب�عي

واشترا�  ،حصول العاملة على إجازة الوضع في ذاتهار�� ب�ن ) عمل اتحاد� إماراتي لم ت30إذن المادة (
، بل إن شر� خدمة المنشأة �ان الستحقاق األجر الكامل خالل اإلجازة، ومن خدمة المنشأة (صاحب العمل)

ثم فالعاملة الحامل التي لم يتوفر لديها مدة خدمة سنة مستمرة لد� المنشأة، هي أ�ضا تستحق إجازة وضع 
 ولكن بنصف أجر فق�. 

أما مسألة عدم الر�� ب�ن مدة الخدمة في المنشأة و��ن استحقاق إجازة الوضع، فهو أمر محمود، و�سجل 
متخ��ا �عتبر ذلك الموقف التشر�عي متسقا مع ما تقضي �ه االتفاقات الدول�ة و ح�ث  لصالح المشرع اإلماراتي،

معدلة والتي اشتر�ت خدمة لمدة ستة  1976) لسنة 6ما ورد في االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل رقم (
ولكن المشرع اإلماراتي أبى أن �ق�ع درب  .أشهر الستحقاق األجر الكامل، و�ال فتكون إجازة الوضع بال أجر

أن يتوفر لها إلى نهايته، فاشتر�  الستحقاق العاملة األجر الكامل خالل إجازة الوضع، الحامل حما�ة العاملة 
 –) عمل إماراتي30(من خالل نص المادة  –رتب نت�جة قا�عة لد� صاحب العمل، و سنة خدمة مستمرة  مدة

�أن العاملة التي ال  يتوفر في حقها هذه الشرو� الثالثة السابق عرضها، ت�ل مستحقة إلجازة الوضع، ولكن 
جرها ولما �ان تخف�ض المستو� االقتصاد� للعاملة خالل إجازة الوضع �قصر أ .بنصف األجر الكامل فق�

المستحق على نصف ما �انت تقبضه قبل اإلجازة ير�ك مس�رة ح�اتها و�ضعها تحت ضغو� اقتصاد�ة، �خالف 
ما تتعرض له من ضغو� جسمان�ة ونفس�ة �سبب حملها، مما �فقد إجازة الحمل ق�متها و�فرغها من مضمونها، 

اراتي لتضمن للعاملة خالل إجازة ) عمل اتحاد� إم30نه�ب �المشرع اإلماراتي أن �عدل نص المادة (لذلك 
 .في المنشأة  الوضع أجر �امل �غض الن�ر عن مدة ال�دمة
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 المطلب الثالث
 ح�ر اشتغال العاملة خالل إجازة الوضع لد� صاحب عمل آخر

وهو  -إجازة الوضع المأجورة م�زة �قابل  -وضع المشرع العمالي الدولي والو�ني على العاملة الحامل ح�رًا 
غالها خالل هذه اإلجازة لد� صاحب عمل آخر، ورتب على مخالفة ذلك الح�ر جزاء شديدا، أال ح�ر اشت

وهو فصل العاملة، �اعتبار أن شغلها خالل اإلجازة ف�ه إهدار للح�مة من تقر�ر هذه اإلجازة، وهو أن تنعم 
ات الدول�ة فقد أفصحت العاملة وجن�نها بب��ة هادئة خال�ة من ضغو�ات العمل لفترة مناسبة. أما التشر�ع

معدلة  1976) لسنة 6) من االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل رقم (66بوضوح عن هذا الح�م في المادة (
التي تنص على أن "�عتبر فصل العاملة، خالل مدة تغ�بها في إجازة األمومة فصال تعسف�ا، ما لم يثبت 

 اشتغالها في منشأة أخر� خالل هذه اإلجازة". 
لم يرد �ه نصًا صر�حأ �شأن هذه الح�م، فإننا نر� نقصا في قانون  قانون العمل االتحاد� اإلماراتيلما �ان و 

العمل اإلماراتي في هذا الجانب، ألننا ال نست��ع السماح لصاحب العمل �فصل العاملة التي يثبت اشتغالها 
) عمل 120ل المقررة في المادة (لد� صاحب عمل آخر خالل إجازة الوضع، ال ق�اسا على حاالت الفص

) عمل اتحاد� 88اتحاد� ح�ث إنها حاالت واردة على سب�ل الحصر ال المثال، وال ق�اسا على حالة المادة (
إماراتي التي خولت صاحب العمل فصل العامل الذ� يثبت اشتغاله لد� صاحب عمل آخر خالل "إجازته 

ه المادة ورد ألسباب محددة على سب�ل الحصر وهما اإلجازة السنو�ة أو المرض�ة" ح�ث إن ح�م الفصل في هذ
نناشد المشرع اإلماراتي السنو�ة واإلجازة المرض�ة دون غ�رهما من اإلجازات. لهذا، وسداً لهذا النقص التشر�عي 

لتض�ف إجازة الوضع ضمن اإلجازات التي �جوز ف�ها فصل العامل اتحاد� ) عمل 88بتعديل نص المادة (
 .104صاحب العمل اشتغاله خاللها لد� صاحب عمل آخر إذا أثبت

وخولت لصاحب  قوان�ن عر��ة أخر� تبنت هذا الح�روعلى خالف قانون العمل االتحاد� اإلماراتي نجد  
ب) /27العمل حق فصل العاملة التي يثبت اشتغالها لد� صاحب عمل آخر خالل إجازة الوضع مثل المادة (

                                                           
ث ، ح�وما �عدها 620ص )،الوس�� في قانون العمل لدولة اإلماراتمرجع سابق ( ،سام الدين �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروكع�س ذلك ح 104

ير� إم�ان فصل العاملة التي يثبت اشتغالها خالل إجازة الوضع لد� صاحب عمل آخر ق�اسا على حالة منصوص على ح�مها وهي المتعلقة �فصل 
ضع) وهو و الو العامل الذ� يثبت اشتغاله خالل إجازته السنو�ة، لتحقق علة الح�م في الحالت�ن وهو إهدار العامل أو العاملة ح�مة اإلجازة (السنو�ة أ

 .الراحة والهدوء واستعادة الصحة والعنفوان
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التي تنص على أن "�صبح صاحب العمل في ِحٍل  105معدل 1996) لسنة 8(رقم  قانون العمل األردنيمن 
من أح�ام الفقرة (أ) من هذه المادة (وهي الفقرة التي تح�ر فصل العاملة اعتبارا من الشهر السادس لحملها أو 
خالل إجازة األمومة) إذا ُاستخدم العامل لد� صاحب عمل آخر خالل أ� من المدد المنصوص عل�ها في 

) الصادر 207معدل �القانون رقم ( 1946لسنة  قانون العمل اللبنانيالفقرة". ومن هذا االتجاه أ�ضا  تلك
) على أن ".... و�ح�ر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن 29الذ� نصت ف�ه المادة ( 26/5/2000بتار�خ 

ر خالل المدة المذ�ورة"، و�فهم يوجه إل�ها اإلنذار خالل مدة الوالدة، ما لم يثبت أنها ُاستخدمت في محل آخ
من هذه الص�اغة أن العاملة خالل إجازة الوضع إذا ثبت اشتغالها لد� صاحب عمل آخر، �جوز لصاحب 

 العمل األصلي أن �فصلها. 
إجازة  خاللإال أن هناك رؤ�ة تشر�ع�ة مختلفة عما سبق، يتبنى ف�ها المشرع الو�ني جزاء على اشتغال العاملة 

دة من جزاء الفصل. في هذه الرؤ�ة ��تفي المشرع �مجازاة العاملة على فعلتها برد قصدها الس�يء الوضع أقل ش
عل�ها، فإذا �انت قد التحقت �عمل أثناء إجازة الوضع المأجورة �معًا في الحصول على أجر من مصدر آخر 

جر إجازة الوضع، و�أن غ�ر صاحب عملها األصلي ل�ضاف إلى أجر إجازتها، ف�رد قصدها عل�ها وتحرم من أ
اشتغالها خالل إجازة الوضع لم �ضف لها جديدا، ح�ث تكون عندئذ إجازة وضع غ�ر مأجورة، وممن تبنى هذه 
الرؤ�ة التشر�ع�ة األوفق ومصلحة العاملة، ح�ث �قتصر األمر على الحرمان من األجر و ال �متد للحرمان من 

ف�ما تستحقه  –) ح�ث تنص على أن "�سق� حق العاملة 157في المادة ( ن�ام العمل السعود�فرصة العمل، 
إذا عملت لد� صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل  -وفقا ألح�ام هذا الباب 

. ومن نفس الرؤ�ة نجد 106أن �حرمها من أجرها عن مدة اإلجازة، أو أن �سترد ما أداه لها" –في هذه الحالة  –
ب) التي تنص على أن "..... وتسر� �شأن /32في المادة ( 2012) لسنة 36رقم ( 107لبحر�نيقانون العمل ا

) من هذا 62اشتغالها لد� صاحب عمل آخر خالل إجازة الوضع األح�ام المنصوص عل�ها في المادة (
ه عن ) من ذات القانون فقد نصت على أن "لصاحب العمل أن �حرم العامل من أجر 62القانون"، أما المادة (

                                                           
 .16/4/1996بتار�خ  1173صفحة رقم  4113منشور في الجر�دة الرسم�ة عدد رقم  105
�سق� حق العاملة ف�ما تستحقه إذا ) من حقوق العاملة "7وت�ب�قا للنص السابق ورد في دل�ل عمل المرأة في الق�اع الخاص السعود� في البند رقم ( 106

أن �حرمها من أجرها عن مدة  –في هذه الحالة  –عملت لد� صاحب عمل منشأة أخر� أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل األصلي 
 1435، راجع دل�ل عمل المرأة في الق�اع الخاص، وزارة العمل �المملكة العر��ة السعود�ة، النسخة األولى (محرم "اإلجازة، أو أن �سترد ما أع�اه لها

 .13ه)، ص
 .2/8/2012بتار�خ  3063منشور في الجر�دة الرسم�ة عدد رقم  107
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مدة اإلجازة أو �سترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خالل مدة إجازته لد� صاحب عمل آخر، وذلك 
) 92التي تنص المادة ( 2003) لسنة 12رقم ( قانون العمل المصر� دون إخالل �المسؤول�ة التأديب�ة". �ذلك 

لشامل عن مدة اإلجازة أو استرداد ما تم منه على أن "....ولصاحب العمل حرمانها من التعو�ض عن أجرها ا
أداؤه إل�ها منه، إذا ثبت اشتغالها خالل اإلجازة لد� صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم اإلخالل �المساءلة 

فتنص على أن "ال �جوز لألم  2015) لسنة 37رقم ( قانون العمل العراقي) من 88التأديب�ة". أما المادة (
الوضع أن تشتغل �عمل مأجور لد� الغ�ر"، ولم يب�ن النص المذ�ور جزاء مخالفة العاملة أثناء إجازة الحمل و 

هذا الح�ر، ولما �ان الغموض في النصوص �فسر في مصلحة ال�رف الضع�ف، وال�رف الضع�ف في 
عالقات العمل هو العامل أو العاملة، ف��ون تفس�ر هذا النص لصالحها �قصر الجزاء على جعل إجازة الوضع 

ودون أن �مس الجزاء على مخالفة الح�ر فرصة العمل  -�عد أن �انت في األصل مأجورة  –جورة غ�ر مأ
 ذاتها.  

 المطلب الرا�ع 
 إجازة الوضع خالل ح�ر فصل العاملة

من آثار ق�ام العاملة الحامل �إجازة الوضع، و�أن هذه اإلجازة  خالل إجازة الوضع�عتبر ح�ر فصل العاملة 
والح�مة من تقر�ر هذا الح�ر هو  .زاء الفصل و�نهاء عقد العمل لح�ن عودتها منهاتحصن العاملة من ج

مراعاة الح�مة التي تم من أجلها إقرار إجازة الوضع، وهي منح العاملة الحامل مساحة زمن�ة تر�ن ف�ها إلى 
، وهي ح�مة نت�رالهدوء والراحة لتواجه ��امل �اقتها أوجاع الحمل ومتاعبه، وتوثق عالقتها �مولودها الم

 ،تقتضي بداهة عزل العاملة الحامل عن مشاكل عملها �المنشأة، وعدم تع��ر صفو راحتها �أخبار غ�ر سارة
رتكاب مخالفة ما، أو إرسال إنذار �الفصل على مقر إقامتها، أو إخ�ارها ال من قب�ل إحالتها إلى التحق�ق

المخالفات الواردة في صل دون إنذار مسبق (كحالة مما يبرر الف�الفصل دون سابق إنذار الرتكاب مخالفة 
   .  )) عمل اتحاد� إماراتي120المادة (

على هذا الح�ر لضمان عدم تفر�غ إجازة الوضع من  تنصالعر��ة و  وه�ذا جاءت االتفاق�ات الدول�ة  
أو مولودها على  �نهامضمونها، وهو السالمة الجسد�ة والنفس�ة للعاملة وتوث�ق روا�� القر�ى ب�ن األم وجن

 103) من االتفاق�ة الدول�ة �شأن حما�ة األمومة مراجعة رقم 6ومن ذلك ما رود في المادة ( حسب األحوال،
) من هذه 3المادة ( ألح�ام مومة وفقاً أجازة إعن عملها في  امرأة ذا تغ�بت "إ نصت على أنالتي  1952لسنة 
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ل�ها إن يرسل أو أ التغ�ب،ثناء هذا أها �فصلها من عملها ن ينذر أال �جوز قانونا لصاحب عملها  االتفاق�ة،
ه) من /5". �ذلك تأكد هذا الح�ر دول�ا من خالل المادة (ثناء فترة هذا التغ�بأجله أ�الفصل ينتهي  نذاراً إ

�شأن إنهاء االستخدام �مبادرة من صاحب العمل والتي تنص على  1982) لسنة 158االتفاق�ة الدول�ة رقم (
التغ�ب عن العمل أثناء إجازة  ه)( أسبا�ا صح�حة للتسر�ح: أخر�،ب�ن أمور  التال�ة،تش�ل األسباب ال أن "

) 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة ال) من ا8/1�موجب المادة (أ�ضا تأكد هذا الح�ر  ."الوضع
أ� امرأة أثناء حملها أو أثناء التي تنص على أن "�حرم القانون صاحب العمل أن ينهي استخدام  2000لسنة 

وهي المتعلقة �إجازة  5وهي المتعلقة �إجازة الوضع) أو المادة ( 4تغ�بها في اإلجازة المشار إل�ها في المادة (
المرض والمضاعفات الناتجة عن الحمل أو الوالدة)، أو خالل فترة تعقب عودتها إلى العمل ........... و�قع 

اإلثبات �أن أسباب الفصل من الخدمة ال تمت �صلة إلى الحمل أو الوالدة  على عاتق صاحب العمل عبء
 ومضاعفاتها أو اإلرضاع".

و�ضافة إلى ذلك، نصت العديد من االتفاق�ات العر��ة على ح�ر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع ح�ث جاءت 
والتي تنص  1976) لسنة 6ة" رقم () من االتفاق�ة العر��ة �شأن مستو�ات العمل "معدل66بذلك الح�م المادة (

على أن "�عتبر فصل العاملة خالل مدة تغ�بها في إجازة األمومة فصال تعسف�ا، ما لم يثبت اشتغالها في منشأة 
) 5لعاملة رقم () من االتفاق�ة العر��ة �شأن المرأة ا12المادة ( لح�رذات ا تأخر� خالل هذه اإلجازة". وأكد

"�ح�ر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو ق�امها �إجازة الوضع أو أثناء  أن على والتي تنص 1976لسنة 
 إجازتها المرض�ة �سبب الحمل أو الوضع". 

ثم جاءت التشر�عات العمال�ة العر��ة لتواكب هذا الجانب من جوانب حما�ة العاملة الحامل، فنص على هذا 
ح�ث تنص على أن "�ح�ر على   )92(المادة  2003لسنة  12رقم  قانون العمل المصر� الح�ر �ل من: 

الصادر في  قانون العمل السودانيصاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ...."، 
ح�ث تنص على "....ال �جوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو  )46/2(المادة  1997يون�ة  22

ح�ث تنص على أن "..... وال �جوز لصاحب  )24(المادة  2010لسنة  6قم ر  وقانون العمل الكو�تي، الوضع"
العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك اإلجازة (إجازة الوضع) أو انق�اعها عن العمل �سبب مرض يثبت 

وتار�خ  )51م/(الصادر �المرسوم الملكي رقم  ون�ام العمل السعود�، �شهادة �ب�ة أنه نت�جة للحمل أو الوضع"
هـ المعدل �المرسوم الملكي رقم 12/5/1434وتار�خ  )24م/(هـ المعدل �المرسوم الملكي رقم 23/8/1426
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 2012لسنة  36رقم  وقانون العمل البحر�ني، 108)156و  155المادتان ( هـ5/6/1436وتار�خ  )46م/(
عقد عملها �سبب الزواج ح�ث تنص على أن "�ح�ر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء  )33(المادة 

ح�ث تنص على أن "...و�ح�ر  )29معدل (المادة  1946لسنة  وقانون العمل اللبناني، أو أثناء إجازة الوضع"
فقد  األردني قانون العمل، أما صرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إل�ها اإلنذار خالل مدة الوالدة ....."أن تُ 

، وفق ما ورد في المادة 109السادس من الحمل أو خالل إجازة األمومة نص على هذا الح�ر اعتبارا من الشهر
رسوم السل�اني رقم لمالصادر �ا أما قانون العمل الُعمانيمعدل.  1996) لسنة 8) من القانون رقم (1/أ/27(

) فتنص على ح�ر الفصل خالل "إجازة مضاعفات الحمل والوالدة"، ولكنها لم تنص 84(المادة  35/2003
  ماني �حسن تدار�ه.ر الفصل خالل إجازة الوضع ذاتها، �ما �عد قصورا في التشر�ع العُ على ح�

نصا بهذا الح�ر. ونش�ر إلى أنه ال �م�ننا أن نستنتج  1980) لسنة 8ولم يرد في قانون العمل االتحاد� رقم (
، ال �جوز لصاحب ......) عمل اتحاد� إماراتي والتي تنص على أن "90هذا الح�ر حتى من خالل المادة (

العمل أن �فصل العامل أو أن ينذره �الفصل أثناء تمتعه �إجازته المنصوص عل�ها في هذا الفصل"، ح�ث إن 
عبارة "هذا الفصل" الواردة في ُعجز المادة قصرت هذا الح�م (ح�ر فصل العامل خالل تمتعه �إجازته) على 

) من الباب الرا�ع من قانون العمل االتحاد� 90لى إ 74الحاالت الواردة في الفصل الثاني (المواد من 
) من 32إلى  27) أ� ضمن الفصل الثالث (المواد من 30اإلماراتي، ب�نما وردت إجازة الوضع في المادة (

الباب الثاني من قانون العمل االتحاد� اإلماراتي، ومن ثم ال ين�بق على األخ�رة (أ� إجازة الوضع) ح�ر 
لهذا نه�ب �المشرع اإلماراتي أن يتدارك هذا القصور التشر�عي ) المشار إل�ها. 90مادة (الفصل المقرر في ال

 أو أثناء إجازة الوضع".  على "ح�ر فصل العاملة �سبب الحمل) عمل اتحاد� �النص 30بتعديل المادة (

                                                           
) من ن�ام العمل السعود� على أن "ال �جوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها �الفصل أثناء تمتعها �إجازة الوضع"، �ما 155تنص المادة (  108

وت�ب�قا العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ..."، ) من نفس الن�ام على أن "ال �جوز لصاحب 156تنص المادة (
) من حقوق العاملة "ال �جوز لصاحب العمل فصل العاملة أو 5للنص السابق ورد في دل�ل عمل المرأة في الق�اع الخاص السعود� في البند رقم (

مل المرأة في الق�اع الخاص، وزارة العمل �المملكة العر��ة السعود�ة، النسخة األولى (محرم ، راجع دل�ل عإنذارها �الفصل أثناء تمتعها �إجازة الوضع"
 .12ه)، ص 1435

في  فرغم ما ورد في قانون العمل األردني من ضوا�� حاكمة لتشغ�ل النساء، إال أنه "تش�ر �عض الدراسات إلى وجود تم��ز ب�ن الرجال والنساء  109
إنهاء االستخدام  ،�أإلضافة إلى حاالت فصل العاملة ألسباب تتعلق �التزاماتها العائل�ة واإلنجاب ...." راجع حمادة أبو نجمةالعديد من الجوانب ..... 
 http://www.mol.gov.jo(دراسة تحل�ل�ة للواقع التشر�عي والت�ب�ق العملي)، منشور على موقع وزارة العمل األردن�ة  �مبادرة من صاحب العمل

 .39ص –
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 خاتمة

 مقارنة، 1980) لسنة 8قم (ر  قانون العمل اإلماراتيعاملة في مرأة الإجازة الوضع لل دراسة موضوعفي نها�ة 
والو�ن�ة،  �ما هو مقرر في االتفاق�ات الدول�ة والعر��ة، ومقارنة �ما هو منصوص عل�ه في التشر�عات العر��ة

 وفق التالي:  ،واقتراح عدة توص�ات ،، �م�ننا استخالص مجموعة من النتائجاتحاد�ة ومحل�ة

 :البحث نتائج –أوال 

م تشتر� الستحقاق العاملة إجازة الوضع أن يتوفر لها مدة خدمة لحساب ) عمل اتحاد� ل30ن المادة (إ -1
 صاحب العمل.

 للحامل م�لقًا، سواء �ان حملها تجه لمنح إجازة الوضعيالرأ� الغالب في الفقه معاي�ر العمل الدول�ة و ن إ -2
ألمومة، أما العقاب �حما�ة افاح، ألن دوافع إقرار إجازة الوضع هي دوافع إنسان�ة �حتة تتعلق شرع�ا أو سِ 

  فاح فمحله التشر�ع الجزائي ول�ست التشر�عات االجتماع�ة مثل قانون العمل.على السِ 
) عمل اتحاد� لم تق�د حق العاملة في استحقاق إجازة الوضع �عدد مع�ن من مرات الحمل، 30ن المادة (إ -3

 .لة اإلماراتال�روف الس�ان�ة في دو �ما يتوافق و �ما يتفق ومعاي�ر العمل الدول�ة و 
 ، تسم�ة�مناسبة حمل العاملة في الق�اع الخاص ) عمل اتحاد� على اإلجازة المقررة30ق المادة (ن إ�الإ -4

أثار جدال وتضار�ا في نصوص التشر�عات الو�ن�ة المحل�ة حول مد� استحقاق هذه اإلجازة  ،"إجازة وضع"
 وضع مولود حي.  ت المرأة ولم يثمر الحمل عنلو أجهض

يوما لتغ��ة الفترة التي تسبق الوضع  )45(لعاملة إجازة وضع مدتها ) عمل اتحاد� منحت ا30ادة (ن المإ -5
وتلك التي تل�ها، دون تجزئة هذه اإلجازة لفترت�ن: فترة إجازة إلزام�ة لما �عد الوضع لضمان راحة العاملة 

صر مدة هذه اإلجازة، قِ هو راء ذلك خالل فترة النفاس، وفترة إجازة اخت�ار�ة قبل الوضع، ور�ما �ان السبب و 
يوما (وهي مدة النفاس شرعا)، فال  40�ما �عني أن التجزئة ستسفر عن إجازة إلزام�ة لما �عد الوضع لفترة 

 يتبقى لإلجازة االخت�ار�ة قبل الوضع سو� خمسة أ�ام فق�!
أثناء الفترة  ملة الحاملح�ما بتخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة للعالم تتضمن ) عمل اتحاد� 30المادة (إن  -6

األخ�رة من الحمل، على خالف التشر�عات الدول�ة والعر��ة المقارنة وتوص�ات المجلس األعلى لألمومة 
  وال�فولة واالتحاد النسائي العام في دولة اإلمارات. 
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ل لد� صاحب عم عالعاملة خالل إجازة الوضاشتغال على ح�را لم تتضمن ) عمل اتحاد� 30المادة ( إن -7
 .؟، ولم تب�ن �التالي ما الجزاء لو وقعت مثل هذه المخالفةآخر

كامل خالل إجازة الجر ر��ت األ إجازة وضع مأجورة، ولكنهاللعاملة  ضمنت ) عمل اتحاد�30المادة (إن  -8
تخلف هذا الشر�  أما إن لد� صاحب العمل.للعاملة مدة خدمة سنة �املة مستمرة  �شر� تحققالوضع 

 إجازة الوضع ولكن بنصف أجر.  فتستحق العاملة

 : التوص�ات –ثان�ا 

الفقرة األولى من ) عمل اتحاد� لتتضمن تعديال في مسمى اإلجازة المقررة �موجب 30تعديل نص المادة ( -1
خالف �شأن تعل�ق لبس و من  ةاألخ�ر التسم�ة ث�ره ، لما ت"إجازة وضع"ول�س  "إجازة حمل"هذا النص لتسمى 

العاملة  ستحق إجازة الوضع، ب�نما إذا أجهضتة الوضع: فإذا �ان مولودا ح�ا، تُ منح اإلجازة على نت�ج
  لفقه والتشر�عات الو�ن�ة المحل�ة.�ما يذهب �عض ا هذه اإلجازة ومات مولودها، لم تستحق

الحمل لد� �رف آل�ة واضحة إلثبات الشهادة ال�ب�ة �) عمل اتحاد� لتتضمن 30تعديل نص المادة ( -2
التصديق على هذه الشهادة، �ما فعلت الفقرة الثان�ة من ذات المادة لة، وتحديد الجهة المعن�ة �المرأة العام
  ."إجازة مضاعفات الحمل والوالدة"�خصوص 

) عمل اتحاد� لتتضمن نفي الق�د العدد� �شأن عدد مرات منح العاملة إجازة 30تعديل نص المادة ( -3
 الوضع. 

يوما) لتتساو� مع إجازة العاملة  90�إ�الة مدة إجازة الوضع لمدة () عمل اتحاد� 30تعديل نص المادة ( -4
، مدة إجازة الوضع أقل التشر�عات العر��ة في خصوص ، ألن التشر�ع اإلماراتي �عتبرفي الق�اع الح�ومي

�ج�ة وال يتفق مع رؤ�ة واستراتال التشر�عات الو�ن�ة المحل�ة، و ال العر��ة،  يواكب معاي�ر العمل الدول�ة و وال
ال يتحملون  أن أصحاب العمل في الق�اع الخاص وردًا على مقولة. دولة اإلمارات �شأن تم��ن المرأة 

مما �قلل من عبء مثل هذه اإلجازة ال�و�لة وتأث�رها السلبي على حسن انت�ام س�ر العمل �منشآتهم، 
ي �عمل بها أكثر من ت التقصر هذا التعديل على المنشآف�م�ن فرص تشغ�ل النساء في هذا الق�اع، 

البديل ف�من يتحمل عبء  الكث�فة، عامل، �ح�ث �جد صاحب العمل من خالل هذه القو� البشر�ة 200
 عمل العاملة الحامل خالل إجازة وضعها.
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) عمل اتحاد� لتتضمن تجزئة إلجازة الوضع ب�ن فترت�ن: فترة إلزام�ة �عد الوضع 30تعديل نص المادة ( -5
يوما)  48يوما) لمواجهة حالة النفاس، وفترة اخت�ار�ة قبل الوضع لبق�ة اإلجازة ( 42أساب�ع ( 6ال تقل عن 

قبل  -�لها أو �عضها –��ون ف�ها للعاملة حر�ة التصرف حسب �روف حملها، فإذا شاءت استفادت منها 
  إلجازة �عد الوضع. ضمتُ لم تستفد منها قبل الوضع ف أو ،الوضع

رض�ة إذا ما وضعت العاملة قبل التار�خ المبدئي المتوقع المب�ن في الشهادة التعديل �جب مراعاة ف وفي هذا
امتداد إجازة الوضع لفترة قبل الوالدة �فترة مساو�ة للفترة الفاصلة ب�ن التار�خ المفترض للوالدة بتقر�ر ال�ب�ة، 

 وتار�خها الفعلي، دون تخف�ض فترة اإلجازة اإللزام�ة �عد الوالدة.  
) عمل اتحاد� لتتضمن تخف�ض ساعات العمل ال�وم�ة للعاملة الحامل �مقدار 30ادة (تعديل نص الم -6

 ساعة واحدة على األقل اعتبارا من الشهر السا�ع للحمل.
) عمل اتحاد� لتتضمن ح�را �منع تشغ�ل العاملة الحامل ساعات عمل إضاف�ة 30تعديل نص المادة ( -7

 أثناء الفترة األخ�رة من الحمل.
 إجازة الوضع. أو خالل ) عمل اتحاد� لتتضمن ح�را �فصل العاملة �سبب الحمل30مادة (تعديل نص ال -8
) عمل اتحاد� لتضمن للعاملة أجرها الكامل خالل إجازة الوضع دون الر�� ب�ن 30تعديل نص المادة ( -9

 ، لمراعاة ال�ا�ع اإلنساني المحض لهذهفي المنشأةسنة مستمرة ومدة خدمة الكامل استحقاق األجر 
 .اإلجازة

 قائمة المراجع

  الكتب: –أوال 

 –مر�ز الدراسات العر��ة للنشر والتوز�ع، مصر  –وقف العقد  -أحمد علي محمد الحم�د� السعد�  -1
   .2017سنة 

 الوس�� في قانون العمل لدولة اإلمارات –حسام الدين �امل �امل األهواني ورمز� فر�د محمد مبروك  -2
ال�بعة  –م�بوعات جامعة اإلمارات  -وتعديالته (دراسة مقارنة)  1980ة ) لسن8العر��ة المتحدة رقم (

 .2000األولى سنة 
 .1991 –بدون ناشر  –شرح قانون العمل (المصر�)  –حسام الدين �امل األهواني  -3
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دراسة مقارنة في معاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة  –أح�ام إجازة الوضع  –سالمة عبد التواب عبد الحل�م  -4
 .2009 –دار النهضة العر��ة �القاهرة  –ن�ة والو�

بدون  -2003لسنة  )12(شرح أح�ام قانون العمل الصادر �القانون رقم  –عبد الناصر توف�ق الع�ار  -5
 .2007 –ناشر 

 –مصر  –المحلة الكبر�  –دار الكتب القانون�ة  –التعل�ق على نصوص قانون العمل  –عدلي خل�ل  -6
1997. 

دراسة عمل�ة في  –شرح قانون الخدمة المدن�ة الجديدة والئحته التنف�ذ�ة  –اب عل�وة مص�فى فتح الب -7
 . 2005 –ضوء األح�ام والفتاو� 

 .1999-1998سنة  –بدون ناشر  –دروس في قانون العمل (المصر�)  –فا�مة محمد الرزاز  -8
شر�عًا وفقهًا ت 2003لسنة  )12(القانون رقم  –موسوعة قانون العمل  –قدر� عبد الفتاح الشهاو�  -9

 .2003سنة  –مصر  –اإلس�ندر�ة  –منشأة المعارف  –وقضاء وت�ب�قًا وص�اغة وأح�امًا وتحل�ًال 
شر�ة  – )ترجمة محمد حس�ن شمس الدين وعب�ر منذر(دل�ل المرأة الحامل  –مار� �لود دوالها�  -10

  .2001 - دار الفراشة لل�باعة والنشر والتوز�ع بب�روت، لبنان
الناشر م�تبة الوفاء القانون�ة  –تنق�ح وائل أنور بندق  –شرح أح�ام قانون العمل  –نب محمد لب�ب ش -11

 .2010ال�بعة األولى  -مصر –�األس�ندر�ة 
 –مؤسسة النداء �اإلمارات –الجزء الثالث  –ة ق�وف دان�ة من الكتاب والسن –محمود أحمد الق�س�ه  -12

 .2003ال�بعة األولي سنة 
 .1998/1999 –بدون ناشر  –عقد العمل  –نب�لة إسماع�ل رسالن  -13
 –صدرت عن االتحاد النسائي العام –موسوعة تشر�عات المرأة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة  -14

 .2014ال�بعة الثان�ة سنة 
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 األ�حاث والرسائل: –ثان�ا 

العمل الكو�تي  اإلجازات المستحقة للعامالت �مناسبة الحمل والوضع وفقا لقانون  –جالل محمد إبراه�م  -1
 –تصدر عن جامعة الكو�ت  –منشورات مجلة دراسات الخل�ج والجز�رة العر��ة  –دراسة مقارنة  –

 .1989سنة 
ورقة �حث�ة مقدمة  –الحما�ة القانون�ة للمرأة العاملة في قانون العمل الجزائر�  –خل�في عبد الرحمن  -2

في التشر�عات المغار��ة في �ل التعديالت  للملتقى الدولي حول المر�ز القانوني والس�اسي للمرأة 
 .2015 - �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة جامعة محمد الصديق بن �ح�ى ج�جل –المستحدثة 

 –حقوق المرأة العاملة: دراسة مقارنة ب�ن الشر�عة اإلسالم�ة والقوان�ن الوضع�ة  –ز�د محمود العقايلة  -3
 -الجزائر –جامعة محمد خضر �س�رة  -لعلوم الس�اس�ة مجلة المفكر التي تصدر عن �ل�ة الحقوق وا

 .2012 –العدد الثامن 
 –تثب�ت الجنس وآثاره (دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني)  – الشهابي إبراه�م الشرقاو�  -4

 .2002 –جامعة القاهرة  –رسالة د�توراه 
ون�ة للمرأة في تشر�عات العمل العر��ة (دراسة ورقة عمل حول "الحما�ة القان –الباس� عبد المحسن عبد  -5

الورشة األولى لمؤتمر قضا�ا المرأة  –للواقع والمأمول في ضوء معاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة)" 
 –المنامة –ورشة الحقوق االقتصاد�ة للمرأة العر��ة  –وتحد�ات العصر "نحو وث�قة عر��ة لحقوق المرأة" 

 .2013من نوفمبر  21و 20رة خالل الفت –مملكة البحر�ن 
التن��م القانوني لعمل الف�ات الخاصة وفق قانون العمل العراقي الحالي رقم  - عمر موسى جعفر -6

منشور على موقع المر�ز الد�مقرا�ي العر�ي للدراسات االسترات�ج�ة،  –– 2015لسنة  )37(
 .D.A.C- https://democraticac.de/?author=2 االقتصاد�ة والس�اس�ة

رسالة ماجست�ر  –وصوره المعاصرة ب�ن الشر�عة والقانون  –أح�امه  -إرثه  –الحمل  –ع�سى أمع�زة  -7
 .2005/2006 –قسم الشر�عة  –لعلوم اإلسالم�ة �ل�ة ا –جامعة الجزائر  –

حما�ة األمومة في مشروع قانون العمل الجديد ومعاي�ر العمل الدول�ة والعر��ة  –محمد أحمد إسماع�ل  -8
 –مصر  –ة البحوث القانون�ة واالقتصاد�ة التي تصدر عن �ل�ة الحقوق جامعة بني سو�� مجل –

 .2001مايو  ددع – 15السنة 
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 –حقوق المرأة العاملة العراق�ة في �ل المعاي�ر الدول�ة والتشر�عات الداخل�ة  –محمد جالل األتروشي  -9
العدد  –در عن �ل�ة القانون، جامعة الكوفة تصمجلة الكوفة للعلوم القانون�ة والس�اس�ة  –دراسة مقارنة 

 .2010السنة الثان�ة  –) 5رقم (
مقالة منشورة  –إجازة الوضع الخاصة �المرأة العاملة وفقا لقانون العمل اإلماراتي  –محمد المرزوقي  -10

 .https://blog.ml-advocates.comعلى موقع 
 (فاصلة) �حث منشور على موقع -ماراتي حقوق المرأة في التشر�ع اإل –يوسف عبد الغفار الشر��  -11

http://faselah.net 
توص�ات المجلس األعلى لألمومة وال�فولة واالتحاد النسائي العام اإلماراتي حول "تعديل إجازة  -12

، راجع موقع 11ص – 2016سنة  -المجلس األعلى لألمومة وال�فولة  –األمومة" 
https://www.scmc.gov.ae. 

  موقع راجع –موقع الكتروني س�دات اإلمارات فترة النفاس  –الرعا�ة �عد الوالدة مقالة �عنوان  -13
https://forum.uaewomen.net 

النسخة األولى  –العمل �المملكة العر��ة السعود�ة وزارة  –دل�ل عمل المرأة في الق�اع الخاص  -14
 .http://www.wafa.com.sa، على موقع ه) 1435(محرم 

 :الدول�ة والعر��ة االتفاق�ات -ثالثا 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -1
على المأل �موجب قرار الجمع�ة العامة لألمم إعالن القضاء على التم��ز ضد المرأة المعتمد والمنشور  -2

 .1967نوفمبر  7) المؤرخ في 22-(د 2263المتحدة 
 ).CEDAW( 1979اتفاق�ة األمم المتحدة للقضاء على جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة لسنة  -3
 .2000) لسنة 183�شأن حما�ة األمومة رقم ( الدول�ةتفاق�ة الا -4
 .1952لسنة  103ألمومة مراجعة رقم االتفاق�ة الدول�ة �شأن حما�ة ا -5
 .2000توص�ة من�مة العمل الدول�ة �شأن حما�ة األمومة  -6
 .1976) لسنة 5االتفاق�ة العر��ة �شأن المرأة العاملة رقم ( -7
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 مستو�ات العمل (معدلة). �شأن 1976) لسنة 6االتفاق�ة العر��ة رقم ( -8
واألس�لة الم�روحة �شأن اتفاق�ة القضاء على رد دولة اإلمارات العر��ة المتحدة على قائمة القضا�ا  -9

 .األمم المتحدة – 2010فبراير  5 –جم�ع أش�ال التم��ز ضد المرأة 

 :والعر��ة التشر�عات الوطن�ة -را�عا 

 1971لسنة الدستور اإلماراتي  -1
 م 1992ه الموافق  1412لسنة  الدستور السعود� (الن�ام األساسي للح�م) -2
  2014الدستور المصر� لسنة  -3
 2002الدستور البحر�ني لسنة  -4
  1962الدستور الكو�تي لسنة  -5
 1996ماني لسنة الدستور العُ  -6
 1980) لسنة 8قانون العمل االتحاد� اإلماراتي رقم ( -7
  1985) لسنة 5قانون المعامالت المدن�ة االتحاد� رقم ( -8
 .�مه�شأن قانون حقوق ال�فل "ود 2016) لسنة 3القانون االتحاد� اإلماراتي رقم ( -9

  .في شأن تن��م ق�د الموال�د والوف�ات 2009) لسنة 18رقم ( اإلماراتي القانون االتحاد� -10
 .في شأن عمال الخدمة المساعدة 2017) لسنة 10القانون االتحاد� رقم ( -11
 .في شأن ترخ�ص مراكز اإلخصاب �الدولة 2008) لسنة 11رقم ( اإلماراتي القانون االتحاد� -12
 .2016) لسنة 4ة اإلماراتي رقم (قانون المسؤول�ة ال�ب� -13
 .2003) لسنة 12لعمل المصر� رقم (قانون ا -14
ه، والمعدل 23/8/1426وتار�خ  )51/م( رقم الملكي �المرسومن�ام العمل السعود� الصادر  -15

 ه5/6/1436 وتار�خ) 46/م(رقم  الملكي �المرسوم
 .2010) لسنة 6قانون العمل الكو�تي رقم ( -16
 2003) لسنة 35صادر �المرسوم السل�اني رقم (قانون العمل الُعماني ال -17
 معدل. 1946لسنة  قانون العمل اللبناني -18
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 معدل. 2008) لسنة 11قانون الموارد البشر�ة في الح�ومة االتحاد�ة رقم ( -19
 . في إمارة أبو �بي�شأن الموارد البشر�ة  2016) لسنة 6القانون رقم ( -20
ة األمومة والوضع للمو�فات في الجهات الح�وم�ة �شأن إجاز  2017) لسنة 14المرسوم �قانون رقم ( -21

 �إمارة دبي.
�شأن إدارة الموارد البشر�ة  2012) لسنة 6بتعديل أح�ام القانون رقم ( 2017) لسنة 18القانون رقم ( -22

 للعس�ر��ن المحل��ن العامل�ن في إمارة دبي.
 �شأن الموارد البشر�ة إلمارة الشارقة. 2015) لسنة 6القانون رقم ( -23
 �شأن إصدار قانون الموارد البشر�ة في ح�ومة عجمان. 2017) لسنة 4لمرسوم األم�ر� رقم (ا -24
�شأن الموارد البشر�ة الح�وم�ة إلمارة رأس الخ�مة معدل �موجب  2013) لسنة 1القانون رقم ( -25

 .2016) لسنة 10القانون رقم (
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 .في شأن الوقا�ة من األمراض السار�ة 1981) لسنة 27القانون االتحاد� الملغي رقم ( -28
الصادرة الالئحة التنف�ذ�ة لهذا القانون ، و 2016) لسنة 81قانون الخدمة المدن�ة المصر� رقم ( -29

 2017) لسنة 1216ب قرار رئ�س مجلس الوزراء رقم (�موج
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 المست�لص

تهدف هذه الدراسة إلى التعر�� �ماه�ة التجارة اإللكترون�ة، و��ان القواعد القانون�ة لحما�ة المستهلك في عقود 
التجارة اإللكترون�ة للعام والممارس في ن�ام  ،والتاجر ،د الخدمةالتجارة اإللكترون�ة، واإللتزامات القانون�ة لمورّ 

هـ. �ما تهدف أ�ضًا إلى التعر�� �الجهات المختصة �اإلشراف على ق�اع التجارة اإللكترون�ة، ون�ر 1440
منازعاتها ومخالفات أح�ام ن�ام التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة. استخدمت الدراسة المنهج 

 النتائج والتوص�ات.  الوصفي التحل�لي، وخلصت إلى عدد من

د ق على (التاجر) المق�ّ �بّ هـ �ُ 1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام  أنّ  :من النتائج التي خلصت إل�ها الدراسة
التجار� على حد سواء  د في السجلّ وأ�ضًا على (الممارس) للتجارة اإللكترون�ة غ�ر المق�ّ  ،التجار�  في السجلّ 

ق أ�ضًا على الممارس للتجارة ه ��بّ ق داخل المملكة، فإنّ هـ �ما ��بّ 1440�ة ن�ام التجارة اإللكترون وأنّ 
(المستهلك) �بقًا لن�ام التجارة  م منتجاته أو خدماته داخل المملكة، وأنّ اإللكترون�ة خارج المملكة الذ� �قدّ 

جات اآلخر�ن ألجل اشباع حاجاته الشخص�ة أو حا ؛اإللكترون�ة، ل�س فق� من �حصل على السلع والخدمات
 بل هو أ�ضًا الشخص الذ� �حصل  على السلع والخدمات ألغراض تجار�ة أو مهن�ة. 

التوص�ة بتكث�ف اإلعالم حول ن�ام التجارة اإللكترون�ة  :منها ،كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوص�ات
�ما أوصت الدراسة  .كترون�ةو�الضمانات التي يوفرها أل�راف التجارة اإلل ،من أجل التعر�� �ه ؛هـ1440للعام 

اإللكترون�ة والممارس�ن، �اإلسراع بتسج�ل متاجرهم اإللكترون�ة في جهات توث�ق  صحاب المتاجرأأ�ضًا 
في المنتجات والخدمات التي �قدمونها عبر المتاجر  من أجل تعز�ز الثقة والمصداق�ة ؛المحالت اإللكترون�ة

 اإللكترون�ة.

 المفتاح�ة: الكلمات 

 .الخدمة موّفر -اإللكتروني اإلعالن – اإللكتروني اإلعالم –المستهلك  -الممارس  -لكترون�ةاإلرة تجاال
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Abstract 

The aim of this study is to define the nature of e-commerce and the legal rules for 
consumer protection in e-commerce contracts, in addition to the legal obligations 
of the service provider, merchant and practitioner in the E-commerce Act 1440 
AH. It also aims to introduce the competent authorities to supervise the e-
commerce sector, review its disputes, and violate the provisions of the law in Saudi 
Arabia. The study used the descriptive analytical approach and came up with a 
number of findings and recommendations. 
One of the findings of the study is: that the e-commerce Act for the year 1440 AH 
applies to both the merchant registered in the commercial register and the 
practitioner of e-commerce that is not registered in the commercial register. And 
that the e-commerce Act 1440 AH, as is applied within the Kingdom, it is also 
applied to the e-commerce practitioner outside the Kingdom, that provides its 
products or services within the Kingdom. According to the e-commerce Act, the 
consumer is not only the one who obtains goods and services to satisfy his or her 
own needs, but also the person who receives the goods and services for 
commercial or professional purposes. 
The study also reached a number of recommendations, such as the 
recommendation to intensify the media campaign on the e-commerce system for 
the year 1440 AH, in order to publicize it and the guarantees it provides to the 
parties of e-commerce. The study also recommended that e-shop owners and 
practitioners accelerate the registration of their e-stores in e-store certification 
authorities; in order to enhance confidence and credibility in the products and 
services, they offer via online stores. 
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 المقدمة: 

الهدف  وح�ث أنّ  )1(السعود�ة تسهم التجارة اإللكترون�ة مساهمة �ب�رة في االقتصاد الو�ني في المملكة العر��ة 
من األن�مة القانون�ة هو تحق�ق المصالح العامة للمجتمعات، ومن أجل تعز�ز موثوق�ة التجارة اإللكترون�ة 

ر الخدمة) ب�ن �رف�ن أحدهما (موفّ  ها تتمّ إذ أنّ  ؛ن�ة للمتعامل�ن بهامن توف�ر الحما�ة القانو  والتشج�ع عل�ها البدّ 
��ون في مر�ز قوة �ستمدها من خبرته ونفوذه االقتصاد�، واآلخر (مستهلك) ��ون في مر�ز ضعف في 
 العمل�ة التعاقد�ة. وفي التجارة اإللكترون�ة ��ون التعاقد عن �عد، ح�ث ال ��ون المنتج محل التعاقد ب�ن يد�

و�التالي ال �م�نه معاينته قبل التعاقد معاينة حق�ق�ة، �ما ت�هر حاجة المستهلك للحما�ة أ�ضًا من  ،المستهلك
من العقود العابرة للحدود الو�ن�ة، وتتم دون الحضور الماد� أل�راف  كون عقود التجارة اإللكترون�ة تعتبر

وهو ما يث�ر مش�لة القانون الواجب  ،ر الخدمةفّ المستهلك قد ��ون في بلد غ�ر بلد مو  العقد، ما �عني أنّ 
هـ 7/11/1440بتار�خ  ؟ر الخدمةالت�ب�ق عند التنازع، هل ��بق قانون دولة المستهلك أم قانون دولة موفّ 

ف التجارة وعرّ  ،)126صدور ن�ام التجارة اإللكترون�ة �المرسوم الملكي رقم (م/ �ان  ،م10/7/2019الموافق 
بوس�لة  -�صورة �ل�ة أو جزئ�ة –ر الخدمة والمستهلك "نشا� ذو �ا�ع اقتصاد� يباشره موفّ : اهاإللكترون�ة �أنّ 

الن�ام  إلكترون�ة من أجل ب�ع منتجات أو تقد�م خدمات أو اإلعالن عنها أو تبادل الب�انات الخاصة بها". ونّص 
م مارس خارج المملكة الذ� �قدّ ر الخدمة داخل المملكة، والممن المستهلك وموفّ  على سر�ان أح�امه على �لّ 

 ن المستهلك من الوصول إل�ها. منتجات أو خدمات داخل المملكة من خالل عرضها ��ر�قة تم�ّ 

 الدراسة: أهم�ة 

 ).2(الحال�ة في الفترة  تنبع أهم�ة الموضوع من ح�ث الم�انة التي تح�ى بها التجارة اإللكترون�ة خاصةً  /1
التجار�ة من خصوص�ة بوجه عام، وألهم�ة هذا النوع من النشا� التجار� الذ� لما تمتاز �ه األنش�ة  ون�راً 

                                                           
 أن�ر: تقر�ر ه��ة االتصاالت وتقن�ة المعلومات حول (التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة) منشور على موقع اله��ة - 1

https://www.citc.gov.sa/ar/reportsandstudies/Reports/Documents/CITC_ECOMMERCE_2017_ARABIC.PDF  تار�خ
 م. 15/5/2020ز�ارة الموقع 

منشورة على  -م 1920أغس�س  -غرفة جدة -أن�ر: دراسة �عنوان (توجه ق�اعات األعمال نحو التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة)  - 2
 pdfاإللكرونية.20للتجارة%20األعمال%20قطاعات%20توجه%20دراسة%/https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib   الموقع
 م.21/1/2020 موقعز�ارة ال
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ة إلى وجود ن�ام قانوني عبر الوسائ� اإللكترون�ة على وجه الخصوص، فقد �هرت الحاجة الماسّ  �مارس
مة للتجارة عند ممارستها عبر الوسائ� اإللكترون�ة، فكان أن صدر متخصص �ضع األح�ام والقواعد المن�ِّ 

ون�رًا لحداثة الن�ام وأهم�ته وأثره على األنش�ة التجار�ة اإللكترون�ة،  .هـ1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام 
من أجل المشار�ة في اإلثراء المعرفي للم�تبة ؛ وذلك فقد أختارت الباحثة تناول أح�امه �الدراسة والتحل�ل

 القانون�ة.

دها ن�ام التجارة اإللكترون�ة �ما حدّ  ،�ة �الحقوق وااللتزامات الناش�ة عنهاتبص�ر المتعامل�ن �التجارة اإللكترون /2
 هـ.1440للعام 

 وأس�لتها: مش�لة الدراسة 

 التالي: ل مش�لة الدراسة الرئ�س�ة في السؤال تتمثّ 

لتاجر من المستهلك وا الحما�ة القانون�ة لكلٍّ  ـ،ه1440ق ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام �حقّ  �مد إلى أ�ّ 
 ع عنه األس�لة اآلت�ة:والممارس للتجارة اإللكترون�ة؟ ومن ثم تتفرّ 

 �رافها؟أماهي التجارة اإللكترون�ة ومن هم  /1

 رها الن�ام للمستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة؟ماهو ن�اق الحما�ة التي يوفّ  /2

 والممارس؟ ر الخدمةلتزامات القانون�ة التي فرضها الن�ام على موفّ ماهي اال /3

وجدها الن�ام من أجل حما�ة المستهلك والممارس للتجارة اإللكترون�ة في المملكة أما هي اآلل�ات التي  /3
 عالم�ة عقود التجارة اإللكترون�ة. العر��ة السعود�ة في حالة النزاعات، وذلك في �لّ 

 الدراسة: الهدف من 

 أ�رافها.التعر�� �مفهوم التجارة اإللكترون�ة وخصائصها و  /1

 التعر�� �القواعد القانون�ة التي توّفر الحما�ة للمستهلك في التعاقد اإللكتروني. /2

 التعر�� �االلتزامات القانون�ة لمزّود الخدمة والتاجر والممارس. /3
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جب التعر�� �الجهات المختصة بن�ر منازعات التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة والقانون الوا /4
 الت�ب�ق.

  منهج الدراسة:

وذلك لوصف اإل�ار الن�ر� للتجارة اإللكترون�ة، �ما استخدمت الباحثة  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
هـ 1440الت�رق للنصوص القانون�ة ذات الصلة في ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام من خالل المنهج التحل�لي 

لمتمثل في معرفة مد� حما�ة المستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة وتحل�لها، من أجل الوصول إلى الهدف ا
تناول  :وذلك من خالل تقس�م الدراسة إلى مبحث�ن. د الخدمة والتاجر والممارسلتزامات القانون�ة لمزوّ االو 

 لكترون�ة. التجارة اإل عقود وتناول المبحث الثاني حما�ة المستهلك في ،المبحث األول ماه�ة التجارة اإللكترون�ة

 -التالي: ة الدراسة لمعالجة التساؤالت التي �رحتها على النحو جاءت خ�ّ 

 المبحث األول: ماه�ة التجارة اإللكترون�ة

 مفهوم التجارة اإللكترون�ة وخصائصهاالم�لب األول: 

 الم�لب الثاني: ن�اق ت�ب�ق ن�ام التجارة اإللكترون�ة.

 ��م التجارة اإللكترون�ةالم�لب الثالث: الجهات ذات الصلة بتن

 المبحث الثاني: حما�ة المستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة

 برام عقد التجارة اإللكترون�ةإالم�لب األول: حما�ة المستهلك في مرحلة 

 الم�لب الثاني: حما�ة المستهلك في مرحلة تنف�ذ عقد التجارة اإللكترون�ة
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 المبحث األول
 ن�ةماه�ة التجارة اإللكترو 

). 3(الرِّ�حوهي تحر�ك المال �الب�ع والشراء لغرض  ،َتَجَر وهي ما ُيتََّجُر ف�ه �أّنها مصدر لغةً ف �لمة "تجارة" عرَّ تُ 
ف في علم االقتصاد عرَّ ). وتُ 4(الر�ح) موال وتوس�� خدمات �قصد أ(عمل�ة تداول :هاف قانونًا �أنّ عرَّ وتُ 
�صالها �ك �الحصول عل�ها من األشخاص الراغب�ن في ب�عها لتوز�عها و (عمل�ة تبادل السلع والخدمات، وذل:ها�أنّ 

 ).5(�الشراء) إلى األشخاص الراغب�ن في اقتنائها 

 �أنها "المعامالت) 6(اإللكترون�ة فها القانون العر�ي االسترشاد� للمعامالت والتجارة عرّ  (التجارة اإللكترون�ة)
ن�ة"، واتجهت العديد من الدول العر��ة إلى تعر�� التجارة اإللكترون�ة التجار�ة التي تباشر بواس�ة وسائل إلكترو 

م المتعلق �المبادالت 2000) للعام 83(رقم على سب�ل المثال القانون التونسي و  .مة لهافي التشر�عات المن�ِّ 
ن خالل المبادالت م "العمل�ات التجار�ة التي تتمّ :هاف التجارة اإللكترون�ة �أنّ عرّ  والتجارة اإللكترون�ة، فقد

ا ). أمّ 7�استعمال الوثائق اإللكترون�ة"( "المبادالت التي تتمّ :هاف المبادالت اإللكترون�ة �أنّ اإللكترون�ة"، وعرّ 
) 2/42م في المادة (10/10/2018الصادر في ) 81( المشّرع اللبناني في قانون المعامالت اإللكترون�ة رقم

بواس�ة  "المعامالت التجار�ة وعمل�ات الشراء والب�ع والعمل�ات المال�ة التي تتمّ :اهف التجارة اإللكترون�ة �أنّ عرّ  فقد
لدولة اإلمارات العر��ة  ف القانون اإلتحاد�). وعرّ 8المراسالت والعقود اإللكترون�ة عمومًا عبر شب�ة اإلنترنت"(

�أّنها التجارة اإللكترون�ة ، )9( م في شأن المعامالت والتجارة اإللكترون�ة2006) للعام 1قم (المتحدة ر 
فها قانون إمارة دبي الخاص المعامالت التجار�ة التي تباشر بواس�ة المراسالت اإللكترون�ة". �ما عرّ "

                                                           
  /ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arالموقع على  -معجم المعاني الجامع - 3
جامعة النجاح  -اسات العل�ا�ل�ة الدر  -رسالة ماجست�ر -المنافسة التجار�ة في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق  -أمل أحمد محمود الحاج حسن  - 4

 .21ص  –م 2012 -فلس��ن –الو�ن�ة 
 . 36ص  -م2008 -دار النفائس  -األردن -1�  -التجارة اإللكترون�ة وأح�امها في الفقه اإلسالمي -العز علي محمد أحمد أبو  - 5
م. 19/11/2006بتار�خ  25د  /812ل العرب تحت رقم دوزراء العالقانون العر�ي االسترشاد� للمعامالت والتجارة اإللكترون�ة المعتمد �قرار مجلس  - 6

 م28/9/2019تار�خ الز�ارة  https://carjj.org/laws -منشور على موقع المر�ز العر�ي للبحوث القانون�ة والقضائ�ة
 jort-2000-08-09-du-83-2000-num-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-2000منشور على الموقع  - 7
 -064__200006400083 
 b/files/laws/Law81.pdfhttp://www.bdl.gov.lمنشور على الموقع  - 8
 http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspxمنشور على الموقع:   9
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"المعامالت التجار�ة التي  ها) أ�ضا �أنّ 10(الثان�ة م في المادة 2002�المعامالت والتجارة اإللكترون�ة للعام 
جي للتجارة اإللكترون�ة الصادر عن لجنة األمم وذلقانون النملن�ة". و�النسبة تباشر بواس�ة المراسالت اإللكترو 
خذت منه جم�ع أوالذ� �عتبر المصدر الذ�  ،م1996للعام ) UNCITRALالمتحدة للقانون التجار� الدولي (

ي ش�ل رسالة ق على"أ� نوع من المعلومات ��ون ف�بّ ه �ُ الدول تشر�عات التجارة اإللكترون�ة، فقد أشار إلى أنّ 
التجارة اإللكترون�ة تشمل جم�ع  ضح من هذه التعر�فات أنّ ). يتّ 11ب�انات مستخدمة في س�اق أنش�ة تجار�ة"(

 األنش�ة ذات ال�ا�ع التجار� التي تمارس عن �ر�ق إرسال واستالم الرسائل اإللكترون�ة. 

هـ 7/11/1440) و�تار�خ 126رقم (م/  �النسبة لن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� الصادر �المرسوم الملكي
�صورة  ر الخدمة والمستهلك،(نشا� ذو �ا�ع اقتصاد�، يباشره موفّ :هاف "التجارة اإللكترون�ة" �أنّ ) فقد عرّ 12(

كل�ة أو جزئ�ة، بوس�لة إلكترون�ة من أجل ب�ع منتجات أو تقد�م خدمات أو اإلعالن عنها أو تبادل الب�انات 
 رنة هذا التعر�� �التعر�فات الواردة في التشر�عات العر��ة التي سبق ايرادها، نجد أنّ وعند مقا .الخاصة بها)

ها نشا� ذو �ا�ع اقتصاد� في ح�ن ذهبت �ل التشر�عات م السعود� قد وصف التجارة اإللكترون�ة �أنّ المن�ّ 
 جارة اإللكترون�ة.إلى وصفها �الصفة التجار�ة، وعل�ه �م�ن من خالل هذا التعر�� الوقوف على خصائص الت

 لمطلب األولا
  هاخصائصمفهوم التجارة اإللكترون�ة و 

�م�ن الوقوف على  ،هـ1440فها ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام عند تناول تعر�� التجارة اإللكترون�ة �ما عرّ 
 -اآلتي: عدة سمات للتجارة اإللكترون�ة �م�ن ب�انها على الوجه 
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 اقتصاد�: أ/ نشا� ذو طا�ع 

و�ختلف مفهوم �لمة  .الخدمة والمستهلك رها نشا� اقتصاد� يباشره موفّ وصف الن�ام التجارة اإللكترون�ة �أنّ 
(تجارة) في معناه القانوني عنه في المفهوم االقتصاد�، فالتجارة لد� االقتصادي�ن تعني تداول الثروة وتوز�عها، 

على عمل�ات الوسا�ة ب�ن المنتج والمستهلك، ب�نما التجارة ، تقتصر هتجاالاألعمال التجار�ة وفقًا لهذا ا أ� أنّ 
ا �عني لى جانب عمل�ات تداول الثروة وتوز�عها، ممّ إاألنش�ة الصناع�ة  في القانون تتجاوز هذا المعنى لتضمّ 

 ). 13(االقتصادي�ن مفهوم التجارة لد� القانون�ن أوسع من مفهومها لد�  أنّ 

تشتمل على األعمال االقتصاد�ة واألعمال التجار�ة على  ،س�لة إلكترون�ةاألنش�ة التي تمارس بو  وح�ث أنّ 
م السعود� لم �صف �ب�عة أنش�ة التجارة اإللكترون�ة المن�ّ  ه من المستحسن لو أنّ لذا نر� أنّ  ؛سواء حد

التي سبق  ذلك ال يتفق مع تعر�فات التجارة اإللكترون�ة الواردة في �ل التشر�عات �ال�ا�ع االقتصاد�، ح�ث أنّ 
 ها نشا� تجار�. ها مجتمعة قد وصفتها �أنّ إذ أنّ  ؛هاديراإ

 األطراف: ب/ نشا� متعدد 

ف ن�ام التجارة اإللكترون�ة رّ عَ و ر الخدمة والمستهلك. أ�رافها هم موفّ  ضح من تعر�� التجارة اإللكترون�ة أنّ يتّ 
التجار�  ه "الشخص المق�د �السجلّ (التاجر) �أنّ ف وعرّ  ،"التاجر أو الممارس" ر الخدمة) �أنهّ هـ (موفّ 1440للعام 

وذهب الن�ام إلى إلزام التاجر المتعامل �التجارة اإللكترون�ة إلى تق��د محله  ،الذ� يزاول التجارة اإللكترون�ة"
ه "الشخص ال�ب�عي ف (الشخص) �أنّ ). وعرّ 14(التجار�  التجار� وفقًا لن�ام السجلّ  اإللكتروني في السجلّ 

وعلى ذلك ��بق ن�ام التجارة اإللكترون�ة على األشخاص ال�ب�ع�ن وعلى الشر�ات أ�ضًا في بار�". أو االعت
التجار�  د �السجلّ ه "الشخص غ�ر المق�ّ (الممارس) �أنّ أ�ضًا ف الن�ام �ما عرّ حال ق�امهم �األنش�ة التجار�ة. 
 الذ� يزاول التجارة اإللكترون�ة". 

                                                           
حاف� للنشر  دار -جدة -الثان�ة  ال�بعة –الشر�ات التجار�ة)  -التاجر –ر�ة التجار� السعود� (األعمال التجا القانون  -د. ز�اد بن أحمد القرشي - 13

 . 11ص  -هـ 1440 -والتوز�ع
�م خدمة ف ن�ام التجارة اإللكترون�ة (المحل اإللكتروني) في المادة األولى �أنه "منصة إلكترون�ة تت�ح لموفر الخدمة عرض منتج أو ب�عه أو تقدعرّ  - 14

 تبادل الب�انات الخاصة بها".أو اإلعالن عنها أو 
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ه "الشخص الذ� يتعامل �التجارة هـ �أنّ 1440�ام التجارة اإللكترون�ة للعام فه نفقد عرّ �النسبة (للمستهلك) 
وعل�ه ووفقًا لما جاء في  ،ر الخدمة"رها موفّ اإللكترون�ة رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفّ 

عند مقارنة  �ًا.شخصًا �ب�ع�ًا أو شخصًا اعتبار أ�ضًا المستهلك قد ��ون  تعر�� (الشخص) في الن�ام، فإنّ 
هـ بتعر�فه الوارد في (تن��م جمع�ة حما�ة المستهلك) 1440تعر�� (المستهلك) في ن�ام التجارة اإللكترون�ة 

ف والذ� عرّ  ،هـ 23/2/1436) وتار�خ 120الصادر في المملكة العر��ة السعود�ة �قرار مجلس الوزراء رقم (
ص ذ� صفة �ب�ع�ة أو اعتبار�ة �حصل على سلعة أو خدمة، ه " �ل شخف�ه (المستهلك) في المادة األولى �أنّ 

م في ن�ام التجارة المن�ّ  �مقابل أو بدون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخص�ة أو حاجات اآلخر�ن"، نجد أنّ 
اإللكترون�ة، قد استبعد من ن�اق ت�ب�قه، الشخص الذ� �حصل على السلع أو الخدمات بدون مقابل، أ� على 

الهبة. و�ذلك لم �شتر� الن�ام أن ��ون الهدف من حصول المستهلك على المنتجات أو  سب�ل التبرع أو
هو الحصول عل�ها  أن ��ون الهدف من �م�ن لالخدمات هو إشباع حاجته الشخص�ة أو حاجات اآلخر�ن، ب

�ال�ب�ب حت�اجاته في مجال اختصاص نشا�ه المهني الإعادة ب�عها، �ما قد ��ون حصوله عل�ها أ�ضًا تلب�ًة 
أ�راف التجارة  اعة �ب�ة مثًال من موقع إلكتروني على اإلنترنت. عل�ه �م�ن القول �أنّ الذ� �شتر� سمّ 
المستهلك الذ� �حصل على المنتجات والخدمات التي �قدمها موفر الخدمة الستخدامه  اإللكترون�ة هم:

بولة قانونًا، أو حصوله عل�ها تلب�ة أو إلعادة التعامل ف�ها �أ� صورة من الصور واألش�ال المق ،الشخصي
و�زاول التجارة اإللكترون�ة سواء �ان شخصًا  ،التجار�  إلحت�اجه المهني، �االضافة إلى التاجر المق�د �السجلّ 

 �ب�ع�ًا أو اعتبار�ًا، والشخص غ�ر المق�د �السجل التجار� الذ� يزاول التجارة اإللكترون�ة".

ها "أ� تقن�ة استعمال من وسائل ف الن�ام (الوسائل اإللكترون�ة) �أنّ عرّ   اإللكترون�ة:ج/ تست�دم الوسائل 
 أ� تقن�ة االتصاالت والمعلومات سواء �انت �هر�ائ�ة أو �هرومغنا��س�ة أو �صر�ة أو ضوئ�ة أو رقم�ة أو

ح�ام هذا المقصود �التجارة اإللكترون�ة وفقًا أل ). وعلى ذلك فإنّ 15ش�ل آخر من وسائل التقن�ة المشابهة"(
الن�ام، ل�س فق� التجارة عبر اإلنترنت و�ن �انت هي األكثر ش�وعًا من ب�ن التعامالت التجار�ة اإللكترون�ة 

الن�ام قد  دها الن�ام، �ما أنّ التقن�ات التي عدّ  �حدإأو من خالل  ما التجارة التي تمارس بواس�ةاألخر�، و�نّ 
ن أن تستخدم الحقًا حال �هورها واستخدامها، وذلك من خالل فتح الباب واسعًا أمام أ� تقن�ة مستحدثة �م�

                                                           
 ).1هـ المادة (1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام  - 15
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. �ما المادة األولى من الن�امالنص على عبارة (أو ش�ل آخر من وسائل التقن�ة المشابهة) المشار ال�ه في 
�صورة �ل�ة عن �ر�ق الوسائ� اإللكترون�ة، �ما في حالة  �م�ن أن تتمّ  ،التجارة اإللكترون�ة أوضح التعر�� أنّ 

��ر�قة  �م�ن أ�ضًا أن تتمّ  �ما ،�لب شراء �تاب رقمي من أحد المواقع على اإلنترنت والدفع من خالل الموقع
تسل�مه للمستهلك في مقر  على أن يتمّ  �لب المنتج إلكترون�اً  جزئ�ة بواس�ة الوسائل اإللكترون�ة، مثل أن يتمّ 

 قامته والدفع عند اإلستالم. إ

 اإللكترون�ة: ة محل التعاقد في التجار  /د

يرد على ب�ع منتجات، أو تقد�م خدمات، أو اإلعالن قد  ،محل العقد في التجارة اإللكترون�ة بَ�ن الن�ام أنّ 
السلع والمنتجات والخدمات واإلعالنات عبر المواقع اإللكترون�ة  عنها، أو تبادل الب�انات الخاصة بها. وعل�ه فإنّ 

 ).16(الن�ام في التجارة اإللكترون�ة وتخضع ألح�ام هذا تعتبر جم�عها من قب�ل محل التعاقد 

 لمطلب الثانيا
 نطاق تطب�ق ن�ام التجارة اإللكترون�ة

�النسبة لن�اق ت�ب�ق ن�ام التجارة اإللكترون�ة، فقد نّصت المادة الثان�ة من الن�ام على أّنه: (تسر� أح�ام هذا 
كة، والممارس خارج المملكة الذ� �قدم منتجات أو خدمات الن�ام على �ل مّما �أتي: موّفر الخدمة داخل الممل

داخل المملكة من خالل عرضها ��ر�قة تمّ�ن المستهلك من الوصول ال�ها). عل�ه فإّن هذا الن�ام ��بق على 
المستهلك، وهو الذ� يتعامل �التجارة اإللكترون�ة رغبة منه في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي 

الخدمة، �ما ��ّبق الن�ام أ�ضًا على التاجر المق�د �السجّل التجار� في المملكة، و�زاول التجارة  يوفرها موّفر
اإللكترون�ة سواء �ان شخصاً �ب�ع�اً أو اعتبار�ًا، �اإلضافة إلى الشخص غ�ر المق�د �السجّل التجار�، الممارس 

خالل عرضها ��ر�قة تم�ن المستهلك الذ� �قّدم من خارج المملكة منتجات أو خدمات داخل المملكة من 
 �الوصول إل�ها. 

                                                           
تهدف إلى تشج�ع  ن�ام التجارة اإللكترون�ة في المادة األولى، عّرف اإلعالنات اإللكترون�ة �أّنها "كل دعا�ة بوس�لة إلكترون�ة �قوم بها موّفر الخدمة - 16

 مباشر أو غ�ر مباشر. ب�ع منتج أو تقد�م خدمة �أسلوب
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هـ، هو أّن أح�امه �ما تسر� على موّفر 1440األمر الالفت في ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 
الخدمة داخل المملكة، تسر� أ�ضًا على الممارس من خارج المملكة الذ� �قّدم خدمات ومنتجات داخل المملكة 

��ر�قة تمّ�ن المستهلك من الوصول إل�ها؛ و�ذلك ��ون الن�ام قد مّد ن�اق ت�ب�قه لخارج من خالل عرضها 
المملكة، �الما امتد أثر التصرف القانوني لداخلها، معالجًا بذلك مش�لة وجود المستهلك في دولة غ�ر دولة 

ولة المستهلك وقانون دولة الممارس، وما �ستتبع ذلك من مش�لة تحديد القانون الواجب الت�ب�ق ماب�ن قانون د
 الممارس. 

ُتعّد عقود التجارة اإللكترون�ة وث�قة الصلة �قانون الدولة محل اإلقامة العاد�ة للمستهلك، متى �ان هذا األخ�ر 
قد قام �األعمال الضرور�ة الآلزمة إلبرام العقد في هذه الدولة، �أن �سّجل �لبه على شب�ة اإلنترنت، أو �قبل 

��ر�ق البر�د اإللكتروني، أو �قوم بتعب�ة أمر ال�لب وارساله للبائع أو المورد، ففي �ل هذه  إ�جاب البائع
 ). 17الفروض ُتعّد أفعال القبول الصادرة عن المستهلك ذات عالقة �قانون الدولة محل اإلقامة العاد�ة له"(

، وعند الرجوع إلى �عض �خصوص مسألة تحديد القانون واجب الت�ب�ق على عقود اإلستهالك اإللكترون�ة
التشر�عات األخر� من أجل مقارنتها �ما انتهجه المنّ�م السعود� في هذا الصدد، فبالنسبة للقانون النموذجي 

م، نجده لم يتناول تحديد القانون الواجب الت�ب�ق على عقود التجارة اإللكترون�ة، 1996للتجارة اإللكترون�ة للعام 
للدول لتحّددها في قوان�نها الو�ن�ة، على أساس أن تدخله �التن��م �م�ن أن �مس و�ّنما آثر ترك هذه المسألة 

). أما البرلمان األورو�ي ومن أجل تن��م حما�ة للمستهلك 18(العقود القانون الو�ني السار� على إنشاء 
مايو  20) في 7/97اإللكتروني في التعاقد من خالل تقن�ات االتصال الحديث، فقد أصدر توج�ها �الرقم (

م، متضمنًا ضوا�� تحمي المستهلك في التعاقد عن �عد، ح�ث عّرفت المادة الثان�ة منه العقد عن �عد 1997
على أّنه: "كل عقد يتعلق �البضائع أو الخدمات ُأْبِرم ب�ن مورد ومستهلك في ن�اق ن�ام لب�ع أو تقد�م خدمات 

ًا أو أكثر لالتصال عن �عد وتنف�ذه". وعلى ذلك فإّن ما عن �عد، نّ�مه المورد المستخدم لهذا العقد فق�، تقن�

                                                           
دار الفكر  -القاهرة -ال�بعة األولى -مقدمة في حقوق الملك�ة الفكر�ة وحما�ة المستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة -حجاز�، عبد الفتاح ب�ومي  - 17

 .58ص -م2005-الجامعي
على الموقع  -م2000العام  –منشورات األمم المتحدة  -م1996التجارة اإللكترون�ة مع دل�ل التشر�ع  النموذجي �شأنقانون األونس�ترال  - 18
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ذهب إل�ه الن�ام السعود� هو أقرب ما ��ون لما جاء في التوج�ة األورو�ي، مّما يؤ�د األهتمام بتوف�ر القواعد 
 الحمائ�ة للمستهلك اإللكتروني داخل المملكة. 

تجارة اإللكترون�ة، نجد أّن مع�مها لم تت�رق وعند الوقوف على عدد من تشر�عات الدول العر��ة على صع�د ال
) و�ذلك تكون قد أخذت نفس ما ذهب إل�ه 19لمسألة القانون الواجب الت�ب�ق في عقود التجارة اإللكترون�ة (

القانون النموذجي، و�م�ن القول أّن هذا األمر �م�ن قبوله �النسبة لقانون التجارة اإللكتروني النموذجي �وَنه 
 شاد�ًا عامًا. قانونًا استر 

حتى ��ون المستهلك على ب�نه من شخص�ة من يتعامل معه، فقد ألزم الن�ام (موّفر الخدمة)، سواء �ان تاجرًا 
). وحّدد الن�ام أّن مقر عمل (التاجر) هو عنوانه المحّدد 20أو ممارسًا، �ب�ع�ًا أو اعتبار�ًا، بتحديد مقر عمله (

كثر من مقّر عمل ولم �حّدد أحدها، ف��ون مقّره هو مقّر العمل المعتد �ه، في سجّله التجار�، أّما إذا �ان له أ
وهو المقّر األوثق صلة �العقد. أما �النسبة (للممارس) ف��ون مقّر عمله هو الم�ان الذ� �حّدده في محله 

المقّر  اإللكتروني ما لم يثبت غ�ر ذلك، أما إذا لم ��ن للممارس ذ� الشخص�ة ال�ب�ع�ة مقّر عمل ف��ون 
 المعتّد �ه هو محل إقامته الن�امي، وتحّدد الآلئحة المعاي�ر والشرو� الخاصة بذلك.

 لمطلب الثالثا
 جهات تن��م التجارة اإللكترون�ة  

ل الن�ام مهمة اإلشراف على ق�اع التجارة اإللكترون�ة، و�صدار القواعد الالزمة لتن��م ذلك الق�اع �ما أو�َ 
ات تن��م المنّص  و�شمل ذلك ر،ستثماو�حمي سالمة تعامالتها لوزارة التجارة واال ،لكترون�ةدور التجارة اإل ز�عزّ 

)، 21ر الخدمة والمستهلك وجهات توث�ق المتاجر اإللكترون�ة(اإللكترون�ة التي تؤد� دور الوسا�ة ب�ن موفّ 

                                                           
م وقانون المعامالت 2015م، وقانون المعامالت اإللكترون�ة األردني للعام 2007لكترون�ة السوداني للعام أن�ر على سب�ل المثال: قانون المعامالت اإل - 19

 ةم. و�خصوص موقف القانون األردني من مسألة القانون الواجب الت�ب�ق أن�ر دراس69/2008اإللكترون�ة لسل�نة عمان الصادر �المرسوم السل�اني رقم 
مجلة علوم  -مهند عزمي أبو مقلي، منصور عبد السالم الصرايرة –ب�ق على عقود االستهالك اإللكترون�ة ذات ال�ا�ع الدولي �عنوان (القانون واجب الت�

 م) منشورة على الموقع:2014-السنة  – 2العدد  – 41المجلد  –الشر�عة والقانون 
uY1aDnAhWLohQKHThttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtt5

coBGwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fjournals.ju.edu.jo%2FDirasatLaw%2Farticle%2Fdownload%2F4393%
2F4337&usg=AOvVaw3aW50myD4zu72zE4XxqmjF  

 ).3هـ المادة (1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام  - 20
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 16المادة ( - 21
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سواء �ائع�ن أو  ،لكترون�ةة إلكترون�ة خدم�ة لجم�ع المتعامل�ن في التجارة اإل(معروف) وهي منّص  ةمثل منّص 
ن البائع من الوصول �سهولة لشر�حة أكبر، �ما ز الثقة ب�ن المشتر� والبائع، وتم�ّ �مشتر�ن، تهدف إلى تعز 

 .)22(تع�ي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر اإللكتروني

ح�ام الن�ام وتوق�ع الن�ام على أن تكَون (لجنة) أو أكثر �قرار من الوز�ر، تتولى الن�ر في مخالفات أ نّص و 
عدد أعضائها عن (ثالثة) ��ون  ر� الخدمة المخالف�ن، على أال �قلّ على موفّ  العقو�ات المنصوص عل�ها ف�ه

من ب�نهم مستشار ن�امي على األقل، وتصدر قراراتها �األغلب�ة، و�صدر الوز�ر �قرار منه قواعد عمل اللجنة 
االعتراض ، حّق لمن صدر ضده أ� قرار بناء على الن�ام �ما أع�ى الن�ام .)23(أعضائها و�حدد م�افآت 

القرار  �ما �جوز تضم�نُ  .)24(الم�الم ألح�ام ن�ام المرافعات أمام ديوان  عل�ه أمام المح�مة اإلدار�ة وفقاً 
على نشر من�وقه على نفقة المخالف في صح�فة (أو أكثر) من الصحف  الصادر بتحديد العقو�ة، النصَّ 

تصدر في محل إقامته، أو في أ� وس�لة أخر� مناسبة، وذلك �حسب نوع المخالفة المرتكبة المحل�ة التي 
المدة المحددة ن�اماً أو �ان الح�م الصادر  ضيّ القرار �مُ  �عد تحّصنوجسامتها وتأث�رها، على أن ��ون النشر 

 ت أح�ام الن�ام؛ فإنّ الن�ر �مخالفا�و�لى جانب اللجنة المختصة  ).25(الق�ع�ة في شأنه م�تسبًا للصفة 
�الفصل في المنازعات القائمة في عقود التجارة  ،وهي المح�مة التجار�ة ،م أو�ل المح�مة المختصةالمن�ِّ 

 ).26(الن�ام �ما في ذلك دعاو� الم�البة �التعو�ض الناش�ة عن ت�ب�ق أح�ام  ،اإللكترون�ة وفقاً ألح�ام الن�ام

م، مّما قد �عتقد البعض معه أّن هنالك تعارضا وقد ُيثار التساؤل حول وجود جهت�ن مخ تص�ن نّص عل�هما المن�ِّ
صر�حا، وتنازعا اختصاص�ا قائما ب�ن اللجنة المختصة التي تكونت �قرار وز�ر التجارة والصناعة، والمح�مة 

ح�ث أّن التجار�ة، إال أّن الباحثة تر� أنه ال يوجد أ� تعارض أو تنازع في االختصاص ب�ن هات�ن الجهت�ن، 
م قد حّدد ن�اق اختصاص اللجنة في الن�ر إلى المخالفات التي تقع من موّفر� الخدمة، سواء �انت  المن�ِّ
�سبب ش�و� مقدمة من المستهلك، أو من مو�في أعمال الرقا�ة والتفت�ش على تعامالت التجارة اإللكترون�ة 

                                                           
22 - www.maroof.sa 
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 19المادة ( - 23
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 20المادة ( - 24
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 21المادة ( - 25
 هـ.1440ن�ة ) من ن�ام التجارة اإللكترو 22المادة ( - 26
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ما أولى الن�ام المح�مة التجار�ة الن�ر في )، ف�27وا�قاع العقو�ات المنصوص عل�ها في الن�ام دون تجاوز(
المنازعات التي قد يرفعها موّفر الخدمة على المستهلك، أو يرفعها المستهلك على موّفر الخدمة �دعاو� 

 التعو�ض الناش�ة عن مخالفة أح�ام الن�ام. 

اإللكترون�ة) �قرار من و�هدف تن��م وتحف�ز ق�اع التجارة اإللكترون�ة في المملكة تّم تأس�س (مجلس التجارة 
ل�تولى مهام  هـ 1439ذو القعدة  5مجلس الوزراء بناء على توص�ة مجلس الشؤون االقتصاد�ة والتنم�ة في 

اقتراح س�اسات التجارة اإللكترون�ة وتشر�عاتها واإلشراف على برنامج "تحف�ز التجارة اإللكترون�ة"، والتنس�ق مع 
�ة، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة اإللكترون�ة، وضمان التنف�ذ الجهات ذات العالقة لمنع االزدواج

هـ 1440وُ�ْعتبر ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام  .الفاعل لمشار�ع برنامج "تحف�ز التجارة اإللكترون�ة" وتوص�اته
 ). 28أحد مبادرات مجلس التجارة اإللكترون�ة (

 لمبحث الثانيا
 التجارة اإللكترون�ةحما�ة المستهلك في عقود 

ا عقد وأمّ  ،)29(المهن��ن د �حما�ة المستهلك حف� حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق في مواجهة قَص �ُ 
برم إلكترون�ًا ب�ن األ�راف الذين يتعاملون �التجارة "االتفاق الذ� يُ : د �هقَص التجارة اإللكترون�ة ف�ُ 

�حصل و  ،ر الخدمة بوس�لة إلكترون�ةم ب�ن المستهلك وموفّ برَ يُ  االتفاق الذ� على ذلك فإنّ و ). 30اإللكترون�ة"(
القاعدة القانون�ة  عقدًا إلكترون�ًا في ح�م الن�ام. وح�ث أنّ  عدّ المستهلك �موجبه على المنتجات أو الخدمات، �ُ 

هذا   أنّ أ� أن ما اتفق عل�ه المتعاقدان هو الذ� س�ح�م عقدهما، إال ،العقد شر�عة المتعاقدين على أنّ  تنّص 
النوع من العقود ال تتساو� ف�ه المراكز القانون�ة ب�ن �رف�ه، فأحدهما ��ون في موضع القوة لخبرته التقن�ة 

 وعلى ذلك فإنّ  .�رفًا ضع�فًا في هذا النوع من التعاقد واالقتصاد�ة التي تفوق خبرة ومعرفة المستهلك الذ� �عدّ 
ت في التوازن ب�ن مؤسسات األعمال والمستهلك�ن في جم�ع إلى معالجة االختالال حما�ة المستهلك تسعى

                                                           
 ه1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 23مادة (ال - 27
 https://ecc.gov.sa المصدر: موقع مجلس التجارة االلكترون�ة على اإلنترنت - 28

 
 .281ص  -م2012 -نهضة العر��ةدار ال -القاهرة  -األح�ام القانون�ة للتجارة اإللكترون�ة  -د. صفوان حمزة الهوار�  - 29
 )2المادة ( -هـ1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام  - 30
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ن�رًا ل�ب�عة اإلنترنت، ح�ث �م�ن �سهولة إخفاء المعلومات عن المستهلك�ن (مثل  التجارة اإللكترون�ةأش�ال 
من أجل و  ).31(اإللكترون�ة و�التالي تزداد حدة هذه االختالالت في حالة التجارة  ،الهو�ة والموقع والمصداق�ة)

م السعود� أح�امًا خاصة �حما�ة المستهلك في عادة التوازن ل�رفي عقد التجارة اإللكترون�ة، فقد وضع المن�ِّ ا 
المستهلك وهو ال�رف الضع�ف في المعامالت عن  ارّ َض ، حتى ال�ُ ـه1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام 

وتوف�رًا  ،دعمًا للثقة العقد�ةو قود اإللكترون�ة لحما�ة للمستهلك في الععلى تحق�ق ام المن�ّ وذلك حرصًا من �عد، 
 .لألمان التعاقد� اإللكتروني

برام عقد التجارة إتتعدد صور حما�ة المستهلك في مراحل التعاقد اإللكتروني، ما ب�ن الحما�ة في مرحلة 
من حما�ة  بدّ لذلك �ان ال ؛اإللكترون�ة، التي تكون مسبوغة �صفة عامة �ش�ل من أش�ال الدعا�ة أو اإلعالن

عالمه ��افة إ ه في �اإلضافة إلى حقّ  ،االعالنات والخداع والتضل�ل عبر المستهلك في هذه المرحلة من الغّش 
المتعاقد عل�ه معاينة حق�ق�ة في  عدم قدرة المستهلك على معاينة الشيء ال�روف المح��ة �التعاقد، ح�ث أنّ 

د �إعالم المستهلك في التعاقد � إلى ز�ادة التزام المورّ قد أدّ  ،مرحلة التفاوض إلبرام عقد التجارة اإللكترون�ة
برام العقد، نتناول من خاللها، إالحما�ة في مرحلة ما �عد أما  .)32اإللكتروني، �المقارنة مع التعاقد التقل�د� (

دة مع�نة ه واسترداد ثمنه خالل مردّ  م المب�عله و�عد تسلّ  حق المستهلك في العدول عن التعاقد، ح�ث �حقّ 
 مه للمب�ع. محسو�ة من تار�خ تسلّ 

برام العقد، ونوضح من خاللها حمايته إف�ما يلي نتناول حما�ة المستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة في مرحلة 
من دور هام في تحف�ز المستهلك ودفعه  وذلك لما لها ؛أ�ضًا في مرحلة ماقبل التعاقد من اإلعالنات المضللة

 التالي: قد وذلك على النحو إلكمال التعا

  

                                                           
د راسة الحاالت اإلفراد�ة والدروس  -من أجل تعز�ز التجارة اإللكترون�ة  وتن��مهقوان�ن الفضاء اإللكتروني  -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة - 31

 :مشورة على الموقع -12ص  -كتاد ناألو  مذ�رة مقدمة من أمانة -المستفادة
ttps://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiem5d3_ar.pdfh 

 
 .70ص  -–م 2013 -الرشاد م�تبة -�اتس -األولى ال�بعة -التن��م القانوني للمغرب الرقمي -عبد الح��م زروق  - 32
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 المطلب األول
 حما�ة المستهلك عند التعاقد اإللكتروني

برم إلكترون�ًا ب�ن األ�راف الذين "االتفاق الذ� يُ  :ههـ العقد �أنّ 1440التجارة اإللكترون�ة للعام  ف ن�امُ عرّ 
حمايته في المرحلة ما قبل  ،ترونييتعاملون �التجارة اإللكترون�ة". تتضمن حما�ة المستهلك عند التعاقد اإللك

 ه في اإلعالم أو التبص�ر.التعاقد والمتمثلة في حمايته من اإلعالنات المضللة أو الكاذ�ة، زائدًا حقّ 

 أوال: الحما�ة من اإلعالنات المضللة أو الكاذ�ة

من أش�ال الدعا�ة  عبر اإلنترنت تكون مسبوغة �صفة عامة �ش�ل األعمال التجار�ة اإللكترون�ة التي تتمّ  إنّ 
واإلشهار، فاإلشهار أو اإلعالن قد أصبح في الوقت الراهن من أهم آل�ات النشا� التجار� في المنافسة وتحق�ق 

"عمل�ة اتصال غ�ر شخصي للمعلومات  :عرف اإلعالن التجار� �أنه). �ُ 33(اإللكترون�ة الر�ح عبر الشب�ات 
وذلك �مقابل يدفعه  ،بثها من خالل وسائل االتصال واإلعالم ، يتمّ المتعلقة �السلع والخدمات، �قصد اإلقناع بها

 ). 34المعلن"(

من الكذب والخداع والتضل�ل في  ،م السعود� من زمن �ع�د بتوف�ر الحما�ة القانون�ة للمستهلكاهتم المن�ّ 
سلوك المستهلك�ن ن�رًا ألهم�ة اإلعالنات التجار�ة وما لها من دور �ب�ر في التأث�ر على  ؛اإلعالن التجار� 

فكان أن صدر  .وحر�تهم في االخت�ار، وذلك عن �ر�ق تقر�ر الحما�ة للمستهلك في مواجهة محاولة تضل�له
) 36(التنف�ذ�ة ف (اإلعالن)، وجاءت الئحته ه لم �عرّ ) لكنّ 35(هـ 1421ن�ام الم�بوعات والنشر في العام 

"ممارسة النشا�ات الخاصة بتصم�م وتنف�ذ اإلعالنات  :ها) على أنّ 22" في المادة (واإلعالنف "الدعا�ة لتعرّ 
التجار�ة والتحر�ر�ة والمصـــورة والمرســــومة والنا�قة، و�صــــدار التقاو�م والمفكرات واألدلة التجار�ة واالقتصاد�ة 

قة �السلع والخدمات". الو�ق�ة ذات العت التسالـــة الخدمــات والهدا�ا وما شــــابههـــا، و�ذلــك إعـــــداد وتنف�ذ الحمــــدلّــ أو 
) على من يرغب في ممارسة نشا� الدعا�ة 44واشتر�ت الالئحة التنف�ذ�ة لن�ام الم�بوعات والنشر في المادة (

                                                           
 .79ص  -م2007 -الدار الجامع�ة -اإلس�ندر�ة  -حما�ة المستهلك في المعامالت اإللكترون�ة -خالد ممدوح براه�م - 33
 .69ص  -مرجع سابق -عبد الح��م زروق  - 34
الموقع منشور على  -هـ 3/9/1421بتار�خ 32قم م /الملكي ر  �المرسوم -هـ  1421/01/01تار�خ إصدار الن�ام -ن�ام الم�بوعات والنشر - 35

https://laws.boe.gov.sa 
  https://www.media.gov.sa -الالئحة التنف�ذ�ة لن�ام الم�بوعات والنشر  - 36
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ة التجار�ة الواردة في الالئحة، ومن هذه صدار األدلّ �واإلعالن، مراعاة أح�ام وضوا�� نشر اإلعالنات و 
  ن التجار� لمواد من شأنها تضل�ل جموع المستهلك�ن.االشترا�ات عدم نشر االعال

ومن أجل حما�ة المستهلك في التجارة اإللكترون�ة من ، هـ1440�صدور ن�ام التجارة اإللكترون�ة في العام و 
م عبر الوسائ� اإللكترون�ة، قدَّ �ُ  (اإلعالن) الذ�م إلى تعر�� اتجه المن�ّ فقد اإلعالنات المخالفة أو المضللة، 

ر الخدمة، تهدف إلى تشج�ع ب�ع منتج أو خدمة �أسلوب مباشر "كل دعا�ة بوس�لة إلكترون�ة �قوم بها موفّ  :ه�أنّ 
). 37(أل�رافه لة للعقود وملزمة بر من الوثائق التعاقد�ة الم�مّ عتَ اإلعالن �ُ  أو غ�ر مباشر". واعتبر الن�ام أنّ 

ث تحتو� ب�اناته على اسم المنتج أو الخدمة المعلن شتر� الن�ام ضرورة وضوح اإلعالن اإللكتروني، �ح�اكما 
ز له مالم ��ن مسجال لد� إحد� جهات توث�ق المحالت اإللكترون�ة، ر الخدمة وأ� ب�ان مم�ّ عنها، واسم موفّ 

) إلى منع اإلعالنات 11). وذهب الن�ام ومن خالل المادة (38(الخدمة ر �اإلضافة إلى وسائل االتصال �موفّ 
 أن ��ون  أو اً �اذ� من خالل ح�ر تضم�ن اإلعالن اإللكتروني عرضًا أو ب�انًا أو ادعاءً  ،لمضللةاإللكترون�ة ا

�عبارات من شأنها أن تؤد� �صورة مباشرة أو غ�ر مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضل�له، �ما ح�ر  امصوغ
ر الخدمة حق استعمالها أو موفّ أو عالمة تجار�ة ال �ملك  اً تضم�ن اإلعالنات اإللكترون�ة شعار  الن�ام أ�ضاً 

د الخدمة عالمة مقلدة". و�ناء على ذلك �م�ن للمستهلك في حال تلق�ه إعالناً مضلالً أو �اذ�اً أن يرجع على مورّ 
اإلعالن  على أنّ  الن�ام قد نّص  معتمداً على قواعد المسؤول�ة العقد�ة إلخالله �التزامه تجاة المستهلك، �الما أنّ 

لة للعقود وملزمة أل�رافه، أو معتمدًا على قواعد المسؤول�ة التقص�ر�ة للم�البة ثائق التعاقد�ة الم�مّ ر من الو عتبَ �ُ 
�التعو�ض، في حال ما أصا�ه ضرر �سبب اإلعالن الكاذب أو المضلل. و�خصوص العقو�ة التي فرضها 

ه ومع عدم اإلخالل ى أنّ الن�ام عل الن�ام على من �خالف األح�ام الخاصة �اإلعالن اإللكتروني فقد نّص 
د الخدمة الذ� تثبت مخالفته لهذه األح�ام، فللوزارة إلزامه �سحب مزوّ  فإنّ  )18�العقو�ات الواردة في المادة (

 ).39(عنه اإلعالن خالل يوم واحد من تار�خ اإلبالغ 

  

                                                           
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� 10/1المادة ( - 37
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 10/2المادة ( - 38
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 12المادة ( - 39
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 ثان�ًا: حق المستهلك في اإلعالم

تج على نحو جامع، خاصة في مواجهة تاجر محترف ه في معرفة المن(حق المستهلك في اإلعالم) �عني حقّ 
ذ� درا�ة واسعة وتراكمت له خبرة �و�لة في مجال المعامالت، األمر الذ� �ستتبع معه وجود اختالل فادح في 

 ). 40(التعاقد مجال العلم، ب�ن هذين ال�رف�ن المقبل�ن على 

ني عام سابق على التعاقد، يلتزم ف�ه المدين �إعالم ه "التزام قانو ف (اإلعالم اإللكتروني) قبل التعاقد، �أنّ عرّ �ُ 
الدائن في �روف مع�نة، إعالمًا صح�حًا وصادقًا �افة المعلومات الجوهر�ة المتصلة �العقد المراد إبرامه، والتي 

). و�نصب االلتزام �اإلعالم 41�عجز عن اإلحا�ة بها بوسائله الخاصة ل�بني عل�ها رضاءه في العقد"(
 ). 42د (عالم المستهلك �شخص�ة البائع أو المورّ إ على  اإللكتروني،

 دعالم المستهلك �ش�ص�ة البائع أو المورّ إأ/ 

ر الخدمة من أهم المشاكل التي تواجه المستهلك في العقود اإللكترون�ة، هو عدم معرفة شخص�ة البائع أو موفّ 
 عن �عد. ر الثقة واألمان في التعاقد معرفته توفّ  الذ� يتعامل معه، إذ أنّ 

والممارس �التعر��  ،ر الخدمة، التاجرلزام موفّ إهـ إلى 1440اتجه ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 
ز بهو�ته، فبالنسبة للتاجر، فقد الزمه الن�ام ومن خالل المادة السادسة، �اإلفصاح عن اسمه أو أ� ب�ان مم�ّ 

ث�ق المحالت اإللكترون�ة، �اإلضافة إلى وسائل االتصال ًال لد� إحد� جهات تو له، وعنوانه مالم ��ن مسجّ 
تجار� آخر متاح للعموم.  تجار� أو أ� سجلّ  دًا في سجلّ د ف�ه ورقمه إن �ان مق�ّ المق�ّ  �ه، و�ذلك اسم السجلّ 

ار شأو�زاول التجارة اإللكترون�ة، فقد  ،د �السجل التجار� ارس للتجارة اإللكترون�ة غ�ر المق�ّ مأما �النسبة للم
عمله وتحديده في محله اإللكتروني، و�ذا �ان شخصًا  فصاحه عن مقرّ إأ) إلى ضرورة /3/1الن�ام في المادة (
ر الخدمة الذ� �مارس ). وذهب الن�ام إلى إلزام موفّ 43(الن�امي عمله هو محل اقامته  �ب�ع�ًا ��ون مقرّ 

                                                           
 .36ص  -م2002 –الم�تبة الو�ن�ة  -عمان  –التعاقد عن �ر�ق اإلنترنت (دراسة مقارنة)  –العجلوني د خالد أحم  - 40
 1992–دار النهضة العر��ة  –القاهرة  -االستهالك) الخاصة لرضى المستهلك في عقود  (الحما�ةحما�ة المستهلك  –حسن عبد الباس� الجم�عي  - 41
 .35ص  –م 

 -15 –العدد  -االكاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة واالنسان�ة  -الحما�ة القانون�ة للمستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة  -حوالف عبد الصمد  .د - 42
 . 125ص  -م2016

 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة 3/3المادة ( - 43
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مثل اإلستشارات ال�ب�ة والقانون�ة وغ�رها  ن وتت�لب ترخ�صًا أو تصر�حًا �ممارستها،مهنة تخضع لتن��م مع�ّ 
ل لديها و��انات الترخ�ص أو التصر�ح الصادر منها، �اإلفصاح عن الجهة المسجّ من المهن اإلستشار�ة، 

 واللقب المهني المعمول �ه والدولة التي منحته.

 التعاقد ب/ وصف ال�دمة أو المنتج محل 

�المعلومات المتصلة �العقد وفقًا لمبدأ حسن الن�ة الذ� يلتزم  د الخدمة أن �قوم بتبص�ر المستهلكعلى مورّ 
�مقتضاه التاجر أن �أخذ ب�د المستهلك من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم �العناصر األساس�ة �موضوع التعاقد 

لزم ن�ام أ ).44(التعاقد ى له التعامل معه وهو على مستو� متكافئ من ح�ث الدرا�ة �موضوع حتى يتسنّ 
ر الخدمة) عند التعاقد اإللكتروني بتقد�م ب�ان للمستهلك، هـ (موفّ 1440ارة اإللكترون�ة السعود� للعام التج
� العقد المزمع إبرامه من أجل تحق�ق نزاهة وشفاف�ة العمل�ات التجار�ة، و�شتمل الب�ان و ح ف�ه أح�ام وشر يوّض 

ر الخدمة، والخصائص األساس�ة للمنتجات علقة �موفّ على اإلجراءات الواجب اتخاذها إلبرام العقد، والب�انات المت
المبالغ اإلضاف�ة المتعلقة �التسل�م  أو الخدمات محل العقد، و�جمالي السعر شامًال جم�ع الرسوم أو الضرائب أو

 ).45(وجدت وترت�بات الدفع والتنف�ذ و��انات الضمان إن  ،إن وجد

 ال�صوص�ةج/ احترام حق المستهلك في 

سر�ة الب�انات الخاصة �العمالء بوصفهم المستهلك�ن، و�ذلك احترام حقهم في الخصوص�ة و�قضي �جب احترام 
أ� ب�انات تتعلق �شخص�اتهم أو ح�اتهم الخاصة و�ذلك الب�انات المصرف�ة  ذلك اإللتزام �عدم نشر أو بثّ 

 ).46(بهم الخاصة 

على حما�ة هذا الحق من خالل المادة الخامسة دًا هـ مؤ�ّ 1440وجاء ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 
د الخدمة والمستهلك على مدة أخر�، ودون إخالل �ما �قضي �ه ن�ام آخر، ه مالم يتفق مزوّ التي أشارت إلى أنّ 

ة التي  في المدّ ر الخدمة اإلحتفا� بب�انات المستهلك الشخص�ة أو اتصاالته اإللكترون�ة إالّ ال �جوز لموفّ 

                                                           
لمجلد ا -اإلنسان�ة) مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم  –حما�ة المستهلك اإللكتروني في القانون الجزائر� (دراسة مقارنة)  -عبد الرحمن خلفي - 44
 .10ص  -م2013لعام ا -27
 هـ.1440ة اإللكترون�ة المادة السا�عة من ن�ام التجار  - 45
 .67ص  م2000 -دار النهضة العر��ة -القاهرة  –ال�بعة األولى  –الحما�ة الجنائ�ة للتجارة اإللكترون�ة عبر اإلنترنت  -شقوش قهد� حامد  - 46
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زمة لحمايتها والحف� على خصوص�تها الالتعامل �التجارة اإللكترون�ة، و�جب اتخاذ الوسائل التقتض�ها �ب�عة 
ر الخدمة مسؤوًال عن حما�ة الب�انات الشخص�ة للمستهلك أو اتصاالته و��ون موفّ  .خالل مدة احتفا�ه بها

و�الئها، �ما ال �جوز اإللكترون�ة التي تكون في عهدته أو تحت س��رة الجهات التي يتعامل معها أو مع 
د الخدمة استعمال ب�انات المستهلك الشخص�ة أو اتصاالته اإللكترون�ة ألغراض غ�ر مصرح لها أو مسموح لمورّ 
موافقة المستهلك الذ� تتعلق �ه الب�انات الشخص�ة �أو اإلفصاح عنها لجهة أخر�، �مقابل أو بدون مقابل إال  بها

 أو إذا اقتضت األن�مة ذلك.

 الثاني المطلب
 حما�ة المستهلك �عد التعاقد اإللكتروني

رها الن�ام عند حد حمايته على مستو� مرحلة لم تقف حما�ة المستهلك في عقود التجارة اإللكترون�ة التي وفّ 
رام العقد على ذات اُألسس إبس الحما�ة �عد برام العقد اإللكتروني. تؤسّ إتها إلى ما �عد برام العقد، بل تعدّ إ

رم من بْ وللوس�لة التي يُ  ،برامه، والتي تتمثل �ال�ب�عة الخاصة للعقد اإللكترونيإات التي تقوم عل�ها قبل والمبرر 
 ه في العدول عنه.ص�غ الحما�ة التي �ح�ى بها المستهلك �عد إبرامه العقد، هي حقّ  خاللها. من أهمّ 

 الحق في العدول -أوًال: 

عن �عد (ب�وع المسافات) للمستهلك، ح�ث �ملك المستهلك  التي تتمّ ر في الب�وع مقرّ  في العدول هو حقّ  الحقّ 
إدراكًا لحما�ة المستهلك بوصفه الحّق ي في فسخ العقد �عد إبرامه خالل مدة مع�نة، وقد أُع�ِ  �موجبه الحقّ 

زوال العقد  ،). و�ترتب على اخت�ار المستهلك العدول عن العقد47(العقد�ة ال�رف الضع�ف في العالقة 
التزم �اعادته  ،م الشئ المب�عفإن تسلّ  .قضاؤه و�لتزم األ�راف �إعادة الحال إلى ما �انت عل�ه قبل التعاقدوان

ه ين�بق ستهالك�ة العامة، فإنّ ق على العقود اال�بمها عل�ها، وفي هذه الحالة مثل ما ينإلى الحالة التي تسلّ 
 ). 48(اإللكترون�ة كذلك على العقود 

                                                           
 .211ص  -مرجع سابق -د. عالء الدين محمد ذيب عبابنه  - 47
 .17ص  -مرجع سابق  –عبد الرحمن خلفي - 48
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ه ح�ث جاء ف�ه أنّ  ،م1997مايو  20) الصادر في 97/7األورو�ي رقم ( هل في التوج�في العدو  الحقّ  وردّ 
 7�جوز للمشتر� في �ل عمل�ات الب�ع، إرجاع المنتج إلى البائع من أجل استبداله أو استرداد ثمنه في مدة 

العقد أو من تار�خ  ا �النسبة للخدمات فتبدأ من تار�خ إبرامأمّ  .أ�ام �املة محسو�ة من تار�خ تسل�م البضاعة
في  ��ون للمستهلك الحقّ و ). 49وذلك دون أ� جزاءات �إستثناء نفقات اإلحالة"( ،د اإلقرار الخ�يكتا�ة المورّ 

 .رد الشئ المب�ع، و�المقابل له إما استرداد الثمن، أو �لب تغ�ره �آخر، وهذان هما وجها ممارسة هذا الحق
�ما لو تكلف الكث�ر  ،دهير� مصلحته في استبدال المب�ع دون رّ و�تحقق ذلك في ضوء مصلحة المستهلك، فقد 

فسوف يلتزم �مصار�� إعادة تصدير  ،ه إذا اختار الردّ برام العقد، خاصة أنّ إمن الجهد والنفقات في سب�ل 
 .)50(البائع المنتج إلى 

لمستهلك في فسخ العقد خالل ل الن�ام الحقّ  قرّ أفقد ه، 1440�النسبة لن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام 
ه لم �ستخدم المنتج أو األ�ام السبعة التال�ة لتار�خ تسلمه المنتج، أو لتار�خ التعاقد على تقد�م الخدمة، ما دام أنّ 

وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكال�ف  ،أو لم �حصل على منفعة من أ� منهما ،لم �ستفد من الخدمة
). قد يلجأ المستهلك إلى هذه الضمانة عند 51(ذلك  إذا اتفق األ�راف على غ�ر المترتبة على فسخ العقد، إال

� إلى ا أدّ ممّ  مع المعلومات التي قّدمها موّفر الخدمة للمستهلك عند وصفها، عدم ت�ابق المنتج أو الخدمة
غ�ر  المنتجاتّن . و�رد في ذلك، مسألة لو أّن المستهلك قد تبّ�ن له أتكو�ن فكرة غ�ر الواقع لد� المستهلك

، فهل يتحّمل موّفر الخدمة التكال�ف المترتبة على الفسخ �إعادة بها ع�ب أو م�ا�قة للمواصفات المتفق عل�ها
ل التكال�ف المترتبة على يتحمّ  المستهلكشحن المنتج إل�ه؟ ونش�ر إلى أّنه قد ورد في نّص المادة السا�قة، أّن 

و غ�ر م�ابًق للمواصفات المتفق عل�ها، أو أّن المستهلك قد غّ�ر رأ�ه سواء �ان المنتج مع�بًا أ ؛فسخ العقد
؛ �أن يتحمل موّفر الخدمة هذه التكال�ف، ق أ�راف العقد على غ�ر ذلكااتفوأراد إرجاعها. واستثنى المنّ�م حالة 

 أو أن تحّدد نسبة �لٍّ منهما في تحّمل التكال�ف. 

                                                           
http://userpage.fu-م) على الموقع7/1997) من التوج�ه األورو�ي الخاص �حما�ة المستهلك في العقود عن �عد رقم (6( المادة - 49

tracts&ecommerce.pdfberlin.de/~rjanal/lehre/consumer/6_Distance_con    م.1/2020/ 19تار�خ الز�ارة 
 . 315ص  -مرجع سابق  -صفوان حمزة الهوار�  - 50
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� 13المادة ( - 51
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منّ�م أن �فّرق ب�ن حاالت الفسخ الواردة في المادة؛ �ح�ث أّن الفسخ وتر� الباحثة أّنه �ان من األحر� على ال
التكال�ف المترتبة على ف�ه المستهلك ل يتحمّ المبني على تراجع المستهلك عن رأ�ه في اقتناء المنتج أو الخدمة، 

، ات المتفق عل�هاللمواصف غ�ر م�ابقٍ ؛ أّما إذا �ان الفسخ مبن�ا على ع�ب في المنتج، أو أّن المنتج فسخ العقد
فإّن التكال�ف المترتبة على فسخ العقد يتحملها موّفر الخدمة؛ نت�جة عدم حرصه على م�ا�قة المنتج لما قّدمه 

 من معلومات و��انات، أو لما اتفق مع المستهلك على توف�ره.

د فسخ العقد مع مزوّ �م�ن للمستهلك �موجبها  ،هـ إلى حالة أخر� 1440شار ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام أو 
د الخدمة عن التنف�ذ أو التسل�م مدة تز�د على خمسة عشر يومًا من تار�خ إبرام الخدمة، وهي حالة تأخر مورّ 

أو عن الموعد المتفق عل�ه. في هذه الحالة ��ون للمستهلك استرداد ما دفعه �مقتضى العقد مقابل المنتج  ،العقد
وذلك ما لم  ؛تبت على هذا التاخ�ر ما لم ��ن التاخ�ر �سب قوة قاهرةأو الخدمة، أو غ�ر ذلك من تكال�ف تر 

ومن �اب الثقة واألمانة ). 52د الخدمة مع المستهلك على مدة أخر� لتسل�م محل العقد أو تنف�ذه (يتفق مورّ 
جوهر� إبالغ المستهلك عن أ� تأخ�ر متوقع أو صعو�ات ��ون لها تأث�ر  ،ر الخدمةموفّ في التعامل، فإّنه على 

). وهذا ال �خّل من حّق المستهلك في الفسخ �ما أشرنا سا�قًا، ولكن قد 53(تنف�ذه في تسل�م محل العقد أو 
 .�حدث أن يتفهم المستهلك ذلك، مّما ُ�جنب العقد من الفسخ

 االستثناءات الواردة على حّق المستهلك في العدول -ثان�ًا: 

لك في فسخ العقد و�رجاع محل التعاقد حاالت مع�نة، من ضمنها م السعود� من ن�اق حق المستهاستبعد المن�ّ 
إذا �ان محل العقد منتجات مصنعة بناء على �لب المستهلك أو وفقًا لمواصفات حددها، أو إذا �ان محل 
العقد أشر�ة فديو أو اس�وانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلومات�ة جر� استخدامها، أو إذا �ان العقد يتناول 

صحف أو مجالت أو منشورات أو �تب، أو إذا �هر ع�ب في المنتج نت�جة لسوء ح�ازة المستهلك، أو  شراء
 .اإلنترنت إذا �ان العقد يتناول تقد�م خدمات إيواء أو نقل �عام، أو إذا �ان العقد يتناول تحم�ل برامج عبر

 الم�ا�قة لما اتفق عل�ه. �حول دون اتمام التحم�ل أو غ�ر ،و�ستثنى من ذلك البرامج التي بها ع�ب

                                                           
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� 14/1المادة ( - 52
 هـ.1440كترون�ة السعود� ) من ن�ام التجارة اإلل14/2المادة ( - 53
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المستهلك في الرجوع، أ� رفضه قبول المنتج أو تبديله في خالل المدة المحددة  د �حقّ في حالة إخالل المورّ 
 -اآلت�ة: ن أن من �خالف أ�ًا من أح�امه �عاقب بواحدة أو أكثر من العقو�ات ل�ب�ّ  ؛ن�امًا، فقد جاء الن�ام

�قاف نشا� التجارة اإللكترون�ة مؤقتاً أو دائمًا/ حجب المحل اإللكتروني إر�ال /اإلنذار/غرامة ال تز�د عن مل�ون 
 ).54(دائمًا مؤقتًا أو  -�التنس�ق مع الجهة المختصة جزئ�ًا أو �ل�اً 

 ال�اتمة

التنامي  في �لّ ، و تلعب التجارة اإللكترون�ة دورًا هامًا في تعز�ز االقتصاد الو�ني للمملكة العر��ة السعود�ة
، صدر ن�ام للتجارة اإللكترون�ة العر��ة السعود�ة ب�ر الذ� �شهده النشا� التجار� اإللكتروني في المملكةالك

برزت أهم�ة تناوله �الدراسة  ومن ثمّ  ؛و�حفز المستثمر�ن ورجال األعمال ،ل�دعم موثوق�ة التعامالت التجار�ة
 -التالي: ت، نوردها على النحو والتحل�ل. وقد خرجنا من هذه الدراسة ببعض النتائج والتوص�ا

 أوًال: النتائج

�عض عن وصفها في  هـ1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة للعام اختلف وصف التجارة اإللكترون�ة في  .1
ها نشا� ها نشا� اقتصاد� في ح�ن وصفتها األن�مة األخر� �أنّ �أنّ  ح�ث وصفها ،القوان�ن األخر� 

 تجار�.
وعلى الممارس للتجارة  ،التجار�  د في السجلّ ة على التاجر المق�ّ ق ن�ام التجارة اإللكترون���بّ  .2

 التجار� على حد سواء. د في السجلّ اإللكترون�ة غ�ر المق�ّ 
ل�س فق� هو من �حصل على  هـ،1440السعود� للعام  المستهلك �بقًا لن�ام التجارة اإللكترون�ة .3

خر�ن، بل �متد ل�شمل الشخص الذ� ألجل اشباع حاجاته الشخص�ة أو حاجات اآل ؛السلع والخدمات
 �حصل عل�ها ألغراض تجار�ة أو مهن�ة.

اإللكترون�ة السعود� للعام ن�ام التجارة مّد  ،للمستهلك داخل المملكة قانون�ة من أجل توف�ر حما�ة .4
ل��بق على الممارس للتجارة اإللكترون�ة الذ� �قدم منتجاته أو  ؛ن�اق ت�ب�قه خارج المملكةهـ 1440
 .ه داخل المملكةخدمات

                                                           
 هـ.1440) من ن�ام التجارة اإللكتروني السعود� 18المادة ( - 54
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م بوس�لة إلكترون�ة م السعود� في ن�ام التجارة اإللكترون�ة إلى تعر�� (اإلعالن) المقدّ اتجه المن�ّ  .5
فه �صورة مباشرة، �ما لم تعرّ  ح�ث�صورة مباشرة، على خالف وضع�ة اإلعالن في األن�مة السا�قة 

ار أو عالمة تجار�ة ال �ملك ح�ر الن�ام تضم�ن اإلعالن عرض ب�انات أو إدعاءات �اذ�ة أو شع
 ر الخدمة حق استخدامها.موفّ 

د، الشخص ال�ب�عي واإلعتبار�، التجار� وغ�ر المق�ّ  د �السجلّ ر الخدمة) المق�ّ لزم الن�ام (موفّ أ .6
ر الخدمة، �ما من شخص�ة موفّ  ةنمن أجل جعل المستهلك على ب�ّ  ؛عمله �اإلفصاح عن هو�ته ومقرّ 

ن وتت�لب ترخ�ص �ممارستها، �اإلفصاح الذ� �مارس مهنة تخضع لتن��م مع�ّ  ر الخدمةلزم الن�ام موفّ أ
ل لديها و��انات الترخ�ص أو التصر�ح الصادر منها، واللقب المهني المعمول �ه عن الجهة المسجّ 

 والدولة التي منحته.
�انات المستهلك ر الخدمة من االحتفا� ببر الن�ام حما�ة للب�انات الشخص�ة للمستهلك، ح�ث منع موفّ وفّ  .7

 اإللكترون�ة واتصاالته إال في المدة التي تفرضها �ب�عة التعامل اإللكتروني.
في العدول وفسخ العقد، خالل سبعة أ�ام من تار�خ تسلم المنتج أو تار�خ التعاقد  م الحقّ ب المن�ّ رتّ  .8

�حصل على منفعة من  ه لم �ستخدم المنتج أو لم �ستفد من الخدمة أو لمعلى تقد�م الخدمة، ما دام أنّ 
 د الخدمة عن التنف�ذ أو التسل�م.منهما، و�ذلك في حالة تأخ�ر مورّ  أ�ّ 

 ثان�ًا: التوص�ات

ن�رًا ألهم�ة وصف النشا� التجار� الذ� �مارس عبر الوسائ� اإللكترون�ة، �صفة التجار�ة، وذلك ما لهذه  .1
واألعمال التجار�ة التي تمارس عبر  ،الصفة من أهم�ة �النسبة ل�ب�عة األعمال التجار�ة �صفة عامة

م الوسائ� اإللكترون�ة على وجه الخصوص، من ح�ث اتساع ن�اقها وخضوعها لألن�مة التجار�ة التي تن�ّ 
ل وصفه للتجارة اإللكترون�ة في التعر�� الوارد في م السعود� أن �عدّ ى على المن�ّ نا نتمنّ فإنّ  ؛ممارستها

 إلى وصفها �النشا� التجار�. ا،اقتصاد� االن�ام من �ونها نشا�
وألهم�ة ودور التن��م القانوني  ،في �ل التنامي الهائل للتجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة .2

ى على جهات اإلختصاص، تقر�ر تدر�س منهج التجارة اإللكترون�ة، في جم�ع للتجارة اإللكترون�ة، نتمنّ 
 المراحل الدراس�ة �المملكة.
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 �حدإالتسج�ل في اإلسراع �احثة أصحاب المتاجر اإللكترون�ة والممارس�ن للتجارة اإللكترون�ة، �توصي الب .3
في المنتجات والخدمات التي �قدمونها من أجل تعز�ز الثقة والمصداق�ة  ؛جهات توث�ق المحالت اإللكترون�ة

 من خالل المتاجر اإللكترون�ة.
خالل الندوات والدورات وورش العمل من هـ 1440ة للعام ن�ام التجارة اإللكترون�حول اإلعالم ف تكث� .4

 لتم�زه وشموله لحما�ة �ل أ�راف النشا� التجار� اإللكتروني.�الن�ام من أجل التعر�� وذلك  ؛المتخصصة

 قائمة المراجع

 الكتب  -أوال: 

 الدول�ة �ةالعلم الدار - عمان –) مقارنة دراسة( اإلنترنت �ر�ق عن التعاقد – حمد خالد العجلونيأ .1
 م.2002 -والتوز�ع للنشر 

) اإلستهالك عقود في المستهلك لرضى الخاصة (الحما�ة المستهلك حما�ة – حسن عبد الباس� الجم�عي .2
 م.1992 ––العر��ة  النهضة دار -القاهرة  –

 -الدار الجامع�ة -إلس�ندر�ةا -حما�ة المستهلك في المعامالت اإللكترون�ة - خالد ممدوح إبراه�م .3
 م.2007

التجار�ة)  الشر�ات -التاجر –القانون التجار� السعود� (األعمال التجار�ة  -ز�اد بن أحمد القرشي  .4
 هـ.1440 -التوز�عو  للنشر حاف� دار -جدة  - الثان�ة ال�بعة

 م.2012 -دار النهضة العر��ة -القاهرة -األح�ام القانون�ة للتجارة اإللكترون�ة -صفوان حمزة الهوار�  .5
 -م�تبة الرشاد -س�ات -األولى ال�بعة -التن��م القانوني للمغرب الرقمي -ح��م زروق عبد ال .6

 م.2013
مقدمة في حقوق الملك�ة الفكر�ة وحما�ة المستهلك في عقود التجارة  -عبد الفتاح ب�ومي حجاز�  .7

 م.2005 -دار الفكر الجامعي - القاهرة - ال�بعة األولى -اإللكترون�ة
جامعة  -دراسات في قانون التجارة االلكترون�ة البحر�ني المقارن  -ب عبابنه عالء الدين محمد ذي .8

 م.2008 -ال�بعة االولى -) 18سلسلة الكتب القانون�ة ( -العلوم الت�ب�ف�ة
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دار  - األردن -1�  -التجارة اإللكترون�ة وأح�امها في الفقه اإلسالمي -علي محمد أحمد أبو العز  .9
 م.2008 -النفائس 

 – األولى ال�بعة –الحما�ة الجنائ�ة للتجارة اإللكترون�ة عبر اإلنترنت  -قشقوش  هد� حامد .10
 .م2000 -العر��ة النهضة دار -القاهرة

 الرسائل الجامع�ةثان�ًا: 

رسالة  -المنافسة التجار�ة في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق  -أمل أحمد محمود الحاج حسن  .1
الموقع  على منشورة -م2012 -فلس��ن –جامعة النجاح الو�ن�ة  -�ل�ة الدراسات العل�ا -ماجست�ر

http://www.riyadhalelm.com/researches/8/760.pdf  
 ثالثًا: األ�حاث العلم�ة .2
للدراسات  االكاد�م�ة -لكترون�ةالحما�ة القانون�ة للمستهلك في عقود التجارة اإل -حوالف عبد الصمد  .1

 م.2016العام  - 15 -العدد  -االجتماع�ة واالنسان�ة 
مجلة جامعة  -حما�ة المستهلك اإللكتروني في القانون الجزائر� (دراسة مقارنة)  -عبد الرحمن خلفي  .2

 م.2013للعام  -27المجلد -النجاح لأل�حاث (العلوم اإلنسان�ة) 
دراسة �عنوان (القانون واجب الت�ب�ق على  -ر عبد السالم الصرايرةمهند عزمي أبو مقلي، منصو  .3

 – 41المجلد  –مجلة علوم الشر�عة والقانون  -عقود اإلستهالك اإللكترون�ة ذات ال�ا�ع الدولي 
منشورة على الموقع  – م)2014-السنة  – 2العدد 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
ved=2ahUKEwjtt5uY1aDnAhWLohQKHTcoBGwQFjAAegQIBRAB&url=
https%3A%2F%2Fjournals.ju.edu.jo%2FDirasatLaw%2Farticle%2Fdownlo

ad%2F4393%2F4337&usg=AOvVaw3aW50myD4zu72zE4XxqmjF  
قوان�ن الفضاء اإللكتروني وتن��مة من أجل تعز�ز التجارة  -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة .4

 -كتادنمذ�رة مقدمة من أمانة األو  -دراسة الحاالت اإلفراد�ة والدروس المستفادة  -اإللكترون�ة 
منشورة على الموقع 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciiem5d3_ar.pdf 
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تقر�ر ه��ة االتصاالت وتقن�ة المعلومات حول (التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة السعود�ة) منشور  .5
 :على موقع اله��ة

https://www.citc.gov.sa/ar/reportsandstudies/Reports/Documents/CITC_ECOM
MERCE_2017_ARABIC.PDF  

غرفة  -السعود�ة) ق�اعات األعمال نحو التجارة اإللكترون�ة في المملكة العر��ة  توجه(حول دراسة  .6
الموقع:  منشورة على  -م 2019س أغس� -جدة

https://www.jcci.org.sa/Arabic/about/DocLib/%األ20قطاعات%20توجه%20دراسة
 pdfاإللكرونية.20للتجارة%20عمال%

 ًا: القوان�نرا�ع

ل العرب دالقانون العر�ي االسترشاد� للمعامالت والتجارة اإللكترون�ة المعتمد �قرار مجلس وزراء الع .1
على موقع المر�ز العر�ي للبحوث القانون�ة  منشور -م19/11/2006بتار�خ  25د  /812تحت رقم 
 https://carjj.org/laws -والقضائ�ة

شورات األمم نم -م1996التجارة اإللكترون�ة مع دل�ل التشر�ع  النموذجي �شأنقانون األونس�ترال  .2
 :لى الموقعع -م2000 العام –المتحدة 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf 
) و�تار�خ 126هـ الصادر �المرسوم الملكي رقم (م/ 1440ن�ام التجارة اإللكترون�ة السعود� للعام  .3

 https://mci.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspxمنشور على الموقع  -ـه7/11/1440
 الموقع على منشور –م المتعلق �المبادالت والتجارة اإللكترون�ة 2000) للعام 83(رقم القانون التونسي  .4

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-
jort-2000 

 الموقع: على منشور –م 10/10/2018الصادر في  81قانون المعامالت اإللكترون�ة اللبناني رقم  .5
http://www.bdl.gov.lb/files/laws/Law81.pdf 

 –منشور على موقع بنك السودان المركزي  –م 2007قانون المعامالت اإللكترونية السوداني للعام  .6
https://cbos.gov.sd/ar/content 
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: منشور على الموقع –م 2015قانون المعامالت اإللكترون�ة األردني للعام  .7
https://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRNews/2650.pdf 

منشور على  –م 69/2008 قانون المعامالت اإللكترون�ة لسل�نة عمان الصادر �المرسوم السل�اني .8
 الموقع

https://cert.gov.om/library/information/Electronic%20Transactions%20Law
%20English.pdf 

 :منشور على الموقع -م في شأن المعامالت والتجارة اإللكترون�ة2006) للعام 1القانون اإلتحاد� رقم ( .9
http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/Fed

eralLaw1of2006.asp 
 -هـ3/9/1421بتار�خ 32الملكي رقم م / �المرسوم -هـ 1421 -ن�ام الم�بوعات والنشر .10

 https://laws.boe.gov.sa :على الموقع منشور
  :منشورة على الموقع -الالئحة التنف�ذ�ة لن�ام الم�بوعات والنشر .11

https://www.media.gov.sa 

 خامسًا: المواقع اإللكترون�ة 
1- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
2-   www.maroof.sa 
3- https://ecc.gov.sa 
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 :مل�ص

ن�ام األمر الجزائي ن�اما إجرائ�ا مستحدثا في التشر�ع االماراتي، فاصال في موضوع الدعو�  عدّ �ُ           
صداره لعضو الن�ا�ة العامة المختص إع سل�ة المشرّ  �لَ الجزائ�ة دون المرور �إجراءات المحاكمة العاد�ة. أوْ 

ل�لة األهم�ة وذات خ�ورة إجرام�ة محدودة من �ائفة الجنح والمخالفات. وترتكز فكرة استحداثه ق عدّ في جرائم تُ 
ا ممّ  ،ب�ء إجراءات الفصل ف�هابعقد وتُ  ،لمواجهة التضخم المتزايد في عدد القضا�ا المعروضة على المحاكم

 . لذلك تمّ د والمجتمع ��لّ يؤثر سلبا على عمل الجهاز القضائي الذ� بدوره يؤثر على حقوق ومصالح األفرا
ذ يتم�ز ببسا�ة إجراءاته إ ؛من القضا�ا المحالة على المحاكم لى هذا الن�ام الذ� �ساهم في الحدّ إاللجوء 

وسرعة الفصل في تلك القضا�ا دون المساس �ضمانات المحاكمة العادلة. فما هي األح�ام اإلجرائ�ة الخاصة 
 إصداره؟    �إصداره؟ وما هي اآلثار المترتبة على

Abstract:  

The Penal Ordinance System is a new procedural system introduced in the UAE 
legislation, separating the subject of criminal proceedings without going through the 
normal trial procedures. The legislator has delegated the power of issuing it to the 
competent public prosecutor for crimes considered to be of minor importance and 
of limited criminal risk from the range of misdemeanors and offenses. The idea of 
introducing it to face the increasing inflation based on the number of cases before 
the courts, where the adjudication procedures face slowness, which affects 
negatively the work of the judiciary, and that in turn affects the rights and interests 
of individuals and society at large. Therefore, this system has been resorted to, 
which contributes to the reduction of cases referred to the courts, as it is 
characterized by its simple procedures and speedy adjudication of these cases 
without prejudice to the guarantees of fair trial. What are the procedural provisions 
for its issuance? What are the implications of its release?  
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 مقدمة:

س القضا�ا الجزائ�ة البس��ة أمام المحاكم الجزائ�ة، وتبس�� إجراءاتها وسرعة من تكدّ  بهدف الحدّ         
ع اإلماراتي ن�ام األمر الجزائي �موجب ضمانا لحقوق ومصالح األفراد والمجتمع، استحدث المشرّ  ،الفصل ف�ها

ع ف المشرّ ح�ام قانون اإلجراءات الجزائ�ة. وقد عرّ بتعديل �عض أ 2018) لسنة 17مرسوم �قانون اتحاد� رقم (
"األمر الجزائي هو أمر  ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي �قوله:332المادة ( األمر الجزائي في نّص 

ير� حف�ها أو إحالتها إلى  ال   قضائي �صدره عضو الن�ا�ة العامة للفصل في موضوع الدعو� الجزائ�ة التي
دة في هذا الفصل، ولو في غ�بة المتهم ودون تحق�ق، ة في جرائم الجنح والمخالفات المحدّ مختّص المح�مة ال

�ضا وفي أدة قانونا". �ما أشار و�ترتب عل�ه إنهاء الخصومة الجزائ�ة ما لم �عترض المتهم خالل المدة المحدّ 
بتحديده من النائب العام  �صدر قرارٌ ه: "لعضو الن�ا�ة العامة الذ� ) من ذات القانون إلى أنّ 335المادة ( نّص 

) من هذا القانون، أن �صدر أمرا جزائ�ا على 333في جرائم الجنح والمخالفات التي ت�بق عل�ها أح�ام المادة (
ها األقصى، من يثبت ارتكا�ه للجر�مة، وذلك بتوق�ع الغرامة المقررة قانونا عل�ه، و�ما ال �جاوز نصف حدّ 

 .1التكم�ل�ة والرسوم"�اإلضافة إلى العقو�ات 

س ن�ام األمر الجزائي في مجال جرائم مع�نة من �ائفة ع قد �رّ المشرّ  ومن خالل هذه النصوص نجد أنّ     
 إذ �قوم عضو الن�ا�ة العامة المختص ؛الجنح والمخالفات والمتسمة �قلة أهم�تها وضآلة خ�ورتها اإلجرام�ة

حد� تلك الجرائم مر الجزائي على من يثبت ارتكا�ه إل�إصدار األ ،على محضر جمع االستدالالت �ناءو 
ها األقصى، �اإلضافة إلى المحددة، وذلك بتوق�ع عقو�ة الغرامة المقررة قانونا عل�ه، و�ما ال �جاوز نصف حدّ 

 العقو�ات التكم�ل�ة والرسوم. 

الس�ر �شأنها وفقا لل�رق  ،هذه الجرائم التي شملها ن�ام األمر الجزائي ال تستوجب �الضرورة ومن المالح� أنّ 
كونها تتم�ز �قلة أهم�تها ومحدود�ة ل ؛رة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، والتي تتسم �اإل�الة والتعق�دالعاد�ة المقرّ 

                                                           
ه: "ت�بق أح�ام األمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عل�ها في ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي على أنّ 333تنص المادة ( 1

الجنح  ،الحبس أو الغرامة. و�حدد النائب العام �قرار �صدر منه -2الغرامة.  -1عل�ها �أ� من العقو�ات اآلت�ة:  القوان�ن السار�ة في الدولة، والمعاقب
  والمخالفات التي ت�بق عل�ها أح�ام األمر الجزائي".
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ف�ها �ما �ضمن مصالح  ل�تسهل سرعة البتّ  ؛�جازها�ما تستوجب تبس�� إجراءاتها و نّ �خ�ورتها اإلجرام�ة، و 
 �المقابل فعال�ة الجهاز القضائي لتحق�ق عدالة أمثل.ز و�عزّ  ،وحقوق األفراد

فقد أحا�ه �أح�ام إجرائ�ة خاصة �م�ن  ،صداره لن�ام األمر الجزائيإع وعند المشرّ  نّ إوان�القا من ذلك، ف     
 ،ق �شئ من التفص�لع من أجلها. ولذلك ارت��نا في هذه الدراسة الت�رّ رّ من خاللها تحق�ق األهداف التي شُ 

�األح�ام اإلجرائ�ة الخاصة الواجب اتباعها  ةالجزائي والمتعلق ع لن�ام األمرنب اإلجرائ�ة التي أقرها المشرّ للجوا
المستحدث  حا�ة الكاملة ��افة جوانب هذا الموضوعولإل. صداره، وما قد يترتب على ذلك من آثارإمن أجل 

 ،الجزائي وخصائصه زائي والمتعلق �ماه�ة األمرالج لألمرفي التشر�ع اإلماراتي، فإّن تناول الجانب الموضوعي 
، س��ون محال لبحث اخر في ون�اق ت�ب�قه من ح�ث الجرائم واألشخاص ،و�ب�عته القانون�ة والدستور�ة
  المستقبل القر�ب إن شاء هللا.

 أهم�ة البحث:

ع من أح�ام ه المشرّ ى ما أقرّ أهم�ة اخت�ار هذا الموضوع تعود لتسل�� الضوء عل نّ إف ،م سا�قاوفقا لما تقدّ       
 ع من أجلها، والمتمثلة بتخف�ف العبء على المحاكم والحدّ رّ وصوال للغا�ة التي شُ  ،إجرائ�ة تضمن حسن ت�ب�قه

من القضا�ا الجزائ�ة البس��ة وقل�لة الخ�ورة المحالة إل�ها، والتي تثقل �اهل القضاء، وضمان سرعة اإلجراءات 
جزائ�ة مع عدم اإلخالل �ضمانات المحاكمة العادلة، فضال عن االستجا�ة لالعتبارات في تلك القضا�ا ال والبتّ 

 ع أ�راف الدعو� الجزائ�ة.�العمل�ة التي تقتضي تبس�� اإلجراءات واختصار الوقت والنفقات على جم

 إش�ال�ة البحث:

ع لن�ام ها المشرّ لخاصة التي أقرّ يث�رها هذا البحث تتمحور حول معرفة األح�ام اإلجرائ�ة ااإلش�ال�ة التي       
من ح�ث تحديد السل�ة المختصة �إصدار األمر الجزائي والب�انات التي �جب أن يتضّمنها  ،الجزائياألمر 

�إقرار تلك األح�ام �ما  ق المشرعّ فِّ وهل وُ  و��ف�ة صدور هذا األمر و�عالنه، وما قد يترّتب على ذلك من آثار.
، و�ما �ضمن في نفس الوقت المحاكمة العادلة واحترام حقوق االفراد ومصالحهم�ضمن عدم اإلخالل �ضمانات 

 ؟سرعة الفصل في �عض الدعاو� الجزائ�ة قل�لة األهم�ة التي لكثرتها تثقل عبء القضاء

 منهج�ة البحث:
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وص اعتماد المنهج الوصفي التحل�لي المقارن الذ� يرتكز على ب�ان النص تمّ  ،ولإلجا�ة على هذا التساؤل
ومقارنتها �النصوص القانون�ة  ، وتحل�لهاالقانون�ة المتعلقة �األمر الجزائي في قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي

 لبعض التشر�عات التي أخذت بهذا الن�ام.

 خطة البحث:

 خ�ة البحث ستكون على الوجه اآلتي:  نّ إف ،للوقوف على تلك الجوانب اإلجرائ�ة       

 اإلجراءات الخاصة �إصدار األمر الجزائيالمبحث األول: 

 الم�لب األول: السل�ة المختصة �إصدار األمر الجزائي

  هإصدار  ب�انات األمر الجزائي و��ف�ةالم�لب الثاني: 

 الم�لب الثالث: إعالن األمر الجزائي

 المبحث الثاني: اآلثار المترتبة على إصدار األمر الجزائي

 لغاء األمر الجزائيإعامة في تعديل أو الم�لب األول: حق الن�ا�ة ال

 الم�لب الثاني: اآلثار المترتبة على إصدار األمر الجزائي المتعلقة �المتهم

 الم�لب الثالث: اآلثار المترتبة على إصدار األمر الجزائي ف�ما يتعلق �األدعاء �الحق المدني  
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 لمبحث األولا
 اإلجراءات ال�اصة �إصدار األمر الجزائي

تتمحور اإلجراءات الخاصة �إصدار األمر الجزائي حول السل�ة المختصة �إصداره (الم�لب األول)          
إصداره (الم�لب الثاني) و��ف�ة إعالن األمر الجزائي  و��ف�ةنها األمر الجزائي والب�انات التي يتوجب أن يتضمّ 

 ).الثالث(الم�لب 

 المطلب األول
 جزائيالسلطة الم�تصة �إصدار األمر ال

سل�ة إصدار األمر الجزائي تكون في يد السل�ة  من المتفق عل�ه في أغلب التشر�عات الجنائ�ة أنّ           
على نهج واحد ف�ما يتعلق بتحديد الجهة المخولة ضمن السل�ة  هذه التشر�عات لم تسر ، إال أنّ 2القضائ�ة

ع من دائرة صالح�ة ع المصر� قد وسّ المشرّ  القضائ�ة �إصدار األمر الجزائي. فعلى سب�ل المثال، نجد أنّ 
 ،هااتإصدار األمر الجنائي وفقا لشرو� حددها القانون، فمنحها لقاضي المح�مة الجزئ�ة التي من أختصاص

ولو �غ�ر �لب من الن�ا�ة  ،القاضي �قوم من تلقاء نفسه ن�ر الدعو� بناء على �لب من الن�ا�ة العامة، أو أنّ 
. �ما منحها للن�ا�ة العامة �شر� أن ��ون مصدر األمر من درجة و��ل ن�ا�ة 3الجنائي العامة �إصدار األمر

صغر من أه ال �جوز لمن هو . وهذا �ستتبع �القول أنّ 4قل �المح�مة التي من اختصاصها ن�ر الدعو� على األ
                                                           

  . 157، ص 2006ة القاهرة، حول هذا الموضوع، أن�ر، خالد من�ر حسن شع�ر، االمر الجنائي، دراسة تحل�ل�ة مقارنة، رسالة د�توراه، جامع 2
الحبس،  الح�م ف�ها �عقو�ة القانون  يوجب ال التي ه: " للن�ا�ة العامة في مواد الجنح) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� على أنّ 323المادة ( تنّص  3

هم �أمر �صدره بناء على محضر جمع االستدالالت توق�ع العقو�ة على المت ،.... أن ت�لب من قاضي المح�مة الجزئ�ة التي من اختصاصها ن�ر الدعو� 
ه: "للقاضي من تلقاء نفسه، عند ن�ر م�ررا) من ذات القانون على أنّ  323المادة ( أو أدلة اإلثبات األخر� �غ�ر إجراء تحق�ق أو سماع مرافعة". وتنّص 

المتهم عن الحضور رغم إعالنه، ولم تكن الن�ا�ة العامة قد �لبت توق�ع أن �صدر ف�ها أمرا جنائ�ا، وذلك إذا تغ�ب  ،323حد� الجنح المب�نة في المادة أ
د. مأمون محمد سالمة، قانون اإلجراءات الجنائ�ة، أقصى العقو�ة". حول سل�ة القاضي الجزئي في إصدار األمر الجنائي في القانون المصر�، ان�ر 

، د. فوز�ة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، ال�بعة الثان�ة، دار النهضة 1365، ص 2009الجزء الثالث، ال�بعة الثالثة، دار ��بة لل�باعة، 
، 2016د. أحمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، ال�بعة العاشرة، دار النهضة العر��ة، القاهرة، ، 666ص ، 2010العر��ة، القاهرة، 

شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، ال�بعة الخامسة، تنق�ح د. فوز�ة عبد الستار، دار النهضة العر��ة، القاهرة، د. محمود نج�ب حسني،  وما �عدها، 386ص 
خالد من�ر حسن شع�ر، مرجع سابق، ، 526، ص 1997، د. جالل محمد ثروت، ن�م اإلجراءات الجنائ�ة، دار الجامعة الجديدة، 1160، ص 2016

    وما �عدها. 161ص 
ه: "لكل عضو ن�ا�ة، من درجة و��ل ن�ا�ة على األقل، �المح�مة التي من م�ررا) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� على أنّ  325ة (الماد تنّص  4

مة أن �صدر األمر الجنائي في الجنح ....، و��ون إصدار األمر الجنائي وجو��ا في المخالفات وفي الجنح المعاقب عل�ها �الغرا ،اختصاصها ن�ر الدعو� 
 وما �عدها. 170خالد من�ر حسن شع�ر، مرجع سابق، ص  ان�ر،وحدها التي ال يز�د حدها األقصى على خمسمائة جن�ه، والتي ال ير� حف�ها". 
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مة إصدار األمر الجنائي، إذ ال �جوز لمساعد الن�ا�ة العامة وال معاون الن�ا�ة العا ؛ذلك درجة إصدار هذا األمر
ع العماني سار على نفس . المشرّ 5و�جب أن ��ون مصدر األمر مختصا �الجر�مة التي �صدر األمر �شأنها

إذ منح سل�ة إصدار األمر الجزائي لقاضي  ؛النهج من ح�ث التوسع من دائرة صالح�ة إصدار األمر الجزائي
�ضا للن�ا�ة العامة �شر� أن ��ون مصدر األمر أما منحها مح�مة الجنح بناء على �لب من الن�ا�ة العامة، �

ع الكو�تي المشرّ  . في المقابل نجد أنّ 6من رؤساء االدعاء العام فمن فوقهم في دائرة اختصاص مح�مة الجنح
ذ منحها فق� لقاضي مح�مة الجنح بناء على �لب إ ؛ق من ن�اق الصالح�ة في إصدار األمر الجزائيقد ض�ّ 

ذ منحها لقاضي مح�مة الجنح  بناء على �لب من و��ل إ ؛ع الجزائر� . و�ذلك فعل المشرّ 7لعامةمن الن�ا�ة ا
 .8الجمهور�ة

التي منحت سل�ة إصدار  –�استثناء التشر�ع الجنائي المصر�  –ا يالح� على هذه التشر�عات الجنائ�ة وممّ   
األمر الجزائي �أن ��ون بناء على �لب دت سل�ته �إصدار ها قد ق�ّ أنّ  ،األمر الجزائي لقاضي مح�مة الجنح

من الن�ا�ة العامة التي ��ون لها سل�ة تقدير�ة في �لب إصدار األمر الجزائي أو الس�ر في الدعو� وفقا 
القاضي ال ��ون ملزما  نّ إف ،إلجراءات المحاكمة العاد�ة. وفي حالة تقد�م الن�ا�ة �لب إصدار األمر الجزائي

                                                           
رجع ، د. فوز�ة عبد الستار، م999ص ، 2011د. عبدالرؤوف مهد�، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائ�ة، دار النهضة العر��ة، القاهرة، ان�ر  5

د. محمود نج�ب حسني، مرجع سابق، ص  ،395، د. احمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص 678سابق، ص 
1181.     

 الح�م �عقو�ة ف�ها ون القان يوجب ال التي الجنح وفي المخالفات في العام ه: " لالدعاء) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني على أنّ 145المادة ( تنّص  6
 العقو�ات عن فضال الغرامة عقو�ة ف�ها تكفي �روفها حسب الجر�مة رأ� أنّ  إذا ر�ال، مائة على األدنى حدها يز�د �غرامة أو أشهر ثالثة من أكثر السجن

 على �صدره جزائي �أمر المتهم على ةالعقو� يوقع المختصة أن الجنح مح�مة قاضى من ��لب أن والمصروفات، رده �جب وما التكم�ل�ة والتعو�ضات،
 دائرة في فوقهم فمن االدعاء العام ولرؤساء . مرافعة سماع أو تحق�ق إجراء �غ�ر األخر�  اإلثبات أدلة أو جمع االستدالالت محاضر على بناء ال�لب

رده  �جب وما التعو�ضات ف�ها ��لب لم إذا ا�قةالس الفقرة في ال�ها المشار الجنح والمخالفات في الجزائي األمر إصدار،  الجنح مح�مة اختصاص
 .صدوره" تار�خ من أ�ام عشرة القانون خالل ت�ب�ق في لخ�أ األمر هذا إلغاء �فوضه من أو العام وللمدعى ، والمصروفات

إصدار أمر جزائي  ،ب من مح�مة الجنحن ��لأه: "�جوز للمدعي العام ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائ�ة  الكو�تي على أنّ 148المادة ( تنّص  7
 �العقو�ة على المتهم في جنحة ال تز�د عقو�تها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التي ال تجاوز خمسمائة دينار....".

اءات األمر الجزائي، �ح�ل ملف ر و��ل الجمهور�ة اتباع إجر ه: " إذا قرّ ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� على أنّ 2م�رر  380المادة ( تنّص  8
م�رر)  380المادة ( المتا�عة مرفقا ��لباته إلى مح�مة الجنح. �فصل القاضي دون مرافعة مسبقة �أمر جزائي �قضي �البراءة أو العقو�ة. ....". �ما تنّص 

اءات المنصوص عل�ها في هذا القسم، الجنح المعاقب ه: "�م�ن أن تحال من �رف و��ل الجمهور�ة على مح�مة الجنح وفقا لإلجر من ذات القانون على أنّ 
على ضوء عنها �غرامة و/أو �الحبس لمدة تساو� أو تقل عن سنت�ن .... ". حول هذا الموضوع ان�ر، بولخوة ابتسام، المثول الفور� واألمر الجزائي 

، د. �خالفة ف�صل، األمر الجزائي 62، ص 2016الجزائر،  –تبسة ت –س�استي التجر�م والعقاب، دراسة مقارنة، رسالة ماجست�ر، جامعة العر�ي التبسي 
 وما �عدها. 414، حص 2016 – 02العدد  14كآل�ة مستحدثة للمتا�عة الجزائ�ة في التشر�ع الجزائر�، المجلة األكاد�م�ة للبحث القانوني، المجلد 
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�ضا أ�ة قبول أو رفض إصدار األمر الجزائي وفقا لتقديره الخاص. �ما يالح� رّ �قبول ال�لب، فهو �ملك ح
القاضي ال �ملك صالح�ة إصدار األمر  أنّ  –�استثناء التشر�ع الجنائي المصر�  –من خالل هذه التشر�عات 

 الجزائي من تلقاء نفسه حتى ولو توافرت شرو� إصداره.

ماراتي قد اتخذ موقفا المشرع اإل نجد أنّ  ،ه التشر�عات السا�قةفي المقابل، وعلى خالف ما قضت �        
ه منحها فق� للن�ا�ة العامة. فهي نّ إ ذإ ؛مغايرا ف�ما يتعلق �السل�ة صاحبة الصالح�ة في إصدار األمر الجزائي

سار�ة وحدها من �ملك سل�ة إصدار األمر الجزائي في جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عل�ها في القوان�ن ال
دته في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة والمعاقب عل�ها �عقو�ة الغرامة أو عقو�ة الحبس أو الغرامة. وهذا ما أكّ 

: "األمر الجزائي هو أمر قضائي ت على أنّ ماراتي التي نّص ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإل332المادة (
الجزائ�ة التي ال تر� حف�ها أو إحالتها إلى المح�مة �صدره عضو الن�ا�ة العامة للفصل في موضوع الدعو� 

) من نفس القانون 333المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ....". و�ذلك المادة (
ق أح�ام األمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عل�ها في القوان�ن �بّ ه: "تُ ت على أنّ التي نّص 
د النائب . الحبس أو الغرامة. و�حدّ 2. الغرامة. 1من العقو�ات اآلت�ة:  في الدولة والمعاقب عل�ها �أ�ّ السار�ة 

) من 335ق عل�ها أح�ام األمر الجزائي". وأ�ضا المادة (�بّ العام �قرار �صدر منه الجنح والمخالفات التي تُ 
صدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم ه: "لعضو الن�ا�ة العامة الذ� �ذات القانون التي جاء ف�ها أنّ 

) من هذا القانون، أن �صدر أمرًا جزائ�ًا على من يثبت 333ق عل�ها أح�ام المادة (�بّ الجنح والمخالفات التي تُ 
ها األقصى، �اإلضافة إلى ارتكا�ه للجر�مة، وذلك بتوق�ع الغرامة المقررة قانون�ًا عل�ه، و�ما ال �جاوز نصف حدّ 

 �ات التكم�ل�ة والرسوم".العقو 

ع اإلماراتي حرصا منه على تحق�ق العدالة الجنائ�ة المشرّ  ومن خالل هذه النصوص نالح� أنّ           
ومنع تكدس القضا�ا البس��ة  ،السر�عة من خالل إجراءات مبس�ة للفصل في الدعاو� الجزائ�ة قل�لة األهم�ة

 الّ إ زائي �أعضاء الن�ا�ة العامة وحدهم دون تحديد لدرجاتهم،قد حصر سل�ة إصدار األمر الج ،امام المحاكم
ه �المقابل قد منح النائب العام سل�ة تحديد أعضاء الن�ا�ة العامة المختص�ن �إصدار األمر الجزائي على أنّ 

 ) سا�قة الذ�ر.333ق عل�ها أح�ام المادة (�بّ من يثبت ارتكا�ه جر�مة من جرائم الجنح والمخالفات التي تُ 
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ع اإلماراتي قد منح الن�ا�ة العامة المختصة سل�ة تقدير�ة للفصل في موضوع المشرّ  �ضا أنّ أ�ما نالح�       
من خالل إصدار األمر الجزائي أو الس�ر والتصرف في الدعو� الجزائ�ة �ال�رق المقررة في  ،الدعو� الجزائ�ة

ملك حر�ة االخت�ار ب�ن إصدار األمر الجزائي في الن�ا�ة العامة ت نّ إقانون اإلجراءات الجزائ�ة. وعلى هذا ف
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة، أو الس�ر في 333ق عل�ها أح�ام المادة (�بّ جرائم الجنح والمخالفات التي تُ 

 الدعو� الجزائ�ة وفقا لإلجراءات العاد�ة.

�منح أعضاء الن�ا�ة العامة سل�ة ع اإلماراتي هذا المسلك الذ� اتخده المشرّ  و�بقى أن نش�ر إلى أنّ         
ال�ر�ق  نّ إإذ  ؛جراءات الجزائ�ةل خروجا على األح�ام العامة المستقرة في اإل�ش�ّ  ،إصدار األمر الجزائي

��ون �صدور ح�م �ات  ،ال�ب�عي �ما �نا قد أشرنا سا�قا إلنهاء الخصومة الجنائ�ة وانقضاء الدعو� الجزائ�ة
ع اإلماراتي قد آثر في جرائم المشرّ   أنّ الّ إ جرائ�ة حددها القانون،إمراحل في موضوع الدعو� �عد المرور �

اختصار  ،جراءات الجزائ�ة اإلماراتي) من قانون اإل333ق عل�ها أح�ام المادة (�بّ الجنح والمخالفات التي تُ 
العامة سل�ة الجزائي و�ع�اء أعضاء الن�ا�ة  وذلك من خالل استحداث ن�ام األمر .تلك المراحل اإلجرائ�ة

إصداره في مواجهة المتهم �عد اال�الع على ملف الدعو� دون المرور �مرحلة التحق�ق االبتدائي أو مرحلة 
 التحق�ق النهائي.

 المطلب الثاني
  هإصدار  ب�انات األمر الجزائي و��ف�ة

 ومن ثّم ��ف�ة إصداره.سوف نت�رق بدا�ة في هذا الم�لب للب�انات الواجب توافرها في األمر الجزائي،          
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 الفرع األول
 ب�انات األمر الجزائي

نها األمر الجزائي، فمنها من تباينت التشر�عات الجزائ�ة المقارنة حول الب�انات التي �جب أن يتضمّ          
ع والمشرّ  9ع المصر� د �عض الب�انات الواجب توافرها في األمر الجزائي في نصوص القانون �المشرّ حدّ 

 ع الكو�تي.، ومنها من لم يت�رق م�لقا لتلك الب�انات �المشرّ 11ع الجزائر� والمشرّ  10نيالعما

نها األمر الب�انات التي من المفروض أن يتضمّ  ،د و�ش�ل واضحماراتي فقد حدّ ع اإلا �النسبة للمشرّ أمّ         
أو �النسبة للن�ا�ة العامة  ،ئيه األمر الجزالما في ذلك من أهم�ة سواء �النسبة للمتهم الصادر �حقّ  ؛الجزائي

ه: "�جب أن ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي على أنّ 336ت المادة (مصدرة هذا األمر. فقد نّص 
 ن األمر الجزائي الذ� �صدره عضو الن�ا�ة العامة الب�انات اآلت�ة:يتضمّ 

 تار�خ صدور األمر الجزائي. .1
 و� الجزائ�ة.اسم المتهم و��اناته الشخص�ة ورقم الدع .2
 التهمة المسندة إلى المتهم. .3
 القانوني الذ� ين�بق على الجر�مة المرتكبة. النّص  .4
 العقو�ة الصادر بها األمر الجزائي. .5
 اسم عضو الن�ا�ة العامة الذ� أصدر األمر الجزائي ودرجته". .6

                                                           
اسم المتهم والواقعة التي عوقب  ،ن في األمر فضال عما قضى �ه�جب أن �ع�ّ ه: ") من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� على أنّ 326المادة ( تنّص  9

ان�ر، محمد محمد المتولي الصع�د�، األمر الجنائي في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، دراسة مقارنة، دار الفكر  من أجلها ومادة القانون التي �بقت. ....".
 .192، ص2011والقانون، المنصورة، 

ه: " .... و�جب أن �شتمل األمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني على أنّ 146(المادة  تنّص  10
 قت".بّ ومادة القانون التي �ُ 

م ومو�نه، وتار�خ وم�ان ارتكاب د األمر الجزائي هو�ة المتهه: " �حدّ ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� على أنّ 3م�رر  380المادة ( تنّص  11
د العقو�ة و��ون األمر مسببا". لمز�د من التفاص�ل األفعال المنسو�ة للمتهم، والتك��ف القانوني للوقائع والنصوص القانون�ة الم�بقة، وفي حالة اإلدانة، �حدّ 

، أ. فا�مة حداد، استحداث 276ص  المجلد أ،  2016جوان  45عدد  د. فوز� عمارة، األمر الجزائي في التشر�ع الجزائر�، مجلة العلوم اإلنسان�ة،ان�ر، 
 وما �عدها. 323، ص 2017جوان  16األمر الجزائي في التشر�ع الجزائر�، مجلة العلوم القانون�ة والس�اس�ة، عدد 
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ب�انات جوهر�ة ال  دّ عَ تي تُ ع اإلماراهذه الب�انات التي استوجبها المشرّ  نجد أنّ  ،من خالل هذا النّص          
من �اب التأك�د على  عدّ وهذا �ُ  ،�جب"" بـأعاله  ع اإلماراتي بدأ النّص �م�ن تجاهلها أو التغاضي عنها. فالمشرّ 

لزام�ة وأهم�ة ذ�ر هذه الب�انات في األمر الجزائي الذ� �صدره عضو الن�ا�ة العامة المختص، والذ� يترتب إ
 ن األمر الجزائي الصادر.عدم االلتزام بها ��العلى 

تار�خ صدور  ع لها. فذ�رُ �م�ن استنبا� تلك األهم�ة التي أوالها المشرّ  ،و�التدق�ق في هذه الب�انات         
ق �مواع�د تعديل أو إلغاء منها ما تعلّ  :من المسائل الش�ل�ة والذ� يترتب عل�ه عدة مسائل عدّ �ُ  ،األمر الجزائي

والذ� �صدر قرار بتحديده  ،ن ال تقل درجته عن رئ�س ن�ا�ةممّ  ،الن�ا�ة العامة األمر الجزائي من قبل عضو
 .) أ�ام من تار�خ صدوره7تعديل أو إلغاء األمر الجزائي خالل ( ع له حقّ ذ أع�ى المشرّ إ ؛من النائب العام

 ؛الجزائي الصادر �حقهع للمتهم لد� الن�ا�ة العامة على األمر عتراض الذ� �فله المشرّ جل االأق �ومنها ما تعلّ 
إذا �ان حاضرًا  ،) أ�ام من تار�خ إصداره7عتراض على األمر الجزائي خالل (اال ع للمتهم حقّ ذ منح المشرّ إ

عضو  إذا صدر في غ�بته أو �عد تعديله. وفوات هذه المواع�د يترتب عل�ه سقو� حقّ  ،أو من تار�خ إعالنه �ه
 االعتراض عل�ه.من األمر الجزائي، وسقو� حق المتهم الن�ا�ة العامة المختص بتعديل أو الغاء 

ا �النسبة لذ�ر اسم المتهم و��اناته الشخص�ة ورقم الدعو� الجزائ�ة، فالغا�ة منه هو تحديد شخص أمّ          
وذلك لتجنب الوقوع في أ�ة أخ�اء سواء أكانت متعلقة �شخصه أو سنه  ؛المتهم الصادر �حقه األمر الجزائي

 ا �سهل عمل�ة تبل�غه وفقًا لألصول القانون�ة وتنف�ذ األمر الجزائي �حقه.امته، ممّ أو محل اق

ق على الجر�مة المرتكبة، ف�جد أهم�ته القانوني الذ� ��بّ  هم والنّص ا �النسبة للتهمة المسندة إلى المتّ وأمّ        
ق عل�ها أح�ام المادة �بّ فات التي تُ في معرفة ما إذا �انت تلك التهمة متعلقة �جر�مة من جرائم الجنح والمخال

والتي �م�ن على ضوئها لعضو الن�ا�ة العامة  ،) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي سالفة الذ�ر333(
ق على الجر�مة �بّ القانوني الذ� �ُ   �حق المتهم. و�ذلك األمر �النسبة للنّص المختص إصدار أمر جزائي� 

ا التك��ف القانوني الذ� أع�ي للواقعة المرتكبة ممّ  على المراقبة والتأكد من أنّ  ذ�ره �ساعد نّ إإذ  ؛المرتكبة
 ،هو �ع�نه ما �ستوجب الت�ب�ق على تلك الواقعة هذا النّص  �خضع للتجر�م �مقتضى نصوص القانون، و�نّ 

 من قبل عضو الن�ا�ة العامة المختص. والذ� يترتب على أثره ام�ان�ة إصدار أمر جزائيٍّ 
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ال تكون �غ�ر عقو�ة الغرامة المقررة قانونا على أوف�ما يتعلق �العقو�ة الصادر بها األمر الجزائي، ف�جب        
. 12ها األقصى، �اإلضافة الى العقو�ات التكم�ل�ة والرسوموالتي �جب أن ال تتجاوز نصف حدّ  ،مرتكب الجر�مة

تنف�ذ األمر الجزائي يتم وفقه. �ما تتمثل تلك  نّ إذ إ ؛هذا الب�ان في األمر الجزائي له أهم�ة جوهر�ة وذ�رُ 
من حق المتهم  لى أنّ إ�ضا في معرفة مد� توافق تلك العقو�ة مع صح�ح القانون. هذا �اإلضافة أاألهم�ة 

ا �م�نه من االعتراض على األمر العقو�ة التي يتضمنها هذا األمر، ممّ  معرفةَ  ،الصادر �حقه األمر الجزائي
 د ذلك في حال معرفته لتلك العقو�ة الموقعة عل�ه.إذا أرا ،الجزائي

أهم�ته أمرًا  عدّ وأخ�رًا �النسبة إلسم عضو الن�ا�ة العامة الذ� أصدر األمر الجزائي ودرجته، فتُ            
 عدّ إصداره من قبل عضو ن�ا�ة عامة صاحب اختصاص أم ال إذ تُ  لما يترتب عل�ه من معرفة ما إذا تمّ  ؛بديه�اً 
ع يترتب على مخالفتها ��الن األمر الصادر. وعلى هذا أشار المشرّ  والتيختصاص من الن�ام العام االقواعد 

عضو الن�ا�ة العامة الذ� �جوز له  ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي إلى أنّ 335المادة ( في نّص 
العام، �ما أشار أ�ضًا في المادة  إصدار قرار بتحديده من قبل النائب هو الذ� يتمّ  ،إصدار األمر الجزائي

�جب أن ال  ،له تعديل أو إلغاء األمر الجزائي عضو الن�ا�ة العامة الذ� �حقّ  ) من ذات القانون إلى أنّ 337(
 تقل درجته عن رئ�س ن�ا�ة والذ� �صدر قرار بتحديده من النائب العام.

ا تجدر اإلشارة إل�ه، ممّ  نّ إها األمر الجزائي، فنو�عد هذا العرض الموجز للب�انات التي �جب أن يتضمّ         
سان�د التي ن األسباب التي تب�ّ ه لم ��لب ذ�ر األنّ إع اإلماراتي وعلى خالف الب�انات السابق ذ�رها، فالمشرّ  أنّ 

، 13ع لم �ستوجب ضرورة التسب�بالمشرّ  نّ إتدعم ما انتهى ال�ه األمر الجزائي في مضمونه. أ� �معنى آخر ف
ه لم ��ن �مجرد االعتراض عل�ه، فضال ه �سق� و�عتبر �أنّ األمر الجزائي غ�ر قابل لل�عن ف�ه، �ما أنّ  ذلك أنّ 

                                                           
العقو�ة التي �جوز الن�ق بها في األمر  أنّ لى إشار أ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائ�ة الكو�تي 148المادة ( المشرع الكو�تي وفي نّص  12

العقو�ة تكون الغرامة  لى أنّ إشار أ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني 146ع العماني وفي نص المادة (الجزائي هي عقو�ة الغرامة فق�. أما المشرّ 
 فضال عن العقو�ات التكم�ل�ة والتعو�ضات وما �جب رده والمصروفات.

ماراتي سار على نهج ما سارت عل�ه �عض التشر�عات المقارنة والتي لم تشتر� التسب�ب �التشر�ع المصر�، والتشر�ع العماني والتشر�ع ع اإلالمشرّ  13
ة د األمر الجزائي هو�ه: "�حدّ نّ أ) على 3م�رر  380ت المادة (ذ نّص إمر الجزائي، المشرع الجزائر� قد أوجب تسب�ب األ الكو�تي. في المقابل نجد أنّ 

دانة، �حدد العقو�ة. المتهم ومو�نه، وتار�خ وم�ان ارتكاب األفعال المنسو�ة للمتهم، والتك��ف القانوني للوقائع والنصوص القانون�ة الم�بقة، وفي حالة اإل
 .276، د. فوز� عمارة، مرجع سابق، ص 71و��ون األمر مسببا". ان�ر حول ذلك، بولخوة ابتسام، مرجع سابق، ص 
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. 14البعد �قدر االم�ان عن اإلجراءات الش�ل�ة المت�لبة في األح�ام أخذ �ع�ن االعتبار ،ه ن�ام مستحدثعن أنّ 
وهو التبس��  ،وجد ن�ام األمر الجزائيعدم التسب�ب يتوافق مع الهدف الذ� من أجله  نّ أكما �م�ن القول 
ع من وجوب ذ�ر عدد من ما استلزمه المشرّ  �اإلضافة إلى أنّ  ،نجاز القضا�ا الجزائ�ة البس��ةإواالختصار في 

 ذلك قد �قوم مقام التسب�ب.   نّ إنها األمر الجزائي الصادر من عضو الن�ا�ة العامة، فالب�انات التي �جب أن يتضمّ 

 الفرع الثاني
 األمر الجزائي إصدارك�ف�ة 

األمر الجزائي هو  ) إلى أنّ 332،333،335أشار قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي في المواد (           
أمر قضائي �صدره عضو الن�ا�ة العامة الذ� �صدر قرار بتحديده من النائب العام للفصل في موضوع الدعو� 

تها إلى المح�مة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عل�ها الجزائ�ة التي ال ير� حف�ها أو إحال
 في القوان�ن السار�ة في الدولة والمعاقب عل�ها �عقو�ة الغرامة أو �عقو�ة الحبس أو الغرامة.

�ما ��ون لعضو الن�ا�ة العامة إصدار هذا األمر الجزائي على �ل من يثبت ارتكا�ه لتلك الجرائم ولو         
ها األقصى، ��ن حاضرًا ودون تحق�ق، وذلك بتوق�ع الغرامة المقررة قانون�ا عل�ه، و�ما ال �جاوز نصف حدّ لم 

نهاء الخصومة الجزائ�ة ما إ�اإلضافة إلى العقو�ات التكم�ل�ة والرسوم. و�ترتب على إصدار هذا األمر الجزائي 
 لم �عترض المتهم خالل المدة المحددة قانونًا.

جل الوصول إلى مرحلة إصدار األمر الجزائي من قبل عضو الن�ا�ة العامة المختص، أشارت وأل          
ه: "�جب على مأمور� الضب� القضائي إعالن ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي إلى أنّ 338المادة (

 ل عدم حضوره....".المتهم عند تار�خ عرض الملف على الن�ا�ة العامة، ولها أن تصدر األمر الجزائي في حا

ه يتوجب على مأمور� الضب� القضائي المختص�ن إعالن المتهم م نالح� أنّ ومن خالل ما تقدّ            
بتار�خ عرض ملف محضر جمع االستدالالت والمتعلق �الجر�مة المثبت ارتكابها من قبله، والتي تكون ��ل 
                                                           

 ؛. ذهب رأ� آخر في الفقه المقارن الى القول �ضرورة أن �صدر األمر الجزائي مشتمال على أسباب1373محمد سالمة، مرجع سابق، ص  د. مأمون  14
 القاضي �صدر األمر بناء على محضر جمع االستدالالت أو أدلة االثبات األخر�، وهو ما �ق�ع �ضرورة أن تكون هناك أدلة يبنى عل�ها األمر نّ إذ إ

التسب�ب ��في ف�ه ب�ان الدل�ل  نّ إذ إقناع الصادر ضده األمر �قبوله، سباب. والتسب�ب هو ال�ر�ق الوح�د إلاألدلة ل�ست آمرا آخر سو� األ ئي، ألنّ الجزا
تر� أن ��ون التسب�ب �ش ال  ه �ضا أنّ أصحاب هذا الرأ� يرون أ ال أنّ إ ،لزمه القانون �أن يبنى األمر على أدلةأالذ� اعتمد عل�ه مصدر األمر �عد أن 

 .  1003مفصال مثل تسب�ب األح�ام، بل ��في في التسب�ب ذ�ر الحجة التي اعتمد عل�ها في اإلدانة. ان�ر، د. عبدالرءوف مهد�، مرجع سابق، ص 
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) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي 333ام المادة (تأك�د من جرائم الجنح والمخالفات التي ت�بق عل�ها أح�
سالفة الذ�ر على الن�ا�ة العامة المختصة، و�عد ا�العها على ملف محضر جمع االستدالالت وأدلة اإلثبات 

، ومن ثم التأكد من 15الجر�مة المنسو�ة للمتهم ثابتة �حقه المقدمة من مأمور� الضب� القضائي واقتناعها �أنّ 
ت �الش�ل القانوني من قبل مأمور� الضب� القضائي المختص�ن، وسواء حضر جراءات إعالن المهتم قد تمّ إ أنّ 

ه �جوز لها أن تصدر أمرًا جزائ�ا على المتهم متضمنًا توق�ع عقو�ة الغرامة ، فإنّ 16المتهم �عد ذلك أو لم �حضر
 . 17فة إلى العقو�ات التكم�ل�ة والرسومها األقصى، �اإلضاالمقررة قانون�ًا عل�ه، و�ما ال �جاوز نصف حدّ 

  

                                                           
ت على ات العر��ة المتحدة نّص �شأن ت�ب�ق األمر الجزائي والصادر عن م�تب النائب العام في دولة االمار  2019) لسنة 2) من قرار رقم (3المادة ( 15
انونا مع ه: "لعضو الن�ا�ة المختص الذ� �صدر بتحديده قرار من النائب العام إصدار األمر الجزائي على المتهم حضور�ا أو في غ�بته �عد إعالنه قنّ أ

 ان تكون الجر�مة المنسو�ة الى المتهم ثابته قبله...".  -1مراعاة االعتبارات التال�ة: 
) من قانون اإلجراءات 323ع المصر� م�ز ب�ن إصدار األمر الجنائي من قبل القاضي الجزئي و�صداره من قبل الن�ا�ة العامة. فقد اشارت المادة (المشرّ  16

ت�لب ف�ه  األمر �صدر بناء على �لب �تابي من الن�ا�ة العامة إذ ب�نت أنّ  ؛لى إجراءات إصدار األمر الجنائي من القاضي الجزئيإالجنائ�ة المصر� 
ال�لب  من القاضي الجزئي المختص بن�ر الدعو� إصدار أمر جنائي بناء على محاضر جمع االستدالالت وأدلة االثبات األخر�، والن�ا�ة العامة ترفع

� صالحة للح�م ف�ها، الدعو  وراق أنّ األعلى فإذا رأ� القاضي الجزئي المختص �عد اال�الع  .لى القاضي الجزئي دون إعالن المتهم أو �اقي الخصومإ
صدر األمر الجنائي فاصال في �ل من الدعو��ن الجنائ�ة والمدن�ة، أفي الحدود التي �جوز صدور األمر الجنائي ف�ها دون إجراء تحق�ق أو سماع مرافعة، 

نائ�ة قد ��ون صادرا �اإلدانة أو البراءة. و��ون إذا �ان المدعى �الحقوق المدن�ة قد أدعى مدن�ا قبل صدور األمر. واألمر الجنائي ف�ما يتعلق �الدعو� الج
الصادر من  صدور األمر في غرفة المداولة، بتأش�ر القاضي على ال�لب المقدم من الن�ا�ة، وال ين�ق �ه جلسة علن�ة. أما ف�ما يتعلق �األمر الجنائي

ن تصدر األمر متضمنا الغرامة في أم�ررا) � 325المادة ( دها وفقا لنّص لى إجراءات خاصة �إصداره، و�نما ق�إع المصر� الن�ا�ة العامة، فلم �شر المشرّ 
و برفض الدعو� أده المصار��، وال �جوز لها أن تأمر �البراءة لى العقو�ات التكم�ل�ة والتضم�نات وما �جب رّ إ، �اإلضافة الحدود التي حددها هذا النّص 

، د. احمد فتحي سرور، 677وص  667، د. فوز�ة عبد الستار، مرجع سابق، ص 1368المدن�ة. ان�ر د. مأمون محمد سالمة، مرجع سابق، ص 
. 1182و ص  1161، د. محمود نج�ب حسني، مرجع سابق، ص 396وما �عدها، وص  388الوس�� في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص 

 ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�.2م�رر 380المادة () من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني، و�ذلك 145و�ذلك ان�ر المادة (
ت على نّص  ،�شأن ت�ب�ق األمر الجزائي والصادر عن م�تب النائب العام في دولة االمارات العر��ة المتحدة 2019) لسنة 2) من قرار رقم (3المادة ( 17
ام إصدار األمر الجزائي على المتهم حضور�ا أو في غ�بته �عد إعالنه قانونا مع ه: "لعضو الن�ا�ة المختص الذ� �صدر بتحديده قرار من النائب العنّ أ

 ان تكون الجر�مة المنسو�ة الى المتهم ثابته قبله...".  -1مراعاة االعتبارات التال�ة: 
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 الثالثالمطلب 
 إعالن األمر الجزائي

 عدّ حا�ته علما �األمر الجزائي الصادر �حقه. ومسألة اإلعالن هذه تُ إإعالن المتهم �األمر الجزائي �عني       
الم�لب الثاني من  س�تم الت�رق �ش�ل مفصل إل�ها في -وذلك لما قد يترتب عل�ها من آثار  ،�الغة األهم�ة
ه األمر الجزائي �االعتراض لد� الن�ا�ة العامة على هذا  األمر متعلقة �حق المتهم الصادر �حقّ  -هذا البحث 

أو �عد تعديله  ،إذا �ان حاضرًا أو من تار�خ إعالنه �ه إذا صدر في غ�بته ،) أ�ام من تار�خ إصداره7خالل (
 ا،ته عن رئ�س ن�ا�ة. وفي حالة عدم اعتراضه �صبح الح�م نهائ�ن ال تقل درجمن قبل عضو ن�ا�ة عامة ممّ 

 وفقًا للقواعد القانون�ة المتعلقة بتنف�ذ األح�ام الجزائ�ة. ،واجب النفاذ

المادة  لى مسألة إعالن المتهم �األمر الجزائي الصادر �حقه في نّص إع اإلماراتي شار المشرّ أوقد          
ه: "�جب على مأمور� الضب� القضائي ت على أنّ إذ نّص  ؛جزائ�ة اإلماراتي) من قانون اإلجراءات ال338(

إعالن المتهم عند تار�خ عرض الملف على الن�ا�ة العامة، ولها أن تصدر األمر الجزائي في حال عدم حضوره. 
لإلجراءات  إعالن المتهم �األمر الجزائي الصادر في حقه �عد تعديله، إذا �ان قد صدر في غ�بته وفقاً  كما يتمّ 

) لسنة 2) من قرار رقم (2المادة (شارت أ. �ما 18المنصوص عل�ها في قانون اإلجراءات المدن�ة المشار إل�ه"
لى إ�شأن ت�ب�ق األمر الجزائي والصادر عن م�تب النائب العام في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة  2019

التنب�ه على مأمور� الضب� القضائي  -ئرة اختصاصهفي دا �لٌّ  -ه: "على السادة رؤساء ومدير� الن�ا�اتأنّ 
�إعالن المتهم بتار�خ عرض محضر جمع االستدالل على الن�ا�ة العامة المختصة في تلك الجرائم التي �صدر 

اإلعالن من قبل مأمور� الضب� القضائي  أن يتمّ  -1بتحديدها قرار من النائب العام، و�راعى في ذلك ما يلي: 
تأكد من إجراءات إعالن المتهم قبل إصدار األمر الجزائي، وفي حال عدم إعالنه قانونا على ال-2المختص�ن. 

  عضو الن�ا�ة العامة المختص تكل�ف مأمور� الضب� القضائي �إعالن المتهم".

ه ع قد اعتبر إعالن المتهم �األمر الجزائي الصادر �حقّ المشرّ  من خالل هذه النصوص نالح� أنّ           
إجراءات اإلعالن قد  وجو��ًا �قع على عاتق مأمور� الضب� القضائي المختص�ن. و�توجب التأكد من أنّ  أمراً 

                                                           
 ) من قانون اإلجراءات المدن�ة اإلماراتي.10-5ان�ر المواد ( 18
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ه يتوجب على عضو الن�ا�ة العامة نّ إذلك، ف لم يتمّ  أّنه ت �ش�ل قانوني قبل إصدار األمر الجزائي، وفي حالتمّ 
 تكل�ف مأمور� الضب� القضائي �إعالن المتهم.  ،المختص

ق ب�ن حالت�ن ف�ما ع اإلماراتي قد فرّ المشرّ  ) سالفة الذ�ر أنّ 338المادة ( �ما يالح� من خالل نّص           
وذلك ف�ما لو قرر عضو الن�ا�ة العامة المختص إصداره.  ،يتعلق �مسألة ��ف�ة إعالن األمر الجزائي للمتهم

تكون في  ،لمختص، والحالة الثان�ةتكون في حال حضور المتهم أمام عضو الن�ا�ة العامة ا ،الحالة األولى
 ؛ها ال تث�ر أ�ة إش�ال�هنّ إف ،حال عدم حضوره. فف�ما يتعلق �حالة إعالن المتهم �األمر الجزائي في حال حضوره

ه يتوجب على مأمور� الضب� القضائي وعند تار�خ عرض الملف المتضمن محضر جمع االستدالالت نّ إإذ 
قد وذلك ل�تسنى له الحضور. وفي حالة حضوره و  ؛قوم �إعالن المتهم �هعلى الن�ا�ة العامة المختصة، أن �

ه �قوم بذلك في مواجهته. و�هذا ��ون المتهم ه، فإنّ ر عضو الن�ا�ة العامة المختص إصدار األمر الجزائي �حقّ قرّ 
 ه �ش�ل وجاهي.قد أعلن �األمر الجزائي الصادر �حقّ 

و الن�ا�ة العامة المختص إصدار األمر الجزائي، و�ان المتهم غائبًا ر عضأما ف�ما يتعلق �حالة لو قرّ          
ه ��ون لعضو الن�ا�ة العامة سل�ة إصدار األمر �عد إعالنه بتار�خ عرض الملف على الن�ا�ة العامة، فإنّ 

 وفقًا لإلجراءات المنصوص عل�ها في قانون  ،ه هذا األمرو�تم إعالن المتهم الغائب الصادر �حقّ  .الجزائي
ال تقل درجته     ن ر عضو الن�ا�ة العامة ممّ أ�ضًا إعالنه بنفس ال�ر�قة ف�ما لو قرّ  اإلجراءات المدن�ة، �ما يتمّ 

 تعديل األمر الجزائي الصادر �حق المتهم الغائب. ،عن رئ�س ن�ا�ة

وت�رة واحدة ف�ما يتعلق على  رِ سْ التشر�عات المقارنة لم تَ  شارة إل�ه في هذا المقام، أنّ ا تجدر اإلوممّ           
عالن عن األمر الجزائي، فهل �علن األمر الجزائي للمتهم فق�، أم �علن ا�ضا إلابتحديد الشخص المعني �

 للمدعي �الحق المدني؟.
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ا . أمّ 19اإلعالن للمتهم والمدعي �الحقوق المدن�ة ع العماني استوجبا أن يتمّ ع المصر� والمشرّ المشرّ       
ع ا �النس�ة  للمشرّ . أمّ 20المتهم فق� هو من يتوجب إعالنه �األمر الجزائي لى أنّ إشار أفقد  ع الجزائر� المشرّ 

ع الجزائر� �أن استلزم أن ضح من النصوص المذ�ورة أعاله، فقد سار على نهج المشرّ ااإلماراتي و�ما هو و 
ل اإلعالن المدعي �الحق �أن �شم –القول �غ�ر ذلك  نّ إإذ  ؛��ون اإلعالن عن األمر الجزائي للمتهم فق�

جله أ�الة اإلجراءات وتعق�دها �ما ال يتوافق مع الهدف الذ� استحدث من إهذا س�ؤد� الى  نّ إف –المدني 
 .21وهو تبس�� اإلجراءات وسرعة الفصل في الدعاو� الجزائ�ة البس��ة ،األمر الجزائي

 المبحث الثاني
 ة على إصدار األمر الجزائيتباآلثار المتر 

يترتب على إصدار األمر الجزائي من قبل عضو الن�ا�ة العامة المختص عدة آثار منها ما يتعلق            
بتعديل أو إلغاء أمر األمر الجزائي من قبل الن�ا�ة العامة (الم�لب االول)، ومنها ما يتعلق �قبول األمر 

�لب الثاني)، ومنها ما يتعلق في حالة و االستش�ال في تنف�ذه من قبل المتهم (المأالجزائي أو اإلعتراض عل�ه 
 دعاء �الحق المدني (الم�لب الثالث). اإل

 

 

                                                           
اسم المتهم والواقعة التي عوقب  ،ا قضى �هه: " �جب أن �ع�ن في األمر فضال عمّ ت على أنّ �ة المصر� نّص ) من قانون اإلجراءات الجنائ326المادة ( 19

الن ومادة القانون التي �بقت. و�علن األمر إلى المتهم والمدعي �الحقوق المدن�ة على النموذج الذ� �قرره وز�ر العدل، و�جوز أن ��ون اإلع ،من أجلها
وما  226، محمد محمد المتولي الصع�د�، مرجع سابق، ص 212ان�ر، خالد من�ر حسن شع�ر، مرجع سابق، ص  ة العامة".بواس�ة أحد رجال السل�

ه: " .... و�علن األمر إلى المتهم والمدعي �الحق المدني وفقا ألح�ام المادت�ن ت على أنّ ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني نّص 146والمادة ( �عدها.
 األمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي �بقت". ) من هذا القانون.  �جب أن �شتمل أنّ 71) و(70(

خباره �أن إه: ".... يبلغ المتهم �األمر الجزائي �أ� وس�لة قانون�ة، مع ت على أنّ ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� نّص 4م�رر  380المادة ( 20
 ) ابتداء من يوم التبل�غ لتسج�ل اعتراضه على األمر مما تترتب عل�ه محاكمته وفقا لإلجراءات العاد�ة. ....".1أجل شهر واحد (لد�ه 

 ها هي من تقوم �إصدار األمر، أو أن تكون هي من ��لب إصدار األمر الجزائيوذلك ألنّ  ؛عدم إعالن الن�ا�ة العامة هو أمر مفهوم عن الب�ان أنّ  غنيّ  21
وذلك في التشر�عات الجزائ�ة المقارنة التي تج�ز ذلك. فهي بهذه الحاالت على علم �األمر الجزائي الصادر �الضرورة.  ،من قاضي المح�مة المختصة

، 2011ندر�ة، س�. د. ا�مان محمد الجابر�، األمر الجنائي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإل1008ان�ر د. عبد الرءوف مهد�، مرجع سابق، ص 
 .73ص 
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 المطلب األول
 الن�ا�ة العامة في تعديل أو إلغاء األمر الجزائي حقّ 

) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي من 335المادة ( �نا قد أشرنا سا�قا، ووفقا لما جاء في نّص         
والتي  ،بتحديده من قبل النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات ا�ة العامة الذ� �صدر قرارٌ ه لعضو الن�أنّ 

أن �صدر أمرًا جزائ�ا على الشخص الذ� يثبت ارتكا�ه  ،) من ذات القانون 333ق �شأنها أح�ام المادة (ت�بّ 
فقد  ،ي إصدار األمر الجزائيواستكماال لحقها ف ،شراف والرقا�ة وحسن ت�ب�ق القانون للجر�مة. ومن �اب اإل

 في تعديل أو إلغاء األمر الجزائي الذ� تمّ  –وفق شرو� مع�نة  – ع الن�ا�ة العامة أ�ضا الحقّ منح المشرّ 
ت على ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي نّص 337إذا �ان هناك ما �ستدعي ذلك. فالمادة ( ،إصداره

بتحديده من النائب العام، أن  درجته عن رئ�س ن�ا�ة والذ� �صدر قرارٌ  تقلّ  ن اله: "لعضو الن�ا�ة العامة ممّ أنّ 
عتباره �أن ا ) أ�ام من تار�خ صدوره. و�ترتب على إلغاء األمر الجزائي 7ل األمر الجزائي أو يلغ�ه خالل (�عدّ 

 ة المشار إل�ه".لم ��ن، والس�ر والتصرف في الدعو� الجزائ�ة �ال�رق المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�

 نة لتعديل أو إلغاء األمر الجزائي الذ� تمّ مع�ّ  اع قد وضع شرو�المشرّ  نالح� أنّ  ،من خالل النّص           
 إصداره وهي:

ن ال تقل درجته ع اإلماراتي سل�ة تعديل أو إلغاء األمر الجزائي �عضو الن�ا�ة العامة ممّ : حصر المشرّ أوالً 
عضاء الن�ا�ة العامة أ ن �قوم أبتحديده من النائب العام. وهذا يت�لب  قرارٌ  والذ� �صدر ،عن رئ�س ن�ا�ة

ختصاصه على الفور االمختص�ن �إصدار األوامر الجزائ�ة �عرضها على رؤساء الن�ا�ة العامة �ل في دائرة 
 .22لتعديلها أو الغائها خالل المدة المحددة قانونا

ة العامة الذ� منحه سل�ة تعديل أو إلغاء األمر الجزائي أن ��ون ع اإلماراتي عضو الن�ا�لزم المشرّ أ ثان�ًا:
) أ�ام �ح�ث تبدأ مدة حسابها من تار�خ صدور األمر الجزائي سواء أكان ذلك في 7التعديل أو اإللغاء خالل (

 حضور المتهم أو في غ�بته.
للحاالت واألسباب التي  �رٍ ودون ذ ،ه جاء �ص�غة اإل�القأنّ  �ضا في هذا النّص أومن المالح�            

درجته عن رئ�س ن�ا�ة عامة في تعديل أو إلغاء األمر  ن ال تقلّ �م�ن أن �ستند عل�ها عضو الن�ا�ة العامة ممّ 
ع قد منح عضو الن�ا�ة العامة سل�ة تقدير�ة في تعديل إو إلغاء األمر المشرّ  ا �م�ن معه القول أنّ الجزائي، ممّ 

                                                           
 حدة..تمارات العر��ة الم�شأن ت�ب�ق األمر الجزائي الصادر عن م�تب النائب العام في دولة اإل 2019) لسنة 2) من قرار رقم (6ان�ر المادة ( 22
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هنالك ما �حول دون إصداره �الصورة التي صدر ف�ها. ومن  من األسباب أنّ  إذا رأ� وأل� سبب ،الجزائي
و الغاءه، أن أوتستدعي �التالي ضرورة تعديله  ،األسباب التي �م�ن أن تحول دون إصدار األمر الجزائي

دها حدّ والتي  ،�صدر األمر الجزائي في جر�مة ل�ست من الجرائم التي �ج�ز ف�ها القانون إصدار األمر الجزائي
عضو الن�ا�ة العامة المختص �إصدار  ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة، أو أنّ 333ع حصرًا في المادة (المشرّ 

األمر الجزائي ��ون قد تجاوز حدود الغرامة المنصوص عل�ها �النسبة لألوامر الجزائ�ة، أو ��ون قد صدر 
امة، وذلك لجسامة الواقعة ن�را ل�روف ارتكابها، من عقو�ة الغر  الواقعة تستوجب عقو�ة أشدّ  �الحبس، أو أنّ 

سباب التي تستدعي تعديل صحاب السوابق. �ما �م�ن أن ��ون من األأأو ن�را للمتهم نفسه �ما لو �ان من 
ع من ت�ب�ق أح�ام األمر الجزائي �أن ��ون أن ��ون قد صدر في حق شخص استثناه المشرّ  ،أو الغاء األمر

أدلة اإلثبات  أنّ  ،و أن ير� عضو الن�ا�ة العامة المختص بتعديل أو إلغاء األمر الجزائيمرتكب الفعل حدثًا، أ
الجر�مة تحتاج إلى إجراء تحق�ق ابتدائي للوقوف على �افة  المتعلقة �الجر�مة المرتكبة لم تكن �اف�ة، أو أنّ 

نه ال �م�ن الفصل في الدعو� و اّ التهمة التي وجهت للمتهم تكون غ�ر ثابتة �حقه، أ مال�سات ارتكابها، أو أنّ 
�ضاح وراق المعروضة ل�ست �اف�ة وحدها إلاأل نّ إإذ  ؛جراء تحق�ق أو مرافعةإ�الحالة التي هي عل�ها دون 

 الموقف.
) أ�ام من تار�خ إصداره، 7وخالل مدة ( ،ر إلغاء األمر الجزائي وفق الشرو� السالفة الذ�رو�ذا ما تقرّ           

الس�ر والتصرف في الدعو� الجزائ�ة �ال�رق المقررة في قانون اإلجراءات و  لم ��ن هاعتباره �أنب على ذلك ترتّ 
صدر األمر الجزائي، وعندما تعود إل�ه االوراق، أعضو الن�ا�ة العامة الذ�  الجزائ�ة اإلماراتي. وهذا �عني أنّ 

ر ذلك، أو أن �قوم إذا �ان هناك ما يبرّ  ا أن �قوم �إصدار قرار �حف� االوراقمّ إفهو  :ه �ملك عدة خ�اراتنّ إف
��ون له حق التصرف �عد ذلك في ضوء ما �سفر عنه هذا  �إجراء تحق�ق في الدعو� الجزائ�ة، ومن ثمّ 

ه �قوم �إصدار أمرا نّ إف ،ه ال يوجد من األدلة ما �ف�د ارتكاب المتهم للجر�مة� �عد التحق�ق أنّ أفإذا ر  ،التحق�ق
 .23ه �قوم �إحالة الدعو� الى المح�مة المختصةنّ إو�ذا وجد ع�س ذلك، ف ؛دعو� ال وجه إلقامة الن �أ

                                                           
ة �سل�ة الن�ا�ة العامة في إصدار م�ررا) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� والمتعلق 325خ�رة من المادة (شار في الفقرة األأ ع المصر� المشرّ  23

: ".... وللمحامي العام ولرئ�س الن�ا�ة، حسب األحوال، في �رف عشرة أ�ام من تار�خ صدور األمر الجنائي، أن �أمر بتعديله أو األمر الجنائي إلى أنّ 
صة والس�ر في الدعو� الجنائ�ة �ال�رق العاد�ة، وال �جوز �إلغائه وحف� األوراق والتقر�ر في الدعو� �أن ال وجه إلقامتها أو رفعها إلى المح�مة المخت

لى سل�ة القاضي الجزئي في حالة ما تقدمت إ) من ذات القانون 325المادة ( �ضا في نّص أشار أإعالن األمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة". �ما 
ه ال �م�ن الفصل في الدعو� �حالتها التي هي عل�ها أو بدون تحق�ق أو أنّ  وال:أالن�ا�ة العامة ��لب إصدار األمر الجنائي، أن يرفض إصداره إذا رأ�: "
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ع اإلماراتي أ�ضاً للنائب العام سل�ة تعديل ومن �اب تشديد الرقا�ة وحسن أعمال القانون، أجاز المشرّ          
غاء األمر الجزائي خالل ه: " للنائب العام تعديل أو إل) على أنّ 344ت المادة (أو إلغاء األمر الجزائي، إذ نّص 

ثالث�ن يومًا من تار�خ صدوره أو تعديله أو من تار�خ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو �ان قد سبق تنف�ذه، 
و�صدر النائب العام القرارات والتعل�مات الالزمة لتنف�ذ األح�ام الواردة في هذا  ،إعالن األمر للمتهم و�تمّ 

 الفصل".

ع قد أع�ى صالح�ات واسعة للنائب العام ف�ما يتعلق بتعديل أو نجد أن المشرّ  النّص  ومن خالل هذا         
يوم تبدأ مدة حسابها من  30وذلك خالل  ،ذ �جوز له التعديل إو إلغاء األمر الجزائيإ ؛إلغاء األمر الجزائي

و من تار�خ تعديله ف�ما تار�خ صدوره من قبل عضو الن�ا�ة العامة الذ� صدر قرار بتحديده من النائب العام، أ
والذ� �صدر قرار بتحديده من  ،ن ال تقل درجته عن رئ�س ن�ا�ةذلك من قبل عضو الن�ا�ة العامة ممّ  لو تمّ 

النائب العام، أو من تار�خ تنازل المتهم عن اعتراضه ف�ما لو �ان قد مارس حقه الذ� �فله له القانون في 
) أعاله تعديل أو إلغاء األمر 344المادة ( لنائب العام وفقًا لنّص االعتراض على األمر الجزائي. �ما �ملك ا

حتى لو �ان قد  ،يومًا من تار�خ صدوره أو تعديله أو من تار�خ تنازل المتهم عن اعتراضه 30الجزائي خالل 
) 340( ةدالما وفقًا لنّص  سبق للمتهم تنف�ذ ذلك األمر الجزائي الذ� صدر �حقه. وهذا التنف�ذ قد ��ون قد تمّ 

ا �سداد ق�مة الغرامة المقررة �موجبه، أما �فوات م�عاد االعتراض إمّ  ،جراءات الجزائ�ة اإلماراتيمن قانون اإل
 على األمر الجزائي.

                                                           
الواقعة ن�را لسوابق المتهم أو أل� سبب آخر تستوجب توق�ع عقو�ة أشد من الغرامة التي �جوز صدور األمر بها. ...". حول هذا  مرافعة. ثان�ا: أنّ 

ان�ر، أحمد محمد �ح�ى اسماع�ل،  .395وص  392جراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص الموضوع، ان�ر د. احمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإل
المادة  �ضا في نّص أع الكو�تي المشرّ  وما �عدها. 177، ص 1985األمر الجنائي والصلح في األن�مة اإلجرائ�ة المقارنة، رسالة د�توراه، جامعة القاهرة، 

ه في حالة ما تقدم المدعى العام إلى مح�مة الجنح ��لب إصدار أمر جزائي فأنه نّ ألى إشار أ ،الكو�تي ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائ�ة149(
تعلنه ��ون: " لمح�مة الجنح، ....، إذا رأت من المصلحة أل� سبب من األسباب عدم الفصل في الدعو� �ال�ر�قة الموجزة، أن تصدر أمرا �الرفض و 

) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني 147المادة ( ع العماني في نّص ا المشرّ لى ال�ر�ق العاد�". أمّ إعو�، أن يلجأ وعل�ه، إذا رأ� رفع الد .للمدعي
ه ال �م�ن الفصل في الدعو� �حالتها أو دون تحق�ق أو مرافعة أو إذا رأ� أن الواقعة : "للقاضي أن يرفض إصدار األمر الجزائي إذا رأ� أنّ نّ ألى إشار أ

ه : ت على أنّ ) من ذات القانون نّص 145المادة ( عقو�ة أشد من الغرامة، و�ترتب على قرار الرفض وجوب الس�ر في الدعو� العموم�ة". �ما أنّ  تستوجب
زائر� في ع الجشار المشرّ أ".... وللمدعى العام أو من �فوضه إلغاء هذا األمر لخ�أ في ت�ب�ق القانون خالل عشرة أ�ام من تار�خ صدوره". ومن جهته 

ه �ع�د ملف المتا�عة فإنّ  ،لى أنه: ".... و�ذا رأ� القاضي أن الشرو� المنصوص عل�ها قانونا لألمر الجزائي غ�ر متوفرةإّ ) 2م�رر  380المادة ( نّص 
 للن�ا�ة العامة التخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون".
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إلى وجوب إعالن المتهم �القرار  -وفي حالة التعديل أو اإللغاء  -) أ�ضًا 344�ما أشارت المادة (         
 الصادر �حقه.

ع اإلماراتي لم يت�رق للحاالت التي �ست��ع أن المشرّ  أنّ  ،شارة إل�ه في هذا المقاما تجدر اإلوممّ          
النائب العام  نّ إ�ستند إل�ها النائب العام في حالة قرر تعديل أو إلغاء األمر الجزائي، مما �م�ن معه القول 

ه ال �م�ن الفصل في الدعو� الجزائ�ة � أنّ ع تعديل أو إلغاء األمر الجزائي وفقًا للشرو� السا�قة، إذا رأ��ست�
وذلك لتوافر أ� سبب من األسباب التي �قدر من خاللها  ؛عن �ر�ق األمر الجزائي �الصورة التي هي عل�ها

ا �ستدعي �الضرورة �خالف صح�ح القانون، ممّ  ،إصدار األمر الجزائي �الصورة التي �ان عل�ها النائب العام أنّ 
 نّ إإذ  ؛الدعو� الجزائ�ة ال �م�ن الفصل ف�ها بدون تحق�ق أو مرافعة من تلك األسباب أنّ تعديله أو إلغاءه. و 

 الواقعة تستوجب توق�ع عقو�ة أشد من عقو�ة الغرامة المن�وق بها في األمر الجزائي.

�ر إلى ما �ش ،)  سالفة الذ�ر344المادة ( ع اإلماراتي قد أغفل في نّص المشرّ  �ما نش�ر أ�ضًا إلى أنّ        
ا �ستدعي معه القول و�نت�جة من�ق�ة ممّ  ،ما قد يترتب من أثر على إلغاء األمر الجزائي من قبل النائب العام

اعتبار األمر الجزائي الملغي �أنه لم ��ن والس�ر في الدعو� الجزائ�ة �ال�رق العاد�ة المنصوص  ،لهذا اإللغاء
عتراض عل�ها أو قرارًا نهائ�ًا ال �جوز اال عدّ هذا القرار �ُ  �ما أنّ عل�ها في قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي. 

 ال�عن ف�ه �أ� �ر�ق من �رق ال�عن.

 المطلب الثاني
 اآلثار المترتبة على إصدار األمر الجزائي المتعلقة �المتهم

 ق �قبوله لألمرتعلّ منها ما  ،ع اإلماراتي عدة آثار على إصدار األمر الجزائي �حق المتهمب المشرّ رتّ           
ه برفض األمر الجزائي عن �ر�ق االعتراض ق �حقّ و�التالي تنف�ذه له (الفرع االول)، ومنها ما تعلّ  ،الجزائي

 ه �االستش�ال في تنف�ذه (الفرع الثالث). ق �حقّ عل�ه لد� الن�ا�ة العامة (الفرع الثاني)، ومنها ما تعلّ 
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 الفرع االول
 وتنف�ذه لهقبول المتهم لألمر الجزائي 

تلجأ إل�ه الن�ا�ة  ،�ر�قًا مستحدثا عدّ المتهم �ُ  األمر الجزائي الصادر �حقّ  اعتباره �أنّ  وفقًا لما تمّ           
اتباع  رها له القانون ف�ما لو تمّ نهاء الخصومة الجنائ�ة التي قد تحرمه من �عض الضمانات التي �قرّ العامة إل

ع قد جعل من قبول المتهم لألمر الجنائي الصادر �حقه شر�ًا المشرّ  ال أنّ إ ال�رق العاد�ة للمحاكمة الجنائ�ة،
مام أه �صدور األمر الجزائي من قبل عضو الن�ا�ة العامة المختص ��ون لترت�ب آثاره القانون�ة. وهذا �عني أنّ 

عتراض عل�ه ر�ق االا رفضه عن �مّ �وذلك بتسديد ق�مة الغرامة المقررة �موجبه، و  ،ا قبولهمّ إن: االمتهم خ�ار 
أو من تار�خ إعالنه  ،) أ�ام تبدأ من تار�خ صدوره إذا �ان المتهم حاضراً 7( بـع دها المشرّ خالل مدة مع�نة حدّ 

درجته عن  من ال تقلّ ذلك من قبل عضو الن�ا�ة العامة مّ  أو �عد تعديله إذا تمّ  ،�ه إذا �ان قد صدر في غ�بته
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة 340المادة ( ماراتي على ذلك من خالل نّص ع اإلد المشرّ رئ�س ن�ا�ة. وقد أكّ 

والتي جاء ف�ها: " �صبح األمر الجزائي نهائ�ًا �النسبة للمتهم وغ�ر قابل لالعتراض عل�ه في أ� من الحالت�ن 
عتراض على اد االفوات م�ع -2تنف�ذ المتهم لألمر الجزائي �سداده ق�مة الغرامة المقررة �موجبه.  -1اآلت�ت�ن:

 األمر الجزائي".

المتهم الصادر �حقه األمر الجزائي �م�نه التعب�ر  نست��ع أن نستخلص أنّ  ،من خالل هذا النّص          
وذلك بتسديد ق�مة الغرامة المقررة �موجبه التي �جب أن ال تتجاوز  ،ا �ش�ل صر�حمّ إ عن قبوله لهذا األمر

ا �ش�ل ضمني وذلك من خالل عدم اعتراضه خالل المدة المحددة مّ �عل�ه، و  نصف الحد األقصى المقرر قانوناً 
األمر  في هذا القانون على األمر الجزائي. و�قبول المتهم لألمر الجزائي سواء أكان ذلك صراحة أو ضمنًا، فإنّ 

ها القانون والمتعلقة بتنف�ذ ر واجب التنف�ذ وفقًا للقواعد واألح�ام العامة التي قرّ و  ،الجزائي �صبح نهائ�ًا �النسبة له
التي تعني  ب على قبول المتهم  لألمر الجزائي اكتسا�ه لحج�ة الشيء المقضي �هاألح�ام الجزائ�ة. �ما يترتّ 

صدره عضو الن�ا�ة العامة المختص والمتعلق �األمر الجزائي والذ� أالقوة التي �عترف بها القانون للقرار الذ� 
ب على ذلك أن �صبح هذا القرار نهائ�ًا واجب التنف�ذ، ا يترتّ مة الجنائ�ة، ممّ �فصل و�صورة نهائ�ة �الخصو 

مانعًا من اعادة الن�ر �الدعو� أمام القضاء الجزائي حتى ولو �هرت أدلة أو وقائع جديدة متعلقة بذات الواقعة 
قبول المتهم لألمر  ب على. �ما يترتّ 24ذ تعتبر الدعو� الجزائ�ة منقض�ة بهذه الحالةإ ؛محل األمر الجزائي

                                                           
، ص 2011ولى، منشورات الحلبي الحقوق�ة، ب�روت، ومجاالت ت�ب�قه، ال�بعة األد. جمال ابراه�م عبد الحس�ن، األمر الجزائي ان�ر حول ذلك،  24

 .75وما �عدها، بولخوة ابتسام، مرجع سابق، ص  234
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حائزًا لحج�ة الشيء المقضي �ه، عدم جواز ال�عن ف�ه �أ� �ر�قة  ،واجب التنف�ذ ،الجزائي وص�رورته نهائ�اً 
 من �رق ال�عن العاد�ة أو غ�ر العاد�ة.

ه في حالة قبول المتهم لألمر الجزائي وعدم اعتراضه عل�ه أو في حالة سقو� حقه في لى أنّ إنش�ر أخ�را       
تحص�لها من المتهم بناء على النموذج الصادر  ق�مة الغرامة الصادر بها األمر الجزائي يتمّ  نّ إاالعتراض، ف

 ف�تمّ  ،من القسم المختص �الن�ا�ة العامة. وفي حالة امتناع المتهم عن سداد الغرامة المقررة �األمر الجزائي
 . 25حاد� المتعلقة بتنف�ذ الغراماتت�ب�ق األح�ام المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة االت

 الفرع الثاني
 عتراض على األمر الجزائيحق المتهم �اال

االعتراض على األمر الجزائي أحد الضمانات التي �فلتها التشر�عات الجزائ�ة التي أخذت  د حقّ عّ �ُ            
في حق�قة األمر خروجا على المباد�  دّ عهذا الن�ام �ُ  نّ إقرارها له. فكما هو معلوم،  فإبهذا الن�ام للمتهم عند 

 ا �سمح للمتهم من خاللها حقّ حا�ته �ضمانات ممّ أتلك التشر�عات قد  نّ إولهذا ف ؛العامة للمحاكمات الجزائ�ة
ر من خالله عن عدم قبوله للفصل في موضوع الدعو� الجزائ�ة عن الذ� �عبّ ، االعتراض على األمر الجزائي

لم ��ن والس�ر  هلذ� يترتب على ممارسته لهذا الحق اعتبار األمر الجزائي �أنوا ،�ر�ق إصدار هذا األمر
 والتصرف في موضوع الدعو� الجزائ�ة وفقا لإلجراءات العاد�ة المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة. 

ا له في االعتراض على األمر الجزائي ضمان و�ذا �انت التشر�عات الجزائ�ة قد منحت المتهم حقّ            
ها �المقابل لم تت�رق لتعر�فه، مو�لة أمر ذلك الى الفقه الجنائي. ه في مصلحته، إال أنّ حق تقر�ر ما يراه أنّ 

"تعب�ر الخصم عن إرادته في عدم قبول األمر الجنائي وما  :هفه جانب من الفقه على أنّ فقد عرّ  ،وعلى هذا
"تعب�ر ذو� : . أو هو26حاكمة وفق القواعد المعتادة"سبقه من إجراءات مبتسرة، وعن رغبته في أن تجر� الم

العالقة عن رغبتهم في رفض األمر الجزائي الصادر ضدهم من الجهة المختصة ورغبتهم في إجراء المحاكمة 
ه اكتفى من خالل نّ إإذ  ؛هع اإلماراتي من جانبه لم �خرج عن هذا التوجّ . المشرّ 27وفق األصول العاد�ة"

                                                           
 حدة.تمارات العر��ة الم�شأن ت�ب�ق األمر الجزائي الصادر عن م�تب النائب العام في دولة اإل 2019) لسنة 2) من قرار رقم (4ان�ر المادة ( 25
 .74، د. ا�مان محمد الجابر�، مرجع سابق، ص 1169مود نج�ب حسني، مرجع سابق، ص د. مح 26
 .251د. جمال ابراه�م عبد الحس�ن، مرجع سابق، ص  27
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شارة الى حق المتهم �االعتراض على األمر الجزائي و��ان اإلجراءات مر الجزائي �اإلالنصوص المتعلقة �األ
 ،عالن صراحة من قبل المتهمإلاه ه �م�ننا تعر�فه �أنّ نّ إف ،المتعلقة �ه، وما قد يترتب عل�ه من آثار. وعلى هذا

عضو الن�ا�ة العامة المختص ه من قبل وضمن المدة المحددة قانونًا �عدم قبوله لألمر الجزائي الصادر �حقّ 
الس�ر والتصرف في موضوع الدعو� الجزائ�ة وفقًا لإلجراءات  نه من عقو�ة، رغبة منه في أن يتمّ وما تضمّ 

 بداء دفاعه أمام القاضي.�ا يت�ح له فرصة عرض وجهة ن�ره و العاد�ة المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، ممّ 

قانون�ة المتعلقة �األمر الجزائي في قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي نجد و�العودة الى النصوص ال         
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة 339عتراض على األمر الجزائي في المادة (م أح�ام االع قد ن�ّ المشرّ  أنّ 

الصادر �حقه خالل ه: " للمتهم أن �عترض لد� الن�ا�ة العامة على األمر الجزائي ت على أنّ اإلماراتي التي نّص 
) أ�ام من تار�خ إصداره إذا �ان حاضرًا أو من تار�خ إعالنه إذا صدر في غ�بته أو �عد تعديله، و�ترتب 7(

لم ��ن والس�ر والتصرف في موضوع الدعو� الجزائ�ة وفقًا  هعلى هذا االعتراض اعتبار األمر الجزائي �أن
 لإلجراءات المقررة في هذا القانون.

بر هذا األمر �أن لم ��ن �النسبة عتُ أُ  ،د المتهمون، واعترض أحدهم على األمر الجزائيذا تعدّ فإ         
للمعترض دون �اقي المتهم�ن. و�جوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على األمر الجزائي قبل تكل�فه �الحضور 

واعتبار األمر الجزائي نهائ�ًا  لن�ر الدعو� أمام المح�مة المختصة، و�ترتب على هذا التنازل سقو� االعتراض
 �النسبة له. وفي جم�ع األحوال ال تتق�د المح�مة عند ن�ر الدعو� الجزائ�ة �األمر الجزائي المعترض عل�ه".

عتراض على األمر �م�ننا إيراد عدة مالح�ات ف�ما يتعلق �حق المتهم �اال ،من خالل هذا النّص           
 ع.له له المشرّ ه والذ� �فالجزائي الصادر �حقّ 

ق م�لقًا لألسباب أو الحاالت التي �م�ن أن �ستند عل�ها ع لم يت�رّ المشرّ  فمن المالح� بدا�ة أنّ          
د �ق�ّ  لم   ع و�صر�ح النّص المشرّ  ه. أ� أنّ عتراض على األمر الجزائي الصادر �حقّ ر االهم في حالة ما قرّ المتّ 
ل�قرر وعلى ضوء ما تضمنه األمر  ؛ه قد ترك األمر لتقديرهني أنّ عتراض �أ� ق�د، وهذا �عالمتهم �اال حقّ 

 عتراض أم ال.الجزائي ف�ما إذا �ان هنالك ما �حقق له مصلحة �اال
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المشرع قد أع�ى  ه و�حسب الفقرة األولى منها أنّ ) سالفة الذ�ر، نالح� أنّ 339المادة ( ووفقا لنّص         
ه من قبل عضو الن�ا�ة العامة وعدم قبوله لألمر الجزائي الصادر �حقّ �اإلعالن عن رفضه  للمتهم وحده الحقّ 

لذلك لد� قسم التنف�ذ  تقد�مه لد� الن�ا�ة العامة وفق النموذج المعدّ  . وهذا اإلعالن �الرفض يتمّ 28المختص
ه على األمر ع قد حدد المدة التي �ست��ع المتهم خاللها تقد�م اعتراضالمشرّ  . �ما أنّ 29المختص �الن�ا�ة العامة

صداره �حقه إذا �ان حاضرًا، أو من تار�خ إعالنه إ) سبعة أ�ام تبدأ من تار�خ 7الجزائي، والتي تكون خالل (
. وفي حالة تعديل األمر الجزائي من قبل عضو الن�ا�ة العامة 30�األمر الجزائي إذا �ان قد صدر في غ�بته

عتراض ة االمدّ  بتحديده من النائب العام، فإنّ  در قرارٌ والذ� �ان قد ص ،درجته عن رئ�س ن�ا�ة ن ال تقلّ ممّ 
عتراض وفقاً للشرو� التي يت�لبها اال على األمر الجزائي تبدأ من تار�خ إعالنه �التعديل الذ� حصل. و�ذا ما تمّ 

� ا يترتب على ذلك سقو عتراض أو رفضه، ممّ الن�ا�ة العامة ل�س لها سل�ة تقدير�ة في قبول اال فإنّ  ،القانون 

                                                           
حق االعتراض على األمر الجزائي قد أع�ي للخصوم في الدعو� الجنائ�ة. فإذا �ان األمر صادرا من  في �عض التشر�عات الجزائ�ة المقارنة نجد أنّ  28

لجنائي. أما إذا القاضي، �ان للن�ا�ة العامة ولباقي الخصوم ( المتهم، والمدعي المدني، والمسؤول عن الحقوق المدن�ة أن وجد ) أن �عترضوا على األمر ا
جراءات الجزائ�ة ) من قانون اإل148ال من �اقي الخصوم في الدعو�، ان�ر نص المادة (إكان األمر صادرا من الن�ا�ة العامة، فال �جوز االعتراض 

حق االعتراض على األمر الجزائي الصادر من  ) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر�. في التشر�ع الجزائر� نجد أنّ 327المادة ( العماني، ونّص 
  ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�.4م�رر 380المادة ( مح�مة الجنح قد منح للن�ا�ة العامة وللمتهم. ان�ر نّص 

�شأن ت�ب�ق األمر الجزائي الصادر عن م�تب النائب العام في دولة اإلمارات العر��ة المنحدة والتي  2019) لسنة 2) من قرار رقم (5ان�ر المادة ( 29
إعالنه �ه إذا صدر  : "للمتهم الصادر ضده األمر الجزائي االعتراض عل�ه خالل سبعة أ�ام من تار�خ إصداره إذا �ان حاضرا أو من تار�خت على أنهّ نّص 

) من 327شار في المادة (أع المصر� االعتراض وفق النموذج المعد لذلك لد� قسم التنف�ذ المختص �الن�ا�ة العامة". المشرّ  في غ�بته أو �عد تعديله، و�تمّ 
أنفة ف�ما يتعلق �األمر الصادر من القاضي �بقا االعتراض ��ون: ".... بتقر�ر �قلم �تاب مح�مة الجنح المست لى أنّ إقانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� 

ه إذا �ان األمر الجنائي صادرا من م�ررا ) من هذا القانون، و�تقر�ر �قلم �تاب مح�مة الجنح في غ�ر هذه الحاالت، ....". وهذا �عني أنّ  323للمادة (
لى هذا إالقانون ن�ر  قر�ر �قلم �تاب مح�مة الجنح المستأنفة، وذلك ألنّ م من الن�ا�ة العامة أو الخصوم بتاالعتراض �قدّ  نّ إف ،القاضي الجزئي المختص

االعتراض �قدم من المتهم أو من المدعى �الحقوق المدن�ة  نّ إاألمر �حسبانه �مثا�ة ح�م ابتدائي. أما إذا �ان األمر الجنائي صادرا من الن�ا�ة العامة ف
دعو�. حول ذلك ان�ر، د. احمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجرارت الجنائ�ة، مرجع سابق، بتقر�ر في قلم �تاب مح�مة الجنح المختصة بن�ر ال

ه: " لالدعاء العام ال�عن في األمر الجزائي الصادر لى أنّ إ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني 148�ضا في المادة (أشار أالعماني  . المشرعّ 398ص 
 المح�مة المختصة ....". في األمر الصادر من القاضي أو من االدعاء العام، وذلك بتقر�ر يودع سرّ  من القاضي، ولباقي الخصوم ال�عن

) من 327عالنه �النسبة للخصوم (المادة إ أ�ام من تار�خ صدور األمر �النسبة للن�ا�ة العامة، ومن تار�خ  10 بـد مدة االعتراض ع المصر� حدّ المشرّ  30
أ�ام من تار�خ صدور األمر الجزائي �النسبة لالدعاء العام، ومن تار�خ  10 ـدها بع العماني إذ حدّ لمصر�. و�ذلك فعل المشرّ قانون اإلجراءات الجنائ�ة ا

ها في أن تسجل اعتراض ع�ى الن�ا�ة العامة الحقّ أ ع الجزائر� من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني). المشرّ  148لى �ق�ة الخصوم (المادة إإعالنه �النسبة 
 380أ�ام أمام أمانة الضب�، ومنح المتهم مدة شهر واحد من يوم تبل�غه �األمر الجزائي لتسج�ل اعتراضه عل�ه ( المادة  10على األمر الجزائي خالل 

 ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�.4م�رر 
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على ضوء ذلك الس�ر والتصرف في موضوع الدعو�  األمر الجزائي �قوة القانون واعتباره �أنه لم ��ن، ف�تمّ 
 جراءات الجزائ�ة.الجزائ�ة وفقًا لإلجراءات المنصوص عل�ها في قانون اإل

تقدم أحدهم هم األمر الجزائي، و د المتهمون الذين صدر �حقّ و�ثور التساؤل هنا حول ف�ما إذا تعدّ           
 عتراض عل�ه دون الباق�ن، فما هو الح�م الذ� يترتب على ذلك؟�اال

ه في حالة اعتراض أحد ) سالفة الذ�ر، أجابت على هذا التساؤل عندما أكدت على أنّ 339المادة (         
ون �اقي مه دهذا االعتراض ينصرف أثره فق� على من قدّ  المتهم�ن على األمر الجزائي الصادر �حقهم، فإنّ 

و�عتبر �أنه لم ��ن و�تم الس�ر والتصرف في موضوع  ،المتهم�ن، و�التالي يلغى األمر الجزائي �النسبة له فق�
الذين لم  ا �النسبة لباقي المتهم�نالدعو� وفقًا لإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي. أمّ 

 .31ه �عتبر نهائ�ًا واجب التنف�ذ �النسبة لهمفإنّ �عترضوا على األمر الجزائي الصادر �حقهم، 

تقد�م  ه، وتمّ عتراض على األمر الجزائي الصادر �حقّ ع اإلماراتي الحق للمتهم �االو�ما أع�ى المشرّ          
ه عاد وأع�اه الحق أ�ضًا �أن يتنازل عن اعتراضه ف�ما اذا رأ� أن مصلحته عتراض فعًال من قبله، فإنّ اال

قبل تكل�فه �الحضور لن�ر الدعو� أمام  التنازل عن االعتراض الذ� تمّ  لكن �شر� أن يتمّ  تقتضي ذلك،
قد قام بتقد�م اعتراضه على األمر  ،المتهم الصادر �حقه األمر الجزائي المح�مة المختصة. فالفرض هنا هو أنّ 

المحاكمة العاد�ة، والذ� يت�لب  ا يترتب عل�ه الس�ر والتصرف في الدعو� الجزائ�ة وفقًا إلجراءاتالجزائي، ممّ 
تكل�فه �الحضور أمام المح�مة المختصة التي ستحال إل�ها الدعو� للن�ر ف�ها وفقًا لإلجراءات العاد�ة المقررة 

مصلحته  ر أنّ هذا المتهم المعترض على األمر الجزائي قد قرّ  جراءات الجزائ�ة اإلماراتي، إال أنّ في قانون اإل
ه ل�س هنالك مصلحة �م�ن الحصول عل�ها في حالة استمراره وأنّ  ،الجزائي الذ� صدر تقتضي القبول �األمر

تقد�م �لب �التنازل عن هذا في في أن يتراجع عن اعتراضه، و  ع الحقّ لذلك منحه المشرّ  ؛في اعتراضه
 ذلك قبل تكل�فه �الحضور لن�ر الدعو� أمام المح�مة المختصة. عتراض مشتر�ًا عل�ه أن يتمّ اال

                                                           
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة 145اإلجراءات الجنائ�ة المصر�، والمادة () من قانون 329، راجع المادة (أخذا بنفس الم�دأع المصر� والعماني المشرّ  31

 العماني. 
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ه يترتب على ذلك اعتباره �مثا�ة سقو� وفي حالة التنازل فعًال وضمن األجل المحدد قانونًا، فإنّ           
لالعتراض الذ� يتبع �الضرورة استعادة األمر الجزائي لقوته التنف�ذ�ة، أ� اعتباره نهائ�ًا �النسبة للمتهم واجب 

 .32التنف�ذ

�ر�قًا  عدّ عتراض ف�ما إذا �ان �ُ � ثار حول ال�ب�عة القانون�ة لالوأخ�رًا، وحسمًا للخالف الفقهي الذ         
، فقد أكدت الفقرة 33�اعن ��عنه ضارّ ال �ُ أوما قد يتبع ذلك من احترام لمبدأ  ،من �رق ال�عن في األح�ام

دعو� ه: ".... وفي جم�ع األحوال ال تتق�د المح�مة عند ن�ر ال) سالفة الذ�ر على أنّ 339األخ�رة من المادة (
ه في حالة تقد�م اإلعتراض على األمر الجزائي من . وهذا �عني أنّ 34الجزائ�ة �األمر الجزائي المعترض عل�ه"

                                                           
) 6م�رر  380المادة ( وذلك وفقا لما جاء في نّص  ،في أن يتراجع عن اعتراضه ه أع�ى للمتهم الحقّ نّ إذ ؛ إالجزائر� سار على نفس النهج المشرعّ  32

ه: "�جوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح �اب المرافعة، وفي هذه الحالة �ستع�د ت على أنّ نّص من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� والتي 
د. ال��ب بلواضح، األمر الجزائي وأثره على ، 277األمر الجزائي قوته التنف�ذ�ة، وال ��ون قابال أل� �عن". ان�ر، د. فوز� عمارة، مرجع سابق، ص 

، محمد شراير�ة، األمر الجزائي في مادة الجنح في �ل القانون 131ص ، 2016 – 08، 1الدراسات والبحوث القانون�ة، العدد  العدالة الجنائ�ة، مجلة
 .196، ص 2017جوان  20، حول�ات جامعة قالمة للعلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، العدد 02 – 15رقم 

االعتراض  نّ ألى قسم�ن: القسم األول ير� إ�ام أم ال حزائي �ر�قا من �رق ال�عن في األانقسم الفقه الجنائي حول اعتبار االعتراض على األمر الج 33
عالن إ ه االعتراض ل�س �ر�قا من �رق ال�عن في األح�ام، ولكنّ  �ر�قا من �رق ال�عن في األح�ام. أما القسم الثاني ف�ر� أنّ  عدّ على األمر الجزائي �ُ 

بل الن�ا�ة العامة في حالة صدور األمر منها، أو من قاضي مح�مة الجنح في حالة صدور األمر منه. وفرض�ة من المتهم �عدم قبوله ما عرض عل�ه من ق
ن تقوم المح�مة المختصة بن�ر الدعو� �ال�رق العاد�ة، فهل أوترتب على ذلك  ،المتهم اعترض على األمر الجزائي �انهذا الخالف تتمحور ف�ما لو 
�اعن  ن ال �ضارّ أها تأخذ �مبدأ و�التالي تح�م �عقو�ة أشد على المتهم، أم أنّ  ،ق�د �العقو�ة التي صدر بها األمر الجزائيتفصل ف�ها �حر�ة تامة وال تت

ه �ع�ي المح�مة الحق في ن�ر الدعو� والح�م إت�اعن ��عنه، ومن �أخذ �الرأ� الثاني ف ه �أخذ �مبدأ ان ال �ضارّ نّ إ��عنه؟ فمن �أخذ �الرأ� األول ف
ان�ر عبد العز�ز بن مسهوج الشمر�، األمر الجنائي وأثره في أنهاء الخصومة تراه مناسبا دون التق�د �ما ورد في األمر الجزائي. ان�ر حول ذلك، �ما 

�ة، موقع ، ص�غة الكترون154، ص 2008الجنائ�ة في دول مجلس التعاون الخل�جي، رسالة ماجست�ر، جامعة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، السعود�ة، 
 من�ة، الرا��جامعة نا�� العر��ة للعلوم األ

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Scient,ificTheses/Documents/m_cj_29_2008.pdf 
     . 2019 – 02 – 18ه في تار�خ اال�الع عل� تمّ 
، د. فوز�ة 1170، د. محمود نج�ب حسني، مرجع سابق، ص 398د. احمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص  

، 852، ص 2006�ي، القاهرة، ، د. رؤوف عب�د، مباد� اإلجراءات الجنائ�ة في القانون المصر�، دار الفكر العر 674عبد الستار، مرجع سابق، ص 
 252براه�م عبد الحس�ن، مرجع سابق، إ، د. جمال 74�مان محمد الجابر�، مرجع سابق، ص إ، د. 1375د. مأمون محمد سالمة، مرجع سابق، ص 

ع�د�، مرجع سابق، ، محمد محمد المتولي الصوما �عدها 187، محمد شراير�ة، مرجع سابق، ص 277د. فوز� عمارة، مرجع سابق، ص وما �عدها، 
 وما �عدها. 244ص 

من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر�).  327ع المصر� ( المادة هذا ما سارت عل�ه أغلب�ة التشر�عات الجزائ�ة التي أخذت بهذا الن�ام، �المشرّ  34
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�. 5م�رر  380مادة ع الجزائر� (ال) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني. والمشرّ 148ع العماني (المادة والمشرّ 

ت من قب�ل ال�عن �المعارضة في األح�ام الغ�اب�ة، فقد نّص  االعتراض �عدّ  �عض التشر�عات �التشر�ع الكو�تي قد أقر �خالف ذلك، ح�ث اعتبر أنّ  ال أنّ إ
األمر الذ� تصدره  نّ إه: " .... أما إذا قبلت الفصل في الدعو� بهذه ال�ر�قة، فعلى أنّ ) من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائ�ة الكو�تي  149المادة ( 

 �عتبر �مثا�ة ح�م غ�ابي �النسبة للمتهم، من ح�ث حج�ته ومن ح�ث �رق ال�عن ف�ه".  ،في هذا الصدد
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 قبل المتهم الصادر �حقه، وعدم تنازله عنه قبل تكل�فه �الحضور لن�ر الدعو� أمام المح�مة المختصة، فإنّ 
فقًا لإلجراءات العاد�ة، �ح�ث تفصل ف�ها �حر�ة الن�ر ف�ها أمام تلك المح�مة و  الدعو� الجزائ�ة سوف يتمّ 

محاكمة المتهم  تامة ودون التق�د �ما قد ورد في األمر الجزائي المعترض عل�ه، بل تعتبره و�أنه لم ��ن، وتتمّ 
من  أو أشدّ  المتهم �ستحق عقو�ة أخفّ  ه إذا رأت المح�مة أنّ ها تن�ر الدعو� ألول مرة. وعلى هذا فإنّ و�أنّ 

 ضارّ ال �ُ أعتبار �مبدأ فلها �امل الحر�ة �الن�ق بها دون األخذ �ع�ن اال ،وردت في األمر الجزائي تلك التي
 ع على أنّ تأك�د من قبل المشرّ  عدّ رادت تشديد العقو�ة على المتهم. وهذا �ُ أإذا  أّنها�اعن ��عنه في حالة 

ما ال �عدو أن ��ون مجرد ح�ام، و�نّ عتراض على األمر الجزائي ال �عتبر �ر�قًا من �رق ال�عن في األاال
مفضًال أن  ،إعالن من قبل المتهم الصادر �حقه األمر الجزائي برفضه وعدم قبوله له وما تضمنه من عقو�ة

 محاكمته وفقًا لألح�ام العاد�ة المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي. تتمّ 

 الفرع الثالث
 األمر الجزائي حق المتهم في االستش�ال في تنف�ذ

األمر الجزائي �صبح نهائ�ًا �النسبة للمتهم، في حالة ق�امه بتنف�ذ األمر  فإنّ  ،ب�انه سا�قاً  �ما تمّ          
الجزائي �سداده ق�مة الغرامة المقررة �موجبه، أو في حالة ف�ما إذا انقضى م�عاد االعتراض المحدد قانونًا على 

هم قد قام بتقد�م اعتراضه لد� الن�ا�ة العامة. وفي �لتا الحالت�ن �صبح األمر األمر الجزائي، دون أن ��ون المت
ه قد �حدث عند تنف�ذ إال أنّ  ،الجزائي نهائ�ًا واجب التنف�ذ وفقًا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة

ألة تنف�ذه، وهو ما حصول �عض األخ�اء أو منازعات قد تع�ق مس ،األمر الجزائي النهائي من قبل المتهم
 ،التي يترتب عل�ها ق�ام حق للمتهم أو و��له �االستش�ال في تنف�ذ األمر الجزائي ��لق عل�ه �إش�ال�ات التنف�ذ

  .بناء على تلك األخ�اء أو المنازعات للتعب�ر عن عدم قبوله لألمر الجزائي النهائي الصادر �حقه

األمر الجزائي الصادر �حق المتهم غ�ر قابل لل�عن �ال�رق  أنّ وتعود أهم�ة هذا الموضوع إلى �ون           
الوس�لة الوح�دة  عدّ االستش�ال في تنف�ذه تُ  العاد�ة المنصوص عل�ها في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، و�التالي فإنّ 

 لتدارك ما قد �قع من أخ�اء قد تكون موضوع�ة أو إجرائ�ة متعلقة �األمر الجزائي. ،أمام المتهم
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) 342المادة ( م أح�امه في نّص ع اإلماراتي قد أولى أهم�ة لهذا الموضوع ون�ّ المشرّ  ولهذا نجد أنّ         
 ه: "ينفذ األمر الجزائي وفقًا للقواعد المقررة في هذا الفصل.من قانون اإلجراءات الجزائ�ة �القول �أنّ 

 ن:ت�ت�للمتهم أو و��له أن �ستش�ل في تنف�ذ األمر في الحالت�ن اآل

 إذا صدر األمر على خالف اإلجراءات المنصوص عل�ها في هذا الفصل. -1

 إذا �ان األمر صادرًا على غ�ر المتهم. -2

م اإلش�ال إلى الن�ا�ة العامة، و�جب عل�ها في جم�ع األحوال أن ترفعه خالل سبعة أ�ام إلى مح�مة الجنح قدّ و�ُ 
عدم إم�ان الفصل منه �حالته أو بدون تحق�ق  إذا رأْت  المختصة بن�ر الدعو� لتفصل ف�ه �غ�ر مرافعة، إال

ف المستش�ل �الحضور، وتفصل المح�مة لن�ر اإلش�ال وفقًا لإلجراءات العاد�ة، وتكلّ  فتحدد يوماً  ،أو مرافعة
ستمرار في التنف�ذ، أو قبوله الذ� يترتب عل�ه سقو� األمر في اإلش�ال �عد سماع الن�ا�ة العامة إما برفضه واال

 وتح�ل المح�مة أوراق الدعو� إلى الن�ا�ة العامة للتصرف ف�ها. ،اعتباره �أن لم ��نو 

 .35و��ون ح�م المح�مة في اإلش�ال غ�ر قابل لل�عن"

في أن �ستش�ل في تنف�ذ  ع قد منح المتهم أو و��له الحقّ المشرّ  نالح� أنّ  ،من خالل هذا النّص          
ستش�ال في تنف�ذه من خالل ب�انه للحاالت التي �جوز ف�ها تقد�م ح�ام االم أه قد ن�ّ األمر الجزائي، �ما أنّ 

 ستش�ال، واإلجراءات المتبعة في تقد�مه واألثر المترتب عل�ه.اال

: األولى، وهي 36ع وعلى سب�ل الحصر حالت�ن لذلكن المشرّ فقد ب�ّ  ،ستش�الفف�ما يتعلق �حاالت اال        
األمر الجزائي قد  أ� أنّ  ،ف اإلجراءات المنصوص عل�ها في هذا الفصلحالة ف�ما إذا صدر األمر على خال

ف�ما يتعلق �اإلجراءات الواجب اتباعها من أجل إصداره قانونا.  ،صدر على خالف ما هو منصوص عل�ه
                                                           

من قانون  330ع المصر� ( المادة األمر الجزائي، �المشرّ ش�ال في تنف�ذ لى أح�ام اإلإشار أ�عضها قد  نجد أنّ  ،في التشر�عات الجزائ�ة المقارنة 35
ش�ال في تنف�ذ األح�ام لى األح�ام الخاصة �اإلإالجزائي  ش�ال في تنف�ذ األمرحال أح�ام اإلأع العماني قد اإلجراءات الجنائ�ة المصر�)، و�عضها �المشرّ 

 ع الجزائر�. ع الكو�تي والمشرّ ش�ال في التنف�ذ �المشرّ البعض اآلخر لم �شر الى أح�ام اإل من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني). في ح�ن أنّ  150(المادة 
كتفى بذ�ر المبدأ اما ع المصر� لم �حدد الحاالت التي �م�ن أن يبنى عل�ها اإلش�ال في التنف�ذ، و�نّ في التشر�عات الجزائ�ة المقارنة، نجد أن المشرّ  36

حقه  أنّ  ،دعى المتهم عند التنف�ذ عل�هاه: " إذا ) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� على أنّ 330إذ نصت المادة ( ؛و�عض الحاالت على سب�ل المثال
مانعا قهر�ا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لن�ر الدعو�،  لعدم إعالنه �األمر أو لغ�ر ذلك من األسباب، أو أنّ  ؛في عدم قبول األمر ال يزال قائما

 حصل إش�ال آخر في التنف�ذ، ....".  أو إذا
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ن لح�ة ه إذا �ان األمر الجزائي قد صدر �حق المتهم وأصبح نهائ�ًا واجب التنف�ذ، لكن تب�ّ فإنّ  ،وعلى هذا
ع قد �فل له حق المشرّ  اإلجراءات التي تم اتباعها من أجل إصداره �انت مخالفة للقانون، فإنّ  أنّ  ،تنف�ذ عل�هال

ستش�ال في تنف�ذ األمر الجزائي. ومن األمثلة على اإلجراءات التي �م�ن أن تكون مخالفة لما هو واجب اال
إعالنه �األمر  تنف�ذ األمر الجزائي، أن ال يتمّ  و�ست��ع أن �ستند عل�ها المتهم لتقد�م استش�اله في ،اتباعه

حقه في عدم قبول األمر الجزائي  ا �عني أنّ الجزائي الصادر �حقه ف�ما لو صدر في غ�بته أو �عد تعديله، ممّ 
 األمر الجزائي قد صدر من جهة ل�ست مخولة قانونًا �إصداره، أو أنّ  واإلعتراض عل�ه ما زال قائمًا، أو أنّ 

ع من ت�ب�ق أح�ام األمر الجزائي، أو لم زائي قد صدر في جر�مة من الجرائم التي استثناها المشرّ األمر الج
م�ان�ة إع والتي يترتب على ثبوت ارتكابها من قبل المتهم دها المشرّ تكن من جرائم الجنح والمخالفات التي حدّ 

م تكن من ضمن العقو�ات المحددة قانونًا العقو�ة التي تضمنها األمر الجزائي ل صدار أمر جزائي �حقه، أو أنّ إ
ا �سمح والتي �م�ن لعضو الن�ا�ة العامة المختص أن �قوم بتوق�عها على المتهم، أو أن تكون قد تجاوزت ممّ 

 �ه القانون.

ستش�ال في تنف�ذ األمر الجزائي، أما الحالة الثان�ة التي �ست��ع أن �ستند عل�ها المتهم أو و��له لال          
األمر  الحالة فإنّ  هذا �ان األمر الجزائي صادرًا على شخص آخر غ�ر شخص المتهم. ففي هذإحالة ما  هي

كون المتهم الذ� صدر �حقه األمر الجزائي ل�س هو ذلك الشخص المعني �األمر ل ؛الجزائي �عتبر منعدماً 
 الجزائي.

المادة  ع اإلماراتي في نّص د المشرّ فقد حدّ  ،هاستش�ال واألثر المترتب عل�أما ف�ما يتعلق �إجراءات اال         
ع األمر الجزائي استحدث المشرّ  ،إجراءات مع�نة له �ح�ث تتفق والغا�ة التي على ضوئها ) سالفة الذ�ر342(

في الدعاو� الجزائ�ة وتخف�ف العبء على المحاكم  من ح�ث تبس�� إجراءات التقاضي وضمان سرعة البتّ 
 �ة.من الجرائم قل�لة األهم

موضحًا ف�ه الحاالت  ،م إلى الن�ا�ة العامة المختصة �تا�ةستش�ال �قدّ اال وعلى ضوء ذلك، فإنّ           
) أ�ام إلى مح�مة الجنح 7تقوم بدورها برفعه خالل ( واألسباب التي �ستند عل�ها المتهم المستش�ل، ومن ثمّ 

 المختصة بن�ر الدعو� التي �قع على عاتقها الفصل ف�ه.
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ستش�ال، فهي تست��ع الفصل ع سل�ة تقدير�ة ف�ما يتعلق ���ف�ة الفصل �االهذه المح�مة منحها المشرّ         
تقد�مها من قبل أ�راف الدعو�، على فرض  ف�ه بدون تحق�ق أو مرافعة، وتكتفي �األوراق والمستندات التي تمّ 

تفع�ًال  ،وجب معه وجود تحق�ق أو مرافعةا ال �ستستش�ال �ان واضحًا ول�س ف�ه ال لبس وال غموض ممّ اال أنّ 
في القضا�ا البس��ة. لكن إذا رأت المح�مة ذاتها  للغا�ة المتوخاه من استحداث األمر الجزائي وهي سرعة البتّ 

 م ف�ها ال �م�ن الفصل ف�ه بدون إجراء تحق�ق أو مرافعة، تقوم بتحديد يوم ل�تمّ ستش�ال �حالته التي قدُّ اال أنّ 
تكل�ف المستش�ل �الحضور في  يت�لب أن يتمّ  مام وفقًا لإلجراءات العاد�ة، ستش�ال المقدّ في اال خالله الن�ر
ستش�ال �عد سماع مرافعة الن�ا�ة لتقوم المح�مة �عد ذلك �الفصل �اال ؛ستش�التحديده لن�ر اال ال�وم الذ� تمّ 

 العامة.

كان بدون تحق�ق أو مرافعة أو �عد إجراء تحق�ق ستش�ال سواء أالفصل �اال م، فإنّ وعلى ضوء ما تقدّ          
ا يترتب عل�ه وجوب االستمرار في تنف�ذ األمر ا أن تقوم المح�مة برفضه ممّ مّ إن أحد خ�ار�ن: يتضمّ  ،ومرافعة

أو أن تقوم المح�مة �قبول  ،أصبح أمرًا جزائ�ًا نهائ�اً  قد كونهل ؛تعود له قوته التنف�ذ�ة الجزائي أ� �معنى آخر
تقوم  لم ��ن، ومن ثمّ  هتش�ال الذ� يترتب عل�ه سقو� األمر الجزائي الذ� صدر �حق المتهم واعتباره �أنساال

 المح�مة �إحالة أوراق الدعو� إلى الن�ا�ة العامة للتصرف ف�ها وفقًا لإلجراءات العاد�ة.

أو قبوله ��ون نهائي  ستش�ال سواء أكان برفضهح�م المح�مة الصادر �اال وفي جم�ع األحوال، فإنّ         
 واجب التنف�ذ غ�ر قابل لل�عن.

ستش�ال، فهل يترتب على ذلك تقد�م اال المشرع لم يت�رق لحالة ما لو تمّ  نش�ر إلى أنّ  ،وفي النها�ة         
ه ل�س هناك ما �منع من وقف تنف�ذ وقف تنف�ذ العقو�ة المقضي بها في األمر الجزائي أم ال؟  لذلك نر� أنّ 

 م.ستش�ال المقدّ وذلك لح�ن الفصل في اال ،ة المقضي بها في األمر الجزائي مؤقتاً العقو�
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 المطلب الثالث
 اآلثار المترتبة على إصدار األمر الجزائي ف�ما يتعلق 

 دعاء �الحق المدني�اال
لو ادعى شخص حصول ضرر له من الجر�مة التي س�صدر ف�ها أمر جزائي �حق  :الفرض�ة هنا هي        

رتكبها، وأقام نفسه مدع�ًا �الحق المدني سواء أكان ذلك أمام مأمور� الضب� القضائي في مرحلة االستدالل م
صدار األمر الجزائي، م�البًا �التعو�ض عن الضرر الذ� أصا�ه إأو أمام عضو الن�ا�ة العامة المختص وقبل 

ر الجزائي على من يثبت ارتكا�ه لتلك دعاء على إصدار األمفما مد� تأث�ر هذا اال ،من جراء تلك الجر�مة
المدني في نفس  الجر�مة؟. أ� �معنى آخر هل �جوز إصدار  األمر الجزائي في حالة وجود ادعاء �الحقّ 

القض�ة؟ وهل �جوز إصدار أمر جزائي في الدعو� المدن�ة المرفوعة �التبع�ة للدعو� الجزائ�ة التي صدر ف�ها 
دار األمر الجزائي و�ان هناك ادعاء �الحق المدني، فما مد� حج�ة األمر ذلك األمر الجزائي؟ وفي حالة إص

 الجزائي الصادر �حق المتهم على الدعو� المدن�ة التبع�ة؟

) من قانون اإلجراءات 341المادة ( ع اإلماراتي أجاب و��ل وضوح على هذه التساؤالت في نّص المشرّ          
اء �الحق المدني دون إصدار األمر الجزائي، وللمدعي �الحق المدني دع"ال �حول اال :هنّ إالجزائ�ة �القول 

 . 37 اللجوء إلى المح�مة المدن�ة المختصة للم�البة �حقوقه ...."

إصدار األمر الجزائي من قبل عضو الن�ا�ة العامة المختص  أعاله، فإنّ  فكما هو واضح من النّص          
صدار إإذ �ست��ع عضو الن�ا�ة العامة المختص  ؛اء �الحق المدنيال يتأثر �الم�لق ف�ما لو �ان هناك ادع

قد أقام نفسه مدع�ًا �الحق المدني م�البًا  ،تهم حتى ولو �ان المضرور من الجر�مةمال األمر الجزائي �حقّ 
ني المد ع في المقابل قد منح المدعي �الحقّ المشرّ   أنّ الّ ، إ�التعو�ض عن الضرر الذ� أصا�ه من تلك الجر�مة

                                                           
ه صدار األمر الجنائي �التضم�نات وما �جب ردّ إذ أجاز إ ؛ع المصر� أخذ �ع�س هذا الرأ� في حالة صدور األمر الجنائي من القاضيالمشرّ  37

"ال �قضى   ه:جراءات الجنائ�ة المصر� على أنّ ) من قانون اإل324ت المادة (إذ نّص  ؛والمصار�� في حالة تقد�م �لب �الحق المدني تبعا للدعو� الجزائ�ة
ه والمصار��، و�جوز أن �قضى ف�ه �البراءة أو برفض الدعو� المدن�ة أو في األمر الجنائي �غ�ر الغرامة والعقو�ات التكم�ل�ة والتضم�نات وما �جب ردّ 

ت المادة ذ نّص إ ؛� المدن�ة من عضو ن�ا�ة من درجة و��ل ن�ا�ة على األقلصدار األمر الجنائي �الدعو إه في المقابل لم �جز ال أنّ إ ،بوقف تنف�ذ العقو�ة"
أن �صدر  ،من درجة و��ل ن�ا�ة على األقل، �المح�مة التي من اختصاصها ن�ر الدعو�  ،ه: "لكل عضو ن�ا�ةم�ررا) من نفس القانون على أنّ  325(

فضال عن العقو�ات التكم�ل�ة  ،ها األدنى على ألف جن�هبس أو الغرامة التي يز�د حدّ األمر الجنائي في الجنح التي ال يوجب القانون الح�م ف�ها �الح
 ه والمصار��". والتضم�نات وما �جب ردّ 
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اللجوء الى المح�مة المدن�ة المختصة للم�البة �حقوقه، ما لم ��ن قد  وفي حالة إصدار األمر الجزائي، حقّ 
ع لم �منح الن�ا�ة العامة المختصة �إصدار األمر الجزائي صالح�ة المشرّ  ر التنازل عن دعواه المدن�ة. �ما أنّ قرّ 

�االعتراض  المدني الحقّ  ب عل�ه عدم منح المدعي �الحقّ تّ تر ي ، مّماالن�ر والفصل في الدعو� المدن�ة التبع�ة
. أ� أن المشرع قد حدد ن�اق األمر الجزائي في مجال الدعو� الجزائ�ة فق�، وال �شمل 38على األمر الجزائي

 بذلك الدعو� المدن�ة التبع�ة. 

ي موضوع الدعو� الجزائ�ة، ه في حالة صدور األمر الجزائي الذ� �عتبر فاصًال فع أنّ ن المشرّ �ما ب�ّ        
المدني  �ة أمام المحاكم المدن�ة، في حالة ق�ام المضرور برفع دعواه �الم�البة �الحقّ ه ال ��ون له أ�ة حجّ فإنّ 

ه: ".... وال ��ون ) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي على أنّ 341ت المادة (إذ نّص  ؛أمام تلك المحاكم
 فإنّ  ،. وعلى هذا39�ة أمام المحاكم المدينة"في موضوع الدعو� الجزائ�ة حجّ  لما فصل �ه األمر الجزائي

ما إذا �ان هناك ضرر ترتب  المح�مة المدن�ة المختصة بن�ر الدعو� المدن�ة لها سل�ة تقدير�ة في تحديد
الذ�  نه األمر الجزائيوق�مة التعو�ض في حالة وجود الضرر، دون أن تتق�د �ما تضمّ  ،على الجر�مة أم ال

صدار األمر إمبررات  فإنّ  ،إذ �ما هو معلوم ؛تخاذه هذا الموقفاع �المشرّ  قد أحسنصدر �حق المتهم. و 
قد جاءت �إعتبارات خاصة بتحق�ق أمثل للعدالة الجنائ�ة، وهي  ،عل�ها القانون  الجزائي �الصورة التي نّص 

زاء الدعو� المدن�ة إ�ة األمر الجزائي بعاد حجّ . �ما قد نجد مبرر است40اعتبارات ال عالقة لها �الدعو� المدن�ة
 . 41التي �فتقدها ن�ام األمر الجزائيمبدأ المرافعة غ�اب  فيأمام المحاكم المدن�ة، 

  

                                                           
ال�عن في األمر الجزائي  العام ه: " لالدعاء) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني على أنّ 148ت المادة (ذ نّص إشار �ع�س ذلك، أع العماني المشرّ  38
عبد العز�ز بن مسهوج الشمر�، ان�ر حول ذلك، صادر من القاضي، ولباقي الخصوم ال�عن في األمر الصادر من القاضي أو من االدعاء العام....". ال

 .159، ص مرجع سابق
ه: ".... وال ��ون لمصر� على أنّ ) من قانون اإلجراءات الجنائ�ة ا327ت الفقرة األخ�رة من المادة (إذ نّص  ؛وهذا ما عل�ه الحال في التشر�ع المصر�  39

 لما قضى �ه األمر في موضوع الدعو� الجنائ�ة حج�ة أمام المحاكم المدن�ة".
 . 404د. احمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص  40
 . 185محمد شراير�ة، مرجع سابق، ص  41
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 ال�اتمة :

دراسته حول الجوانب اإلجرائ�ة لن�ام األمر الجزائي وفقًا لقانون اإلجراءات الجزائ�ة  من خالل ما تمّ           
ع لتلك األح�ام الخاصة بن�ام األمر الجزائي للوصول الى ن لنا مد� العنا�ة التي أوالها المشرّ اإلماراتي، تب�ّ 

 ت�ب�ق أمثل للعدالة الجنائ�ة.

فمن أجل مواكبة الس�اسة الجنائ�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة للت�ور الذ� �شهده القانون         
وذلك �اعتماد إجراءات قائمة على التبس�� واال�جاز اختصارا  ،السر�عة الجنائي والقائم على فكرة تحق�ق العدالة

مبتعدين من خالل ذلك عن االغراق في الش�ل�ات التي  ،�راف الدعو� الجزائ�ةأللوقت والجهد والنفقات على 
لجأ  ؛نهاء الدعو� الجزائ�ة مع عدم االخالل �ضمانات المحاكمة العادلةكانت تؤرق جهاز العمل القضائي إل

ر عمل ل و��سّ ما �سهّ  ،نه من األح�ام اإلجرائ�ةالذ� ضمّ  ع اإلماراتي إلى استحداث ن�ام األمر الجزائيالمشرّ 
 وصوال للغا�ة المتوخاه من استحداثه.  ؛الجهاز القضائي

ن أن �عدة توص�ات آمل�ة فقد توصلنا في �حثنا هذا إلى عدة نتائج سنقوم �إيرادها تباعًا، مستتبع ،وعل�ه      
 ��ون لها أثر إ�جابي في حسن ت�ب�ق هذا الن�ام المستحدث. 

 :النتائج

 ،هي السرعة في الفصل في الدعاو� الجزائ�ة ،الفكرة األساس�ة التي �قوم عل�ها استحداث هذا الن�ام نّ إ -1
ت ا �ساعد على اختصار الوقممّ  ؛قل�لة األهم�ة والخ�ورة اإلجرام�ة، وتبس�� اإلجراءات المتعلقة بها

والجهد والنفقات على أ�راف الدعو� الجزائ�ة، والتخف�ف من اعباء القضاء �الن�ر بهذا النوع من اإلجرام 
 البس�� �ما �حقق مصلحة المجتمع واألفراد معًا.

صدار األمر الجزائي لعضو الن�ا�ة العامة المختص، وهذا على إع قد أو�ل سل�ة المشرّ  ن لنا أنّ تب�ّ  -2
صداره لمح�مة الجنح والن�ا�ة إذ منح �عضها سل�ة إ ؛التشر�عات المقارنة خالف ما أخذت �ه أغلب

 العامة، و�عضها قصره فق� على مح�مة الجنح.
من الب�انات  اعدد ،ن يتضمن األمر الجزائي الصادر من عضو الن�ا�ة العامة المختصأع وجب المشرّ أ -3

 صداره.إالجوهر�ة التي تضمن صحة 
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عالن المتهم �األمر الجزائي عند تار�خ إ ع استوجب المشرّ  ،م وحقوقهمن �اب احترام ضمانات المته -4
 عرض ملف القض�ة على الن�ا�ة العامة.

ن�ام األمر الجزائي �خالف �عض المباد� العامة المتعلقة  نالح� أنّ  ،عرضه من خالل ما تمّ  -5
لتي من المفروض أن �المحاكمات الجزائ�ة، �مبدأ عالن�ة المحاكمات، وهذا يؤثر على ضمانة الرقا�ة ا

ه و�الن�ر إلى �ب�عة الجرائم التي �صدر ف�ها األمر إال أنّ  ،�مارسها المجتمع على أح�ام القضاء
ه ال يوجد ما يؤثر في عدم وجود مبدأ العالن�ة ها من الجرائم البس��ة وقل�لة الخ�ورة، فإنّ نّ إإذ  ؛الجزائي

 في تلك المحاكمات. 
 ال أنّ إ ،مبدأ ال عقو�ة بدون محاكمة ،رض مع ن�ام األمر الجزائي�ضا من المباد� التي قد تتعاأ -6

ومن �اب احترام ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في حال اإللتجاء إلى ن�ام  ،ع اإلماراتيالمشرّ 
ستخدام هذا الحق اعتبار األمر ايترتب في حالة  مّماعتراض عل�ه، له حق اال األمر الجزائي، فقد أقرّ 

و�التالي ن�ر الدعو� وفقًا للقواعد العامة المنصوص عل�ها في قانون اإلجراءات  ،لم ��ن الجزائي �أنه
ينفي مساسه �مبدأ ال عقو�ة �غ�ر  ،عتراض عل�هتعل�ق ت�ب�قه على عدم اال فإنّ  ،وعل�ه .الجزائ�ة

 محاكمة.
جب التنف�ذ وتنقضي وا ،ه �صبح نهائ�انّ إف، وفي حالة عدم االعتراض على األمر الجزائي من قبل المتهم -7

 �ه الدعو� الجزائ�ة. 
ن ع اإلماراتي الحق لعضو الن�ا�ة العامة ممّ المشرّ  فقد أقرّ  ،من �اب الرقا�ة على حسن ت�ب�ق القانون  -8

أن �عدل األمر الجزائي أو يلغ�ه، و�ترتب على إلغاءه اعتباره �أن لم  ،ال تقل درجته عن رئ�س ن�ا�ة
�ال�رق المقررة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة. �ما أجاز أ�ضا للنائب  و�التالي الس�ر في الدعو�  ؛��ن

 العام حق تعديل أو إلغاء األمر الجزائي الصادر.
ذ وفقًا للقواعد العامة التي �خضع لها تنف�ذ األح�ام الجزائ�ة. وضمانًا لحف� األمر الجزائي النهائي ينفّ  -9

اءات المنصوص عل�ها، أو إذا �ان صادرًا على حقوق المتهم ف�ما لو صدر األمر على خالف اإلجر 
 ع له أن �ستش�ل في تنف�ذ األمر. غ�ر شخصه، فقد أجاز المشرّ 
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 التوص�ات : 

قد ��ون من �اب فاعل�ة هذا الن�ام، وتحق�قًا لألهداف التي شرع من أجلها، العمل على توسعة مجال  -1
 ائب العام. ده النول�س فق� ما �حدّ  ،ل�شمل جم�ع المخالفات ؛ت�ب�قه

في  عل�ه خروجا على ما هو مستقر عدّ �ُ  ،صدار األمر الجزائيإمنح اعضاء الن�ا�ة العامة سل�ة  نّ إ -2
ومن �اب احترام مبدأ الفصل  ،منحها سل�ة القضاء. ولهذا نر�  ه تمّ نّ إذ إ ؛قانون اإلجراءات الجزائ�ة

�عد تقد�مه لها من قبل  ،ئيصدار األمر الجزاإب�ن السل�ات، منح مح�مة الجنح المختصة سل�ة 
صدار إبالغه بتار�خ إعضو الن�ا�ة العامة المختص، وتح�م �ه سواء حضر المتهم أو لم �حضر �عد 

 األمر الجزائي.
ال تقل    نل�ها عضو الن�ا�ة العامة ممّ إن �ستند أع اإلماراتي للمبررات التي من المم�ن لم �شر المشرّ  -3

تعديل أو الغاء  أّنه قّررقرار بتحديده من النائب العام، في حالة  والذ� �صدر ،درجته عن رئ�س ن�ا�ة
ل�ه إما �م�ن أن �ستند       ع قد ذ�ر ولو على سب�ل المثال المشرّ  حبذا لو أنّ  ؛األمر الجزائي. ولذلك

ستلزام إجراء تحق�قات أو سماع شهود أو �انت الجر�مة تستوجب اتبر�ر ذلك التعديل أو اإللغاء، �ل
القول �غ�ر ذلك يتنافى مع الح�مة التي من  ألنّ  ؛أشد، أو �ان هناك خ�أ في ت�ب�ق القانون  عقو�ة

 �جاز والسرعة في الفصل في الدعو� الجزائ�ة. وهي التبس�� واإل ،استحداث هذا الن�ام أجلها تمّ 

 
 قائمة �المراجع والمصادر

 المؤلفات العامة:-1
 

راءات الجنائ�ة، ال�بعة العاشرة ، دار النهضة العر��ة، د. أحمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلج .1
 .2016القاهرة،  

 .1997د. جالل ثروت، ن�م اإلجراءات الجنائ�ة، دار الجامعة الجديدة،  .2
 .2006د. رؤوف عب�د، مباد� اإلجراءات الجنائ�ة في القانون المصر�، دار الفكر العر�ي، القاهرة،  .3
 .2011العامة لإلجراءات الجنائ�ة، دار النهضة العر��ة، القاهرة، د. عبدالرؤوف مهد�، شرح القواعد  .4

131



 الجزائي �األمر ال�اصة اإلجرائ�ة الجوانب

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

د. مأمون محمد سالمة، قانون اإلجراءات الجنائ�ة، الجزء الثالث، ال�بعة الثالثة، دار ��بة لل�باعة،  .5
2009 . 

 د. محمود نج�ب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، ال�بعة الخامسة، تنق�ح د. فوز�ة عبد الستار، .6
 .2016دار النهضة العر��ة، القاهرة، 

 

د. فوز�ة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، ال�بعة الثان�ة، دار النهضة العر��ة، القاهرة،  .7
2010. 

 

 المؤلفات المت�صصة:-2
 

 .2011د. ا�مان محمد الجابر�، األمر الجنائي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االس�ندر�ة،  .8
ال ابراه�م عبد الحس�ن، األمر الجزائي ومجاالت ت�ب�قه، ال�بعة االولى، منشورات الحلبي د. جم .9

 .2011الحقوق�ة، ب�روت، 
محمد محمد المتولي الصع�د�، األمر الجنائي في قانون اإلجراءات الجنائ�ة، دراسة مقارنة، دار   .10

 .2011الفكر والقانون، المنصورة، 
 

 اال�حاث والرسائل العلم�ة :-3
حمد محمد �ح�ى اسماع�ل، األمر الجنائي والصلح في األن�مة اإلجرائ�ة المقارنة، رسالة د�توراة، أ .11

 .1985جامعة القاهرة، 
د. ال��ب بلواضح، األمر الجزائي وأثره على العدالة الجنائ�ة، مجلة الدراسات والبحوث القانون�ة، العدد  .12

1 ،08 – 2016 . 
�آل�ة مستحدثة للمتا�عة الجزائ�ة في التشر�ع الجزائر�، المجلة  د. بوخالفة ف�صل، األمر الجزائي   .13

 .2016 – 02العدد  14األكاد�م�ة للبحث القانوني، المجلد 

132



 الجزائي �األمر ال�اصة اإلجرائ�ة الجوانب

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

بولخوة ابتسام، المثول الفور� واألمر الجزائي على ضوء س�استي التجر�م والعقاب، دراسة مقارنة،  .14
 .2016ر، الجزائ –تتبسة  –رسالة ماجست�ر، جامعة العر�ي التبسي 

 .2006خالد من�ر حسن شع�ر، األمر الجنائي، دراسة تحل�ل�ة مقارنة، رسالة د�توراه، جامعة القاهرة،  .15
أ. فا�مة حداد، استحداث األمر الجزائي في التشر�ع الجزائر�، مجلة العلوم القانون�ة والس�اس�ة، عدد   .16

 . 2017جوان  16
 2016جوان  45زائر�، مجلة العلوم اإلنسان�ة، عدد د. فوز� عمارة، األمر الجزائي في التشر�ع الج .17

 المجلد أ.
عبد العز�ز بن مسهوج الشمر�، األمر الجنائي وأثره في أنهاء الخصومة الجنائ�ة في دول مجلس  .18

، ، ص�غة 2008التعاون الخل�جي، رسالة ماجست�ر، جامعة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، السعود�ة، 
 ا�� العر��ة للعلوم االمن�ة، الرا��الكترون�ة، موقع جامعة ن

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Scient,ificTheses/Documents/m_cj_
29_2008.pdf  2019 – 02 – 18تّم اال�الع عل�ه في تار�خ . 

، حول�ات جامعة 02 – 15أ. محمد شراير�ة، األمر الجزائي في مادة الجنح في �ل القانون رقم    .19
 ، 2017جوان  20قالمة للعلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، العدد 

 

 التشر�عات :  -4
حدث التعديالت ، وفقا أل1992لسنة  35قانون اإلجراءات الجزائ�ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة رقم    .1

 .2018لسنة  17�المرسوم �قانون اتحاد� رقم 
، المعدل �المرسوم 1960لسنة  17قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائ�ة الكو�تي الصادر �قانون رقم   .2

 .1987لسنة  45�القانون رقم 
والمعدل ، 1966يون�و  8المؤرخ في  155-66قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� الصادر �األمر    .3

 .23/07/2015المؤرخ في  02-2015�موجب األمر رقم 
 .97/99قانون اإلجراءات الجزائ�ة العماني الصادر �مرسوم سل�اني رقم    .4
 .2017ابر�ل  27المعدل ب  1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائ�ة المصر� رقم  .5

 

133



 االفتراض�ة للعمالت واالقتصاد�ة القانون�ة الجوانب

  

 الجوانب القانون�ة واالقتصاد�ة للعمالت االفتراض�ة
 بد الصمدحوالف عد. 

 رئ�س قسم القانون الخاصو  أستاذ القانون التجار� 
 �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، جامعة أبو ��ر بلقايد 

 تلمسان، الجزائر 
 

Legal and Economic Aspects of Virtual Currencies 
 

Dr. Houlef Abdessamad 
Professor of Commercial Law and Head of the Private law Department 

 Faculty of Law and Political Sciences, Abu Bakr Belkaid University 
Tlemcen, Algeria. 

 

 
 
 

  

134



 وانب القانون�ة واالقتصاد�ة للعمالت االفتراض�ةالج

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

 مل�ص:
 

رة ابتكارا مال�ا في عالم المال، ح�ث �الت تداع�اتها دوال ومؤسسات تعتبر العمالت االفتراض�ة المشفّ 
لك �عد أن بلغ التعامل بها ما يز�د عن حجم وذ ،االقتصاد� والتشر�عي �نعديدة حول العالم على المستوى

، ول�س لها هي تمث�ل رقمي لق�مة �م�ن تحو�لها أو تخز�نها أو تداولها إلكترونّ�اً و  ،اقتصاد�ات دول قائمة بذاتها
 المال�ة التعامالت في وال تخضع لرقابتها. وتعتمد  عامة ةال تصدر عن البنك المر�ز� أو سل�وجود ماد�، و 

الدوالر، أ� ل�س لها مقابل ماد� ( ول�ست �الضرورة متعّلقة �عملة ورقّ�ة، Peer-to-Peer للند ندال مبدأ على
 Bitcoin�ن حال�ًا هي البتكو  ضّ�ة األكثر شعبّ�ةاالعملة االفتر و ما �قبل الناس بها �وس�لة للدفع. �نّ و  )،ال�ورو...

�قة تداولها وتعمل بتقن�ة البلوك تش�ن ، وتختلف عن �اقي العمالت من ح�ث تكو�نها و�ر Ripple الريبلو
Blockchain. 

لقد أثار �هور هذه العمالت جدال واسعا في األوسا� االقتصاد�ة وعند القانون��ن، وهذا راجع للمستو� 
 العالي من التشف�ر الذ� تعمل �ه.

ونشأتها  الت�رق لمفهومهامن خالل  ،ونسعى في هذا البحث للوقوف على حق�قة هذه العمالت
تم��زها عن �عض األن�مة المشابهة لها، ومد� قابل�ة التعامل بها من الناح�ة  ثمّ  ،وخصائصها وآل�ة عملها

 القانون�ة واالقتصاد�ة.
 الكلمات المفتاح�ة:

 المشفرة. البلوك تش�ن، العمالت ،االيث�ر�وم �ن،البتكو ، العمالت االفتراض�ة
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Abstract: 

 

Cryptocurrencies are a financial innovation that has led to a revolution in the financial world, with 
repercussions on many countries and institutions around the world at the economic and legislative 
levels, after dealing with more than the capacity of the Economies of individual countries. It is a 
numerical representation of a value that can be transferred, stored or traded electronically, it does 
not have a physical presence, and it is not issued by the Central Bank or Public Authority, and is 
not subject to its control. It, in financial transactions rely on the principle of Peer-to-Peer, and are 
not necessarily related to money, that means ii does not have physical equavalent (dollar, euro ...), 
but people accept it as a means of payment. Currently, the most popular virtual currency is, Bitcoin 
and Ripple, which is different from the rest of the currencies in terms of composition and trading 
method and works with blockchain technology. 

The emergence of these currencies has aroused considerable controversy in the economic and legal 
circles, and this is due to the high level of encryptions throught which it operates and the revolution 
it raised in the world of business and finance. 

We seek in this research to find out the truth of these currencies, by touching on the concept, origin, 
characteristics and mechanism of action and then distinguish them from some of the similar 
systems and the extent of dealability with it, from the legal and economic point of view. 

Key Words : 

Virtual currencies, Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Cryptocurrencies. 
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 :مقدمة
 Digital الرقم�ة العملة في التداول وهو التداول أش�ال من آخر ش�ل الماض�ة القل�لة الفترة خالل انتشر 

currency1.  ًمن حولها يثور لما التعامالت المال�ة؛ ن�اق في واسع�ن ولقد أثار هذا التعامل ضجة وجدال 
 .عدمه من بها التعامل وحول مشروع�ة وأمن�ة، وشرع�ة، وقانون�ة، قضا�ا فن�ة،

 اإلنترنت على اإللكتروني الدفع في استخدامها وهو أال واضح، لهدف تقر�با العمالت ولقد وجدت هذه 
 ودون  مع�قات ودون  حدود بدون  آلخر بلد أ� من �سرعة وتحو�لها األموال لنقل و�ذلك التجار�ة، والمعامالت

 االنتشار هذا وأعقب العالم، أنحاء العديد من في العمالت ذهبه التعامل وانتشر .واآلني ال�ومي للتحو�ل حد أ�
 التداول على و�حثّ  العمالت في هذه يرغب من ب�ن اآلن حد إلى مستمرا والزال قانون�ا واقتصاد�ا، فقه�ا جداال

 بها التعامل واعتبار لح�رها تكث�ف الجهود و�ضرورة بل عنها، �االبتعاد و�وصي منها �حّذر من و��ن بها
 الحل س��ون  محدد قانوني إ�ار في التعامل بها أنّ  ير�  اتجاه االتجاه�ن، هذين و��ن .2للقانون  خالفةم

 واضحا بالغا نشر أو قرارا اتخذ من من الدول فق� القل�ل فإنّ  والتنف�ذ�، التشر�عي المستوى�ن وعلى األفضل.
 .قانون�ته �عدم أو النقود من النوع بهذا التعامل �قانون�ة

 اسما نفسه أ�لق على شخص �رح عندما ،2008عام  مرة ألول العمالت بهذه فكرة التعامل تو�دأ 
إلكتروني  نقد� ن�ام �أّنها �حث�ة، ووصفها ورقة في األولى ) للمرةSatoshi Nakamoto (ساتوشي ناكاموتو رمز�ا
 ب�ن المباشر التعامل �عني تقني مص�لح وهو Peer-to-Peer للند الند مبدأ على المال�ة التعامالت في �عتمد

 للتداول �رحت وقد عملة، أ� COIN و�و�ن  BIT ب�ت من تتألف وتسم�تها. 3وس�� دون وجود وآخر مستخدم
                                                           

اض�ة أو العملة اإللكترون�ة أو حتى النقود اإللكترون�ة وأ�ضا العمالت المعماة، تعر�� العملة الرقم�ة وتار�خ تدعى أ�ضا العملة المشفرة أو العملة االفتر  -1
 ، مقال منشور على الموقع:2018-03 31-العمالت االفتراض�ة والمشفرة، 

http://eumlat.net 
في سو�سرا، العمالت الرقم�ة االفتراض�ة مثل ب�تكو�ن و�يثر�وم واليتكو�ن وغ�رها، �أنها خ�رة وضارة وعد�مة  ISBوصف تقر�ر بنك التسو�ات الدولي  -2

  ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29الق�مة ووس�لة النه�ار ق�مة األصول، ا�لع عل�ه في 
   kynewsarabia.com/businesshttps://www.s   

خر، مبدأ الند للند تفس�ره �س�� للغا�ة، مثال إن أردت  إرسال أموال إلى شخص ما أو استقبال أموال من شخص ما في م�ان ما أو من بلد إلى آ -3
 �ة االنترنت الخ..... �جب عل�ك اللجوء إلى اقرب مر�ز بر�د أو بنك أو الصرافات أو شخص وس�� أو تحو�الت بنك�ة من على شب

 الند إلى الند �خول لك عمل�ة تحو�ل األموال بدون أ� وس�� ب�نك و��ن ال�رف اآلخر. أ� �استعمال العمالت اإللكترون�ة مم�ن أن ترسل أو
ش�ال، ومن المستح�ل �شف �أ� ش�ل من األ تستقبل مبالغ من المال مهما �انت ق�متها غ�ر المحدودة بدون أن �علم أحد، وال �م�ن أ�ضا تعقب لمال

، مقال منشور 2019-10-29وجهة المال؛ ألن هذه العملة مشفرة و�ستح�ل فك شفرتها من أ� شخص في عالمنا هذا. العمالت االفتراض�ة، ا�لع عل�ه في 
 على الموقع:
page.html-r.blogspot.com/p/bloghttps://virtualmoneya 
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 الو�ب أسال�ب شب�ة بها غ�ّرت التي ال�ر�قة بنفس العالمي االقتصاد بهدف تغ��ر ،م 2009 عام في مرة ألول
 عل�ها. القائمون  عنه عبر ما وفق النشر

التجارة اإللكترون�ة وز�ادة  ض�ة، ومع نمو حجماال�ب�عي في حال نجاح وانتشار النقود االفتر  ومن إّنه
انخفاض الدور الح�ومي في االقتصاد�ات المعاصرة، وما يتبع  عمل على�س المعامالت الدول�ة عبر اإلنترنت،

. فإلي أ� مد� �م�ن 4ولستؤثر �ش�ل ملموس على الس�اسات النقد�ة والمال�ة للد ذلك من مخا�ر، �ما
 للعمالت االفتراض�ة أن تحّل محل النقود في التعامالت ب�ن األفراد وما مد� قانون�ة التعامل بها ؟

لذلك سأحاول من خالل هذه الورقة البحث�ة التعرض �الدراسة لمفهوم هذه العملة، وآل�ة عملها، وتم��زها  
مل من الناح�ة القانون�ة واالقتصاد�ة؛ وذلك من خالل االعتماد عن �عض األن�مة المشابهة، ومد� قابل�تها للتعا

 على المنهج التحل�لي المقارن.

                                                           
 16 - 15م، ص  2012 -هـ 1433،  1جو�ل �رتزمن، موت النقود، ترجمة د. محمد بن سعود العص�مي، دار ال�مان للنشر والتوز�ع، �:  -4
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 المبحث األول:

 ماه�ة العملة االفتراض�ة 
ال زال ل�هور العمالت االفتراض�ة واض�راد انتشارها، من شأنه أن يث�ر العديد من اإلش�االت القانون�ة  

استحداثها،  قانون�ة التعامل بها، خاصة إذا ما رجعنا ل�ر�قة �هوره و�رق و�ذا العديد من االستفهامات حول 
 والشراء الب�ع عمل�ات خالل وتستعمل المر�ز�ة، �البنوك من�مة لها سل�ة توجد ال العمالت وخاصة أّن هذه

 .اإللكترون�ة المال�ة الخدمات من �عض على التداول وفي اإللكتروني
 ل�ست ولكنها الدوالر أو �اقي العمالت، مقابل تحو�لها �م�ن لرقم�ةا العمالت أنّ  ذلك إلى و�ضاف 
 من إلكترون�ا بها التداول يتم معنو�ة عمالت هي ب�نما التقل�د�ة، �ال�ر�قة بها والشراء الب�ع �م�ن ماد�ة عمالت
 أو اد�ةاقتص سواء ال�وم�ة ال�روف بتغ�ر مستمر تقلب في العمالت وهذه السوق، في المقدرة ق�متها خالل

 .5س�اس�ة
، لتعر�� العمالت االفتراض�ة، ثّم إلى نشأتها ثّم الحديث المبحثوسوف يتّم الت�ّرق من خالل هذا  
 العمالت. هذه مم�زات، ثم في األخ�ر ألهم العمالتهذه أش�ال عن أهم 

 

 المطلب األول:
 مفهوم العملة االفتراض�ة.

وقبل ، اإلنجل�ز�ة �اللغة"cryptocurrency" و المشفرة عمالت�ال كذلك وُتسّمى االفتراض�ة، �العملة ُتسّمى
 الت�ّرق لنشأة العملة االفتراض�ة و��ف ت�ّورت، س�تّم الت�ّرق قبل ذلك لتعر�� هذه العمالت.

  

                                                           
 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29كر�بتو عرب، العمالت الرقم�ة وأسباب تقلب أسعارها، ا�لع عل�ه في -5
/ryptoarabe.com/2018/11/12https://www.c 
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 الفرع األول:
 تعر�� العملة االفتراض�ة. 

ها:" تمث�ل رقمي �أنّ  تعر�فها ح�ث تمّ  كانت هناك العديد من المحاوالت الفقه�ة لتعر�� هذه العمالت، 
 .6بها" والقبول الثقة من ق�متها ائتمان�ة، وتستمد مؤسسة عن وال مر�ز�  بنك عن رلق�مة نقد�ة ال تصد

 البلوك تقن�ة على مبن�ة وهي ذ��ة وخوارزم�ات معّقدة إلكترون�ة شفرة عبارة: "عن كما ُعّرفت �أّنها 
 .7الساعة" حديث أضحت التي  Blockchainتش�ن 

 ال إلكترون�ا تداولها أو تخز�نها أو تحو�لها �م�ن لق�مة رقمي تمث�ل �أنها:" �ذلك تعر�فها �م�ن كما 
 .) إنما.. ال�ورو الدوالر، ( ورق�ة �عملة متعلقة �الضرورة ول�ست العامة السل�ات أو المر�ز�  البنك تصدر عن

 . 8للدفع" �وس�لة بها الناس �قبل
                                                           

6 -.Deutsche Bundesbank , Annual Report 2014, P. 53 
غ�ر نهائي من تقن�ة البلوك تش�ن: هي نوع من قواعد الب�انات الجديدة، و��لمات ُأخر� هي قواعد الب�انات الموزعة، وتتم�ز �أّنها تست��ع إدارة عدد  -7

 .ي �سجل المعامالت والصفقات و�قوم �إدارتهاالب�انات، فهي عبارٌة عن سجل إلكترون
من  كّل معاملة ُتسمى �تلة أو بلوك، و�ّل بلوك منها تحتو� على �عض المعلومات التي تش�ر إلى الكتلة السا�قة. لذا �صفونها ��ونها سلسلةً  

نحتاج لوجود �رف ثالث؛ أّ� أنَّها أسرع في معالجة الب�انات وتخز�نها، الكتل المتتال�ة، وال يتّم تعديلها من أّ� �رف، فعندما يتّم دخول الب�انات وتسج�لها ال 
.  تها غ�ر محدودةو�م�ن لهذه التقن�ة أن تقوم �أ�ِّ نوع من التحو�الت التي تفّكر بها، بدًءا من تحو�ل األموال إلى نقل البضائع والملك�ات، واستخداما

 تستعمل هذه التقن�ة في:
العمالت الرقم�ة �الب�تكو�ن وغ�رها من العمالت المشفرة أحد أشهر ت�ب�قات البلوك تش�ن، ورّ�ما �ان للعمالت المشفرة الفضل في العمالت الرقم�ة: ُتعتبر 

دامها في كشف النقاب عن تقن�ة البلوك تش�ن في البدا�ة، فهي إحد� أش�ال األموال الرقم�ة للحصول على قدر عالي من األمان والموثوق�ة �غرض استخ
 مالتنا المال�ة ال�وم�ة، �ح�ث �صعب التالعب �العملة الرقم�ة المشفرة وتز��فها.تعا

عام ألتمتة العمل�ات العقود الذ��ة: ُتعتبر العقود الذ��ة إحد� أكثر الت�ب�قات المشهورة �النسبة لتقن�ة البلوك تش�ن، ح�ُث تستخدم العقود الذ��ة �ش�ٍل 
 ل�ة.التجار�ة والمدفوعات والتحو�الت الما

ملة �ش�ٍل �استخدام العقود الذ��ة �م�ن دفع فاتورة الكهر�اء تلقائً�ا �مجرد أن �صل استهالك الكهر�اء لد�ك إلى مبلغ مع�ن، وس�تّم إرسال المعا 
عّلق الناس �العقود الذ��ة �ش�ٍل آمٍن إلى الشر�ة للتحقق من العمل�ة �استخدام البلوك تش�ن، وداًعا للرسوم المتأخرة وتذ�ر مواع�د الفوات�ر الدور�ة، وقد ت

 ره�ٍب، فهي توّفر �م�ًة �ب�رًة من الجهد والوقت والتكال�ف لتنف�ذ نفس المهمات التي �ّنا نقوم بها سا�قا، ولكن �جهد أقل تماًما.
لتحديد الزد�اد حجم التجارة �استخدام فعلى الرغم من اعتمادنا القل�ل على العقود الذ��ة حالً�ا، فمن المتوقع أن يزداد ال�لب على هذه الخدمة �ا 

 العمالت الرقم�ة في جم�ع أنحاء العالم.
بلوك وغ�رها الكث�ر من االستعماالت اُألخر� �ب�ع وشراء الملك�ات ونقلها �سهولة و�سا�ة ب�ن األ�راف، ومن المحتمل أ�ًضا أن تدخل تقن�ة ال 

        ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ي ا�لع عل�ه فتش�ن في العديد من المجاالت اُألخر� قر�. 
   technology.html-blockchain-is-https://www.arageek.com/tech/2018/10/05/what 

تراض�ة على األمن القومي، البحث في إم�ان�ة النشر من جهة فاعلة غ�ر ح�وم�ة ، تقر�ر منشور من جوشوا �ارون وآخرون ، تداع�ات العملة االف -8
 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 . ا�لع عل�ه في9، صRAND �رف مؤسسة 

 http://www.rand.org/t/rr 
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بواس�ة  منتجة ف�ز�ائي) وجود أو ملموس ماد� ��ان لها (ل�س اض�ةافتر  رقم�ة "عملة: �أّنها وق�ل 
 يتمّ  دول�ة، رسم�ة إدارة أ� أو مر�ز�  بنك جانب من ف�ها التح�م أو للس��رة تخضع وال حاسو��ة، برامج

 اخت�ار�ا قبوال وتلقى أخر�، عمالت إلى تحو�لها أو والب�ع الشراء عمل�ات في اإلنترنت �ر�ق عن استخدامها
 .9ف�ها" المتعامل�ن �لد

الشب�ة، يتّم تداولها ب�ن  على برامج بواس�ة منتجة المر�ز�ة، تشف�ر�ة افتراض�ة وحدات" وق�ل وأ�ضا: 
 .10أعضاء مجتمع افتراضي �اعتبارها عملة"

 لهذه شامل ومانع تعر�� إع�اء �م�ن ال من خالل استعراض �ل هذه التعر�فات، �م�ن القول أّنه 
 على للوقوف واقتصاد�ة وقانون�ة تقن�ة دراسات حاجة إلى في زالت وال جديدة، اجتماع�ة �اهرة لكونها العمالت

عملة رقم�ة تستخدم ف�ها تقن�ات التشف�ر “أّما من الناح�ة التشر�ع�ة فتعّرف على أّنها:  .الغامضة جوانبها �عض
 ”.قل عن البنك المر�ز� لتن��م تول�د وحدات العملة والتحقق من تحو�ل األموال، وتعمل �ش�ل مست

 أّنها: على االفتراض�ة العمالت تعر�� �م�ن التعر�فات، على هذه ولكن رغم ذلك ومن خالل االعتماد 
 أ� من إنتاجها �م�ن وال تن��م قانوني، ف�ز�ائي وجود أو ملموس ماد� وجود لها ل�س �الكامل "عمالت رقم�ة

؛ لندلحا �مبدأ الند ص�الاعلى ما �عرف وتعتمد  ،امالتهاتع حاسو��ة، هي ال مر�ز�ة في بواس�ة برامج شخص
 لكي االنترنت؛ �شب�ة االتصال إلخ، شر��ة االدخار... أو التداول أو المدفوعات تسو�ة في استخدامها إذ يتم

بنك  ال تصدر عنو  ،"تش�ن بلوك" الكتل أو سلسلة ُ�سّمى العمالت بهذه خاص سجلّ  في المعاملة تق��د يتمّ 
 من ق�متها وتستمد ول�ست �الضرورة متعلقة �عملة ورق�ة (الدوالر، ال�ورو ...) ،و السل�ات العامةمر�ز� أ

 عل�ها". ال�لب وحجم بها للمتعامل�ن االخت�ار�  القبول
  

                                                           
قسم االقتصاد،  -أنواعها وآثارها االقتصاد�ة، �ل�ة االقتصاد والعلوم اإلدار�ةعبد هللا بن سل�مان بن عبد العز�ز الباحوث، النقود االفتراض�ة مفهومها و  -9

، ص 2017يناير  1جامعة ع�ن شمس، القاهرة، العدد -اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة، منشور �المجلة العلم�ة لالقتصاد والتجارة، �ل�ة التجارة  جامعة
13. 
 .03فتراضي، بتكو�ن نموذجا، ورقة مقدمة لمر�ز التم�ز البحثي في فقه القضا�ا المعاصرة، صإبراه�م بن أحمد بن محمد �حي، النقد اال -10
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 الفرع الثاني:
 نشأة العمالت االفتراض�ة. 

ه األخ�رة �عود إلى تضار�ت اآلراء حول نشأت العمالت االفتراض�ة، لكن الحديث عن إم�ان�ة وجود هذ 
 اإللكترون�ة للعملة مخ�� إنشاء من دا�" و� " Wei Dai11الكمب�وتر  علوم خر�ج ، ح�ن تمّ�نم1998سنة 

 الكاتب فكرة حال�ا، �انت الموجودة الرقم�ة للعمالت األولى النواة  ش�لت التي وهي البر�د�ة قائمته عبر شار�ها
 .12المر�ز�ة السل�ة عن عوضا �ه، والتعامل إنشائه في للتح�م ر�عتمد التشف� المال من جديد ش�ل حول تتمحور

 �لّ  وفي م،2008 ، وتحديدا في أكتو�ر13و�عد الكث�ر من الت�ورات التي �هرت في مجال الرقم�ة 
 "Nakamoto Satoshi" ناكاموتو ساتوشي أ�لق على نفسه اسم مجهول شخص نشر المال�ة العالم�ة األزمة
 الن�ام عملة : تكو�ن�الب" أ�، Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System�عنوان:  عمل ورقة

 المزدوج، و�ذا عن واإلنفاق التز��ف من وحمايتها" الب�تكو�ن" عن عملة ف�ها ، يتحدث"14للند الند االلكتروني
 .المال�ة والسل�ات الح�ومات مراقبة بدون  األموال تحو�ل �رق 

                                                           
 http://www.weidai.com/bmoney.txt                              ، مقال منشور على الموقع:  2019-10-29ا�لع عل�ه في  -11
   bitcoin-is-ttps://bitcoin.org/ar/faq#what                   ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ع عل�ه في ا�ل -12
، تّم إ�الق أول بنك إلكتروني، ونتحدث عن �ا� �ال الذ� �ساعد في تحو�ل األموال عبر اإلنترنت 1999لعّل أهم هذه الت�ورات، ما حصل سنة   -13

 بال الناس عل�ه في التأك�د على ضرورة إ�الق عمالت رقم�ة و�لكترون�ة تستخدم في تحو�ل األموال.وقد عّزز نجاحه و�ق
الذ� يوفر تصفح المواقع �إخفاء الهو�ة و�ذلك تصفح المواقع المحجو�ة والممنوع الدخول إل�ها عبر  Tor�هر متصفح تور  2003ثّم في عام  

 شر للعمالت المشفرة والتشف�ر وخصوص�ة التحو�الت المال�ة والصفقات التجار�ة.المتصفحات العاد�ة، وش�ل هذا دعما غ�ر مبا
وهو المتخصص في مقاومة هجمات الهرمان من الخدمات و�عادة ” RPOW“�عدها �عام تم�ن المبرمج هال ف�ني من الكشف عن بروتو�ول  

-29ا�لع عل�ه في وهو ما �عّد دعما آخر ل�هور العمالت الرقم�ة والمشفرة.  استخدام الخدمات �عد الهجوم عل�ها وتع�لها لفترة قص�رة دون تدخل �شر�،
 http://eumlat.net/                                    :، مقال منشور على الموقع10-2019
 //:bitcoin.org/bitcoin.pdfhttps                  ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -14
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 خالل و�الضب� م،2009وفي عام  ،15الشخص �رف هذا من تش�ن بلوكال إنشاء تمّ  العام في نفس 
 أول تمت �أ�ام و�عدها منها وحدة 50 16تعدين من بتكو�ن وراء �قف الذ� "ناكاموتو ساتوشي" قام يناير، شهر

 .17ف�ني هال والم�ور البرمجي ناكاموتو ب�ن للعملة صفقة
 تداوالت حسب وهذا الق�مة في معها تساوت اأنه أ� دوالر 1 إلى ب�تكو�ن سعر وصل م،2011 في عام 
 .18التال�ة ، و�لت ق�متها تتزايد عبر السنواتالعملة هذه ق�مة تتزايد �لت و�عدها MTGOX بورصة

�عض الو�ائف المتقدمة  جا�هر الج�ل الثاني من العمالت المشفرة، مع إدر  م،2014ومع بدا�ة عام 
الجانب�ة، �ما ازداد عدد األسواق والبورصات التي  و�ذلك السلسالتمثل العناو�ن المتسللة والتعاقدات الذ��ة 

 تداولها ف�ها. يتمّ 
 قدوم مع تش�ن البلوك على ومبن�ة األصل�ة للعملة منافسة جديدة رقم�ة عمالت ت�هر بدأت ذلك �عد 

 XRP بلالر� نجد األسماء هذه وضمن لصالحها، ومعدلة وم�ورة مخصصة تش�ن بلوك بتقن�ة منها واحدة كل
 ... وغ�رها من العمالت.EOS و�يوس ETH االيث�ر�وم ثمّ  ،م2013 عام تأسست التي

 الرقم�ة، العمالت و��ع شراء توفر التي التداول منصات من العشرات هناك أصبحت أخر�  جهة من 
 .رائجة تجارة إلى وتحولت الرقم�ة العمالت إلى النقد�ة العمالت أو الدوالر تحو�ل خدمات و�ذلك

                                                           
ال�ة، والذ� �قال أ�ضا أّنه �م�ن أن ��ون اسما مستعارا لمجموعة من األشخاص عملوا على هذه التقن�ة التي أثارت أن�ار البنوك والمؤسسات الم -15

 جل للمعامالت في العملة االفتراض�ة ب�تكو�ن.وأصبح هناك انفتاح عل�ها في ق�اعات �ث�رة منها ال�ب والعقود الذ��ة والتجارة والتدر�س وهي عبارة عن س
تتم دون وس��، فكرة البتكو�ن تعتمد برنامجا يتم تنص�به في أجهزة المستخدم�ن، و�وفر حما�ة �الغة؛ ألن عمل�ات الب�ع والشراء والتبادل بهذه العملة  -16

�إنتاج   ”Mining ” ت�ب�ق البتكو�ن يبدأ هذا البرنامج �عمل�ة تسمى التنق�بو�ال عمولة ودون رقا�ة، و�مجرد أن �قوم المستخدم بتحم�ل وتفع�ل برنامج أو 
 عمالت البتكو�ن، ولكن �ش�ل ��يء جدا، وحسب قوة معالج حاسوب المستخدم، و�ش�ل مبس� فإن البرنامج ينقب افتراض�ا، ووفق برمجة مع�نة عن

 .وبالعمالت، وجودة عمل�ة التنق�ب تعتمد على قوة معالج جهاز الحاس
جديدة و�ش�ل » بتكو�ن«وهو عبارة عن ت�ب�ق خاص �قوم المستخدم بتثب�ته على أ� جهاز حاسوب، ثم �قوم الت�ب�ق �عمل�ة إنتاج عمالت  

دمها النقد�ة االفتراض�ة مقابل استخدام الت�ب�ق للقدرة الحساب�ة التي �ق» بتكو�ن«��يء، ف�ست��ع المستخدم من خالل هذه العمل�ة الحصول على ق�ع 
مل�ون وحدة بتكو�ن حول العالم. حسام  21معالج جهاز الحاسوب الخاص �ه في تول�د �م�ات جديدة من العملة. ون�ام عمل بتكو�ن �سمح فق� �إنتاج 

 على الموقع:، منشور 2017سبتمبر  11 -هـ  1438ذو الحجة  19سا�ا، ما هي آل�ة تداول "البتكو�ن" و�رق التنق�ب عنها؟، األسواق العر��ة، دبي، 
  

/markets/2017/09/11-https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial 
 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29كو�ن، ا�لع عل�ه في تار�خ �جب معرفتها عن الب�ت 15في ع�د م�الدها العاشر.. أهم  -17
-most-check-birthday-10th-celebrates-currencycrypto-first-the-https://arabic.euronews.com/2018/10/31/bitcoin

dates-important 
 :، مقال منشور على الموقع2019-10-29ا�لع عل�ه في  -18

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/517116 
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 �عد أّنه �قال ب�نما ،م2018سنة  بدا�ة أمر��ي دوالر مل�ار 700 الرقم�ة للعمالت السوق�ة الق�مة وتعّدت 
 البورصات ق�متها مستقبال تتجاوز وقد دوالر، تر�ل�ونات ببضعة ق�متها تقّدر أن ينت�ر الحال�ة التقن�ن أزمة تجاوز

 .19العالم�ة

 المطلب الثاني:
 الرقم�ة العمالت أش�ال 

تكو�ن ومستنسخة �الب ة على مبدأ عملةرة، ومع�مها مبن�ّ ض�ة المشفّ اعت العمالت االفتر دت وتنوّ دّ تع
تستغرقه عمل�ة التداول، و�عضها متعلق ��ر�قة  لفروق ب�نها غالبا �س�رة، �عضها متعلق �الوقت الذ�أو امنها، 

 ).م�ات المسؤولة عن عمل�ة التشف�روهي تلك الخوارز (�خوارزم�ات الهاش  التعدين والتوز�ع، و�عضها متعلق
تساع ن�اق المواقع وا عدد محدود من هذه العمالت �م�ن وصفها �الرئ�سة بناء على عدد المتعامل�ن بها، و�وجد

و�لغت العمالت  .ض�ة �العمالت الورق�ةاالعملة االفتر  التي تقبلها، وعدد األماكن التي �م�ن من خاللها استبدال
-2018إلى غا�ة  رقم�ة عملة 1590 من أكثر عددها أصبح حتى االوقت الحاضر عددا �ب�ر في  الرقم�ة البديلة

 هذه العمالت ما �أتي: ، ومن أبرز وأشهر31-0320
 

 الفرع األول: 
 )Bitcoin)BTC الب�تكو�ن 

 من قبل شخص غ�ر معلوم أ�لق على م2009الب�تكو�ن هي عملة رقم�ة (افتراض�ة) بدأت عام 
جرت مراقبتها �عد ذلك من  . نشأت عملة ب�تكو�ن عبر عمل�ة حاسو��ة معقدة، ثمّ "ناكاموتو ساتوشي"نفسه اسم 

عملة ب�تكو�ن جديدة يوم�ا حول العالم، وصل  3600�جر� إصدار نحو  حواس�ب حول العالم. جانب شب�ة
 مل�ون وحدة 21مل�ون وحدة �جر� تداولها، وذلك ضمن الحد األقصى المسموح �ه وهو  16.5عددها حال�ا إلى 

 .21ب�تكو�ن

                                                           
 levels-historic-to-falls-ain.com/article/bitcon-https://al            ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ه في ا�لع عل� -19
 http://eumlat.net/                          ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -20
  bitcoin-is-ttps://bitcoin.org/ar/faq#what                          ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -21
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 ها و�جراء المعامالت بها من خالل بورصاتءعلى المستخدم شرا فإنّ  ،للحصول على هذه العملةو 
مر�ز�ة  سل�ة التي تتخذ من سان فرانس�س�و مقرا لها. و�دال من أن تقرّ (كواين ب�س) Coinbase : رقم�ة مثل

 .Blockchain22 ة ��لق عل�ها اسمل جم�عها في موازنة عامها تسجّ فإنّ  ،عمل�ة التحو�الت
 ولكنها مفات�ح رقم�ة مسجلة في محف�ة رقم�ة �م�نها أن تدير ،الب�تكو�ن ل�ست موجودة �الفعل

ألن القراصنة  ؛يثقوا في مصدرها المستخدم�ن �جب أن فإنّ  ،استخدام محف�ة أونالين التحو�الت. فإذا تمّ 
العملة لم تنتقل بل �ود العملة  ألنّ  ؛الرسوم المنخفضة زاتهامن مم� م بهدف سرقة الب�تكو�ن.د�ستهدفون الخوا

�إم�ان الز�ائن السداد �استخدام هاتف ذ�ي وت�ب�ق "ك�و  محف�ة أخر�. هو الذ� �خرج من محف�ة ودخل إلى
 و�انت حانة "أولد ف�تزرو�" هي أول حانة في أسترال�ا تقبل التعامل �عملة الب�تكو�ن. آر" لقراءة الشفرات.

، م2013 أول ماك�نة صراف آلي للب�تكو�ن في مدينة فانكوفر، �مقا�عة بر�ت�ش �ولومب�ا ��ندا عام توضع
 مل�ون  21يوجد من هذه العملة  وتسمح للمستخدم�ن �شراء العمالت الرقم�ة أو ب�عها.

 .23ها أكثر استقرارا من العمالت التي تدعمها الح�وماتفإنّ  ومن ثمّ  ،وحدة فق�
 

 الفرع الثاني:
 )ripple )XRP الر�بل 

ف�ها  ا، من خالل شر�ة "أو�ن �و�ن" التي يرأسها شر��24م2013فتراض�ة عام إ�الق عملة الر�بل اال تمّ 
 ات الشر�ة التي أصدرت هذه العملة مجموعة �ب�رة من المستثمر�ن الكبار وعددوقد ضمّ  ،هذا .25كر�س الرسن

 .زم لتعدين تلك العملةمن الشر�ات الدول�ة حتى ��ون لديهم التمو�ل الال
                                                           

 ا�لع، 05،  ص 2018القاهرة منصات المعامالت البديلة والعمالت الرقم�ة ب�ن حر�ة التداول و�ش�ال�ات الرقا�ة،  مر�ز هردو لدعم التعب�ر الرقمي، -22
  www.hrdoegypt.org info@hrdoegypt.org                ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29عل�ه في 

 ، مقال منشور على الموقع:0192-10-29ا�لع عل�ه في ، 05،  ص المرجع السابق مر�ز هردو لدعم التعب�ر الرقمي، -23
www.hrdoegypt.org info@hrdoegypt.org 

وأع�د تسم�تها  oinOpencوشب�ة تبادل، تأسست الشر�ة في األصل �اسم  Rippleهي شر�ة تكنولوج�ا أمر���ة تقوم بت�و�ر بروتو�ول الدفع  -24
Ripple Labs  ومقرها في سان فرانس�س�و، �ال�فورن�ا.راجع:  2012، وتم تأس�سها في عام 2015في عامAmnay Afechkou ما هي الر�بل ،

Ripple  وما هي عملةXRP مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  الرقم�ة المشفرة ،  
-https://eumlat.net/ripple 

مؤسس ر�بل:" إن أن�مة الدفع ال�وم هي �مثا�ة ما �ان عل�ه البر�د اإللكتروني في أوائل الثمان�ن�ات، فقد قام �ل مزود  David Schwartz�قول   -25
تصم�م  ببناء ن�امه الخاص لعمالئه؛ ألّنه في حال استخدام الناس أن�مة مختلفة، سوف ��ون �إم�انهم التفاعل �سهولة مع �عضهم البعض. لذلك تمّ 

 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29تر�� أن�مة الدفع المختلفة مع �عضها �عًضا". ا�لع عل�ه في شب�ة العملة ل
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نقل تلك العملة من  وشب�ة الدفع المفتوحة التي يتمّ  )XRP(هو اسم لكل من العملة الرقم�ة  :الر�بلو 
. هدفها هو السماح للناس 26وهو ن�ام مدفوعات مفتوح المصدر والذ� ال يزال في المرحلة التجر�ب�ة ،خاللها

ة االئتمان وغ�رها من الشب�ات التي تفرض رسوما وحاالت �التحرر من المؤسسات المال�ة مثل البنوك، ��اق
 .27هي ثالث أكبر عملة رقم�ة، تأتي مباشرة �عد الب�تكو�ن واإليثر�ومو وفقا لحجم السوق ورأس المال،  ،تأخ�ر
 واحدة من ب�ن األصول الرقم�ة األكثر استقراًرا أثناء هبو� األسواق.  وهي

فهي تت�ح للبنوك والخدمات المال�ة تسو�ة  ،ت الدول�ة بتكال�ف أقللتت�ح إجراء المدفوعا XRPتصم�م  تمّ 
 .تصبح العملة الرقم�ة األكثر قبوًال في جم�ع أنحاء العالم أنمن المتوقع  ،المدفوعات عبر الحدود �معدل أسرع

 الفرق ب�ن الب�تكو�ن والر�بل. 
 نقا� التشا�ه: .أ
 كالهما مفتوح المصدر.  
 و أ� فردغ�ر مملوك من قبل أ� شر�ة أ. 
 هما مجهولة ومجان�ة على شب�ة اإلنترنت��م�ن أن تكون المعامالت لكل. 

                                                           
/https://www.bitcoinnews.ae 

هما عملتان رقم�تان متشابهتان، إال أّن األولى هي عبارة عن عملة رقم�ة أما الثان�ة هي عملة  rippleالبتكو�ن و الر�بل للوهلة األولى قد يبدو أن  -26
 .XRP) و�ذلك ن�ام لتحو�ل األموال ب�ن الدول (أو داخل الدول)، وتدعى العملة الخاصة ببروتو�ول الر�بل XRPرقم�ة  (

موال مبتكر من قبل مختبرات ر�بل، و �جعل عمل�ة تحو�ل األموال سهلة �إرسال رسالة نص�ة من شخص إلى هو ن�ام تحو�ل لأل rippleالر�بل  أو 
، ح�ث إّنها آخر، وقد بدأت الر�بل في األساس �برمج�ة مفتوحة المصدر تساعد على تحو�ل األموال عبر البلدان المختلفة ��افة العمالت و�سهولة �الغة

 دة للق�مة مثل العمالت أو السلع أو غ�رها.تقبل التحو�ل من و�لى أ� وح
 إلرسال الحواالت إال أّنه �متاز عنه في �ث�ر من النواحي، SWIFTو�شبه بروتو�ول الر�بل ن�ام السو�فت 

، و ن�رًا 2العالمي الجديد أو سو�فت  SWIFT�صف �ر�س الرسن المدير التنف�ذ� لمختبرات ر�بل بروتو�ول، الر�بل على أّنه س��ون ن�ام سو�فت 
ل للتحو�ل ب�ن فروعها لكفاءتها العال�ة من ناح�ة التكلفة والوقت، فإّن هذا التوقع ل�س ببع�د، وقد قامت �عض البنوك العر��ة فعًال �استخدام هذا البروتو�و 

 مثل بنك الراجحي.
متقدمة التي تستخدمها ولقدرتها على العمل من خالل العديد ال Blockchainال تزال عملة الر�بل في بدا�ة نشأتها إال أّنه ن�رًا لتقن�ة سلسلة الكتل 

، مقال منشور 2019-10-29من الشب�ات المترا��ة، ومع تبني المز�د من البنوك لها، فإّن ق�مة هذا األصل قد ترتفع خالل الفترة المقبلة. ا�لع عل�ه في 
 على الموقع:

-the-take-system-payment-ripple-the-basics/will-trading-academy/forex-https://www.netotrade.ae/learn/trading
system-swift-the-of-place 

 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -27
https://www.avatrade.sa.com/forex/cryptocurrencies/ripple 
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 (ال تحتاج لبنوك أو أ� اعتمادات) ال  أ� ،الر�بل والب�تكو�ن، �الهما عبارة عن عملت�ن ال مر�ز�ت�ن�
 .ل أ� �رف ثالث) دون الحاجة إلى تدخّ P2Pالنوع�ن من العملة من حساب إلى حساب (الند للند، أو 

  ّو�الهما �م�ن نقلها ب�ن  ،لهما عددا محدودا من الوحدات التي �م�ن تعدينها تشترك العملتان في أن
 ن��راتها، ولديهما أ�ضا مفات�ح الحما�ة الرقم�ة من أجل منع المعامالت المباشرة للق�ع النقد�ة.

 نقا� االختالف: .ب
 الر�بل أسرع في تجه�ز المعامالت وأكثر �فاءة من الب�تكو�ن. 
 ودفتر السجالت الداخلي هو  ،بتكو�ن مملو�ة من �رف المجموعة؛ الر�بل مملو�ة من قبل شر�ة خاصة

 ، ولها مجلس إدار� تن��مي واضح ومعروف.شأن مغلق
  مل�ار دوالر، في ح�ن تبلغ ق�مة الر�بل  270يبلغ إجمالي ق�مة جم�ع عمالت الب�تكو�ن المتداولة حوالي

 .مل�ار دوالر 120
 ر�بل مباشرة مع البنوك والمؤسسات المال�ة مّما �ض�ف إل�ها �عضا من الشرع�ة.تتعامل ال 
  ال تت�لب تعديًنا مثل ، أ� عمل�ة اإلجماع التكرار�ة” ر�بل“عملةBitcoin  الذ� �ستخدم �اقة حوسبة

رزم�ات للخوا Rippleولكنه �ستخدم بروتو�ول  Blockchainسلسلة ” ر�بل“�اإلضافة إلى ذلك، ل�س لد�  ،عال�ة
 .28المتوافقة للتحقق من المعامالت

 :29الر�بل تر�د تغ��ر �ر�قة الدفع ،الب�تكو�ن تر�د تغ��ر ما ندفعه االختالف األساسي. 
أحد أكبر شر�ات نقل األموال وفور�س في الشرق األوس� عقدت اتفاقًا في األخ�ر �م�ن القول، أّن 
لتم��ن المدفوعات الفور�ة الدول�ة عن �ر�ق استخدام بلو�ش�ن ، ”الر�بل“مع شر�ة التكنولوج�ا المال�ة العمالقة 

منصة اإلمارات العر��ة المتحدة إحد� أكبر مشغلي التحو�الت  عدّ بلدًا، تً  31الر�بل. ومع وجودها في أكثر من 

                                                           
و�ش�ن الالمر�ز�ة العامة �ن�م موزعة، وألنها ال خوارزم�ة اإلجماع هي اآلل�ة التي من خاللها تصل شب�ة البلو�ش�ن إلى اإلجماع/التوافق. ُتبنى البل -28

فهي تعمل تعتمد على سل�ة مر�ز�ة فإّن العقد الموزعة تحتاج إلى االتفاق على صالح�ات المعامالت. هذا هو الدور الذ� تلعبه خوارزم�ات اإلجماع. 
 بها �ح�ث ال �م�ن صرف العمالت إال مرة واحدة.على تأك�د إتباع قواعد البروتو�ول وضمان أّن جم�ع المعامالت تحدث ��ر�قة موثوق 

 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -29
ripple-https://www.arabictrader.com/ar/knowledgebase/details/309/ 
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د لحلول المدفوعات مع شر��تها الر�بل التي تتخذ من سان الدول�ة في المن�قة، �ما أصبحت أحدث مزوّ 
 .30�س�و مقرًا لهافرانس

مي خدمات التحو�الت على ن�اق واسع في سنغافورة والص�ن �الفعل مقدّ  Ripple Netت وقد ضمّ 
ألف عمل�ة تحو�ل من قبل المستهلك�ن  500وحدها أكثر من  InstaReMفي آس�ا. ح�ث تعالج  أخر� ودول 

عامًا هامًا للر�بل،  م2018الهند. و�عتبر بلد �ما في ذلك استرال�ا و�ندا وهونغ �ونغ وسنغافورة و  60في أكثر من 
من خالل ز�ادة حجم التداوالت  م2017في عام  أنشأتهافهي الفترة التي س�تع�ن عل�ها أن تبرر الشراكات التي 

، تعرضت الر�بل لحملة انتقادات �سبب قلة أحجام التداوالت من م2017ال�وم�ة ونشا� المستخدم�ن. ففي عام 
  .31ها شراكة مع الر�بل لمعالجة التداوالت التجار�ةقبل البنوك التي لدي

 

 الفرع الثالث: 
 ) Ł أو Litecoin )LTC اليتكو�ن

��لق إسم العملة الفض�ة على الاليتكو�ن ألنها �هرت �عد عملة الب�تكو�ن التي بدورها حصلت على 
و�روتو�والت البلوك تش�ن وذلك من ح�ث التعامالت  ،وهي مثلها مثل عملة الب�تكو�ن ،إسم العملة الذهب�ة

Blockchain  الذ� �عتبر الن�ام الرئ�سي في تعدين عملة الب�تكو�ن، ولكنها تختلف قل�ًال في ن�ام التشف�ر
 والبرمجة الخاص بها، و�رجع السبب في ذلك لسهولة الحصول عل�ها والتعدين عل�ها.

�عد مرور عام�ن على تأس�س عملة  أ�، م2011اإلعالن عن تأس�س عملة الاليتكو�ن الرقم�ة عام  تمّ 
الذ� �ان �عمل في السابق في شر�ة جوجل، وفي الوقت  Charles Leeالب�تكو�ن من قبل المهندس تشارلز لي 

و�م�ن إرسالها . الراهن �عمل في إحد� الشر�ات الكبر� وهي شر�ة �و�نب�س المنتجة لخدمات محاف� ب�تكو�ن
منذ إ�القها في أكتو�ر و قر�با على الفور، مقابل رسوم منخفضة جًدا، عبر االنترنت في جم�ع أنحاء العالم ت

 مل�ون دوالر. 75، بلغت الق�مة السوق�ة لاليتكو�ن نحو م2011
                                                           

لمعالجة المدفوعات الدول�ة على شب�ة البلو�ش�ن. فإذا ما  Money Gramشراكة مع �عض أكبر مقدمي خدمات التحو�الت مثل عقدت أ�ضا  -30
الناش�ة، است�اعت الر�بل انشاء ن�ام داعم ومجتمع م�ّون من مقّدمي خدمات التحو�الت في جم�ع المنا�ق الرئ�س�ة مثل الوال�ات المتحدة واألسواق 

األفراد إرسال واستالم المدفوعات الصغ�رة والكب�رة عبر بلو�ش�ن الر�بل بتكال�ف قل�لة. و��من الحل ببناء اتصال ب�ن مقدمي خدمات س��ون �إم�ان 
 التحو�الت لضمان وجود الالمر�ز�ة ومنصة الند للند والتي ستم�ن المؤسسات من أن ترسل و تتلقى األموال من �عضها البعض.

 https://www.bitcoinnews.ae/                    ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -31
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ا التكلفة المدفوعة إلرسال دوالر، أمّ  0.09: التكلفة المدفوعة إلرسال أ� مبلغ من الاليتكو�ن تبلغ التكلفة .د
 رسومه. النخفاضيتكو�ن في التعامالت الصغ�رة و�التالي تفّوق الال ،دوالر 5.00الب�تكو�ن تبلغ 

ا الاليتكو�ن ف��لق عل�ها العملة : ��لق على الب�تكو�ن �العملة الذهب�ة نسبة للونها الذهبي، أمّ التسم�ة .ه
 .34يالفض�ة نسبة للونها الفّض 

 المطلب الثالث:
 الرقم�ة العمالت ممّ�زات 

 النقد�ة الق�مة واستقبال إرسال ف�ه يتمّ  مر�ز�، ال من�ا فهي ممّ�زات، �عّدة تتمّ�ز الرقم�ة العمالت 
 :35يلي ف�ما الممّ�زات هذه تحديد و�م�ن

  مع خصوص�ة عال�ة أو أقلّ  في دقائق وتتمّ  ،سهلة للغا�ة األموال و�مبالغ �ب�رةأصبحت عمل�ة تحو�ل، 
ز�ة عادة ما تضع حدودا الكشف عن أ�راف الصفقة، وهذا غ�ر مم�ن في الواقع ح�ث البنوك المر� ح�ث ال يتمّ 

 .وتعمل على الرفع من الس�ولة الواردة إل�ها ،للس�ولة المال�ة التي ستخرج من البالد
 المجان تحو�له يتمّ  العمالت هذه من و�عض جدا، منخفضة الرقم�ة العمالت لتحو�ل التكلفة ق�مة�. 
 للتداوالت والشفاف�ة الحما�ة �ضمن مّما الرقم�ة، للعمالت االقتصاد�ة العمل�ات اختراق المستح�ل من 

 توز�ع يتمّ  ثمّ  ومن �تلة ه��ة على حف�ها يتمّ  اقتصاد�ة أو مال�ة �انت سواء عمل�ة �لّ  ألنّ  وذلك بها؛ الخاصة
 المال�ة العمل�ات تتمّ  ذلك جانب و�لى العالم، أنحاء جم�ع في المنتشرة الحواس�ب من �ب�ر عدد على الكتلة هذه
 .بها التالعب المستح�ل من بل الصعب من ولهذا �له؛ العالم من ومرأ� مسمع لىع الرقم�ة العمالت في
 الرسم�ة العمالت في �ما اعتمادها لسحب قابلة غ�ر. 
 و�ذلك تعتبر العال�ة، للتقلبات عرضة إّنها تجعلها ح�ث سلب�ة تكون  قد وهذه إلكترون�ا، للتخز�ن قابلة 

 !تكون (حسنة) أو (س��ة)، التخز�ن صفة تكون  دق و�هذا الخ�ورة، المال�ة عال�ة األصول من
 مم�ن والع�س �ث�را، أعلى و��عها �سعر قل�ل �سعر شراؤها �م�ن إذ لحائز�ها؛ أر�احا ُتحّقق قد. 

                                                           
 /html26post_-blog/2017/12http://www.gulfforforex.com.            ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -34
 �ر�بتو عرب، المرجع السابق، نفس الموضع. -35
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 أنّ  �ما المر�ز�ة، البنوك من بنك أل� تبع�تها عدم أ� �الالمر�ز�ة الرقم�ة العمالت أ�ضا وتتمّ�ز 
 العمالت في التعامل أسال�ب من على الع�س ممّ�ز، ذاته حد في قم�ةالر  العمالت �ه تعمل الذ� األسلوب

 .العاد�ة النقد�ة
  ّدون االعتراف �الجغراف�ة واختالف الوقت و  ،ل�س فق� لتحو�ل األموال �سرعة ،رةجاءت العمالت المشف�

السلع والمنتجات لكنها أ�ضا جاءت لتستخدم في شراء  ؛والعمالت الو�ن�ة وتر��بة االقتصاد والحدود الس�اد�ة
 .والب�ع وتلقي العائدات واألر�اح على أش�ال عمالت رقم�ة قابلة لصرفها إلى الدوالر والعمالت النقد�ة

لكن رغم �ل هذه الممّ�زات، هناك عّدة مخا�ر مصاحبة للتعامل �العمالت االفتراض�ة، منها ما هو 
 :36المخا�ر القانون�ة تتمثل في فني، ومنها ما هو اقتصاد�، ومنها ما هو قانوني، ولعل أهمّ 

 وجود شر�ات أو مؤسسات  إصدارها : �خالف النقود اإللكترون�ة التي �شتر� فيعدم وجود تن��م قانوني
الش�ل�ة والموضوع�ة،  �الشرو�، �ح�ث ُتعلم ف�ها مسائل مهمة  المر�ز�ة تعاقد مع الجهاتوت تقوم �إصدارها

المصدر�ن، (التي �م�ن أن تنشأ ب�ن جهات التعاقد  لمخا�رومن ذلك وجوب ب�ان �ب�عة االلتزامات وا
العديد من التساؤالت، غ�اب التن��م القانوني  وت�رح مسألةُ  و��العهم على ذلك �شفاف�ة.) المستهلك�ن، التجار

الخسائر وما آل�ة  ماذا لو توقف اإلصدار أو ضعف تحت أ� �رف؟ من الجهة المسؤولة عن  ما يلي:منها 
 دول�ة أو محل�ة؟ أ� نزاع؟ وهل هي محاكم في حالة ق�ام ولمن �قع االختصاص - الخسائر؟ توز�ع هذه

واالنتصاف في حال حصول أ�  ه ال يوجد أ� مرجع لالحتكامالجواب عن هذه التساؤالت وغ�رها: أنّ 
ّن شب�ة ، خاصة وأّن هناك صعو�ة �ما �ان من تتّبع مصدر العملة، وأضف إلى ذلك أاختالل ب�ن المتعامل�ن

 االنترنت ل�س لها حدود جغراف�ة، و�التالي ال تخضع أل� قانون.
 فجوة التفاوت المعرفي ب�ن  : و�أتي دور االلتزام �اإلعالم واإلفصاح في التعامل في سدّ اإلعالم مسألة

ت المتوفرة ن على هذا األخ�ر إعالم المستهلك ��افة المعلوماح�ث يتع�ّ والمتعامل �العملة االفتراض�ة، المستهلك 
النصوص التي تفرض  هدف حما�ة المستهلك من ز�ادة الثقة �النقود اإللكترون�ة، �جب أن تتوافر ولتحق�ق. لد�ه

 استبدالها إم�ان�ة ولجهة لحامل�ها، العمالت هذه عن تأم�ن المعلومات الكاف�ة ،على شر�ات النقود اإللكترون�ة
إلصدار  المصدرة للشر�ة بها المسموح القصو�  الحدود ولجهة السوق، في سعر التكافؤ عند العاد�ة �النقود

 .معلوم هو كما العمالت االفتراض�ة في متوفر غ�ر ذلك عنها. و�لّ  مسؤول�تها ومد� اإللكترون�ة العمالت
                                                           

 �ر�بتو عرب، المرجع السابق، نفس الموضع. -36
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 تم�ز �السرعة فالعمالت الرقم�ة ن�ام ال مر�ز� إلرسال واستقبال األموال، : مسألة تب��ض األموال�
 تحو�ل األموال في �ضع ثوان، على ع�س �ر�قة البنوك التقل�د�ة التي تستغرق أ�اما، �ما أنّ  إذ يتمّ  ؛الفائقة

ال�ر�قة األسهل لتب��ض  وأصبحت تعتبرتكلفة عمل�ات تحو�ل األموال �العمالت االفتراض�ة رخ�صة جدا. 
وسرعة التحو�الت �سهولة الحر�ة والنقل،  هاوتمتع ،كشف عن هو�ة مستخدم�هاال من خالل عدماألموال، 

 السل�ات تبذل جهودا مضاعفة لم�افحتها. ولهذا فإنّ  ؛الدول�ة
  :رة مجرَّد مصدٍر لتمو�ِل اإلرهاب، �قدر ما �ات خ�ر هذه لم تعد العمالت المشفّ مش�لة تمو�ل اإلرهاب

سال�ب الرقم�ِة العمالت يتنامى �ش�ل ملحو�. فإذا �انت الجماعات اإلرهاب�ة تتجه �ش�ل متزايد نحو استخدام األ
لتوس�ِع نفوِذها، �استخدام عالماٍت تجار�ٍة للتواصِل مع الشرائح المستهدفة، وهو ما ال تختلف في إ�ار العمالت 

العمالت االفتراض�ة �مثا�ة قناٍة أخر� لتمو�ل  �ش�ل اخت�ار� أو ضرور�، ت�لّ  فسواء �ان ذلك يتمّ  .االفتراض�ة
 .37تمسك بها في ه�اكلها التن��م�ةالجماعات اإلرهاب�ة التي ال تزال ت

 ئب الق�ام االم�لفة بتحص�ل الضر  : ح�ث س��ون من الصعب على الجهات الح�وم�ةالتهرب الضر�بي
ة عبر خف�ّ  تلك الصفقات تتمّ  ألنّ  ان�ر  ؛ض�ةابواس�ة النقود االفتر  بر�� الضر�بة على تلك الصفقات التي تتمّ 

ها تعتبر من �اإلضافة إلى أنّ  ء و��ع وتحق�ق خسائر وهم�ة،ات شر عمل�ا اإلنترنت، �ما �م�ن أن تتمّ  شب�ة
 .وسائل تهر�ب األموال إلى الخارج

وجد أ� التزام من أ� بنك مر�ز� أو ح�ومة حول العالم �ضمان �اإلضافة إلى �ل هذه المخا�ر، فال ي  
ن السلع، �اإلضافة إلى تذبذب ق�مة هذه العملة وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن األخر� أو م

                                                           
، منشور 2019أبر�ل  10يورو ن�وز، ، رهاب، إعداد: وحدة الترجمات �مر�ز سمت للدراسات�ر�ست�نا �ورز�دلوس�ي، العمالت االفتراض�ة وتمو�ل اإل -37

 https://smtcenter.net/archives/slider/                         على الموقع: 
راصنة " و�قولون إنهم تا�عون لمجموعة القGhostsec ، تداول اإلعالم الفرنسي ب�انا لقراصنة ��لقون على أنفسهم " 2015في نوفمبر عام 

مالي�ن دوالر، وهو ما أجج المخاوف  3ب�تكو�ن، أ� ما �عادل  9298الشه�رة "أنون�موس"، �شأن امتالك تن��م داعش حسا�ا بهذه العملة االفتراض�ة، يناهز 
 ، وتمو�ل العمل�ات اإلرهاب�ة.من إم�ان�ة إقدام داعش على استخدام هذه العملة االفتراض�ة (البتكو�ن)، لتكون عملة آمنة للحصول على تمو�ل سر� ومشفر

السر�ة زاد من تلك المخاوف، ورود العديد من التقار�ر التي تش�ر إلى توجه التن��مات المت�رفة نحو استخدام "اإلنترنت الم�لم"، الذ� يتم�ز �
نش�ة الجماعات والتن��مات المت�رفة، والخصوص�ة، وصعو�ة التعقب، وصعو�ة تحديد هو�ة المستخدم�ن، مّما �م�ن أن �مثل أداة نموذج�ة إلخفاء أ

ماعات وتداول العمالت االفتراض�ة �ش�ل آمن، و�ع�د عن أع�ن الرقا�ة والسل�ات المحل�ة. حسن محمد مص�فى، دور عملة "الب�تكو�ن" في تمو�ل الج
    ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29والتن��مات اإلرهاب�ة، ا�لع عل�ه في 

https://www.hafryat.com/sites/default/files/lwy_lqtsdy.pdf 
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و�م�ان�ة استخدامها في الجرائم المال�ة والقرصنة اإللكترون�ة، إلى جانب إم�ان�ة خسارة  ،ق�متها �ش�ل �ب�ر
 .38ق�متها لعدم وجود جهة ضامنة لها

 المبحث الثاني:
 تحل�ل التعامل �العملة االفتراض�ة.

صدر دول�ة رسم�ة تُ  مر�ز� أو مؤسسة ح�وم�ة أو ض�ة، ولعدم وجود بنكااالفتر العملة ل�ب�عة  ان�ر 
مة وال تداولها إلكترون�ا، فهي ل�ست من�ّ  ألنه يتمّ  ؛�الدول�ة ،هذه النقود، وُتشرف وُتن�م تعامالتها التي تتسم

 )؛رقم�ا(نة إلكترون�ا أو حما�ة قانون�ة، بل مجرد ق�مة مال�ة مخزّ  تخضع أل�ة تشر�عات، ول�س لها أ� إ�ار
والعملة لعّل أهّمها: تب�ان الفرق ب�ن هذه العمالت من الجوانب التي �حسن إ�ضاحها  هناك عددا نّ ولذا فإ

، ثّم الحديث عن �رق التداول، وأخ�را إلى االقتصاد� والقانوني هالتك��ف، ثّم الت�ّرق رةاإللكترون�ة والعملة المشفّ 
 .االفتراض�ةن�اق قبول التعامل �النقود 

 

 المطلب األول:
 فرق ب�ن العملة االفتراض�ة وما �شابهها من وسائل الدفع عبر االنترنتال

منذ إنشاء شب�ة اإلنترنت أضحى المال واحدا من أهم الر�ائز الخاصة �الو�ب العالمي، وقد تنامت  
 .التجارة العالم�ة اإللكترون�ة من �ضعة دوالرات إلى تر�ل�ونات الدوالر حال�ا

وف�ما تتكاثر المواقع اإلخبار�ة والمدونات ومواقع المجاالت، �هرت  ،و�ال�بع منذ القرن الماضي 
وتوسعت الشب�ة ولم تعد فق� ألرشفة المعلومات  ،المتاجر اإللكترون�ة والبنوك وتجارة ب�ع وشراء المنتجات

هذه . ولن يتّم ذلك �ل�ا عبر بل للق�ام �المعامالت المال�ة وعقد الصفقات والعمل عن �عد ،والوصول إل�ها
 .رةالعمالت االفتراض�ة والرقم�ة والمشفّ � الشب�ات إال إذا تّم الدفع في ن�اقها عبر ما اص�لح عل�ه

                                                           
  ، على الموقع:2018فبراير  10،  منشور بتار�خ 1، ص »الب�تكو�ن«فروق ب�ن عملة ق�ر الرقم�ة.. و» 10«سع�د حب�ب ،  -38

                                 details/id/121605-watan.com/news-http://www.al 
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ذ إ )العملة اإللكترون�ة والعملة الرقم�ة والعملة المشفرة( هذه المص�لحات هناك �ال�بع فرق ب�نلكن،  
 من الواجب معرفةو  فات فبما ب�نها،هناك اختال لكن ،ثالث مص�لحات مختلفة و�ن �انت متقار�ة ش��ا ما هي
 .الفروقات هذه

 الفرع األول:
 العملة اإللكترون�ة والعملة الرقم�ة والعملة المشفرةمفهوم  

 .اإللكترون�ة النقود أو العملة .1
تخز�نها في الحسا�ات المصرف�ة والبنوك و�ذلك البنوك اإللكترون�ة ورص�د المتاجر  األموال التي يتمّ هي  
 ،مثل الدوالر ،أو العمالت العالم�ة الدينار�العملة المحل�ة سواء  لها مقابل أو تمثل مقابالوالتي  ،�ةاإللكترون

 .39 العمالتهذه ل هي في الواقع تأخذ ش�ال إلكترون�اف
وعندما ت�لب نقلها  ،هي عبارة عن شفرة إلكترون�ة "،Pay pal" األموال الموجودة على حساب �ا� �الف 

من حساب  العمل�ة من خالل نقل المبلغ اإللكتروني إلى ��اقتك مع نقل الرص�د الحق�قي تتمّ  ،دإلى الماستر �ار 
 .40�التواز� معها إلى حساب

تعمل على شحن الرص�د ، تصفح متجر إلكتروني في حالة وهو ،أ�ضا هذا واضح في مثال آخر 
� تتواجد �ه األموال اإللكترون�ة الخاصة تدخل إلى حسا�ك وتضع الب�اقة أو البنك اإللكتروني الذفالموجود �ه، 

وتبدأ في التسوق والشراء دون أن تحتاج  ،سحب تلك النقود في التو والح�ن إلى حسا�ك على المتجر �ك، و�تمّ 
 .41إلى الدفع نقدا �عد التسل�م أو قبل التسل�م

  

                                                           
ـ ص 2016، دار الجامعة الجديدة، اإلس�ندر�ة، مصر، -دراسة مقارنة-حوالف عبد الصمد، الن�ام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني في الجزائر  -39

 عدها.وما � 143
دوالر  1000تتضح معالم العملة اإللكترون�ة أكثر عندما تقدم على تنف�ذ العمل�ات من حاسو�ك أو هاتفك �الدخول إلى حسا�ك البنكي وتحديد إرسال  -40

كتروني والنقود مثال لشخص مع�ن، فتصل إلى حسا�ه دون الحاجة إلى سحب النقود وتسل�مه له نقدا. راجع: نب�ل صالح محمود العر�ي، الش�ك االل
ر��ع  )11-9(في الفترة الرقم�ة، دراسة مقارنة، مؤتمر األعمال المصرف�ة االلكترون�ة ب�ن الشر�عة والقانون، جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة بدبي، المنعقد 

 .74، ص2003هــ/ الموافق ما�  1424األول 
 .12، ص2007ل�ة، دار الجامعة الجديدة، اإلس�ندر�ة، مصر، شر�� محمد غنام، محف�ة النقود اإللكترون�ة، رؤ�ة مستقب -41
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 .العملة االفتراض�ة أو الرقم�ة .2
ست من قب�ل الدوالر وال�ورو والعمالت النقد�ة في ش�ل أرقام فهي ل� ،ا العملة اإلفتراض�ة أو الرقم�ةأمّ  

مستقلة عن العمالت المذ�ورة أنفا، ها تحمل أسماء مختلفة على اإلنترنت لتدعى العمالت اإللكترون�ة، بل إنّ 
 .التح�م بها من البنوك المر�ز�ة ف�ما ال وجود لها على أرض الواقع وال يتمّ 

لم اإلفتراضي أو الرقمي فق�، ونتحدث عن �عضها مثل ب�تكو�ن والر�بل هذه العمالت تتواجد في العا 
 .وعمالت أخر�  ،و��تكو�ن �اش ،واليتكو�ن ،إضافة إلى اإليثر�وم

ر بهذه العمالت ق�متها تقدّ  بل إنّ  ،ها قابلة لصرفها إلى الدوالر والعمالت النقد�ةز هذه العمالت أنّ ما �م�ّ  
ب�تكو�ن ق�مة ل ح�ث نجد أنّ  ،ر �ق�مة �عضها البعضها أ�ضا تقدّ �ما أنّ  ،التي نستخدمها على أرض الواقع

ه �م�نك شراء عملة رقم�ة أو افتراض�ة وتحو�لها إلى عملة رقم�ة أخر� مع�نة من الر�بل وه�ذا، ناه�ك على أنّ 
 .في العمل�ة العاد�ة منافسة دون تدخل العمالت النقد�ة

ها تتواجد بل إنّ  ، -كما أشرنا من قبل-نقد�ة أو نقود حق�ق�ة  هذه العمالت غ�ر متاحة على ش�ل أوراق 
إلى الواقع، فق� تحو�لها إلى الدوالر أو  إخراجهافي محاف� افتراض�ة رقم�ة، وتبقى على اإلنترنت وال �م�ن 

 .خر� والحصول على مبلغ �العملة المعتمدة على أرض الواقعالعمالت النقد�ة األ
الدفع لالشتراك المدفوع ف�ها أو الخ�ة  ،ت فعالض الت�ب�قات واأللعاب تبنّ �عتجدر اإلشارة إلى أّن  

نفس األمر مع �عض المتاجر اإللكترون�ة التي و  .المتقدمة بواس�ة العمالت الرقم�ة، والرص�د ف�ها إلكتروني
 .بواس�ة سحب العمالت الرقم�ة من محاف� المستخدم�ن مباشرة األرصدةسارعت إلى القبول �شحن 

 .رةعملة المشفّ ال .3
ها ال تخضع لتن��م وتح�م من شر�ة أو زها أنّ لكن ما �م�ّ  الرقم�ة، أو االفتراض�ةهي نوع من العمالت  

 .التعدينعمل�ة سو�  إنتاجهام في ف�ما ال يتح�ّ  تداولها �ش�ل حرّ  جهة مع�نة، و�تمّ 
، فهي (أنها مشفرة) هذا التعر�� الحق�قة أن الكث�ر من العمالت الرقم�ة الموجودة ال�وم ال ين�بق عل�ها 
 NEM من قام بتأس�سها والشر�ات التي ترعاها �م�ن أن تتدخل الستعادة المسروقات �ما حدث معو  ،معروفة

 ،بواس�ة عملتها دت الجهات األمن�ة �سجالت المعامالت التي تتمّ رة لها وزوّ مة الم�وّ ح�ث تدخلت المن�ّ ، 
 .42، هذا ما يدّل على إم�ان�ة التح�م ف�هاالمسروقات ةعادوساعدت في تجم�د محاف� السارق واست

                                                           
 �ر�بتو عرب، المرجع السابق، نفس الموضع. -42
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م بها نة وال تتح�ّ رة وأشهرها ب�تكو�ن، هذه األخ�رة غ�ر تا�عة لشر�ة مع�ّ لكن هناك عمالت رقم�ة مشفّ  
االسم المستعار هو  ه من ال�ا�ان أو الص�ن أو أنّ وهناك تناقضات على أنّ  .سها غ�ر معروفوحتى مؤسّ 

 ،نمثل تلك العمالت الرقم�ة ال تخضع لتح�م إدار� مع�ّ ، شخاص الذين عملوا على تأس�سهالمجموعة من األ
ات التداول التي تتبنى العمالت الجديدة المولودة هم �بار المعدن�ن ومنّص  ،م �قرارات انقسامهالكن من يتح�ّ 

 .ات التداولنت�جة االنقسام، وهو ما حصل مع ب�تكو�ن �اش التي ح��ت بدعم منّص 

 لفرع الثاني: ا

 .43ب�ن العمالت الرقم�ة والعمالت الرقم�ة المشفرةالفرق 
 الرقم�ة؟ والعمالت Cryptocurrencies أو المشفرة العمالت االثن�ن، ب�ن األساس�ة االختالفات هي ما 
أ� أّن  الرقم�ة، العمالت من نوع هي Cryptocurrencies أو المشفرة العمالت أنّ  من الرغم على 
ها عبارة عن عمالت رقم�ة، لكن هناك عمالت رقم�ة فق� وعمالت ب�تكو�ن ومنافساتها �لّ المشترك ب�ن الالقاسم 

 االثنت�ن، تتمثل في: ب�ن األساس�ة االختالفات �عض هناك ّنهأ ، إال44رقم�ة مشفرة
 اسالن من مجموعة فهناك ،45رهاو جهة مع�نة ت�وّ أوتا�عة لشر�ة  مر�ز�ة، الرقم�ة العمالت: البن�ة .1

 على مؤسسة المر�ز�ة، فهي المشفرة العمالت أّما. الشب�ة في المعامالت حالة تنّ�م التي الكمب�وتر وأجهزة
دة غ�ر معروفة المصدر ومبن�ة على خوارزم�ة معقّ فهي  المعامالت، تدير التي وهي موّزعة،) حواسيب( أن�مة

 .غ�ر قابلة للتالعب بها
 صورته تحم�ل إلى فس�حتاج المستخدم، هو�ة تحديد الرقم�ة العمالت تت�لب: هو�ته عن الكشف عدم .2

 واإلجراءات الوثائق من والعديد..  العنوان إثباتات العامة، السل�ات عن الصادرة الوثائق �عض الشخص�ة،
 أو تحتاج ال المشفرة �العملة أخر�  عمل�ات أو أ� واالستثمار الشراء أما. الشخص هو�ة تثبت التي األخر� 

                                                           
43- Amnay Afechkou على الموقع:2018-03-31، ما هو الفرق ب�ن العملة اإللكترون�ة والعملة الرقم�ة والعملة المشفرة، مقال منشور بتار�خ ، 
/https://eumlat.net 

 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29عمالت المشفرة، ا�لع عل�ه في الفرق ب�ن العمالت الرقم�ة وال -44
/news-https://gulf365.co/cryptocurrency  

األولى، منشورات ز�ن الحقوق�ة،  �ارق محمد حمزة، النقود اإللكترون�ة �إحد� وسائل الدفع، تن��مها القانوني والمسائل الناش�ة عن استعمالها، ال�بعة -45
أحمد الس�د لب�ب، الدفع �النقود اإللكترون�ة الماه�ة والتن��م القانوني دراسة تحل�ل�ة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  .58، ص2011ب�روت، لبنان، 

 .26، ص 2009االس�ندر�ة، مصر، 
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 ،%100 مجهولة المشّفرة ل�ست العمالت فإنّ  ذلك، ومع. الرقم�ة العمالت تحتاجه الذ� ذلك من أ�ا تت�لب

 إلى وما الس�ني، والعنوان االسم مثل سّر�ة معلومات أ� على تحتو�  ال المحاف� عناو�ن أنّ  من الرغم على
 عناو�ن �عض تعقب �م�ن ذاوه� الالمر�ز�، السجل على عالمة في تكون  المشّفرة العمالت تحو�الت فإنّ  ذلك،

 .المشفرة العمالت محاف�
 نر�  أن �م�ن وال للمحاف�، المال�ة المعامالت تتّبع �م�ن فال شّفافة، ل�ست الرقم�ة العمالت: الشفاف�ة .3

كما  . الرقم�ة العمالت لخدمة المقّدمون  فق� عل�ها ��لع سّر�ة تبقى المعلومات فتلك المال�ة، التحو�الت
بها �ما هو الحال مع الر�بل، ب�نما هناك الكث�ر من منافساتها ال تعرض  المعامالت التي تتمّ مشار�ة �م�نهم 

 .بها ما �جعلها أقل من ناح�ة الشفاف�ة أ� معامالت تتمّ 
و�م�ن رصدها من قبل المجتمع وعامة  ،فالمعامالت المال�ة بها عامة شفافة، رةأما العمالت المشفّ  

اك أ� معلومة عن هو�ة المتعامل�ن في �لتا الحالت�ن سو� �هور أرقام المحاف� و�ال�بع ال يوجد هن .الناس
 .في الوقت الفعلي وحجم المعامالت المال�ة التي تتمّ 

 المعامالت قضا�ا �ل تعالج مر�ز�ة سل�ة الرقم�ة للعمالت: والتحو�الت المعامالت معالجة .4
 حدوث في االشتباه أو السل�ات أو المشارك �لب على بناء تجم�دها، أو المعامالت إلغاء و�م�نها. والتحو�الت

 الحواس�ب من موّزع ن�ام عبر تن��مها يتمّ  المشّفرة، �العمالت والتحو�الت المعامالت أّما. لألموال غسل أو غّش 
 وخاصة موحدة برمجة ومبرمجة معاي�رها، لها الشب�ة تلك. عالم�ة شب�ة في Nodes أو Peers بـ تسم�تها تمّ 
 تغ�ر وأ� الحواس�ب، جم�ع في) بدايبتها منذ المشّفرة للعملة �امل سجلّ  المال�ة، التحو�الت الب�انات، جةلمعال(

 سوف المستخدم�ن أنّ  جدا المستبعد ومن ،Nodes أو Peers جم�ع عل�ه يوافق أن �جب البرمجة، تلك في
 .بلوك تش�ن الشب�ة: تلك في التغ��رات على يوافقون 

وهي التي تعمل على الكود  ،رة لهات�و�رها من �رف الشر�ات الم�وّ  قم�ة يتمّ العمالت الر إذن، ف 
لكن الق�ام  ،فهي قابلة للت�و�ر ،ا العمالت المشفرةأمّ  .المصدر� لها وت�و�ر تقن�ة البلوك تش�ن الخاصة بها

 .الم�ون�ن لتلك الشب�ة Nodes وأ Peers بذلك �حتاج إلى موافقة جم�ع
 التوج�ه مثل الرقم�ة، للعمالت القانوني اإل�ار �عض لديها البلدان ع�مم: القانون�ة الجوانب .5

2009/110/EC 4 والمادة األورو�ي، االتحاد فيA العمالت أّما. المتحدة الوال�ات في الموّحد التجار�  القانون  من 
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 وضع�ة قوان�ن أ�ّ  تجد ال البلدان، مع�م ففي. الراهن الوقت في نفسه الشيء عنها نقول أن �م�ننا ال المشّفرة
 .46التنف�ذ ق�د المشفرة للعمالت القانوني اإل�ار إنشاء يزال ال اآلن وحتى المشّفرة، للعمالت
 سل�ة أل� خاضعة غ�ر المر�ز�ة مشفرة األولى إنّ  فرق، إذ الرقم�ة والعمالت المشّفرة العمالت ب�ن 
 وعلى رقم�ا تداولها يتمّ  مر�ز�ة، عمالت ان�ةوالث إدارتها، أجل من الوس�اء على اإلعتماد يتمّ  وال مر�ز�ة،

 .للوس�اء خاضع مر�ز�  ون�امها اإلنترنت،

 المطلب الثاني: 
 .ض�ةااالفتر  للعمالتالتك��ف االقتصاد� والقانوني 

رة، هل �م�ن القول فرق ب�ن العملة اإللكترون�ة والعملة الرقم�ة والعملة المشفّ لل�عد هذا العرض الموجز 
اإلجا�ة عن  ض�ة نقود؟ أو �عبارة أخر� هل �م�ن أن تتوافر شرو� النقود ف�ها؟ وقبلااالفتر  تهذه العمال إنّ 

 العملة النقد�ة. نعرض لو�ائف النقود والشرو� الواجب توافرها في ،مثل هذه التساؤالت
و وس�لة للتعامالت أ وعلى األخص الثالث الرئ�سة منها؛ وهي: ،لو تأملنا الو�ائف الرئ�سة للنقودف

، و�ذا أهم الشرو� لنجاح أ� 47لحف� الثروة المبادالت، ومق�اس لق�م السلع والخدمات، ومخزن للق�مة أو أداة 
ر الق�مة، لما وجدناها تتحقق �صورة مقبولة في ا، واستقر اإلصداروضب�  عملة ناجحة والتي هي: القبول العام،

من الناح�ة االقتصاد�ة  ه إل�ها الكث�ر من االنتقاداتوجّ يُ  هذه النقود �جم�ع أنواعها وصورها ض�ة، وأنّ ااالفتر  النقود
 أهم�تها ودورها �وحدات نقد�ة. و��ان ذلك في اآلتي: والقانون�ة والفن�ة، والتي تضعف من م�انتها وتقلل من

ات ق�اس ق�م السلع والخدم بها هذه النقود ال تست��ع الق�ام �الو�ائف الرئ�سة للنقود؛ فال �م�ن أن يتمّ  أنّ  .1
ها ال تصلح أن تستخدم �مستودع ذلك التبادل بها، �ما أنّ  �عد يتمّ  ثمّ  ،من تق��مها �عملة أخر�  مباشرة، بل البدّ 

على  للتقلبات الكب�رة والتذبذ�ات المستمرة في ق�متها، وعدم قدرتها على المحاف�ة ان�ر  للق�مة ومخزن للثروة،
 موقف رسمي. ق، أوا، أو فني، أو اختر ئ�ة، وتأثرها السر�ع �أ� حدث تقنياقدرتها الشر 

                                                           
 .26أحمد الس�د لب�ب، المرجع السابق، ص  . -46
 1431بد هللا الحم�د�، وعبد الرحمن عبد المحسن الخلف، النقود والبنوك واألسواق المال�ة، ال�بعة العاشرة، م�تبة الديوان، الر�اض، عبد الرحمن ع  -47

 .19 – 16هـ، ص 
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العمالت  المعلوم أنّ  ومن .48رهاد �م�ن المحاف�ة عل�ه والعمل على استقر ل�س لها سعر رسمي محدّ  .2
لها بواس�ة  االسم�ة تحديد الق�مة الذهبي، يتمّ  االرتبا� �الغ�اء والنقود المتداولة في العالم ال�وم، و�عد فكّ 

ذلك غ�ر  دها العرض وال�لب في األسواق المال�ة، ولكنّ ا الق�مة السوق�ة ف�حدّ ، أمّ دولة السل�ات النقد�ة في �لّ 
 .االسم�ةق�متها  لعدم وجود سل�ة نقد�ة مختصة بتحديد ؛ض�ةامم�ن في العمالت االفتر 

 ،قب أسعارهااوتر ، وتتح�م في عرضها ،عدم وجود أ� سل�ة مال�ة أو ق�ادة مر�ز�ة تضب� إصدارها .3
ت التقن�ة وتحد�ات السوق، واتخاذ المواجهة الت�ور  ت الم�لو�ةاا، وتم�نها من الق�ام �التغ�ر وتدعمها وتحم�ه

 لمواجهة األزمات. ت الحاسمة والسر�عةاالقرار 
ها مجرد أرقام مق�دة في أجهزة الحاسب اآللي، وال تستند إلى أ� غ�اء ل�س لها ق�مة في ذاتها، ألنّ  .4

 سلعي أو قانوني يدعمها و�سندها.
وهذا ما جعلها عرضة . توجد أ� جهة من أ� نوع تتح�م في أسعارها، سو� العرض وال�لب عل�هاال  .5

ر اوهو ما �فقدها أهم شرو� العملة التقل�د�ة، وهو االستقر  التذبذب في ق�متها، ومن ثمّ  ،هنات �ش�ل �ب�ر جداا للمر 
المعادلة الر�اض�ة  �، و�عتمد علىعرضها مر�ز  ألنّ  اعلى األقل في األجل القص�ر. ون�ر  النسبي في ق�متها،

فالعامل الرئ�س المؤثر في أسعارها هو ال�لب  ولذا ؛الخاصة بذلك، فهي تستند لعامل ندرة العرض الكلي لها
 قات،امن أبرزها: الموقف القانوني منها، واألحداث التقن�ة �القرصنة واالختر ، الذ� يتأثر بدوره �عوامل �ث�رة

 .تقن�ة�اإلضافة إلى المخا�ر ال
ع على ا قد �شجّ ممّ  تبادلها �أسماء مستعارة وغ�ر حق�ق�ة؛ تصدر من أشخاص مجهولي الهو�ة، و�تمّ  .6

لعدم معرفة هو�ته الحق�ق�ة،  ؛القانون�ة للمتسبب عمل�ات النصب واالحت�ال المالي، وعدم القدرة على الم�البة
 .49تاء المخدر امو�ل اإلرهاب وشر المشروعة �غسل األموال وت ها أداة فعالة للعمل�ات غ�ركما أنّ 

التي  ر النقد� في الدولاقد ينتج عن انتشارها �عض المخا�ر االقتصاد�ة المتمثلة في تهديد االستقر  .7
ها ال تقع تحت س��رة السل�ات النقد�ة لهذه ألنّ  ؛النقود م في عرض�ش�ع استخدامها ف�ها، ح�ث ال �م�ن التح�ّ 

 الدول. 

                                                           
 لعدم ارتبا� إصدارها ببنك مر�ز� يتح�م في الكم�ات المصدرة منها حتى يتم�ن من تحديد اتجاه ق�متها. -48
ى أن البتكو�ن مثلها �باقي العمالت �م�ن استخدامها من أجل األغراض المشروعة وغ�ر المشروعة، ولكنها تعّد المالذ اآلمن هذا مع التأك�د عل -49

 لألعمال غ�ر المشروعة.
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فشلها في الق�ام  نّ �ض�ة أ�عد ما تكون عن العمالت الحق�ق�ة، و االت االفتر العم �م�ن القول إنّ  ،ولذا
وآل�ة تداولها التي تجعلها أقرب إلى أدوات  ،و�ر�قة تصم�مها ،�الو�ائف األساس�ة للنقود �عود لبن�تها اله��ل�ة

تذبذب أسعارها،  �لّ ا �جب معه عدم التعامل بهذه العمالت في ممّ  هنة منها إلى أن تكون بديال للنقود،ا المر 
 . 50غ�اء قانوني وتن��مي ��فل حقوق المتعامل�ن وعدم وجود

 المطلب الثالث:
 اإلفتراض�ة �العمالت التعامل قبول نطاق

في �ّل الت�ّورات التي حصلت في مجال العمالت االفتراض�ة، أصبح من الصعب أن تبقى الدول في 
؛ لذا تباينت مواقف � في التعامل معها من قبل الدولبّ خالف وتخ مح�ّ منآ� عن هذه الت�ورات، وال تزال 

واعتبارها غ�ر قانون�ة �منعها  من استخدامها ون حذر � إذ المشّرع�ن: من مؤ�د لهذه الصناعة، ومن معارض لها؛
. ولكل فر�ق أسبا�ه الخاصة وزاو�ة الرؤ�ا التي ين�ر إل�ها لهذه 51اعتبارها غ�ر قانون�ة وعدم ذلكدون كل�ة، أو 

 لعمالت.ا
إذ  الرقم�ة؛ العمالت تداول بها يتمّ  التي ال�ر�قة على القوان�ن ترّ�ز �التداول، يتعلق ما كما أّنه في 

 بها يتمّ  التي فال�ر�قة المال�ة، األوراق أو السلع ب�ن ما األصول هذه تصن�ف ��ف�ة حول �ب�ر جدل هناك
 إصدار في الدول �عض بدأت وقد الحال�ة. ان�نالقو  �موجب الرقم�ة العمالت تن��م ��ف�ة ستحدد التصن�ف

 .اإل�ار هذا في جديدة قوان�ن
 وس�تم تقس�م هذه المواقف إلى فر�ق�ن، وهما: 

  

                                                           
 قصي الخن�ز�، البتكو�ن، مرجع سابق. -50
 :عملة �ما أنه ومن المعروف لد� أغلب االقتصادي�ن أن للعملة ثالثة شرو� متى ما توفرت اعتبرت -51

 أن تكون مقبولة للتبادل �ح�ث �قبل البائع أن �أخذه مقابل البضاعة التي تؤخذ منه. 
 أن ��ون مق�اس �م�ن تحديد ق�مة السلعة من خالله. 
 .أن ��ون مستودعا للثروة 

، 2019-10-29، ا�لع عل�ه في 11م�ة، ص أن�ر: مثنى وعد هللا يونس النع�مي، الب�تكو�ن ن�ام الدفع اإللكتروني (الند للند) وح�مه في الشر�عة اإلسال
 www.alukah.net                            مقال منشور على الموقع:
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 الفرع األول:
 االتجاه المؤ�د للتعامل �العمالت االفتراض�ة

 الذ� ن،تكو��الب األخص وعلى ونما، اتسع قد ض�ةااالفتر  العمالت وتبادل قبول ن�اق �أنّ  القول �م�ن
 مقبول جديد كش�ل اإلنترنت شب�ة على المنتشرة المجموعات ب�ن واسعة شهرة اكتسبو  العالمي حضوره فرض

 شرق آس�ا والص�ن وال�ا�ان، ووصلت شهرته إلى أورو�ا وأمر��ا ودول الشرق  دول ذلك وشمل الدفع، أش�ال من
 األوس�.

التعامل بها؛ وذلك  رت موا�ن�ها منحذّ   أّنهاورغم أّن �عض الدول لم تمنع التعامل بهذه النقود، إال
�ب�ر في  ، وتداولها �ش�ل مجهول إلى حدّ )الندّ  إلى من الندّ (ض�ة العدم وجود ضوا�� على العملة االفتر ا ن�ر 

 ما �قلق الجهات الرسم�ة في أنحاء العالم �ش�ل �ب�ر. ف الح�ومات عل�ها، وهواغ�اب إشر 
 ومن أهّم هذه الدول نذ�ر:

 :ياد األورو�االتح .1
رة، فبعض دوله تت�لع للتحول لم �حسم االتحاد األورو�ي أمره �عد �شأن تداول العمالت الرقم�ة المشفّ 

دة لحصار بتكو�ن إلى مر�ز عالمي متقدم لهذه العمالت، مقابل سعي دول أخر� إلى إصدار قواعد مشدّ 
العمالت االفتراض�ة، في ح�ن تستعد  وأخواتها، ودعوة مؤسسات اقتصاد�ة أورو��ة مؤثرة إلى ح�ر تداول

 بورصة شتوتغارت األلمان�ة إل�الق هذا التداول العام المقبل.
 أّن ضر�بة ذ�ر ولكّنه كعملة، الب�تكو�ن بوضع يتعلق محّدد تشر�ع أ�ّ  األورو�ي االتحاد �صدر ولم

 .والب�تكو�ن اإللزامي) النقد(�د�ة التقل العملة ب�ن التحو�ل على تن�بق ال والخدمات السلع ضر�بة/المضافة الق�مة
،      ال 52الدخل) ضر�بة مثل (األخر�  والضرائب والخدمات السلع ضر�بة/المضافة الق�مة وضر�بة

 األورو�ي. والخدمات االتحاد للسلع الب�تكو�ن �استخدام تتمّ  التي المعامالت على تن�بق تزال
 التقل�د�ة بوحدات العمالت تبادل" �أنّ  و�ياألور  االتحاد في العدل مح�مة قضت ،م2015أكتو�ر في

 تعفي في أن الدول األعضاء على �جب" وأّنه "المضافة الق�مة ضر�بة من معفى" ب�تكو�ن "االفتراض�ة العملة
 ،"القانون�ة المناقصة في النقد�ة المستخدمة والق�ع النقد�ة واألوراق �العملة، المتعلقة المعامالت أمور جملة

                                                           
52Régulations of Bitcoin in Selected Jurisdictions". loc.gov. The Law Library of Congress, Global Legal Research  - 

Center. 

161



 وانب القانون�ة واالقتصاد�ة للعمالت االفتراض�ةالج

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

 ينبغي الب�تكو�ن ؛ألنّ  ضر�بة فرض ينبغي ال . ووفقا للقضاة،53سلعة كونها من بدال عملة كو�نب�ت �جعل مّما
 .54للدفع كوس�لة �عامل أن

ين�و�  ه الألنّ  ؛ووفقا للبنك المر�ز� األورو�ي، ال تن�بق قوان�ن الق�اع المالي التقل�د� على ب�تكو�ن
 ،الحال�ة �م�ن توس�عها القواعد االتحاد األورو�ي ذ�روا أنّ خر�ن في اآل غ�ر أنّ  ،على جهات فاعلة مال�ة تقل�د�ة

 لتشمل ب�تكو�ن وشر�ات ب�تكو�ن.
، م2014 ف البنك المر�ز� األورو�ي ب�تكو�ن �عملة افتراض�ة ال مر�ز�ة قابلة للتحو�ل. وفي يول�و�صنّ 

�عمالت مثل ب�تكو�ن حتى افتراضي  البنوك األورو��ة �عدم التعامل �ش�ل ،نصحت السل�ة المصرف�ة األورو��ة
 وضع ن�ام تن��مي. يتمّ 

 مجموعة السبعة في عامالء مال�ة االتحاد األورو�ي خالل اجتماعات ااتخذ وزر لكن من جهة أخر�، 
م�ة ااإلرهاب�ة والتن��مات اإلجر  لمنع التن��مات ؛تكو�ن�بتشديد القوان�ن المتعلقة �استخدام عملة الب ا، قرار م2015

 .العملة في تمو�ل أنش�تها من استغالل هذه
ن تضمّ  و ،إرسال اقتراح البرلمان األورو�ي إلى المفوض�ة األورو��ة للن�ر ف�ه ، تمّ م2016في عام 

 وهو ما تمّ ، لم�افحة غسل األموال واإلرهاب ؛إنشاء لجنة عمل لمراقبة العمالت االفتراض�ةيت�لب  امقترح
المفوض�ة األورو��ة أ�ضا  متقدّ و  .عضوا عن التصو�ت 11مع امتناع  51صوتا مقابل  542تمر�ره من قبل 

وثائق بنما. في عام  الضر�بي �ما �شفت عنها ب�ش�ل خاص اقتراحا "مواز�ا" يهدف إلى منع تقن�ات التهرّ 
لتحديد النشا�ات  ؛والمحاف� المشفرة االقتراح يت�لب تبادالت العملة المشفرة الكشف عن أنّ  تمّ  م،2017

 .55المشبوهة
البتكو�ن نوع  ألمان�ا أولى الدول التي اعترفت رسم�ا �أنّ ى صع�د الدول المنتم�ة لالتحاد، نجد أّن وعل

 ب�تكو�ن هو اآلن أساسا "وحدة ، أعلنت وزارة المال�ة األلمان�ة أنّ م2013 أوت 19في . فاإللكترون�ة من النقود
 ،ت معهاتمّ  المشتر�ات التي ا �عني أنّ وهذ .و�م�ن استخدامها لغرض الضرائب والتجارة في البالد ،حساب"

                                                           
53 -"The exchange of traditional currencies for units of the 'bitcoin' virtual currency is exempt from VAT" (PDF). 
Court of Justice of the European Union. 
54 - Bodoni, Stephanie, Thomson, Amy (22 October 2015). "EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-
Free". Bloomberg Business. Bloomberg. 

، 2019-10-29، ا�لع عل�ه في 23مثنى وعد هللا يونس النع�مي، الب�تكو�ن ن�ام الدفع اإللكتروني (الند للند) وح�مه في الشر�عة االسالم�ة، ص -55
 www.alukah.net/library/0/127382https//:/                             مقال منشور على الموقع:
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 يتعلق ،�فرض ضر�بة واألمر .�ما هو الحال مع معامالت ال�ورو ،�جب أن تدفع ضر�بة الق�مة المضافة
. 56ئباالضر  تكو�ن، في ح�ن �ق�ت المعامالت الفرد�ة معفاة من�الشر�ات التي تتعامل �الب األر�اح التي تحققها�

استخدامها  ها "أموال خاصة" �م�نولكنّ  ،ف �عملة أجنب�ة أو أموال الكترون�ةصنّ �ُ �ن ال ب�تكو أّن الالوزارة  وأضافت
 هذه العملة �عض الشرع�ة في ،�ما منحت مح�مة العدل األورو��ة ."دوائر المقاصة المتعددة األ�راف" يف

الي فهي معفاة من و�الت تكو�ن عملة تقابل السلعة،�، وذلك عندما ح�مت �اعتبار البم2015أكتو�ر من عام 
 تكو�ن.�الب د ال�ورو مقابلاعندما يبادل األفر  ،ائب الق�مة المضافةر ض

 بتشغ�ل المهن��ن للعملة تتعلق م،2014يول�و  11أصدرت وزارة المال�ة الفرنس�ة قوان�ن في كما 
 .57االفتراض�ة، والتبادالت، والضرائب

 2014 ح�ث أصدرت في فبراير  ،االفتراض�ة وتعتبر ح�ومة لو�سمبورغ أكثر الدول دعما لهذه النقود
 ها تدعم بنشا� هذا الت�ور. وتعترف أنّ  ،بالغا تعترف ف�ه بوضع هذه النقودم، 

السماح لمدينة زوغ السو�سر�ة  تكو�ن، عندما تمّ �عملة الب ضمن�ا م2016سو�سرا في عام قبلت  كما
، 58م التكنولوج�ات المستقبل�ةفع زوغ �من�قة تقدّ �وس�لة لدفع رسوم المدينة، في اختبار ومحاولة لد �إضافتها

بب�ع البتكو�ن في آالت التذاكر  السماح لشر�ة الس�ك الحديد�ة الف�درال�ة السو�سر�ة المملو�ة لح�ومتها كما تمّ 
 .59الخاصة بها

 الجنو��ة كور�ا .2
 ،”ش�نت��ة بلو�را”وهذا وفق تقدير  ،عمالت رقم�ة بورصةة عشر  اثنتيمن  كثرأ تملك �ور�ا الجنو��ة 
دوالر  5000يبلغ متوس� رواتبهم شهر�ا  مل�ون، 50الذ� يبلغ  ثلث عدد س�ان �ور�ا الجنو��ة أنّ  إلى �اإلضافة
 األولقام مال فياستثمار�ة معتمدة على المضار�ة  أداة على  ا�ب�ر  ااعتماد عدّ وهذا �ُ  ،صورة ب�تكو�ن في أمر��ي

. 

                                                           
 /post.html-blog/2016/04http://www.onecoinfuture.info ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -56
http://proxy- ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -57

8/17768.pdfpubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/1 
58. Uhlig/jse, Christian (1 July 2016). "Alpine 'Crypto Valley' pays with Bitcoins". DW Finance - 20.September  
59"SBB: Make quick and easy purchases with Bitcoin  -  
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 قوان�ن إلى سنّ  المشّرعون في هذه الفترة سعى �ما الرقم�ة، للعمالت را�ب� سوقا الجنو��ة �ور�ا كما ُتعدّ  
 �العمالت المتعلق المضار�ة مقدار من تخشى لكّنها الص�ن، اتبعته الذ� الح�ر اتجاه من بدال للق�اع، من�مة

 .مشروعة غ�ر أنش�ة في استخدامها إم�ان�ة ومن الرقم�ة،
 من التداول منّصات �منع الجنو��ة الكور�ة المال�ة لخدماتا ه��ة قامت ،م2017 العام من يول�و في 
 تمّ  وعندما. المحل�ة التداول منّصات �عض إغالق في تفكر إّنها اللجنة وقالت جديدة، تداول حسا�ات إصدار

 قانون�ة إجراءات ستتخذ أّنها الردّ  �ان القوان�ن، إصدار في التشّدد عدم الح�ومة من لل�لب عر�ضة تقد�م
 .مشروعة غ�ر أنش�ة أ� ضدّ  صارمة

 ضر�ات إلى تعرضت التي الرقم�ة العمالت لسوق  ومؤلمة صعبة بدايتها ، فقد �انتم2018أّما سنة  
 في حادّ  هبو� إلى أّد� مّما الرقم�ة، العمالت سوق  �شّدة تعارض دول وح�ومات اإلعالم قبل من موجعة

 بورصات عّدة إلى حذف �الح�ومة مّما أد� ذلك، في مةومساه دور الجنو��ة لكور�ا �ان تأك�د و��ل األسعار.
 من �ب�ر �ش�ل الر�بل وتأثر األسعار في الحادّ  التفاوت �سبب وذلك االلكتروني؛ موقعها من الجنو��ة ��ور�ا

 لد� نّ�ة رغم ذلك لم تكن هناك لكن له، السوق�ة الق�مة من دوالر مل�ار 20 نحو إزالة تمّ  ح�ث الحذف، هذا
  .60الرقم�ة العمالت قمع أو لح�ر ر�ا�و  ح�ومة

 الرقم�ة، العمالت صناعة من موقفها توّضح قوان�ن تصدر الجنو��ة �ور�ا بدأت الح�ن، ذلك ومنذ 
 و�البت الحق�ق�ة، �أسمائهم بنك�ة حسا�ات �ستخدمون  عمالء على �الحصول التداول لمنّصات وسمحت
 وأنشأت. بهم الخاصة التشغ�ل ونفقات العمالء، أموال عم للتعامل منفصلة مصرف�ة حسا�ات �إنشاء المنصات

 إلى حال�ا الجنو��ة �ور�ا وتت�لع وت�وراتها، الرقم�ة العمالت يتا�ع المالي، �االبتكار متخصصا قسما اله��ة
 .ومناسب وافٍ  �ش�ل الرقم�ة العمالت صناعة تقن�ن

 :ال�ا�ان .3
 ف�ها، الصناعة بهذه للترح�ب ؛-كما سنر� الحقا–الرقم�ة  العمالت �ح�ر الص�ن ق�ام ال�ا�ان انتهزت

 التداول منّصات من �عدد واعترفت للدفع، ��ر�قة الب�تكو�ن �قبول للتجار ال�ا�ان سمحت م،2017 أوائل ففي

                                                           
، مقال منشور على 2019-10-29ا�لع عل�ه في �ترز، تصر�ح وز�ر المال�ة ��ور�ا الجنو��ة ��م دونج يون فى حديث رسمي نقال عن موقع رو  -60

 الموقع:
-%D8%AAhttps://fxborssa.com/2018/02/08/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7
/D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9% 
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 دوالر مل�ون  500 من أكثر سرقة أكبرها و�ان السرقات، من عدد تسج�ل �عد ولكن. قانون�ا مسجلة كشر�ات
 منّصات من العديد على عقو�ات �إقرار التن��م�ة الجهات قامت ،»كو�نش�ك« ا�ان�ةال� التداول منّصة من

 أعمالها. وقف على منها البعض وأجبرت التداول،
 61اإلمارات العر��ة المتحدة  .4

في ن�سان/أبر�ل، مع خ��  م،2021بلوك تش�ن اإلمارات�ة  إسترات�ج�ةدبي عن إ�الق ت ح�ومة أعلن
ة اإلمارات على السعادة للموا�ن�ن في العالم تعمل بتقن�ة بلوك تش�ن، وتر�ز خ�ّ لتكون أول ح�ومة  ؛�موحة

 .62والمق�م�ن، و�فاءة الح�ومة، والتشر�عات، ور�ادة األعمال العالم�ة
شراء و��ع وتجارة العمالت  سوقا هامة للمستثمر�ن في مجال دبي واإلمارات العر��ة المتحدةوُتعتبر 

المبن�ة على  Onegramإ�الق أول عملة تشف�ر من قبل شر�ة  وتمّ  .ومحل�ة ناش�ة رة من منصات عالم�ةالمشفّ 
 .63مدعومة �االحت�ا�ي الحق�قي من الذهب م،2017تعال�م الشر�عة اإلسالم�ة في دبي في مايو 

اإلمارات العر��ة المتحدة، وذلك � دبي  ، فيBTCتثب�ت أول جهاز صراف آلي لعملة الب�تكو�ن  كما تم
 صرف العملة الرقم�ة فق�. فيفي الوقت الحالي  ينحصر عمل الجهاز، لكن Rixos Premium في فندق

على ت�و�ر القوان�ن الستخدام العمالت الرقم�ة وتكنولوج�ا البلو�ش�ن �ش�ل  ،اإلمارات العر��ة وتعمل
سعود� في إنشاء ها تسعى من خالل البنك المر�ز� الخاص بها مع البنك المر�ز� المن�م في البالد، �ما أنّ 

 .64استخدامها في أغراض ح�وم�ة اقتصاد�ة ل�تمّ  ؛أول عملة رقم�ة عر��ة مشتر�ة ب�ن البلدين
 و�ورصات وأسواق التداول على مستو� الشر�ات والمؤسسات والمحالت التجار�ة .5

                                                           
  على الموقع: 2018جوان  17مواقف أهم دول الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا حول العمالت الرقم�ة المشفرة، منشور بتار�خ  -61
/https://eumlat.net 

، �ما في ذلك االنتقال إلى الوثائق غ�ر 2021 من المعامالت الف�درال�ة �استخدام تقن�ة بلوك تش�ن �حلول عام ٪50تهدف اإلسترات�ج�ة إلى إجراء  -62
 مل�ار دوالر سنوً�ا. 11الورق�ة ل�لبات التأش�رات، ودفع الفوات�ر وتجديد التراخ�ص �استخدام تقن�ة بلوك تش�ن، التي �م�ن أن توفر 

ت�ب من ح�ث حجم األموال التي جمعتها عمل�ات الـ في التر  1، �انت اإلمارات العر��ة المتحدة الدولة رقم Icobenchوفقًا للتقار�ر التي نشرتها  -63
ICO وحدهما. 2019مل�ون دوالر في اإلمارات العر��ة المتحدة في �انون الثاني/يناير وشبا�/فبراير  210. ح�ث تّم جمع حوالي 

ي السوق، فقد اجتازهما اإلمارات العر��ة ف ICOفي الوقت الذ� تستمر ف�ه سنغافورة والمملكة المتحدة في �ونهما أكثر دول يتّم ف�ها عمل�ات الـ 
مل�ون دوالر  210المتحدة ف�ما يتعلق األمر �المبلغ الذ� تّم جمعه. للمز�د من التفص�ل؛ أن�ر: فر�ق عرب بت، اإلمارات تدعم العمالت الرقم�ة وتسجل 

  على الموقع:  2019مارس  10، منشور في 2019كاستثمارات في الق�اع الرقمي في 
/https://arabbit.netالرقمية-العمالت-تدعم-اإلمارات/ 

خبار الب�تكو�ن، دبي: تثب�ت أول جهاز صراف آلي لشراء الب�تكو�ن في فندق ر��سوس بر�م�وم، أول صراف آلي لشراء الب�تكو�ن في أحمد حسن، أ -64
 https://www.bitcoinnews.ae/              على الموقع:  2019مارس  22دبي، منشور بتار�خ 
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على مستو� الشر�ات والمؤسسات والمحالت التجار�ة، لكثرتها  هذه العمالت قبول حصر ال �م�ن
القانون�ة، ومواقع ب�ع ألعاب الف�ديو، واألقمشة،  شر�ات الخدمات عها وشمولها لدول �ث�رة، ح�ث تضمّ وتنوّ 

ب�ع خدمات االستضافة، وحجز أسماء الن�اق والشب�ات االجتماع�ة،  والتخز�ن السحابي، والم�اعم، ومواقع
تقبل التعامل  شر�ات والمحالت التي، وف�ما يلي أمثلة للمؤسسات وال65األنش�ة التجار�ة والخدم�ة من او�ث�ر 

 بهذه العمالت:
  رو�و�و�ن (شر�ةRobocoin( اصر  ومقرها الس ف�جاس، التي استخدمت أول جهاز)  ف آليATM (

 .66لتصبح �ندا أول دولة يوجد ف�ها هذا الجهاز ؛في العالم لعملة البتكو�ن في مدينة فانكوفر الكند�ة
 مؤسسة) Automatic( الشه�رة لتدو�نا منصة تدير التي  )برس وورد WordPress(67.  
 ايدو(البحث لمحر�ات الص�ن�ة الشر�ة�Baidu(68. 
 ا� إ�( الشه�ر اإللكترون�ة داتاالمز  موقع�eBay.(  
 69العالم في اإلنترنت على الس�احة شر�ات أكبر إحد� إكسب�د�ا، شر�ة. 
 70بي بي إس (السو�سر�ة الحديد�ة الس�ك شر�ة(. 

                                                           
سالح، أو المنتجات المح�ورة، أو الشر�ات التي تعمل في مجال مح�ور وتجدر اإلشارة إلى أّن بدا�ات انتشارها �انت في مواقع ب�ع المخدرات أو ال -65

 امل معها.كالقمار، أو األشخاص الذين ��ونون تحت المرا قبة، بل إن (و���ل��س) استخدمتها لتلقي التبرعات من العالم �عدما ح�رت شر�ة ف�زا التع
دولة، و�ز�د   55دول العالم �عد ذلك، وقد بلغ عدد الدول التي يوجد ف�ها هذه األجهزة  وقد انتشرت أجهزة الصرافة للعمالت االفتراض�ة في �ث�ر من  -66

م، وهذه األجهزة تتفاوت في الخدمات التي تقدمها، فبعضها يت�ح إم�ان�ة تبديل الب�تكو�ن �العمالت  2016جهازا حتى نها�ة د�سمبر   953عددها عن  
، مقال منشور على 2019-10-29ا�لع عل�ه في ق� من الشراء للسلع والخدمات من المواقع التي تقبلها، األخر� �الدوالر وال�ورو، و�عضها �مّ�ن ف

 https://coinatmradar.com/countries                الموقع:
) ، و�ساهم Automaticة (توزعه شر� ووردبر�س: ن�ام إدارة محتو� مفتوح المصدر، (مبني بلغة بي إتش بي وقواعد ب�انات ما� إس ��و إل )،  -67

بتقد�م خدمة المدونات المتعددة أو شب�ة المدونات. وحسب إحصائ�ات أل��سا إنترنت  في ت�و�ره مجموعة من الم�ور�ن المت�وع�ن، و�قوم موقع ووردبر�س
     . ان�ر:من المواقع الجديدة تستخدم ووردبر�س %) ٢٢(مل�ون موقع �ستخدم ووردبر�س، �ما أن  من أفضل %) 14.7(فإن 
us-the-in-websites-active-new-of-percent-22-powers-now-https://techcrunch.com/2011/08/19/wordpress 
 2007�ايدو: هو محرك �حث ص�ني وهو المصنف رقم واحد في الص�ن والرا�ع عالم�ا وفقا لمع�ار عدد الز�ارات حسب تصن�ف أل��سا، وفي عام  -68

 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ايدو في بورصة نازداك األمر���ة �أول شر�ة ص�ن�ة. ا�لع عل�ه في م، تم تسج�ل شر�ة �
http://www.alexa.com/siteinfo/baidu.com 

 ساعة. 24مع مالح�ة أّن إكسب�د�ا تقبل التعامل �البتكو�ن، لكنها ال تحتف� �العملة وتحولها إلى دوالر أمر��ي �ل  -69
الس�ك  نت الشر�ة المملو�ة للدولة أنه س��ون بوسع العمالء أن يبادلوا الفرنك السو�سر� �عملة بتكو�ن �استخدام ماك�نات التذاكر، وتعمل شر�ةفقد أعل -70

خالل  الحديد�ة السو�سر�ة مع شر�ة (سو� �ا�) للمدفوعات الرقم�ة من أجل السماح للعمالء بوضع رص�د في حسا�اتهم الرقم�ة (محف�ة بتكو�ن) من
عبدهللا بن سل�مان بن عبد العز�ز الباحوث، النقود االفتراض�ة مفهومها  وأنواعها وآثارها االقتصاد�ة، المجلة العلم�ة لالقتصاد  أجهزة الهواتف الذ��ة.

 .40م (منشور)،  ص 2017، يناير، 1والتجارة، �ل�ة التجارة، جامعة ع�ن شمس، القاهرة، العدد  
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 71برصجامعة ن�قوس�ا في ق . 
  بورصة (موقعpurse(72، الذ� �عمل �وس�� لب�ع الكث�ر من السلع . 
  73على اإلنترنت ء المنتجات والخدماتاالمتخصص في ب�ع وشر  )أوفر ستوك دوت �وم(موقع . 
  74االجتماع�ة وهي شر�ة خاصة تعمل في مجال األلعاب )ز�نجا لأللعاب(شر�ة . 
  75تقبل التعامل �البتكو�نا متجر  )8284(لما �قارب من الذ� �عمل �وس��  )استعمل البتكو�ن(موقع . 
 العمل في عدد من  نس�س�واومقرها سان فر  )كو�ن ب�ز(ا لشر�ة �سمحت الح�ومة األمر���ة رسم�

 . 76داض�ة مع األفر ارخصتا للشر�ة بتداول العملة االفتر  الوال�ات األمر���ة، �ما في ذلك ن�و�ورك و�ال�فورن�ا اللتان
  شر��ا، ب�نهم  28وستش�ل ف�سبوك و، 2020ق عملتها المشفرة العالم�ة في ف�سبوك إ�ال شر�ةتعتزم

اتحاد "ل�برا" إلدارة العملة الجديدة. وال توجد بنوك في الوقت و "ماستر�ارد" و�ا� �الهولدنغز وأو�ر تكنولوج�ز، 
 .77الراهن ضمن المجموعة

  ألف  )200(أكثر  )والكو�ت ق�ر والبحر�نت و ااإلمار (بلغ عدد مستخدم�ها في عدد من دول الخل�ج
ت للدفع، إلى جانب الب�اقة االئتمان�ة ادبي لجعلها أحد الخ�ار  في )جايز اذ� ب�تز (مستخدم، وهو ما حفز م�عم 

 والعملة النقد�ة.
  ووفقا لموقع)Bit Pay( أكثر من  تكو�ن للتجار، فإنّ �األمر��ي الذ� �عالج مدفوعات الب)ألف  )100

 الرقم�ة. م�ع أنحاء العالم تقبل حال�ا هذه العملةشر�ة في ج

                                                           
  ، مقال منشور على الموقع:2019-01-29 ا�لع عل�ه في -71

http://www.aleqt.com/2014/03/07/article_831209.html 
/urrencyc -virtual-http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan     

 https://purse.io/     :مقال منشور على الموقع، 2019-10-29ا�لع عل�ه في  -72
 https://www.overstock.com/ ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -73
 https://www.zynga.com/about ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -74
 tp://usebitcoins.infoht/  ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -75
)، منشور  17021م، العدد ( 2015يناير  30 -هـ  1436ر��ع اآلخر  10م، ان�ر: صح�فة الر�اض، الجمعة  2015وذلك ابتداء من يناير عام  -76

 https://www.alriyadh.com/1017416على الموقع: 
و�خضاع نفسها للقواعد التن��م�ة األم�ر��ة والعالم�ة إذا �انت ترغب في أن وفي هذا الس�اق حّث ترامب الشر�ات على السعي إلى م�ثاق مصرفي  -77

د إلى الالشيء". "تصبح بنكا". و�تب ترامب على تو�تر "لست من أنصار بتكو�ن والعمالت المشفرة األخر�؛ ألنها ل�ست �أموال، إذ تتقلب ق�متها �شدة وتستن
، مقال منشور على الموقع:2019-10-29�ة.. و�وجه رسالة لف�سبوك، ا�لع عل�ه في أبو �بي، ترامب  يهاجم العمالت الرقم –و�االت 

 /ia.com/businesshttps://www.skynewsarab 
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ة أسواق لها عدّ  ض�ة نفسها في عالم المال واألسواق المال�ة؛ ح�ث أنشئاكما فرضت العملة االفتر 
 و�ورصات لتداولها، ومن أشهرها:

  بورصة بي تي سي الص�ن�ة)BTC China(  ُح�ث ض�ة في العالم،ااالفتر  أكبر بورصة للعملة عدّ التي ت 
 دوالر يوم�ا . مل�ون  )60(يبلغ حجم التعامالت ال�وم�ة نحوا من 

  الص�ن�ة. )كو�ن �ايز(بورصة 
 الص�ن�ة. )�ا� هانج( بورصة 
 ) بورصةBitfinex (78للتداول الرقمي في هونغ �ونغ . 
   إم تي جو�س (موقعGOX MT (.ال�ا�اني 
 أضاف محر�ا البحث Google وYahoo المال�ة ألدواتهاتكو�ن �أسعار تحو�ل عملة الب. 

 الفرع الثاني: 
 والحذرة من التعامل �العمالت االفتراض�ة الدول الرافضة

اتخذت �عض الدول  سماح وتأي�د الف�ة األولى من الدول لتداول �العمالت االفتراض�ة،  في مقابل
فة من الح�ر خالل فرض مستو�ات مختل من ،ة ف�ما يتعلق �العمالت االلكترون�ةإجراءات أكثر حدّ األخر� 

 من ب�ن هذه الدول: ونجد ،على تداولها
 الص�ن .1

 تداولها يتمّ  �ان التي الب�تكو�ن، أسعار حر�ة في المؤثر�ن أكبر من الص�ن كانت م،2013 العام في 
 أصبحت التي واإلس�ان األسهم ألسواق بديال استثمارا الوقت ذلك في الص�ن�ون  واعتبرها دوالر، 1000 من �أكثر

 .متزايدة مخا�ر على تن�و� 
 المر�ز�  البنك وأمر الرقم�ة، العمالت سوق  على الخناق تض�ق الص�ن بدأت م،2014 العام في لكن 

 .الرقم�ة العمالت بهذه تتعامل التي الحسا�ات �إغالق الدفع وشر�ات البنوك
 لمنّصات اسما 60بـ قائمة المشّرعون  وقّدم الرقم�ة، العمالت �رح عمل�ات الص�ن ح�رت م،2017 وفي 
 لمنع الص�ن تحّركت الجار�  العام من و�دءا. ف�ها �التحق�ق المال�ة الرقا�ة لتقوم العمالت؛ هذه �رح عمل�ات

                                                           
 https://www.bitfinex.com/، مقال منشور على الموقع: 2019-10-29ا�لع عل�ه في  -78
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 الص�ن�ة الح�وم�ة الو�االت من العديد من الم�ّونة العمل مجموعة أصدرت �ما. ف�ها العاملة التداول منّصات
 .الماضي الثاني �انون  في أنش�تهم إنهاء على �التعدين القائم�ن لحثّ  المحل�ة للسل�ات تعل�مات

تحو�ل الرن�منبي  ، من خاللرةالص�ن من أجل إ�الق عملتهما الرقم�ة المشفّ  عملتمن جهة أخر�، 
 باتت تمثل حال �النسبة لكث�ر�ن في الص�ن في �ل الحرب التجار�ة ف، 79الص�ني إلى عملة مشفرة

 .80المستعرة مع الوال�ات المتحدة
 روس�ا .2

ه �م�ن نّ أوأشار إلى  ،)البتكو�ن(ر المصرف المر�ز� الروسي من استخدام العملة اإللكترون�ة حذّ 
هذه  التعامل بها �عملة مواز�ة مخالف للقانون، �ما أنّ  نّ أو  ،استخدامها في غسل األموال أو تمو�ل اإلرهاب

 ا�ب�ر  اخ�ر  رها، األمر الذ� �ش�لهنة في تحديد سعا قانون�ا إلصدارها، وتعتمد على المر  العمالت ال تملك سندا
"أن�مة الدفع التي تخفي هو�ة المستخدم  لفقدان نسبة �ب�رة من ق�متها. وقال م�تب المدعي العام الروسي:

وال �م�ن  ،عمالت بديلة عدّ تُ  -ومن ب�نها العملة األشهر بتكو�ن- والعمالت اإللكترون�ة واسعة االنتشار
 .81ك�انات القانون�ة"د أو الااستخدامها �معرفة األفر 

 ةاألمر��� المتحدة الوال�ات .3
 إصدار من بدال عل�ها المتوفرة القوان�ن ت�ب�ق ��ف�ة هو التشف�ر �صناعة المتعلق األم�ر�ي النهج كان 

 .العملة �رح وعمل�ات التداول في الناس اشتراك مخا�ر على األضواء تسل��ها إلى �اإلضافة جديدة، قوان�ن

                                                           
)، ستصبح عملة مشفرة، وذلك RMBصرح دونالد تا�س�وت، الرئ�س التنف�ذ� لمعهد أ�حاث البلو�ش�ن، �أّن العملة الص�ن�ة الرسم�ة، الرنم�نبي ( -79

 أبر�ل. 17اء الماضي، خالل مقابلة مع بلومبرج، األر�ع
وفي المقابلة، �شف تا�س�وت أنه �ان في اآلونة األخ�رة في اجتماع مع نائب رئ�س الحزب الش�وعي في الص�ن الذ� أشار إلى أّن الرئ�س 

 شي ج�ن ب�نغ، �عتقد أّن تكنولوج�ا البلو�ش�ن هي واحدة من أهم التقن�ات لمستقبل البالد.
فرضته الح�ومة على تبادل العمالت اإللكترون�ة، أوضح تا�س�وت أّن الص�ن تدرس ح�ر تعدين العمالت  وفي معرض حديثه عن الح�ر الذ�

عاًما لن نستخدم الب�تكو�ن في الص�ن، سوف �ستخدم  20ل�س من الضرور� فعًال الق�ام بذلك لح�ر التبادالت والتعدين، ألننا في “الرقم�ة أ�ًضا، وأضاف:
 ”.لرنم�نبي سوف �صبح العملة الرقم�ة التي س�حولها بنك الص�ن المر�ز� الص�ن�ون الرنم�نبي، فق� ا
: ، منشور على الموقع2019 ،19أحمد حسن، العمالت الرقم�ة في الص�ن ماب�ن الح�ر والت�ب�ق من البنك المر�ز�، أبر�ل  أخبار العمالت االفتراض�ة.

/https://www.bitcoinnews.ae 
بنك الشعب الص�ني (البنك المر�ز� في الص�ن)، أّنه �م�ن القول أّن العملة الجاهزة �اتت جاهزة للعمل.  ونقل موقع "إنغادجت" التقني عن مسؤول في -80

إ�الق  وس�دو أّن الحرب التجار�ة المستعرة ب�ن ���ن وواشن�ن، سّرعت من مساعي السل�ات الص�ن�ة ابتكار عملة رقم�ة خاصة بها. الص�ن تقترب من
 https://www.skynewsarabia.com/business/ منشور على موقع: 2019أغس�س  11اها األمن�ة، عملتها الرقم�ة.. وتكشف مزا�

 currency-virtual-apost.com/opinion/alpetkoanhttp://www.sas/، مقال منشور على الموقع:2019-10-29 ا�لع عل�ه في -81
/markets/currencies/2014/feb/10/353431-http://arabic.arabianbusiness.com/financial - 
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 االستثمار شأن في للمستثمر�ن تحذيرا األمر���ة، والبورصات المال�ة األوراق ه��ة أصدرت م،2017 ففي
 شأن في المتحدة الوال�ات في �ب�ر جدل هناك و�بقى. واالحت�ال التالعب عمل�ات �سبب األسواق هذه في

 وفقا بها صالخا القانوني اإل�ار في ووضعها المال�ة، األوراق أو السلع ب�ن ما الرقم�ة العمالت تصن�ف
 واالحت�ال �التزو�ر تهما ووّجهت العملة، �رح وعمل�ات الجماعي التمو�ل سوق  على اله��ة ترّ�ز �ما. للتصن�ف
 التي للب�تكو�ن اآلجلة العقود منتجات مثل المال�ة �المنتجات أ�ضا اله��ة تهتمّ  �ما .رقم�ة عملة شر�ة لمؤسسي
 وحال�ا، األسواق، هذه في المؤسسون  المستثمرون  اتبعه بديال اتجاها تعتبر والتي ش��اغو، بورصة أصدرتها

 .المنتج هذا من لموقفها اله��ة إعالن الجم�ع ينت�ر
 تهديدا تشّ�لح أن ض�ة من المرجّ اإدخال عملة افتر “ ��ة أنّ �رة الدفاع األمر اأعلنت وز من جهة أخر�، 

 .82”التخ��� للهجمات اإلرهاب�ة �فاءةإذ تز�د في عدم الشفاف�ة، وتساعد سرعة تبادلها على ؛ مال�ا
م، 832013عام في للتحو�ل قابلة مر�ز�ة ال افتراض�ة �عملة الب�تكو�ن األمر���ة الخزانة وزارة وصّنفت 

 يتمّ  الداخل�ة، غ�ر لدائرة �النسبة. م2015 سبتمبر في �سلعة ب�تكو�ن صّنفت للسلع اآلجلة العقود تداول لجنةو
 .84ملك�ة� ب�تكو�ن على ضر�بة فرض

 لهذا العاد� المعنى ضمن أموال هي الب�تكو�ن" �أنّ  اتحاد� قاض قضى ،م2016 سبتمبر لكن في
 .85"المص�لح

ن ضمّ ، �ُ م2019أبر�ل 9، الثالثاء HB 4102م�ش�غان، مشروع قانون وال�ة مجلس النواب في  أقرّ كما 
 لتحق�ق م�اسب مال�ة. ؛ر القانون�ةلكترون�ة في القوان�ن الجنائ�ة المتعلقة �اإلجراءات غ�العمالت اإل

، على إدخال تعديالت على أقسام مختلفة من قانون العقو�ات في هذه الوال�ةعون في صّوت المشرّ و 
العمالت الرقم�ة سوف تدرج في األح�ام المتعلقة �غس�ل األموال واالختالس واالحت�ال  دوا أنّ الوال�ة، ح�ث حدّ 

 .86لمال�ة التي تن�و� على عائدات جر�مة جنائ�ةفي ��اقات االئتمان، والمعامالت ا
                                                           

 currency-virtual-http://www.sasapost.com/opinion/alpetkoan/، مقال منشور على الموقع:2019-10-29ا�لع عل�ه في  -82
83"Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network United States Department 
of the Treasury Before the United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Subcommittee 
on National Security and International Trade and Finance Subcommittee on Economic Policy". fincen.gov. Financial 
Crimes Enforcement Network. 19. 
84IRS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency is Treated as Property for U.S. Federal Tax Purposes; General 
Rules for Property Transactions Apply". www.irs.gov. 
85 Regulación sobre bitcoin avanza con Ley Fintech نسخة محفو�ة 04 د�سمبر 2017 على موقع وا� �اك مش�ن. 

 أصوات مقابل صوت واحد، مّما �عني أّن مشروع القانون س�ذهب اآلن إلى مجلس ش�وخ الوال�ة لمز�د من الدراسة. 108وصّوت مجلس النواب �أغلب�ة  -86
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 المتحدة المملكة .4
 من تحّذر بل جديد، تشر�ع �أ�ّ  تقوم ال فهي المتحدة، الوال�ات نهج نفس على المتحدة المملكة تس�ر 
 ففي التشف�ر، مجال في �ب�را اهتماما البر��ان�ون  المشّرعون  أبد� وقد. الرقم�ة �العمالت المتعلقة المخا�ر

 لدراسة البلو�تش�ن؛ وتقن�ة الرقم�ة العمالت حول بتحق�ق البرلمان في الخز�نة لجنة قامت الماضي، فبراير رشه
 لجنة مع المال�ة الرقا�ة ه��ة تعمل الحالي الوقت وفي المر�ز�، البنك ومهمة عمل على الصناعة هذه تأث�ر

 .الجار�  العام خالل نشرها يتمّ  أن المقرر ومن الرقم�ة، �العمالت متعلقة س�اسة لوضع المر�ز�  والبنك الخز�نة
 االفتراض�ة. مو�� المشّرع الجزائر� من العمالت .5

 األموال، ومبّ�ضي واألسلحة المخّدرات لتّجار واستق�ابها االفتراض�ة، �العملة التعامل خ�ورة إنّ  
 عملة و�لّ  البتكو�نن، تداول منع جعلتها تقّرر الجزائر، تفتقده مح�م إلكتروني لن�ام ت�ّلبها إلى �اإلضافة
 أو �الصك الدفع وعمل�ات النقد�ة واألوراق �الق�ع الماد�ة الدعامة”لـــ إلفتقادها نقد�ة؛ تغ��ة لها ل�س افتراض�ة
 شراء أو ح�ازة أو استعمال أ� �منع الذ� ،2018 المال�ة قانون  �مقتضى المنع هذا جاء وقد البنك�ة. �الب�اقة

 الجزائر، في االفتراض�ة العمالت تداول ن�اق ض�ق على تدلّ  الب�انات أنّ  ورغم .87تراض�ةاالف للعمالت ب�ع أو
 .انتشارها لضب� صرامة أكثر قوان�ن وضع المشروع، هذا على مصادقتها �عد تعتزم الح�ومة أنّ  إال

 عمن من السل�ات موقف واالتصال، اإلعالم تكنولوج�ات في ومتخّصصون  اقتصاديون، خبراء و�فّسر 
 في خاصة األجنب�ة، العمالت من الجزائر احت�ا�ي حما�ة �محاولتها البالد، في اإللكترون�ة العمالت تداول
 التحّ�م عدم مخافة البلدان، من الكث�ر موقف عن �ختلف ال متفهما، موقفا �ان منعها أنّ  و�عتقد الراهن. الوقت
 البلو�تش�ن تكنولوج�ة على تعتمد العمالت هذه ألنّ  تتبعها؛ لصعو�ة وذلك الحقا، االفتراض�ة التبادالت بهذه

                                                           
في جوان من العام الماضي، قّدم المجلس التشر�عي لوال�ة م�ش�غان، مشروعي قانون �صنفان الب�انات ، فعه في مجال العمالت الرقم�ةولم ��ن األول من نو 

إصا�ة شخص آخر أو “، و�نو� ”بتزو�ر سجل عام أو تغ��ره أو تزو�ره“إّن أ� شخص �قوم  HB 6257المعدلة على تكنولوج�ا البلو�ش�ن �جر�مة. �قول 
 ”.عاًما 14�جنا�ة �عاقب عل�ها �السجن لمدة ال تز�د عن “، سوف �حاكم ”�ال عل�هاالحت

) �اإلضافة إلى العمالت DLT�غ�ر قانون العقو�ات م�ش�غان الحال�ة لتشمل تعر�فات لدفتر األستاذ الموزعة (  HB 6258وهومشروع قانون آخر، 
 لس الش�وخ في نها�ة العام الماضي، ولم يتم اتخاذ أ� إجراء �عد ذلك.الرقم�ة، وأح�ل مشروعي القانون إلى اللجنة القضائ�ة �مج

 أحمد حسن، اخبار العمالت االفتراض�ة
 https://www.bitcoinnews.ae/على الموقع: 2019أفر�ل  10العمالت اإللكترون�ة يتّم إدراجها في القوان�ن الجنائ�ة في وال�ة م�ش�غان، منشور بتار�خ 

�عاقب على �ل مخالفة لهذا …..ُ�منع شراء العملة االفتراض�ة و��عها واستعمالها وح�ازتها) :”76(ج.ر. عدد  2018من  قانون المال�ة  117المادة  -87
 ”.الح�م،�بًقا للقوان�ن والتن��مات المعمول بها
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Blockchain، الضرائب، من والمتهّر��ن المشبوهة المعامالت أصحاب لد� للب�تكو�ن، رّوج الذ� األمر وهو 
 .88واالستثمارات المشار�ع أصحاب من

 :خاتمة
 قسم�ن:لالعمالت االفتراض�ة تنقسم  أنّ ��م�ن القول  األخ�رفي 

ما د و�نّ فل�ست مح�ومة بن�ام دولة محدّ  ،مافتراض�ة ال مر�ز�ة أ� ل�س لها مر�ز تح�ّ األول: عمالت 
 . Bitcoinوذلك مثل عملة البتكو�ن  ،مفتوح عن �ر�ق اإلنترنت يتعامل معه الناس برنامج

 خضع ألن�مة وتعل�مات مثل عملة الر�بلتو  ،الثاني: عمالت مر�ز�ة تتح�م ف�ه الدولة المصدرة أما
Ripple. 
أو  اف�ز�ائ� ال�س لها وجود ، أنّ فتراض�ةاالعملة ال ولعّل أهّم المخاوف التي تعترض الدول في اعتماد 

�اعتبارها عملة افتراض�ة �جر� تداولها ب�ن و  .�م�ن رصد حر�ته في الن�ام النقد� أو المصرفي املموس اوجود
 .د�النّ  حا �مبدأ الندّ ص�الاتها على ما �عرف سات عبر اإلنترنت، التي تعتمد تعامالاألفراد أو الشر�ات والمؤسّ 

بن�تها التحت�ة،  ض�ة مد� ضعف وهشاشةات بها العمالت االفتر نت األحداث والمواقف التي مرّ ��ّ و 
فقد  .ف عل�ها وحمايتهاافتراض�ة واإلشر اال واألثر السلبي الناتج عن عدم وجود إدارة تتولى إصدار النقود

ة في أسعارها عند أ�س� المواقف بات الحادّ ت والتقلّ امن الهزّ  لعدد )البتكو�ن(الرئ�سة ض�ة االعملة االفتر  ضتتعرّ 
 هو المضار�ة ومحاولة ،ض�ةاممن �قتنون العملة االفتر  �ب�ر هدف عدد نّ أ أضف إلى ذلكاالقتصاد�ة. 

 المشروعة.المعامالت غ�ر  بات في أسعار صرفها، �اإلضافة إلى استخدامها في �عضاالستفادة من التقلّ 
قد  ،من المحتمل أن ��ون لها األثر األكبر خالل العقود القادمة التي تقن�ةال لكن من جهة أخر�،

البتكـو�ن أو ما ُ��لق عل�ه  :التقن�ة األساس�ة القادمة هي "العمـالت الرقم�ة" مثلفوصلت �الفعل. 
والغموض يوّلد الشك. وجاءت أصًال  تقن�ة مازالت محا�ة �الغموض،هذه ال المش�لة أنّ و  ".Blockchainالـ"

المتبادل في المنفعة ب�ن الناس، خصوصًا مع الدور الذ� ال يبدو عادًال في توز�ع الثروات،  لتقضي على الشكّ 
ودخول البنوك والمؤسسات �وسائ� مر�ز�ة ال تبدو عادلة �وال الوقت في المعامالت األفق�ة ب�ن المتعامل�ن 

ل فق� مجّرد مثّ �البتكو�ن ال  أنّ  -كما تش�ر أغلب الدالئل-األموال وس�ولتها. و�بدو في ما يتعلق �حر�ة توز�ع 

                                                           
 ، مقال منشور على الموقع:2019-10-29نس�بة عالل، واقع سوق العمالت االفتراض�ة في الجزائر، ا�لع عل�ه في  -88
/ps://www.echoroukonline.comhtt 
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ل ثورة انقالب�ة �املة على مفهوم "المر�ز�ة" الذ� تلعبه دول وح�ومات مثّ �عملة افتراض�ة جديدة، �قدر ما س
 احش.ينتج عنه الكث�ر من األزمات التي �ع�شها الناس من فقــر مدقع أو ثراء ف ،وأسواق

ه مجرد وس�لة رقم�ة ال �م�ن إنكـاره أو اتهـامه �أنّ  ،العملة االفتراض�ة أصبحت واقعًا أص�الً  أنّ  والحق�قة
والخداع. على النق�ض، يبدأ االستفسـار الحائر في ال�هـور: ��ف سنع�ش ح�ـاتنا في المستقبل  أخر� للغّش 

عصر جديد مختلف �ل�ًا عن �ق�ـة العصـور السا�قة �استخدام هذه العملة؟ .. هل نحن في نها�ة عصـر و�دا�ة 
 التي عاصرها اإلنسـان �مفهـوم "النقود"؟

 

 قائمة المراجع والمصادر:
 الكتب والمؤلفات:أوًال: 

ز البحثي في مة لمر�ز التم�ّ إبراه�م بن أحمد بن محمد �حي، النقد االفتراضي، بتكو�ن نموذجا، ورقة مقدّ  .1
 فقه القضا�ا المعاصرة.

دراسة تحل�ل�ة مقارنة، دار الجامعة  ،الماه�ة والتن��م القانوني ،لكترون�ةد الس�د لب�ب، الدفع �النقود اإلأحم .2
 .2009الجديدة، االس�ندر�ة، مصر، 

، دار الجامعة -دراسة مقارنة–حوالف عبد الصمد، الن�ام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني في الجزائر  .3
 .2016الجديدة، اإلس�ندر�ة، مصر، 

، 1جو�ل �رتزمن، موت النقود، ترجمة د. محمد بن سعود العص�مي، دار الم�مان للنشر والتوز�ع، �:  .4
 م. 2012 -هـ 1433

شر�� محمد غنام، محف�ة النقود اإللكترون�ة، رؤ�ة مستقبل�ة، دار الجامعة الجديدة، اإلس�ندر�ة، مصر،  .5
2007. 

سائل الدفع، تن��مها القانوني والمسائل الناش�ة عن لكترون�ة �إحد� و �ارق محمد حمزة، النقود اإل .6
 .2011استعمالها، ال�بعة األولى، منشورات ز�ن الحقوق�ة، ب�روت، لبنان، 

لكتروني والنقود الرقم�ة، دراسة مقارنة، مؤتمر األعمال المصرف�ة نب�ل صالح محمود العر�ي، الش�ك اإل .7
) ر��ع األول 11-9ارات العر��ة المتحدة بدبي، المنعقد في الفترة (لكترو�نة ب�ن الشر�عة والقانون، جامعة اإلماإل

 .2003هــ/ الموافق ما�  1424
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عبد هللا بن سل�مان بن عبد العز�ز الباحوث، النقود االفتراض�ة مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصاد�ة، �ل�ة  .8
عود اإلسالم�ة، منشور �المجلة العلم�ة اإلمام محمد بن س قسم االقتصاد، جامعة -االقتصاد والعلوم اإلدار�ة

 .2017يناير  1جامعة ع�ن شمس، القاهرة، العدد –لالقتصاد والتجارة، �ل�ة التجارة 
 عبد الرحمن عبد هللا الحم�د�، وعبد الرحمن عبد المحسن الخلف، النقود والبنوك واألسواق المال�ة، دار .9

 هـ. 1417الخر�جي للنشر والتوز�ع، الر�اض، 
 :المقاالت عبر االنترنت: ثان�اً 

أحمد حسن، اخبار الب�تكو�ن، دبي: تثب�ت أول جهاز صراف آلي لشراء الب�تكو�ن في فندق ر��سوس  .1
 على الموقع:     2019مارس  22اف آلي لشراء الب�تكو�ن في دبي، منشور بتار�خ بر�م�وم، أول صرّ 

            https://www.bitcoinnews.ae/ 
، 2019, 19ن ماب�ن الح�ر والت�ب�ق من البنك المر�ز�، أبر�ل أحمد حسن، العمالت الرقم�ة في الص� .2

 /https://www.bitcoinnews.aeمنشور على الموقع: 
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 المل�ص

ها ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات وتوسع وتنوع أنش�تها في الحقبة الراهنة، �ش�ر إلى أنتنامي إن 
ز�ادة رضا المجتمع  �ما ف�ه�اتت تمثل مساراً موثوقاً لتحس�ن أعمال الشر�ة وتحق�ق رضا أصحاب المصالح ف�ها 
 المح�� �الشر�ة من خالل اإلسهام في تحق�ق تنم�ة اقتصاد�ة واجتماع�ة مستدامة.

المتقدمة عنها في الدول إن أنش�ة المسؤول�ة االجتماع�ة ما تزال تسجل انتشارًا أوسع ب�ن الشر�ات في الدول 
النام�ة، مع اإلشارة إلى أن الشر�ات في الدول النام�ة بدأت تمارس المسؤول�ة االجتماع�ة �ش�ل أكبر في 
العقدين األخ�ر�ن مما �ان عل�ه الحال قبل ذلك، لكن ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول النام�ة 

�عاد النشا�ات الخ�ر�ة على حساب النشا�ات االقتصاد�ة والتنمو�ة والب���ة ما تزال تع�ي وزنًا أكبر وأولو�ة أل
التي تعد أكثر أهم�ة �النسبة للمجتمعات المستف�دة، و�ن هذه المسألة �م�ن مالح�تها في الدول العر��ة 

�ة للشر�ات واالسالم�ة ح�ث أن عددًا �ب�رًا من رجال ومن�مات األعمال ما يزال ين�ر إلى المسؤول�ة االجتماع
 .كنوع من أنواع فعل الخ�ر والصدقة

من ناح�ة ثالثة فإن ثمة جدالً مايزال قائماً ب�ن فر�ق�ن؛ األول يناد� ببقاء المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات �نشا� 
�وعي تقوم �ه الشر�ات، وفر�قًا ثان�ًا يناد� �جعل هذا النشا� ملزمًا للشر�ات عن �ر�ق سن قوان�ن ملزمة 

 ت، و�ن �نا نر� أن الكفة حتى ال�وم تم�ل لصالح فكرة الت�وع. للشر�ا

إن دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ُتعدُّ من الدول األولى في العالم في تقد�م العون والمساعدة ألبنائها والمق�م�ن 
ة التي تقوم ونحن نعتقد أن النشا�ات االجتماع� ف�ها، و�ذلك للمجتمعات الفق�رة في منا�ق أخر� من العالم،

بها الح�ومة في دولة اإلمارات ُتعد أكبر وأوسع من النشا�ات التي تقوم بها من�مات األعمال في الدولة، 
ومن�مات األعمال في الدولة إلى المسؤول�ة المجتمع�ة  Executivesناه�ك عن ن�رة العديد من التنف�ذي�ن 

 على أنها نوع من فعل الخ�ر أو الصدقة.

القانوني فإن دولة اإلمارات �حاجة إلى قانون شامل وعصر� ين�م �ل ما يتصل �المسؤول�ة من ح�ث اإل�ار 
  ، وذلك بدًال من تعدد المراجع التشر�ع�ة لمسألة المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات.االجتماع�ة للشر�ات في الدولة
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SUMMARY 

The growing practice of Corporate Social Responsibility: CSR and the expansion 
and diversification of its activities in the current era, indicate that it represents a 
reliable path to improve the business and achieve the satisfaction of its 
stakeholders, while increasing the satisfaction of its community by contributing to 
the creation of sustainable economic and social development.  
However, the practice of CSR in developing countries continues to give greater 
weight and priority to the dimensions of charitable activities, at the expense of 
economic, developmental and environmental activities that are more important to 
recipient communities. This issue can be seeing in the Arab and Islamic countries, 
as large number Executives and business organizations continue to view CSR as 
a kind of charity.  
On the other hand, there is still controversy between two teams: the first calls for 
CSR to remain a voluntary activity, and a second group calls for making this activity 
binding on companies by issuing laws, noticing that today the caste tends to favor 
volunteering rather than binding. Thirdly, CSR activities continue to be more 
prevalent among firms in developed countries than in developing countries, noting 
that companies in developing countries have begun to exercise greater social 
responsibility in the last two decades than before. 
The United Arab Emirates is one of the first countries in the world to provide 
assistance its citizens and residents as well as to poor communities in other parts 
of the world. 
The government's social activities in the UAE are bigger and broader than the 
activities of business organizations. 
In terms of legislative framework, the UAE needs comprehensive and modern 
legislation regulating all CSR in the country, rather than a multiplicity of legislative 
references to CSR. 
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 المقدمة

   المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�اتوالمجتمعات ومن�مات األعمال اهتمامًا متزايدًا �ُتبد� الح�ومات   
Corporate Social Responsibility(CSR)  ألنها ُتعّبر عن مد� التزام من�مات األعمال �الق�ام بدور

لتي �عاني منها تنمو� لمجتمعاتها، إذ ال ينبغي تر��ز �ل اهتمامها على تع��م األر�اح دون مراعاة للمش�الت ا
المجتمع المح�� بها. فقد أثبتت التجارب خالل العقود األخ�رة أن مشار�ة المن�مات في تنم�ة مجتمعاتها 
ينع�س إ�جاب�اً عل�ها، ح�ث ستكسب تعا�ف أفراد المجتمع األمر الذ� س�سهم في ز�ادة مب�عاتها و�التالي ز�ادة 

 أر�احها.

حول العالم أنه �قي نشا�ًا �وع�ًا تقوم �ه الشر�ات من تلقاء نفسها،  إن ما �م�ز النشا� المجتمعي للشر�ات
من دون وجود تشر�عات ُتلزمها بذلك، وهذه المسألة تمثل ال�وم نق�ة جدل ب�ن المؤ�دين لبقاء المسؤول�ة 

 االجتماع�ة عمًال �وع�ًا، و��ن الداع�ن لتحو�لها إلى ش�ل قانوني ُملزم للشر�ات.

ير� �ل منها المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات من زاو�ته، فهناك االتجاه االقتصاد� الذ�  ثمة اتجاهات فكر�ة
ير� أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة تتحقق تلقائ�ًا �مجرد دفعها لرواتب العمال، وتقد�م خدمات أو سلع وفق 

من�مات األعمال هي  ممارسات تجار�ة سل�مة، �المقابل هناك االتجاه االجتماعي الذ� ير� أن مسؤول�ة
مسؤول�ة اجتماع�ة تكون �التواز� مع المسؤول�ة االقتصاد�ة، في ح�ن أن االتجاه الثالث وهو االتجاه 

 االجتماعي الذ� ير� أن تخصص الشر�ات نسبة من أر�احها �مساهمات مجتمع�ة. -االقتصاد�

سؤول�اتها الفرع�ة تتنوع وتتسع، لكن كما تنبغي اإلشارة إلى أن أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات أ� م
المش�لة تكمن في ترت�ب هذه المسؤول�ات الفرع�ة، ففي ح�ن نر� أن ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة في الدول 
المتقدمة تتبع التسلسل التالي حسب األهم�ة: المسؤول�ة االقتصاد�ة تل�ها المسؤول�ة القانون�ة ثم المسؤول�ة 

مسؤول�ات الخ�ر�ة والت�وع�ة، نجد أن ترت�ب هذه المسؤول�ات الفرع�ة في الشر�ات في االجتماع�ة وأخ�رًا ال
الدول النام�ة تر�ز في مع�مها على المسؤول�ات الخ�ر�ة وهذا ل�س في صالح هذه الدول التي تعاني من �واهر 

 الب�الة والفقر واألم�ة وتفشي األمراض وتخلف البنى التحت�ة والخدمات العامة.

 في العقود األخ�رة مفاه�م جديدة تخص الجانب االجتماعي والو�ني للشر�ات منها: أخالق�ات�هرت 
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األعمال، موا�ن�ة الشر�ات، الشر�ات األكثر أخالق�ة، الشر�ات األفضل سمعة، اإلدارة �الق�م، وغ�رها من  
 المفاه�م التي نر� أنها ُتمّثُل امتدادًا لمفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة.

� في فهم المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في ثقافة الشر�ات ورجال األعمال في الدول العر��ة واإلسالم�ة ثمة خل
ح�ث يدرجها �ث�رون في إ�ار التكافل االجتماعي و�التالي الّصدقة وفعل الخ�ر، أ� أن المساهمات االجتماع�ة 

ن�اق المسؤول�ات االجتماع�ة للشر�ات تصٌب في مع�مها في العمل الخ�ر�، وهذا الفهم �عٌد قاصرًا ألن 
 يتجاوز األعمال الخ�ر�ة ل�صٌب في المساهمة في تحق�ق تنم�ة مستدامة.

إن دولة اإلمارات العر��ة المتحدة _سواء عبر المن�مات الح�وم�ة أو عبر من�مات األعمال_ �انت سباقة 
تن��م المساهمات المجتمع�ة للشر�ات للدعم المجتمعي سواء داخل الدولة أو خارجها، وتعمل الح�ومة على 

لتتجه إلى تحق�ق تنم�ة المجتمع المحلي والحفا� على الب��ة. وقد قامت �سن التشر�عات وأصدرت القرارات التي 
تن�م أنش�ة المسؤول�ة المجتمع�ة، لكن ق�اع المسؤول�ة المجتمع�ة ما زال �حاجة إلى مز�د من التن��م والعمل 

 هذا الق�اع قادر على المساهمة المجتمع�ة ��ر�قة أفضل وأكثر فاعل�ة. ونشر الثقافة، ح�ث أن

 مش�لة البحث

إن أولى اإلش�ال�ات التي ��رحها البحث تتمثل في تكلفة ممارسة المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات على أر�احها 
ن البحث ��رح إش�ال�ة ومستقبلها، ما يدفع �عض الشر�ات لعدم ممارستها أو ممارستها �الحد األدنى، و�ذلك فإ

انخفاض مستو� ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول النام�ة عنها في الدول المتقدمة، من ناح�ة 
ثان�ة فإن البحث ��رح اش�ال�ة الجدل القائم �شأن قوننة أم عدم قوننة المسؤول�ة االجتماع�ة، وأخ�رًا ��رح 

مسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات مازال غ�ر م�تمل وال بد البحث اش�ال�ة أن اإل�ار القانوني لل
 من استكماله. 

 تساؤالت البحث

 ان�القًا من مش�لة البحث فإن الدراسة تحاول اإلجا�ة على التساؤالت التال�ة:

من هل تؤثر ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة على ر�ح�تها؟ وماهي المزا�ا التي تجن�ها الشر�ة  .1
 وراء ذلك؟

182



 وللمجتمع للشر�ات ُملّحة ضرورة االجتماع�ة المسؤول�ة

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

، هل إن ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول النام�ة تس�ر �الوت�رة ذاتها في الدول المتقدمة .2
 ؟وهل تحمل ذات األ�عاد

هل من األفضل أن تبقى المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات نشا�ًا �وع�ًا؟ أم ينبغي تحو�لها إلى نشا�  .3
 ُملزم للشر�ات؟

سؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في العالم العر�ي؟ وهل إن ممارسة هذه المسؤول�ة ك�ف ُين�ر إلى الم .4
 تس�ر في اتجاه تحق�ق التنم�ة المستدامة للشعوب العر��ة؟ 

إن دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ق�عت شو�ًا �ب�رًا في تن��م وممارسة المسؤول�ة المجتمع�ة    .5
 أم أن ثمة ما ينبغي عمله في هذا المجال؟  للشر�ات، فهل وصلت إلى المعاي�ر الدول�ة،

 أهداف البحث

 ان�القًا من مش�لة البحث فإن أهداف البحث تتمحور حول األهداف الرئ�سة التال�ة: 

البحث في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات من ح�ث: مفهومها، أ�عادها، أهم�تها، وأثر ت�ب�قها على  .1
العالقة ب�نها و��ن �ل من: أخالق�ات األعمال واإلدارة  مستقبل الشر�ة، و�ذلك تسل�� الضوء على

 والعمل، وموا�نة الشر�ات.
البحث في الجدل القائم �شأن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات ب�ن �قائها �نشا� ت�وعي، و��ن تحو�لها  .2

 إلى نشا� ُملزم للشر�ات �فرضه القانون.
 ات في العالم العر�ي. تسل�� الضوء على واقع المسؤول�ة االجتماع�ة للشر� .3
البحث في واقع المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة مع التر��ز على  .4

 اإل�ار التشر�عي النا�م لها، و�ذلك آفاق ت�و�ر ممارستها. 

 أهم�ة البحث

ن المتوقع أنها ستتنامى أكثر ال شك أن المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات قد تنامت في العقود الثالثة األخ�رة، وم
في المستقبل بناء على ما ُتبد�ه الح�ومات والشر�ات حول العالم بهذا الموضوع، ولعل أول خ�وة في ت�ور 
ممارسات المسؤول�ة االجتماع�ة تبدأ بنشر الوعي والثقافة المجتمع�ة حول أهم�ة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، 
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 في تعز�ز الوعي �أهم�ة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، خاصة وأن دولة نأمل أن ��ون هذا البحث مف�داً 
 اإلمارات العر��ة المتحدة تبذل قصار� جهدها لحث الشر�ات على تنف�ذ مسؤول�اتها المجتمع�ة.  

 منهج�ة البحث

 سوف نقوم �استخدام مز�ج من عدة مناهج �حث�ة وهي:

الجتماع�ة للشر�ات، ثم سوف نستخدم المناهج التحل�لي والمقارن المنهج الوصفي لإلحا�ة �موضوع المسؤول�ة ا
لفهم واقع المسؤول�ة المجتمع�ة في عالمنا العر�ي واإلسالمي ومقارنة ذلك مع الدول المتقدمة، ثم منهج دراسة 

 الحالة لبحث واقع المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات واستخالص النتائج. 

 خطة البحث

: المبحث األول �عنوان: ماه�ة مبحث�ن اثن�نقًا من أهداف البحث ومن مش�لة البحث، فقد تم تقس�مه إلى ان�ال
المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، و�تضمن أر�عة م�الب وعدد من الفروع والفقرات التي سوف تتناول التعر�� 

لمسؤول�ة االجتماع�ة �األخالق�ات و�موا�نة وعالقة ا�المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، ثم أ�عاد هذه المسؤول�ة، 
 الشر�ات، والبحث في �واع�ة أم قوننة المسؤول�ة االجتماع�ة.

أما المبحث الثاني فس��ون �عنوان: المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول العر��ة، وفي دولة اإلمارات 
لفروع والفقرات تتناول البحث في واقع العر��ة المتحدة على وجه الخصوص، و�تضمن ثالثة م�الب وعدد من ا

المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في العق�دة اإلسالم�ة، وفي دول من�قة الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا، ثم 
االنتقال إلى دراسة واقع وآفاق المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات. إضافة إلى الخاتمة والنتائج 

 والتوص�ات.
 لبحثمصطلحات ا

المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، الشر�ات األخالق�ة، موا�ن�ة الشر�ات، أخالق�ات اإلدارة، االستجا�ة 
 االجتماع�ة، المسؤول�ة المجتمع�ة في دولة اإلمارات، صندوق المسؤول�ة المجتمع�ة في دولة اإلمارات.
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 المبحث األول

 ماه�ة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات

ة أعمال إال وقد قامت_ أو تفكر �الق�ام_ �ش�ل من أش�ال المسؤول�ة تجاه مجتمعها، و�ن الشر�ات ال توجد من�م
فعلت ذلك إما ان�القًا من ثقافتها التن��م�ة ومن الق�م التي تؤمن بها وسع�ًا لتحق�ق م�اسب من وراء ذلك، أو 

فإن من المؤ�د أن أهداف الشر�ة من  أنها تقوم بذلك �ضغ� من المجتمع ومن�ماته المدن�ة، وأ�ًا ��ن السبب
 ممارسة مسؤول�اتها االجتماع�ة تتمثل في تحس�ن سمعتها وصورتها في المجتمع مّما �سهم في ز�ادة أر�احها.

من ناح�ة ثان�ة فإنه ال يوجد اتفاق حول أ�عاد وترت�ب األولو�ات للمسؤول�ات الفرع�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة، 
 على �واع�ة المسؤول�ة االجتماع�ة أو قوننتها.كما أنه ال يوجد اتفاق 

 ان�القًا من ذلك فإن هذا المبحث سوف يتضمن الم�الب التال�ة: 
 الم�لب األول: مفهوم وخصائص ومزا�ا المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات

 الم�لب الثاني: أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات
 خالق�ات الم�لب الثالث: المسؤول�ة االجتماع�ة واأل

 الم�لب الرا�ع: �واع�ة أم قوننة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات 

 المطلب األول: مفهوم وخصائص ومزا�ا المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات

 وأهم�تها وتطورها مفهومها -الفرع األول

ال�د العاملة  ت�ورًا في حجم المؤسسات، وتفاقم األزمات �سبب ز�ادة استغالل 20الر�ع األول من القرن  شهد
 Internalو�هور النقا�ات، ما ساهم في بروز وت�ور ما �م�ن تسم�ته �المسؤول�ة االجتماع�ة الداخل�ة 

Social Responsibility ،التي �انت ُتعنى بتأم�ن السالمة واألمن في أماكن العمل، وتقل�ص ساعات العمل ،
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، فقد �ان مفهوم المسؤول�ة 20القرن  من األول النصف ��لةواستمر هذا المفهوم . 1والرعا�ة الصح�ة. الخ
 االجتماع�ة مقتصرًا على إرضاء أحد أصحاب المصالح في المن�مة

 العاملون ف�ها. وهم 
الذ�  R. Bowen .H�عود الفضل في �هور المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات �مفهومها األشمل إلى بوو�ن 

 responsibility of the businessman Socialل األعمال نشر �تا�ًا �عنوان: المسؤول�ة االجتماع�ة لرجُ 
م وقد لقي الكتاب المذ�ور اهتمامًا �ب�رًا سواًء من قبل الباحث�ن أو من قبل من�مات 1953و�ان ذلك في سنة 

 . 2األعمال
قد األخ�ر ب�َد أن المسؤول�ة االجتماع�ة لم تكن حاضرة في المن�مات، ولم تكن تمثل استرات�ج�ة إدار�ة حتى الع

ح�ث �ان التر��ز على حصر ممارسة األعمال �اتجاه تحق�ق حاجات أصحاب المصالح في  20من القرن 
 .3المن�مة

فقد شهدت العقود الثالثة األخ�رة اهتمامًا متزايدًا من قبل من�مات األعمال �مسؤول�اتها االجتماع�ة، ألنها 
 دة قدرتها التنافس�ة وز�ادة مب�عاتها و�التالي أر�احها. أدر�ت أن ممارسة هذه المسؤول�ة، سوف تؤد� إلى ز�ا

�العودة إلى مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات فإنه يوجد عدة تعر�فات لها، و�لها تدور حول ذات المعنى، 
وهو: تحٌمل الشر�ات لمسؤول�تها تجاه أصحاب المصالح من: حملة األسهم (المالك�ن) والمستهلك�ن والعمالء 

مجهز�ن والعامل�ن والب��ة والمجتمع. أ� أن هذا المفهوم �عني التزام الشر�ات ل�س فق� بتحق�ق أر�اح وال
 لمساهم�ها، بل تمتد مسؤول�اتها لتشمل الب��ة، والعامل�ن، وتنم�ة وخدمة المجتمع الذ� تعمل ف�ه. 

  :المسؤول�ة االجتماع�ة على أنها Druckerب�تر دراكرعّرف 

                                                           
)، ت�ب�قـات المسؤول�ة االجتماع�ة الخارج�ة للمؤسسات شر�ة �و�ا �وال �نموذج، ورقة مقدمة إلى 2016تل�الني فا�مة الزهراء، جصاص محمد، ( 1

 - 15-14تنم�ة المستدامة، المنعقد بتار�خ دور المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغ�رة والمتوس�ة في تدع�م استرات�ج�ة ال :حول 13الملتقى الدولي 
 .7ص كل�ة العلوم االقتصاد�ة، جامعة حس�بة بن بوعلي، الجزائر.

2 Carroll, A. B. (1999), corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, business & society.3rd 
Edition pp. 268. 
3 Bice, S. (2015). Corporate social responsibility as institution: A social mechanisms framework. Journal of Business 
Ethics, 143(1), 1. PP.19. 
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ألعمال تجاه المجتمع الذ� تعمل ف�ه وأن هذا االلتزام يتسع �اتساع شر�حة أصحاب المصالح "التزام من�مة ا
 .4في هذا المجتمع وتباين توجهاتهم"

وجهة ن�ر ح�ث تر� أن المسؤول�ة االجتماع�ة تمثل: "التزامًا أخالق�ًا و�نسان�ًا وأدب�ًا فلها  Holmesأما هولمز 
 �غض الن�ر عن ارتبا� هذا تتحمله من�مة األعمال تجاه المجتمع

 .5االلتزام أو عدم ارتبا�ه �مردود مالي للمن�مة على المد� القص�ر" 
 للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات منها:  كما أن عددًا من المؤسسات قدمت تعار��

مة من على أنها: "التزام أصحاب النشا�ات التجار�ة �المساهمة في التنم�ة المستدا) البنك الدولي عّرفها 1
لتحس�ن مستو� مع�شة الناس �أسلوب ، خالل العمل مع مو�ف�هم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ��ل

 .6�خدم التجارة والتنم�ة في آن واحد"
وضع تعر�فا للمسؤول�ة االجتماع�ة على أنها: "مفهوم تقوم الشر�ات �مقتضاه بتضم�ن ) االتحاد األورو�ي 2

. أ� أن االتحاد 7ة في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو ت�وعي"اعتبارات اجتماع�ة و����
 األورو�ي ير�ز على فكرة أنها مفهوم ت�وعي.

عّرفت المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات على أنها: "مسؤول�ة المن�مة عن  ISO) من�مة المقاي�س الدول�ة 3
والب��ة عبر الشفاف�ة والسلوك األخالقي المتناسق مع التنم�ة اآلثار المترتبة لقراراتها وأنش�تها على المجتمع 

 . 8المستدامة ورفاه المجتمع فضًال عن األخذ �ع�ن االعتبار توقعات المساهم�ن"
 للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات ألنه شامل لجم�ع عناصرها. ISOإننا نتفق مع تعر�� 

وهو مع�ار دولي أ�لقته  ISO-26000 �ات هو مع�ارإن آخر ما صدر في مجال المسؤول�ة االجتماع�ة للشر 
كمع�ار توج�هي ت�وعي لجم�ع من�مات األعمال لسلو��ات  2010نوفمبر  1في  ISO من�مة المقاي�س الدول�ة

 المسؤول�ة االجتماع�ة واألفعال المم�نة. يتم�ز هذا المع�ار �أنه:

                                                           
4 Drucker, Peter F., (1977) An Introductory View of management, Harper’s college Press, U.S.A. PP. 584. 
5 Holmes, Sundra, (1985), Corporate Social performance and Present Areas of Commitment, Academy of 
Management Journal, Vol. 20, PP.435. 

 .162أخالق�ات العمل. ال�بعة األولى. عمان: دار المس�رة للنشر والتوز�ع، ص ) 2009(بالل خلف،  ه،الس�ارن  6
7 Hussein Elasrag Corporate Social Responsibility: Challenges and Prospects for Development in Arab Countries, 
SSRN Electronic Journal, Uploaded on 02/12/2016, pp.16.  13.00الساعة  1/11/2018تار�خ الز�ارة  
8 www.iso.org/iso-26000-social-responsibility 2018/11/1 مقال منشور على موقع من�مة المقاي�س الدول�ة، تار�خ الز�ارة 
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ل تلك المعاي�ر التي �م�ن مع�ار توج�هي ت�وعي و�التالي هو ال �حتو� على مت�لبات مث -
 .) ISOاستخدامها للحصول على (شهادة م�ا�قة

مصمم ل�تم استخدامه من قبل جم�ع المن�مات، أ� ل�س الشر�ات فق�، بل جم�ع المن�مات  -
 مثل: المستشف�ات، الجامعات والمدارس، المن�مات غ�ر الر�ح�ة، إلخ. 

الشفاف�ة، ، المسؤول�ة :ول�ة االجتماع�ة هيتضمن المع�ار سبعة مباد� أساس�ة لترس�خ سلوك المسؤ 
السلوك األخالقي، احترام اهتمامات الجهات ذات الصلة، احترام القواعد والقوان�ن، احترام قواعد السلوك 

 الدولي، احترام حقوق اإلنسان.

 التي يتوجب التق�د بها في �ل من�مة تستخدم هذا المع�ار فهي:  الموضوعات الرئ�س�ةأما 

، حقوق اإلنسان، الممارسات العمال�ة، الب��ة، عدالة ممارسات التشغ�ل، قضا�ا المستهلك�ن، المشار�ة الحو�مة
 والتنم�ة المجتمع�ة.

 فتتمثل في:  ISO-26000وفقًا للمع�ار الدولي للمسؤول�ة المجتمع�ة  9في ح�ن أن مزا�ا وفوائد العمل

 ة، و�شراك العامل�ن وأصحاب المصالح في وضع للمسؤول�ة االجتماع� الشر�ة تصم�م و�ناء استرات�ج�ة
 هذه االسترات�ج�ة، وقابل�تها للعمل في جم�ع الب��ات القانون�ة والثقاف�ة والس�اس�ة.

 .إدارة القضا�ا االجتماع�ة والب���ة الخاصة �الشر�ة 
 .كسب ثقة ومصداق�ة أعلى �من�مة مسؤولة اجتماع�ًا 

عني أن على إدارة الشر�ة التصرف على نحو يتسم �المسؤول�ة ل�س إن المسؤول�ة االجتماع�ة ت خالصة القول
أمام المالك�ن فق�، بل أمام أصحاب المصالح اآلخر�ن �من ف�هم المو�ف�ن والعمالء والح�ومة والشر�اء 

 والمجتمع المحلي والب��ة. 

قوتها وقبولها وانتشارها يالح� أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في جوهرها أدب�ة ومعنو�ة، أ� إنها تستمد 
لكن البعض_ ور�ما الكث�ر في عالمنا العر�ي واالسالمي_ مازال ين�ر لهذا المفهوم من �ب�عتها ال�وع�ة، 

                                                           
الساعة  1/11/2018، تار�خ الز�ارة ISO-AE/-m/arhttps://www.bsigroup.co-26000منشورة على موقع  26000عن شهادة األيزو  ةمقال 9

13.30.  
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كمرادف للعمل الخ�ر�، لكن مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة ينبغي أن يتجاوز حدود العمل الخ�ر� و�تعداه، إلى 
 االقتصاد�ة واالجتماع�ة المستدامة. معاني أشمل وأكثر عمقًا لتحق�ق التنم�ة

 Socialتجدر اإلشارة إلى أن �عض الباحث�ن والمتخصص�ن �قترح تحو�ل مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة 
Responsibility  إلى مفهوم االستجا�ة االجتماع�ةSocial Responsiveness  الذ� �عني منح الشر�ة

 تماع�ة.حوافز مع�نة لدفعها لتحمُّل مسؤول�اتها االج
 ، ومع بروز تحد�ات عالم�ة الن�اق وحرجة مثل تغ�ر المناخ، بدأت21في العقد األول من القرن 

 دعوات الباحث�ن إلى أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات �حاجة إلى التحول من نشا�ات تقدير�ة أو 
 10أث�ر لمن�مات األعمال�وع�ة إلى استجا�ة فور�ة ومتكاملة، و�التالي االعتراف �الدور الرئ�سي والت 

 اتجاهات نشر المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات
إن المسؤول�ة  Reputation Institute الشر�ك التنف�ذ� في معهد السمعة Nielsen U.. K �قول ك. أ. ن�لسن

 ". 11االجتماع�ة للشر�ة هي: "ماذا تعتقد �ه الشر�ة، و��ف تنفذ األعمال
 الشر�ة ح�نها �م�ن القول إنها تفي �مسؤول�اتها المجتمع�ة وهي:  اتبعتهاهناك ثالثة مسارات إذا 

 .توفر المنتجات أو الخدمات التي تعمل على تحس�ن نوع�ة الح�اة في مجتمعاتها 
 .تتم�ز ��رق العمل 
  .تستثمر جزء من األر�اح التي تكسبها في قضا�ا اجتماع�ة أو ب���ة 

 ت�ج�اتها للمسؤول�ة االجتماع�ة ثالثة اتجاهات هي: و�ناء على ذلك، �م�ن للشر�ة أن تضع في استرا
نشر وتعم�ق ثقافة ال�دمة المجتمع�ة في الشر�ة: �ح�ث تصبح جزءًا ال يتجزأ من ثقافة المن�مة،  .1

وتكون موّجهًا لسلوك اإلدارة والعامل�ن بهدف الموائمة ب�ن سعي المن�مة لتحق�ق أر�اح و�نفس 
 الوقت خدمة المجتمع.

                                                           
10 Allen, M. W., & Craig, C. A. (2016). Rethinking corporate social responsibility in the age of climate change: A 
communication perspective. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1), pp.1. 

، الساعة 2/11/2018، معهد السمعة معهد دولي �حثي خاص، تار�خ الز�ارة https://www.reputationinstitute.com/مقولة منشورة على موقع  11
11.00 
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مارسة العمل: وذلك من خالل ترش�د استهالك ال�اقة والموارد، الحد من الضرر الب��ي تحس�ن شرو� م .2
وتقل�ل المخلفات، ت�و�ر قدرات المجهز�ن والعمالء، والمساهمة في ت�و�ر البنى التحت�ة في من�قة 

 عمل المن�مة. 
الشر�ات على  العمل التطوعي لصالح المجتمع: وهو االتجاه السائد حال�ًا، ح�ث تعمل العديد من .3

ز�ادة برامجها التطوع�ة عن طر�ق تقد�م خدمات اجتماع�ة في مجال الصحة والتعل�م وم�افحة الفقر، 
 إضافة إلى الهبات التي تقدمها للمن�مات ال��ر�ة. 

 مزا�ا التزام الشر�ات �المسؤول�ة االجتماع�ة وعوامل نجاح تطب�قها -الفرع الثاني

 فقد �ات من المؤ�د أن الشر�ة التي تلتزم �المسؤول�ة المجتمع�ةمسوحات والوفقًا للعديد من الدراسات 
 تجني عددًا مهمًا من المزا�ا اإل�جاب�ة. ح�ث ير� مع�م المدير�ن أن التزام الشر�ة �المسؤول�ة 
 :12االجتماع�ة سوف �جلب لها المزا�ا اآلت�ة 

  تعز�ز عالمة وسمعة الشر�ة، و�التالي جذب مستهلك�ن جدد.  -1
 ف�ض تكال�ف التشغ�ل.تخ -2
  تشج�ع الر�ح على المد� ال�و�ل. -3
 ت�ب�ق وممارسة المعاي�ر األخالق�ة. -4
 عالقات أقو� مع المو�ف�ن وز�ادة االنتاج�ة واالبتكار. -5
 تحسن فرص الوصول إلى رأس المال.عالقات أقو� مع أصحاب المصالح، و  -6

 55000است�الع شمل آراء  13نف�ذقام معهد السمعة بت 2013لغرض معرفة أفضل الشر�ات سمعة لعام 
، أسفر المسح عن ترت�ب الم�ة شر�ة 2013وفبراير 2013دولة (سوق) وذلك ب�ن يناير  15مستهلك من 

                                                           
12 Ezekiel S. Asemah, Ruth A. Okpanachi, Leo O.N. Edegoh.(2013), Business Advantages of Corporate Social 
Responsibility Practice: A Critical Review, New Media and Mass Communication, ISSN 2224-3275 (Online), Vol.18, 
pp.50-51. 
13 Jacquelyn Smith(Forbes Staff), upload in Oct 2, (2013) on:  
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/10/02/the-companies-with-the-best-csr-reputations-
2/#60eff2af34ff  11.30 مقال منشور على موقع فور�س، تار �خ الز�ارة 2018/11/2 الساعة 
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 4األولى في العالم من ح�ث السمعة على المستو� العالمي، وتمت المعالجة اإلحصائ�ة للمعلومات وفق 
. Good feeling، والشعور الج�د Admiration   ، اإلعجابEsteem، التقدير Trustمؤشرات هي: الثقة 

ب��ة العمل  ثم قام المعهد بتحل�ل اإلحصائ�ات متتبعًا مد� توفر األ�عاد السبعة للسمعة الج�دة للشر�ة وهي:
Workplace الحو�مة ،Governance الموا�نة ،Citizenshipاألداء المالي ، Financial 

performance الق�ادة ،Leadershipسلع والخدمات ، الProducts and services ،
 . Innovationاالبتكار

يالح� أن ثالثة من هذه األ�عاد السبعة وهي: الموا�نة، الحو�مة، ب��ة العمل، تقع ضمن أ�عاد المسؤول�ة 
 االجتماع�ة للشر�ات. 

رسات العمل�ة % من أفراد الع�نة جاء تق��مهم للشر�ة حسب تصوراتهم عن المما41أ�هر التحل�ل أن نسبة 
 المسؤول�ة االجتماع�ة.  عنصر للمسؤول�ة االجتماع�ة لتلك الشر�ة، أ� أن العنصر األساسي في السمعة هو

 بناء على أفضل ممارسة 2013و�ناًء على ذلك تم ترت�ب الشر�ات الم�ة األولى في العالم لعام 
ة الج�دة، و�انت الشر�ات العشر األوائل % �حد أدنى للعالم64للمسؤول�ة االجتماع�ة وقد حدد المعهد درجة  

 ب�نها هي:
 العالمة الشر�ة الترت�ب 

1 Microsoft 72.97 ما��روسوفت 
2 The Walt Disney Company 72.83 والت ديزني 
3 Google 72.71 جوجل 
4 BMW 72.14 ب إم دبل�و 
5 Daimler (Mercedes-Benz) 70.65 مرس�دس 
6 Sony 69.49 سوني 
7 Intel 69.32 إنتل 
8 Volkswagen 69.29 فولكسفاغن 
9 Apple 69.21 آبل 

10 Nestlé 69.00 نسله 
  14حسب سمعتها 2018) يوضح ترت�ب الشر�ات العشرة األوائل في العالم لسنة 1الجدول رقم (

                                                           
 : المرجع السابقالمصدر 14
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تحت مبادرة عالم�ة  2012أ�لقت في سبتمبر من عام  Microsoftتجدر اإلشارة إلى أن شر�ة ما��روسوفت 
و�عد عام واحد فق�، ومن خالل الشراكات مع م�ات من المن�مات غ�ر  Microsoft YouthSparkعنوان 

الر�ح�ة التي تخدم الشباب، أوجدت المبادرة فرصًا جديدة للتعل�م، وتن��م المشار�ع، وفرص العمل للشباب 
 مل�ون فرصة في جم�ع أنحاء العالم. 103تجاوزت 

الحو�مة، ب��ة العمل، و�نت�جة  ،ثالثة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات وهي: الموا�نةو�العودة إلى األ�عاد ال
 فقد حصدت:  2013المسح المشار إل�ه لعام 

  شر�ة والت ديزنيWalt Disney  المرتبة األولى عالم�ًا في ُ�عد موا�نة الشر�ات 

   شر�ة جوجل Google.المرتبة األولى عالم�ًا في ُ�عد ب��ة العمل 

  ة ب إم دبل�و شر�BMW .المرتبة األولى عالم�ًا في ُ�عد الحو�مة 

 عوامل نجاح المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات

 : 15عندما تعملالمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات 

 تثق اإلدارة �المو�ف�ن وتتشارك معهم. -
 المالكون �قبلون الر�ح على المد� ال�و�ل. -
 اإلدارة تصنع قرارات شمول�ة. -

 عندما:ال تعمل الجتماع�ة المسؤول�ة ا
 المالكون �سعون إلى الغنى السر�ع. -
 المو�فون �عاملوا معاملة س��ة. -
 اإلدارة تعتقد أن الموارد غ�ر محدودة. -
 عندما ُت�هر المسؤول�ة االجتماع�ة الشر�ة �من�مة خ�ر�ة، أو مؤسسة للعالقات العامة. -

 �عتمد على التزامها بثالثة معاي�ر رئ�سة هي: أ� أن نجاح الشر�ة في الق�ام �مسؤول�اتها االجتماع�ة 

                                                           
15 The Five Dimensions of CSR. An executive seminar with Mal Warwick Sutera Milenium Communications Matrade 
Exhibition & Convention Centre Kuala Lumpur, 10 March (2008). Available on: 
http://malwarwick.pub30.convio.net/assets/presentations/the-five-dimensions-of-csr-slides.pdf. تار�خ الز�ارة
 2018/11/3 الساعة 14.00
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 .االحترام والثقة والمسؤول�ة تجاه المو�ف�ن وأصحاب المصالح المرتب��ن �الشر�ة 
  .دعم المجتمع ومساندته 
  .حما�ة الب��ة 

 من ناح�ة ثان�ة فإنه حتى تنجح الشر�ات في ت�ب�ق برامج المسؤول�ة االجتماع�ة فإن هناك العديد من العوامل
 :16التي �جب إعدادها وتن��مها قبل الشروع في إ�الق هذه البرامج، ومنها ما يلي

ضرورة إ�مان الشر�ة �قض�ة المسؤول�ة االجتماع�ة وخاصة نحو المجتمع، وأن تكون هناك قناعة  )1
و�ق�ن بذلك من قبل �ل مسؤول وفرد ف�ها، وأنه أمر واجب عل�ها، وأن تقوم الشر�ة بتحديد رؤ�ة 

 الدور االجتماعي الذ� تر�د أن تتبناه.  واضحة نحو
أن �صبح هذا النشا� جزءًا رئ�س�ًا من أنش�ة الشر�ة تتم متا�عته من قبل الرئ�س التنف�ذ� للشر�ة،  )2

وأن يتم تخص�ص مسؤوًال متفرغًا لهذا النشا�، ��ون مرتب�ًا �اإلدارة العل�ا مباشرة وُ�منح السل�ات 
 المناسبة. 

قة من خالل أهداف صغ�رة ومحدودة تكبر �مرور األ�ام، إذ ل�س المهم حجم �فضل أن تكون االن�ال )3
البرنامج الذ� ُ�قّدم، بل األهم أن يتم تقد�م شيء �ستف�د منه المجتمع، والحرص على عدم اإلعالن 

 .عن البرامج االجتماع�ة إال �عد ان�القها
، أ� أن تعمل على تغ��ة مصروفاتها االهتمام �جعل هذه البرامج االجتماع�ة قائمة بذاتها مستقبالً  )4

 .الشر�ة قد تض�ر إلى االستغناء عنها عبء علىبنفسها حتى ��تب لها االستمرار، وحتى ال تصبح 

  

                                                           
 2014، �حث منشور في عدد د�سمبر المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات: اإل�ار الن�ر� و�م�ان�ة الت�ب�ق العملي في الجزائر)، 2014محمد فالق، (  16

 . (بتصرف)270من مجلة البديل االقتصاد�، ص
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 أسباب االهتمام �المسؤول�ة االجتماع�ة -الفرع الثالث

من المتفق  ، ومع أن20نفسها عنوًة، منذ تسع�ن�ات القرن  17فرضت مسألة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات
عل�ه أن الشر�ات ل�ست �مؤسسات خ�ر�ة و�نما هاجسها األول هو تحق�ق أكبر عائد من الر�ح على أصحابها، 
لكن من الضرور� وجوب تذ��رها �مسؤول�اتها االجتماع�ة واألخالق�ة حتى ال ��ون تحق�ق الر�ح ناتجًا عن 

 رو� العمل.تشغ�ل األ�فال، أو اإلخالل �المساواة في األجور و�روف وش

وال�وم فإن الشر�ة التي ال تنهض �مسؤول�اتها االجتماع�ة ستتحمل مخا�ر اإلضرار �سمعتها وم�انتها، وأن 
 ذلك سُ�حّملها المز�د من التكال�ف و�التالي �قلل من قدراتها التنافس�ة.

 همها:�ان من أ 18إن بروز وتنامي مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة جاء نت�جة العديد من األسباب

 األسباب العامة؛ ومن أهمها:-أ
وتعد من أهم القو� الدافعة لتبني المن�مات لمفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة، ح�ث أن العولمة زادت  العولمة: 1

من عدد المتنافس�ن، �ذلك وسعت خ�ارات الشراء أمام المستهلك�ن، �ما أنها وفرت لهم وسائل فعالة لتوج�ه 
سات تجار�ة س��ة، لذلك سارعت الشر�ات إلى تحس�ن سمعتها وصورتها أمام النقد أل�ة شر�ة تتبع ممار 

 الجمهور مع المحاف�ة على حصتها السوق�ة ال بل ز�ادتها.

التجارة اإللكترون�ة: ح�ث أن تنامي االهتمام �التجارة اإللكترون�ة وم�ل نسبة ال �ستهان بها من المستهلك�ن  2
واصل االجتماعي، فتح آفاقًا أرحب وأكثر تنوعًا أمام المستهلك�ن، إلى الشراء عبر اإلنترن�ت ووسائل الت

وهذا بدوره دفع الشر�ات إلى االلتزام �مت�لبات المسؤول�ة االجتماع�ة لتحس�ن سمعتها في �ل المنافسة 
 الشديدة التي �حملها الفضاء االفتراضي. 

�ضرورة حما�ة المستهلك والمو�ف�ن  من خالل التشر�عات التي تناد� :تزايد الضغو� الح�وم�ة والشعب�ة 3
 والب��ة، وأن عدم االلتزام بذلك قد �عّرض الشر�ة للمقا�عة والخروج من السوق.

                                                           
 ، http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1957مقال منشور على موقع  17

 18.00الساعة  3/11/2018�ارة تار�خ الز 
، دار وائل للنشر والتوز�ع، عمان، 4) المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات العمل، �2015�اهر محسن منصور الغالبي، صالح مهد� محسن العامر�،( 18

 . 48األردن، ص
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ح�ث تعرضت الكث�ر من المن�مات لقضا�ا أخالق�ة، ما جعلها تتكبد أمواًال  :الكوارث والفضائح األخالق�ة 4
�ة. وهذه الفضائح �الت مؤسسات وشر�ات �ائلة �تعو�ضات للضحا�ا أو خسائر نت�جة المنتجات الُمعا

إنتاج�ة وخدم�ة، و�ذلك من�مات غ�ر ر�ح�ة و�ان آخرها الفضائح المال�ة في االتحاد الدولي لكرة القدم 
FIFA  .قبل سنوات قل�لة خلت 

 : 19إن من ب�ن هذه األسباب ما يلياألسباب ال�اصة �المن�مة ذاتها؛ -ب
حق�ق الر�ح �اف�ًا الستمرار المن�مة وتحس�ن سمعتها وصورتها في تغ�ر هدف المن�مة: إذ لم �عد هدف ت .1

 المجتمع، بل أصبح لزامًا عل�ها االستجا�ة لم�الب المجتمع لغرض الحفا� على �قائها.
 تغ�ر ثقافة المن�مة: إن الثقافة الجديدة للشر�ات ينبغي أن تتبنى المعاي�ر والق�م األخالق�ة.  .2
إدارة المن�مة مسؤولة عن تحق�ق رغبات ومصالح ف�ة واحدة فق� وهم المالك  تغ�ر دور اإلدارة: إذ لم تعد .3

 وحملة األسهم، بل أصبحت مسؤولة عن تحق�ق مصالح جم�ع األ�راف المتصلة �المن�مة. 
لقد أضحت المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات تمثل المن�لق االسترات�جي ألنش�ة مع�م المن�مات في المجتمعات 

أصبح االتجاه نحو خدمة المجتمع �مثل هاجسًا �ب�رًا لد� هذه المن�مات شأنه شأن الجودة  المت�ورة، فقد
 والحفا� على العمالء والمنافسة، وأن المجتمع المحلي يتوقع من المن�مات مساعدة

 أفراده على الع�ش برفاه�ة وفي ب��ة صح�ة.  
 ة على تحس�ن نوع�ة نتائج المسؤول�ة ن خالل المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، تكون المن�مة قادر فم

االجتماع�ة نفسها، ل�س فق� من ح�ث الحد من المخا�ر لتنم�ة الموارد واآلثار الب���ة مثًال، ولكن أ�ضًا بناء 
 .20اإل�جاب�ة في البرامج المستندة إلى المجتمع المحلي، مثل تنم�ة األعمال

  

                                                           
لمؤسسات االقتصاد�ة في إ�ار التنم�ة المستدامة. المسؤول�ة االجتماع�ة واألداء االجتماعي ل )2009، (ع�شي �ش�ر، قوفي سعاد، عرقابي عادل 19

، جامعة محمد بوض�اف �المس�لة، 2009نوفمبر 11 – 10الملتقى العلمي الدولي األول حول أداء وفعال�ة المن�مة في �ل التنم�ة المستدامة، المنعقد في 
   ف). (بتصر 4كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التس��ر والعلوم التجار�ة، الجزائر، ص

20 Fordham, A. E., Robinson, G. M., & Van Leeuwen, J. (2018). Developing community based models of corporate 
social responsibility. The Extractive Industries and Society, 5(1), pp.131. 
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 االجتماع�ة للشر�اتاالتجاهات الفكر�ة حول المسؤول�ة  -الفرع الرا�ع

ح�ث يدور الحديث عن ثالثة اتجاهات أو مدارس فكر�ة لك�ف�ة الن�ر إلى المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، 
 فكل من هذه االتجاهات ين�ر للمسؤول�ة االجتماع�ة من وجهة ن�ره، وهذه االتجاهات هي: 

 تر�ز أن �جب األعمال من�مات ين�لق من فكرة أن االتجاه هذا إن :Economicاالقتصاد� االتجاه- أ
 إال هي ما االجتماع�ة المساهمات وأن اجتماع�ة، أ� مساهمة عن الن�ر �غض الر�ح تع��م هدف على

 20الر�ح، ساد هذا االتجاه خالل عقد السبع�ن�ات وما قبله في القرن  لتع��م ثانو�ة نواتج أو حاصل تحص�ل
 ه.من أبرز أنصار  M. Friedmanاألمر��ي م�لتون فر�دمان  االقتصاد� ُ�عدٌ 

فإن مهمتهم  األساس هذا وعلى ن،المالك� مصالح �مثلون  ير�نالمد أن �ش�ر أنصار االتجاه االقتصاد� إلى
األر�اح، وأن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة تتحقق  أع�م لتحق�ق مم�نة �ر�قة �أحسن أعمالهم إنجاز تتمثل في

العمل الذ� �قومون �ه، وتقد�م السلع والخدمات للمستهلك�ن مقابل ما من خالل سداد األجور للعامل�ن مقابل 
يدفعونه من أموال، وسداد الضرائب للح�ومات التي تقوم بتوف�ر الخدمات العامة للموا�ن�ن، واحترام س�ادة 

 القانون عن �ر�ق احترام العقود المبرمة. 
االجتماع�ة من شأنه أن يز�د التكال�ف و�التالي  �ض�ف أنصار هذا االتجاه أن تبني الشر�ة لبرامج المسؤول�ة

 أكثر، و�ذا يتضررون ألنهم س�دفعون  سوفالمستهلك�ن  فإن للتعو�ض األسعار رفع تم �قلل من األر�اح، ولو
 .ما يلحق ضرر �المن�مة سوف تنخفض المب�عات فإن الشراء عن امتنعوا

�ح�ث ُ�صّور  االتجاه األول من تماماً  النق�ض على �قع االتجاه هذا إن Socialاالجتماعي  االتجاه- ب
 جم�ع في أع�نها نصب ومت�لباته المجتمع تضع كب�رة، أنصار هذا االتجاه الشر�ات �وحدات اجتماع�ة بدرجة

 و��ن االقتصاد� أدائها ب�ن مت�لبات موازنة أن تجد المن�مات ، وعلىهاقرارات
 التزاماتها االجتماع�ة.  

 ير�  ح�ث توازنًا، األكثر االتجاه هو Socio-economicاالجتماعي -االقتصاد� االتجاه- ج
 أخر�  جهات هناك بل واحدة فق� وهم المالكون، جهة مصالح تمثل ال المن�مات إدارة أنصاره أن 
 مع�نة.  �التزامات معها ترتب� والمجتمع مثل أصحاب المصالح والح�ومة 
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واقع�ة،  أكثر لحالة وممثالً  االجتماعي هو األكثر توازناً -تصاد�يبدو لنا �أن االتجاه الثالث أ� االتجاه االق
 و��سب الشر�ات عنصر هام من عناصر �ونها موا�نًا صالحًا في مجتمعها. 

للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، وهو اتجاه �سود في عالمنا العر�ي  االتجاه ال��ر� ثمة ما �م�ن أن ندعوه 
لتنف�ذي�ن ينُ�ر إلى المسؤول�ة االجتماع�ة على أنها مساهمة من�ماتهم في واإلسالمي، فما يزال العديد من ا

أنش�ة خ�ر�ة (وهو ما سنقوم بتوض�حه الحقًا)، وعلى الرغم من أهم�ة ذلك �اعتباره برنامجاً من برامج المسؤول�ة 
 . االجتماع�ة، لكنه ال �جب أن �ح�ى �النسبة األكبر من مساهمة الشر�ة في الخدمة المجتمع�ة

 المطلب الثاني: أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات 

، ففي Dimensions CSRثمة محاوالت عديدة من قبل الباحث�ن في تأ��ر أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة 
البدا�ات �ان الحديث يدور حول أر�عة أ�عاد للمسؤول�ة االجتماع�ة، ثم جاء من �قول إنها خمسة أ�عاد، وفر�ق 

 نها أكثر من ذلك. وف�ما يلي �عض من نماذج أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة:ثالث �قول إ
 نموذج (هرم) �ارول -أوالً 

قّدم تعر�فًا للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات على أنها: "تشمل المسؤول�ات االقتصاد�ة والقانون�ة  21 كارول أرشي
 ة مع�نة في الوقت".واألخالق�ة والخ�ر�ة التي يتوقعها المجتمع من المن�مات في نق�

 :22�عد نموذج أو هرم �ارول األكثر انتشارًا وقبوًال و�سمى نموذج األجزاء األر�عة �ما ُيبّ�ن الش�ل التالي
  

                                                           
سنة، �عد من أهم الباحث�ن في حقل  40ج�ا (الوال�ات المتحدة) لمدة : عمل أستاذا في �ل�ة ت�ر� لإلدارة في جور Archie Carrollآرشي �ارول  21

 �ة االجتماع�ة. المسؤول�ة االجتماع�ة، وأخالق�ات األعمال، و�دارة أصحاب المصالح، وهو من أكثر الباحث�ن في العالم الذين ينقل عنهم في مجال المسؤول
22 Source:  Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of 
organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), pp. 39–48. ) (بتصرف   
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أر�عة مسؤول�ات هي: االقتصاد�ة، القانون�ة، تتضمن يتضح من الش�ل أن أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة 

 ر�ة، وأن مضام�ن �ل من هذه المسؤول�ات هي �اآلتي:األخالق�ة، الخ�
�جب على الشر�ة أن تفي �مسؤول�اتها  :Responsibility Economic االقتصاد�ة المسؤول�ة-آ

االقتصاد�ة من ح�ث العائد المعقول للمستثمر�ن، والتعو�ض العادل للمو�ف�ن، �رح سلع �أسعار عادلة للعمالء، 
 االقتصاد�ة للشر�ة تعد األولى واألساس ب�ن المسؤول�ات االجتماع�ة للشر�ة.إلخ. وه�ذا فإن المسؤول�ة 

 . 23نموذج أعمال قابًال للت�ب�ق هاوأن المسؤول�ة االقتصاد�ة للشر�ة تجاه المجتمع تضمن ل
المسؤول�ة القانون�ة تعني أن تلتزم الشر�ة �القوان�ن  :Responsibility Legal القانون�ة المسؤول�ة-ب

�موجبها، ألن االلتزام �القوان�ن هو الشر� األساسي أل�  تنشر القواعد اإلجرائ�ة القانون�ة التي تعملوتضع و 
 شر�ة تكون مسؤولة اجتماع�ًا. 

 إن المسؤول�ة األخالق�ة للشر�ة تش�ر إلى ما: Responsibility Ethicalالمسؤول�ة األخالق�ة -ج

                                                           
23 Carroll, A. B. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: Taking another look, International Journal of Corporate Social 
Responsibility, 1(1), pp.33. 

 

 ً  كن مواطناً صالحا
Be a good corporate citizen 

 

 مرغوبة من المجتمع
Desired by society 

 

 

 الخيرية المسؤوليات
Philanthropic 

Responsibilities 
 

 

 مطلوبة من المجتمع
Required by society 

 

 افعل ما هو جيد وعادل وامنع األذى
Do what is just and fair, 

Avoid harm 

 المسؤوليات القانونية
Legal Responsibilities 

 

 مطلوبة من المجتمع 
Required by society 

 

 

 كن شركة ربحية
Be profitable 

 المسؤوليات االقتصادية
Economic responsibilities 

 
  

 

 االجتماعية ) نموذج(هرم) كارول ألبعاد المسؤولية1الشكل رقم (
 للشركات

 

 المسؤوليات األخالقية
Ethical Responsibilities 

 

 متوقعة من المجتمع
Expected by society 

 

 طع القوانين واللوائحأ 
Obey laws & regulations 
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 قتصاد�ة والقانون�ة. يتوقعه المجتمع منها �ما �فوق مسؤول�اتها اال 
إن األنش�ة الخ�ر�ة تعبر عن رغبة المن�مات، : Responsibility Philanthropicالمسؤول�ة ال��ر�ة -د

فهي تستهدف توف�ر المنافع للمجتمعات المحل�ة من خالل نهج التنم�ة ول�س توقعات من �رف المجتمع، 
 جتماع�ة.المجتمع�ة عن �ر�ق البرامج االسترات�ج�ة الب���ة واال

أ� أن هذا الُبعد يت�لب مشار�ة قو�ة مع المجتمعات المحل�ة لفهم االحت�اجات والتفض�الت وتم��ن المجتمع 
  24المحلي من خالل المشار�ة في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات

في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات التي  Stakeholdersإن هرم �ارول يتسق مع نماذج أصحاب المصالح 
تصبح ف�ها مشار�ة أصحاب المصالح مباشرة في صنع القرار في الشر�ة المتصل �مسؤول�اتها االجتماع�ة 

 25والنتائج المتولدة عنها

   نموذج األ�عاد ال�مسة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات-ثان�اً 

ذ� األ�عاد األر�عة،  �عد نموذج األ�عاد الخمسة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات نموذج ُم�َور عن نموذج �ارول
هي: ُ�عد أصحاب المصالح، الُبعد الب��ي، الُبعد االقتصاد�، الُبعد االجتماعي، الُبعد  26و�تضمن خمسة أ�عاد

، وهذا Voluntariness الت�وعي. أ� أن هذا النموذج أضاف إلى أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة ُ�عد الت�وع
شر�ة من دون أن تكن م�البة بذلك، تستند هذه اإلجراءات إلى ما األعمال التي تقوم بها الالبعد �عبر عن: 

 تعتقد الشر�ة أنه الشيء الصح�ح للق�ام �ه، وهي تن�لق
 من الق�م األخالق�ة السائدة في الشر�ة. 

  للشر�ات االجتماع�ة المسؤول�ة في المصالح أصحاب نموذج -ثالثاً 
  وهم: الشر�ة في المصالح أصحاب أساس على هتصم�م تم السا�قة للنماذج ُمكّمل لكنه آخر نموذج

                                                           
24 Kemp, D., & Owen, J. R. (2013). Community relations and mining: Core to business but not “core 
business”. Resources Policy, 38(4), pp. 523 
25 Fordham, A. E., & Robinson, G. M. (2018). Mechanisms of change: Stakeholder engagement in the Australian 
resource sector through CSR. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(4), pp. 674. 
26 M. Scilly, (2018), Five Dimensions of Corporate Social Responsibility: shared on: 
https://smallbusiness.chron.com/five-dimensions-corporate-social-responsibility-54700.html, 
Updated June 29, 2018. 21.00 مقال منشور على الموقع، تار�خ الز�ارة 2018/11/3، الساعة 
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 عل�ه ��لق لذلك الب��ة، المجتمع، الح�ومة، المستهلكون، المو�فون، ،Shareholders األسهم حملة
 أنواع. ستة الشر�ة في المصالح أصحاب عدد العتباره ن�راً  الستة األ�عاد نموذج 

 �ة للشر�اتنموذج ب��ة المن�مة أل�عاد المسؤول�ة االجتماع-را�عاً 

، �ما يوضحها الش�ل هذ النموذج �قوم على تبو�ب أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة ب�ن أ�عاد داخل�ة وأخر� خارج�ة
 :27التالي

 

 

 األ�عاد الداخل�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات -آ
 لمتصلة �الب��ة الداخل�ة وهي:إن األ�عاد الداخل�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات تشمل األنش�ة ا

 إن ��ف�ة تعامل الشر�ة مع مواردها البشر�ة ُ�عد جزءًا من المسؤول�ةإدارة الموارد البشر�ة: ) 1

                                                           
27 Source: Smriti Chand,  http://www.yourarticlelibrary.com/corporate/different-dimensions-of-corporate-social-
responsibility/22095, 21.30 تار�خ الز�ارة 2018/11/3 الساعة 

 انونالق
Law 

 العمالء
Customers 

 ) أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات (نموذج بيئة المنظمة)2الشكل رقم (

 (نموذج بيئة المنظمة)
 

 حملة األسهم
Shareholders 

 المنظمة 
Business 

 المؤسسات المالية
Financial institutions 

 المجهزون
Suppliers 

 نوالموظف
Employees 

 مجموعة المصالح الخاصة
Special interest 

group 

 الحكومة
Government 

 المجتمع
Community 
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االجتماع�ة لها، وهذا �شمل جم�ع المسائل المتعلقة بب��ة العمل مثل مستو�ات الرواتب والتعو�ضات والعالوات،  
 نوع�ة العمل وساعات العمل.

 ألن مسائل الصحة والسالمة تستحق اهتمامًا خاصًا، و�تزايد حة والسالمة في م�ان العمل:) الص2 
 الضغ� العتراف الشر�ات �مسؤول�تها تجاه صحة العمال وسالمتهم. وهذا ��تسب أهم�ة خاصة 
 عندما تكون �روف العمل خ�رة.  
ن لالرتقاء والتعامل مع من ح�ث إعداد المو�ف� Change to Adaptation) التك�ف مع التغ��ر 3

التغ��رات. فعندما تمر الشر�ة �مرحلة ت�و�ر �إدخال األتمتة والحوسبة فإن العامل يتوقع من الشر�ة أن تقوم 
 بتدر�ب مو�ف�ها لمواجهة التحد�ات الجديدة التي تواجهه. 

ع يتوقع من مدير� الشر�ة ح�ث أن المجتموالموارد الطب�ع�ة  م�لفات والنفا�ات �ما ال �ضر �الب��ة) إدارة ال4
أن يتحلوا �الح�مة والمسؤول�ة أثناء استخدام الموارد ال�ب�ع�ة و�ذلك في معالجة مخلفات االنتاج في الشر�ة 

   ومراعاة االعتبارات الب���ة.
  CSR of Dimensions Externalاأل�عاد ال�ارج�ة -ب

 أ� تلك التي تتصل �أ�راف خارج مواقع عمل�اتها ومنها: 
الذ� يتوقع من الشر�ة أن تكون جزءًا من االقتصاد المحلي،  Community Localالمجتمع المحلي  )1

 فتسهم في توف�ر فرص العمل، ودفع الضرائب المحل�ة، واإلسهام في توف�ر المرافق األساس�ة. 
تعمل �موجبها أن ��ون لد� الشر�ة مدونة سلوك أخالق�ة ) الشر�اء التجار�ون والمجهزون والمستهلكون أ� 2

 مع أصحاب المصالح. 
 إذ ال تست��ع شر�ات ال�وم أن تتحمل أ�ة صورة من صور اإلساءة لحقوق اإلنسان.) حقوق اإلنسان 3
 أ� االهتمام �الب��ة عمومًا، ول�س فق� �المش�الت الب���ة الناتجة عن عملها.) االهتمامات الب���ة: 4

 شرات لمحتو� المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات:�م�ن اعتماد العناصر التال�ة �مؤ  إجماالً 
 
 
 

201



 وللمجتمع للشر�ات ُملّحة ضرورة االجتماع�ة المسؤول�ة

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

 العناصر الفرع�ة العناصر الرئ�سة

تحق�ق أكبر ر�ح مم�ن، تع��م ق�مة السهم، رسم صورة محترمة للمنشأة، حما�ة أصول المنشأة،  المالكون -1
 ز�ادة حجم المب�عات.

تمر، عدالة و��ف�ة، �روف عمل رواتب وأجور مجز�ة، فرص تقدم وترق�ة، تدر�ب وت�و�ر مس العاملون -2
 مناسبة، رعا�ة صح�ة، إجازات مدفوعة، إس�ان للعامل�ن ونقلهم.

الز�ائن -3
 (العمالء)

منتجات بنوع�ة ج�دة، أسعار مناسبة، جودة عال�ة وم�سور�ة الحصول عل�ها، اإلعالن الصادق، 
 منتجات أم�نة عند االستعمال، إرشادات �شأن استخدام المنتج.. 

منافسة عادلة ونز�هة، معلومات صادقة وأم�نة، عدم سحب العامل�ن من اآلخر بوسائل غ�ر  نافسون الم-4
 نز�هة

االستمرار�ة في التجه�ز، أسعار عادلة ومقبولة، ت�و�ر استخدامات المواد المجهزة،                   المجهزون -5
 لتعامل.المشار�ة في التعامل، تسديد االلتزامات المال�ة والصدق في ا

المساهمة في دعم البنى التحت�ة، تو��ف المعاق�ن، خلق فرص عمل جديدة، دعم األنش�ة  المجتمع-6
االجتماع�ة، المساهمة في حالة ال�وار� والكوارث، احترام العادات والتقال�د السائدة، الصدق 

 في التعامل وتزو�ده �المعلومات الصح�حة.

هواء والتر�ة، ت�و�ر الموارد وص�انتها، االستخدام األمثل والعادل للموارد الحد من تلوث الماء وال الب��ة -7
 وخصوصًا غ�ر المتجددة منها، التشج�ر وز�ادة المساحات الخضراء.

االلتزام �التشر�عات والقوان�ن والتوجهات الصادرة من الح�ومة، احترام تكافؤ الفرص �التو��ف،  الح�ومة -8
ة والرسوم األخر�، المساهمة في الصرف على البحث والت�و�ر، تسديد االلتزامات الضر�ب�

المساهمة في حل المش�الت االجتماع�ة مثل القضاء على الب�الة، الصرف على التأه�ل 
 والتدر�ب

جماعات -9
 الضغط االجتماعي

التعامل الج�د مع جمع�ات حما�ة المستهلك، احترام أنش�ة جماعات حما�ة الب��ة، احترام دور 
 قا�ات العال�ة والتعامل الج�د معها، التعامل الصادق مع الصحافة.  الن

 28) عناصر المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات2الجدول رقم(

                                                           
 . (بتصرف)168-166أخالق�ات العمل، مرجع سبق ذ�ره، ص ) 2009(الس�ارنة بالل خلف، المصدر:  28
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 المطلب الثالث: المسؤول�ة االجتماع�ة واألخالق�ات

ات سوف نتناول في هذا الم�لب عالقة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات ��ل من: أخالق�ات األعمال، أخالق�
 اإلدارة، أخالق�ات العمل، موا�نة الشر�ات.

 المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات األعمال -الفرع األول

إن القواعد واألسس التي �قوم عل�ها مفهوم أخالق�ات األعمال نجدها في الثقافات القد�مة، وفي األد�ان، وفي 
ضمنتها العق�دة اإلسالم�ة في مواض�ع مقدمة ذلك الدين اإلسالمي، ح�ث نجد العديد من اإلشارات التي ت

األخالق وأخالق�ات األعمال مثل: النزاهة واالستقامة، األجر العادل، عدم الغش واإل�فاء �العهود والعقود، فعل 
 الخ�ر والتبرع، و�ذلك الحث على الحفا� على الب��ة وعدم اإلضرار �الموارد ال�ب�ع�ة. 

 ، من ح�ث أنها تعبر  Business Ethicsخالق�ات األعماليتفق ال�وم مع�م الباحثون على مضمون أ
عن: مجموعة من القواعد والمباد� والق�م والمعاي�ر األخالق�ة التي تح�م تصرفات الفرد أو الجماعة أثناء تأد�ة 
األعمال، �ح�ث ُتحّدد السلوك القو�م من السلوك الخا�ئ، وتشمل هذه الخصائص االستقالل�ة والموضوع�ة 

أ� أن األخالق�ات هي مجموعة القواعد التي ة واالستقامة والنزاهة والشفاف�ة، واالعتماد�ة والمسؤول�ة. واألمان
 تحـدد لنا متى ��ون السلوك مقبوًال ومتى ��ون مرفوضًا، سواء لألفراد، أو لمن�مات األعمال. 

معاي�ر أخالق�ـة تسهم في منـع  إن السـلوك األخالقـي للمن�مة �شجع العامل�ن ف�ها على أن يتصرفوا بناء على
أ� ضـرر �قع على المستهلك أو أ� من أصحاب المصالح ف�ها، ناه�ك عن أن التصرفات األخالق�ة للمن�مة 

 تكسبها سمعة ج�دة في السوق، وأن ذلك سوف �سهم في ز�ادة حصتها السوق�ة. 
لذ� تلعب ف�ه الثقافة التن��م�ة خالق�ات هي اإل�ار الشامل الذ� �ح�م التصرفات واألفعال واأ� إن األ

Organizational culture  دورًا أساس�ًا في تحديده، ونفس األمر ين�و� على مفهوم المسؤول�ات األخالق�ة
فالمسؤول�ات األخالق�ة تمثل سلو�اً متوقعاً للشر�ة يتجاوز االلتزامات القانون�ة، والمسؤول�ات المتم�زة  .29والمتم�زة

ال ينبغي أن تكون مسؤولة عن مالك�ها فق�، بل عن مو�ف�ها وعمالئها والمجتمع ألعمال تعبر عن أن من�مة ا
 المح�� وغ�رها.

                                                           
29 Daft, R. L. (2003). Management, 4th ed. Dryden Press Orlando, USA., pp. 326 
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لقد أضحت الحاجة إلى دعم وترو�ج السلوك األخالقي موضوعًا غ�ر قابل للنقاش، وحتى عندما تكون درجة 
 .30الق�ات األعمالالتحسن تدر�ج�ة، فإن المن�مات تست��ع تحق�ق التوازن في الجهود لتحس�ن أخ

إن من�مات األعمال المعاصرة م�لوب منها ل�س فق� تحق�ق مصالح أصحابها، بل م�لوب منها ما هو أ�عد 
من ذلك �ح�ث تتصرف �مز�د من القواعد والمعاي�ر األخالق�ة مع المجتمع المح�� ومع الب��ة، واألكثر أهم�ة 

 �مات وهذا هو جوهر المسؤول�ة االجتماع�ة.دعم وتعز�ز التنم�ة المستدامة في مجتمعات هذه المن
بدأت في السنوات العشرة األخ�رة ت�هر قوائم للشر�ات األكثر أخالق�ة في العالم، و�ذلك للشر�ات األكثر التزامًا 
�المسؤول�ة االجتماع�ة، وللشر�ات األكثر موا�ن�ة، وهو ما �ش�ر إلى توجه الشر�ات نحو االلتزام �أخالق�ات 

 المسؤول�ة المجتمع�ة و�ذلك أن تكون الشر�ة موا�نًا صالحًا.األعمال و�
 2018قائمة الشرف للشر�ات األكثر أخالق�ة لعام 

دولة_ أغلب الشر�ات من الوال�ات المتحدة_ وتضم �بر�ات  23شر�ة من  135 31تم تكر�م 2018في عام 
يوجد ب�نها أ� شر�ة تنتمي لدولة  . (لألسف ال32ق�اع اقتصاد� 57الشر�ات واألكثر شهرة في العالم، وتمثل 

Jones Lang LaSalle Incorporated  33عر��ة أو إسالم�ة)، حلت شر�ة جونز النج السال انكور�ور�تد
)JLL(  اعترافًا �مباد� العمل والموا�نة واألخالق المهن�ة القو�ة المتأصلة في ق�م  ،2018�المرتبة األولى لعام

وأ�ضًا في تعامالتها مع العمالء والمجهز�ن والمو�ف�ن واكتساب تقدير واحترام وثقافتها واسترات�ج�تها  الشر�ة
 العمالء على مستو� العالم.

" Ethics Quotientيذ�ر أن تق��م الشر�ات األكثر أخالق�ة في العالم يرتكز على إ�ار نسبة األخالق�ات "
معاي�ر محددة تتعلق قة وموحدة، وفق الذ� يوفر �ر�قة �ّم�ة لتق��م أداء الشر�ات ��ر�قة موضوع�ة ومتس

 موزعة على خمسة ف�ات وفقًا لما يلي: 
                                                           
30 Valentine, Sean, (2007). Perceived organizational ethics and the ethical decisions of sales and marketing 
personnel. Journal of Personal Selling, Vol, xxix, N.4, pp.248. 

وهو مؤسسة عالم�ة رائدة في مجال تحديد وت�و�ر معاي�ر ممارسات العمل األخالقي، و�تولى ترت�ب الشر�ات  Ethisphereإيث�سف�ر  قام بذلك معهد 31
 �قوم بتكر�م أكثر الشر�ات أخالق�ة في العالم معترفًا �الدور الهام في التأث�ر وخلق التغ��ر اإل�جابي. 2007األخالق�ة حول العالم. ومنذ عام 

تار�خ                 lcompanies.com/honoreeshttps://www.worldsmostethica/ �عنوان الشر�ات األكثر أخالق�ة منشورة على موقع مقال 32
 13.00، الساعة 5/11/2018الز�ارة 

33 JLL  عام،  250هي شر�ة أمر���ة متخصصة في تقدم الخدمات المال�ة والمهن�ة في ق�اعات العقارات التجار�ة و�دارة االستثمار، عمرها يز�د على
 .JLLتحت اسم  Wall Streetدولة، وهي ُمسجلة في  80وقع عبر م 1000مو�ف يتواجدون في  58000�عمل ف�ها أكثر من
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 Ethics and Compliance Program% لبرنامج األخالق�ات واالمتثال 35 -
 Corporate Citizenship and Responsibilityللموا�نة والمسؤول�ة االجتماع�ة % 20 -
 Culture of Ethicsثقافة األخالق�ات % ل20 -
 Governanceو�مة % للح15 -
  Leadership،Innovation and Reputation% للق�ادة واالبتكار والسمعة 10 -

وُتمنح الدرجات لجم�ع الشر�ات المشار�ة في عمل�ة التق��م، مع تزو�دها �أفكار ورؤ� ُ�سترشد بها للحاق بر�ب 
 المؤسسات الرائدة.

 لتزم �المعاي�ر األخالق�ة قوًال وفعًال هي شر�ة�م�ننا القول إن الشر�ة التي ت ع�فًا على ما ذ�ر أعاله
 مسؤولة اجتماع�ًا ألن المفهوم�ن ال ينفصالن. 

 المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات اإلدارة-الفرع الثاني

 : "التصرفات أو السلو��ات المهن�ة34�أنها Administration Ethicsُتعّرف أخالق�ات اإلدارة 
أن �سلكها في سب�ل أداءه لواجباته �إتقان لتحق�ق المصلحة العامة دون  القائد الو��ف�ة المثال�ة الواجب على 

أ� أن مفهوم أخالق�ات اإلدارة �ش�ر إلى المعاي�ر والمباد� األخالق�ة التأث�ر على �فا�ة العمل�ات اإلدار�ة". 
 التي ينبغي على إدارة المن�مة التمسك بها وأن يتجسد ذلك في سلو�ها.

 ارة واإلدارة �أخالقأخالق�ات اإلد

والتعامل  يتفق عل�ها ومعها الجم�ع ألنها تمثل أهم الر�ائز ومت�لبات العمل 35إن اإلدارة �األخالق فلسفة إدار�ة
اإلنساني �االستقامة والتسامح والوفاء والصدق واإلخالص واالنتماء والنجاح والعدالة وغ�رها من األخالق والق�م 

 الق�ات اإلدارة ماهي إال فرع من اإلدارة �األخالق.النب�لة والسام�ة، أ� أن أخ

                                                           
). تقدير األفراد العامل�ن لسلو�هم األخالقي: دراسة م�دان�ة في مؤسسات الق�اع العام في األردن، مجلة دراسات العلوم 1998اللوز�، موسى. (  34

 .28، ص(2) 25اإلدار�ة،
https://kenanaonline.com/users/Al-والموارد البشر�ة، مقالة منشورة على الموقع التالي:  خب�ر الت�و�ر التن��مي، رمضان حس�ن الش�خ 35
 Resalah/posts/219871  14.00الساعة  5/12/2018تار�خ الز�ارة. 

205



 وللمجتمع للشر�ات ُملّحة ضرورة االجتماع�ة المسؤول�ة

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

إن أخالق�ات اإلدارة توفر المساءلة والشفاف�ة ب�ن الجمهور واإلدارة، ألن التق�د �مدونة قواعد السلوك األخالقي 
�ضمن حصول الجمهور على ما �حتاجه ��ر�قة عادلة وشفافة، �ما أنه �ع�ي اإلدارة مؤشرات على نزاهة 

ما يؤد� إلى تعز�ز ثقة المجتمع بها، وأن الجمهور س��ون على بّ�نة من أن اإلدارة تأخذ مصالحه عمل�اتها، 
 �ع�ن االعتبار وتتشارك معه. 

ال شك في أن هناك عالقة قو�ة ب�ن المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات اإلدارة، ح�ث إن اإلدارة الملتزمة أخالق�ًا 
جتماع�ة، وأن اإلدارة غ�ر الملتزمة أخالق�ًا ال يتوقع منها أن تقود من�مة سُتبد� اهتمامًا أكبر �المسؤول�ة اال

 مسؤولة اجتماع�ًا، ألن المسؤول�ة االجتماع�ة هي مسألة أخالق�ة. 

 المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات العمل -الفرع الثالث

وأنها مجموعة من الق�م ، good Moralتعني اإل�مان �العمل �سلعة معنو�ة  Work ethicsأخالق�ات العمل
ثمة عالقة وث�قة ب�ن المسؤول�ة تر�ز على أهم�ة الق�ام �عمل جاد وصح�ح ومرتكز على المعاي�ر األخالق�ة. 

االجتماع�ة للشر�ة و��ن أخالق�ات العمل ف�ها، ح�ث إن وجود م�ثاق للممارسات األخالق�ة في الشر�ة �سهم 
جتماع�ة، وأن الخدمة االجتماع�ة تزدهر أكثر في الشر�ات األخالق�ة. في دفعها لاللتزام �مت�لبات المسؤول�ة اال

إن أر�اب العمل يرغبون في العمل مع أناس لديهم أخالق�ات عمل قو�ة، أول�ك الذين �ملكون هذه الصفة هم 
أفضل المو�ف�ن الذين �حرصون على إنجاز المهمة �غض الن�ر عن �ب�عتها، فهم غالبًا ما �حتاجون لرقا�ة 

 . 36أقل على األنش�ة ال�وم�ة، و�ذلك سوف يتفرغ المديرون إلنجاز مهام أكبر
 وجود أخالق�ات عمل قو�ة في من�مة ما:تش�ر إلى  37هناك خمسة عوامل
، العمل الجماعي والتعاون High Productivity، إنتاج�ة مرتفعة Professionalismاالحتراف المهني 

Teamwork and Cooperationى النجاح ، العزم علDetermined to Succeed �عمل منسجم وذ ،
 Consistent and High-Quality Workجودة عال�ة. 

                                                           
36 Kimberlee Leonard; Updated February 04, 2019, Available on: https://smallbusiness.chron.com/5-factors-
demonstrate-strong-work-ethic-15976.html 15.00 تار�خ الز�ارة 2019/2/12 الساعة 
37 Erin Schreiner; Updated January 29, 2019, Available on: https://smallbusiness.chron.com/five-characteristics-
good-work-ethic-10382.html 15.30 مأخوذة من مقال بذات العنوان، تار�خ الز�ارة 2019/2/12، الساعة 
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إن أخالق�ات العمل تتضمن ل�س فق� ��ف �شعر الفرد تجاه عمله، أو و��فته، بل أ�ضًا ��ف ُينّفذ عمله أو 
، Humilityلنزاهة والمساءلة والتواضع من ناح�ة ثان�ة فإن أخالق�ات العمل تن�و� أساساً على ق�م �امسؤول�اته، 

أن التحلي �الصدق (ل�س الكذب والغش، ومعاملة اآلخر�ن على قاعدة االحترام والمساواة، والصدق، ح�ث 
 والسرقة)، تجعل العمل ج�دًا. 

إن أخالق�ات العمل أو العمال ُتعٌد جوهر�ة ألنها تأتي من داخل الفرد، ح�ث أن البعض يردها إلى العق�دة 
الدين�ة، والبعض اآلخر يردها إلى من�ومة األخالق العامة في المجتمع ومن�ومة األخالق األسر�ة، �ضاف 

 إل�ها الق�م التي ��تسبها العامل من ثقافة وق�م المن�مة. 

من ناح�ة ثان�ة فال �جب أن نتوقع أن ��ون سلوك العمال أخالق�ًا في الوقت الذ� تسلك ف�ه اإلدارة سلو�ًا 
 .مغايراً 

الشر�ة (وهي جزء من ثقافتها التن��م�ة ومن أخالق�اتها) لها تأث�ر على تحملها لمسؤول�اتها  Valuesإن ق�م 
االجتماع�ة فإذا �انت هذه الق�م محددة تحديدًا ج�دًا، ستترك تأث�رات إ�جاب�ة مهمة على المو�ف�ن في إ�ار 

 .38مساهمتهم في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة

 المسؤول�ة االجتماع�ة ومواطنة الشر�ات -عالفرع الرا�

 سوف نتناول في هذا الفرع توض�ح ماه�ة الموا�نة �ش�ل عام وموا�نة الشر�ات �ش�ل موسع، ثم
موا�نة الشر�ات �أخالق�ات األعمال و�المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات وأهم�ة موا�نة الشر�ات  عالقة 

 ومزا�اها. 

  الغصن األول: ماه�ة المواطنة
 مفهوم المواطنة

�مفهومه العام هو مفهوم قد�م ونجد له الكث�ر من الصور بدأت  The Citizenshipإن اص�الح الموا�نة 
لعلَّ مقولة أرس�و "الموا�ن الّصالح خ�ر من الفرد الّصالح" هي أصدق تعب�ر عن مع تش�ل المجتمعات، و

                                                           
38 Baden, D. (2016). A reconstruction of Carroll’s pyramid of corporate social responsibility for the 21st 
century. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1), pp. 8. 
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�ما إن مفهوم  .على قدم مفهوم الموا�نة ل، وهي داللةأهم�ة دور الموا�نة في بناء المجتمعات والدو 
 الموا�نة أسهم في ت�ور المجتمع اإلنساني و�ان سببًا ونت�جة لت�ور هذا المجتمع.

 المواطنة في اللغة
الموا�نة في اللغة العر��ة مشتقة من الو�ن، أ� المنزل أو المحل أو األرض ح�ث �ق�م اإلنسان، ولد ف�ه 

 بلد: أ� اتخذه و�نًا، وجمع الو�ن أو�ان.أم لم يولد، وُ�قال َوَ�َن ال
أما في العق�دة اإلسالم�ة فإن الموا�نة هي تعب�ر عن الصلة التي تر�� ب�ن المسلم �فرد وعناصر األمة، وهم: 

 األفراد المسلمون والحاكم واألرض التي �ق�مون عل�ها من جهة أخر�.
  Citoyenneté الفرنس�ةوفي اللغة Citizenshipالموا�نة في اللغة اإلنجل�ز�ة هي 

أ� مدينة وهذا �عني أن الموا�نة تعبر عن انتماء اإلنسان  cityوفي �لتا اللغت�ن فالمص�لح مشتق من �لمة 
 إلى مدينة ما و�التالي دولة ما، وعل�ه سوف ��ون متمتعًا �ما لهذا االنتماء من امت�ازات وحقوق وواجبات.

 :39�نة على أنَّهاَعّرفت الموا دائرة المعارف البر�طان�ة
"العالقة ب�ن فرد ودولة �ما �حددها قانون تلك الدولة، و�ما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك 

 الدولة". 
 مواطنة الشر�ات

على الرغم من أنه مص�لح حديث في الفقه Corporate Citizenshipإن مص�لح موا�نة الشر�ات 
ن �فترض أنه �ان موجودًا ُمذ �هور الشر�ات �ش�لها الراهن، ألنه مفهوم االقتصاد� واإلدار�، إال أنه �مضمو 

�ش�ر إلى أن الشر�ة �شخص�ة اعتبار�ة ينبغي أن ��ون انتماؤها لمجتمعها ومح��ها التزامًا حق�ق�ًا وأن تكون 
 موا�نًا صالحًا �ما هو الحال �النسبة لألشخاص ال�ب�ع��ن في المجتمع.

ت الذ� �هر في �ل انتشار مفهوم أخالق�ات األعمال و�عد امتدادًا لمفهوم المسؤول�ة إن مفهوم موا�نة الشر�ا
االجتماع�ة للشر�ات، �قصد �ه ��ف �م�ن للمن�مة (مؤسسة، شر�ة، مصنع، بنك، جامعة، أو أ� ش�ل من 

م موا�نة أش�ال المن�مات) أن تكون موا�نًا صالحًا في و�نها أو مجتمعها، ان�القًا من ذلك فقد بدأ مفهو 
 المن�مات أو الشر�ات ��فو على الس�ح في العقود األخ�رة. 

                                                           
39encyclopedia.org/dictionary-http://political   13.30الساعة  16/6/2018تار�خ الز�ارة 
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إن وجهة ن�رنا هي أن مفهومي موا�نة األفراد وموا�نة الشر�ات يتشابهان من ح�ث المآل و�ذلك في اإل�ار 
 لكنها يتباينان في �عض التفاص�ل. Frameworkالعام 

 مصفوفة عناصر مواطنة الشر�ات 

�نًا صالحًا وتفي �التزاماتها ينبغي على المجتمع الذ� تعمل ف�ه، وعلى الح�ومة التي حتى تكون الشر�ة موا
 تقود النشا� االقتصاد� أن توفر للشر�ة مجموعة من العناصر ذات الصلة بنشا�ها ومنها: 

 :حقوق الشر�ة وهي بذات الوقت واجبات على الح�ومة والمجتمع توف�رها للشر�ة-آ

 الحقوق المدن�ة: مثل حق التملك، حر�ة االنتقال والتنقل، حق النشر، أ� �ل ما �سهل عمل الشر�ة. -1
الحقوق االقتصاد�ة واإلدار�ة: وتشمل الحقوق المتمثلة في توف�ر مستلزمات اإلنتاج، حق االست�راد -2

 تها ومالك�ها مالم يثبت الع�س.والتصدير، المعاملة الالئقة أمام السل�ات اإلدار�ة، الثقة �الشر�ة و�إدار 
 .الحقوق المال�ة: مثل استفادة الشر�ة من اإلعفاءات والمزا�ا التي ُتت�حها القوان�ن النافذة-3
 الحقوق القانون�ة: مثل حق الشر�ة في التقاضي أمام قضاء عادل ونز�ه.-4
 �المقابل فإن الواجبات الملقاة على عاتق الشر�ة (حقوق الوطن) هي:-ب

ف القو� العاملة المحل�ة واإلسهام في الحد من الب�الة وم�افحة الفقر، وعدم تشغ�ل األ�فال، تو�� -1
 واحترام حقوق األمومة �النسبة للمرأة العاملة.

 االلتزام بدفع ما يتوجب عل�ها من ضرائب ورسوم واالبتعاد �ل�ًا عن التهرب والغش الضر�بي.  -2
 منع التلوث الب��ي ��افة أش�اله. الحفا� على الب��ة والموارد ال�ب�ع�ة، و  -3
أن تتعامل، وفقاً لمعاي�ر وقواعد الحو�مة ومنها الشفاف�ة واالفصاح في أدائها اإلدار� والمالي والتسو�قي،  -4

 وأن ت�بق المعاي�ر والمباد� والممارسات األخالق�ة في �افة أعمالها. 
الشر�ة؛ �أن تخصص نسبة من أر�احها  المساهمة الفعالة في تحق�ق التنم�ة المستدامة في من�قة عمل -5

 لتمو�ل مشروعات تنمو�ة؛ التعل�م والتدر�ب، الصحة العامة، ما �سهم في تحس�ن مستو� الح�اة. 
 المساهمة في النشا�ات الت�وع�ة والخ�ر�ة.  -6
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وهو ر�ما �قول البعض أن ثمة فرقًا هامًا ب�ن مضمون موا�نة األشخاص ال�ب�ع��ن و��ن موا�نة الشر�ات أال 
أن الشر�ات تكون غايتها تحق�ق الر�ح و�التالي فإن التزامها �معاي�ر الموا�نة الصالحة قد ��لفها التضح�ة 

 �جزء من أر�احها. 
إن سعي المن�مات لتحق�ق الر�ح ال يتعارض مع والئها وانتمائها لو�نها، وال أحد يناد� �أن تتحول جم�ع 

"موا�نًا صالحًا" في مجتمعها، شر��ة أن ��ون الر�ح الذ�  صبحالمن�مات إلى من�مات غ�ر ر�ح�ة حتى ت
 تحققه المن�مة قد جاء نت�جة ممارسات أخالق�ة.

حتى تكون الشر�ة موا�نًا صالحًا، عل�ها أن تسعى إلى تحق�ق ل�س مصالح حملة األسهم  من ناح�ة ثان�ة فإنه 
مو�ف�ن والب��ة والمجتمع �صفة عامة، �ما فق�، بل مصالح �افة أصحاب المصالح؛ المستهلك�ن والمدير�ن وال

قد ��ن البعض أن الشر�ة تعد موا�نًا صالحًا لمجرد مشار�تها في األعمال الخ�ر�ة، ولكن التبرع لألعمال 
 الخ�ر�ة أو المشار�ة ف�ها ل�س إال عنصرا واحدا من عناصر

 .40موا�نة الشر�ات 

 أهم�ة مواطنة الشر�ات-الغصن الثاني
 خالل العقود الثالثة األخ�رة إلى أن الشر�ات التي ت�بق استرات�ج�ة فعالة لموا�نة تش�ر المعلومات

 نذ�ر منها: 41الشر�ات، تم�نت من تحق�ق مز�د من األر�اح والنمو. من خالل تمتعها �عدد من المزا�ا 
لثقة �منتجاتها تعز�ز سمعة الشر�ة والثقة �منتجاتها وتحسن أدائها المالي: إن تنامي سمعة الشر�ة وتزايد ا )1

أن تحسن درجة هو  42معهد السمعة ، إن أحدث ما �عرضهس�نع�س إ�جاب�ًا على أدائها ونتائجها المال�ة
%، ح�ث أن المستثمر�ن س��ونون 2.6واحدة في سمعة الشر�ة سوف �سهم في ز�ادة سعر سهمها بنسبة 

ذلك فإن البنوك ستبد� استعدادًا متحمس�ن أكثر لتو��ف أموالهم في شر�ات تتصف �الموا�نة الصالحة، و�
أكبر لمنح قروض لهذه الشر�ات، وذلك ان�القًا من أن هذه الشر�ات تتسم �مخا�ر أقل ألنها تتمتع �سمعة 

                                                           
ة األمر���ة جزء من غرفة التجار  الذ� هو CIPEجون د. سول�فان، أ. ش�ولن��وف، ج. ل�تشمان، دراسة منشورة على موقع مر�ز المشروعات الخاصة   40

 :14.00الساعة  17/8/2018تار�خ الز�ارة  16في واشن�ن، ص
 arabia.org/files/pdf/Corporate_Citizenship-www.cipe  

 .19المرجع السابق، ص  41
42 /https://www.reputationinstitute.com  2018سبتمبر  13معهد السمعة، تار�خ ز�ارة الموقع مقالة منشورة على موقع   
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��بة. من ناح�ة ثان�ة فإن التزام الشر�ة �البرامج الخاصة �موا�ن�ة الشر�ات من شأنه تخف�ض حجم 
 لفة القانون.الغرامات واألح�ام الصادرة ضدها نت�جة مخا

ز�ادة القدرة على اجتذاب �وادر عال�ة المهارات والكفاءة: ألن الشر�ة التي تتمتع �الممارسات المسؤولة  )2
 تجاه مجتمعها ستنجح في استق�اب �وادر عال�ة التأه�ل، ما �سهم في انخفاض المخا�ر والتكال�ف. 

 ألعمال ومواطنة الشر�اتالعالقة ب�ن المسؤول�ة االجتماع�ة وأخالق�ات ا-الغصن الثالث
 ثمة ارتبا� �ب�ر ب�ن مفهوم موا�نة الشر�ات و��ن أخالق�ات األعمال، ح�ث أن ت�ب�ق الشر�ة للمعاي�ر 
 األخالق�ة في نشا�ها فإن ذلك �عني توفر جانب هام من جوانب موا�نة الشر�ة، وال نست��ع القول إن 

 .أن المعاي�ر األخالق�ة تعد أحد ر�ائز موا�نة الشر�ة الشر�ة �م�ن أن تكون موا�نًا صالحًا بدون ذلك، أ�
كما أن العالقة ب�ن المسؤول�ة المجتمع�ة و��ن موا�نة الشر�ة ُتعد عالقة عضو�ة، إذ ال �م�ن أن تكون الشر�ة 
موا�نًا صالحًا من دون أن تقوم �مسؤول�اتها تجاه مجتمعها والب��ة المح��ة، أ� أن المسؤول�ة االجتماع�ة هي 

 أحد أر�ان الموا�نة الصالحة للشر�ة.
كما �م�ننا القول إن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة هي إحد� النتائج الهامة ألخالق�ات األعمال، وأن 

 أخالق�ات اإلدارة وأخالق�ات العمل تسهم في تعز�ز االتجاه نحو ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة.

 لمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات المطلب الرا�ع: طواع�ة أم قوننة ا

الن�رة إلى المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات على أنها نشا� �وعي تمارسه الشر�ات، أم نشا� �جب اختالف إن 
أن ��ون ملزمًا للشر�ات عن �ر�ق سن القوان�ن التي تفرض ذلك، هي مسألة جدل ما تزال قائمة ب�ن فر�ق�ن: 

وفر�ق ثان يدعو لجعلها ملزمة للشر�ات �قوة القانون، وأن �ل فر�ق له فر�ق يدعو لبقائها نشا�ًا �وع�ًا، 
 مبرراته.

اهتمامًا متز�دًا ، �م�ن أن نالح� 2010في عام  ISO-26000�عد صدور مع�ار في العقد األخ�ر وخاصة 
 �غ�ة الحصول على شهادة اآليزو هذه.تبد�ه الشر�ات �مسؤول�اتها المجتمع�ة 
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لعديد من البحوث والمسوحات التي تمت في السنوات األخ�رة وجدنا أن الغالب حتى من خالل اال�الع على ا
ال�وم هو أن المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات بدأت �وع�اً واستمرت �ذلك وال حاجة لجعلها نشا�اً ملزماً للشر�ات، 

 م أن:2016تم تنف�ذه في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة في سنة  43فقد أ�هر است�الع للرأ�
 .مطلقاً  ال �جب القوننةمن المست�لع�ن يرون أنه  28% -
 .غ�ر الضرور� القوننةأن من  %47ف�ما ير�  -
عن �ر�ق إصدار تشر�ع وآل�ة ملزمة للمساهمة في أعمال  الضرور� القوننةأن من  %25ب�نما رأ�  -

 ومبادرات المسؤول�ة المجتمع�ة.
 ل�ة المجتمع�ة للشر�ات نشا�ًا ملزمًا �قوة القانون.من المست�لع�ن ال يؤ�دون جعل المسؤو  %75أ� أن 

 إن معنى ذلك أن صفة ال�واع�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات هي الغالبة وهو رأ� �ح�ى بتأي�د 
 غالب�ة رجال ومن�مات األعمال والعديد من الباحث�ن وهم �سوقون مبررات لرأيهم هذا من ب�نها:

تماع�ة �اتت تشمل مع�م من�مات األعمال وخاصة في الدول إن ممارسة أنش�ة المسؤول�ة االج -
 المتقدمة و�درجة أقل في الدول النام�ة وأن ذلك تم بدون قانون �فرض ذلك.

إن فرض المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات �القانون و�نسبة محددة سوف �سهم في ز�ادة تكال�ف االنتاج  -
في صالح المستهلك�ن. ناه�ك عن احتماالت التهرب و�التالي س�رفع من األسعار األمر الذ� لن ��ون 

 منها �ما �حصل في الضرائب.
% من األر�اح 2معدلها غ�ر متفق عل�ه فهل س��ون  على فرض تم تحو�لها إلى ما �شبه الضر�بة فإن -

السنو�ة الصاف�ة مثًال �ما جاء في قانون الشر�ات في دولة اإلمارات الذ� حدد سقف المساهمة 
متوس� األر�اح الصاف�ة للشر�ة خالل السنت�ن المال�ت�ن السا�قت�ن للسنة التي  من %2بة ال�وع�ة بنس

 أم أكثر أم أقل؟ تقدم ف�ها تلك المساهمة ال�وع�ة،
إن المست�لع آلرائهم في دولة اإلمارات والذين يتفقون مع ضرورة قوننة المسؤول�ة المجتمع�ة قد تباينت آراؤهم 

 مع�ة للشر�ات من صافي األر�اح فقد �انت �اآلتي: حول نسبة المساهمة المجت
 من األر�اح السنو�ة.  %1منهم ير� أن نسبة المساهمة المناسبة هي % 58 -

                                                           
 ، وقد استخدمنا من هذا االست�الع �عض النتائج الرقم�ة فق�2016 نوفمبر 20 األحد است�الع نفذته صح�فة االتحاد االقتصاد� وتم نشره بتار�خ  43

 �ما �خدم غرض البحث، من دون تبني أ� من التحال�ل واآلراء التي ساقتها الصح�فة.
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 من األر�اح السنو�ة.  %5ير� أن النسبة العادلة هي  36% -
 .من األر�اح السنو�ة %10ير� أن النسبة �جب أن تكون أكثر من  6% -
لمجتمع�ة للشر�ات إلى نشا� ُملزم للشر�ات لم تنضج �عد، ولم يتوافر لها إن مسألة تحو�ل المسؤول�ة اأ� 

الدعم الكافي، وهذا الجدل القائم ب�ن الفر�ق�ن سوف �ستمر، خاصة وأن الم�الب�ن �اإللزام القانوني للشر�ات 
ابل (الفر�ق هم من عامة الناس ومن�مات المجتمع المدني و�عض الكتاب والباحث�ن، ب�نما �قف في الفر�ق المق

  المناد� �التمسك �ال�واع�ة) رجال ومن�مات األعمال وهؤالء رأيهم هام ألنهم المعن�ون في ذلك.
 ثمة رأ� وس� ب�ن الرأي�ن المذ�ور�ن أعاله وهو ق�ام الح�ومات �َسّن قوان�ن تمنح الشر�ات الملتزمة 

 Socialسم�ته االستجا�ة االجتماع�ة �مسؤول�اتها المجتمع�ة حوافز ضر�ب�ة أو غ�رها وهو ما اتفق على ت
Responsiveness  أن يتم خصم األعباء المال�ة للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ة من وعاء الضر�بة، أو تقد�م�

 تسه�الت مصرف�ة أو إدار�ة أو جمر��ة للشر�ات المسؤولة اجتماع�ًا.
ُسّجلت نجاحات �ب�رة في العقود األخ�رة في إننا نؤ�د �قاء المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات نشا�ًا �وع�ًا، فقد 

 :لكننا ندعو إلىممارسة المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات، 
 تعز�ز وتعم�ق ثقافة المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات سواء ب�ن الشر�ات أو في المجتمع. -
ن من�مات التر��ز على أولو�ة األنش�ة الفرع�ة للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات، ح�ث ما يزال العديد م -

األعمال وخاصة في الدول النام�ة وفي المقدمة منها الدول العر��ة واإلسالم�ة توجه نشا�اتها المجتمع�ة 
لصالح القضا�ا الخ�ر�ة والتبرع للجمع�ات الخ�ر�ة، أو إعانة �عض الناس الذين �حتاجون إلى إعانة في 

ول المتقدمة تع�ي األولو�ة لألنش�ة مجتمع المن�مة، في المقابل فإن مع�م من�مات األعمال في الد
االقتصاد�ة واالجتماع�ة في إ�ار المسؤول�ة االجتماع�ة واعتبار أن ذلك �صب في إ�ار تحق�ق التنم�ة 
المستدامة في مجتمعات من�مات األعمال، وهناك فرق �ب�ر و�ون شاسع ب�ن الن�رت�ن الخ�ر�ة (في الدول 

 الدول المتقدمة). النام�ة) واالقتصاد�ة واالجتماع�ة (في
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 المبحث الثاني: المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول العر��ة 

إن اهتمام من�مات األعمال في من�قة الشرق األوس� وشمال افر�ق�ا �المسؤول�ة المجتمع�ة ما يزال أقل ��ث�رمن 
المسؤول�ة االجتماع�ة  اهتمام ن��راتها في الدول المتقدمة، �ما أن ثمة قصورأ في فهم مضام�ن وغا�ات

 للشر�ات. 
من ناح�ة ثان�ة فإن دولة اإلمارات بدأت مب�رًا بتن��م مجهودات المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات من خالل سن 

 التشر�عات و�صدار القرارات الالزمة و�نشاء صندوق لهذه الغا�ة.
رات في تنف�ذ المسؤول�ة االجتماع�ة وفي س�اق هذا المبحث سوف نلقي مز�دًا من الضوء على تجر�ة دولة اإلما

 للشر�ات. 
 فقد قمنا بتقس�م المبحث إلى م�الب ثالثة هي: 

 الم�لب األول: المسؤول�ة االجتماع�ة في العق�دة اإلسالم�ة
 الم�لب الثاني: واقع المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دول الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا

 سؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دولة اإلماراتالم�لب الثالث: واقع وآفاق الم

 المطلب األول: المسؤول�ة االجتماع�ة في العق�دة اإلسالم�ة

لقد ح�ي العمل الخ�ر� والت�وعي واإلنساني في العق�دة اإلسالم�ة �م�انة سام�ة، ح�ث وردت العديد من 
ر وأهم�ة ذلك سواء للمحتاج�ن �أفراد، أو اإلشارات في القرآن الكر�م والسنة النبو�ة التي تُحض على فعل الخ�

للصالح العام �ما �حقق النفع العام، وأن ذلك ُ�عٌد جزءًا من عبادة المسلم، والخ�ر ُ�عّبر عن �ل ما ينتفع �ه 
 اإلنسان، ونسوق ف�ما يلي �عضًا مما ورد حول ذلك في القرآن الكر�م وفي السنة النبو�ة.

  هللا تعالى: �قول
َكاِة وَ (َوَجَعْلَناهُ  َالِة َوِ�يَتاَء الزَّ ًة َيْهُدوَن ِ�َأْمِرَنا َوَأْوَحْ�َنا ِإَلْ�ِهْم ِفْعَل اْلَخْ�َراِت َوِ�َقاَم الصَّ (األنب�اء:  َ�اُنوا َلَنا َعاِبِديَن)ْم َأِئمَّ

73(. 
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حى أن افعلوا الخ�رات، وأق�موا الصالة أن هللا تعالى أوحى ف�ما أو  َوَأْوَحْ�َنا ِإَلْ�ِهْم ِفْعَل اْلَخْ�َراِت) (فإن قوله تعالى
 44�انوا لنا خاشع�ن، ال �ستكبرون عن �اعتنا وعبادتناأ�  َوَ�اُنوا َلَنا َعاِبِديَن)( �أمرنا بذلك،

 : وقال عز وجلّ 
ْن َخْ�ٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواَألْقَرِ��َن َواْلَ�تَ  ِب�ِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن ﴿ َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتم مِّ اَمى َواْلَمَساِك�ِن َواْبِن السَّ

 )215َخْ�ٍر َفِإنَّ للاّاَ ِ�ِه َعِل�ٌم ﴾(البقرة: 
قل ما أنفقتم من ( ومعنى اآل�ة: �سألونك ��ف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد، فب�ن لهم هللا تعالى ذلك، فقال

 أ�: اصرفوها في هذه الوجوه. �ما جاء في الحديث) �ن وابن السب�لخ�ر فللوالدين واألقر��ن وال�تامى والمساك
وتال م�مون بن مهران هذه اآل�ة ، ثم قال : هذه مواضع النفقة ما  )أمك وأ�اك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك(

خ�ر فإن هللا وما تفعلوا من  (وقوله تعالى. ُذكر ف�ها �بًال وال مزمارًا ، وال تصاو�ر الخشب، وال �سوة الح��ان
أ�: مهما صدر منكم من فعل معروف، فإن هللا �علمه، وس�جز��م على ذلك أوفر الجزاء؛ فإنه ال  �ه عل�م)

 . 45��لم أحدا مثقال ذرة
 وفي السنة النبو�ة الشر�فة، �قول الرسول الكر�م (صلى هللا عل�ه وسلم): 

َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد للااَُّ َعْبًدا ِ�َعْفٍو ِإالَّ ِعز�ا، َوَما َتَواَضَع َما َنَقَصْت  َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ رسوَل للااَّ  عن أبي ُهر�رة:
ِ ِإالَّ َرَفَعُه للااَُّ   (رواه مسلم) َأَحٌد هللَّ

 أ� أن صرف األموال على أبواب الخ�ر ُتزّ�ي المال وتبارك ف�ه وتز�ده.

 هم للناس" (رواه ال�براني). خ�ُر الناس أنفعُ «كما �قول عل�ه أفضل الصالة والسالم: 
 أ� أن أعمال الخ�ر ف�ها نفع للناس.

ِ َصلَّى للااَُّ َعَلْ�هِ كما �قول النبي الكر�م:   َعْن َيِز�َد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِب�ِه، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَّ
َل أَْهِل اْلَجنَِّة ُدُخوال اْلَجنََّة أَْهُل اْلَمْعُروف" : ِإنَّ أَْهَل اْلَمْعُروِف ِفي ا"َوَسلَّمَ  ْنَ�ا ُهْم أَْهُل اْلَمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة، َوِ�نَّ َأوَّ لدُّ

 (رواه البخار�)
 .أ� أن عمل الخ�ر ُيدخل صاحبه الجنة

                                                           
 .328تفس�ر ال�بر�، ص   44
 .33تفس�ر ابن �ث�ر، ص   45
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لعصور ا �انت حاضرة على الدوام منذ 46�م�ن القول إن مضام�ن مفهوم المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات
الناس والمؤسسات �مارسون الق�م اإلسالم�ة و�تبرعون من خالل األعمال الخ�ر�ة  ح�ث �ان ،اإلسالم�ة األولى

و�متهنون األعمال والتجارة وفق الشر�عة اإلسالم�ة، و��بقون تعال�م االسالم ف�ما �خص العمل وحقوق العمال 
 وعدم االضرار �المجتمع و�الصحة العامة و�الب��ة. 

ناح�ة ثان�ة فإن �عض فقهاء الدين اإلسالمي ين�رون إلى المشار�ة االجتماع�ة والمساهمة في المسؤول�ة من 
االجتماع�ة على أنها واجب أخالقي �ونه مرتب�ًا �التكافل االجتماعي، وهو واجب أشارت إل�ه أح�ام القرآن 

 الصدقة". الكر�م والسنة النبو�ة، موضحة أن "التكافل االجتماعي نوع من أنواع

 المطلب الثاني: واقع المسؤول�ة االجتماع�ة في دول الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا 

إلى أنه في ح�ن أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في أمر��ا الشمال�ة وأورو�ا  47تش�ر تقار�ر البنك الدولي
وس� ال يزال منقادًا �ش�ل أصبحت عمًال مؤسس�ًا إلى حد �ب�ر، نجد أن ذلك المفهوم في من�قة الشرق األ

كب�ر وراء التقال�د، ولم �غد عمًال مؤسس�ًا �عد، وأن موا�ني االقتصادات المتقدمة رأوا أن مشار�ع المسؤول�ة 
االجتماع�ة للشر�ات تر�ز على القضا�ا األساس�ة مثل الصحة، حما�ة الب��ة، رعا�ة العمل، وما إلى ذلك، 

شرق األوس� والمنا�ق النام�ة األخر� رأوا في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات �المقابل فإن ن�راءهم في من�قة ال
 أداة لدعم الجمع�ات الخ�ر�ة، وحّال لبعض مشاكلهم االجتماع�ة.

إن ما ذ�ره البنك الدولي �ش�ر إلى تأخر في وعي شر�ات من�قة الشرق األوس� ألهم�ة ممارسات "المسؤول�ة 
الوعي قد تحسن �ش�ل ملحو� مع بدا�ة األلف�ة الجديدة واألمر في تصاعد االجتماع�ة للشر�ات" ولكن ذلك 

فثمة مؤشرات عديدة تش�ر إلى أن �ث�رًا من قادة وأصحاب الشر�ات العرب بدأوا يبدون اهتمامًا متزايدًا مستمر، 
 في المشار�ة االجتماع�ة، و�ن�رون إلى العمل�ة االقتصاد�ة على

 ساني يهدف ف�ما يهدف إل�ه إلى تحق�ق التنم�ة المستدامة. أنها نشا� اجتماعي وو�ني و�ن 

                                                           
 11.00، الساعة 15/2/2019، تار�خ الز�ارة rm.aspx?ID=30www.dubai.ae/ar/Lists/Topics/DispFoمقالة منشورة على موقع  46
 12.00الساعة  15/2/2019، تار�خ الز�ارة openknowledge.worldbank.orgمقالة منشورة على موقع البنك الدولي   47
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�ش�ل أكثر دقة فإن ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات أضحت موجودة في جم�ع البلدان العر��ة، ولكن 
وجهات الن�ر حولها تختلف وتتباين، فالبعض �عتبر أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات تنشأ نت�جة أو استجا�ة 

 و�لبات من المجتمع، والبعض اآلخر �عتبر أن االهتمام �المسؤول�ة لضغو� 
 االجتماع�ة للشر�ات ��ون مدفوعًا �حجة أخالق�ة أو شرع�ة.

في واقع األمر �م�ن القول إنه الزال هناك غموض وعدم درا�ة �اف�ة من جانب �ل من األفراد والشر�ات 
ة للشر�ات وأ�عادها ومد� ت�ورها و�ذلك �مد� فعال�ته والمجتمع العر�ي ��ل �مفهوم المسؤول�ة االجتماع�

  .48و��ف�ة بلورته واإلفادة منه
المتعلق "�المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات" في من�قة الشرق األوس� لم �عد قاصرًا  �الرغم من أن التقدم والتنامي

العديد من الخ�وات حذت ذات المنحى واتخذت  )S’NGO(على الشر�ات وحدها، فالمؤسسات غ�ر الر�ح�ة 
بذلك االتجاه خالل السنوات األخ�رة. وأكثر من ذلك فقد خ�ت �عض الح�ومات العر��ة خ�وات �اتجاه تحق�ق 
االستجا�ة االجتماع�ة للشر�ات، ففي القوان�ن األردن�ة و�ذلك في القوان�ن السور�ة على سب�ل المثال ال الحصر_ 

اإلنفاق في ملف المسؤول�ة المجتمع�ة، �ح�ث تقوم السل�ات تقدم الح�ومة حوافز لتشج�ع الشر�ات على 
 الضر�ب�ة �خصم المبالغ التي تقوم الشر�ات �التبرع بها من المبلغ الخاضع للضر�بة.

لعل المسألة األكثر أهم�ة، من وجهة ن�رنا، في ممارسة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول العر��ة 
أ�عاد هذه المسؤول�ة؛ ح�ث ال يزال متجذرًا في عقول نسبة �ب�رة من رجال واإلسالم�ة تتمثل في مضمون و 

األعمال والتنف�ذي�ن، أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ة تعد ش�ًال من أش�ال العمل الخ�ر�، أو أنها من �اب 
غلب الصدقة الواجبة على المؤمن، ح�ث أن ُجل المساهمات في المسؤول�ة المجتمع�ة تذهب إلى مجاالت �

 عل�ها صفة التصدق (من الصدقة) والفرد�ة واألقر�ون أولى �المعروف، ول�ست عمًال مؤسس�ًا. 
 إن هذا الفهم ال يتماشى مع االحت�اجات الفعل�ة لشعوب هذه الدول، صح�ح أن األعمال الخ�ر�ة ُتعدٌ 

 ة األولى أو من ضمن المسؤول�ات الفرع�ة للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات، لكنها ل�ست المسؤول� 
 األكثر أهم�ة في إ�ار المسؤول�ات الفرع�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات. 

إن واقع الحال في دول من�قة الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا �ش�ر إلى أن نصف س�ان المن�قة تقل أعمارهم 
مل�ون و��فة �حلول  75سنة حال�ًا، و�قدر المنتد� االقتصاد� العالمي �أن المن�قة �حاجة لحوالي  25عن 

                                                           
 12.30، الساعة 15/2/2019، تار�خ الز�ارة www.arabbusinessreview.com/ar/article/مقالة منشورة على موقع مجلة األعمال العر��ة  48

217



 وللمجتمع للشر�ات ُملّحة ضرورة االجتماع�ة المسؤول�ة

 

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية  

، ففي مثل ه�ذا س�نار�و، فإن على المرء أن يتوقع أن تر�ز مبادرات المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات 2020عام 
 على اإلسهام في التصد� لهذه المسالة المحور�ة وهي مسألة توف�ر

 فرص العمل ومواجهة الب�الة.  
بلد من بلدان المن�قة،  13�إجراء مسح على مو�ف�ن قامت  2013في عام  49جديٌر �الذ�ر أن شر�ة ب�ت. �وم

 كما قامت بدراسة لتب�ان أنش�ة المسؤول�ة المجتمع�ة ح�ث أشارت نتائج البحث والدراسة إلى:
بل تعداه  -أن الحماس اتجاه المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات لم �عد �قتصر فق� على مجالس اإلدارات  -

ما �قارب من ثلثي المو�ف�ن في المن�قة �شار�ون �الفعل �ش�ل أو إلى مو�في تلك الشر�ات، فتب�ن أن 
من المست�لعة آراؤهم  %95�آخر_ في �عض أش�ال العمل الخ�ر� أو العمل لخدمة المجتمع، ح�ث أبد�

 تمن�اتهم �أن يتزايد التزامهم نحو تلك المسؤول�ة.
فضلون شراء المنتجات والخدمات % من المست�لعة آراؤهم �90من ناح�ة المستهلك�ن فإن ما �قارب من -

 من الشر�ات التي تتبنى مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة. 
األنش�ة األكثر ش�وعًا من قبل الشر�ات في من�قة الشرق األوس� وشمال كشفت الدراسة أن  -

 والمرتب�ة �المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات جاء ترت�بها �ما يلي: MENA أفر�ق�ا

 النسبة الم�و�ة النشا�
 %25 توف�ر الغذاء والس�ن والمال�س للفقراء-1
 %13 العمل مع األيتام واأل�فال المحروم�ن-2
 %7 التعل�م والمنح الدراس�ة-3
 %6 رعا�ة أصحاب اإلعاقات (أصحاب الهمم)-4
 %4 رعا�ة الالج��ن-5
 %4 النشا�ات الب���ة-6
 %4 البحوث ال�ب�ة-7

 MENA50همات المجتمع�ة للشر�ات في دول ) ترت�ب أولو�ة المسا3الجدول رقم(

                                                           
، تار�خ  https://www.bayt.com/arمنشورة على موقع:  2013"المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات" لشر�ات الشرق األوس�، عام  مبادرات :المصدر 49

 14.00الساعة  15/2/2019الز�ارة 
 : المرجع السابق، (بتصرف في عمل�ة تبو�ب للب�انات).المصدر 50
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 يالح� من الجدول أعاله أن التر��ز على مجاالت العمل الخ�ر� هو األساس لمبادرات المسؤول�ة

االجتماع�ة، أما األنش�ة التي تهدف إلى التخف�ف من ال�روف الب���ة والتعل�م�ة وال�ب�ة في المن�قة �ش�ل  
 واضح ال تش�ل أولو�ة للشر�ات.

اإل�ار التن��مي الالزم لمفهوم المسؤول�ة  ت الدراسة إلى أنه على ح�ومات دول المن�قة مجتمعة وضعوخُلص
االجتماع�ة للشر�ات، و�شراك أصحاب الشر�ات في ذلك، حتى تتحقق الغا�ات األكثر أهم�ة من مبادرات 

البحتة إلى برامج تنمو�ة  المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، وحث الشر�ات على االنتقال من األنش�ة الخ�ر�ة
تستف�د منها المجتمعات العر��ة �ش�ل مستدام، ومن األولو�ات التي ينبغي على الشر�ات مراعاتها في برامج 

 المسؤول�ة المجتمع�ة نذ�ر اآلتي: 

ق�اعات التعل�م وخاصة تعل�م األ�فال وعدم تشغ�لهم، الصحة العامة، التدر�ب، توف�ر فرص العمل،  -
 لتجار�ة األخالق�ة، اإلسهام في ت�و�ر البن�ة التحت�ة، إلخ.الممارسات ا

 الحفا� على الب��ة ومنع تلوث الهواء والماء والتر�ة، ومعالجة النفا�ات والمخلفات، وغ�رها  -

وأشارت الدراسة إلى أنه �قع على عاتق الح�ومات، الشر�ات �ما ف�ها الشر�ات غ�ر الر�ح�ة، المؤسسات 
لمجتمع األهلي، واألوسا� األكاد�م�ة، وغ�رها، مسؤول�ة توض�ح أهم�ة المسؤول�ة اإلعالم�ة، من�مات ا

االجتماع�ة للشر�ات في دول المن�قة، ونشر أفضل الممارسات العالم�ة لمفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، 
 . وتقد�م دل�ل عن الك�ف�ة المثلى لتنف�ذ برامج المسؤول�ة االجتماع�ة وق�اس مد� فعال�ته

 في دولة اإلمارات  للشر�ات المطلب الثالث: واقع وآفاق المسؤول�ة االجتماع�ة

تعد مقولة صاحب السمو الش�خ خل�فة بن زايد آل نه�ان، رئ�س دولة اإلمارات العر��ة المتحدة: "خدمة الو�ن 
ل االجتماعي في الدولة عنوانًا للعم والمجتمع مسؤول�ة مشتر�ة ب�ن الح�ومة واألفراد القادر�ن والق�اع الخاص"

  سواء من قبل الح�ومة أو من قبل الق�اع الخاص في سب�ل خدمة الو�ن والمجتمع.

إن دولة اإلمارات العر��ة المتحدة ُتعد ال�وم من الدول األكثر ع�اًء على مستو� العالم (وفقًا لمؤشر الع�اء 
ق�اعات مختلفة قامت بها مؤسسات مثل:  مبادرات اجتماع�ة نفذت في العالمي)، وعلى المستو� المحلي فإن

وحملة دبي الع�اء، وغ�رها، فعلى سب�ل المثال قامت "مؤسسة ، صندوق خل�فة مؤسسة اإلمارات لتنم�ة الشباب،
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مؤسسة ومبادرة، ح�ث تعد أكبر مؤسسة إنسان�ة وتنمو�ة  33محمد بن راشد آل م�توم العالم�ة" _التي تضم 
استفاد من برامجها ومشار�عها  2017مل�ار درهم في العام  1.8ق �لي بلغ في المن�قة_ أسهمت �حجم انفا

 .51دولة حول العالم 68مل�ون شخص في  69

من ناح�ة ثان�ة فإن ح�ومة دولة اإلمارات تسعى إلى إحداث تحول جذر� في مفهوم المسؤول�ة المجتمع�ة   
�ر�ة إلى إ�الق مبادرات إنمائ�ة على المستو� للشر�ات، من خالل االنتقال من مجرد المساهمة في األنش�ة الخ

 .الو�ني؛ و�قامة مشار�ع مبتكرة للتنم�ة المستدامة على المستو�ات اإلنسان�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة والب���ة

 التطور التشر�عي في دولة اإلمارات -الفرع األول

 هي: مر ت�ور التشر�ع الخاص �المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات بثالث مراحل
 2006لسنة  20) قرار مجلس الوزراء رقم 1

تكل�ف وزارة الشؤون االجتماع�ة �مهمة نشر ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، و�نشاء "صندوق تضمن 
العمل االجتماعي"، والحقًا أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا ل�غ�ر اسم الصندوق ل�صبح "صندوق المسؤول�ة 

 52مسمى لجنة إدارة الصندوق إلى "مجلس األمناء"االجتماع�ة" وتعديل 
مبادرة �اسم "مجتمعي  2010-2008وتنف�ذًا للقرار أعاله أ�لقت وزارة الشؤون االجتماع�ة خالل األعوام  

مسؤول�تي" �غرض تبني ونشر مفهوم المسؤول�ة المجتمع�ة، تقوم على تعز�ز مبدأ الشراكة وتشج�ع الق�اع 
لخدمات االجتماع�ة والتنمو�ة وااللتزام �معاي�ر المسؤول�ة االجتماع�ة وتقد�م المساهمة الخاص على دعم وتقد�م ا

 لألفراد والمجتمع.

 2012لسنة  19) القرار رقم 2
 من ح�ث أنه �ختص ب:53إن هذا القرار تضمن تن��م آل�ة عمل صندوق المسؤول�ة المجتمع�ة

                                                           
الساعة  16/2/2019، تار�خ الز�ارة www.almaktouminitiatives.org/معلومات منشورة على موقع مبادرات محمد بن راشد آل م�توم العالم�ة 51

17.00 
، 13/7/2008، تار�خ النشر uae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type-www.mohamoon,موقع محامون دولة اإلمارات   52

 18.00، الساعة 16/2/2019تار�خ الز�ارة 
، legislations.aspx-and-www.mocd.gov.ae/ar/archive/lawsمن أرش�ف وزارة تنم�ة المجتمع في دولة اإلمارات منشورة على موقع الوزارة 53

 20.00، الساعة 16/2/2019لز�ارة تار�خ ا
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 روعات التنم�ة والرعا�ة االجتماع�ة التي تقومجمع التبرعات لتوف�ر التمو�ل الالزم لدعم برامج ومش 
 بها الوزارة، و�عداد الن�ام الداخلي آلل�ة جمع التبرعات وعقد شراكات استرات�ج�ة مع الجمع�ات 
 .الخ�ر�ة والجمع�ات التعاون�ة لتقد�م خدمات مال�ة وع�ن�ة مؤقتة أو دائمة للمستف�دين 

 عامل�ن، وذلك �التنس�ق مع جهات مختصة لت�و�ر القدرات تن��م برامج تدر�ب وتأه�ل للجمهور من المت
والكفاءات، والتنس�ق مع الجهات الح�وم�ة واألهل�ة في إ�الق وتنف�ذ برامج ومشروعات مشتر�ة في مجالي 
التنم�ة والرعا�ة االجتماع�ة، �اإلضافة إلى استق�اب رعاة رئ�س��ن أو فرع��ن لدعم فعال�ات و�رامج الوزارة 

 .داخلي لرعا�ة مشروعات الوزارة ووضع ن�ام
  تشج�ع المؤسسات واألفراد لتقد�م المبادرة الت�وع�ة الداعمة للبرامج والمشروعات التنمو�ة والرعا�ة التي

تشرف عل�ها الوزارة و��جاد الدعم والتمو�ل الالزم إلجراء الدراسات والبحوث االجتماع�ة لتحديد احت�اجات 
 .شروعات التنم�ة ودراسة ال�واهر السلب�ةالمجتمع من خدمات الرعا�ة وم

  تع��ن إدارة تنف�ذ�ة للصندوق لتحق�ق أهداف وأغراض الصندوق واقتراح خ�� و�رامج الصندوق السنو�ة
 وتكلفتها المال�ة ورفعها للجنة الصندوق. 

 :حدد القرار إيرادات الصندوق من المصادر التال�ة
 من األفراد والمؤسسات  التبرعات المشرو�ة وغ�ر المشرو�ة المقدمة 1

 التبرعات المال�ة من الخدمات الخ�ر�ة  2
 ز�اة المصارف اإلسالم�ة  3
 مساهمات الح�ومة االتحاد�ة والح�ومات المحل�ة  4
 عائد استثمار أموال الصندوق  5
 الوفر المتحقق من م�زان�ة الصندوق عن السنوات المال�ة السا�قة.  6

دع في حسا�ات �اسمه في المصارف التي تحددها لجنة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أمواًال عامة وتو 
 .و�عفى الصندوق من جم�ع الضرائب والرسوم ومن الرقا�ة المسبقة لديوان المحاسبة
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 قانون الشر�ات التجار�ة)م (2015لسنة  2) القانون االتحاد� رقم 3

 جتماع�ة" على ما يلي:من هذا القانون وهي �عنوان: "المسؤول�ة اال /242نصت المادة رقم/
"�جوز للشر�ة �عد انقضاء سنت�ن مال�ت�ن من تار�خ تأس�سها وتحق�قها أر�احًا، �موجب قرار خاص أن تقدم 

% من متوس� األر�اح الصاف�ة للشر�ة خالل السنت�ن المال�ت�ن 2مساهمات �وع�ة، و�جب أال تز�د عن 
 :�ة، و�تع�ن مراعاة ما �أتيالسا�قت�ن للسنة التي تقدم ف�ها تلك المساهمة ال�وع

 في أغراض خدمة المجتمع. أن تكون هذه المساهمات ال�وع�ة .1
في تقر�ر مدقق الحسا�ات وم�زان�ة  أن يذ�ر �ش�ل واضح الجهة المستف�دة من هذه المساهمات ال�وع�ة .2

 ".الشر�ة
 و�انت الق�مة المضافة في القانون الجديد هي:

ع�ة بدًال من التبرعات وأن هذه المساهمة تكون �عد م�زان�ت�ن را�حت�ن وانقضاء استخدام مص�لح المساهمة ال�و 
 % من متوس� األر�اح الصاف�ة.2سنت�ن على تأس�س الشر�ة، وأال تز�د هذه المساهمة عن 

لكن المشّرع لم يورد تلك المادة ضمن القواعد العامة التي تسر� على �افة الشر�ات التجار�ة، بل قصرها على 
 ر�ات المساهمة العامة (الباب الرا�ع الخاص �الشر�ات المساهمة العامة). الش
 2018لسنة  2) قرار مجلس الوزراء رقم 4

  2018لسنة  2فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم  2015لسنة  2بناء على قانون الشر�ات الجديد رقم 
 .54�شأن المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات والمنشآت

 ع اإل�ار التن��مي لمساهمات المسؤول�ة المجتمع�ة، وآل�ات توث�قها و�داراتها تضمن القرار وض
 وتوج�هها في الدولة، ووضع اإل�ار العام للحوافز واالمت�ازات لممارسة المسؤول�ة المجتمع�ة، وتحديد

 األدوار والمسؤول�ات للجهات المعن�ة لتن��م وتحف�ز المسؤول�ة المجتمع�ة لد� الشر�ات. 
 
 

                                                           
الساعة  19/2/2019، تار�خ الز�ارة laws-legislation-https://moj.gov.ae/web/ejusticesite/latestموقع وزارة العدل في دولة اإلمارات   54

19.00  
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 :ن من ب�ن ما نص عل�ه القرار ما يليو�ا
أن المسؤول�ة المجتمع�ة تستند إلى أسس اخت�ار�ة �حتة تمارسها الشر�ات والمنشآت من ) الطواع�ة: أ� 1

من�لق رغبتها في الع�اء المؤسسي، والمساهمة في تنم�ة المجتمع من خالل المساهمة االخت�ار�ة في المشار�ع 
 .مسؤول�ة المجتمع�ة التا�عة للصندوق الو�ني للمسؤول�ة المجتمع�ةالمدرجة في المنصة الذ��ة لل

حسب من�وق القرار فإن ممارسات المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات والمنشآت ) أهداف المسؤول�ة المجتمع�ة: 2
 تشمل:
 المساهمة في ت�و�ر المجتمع في المجاالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة والب���ة وغ�رها، من 

 المساهمات النقد�ة والع�ن�ة.  خالل تقد�م 
 .تبني س�اسات صد�قة للب��ة في اإلنتاج والعمل 
 .تعز�ز روح االبتكار والبحث العلمي 
 .المساهمة في تقد�م حلول للمش�الت أو التحد�ات التي تواجه المجتمع 
 .إرساء ثقافة المسؤول�ة المجتمع�ة من خالل وضع استرات�ج�ات مستدامة لها 

�موجب القرار الجديد أصبح اسم الصندوق: "الصندوق الو�ني صندوق وجهة ارتباطه: ) تعديل اسم ال3
للمسؤول�ة المجتمع�ة" �جهاز إدار� اتحاد�، وتم إلحاقه بوز�ر االقتصاد و�تمتع �الشخص�ة االعتبار�ة 

أن تتحمل وزارة واالستقالل المالي واإلدار� واألهل�ة القانون�ة الالزمة لمباشرة االختصاصات المنو�ة �ه على 
 .االقتصاد النفقات التأس�س�ة للصندوق 

 و�تولى الصندوق الوطني للمسؤول�ة المجتمع�ة:
 إنشاء منصة ذ��ة للمسؤول�ة المجتمع�ة، وتن��م إدراج الشر�ات والمنشآت والجهات المستف�دة -

 والمشار�ع والبرامج ف�ها. 
 ترو�ج ونشر ثقافة المسؤول�ة المجتمع�ة. -
 مشار�ع و�رامج المسؤول�ة المجتمع�ة المدرجة في المنصة. متا�عة تنف�ذ  -
منح عالمة وجواز المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات والمنشآت التي تتفق مع المعاي�ر والشرو� والضوا��   -

 .الصادرة عن المجلس
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�ة �ش�ل سنو� كما �علُن الصندوق نتائج المسؤول�ة المجتمع�ة سنو�ًا، وُ�عٌد مؤشرًا و�ن�ًا للمسؤول�ة المجتمع
بناء على نسب المساهمة في المشار�ع و�رامج المسؤول�ة المجتمع�ة والمعاي�ر والضوا�� التي �حددها مجلس 

 تهدف إلى: منصة ذ��ة للمسؤول�ة المجتمع�ةو�نشئ الصندوق ، أمناء الصندوق 
 .تن��م المساهمات االخت�ار�ة في المشار�ع والبرامج التنمو�ة المدرجة في المنصة 
 وث�ق وتنس�ق جهود المسؤول�ة المجتمع�ة على أن تحتو� قاعدة ب�انات شاملة لكافة الشر�ات والمنشآت ت

المدرجة وق�م مساهماتهم المشار�ع والبرامج التنمو�ة المقدمة من الجهات المستف�دة في الدولة والق�اعات 
 .المستف�دة من المساهمات المتاحة وفق األولو�ات التنمو�ة في الدولة

 نجاز دراسات حول المسؤول�ة المجتمع�ة وأدلة تعل�م�ة وتدر�ب�ة والحوافز والمزا�ا والشرو� واألح�ام المتعلقة إ
 .�الحصول على العالمات والجواز الخاص �المسؤول�ة المجتمع�ة الصادرة عن المجلس

  المسؤول�ة المجتمع�ة في دولة اإلمارات مسار -الفرع الثاني

تش�ل في مجموعها آل�ة برنامجًا  11جتمع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات قد تضمن إن مسار المسؤول�ة الم
 و�ن�ة لتعم�ق ونشر ثقافة العمل ال�وعي الجماعي والمؤسسي وتشج�ع المشار�ة الفاعلة للشر�ات في مبادرات

 :55التنم�ة المستدامة التي ت�رحها الدولة، وهذه البرامج هي واسترات�ج�ات
تمثل البوا�ة الذ��ة الو�ن�ة التي تهدف إلى تقد�م معلومات عن  للمسؤول�ة المجتمع�ة:) المنصة الذ��ة 1

استرات�ج�ة الح�ومة االتحاد�ة للتنم�ة والمشار�ع والمبادرات ذات الصلة، وتم��ن الشر�ات من الدخول إلى 
�ومي وشر�ات ومنشآت تفاص�ل تلك المبادرات والبرامج والمشار�ع، وتنس�ق الشراكة الفاعلة ب�ن الق�اع الح

الق�اع الخاص �ما �سهم في ترس�خ العمل اإلنساني والتنمو�، وتحق�ق التنم�ة الشاملة لمجتمع دولة اإلمارات 
 العر��ة المتحدة، وحما�ة الب��ة والحفا� على ال�ب�عة. 

 ق : يتعلق �ق�اس مد� التزام المؤسسات والشر�ات بت�ب�) المؤشر الوطني للمسؤول�ة المجتمع�ة2
المسؤول�ة المجتمع�ة، ح�ث �عتبر مق�اساً لتق��م وترت�ب الشر�ات وفقاً لمساهماتها الخاصة �المسؤول�ة المجتمع�ة 
للشر�ات إلى جانب مستو� أدائها �شأن المعاي�ر األخر� ذات الصلة �المؤشر الو�ني للمسؤول�ة المجتمع�ة 

 للشر�ات. 

                                                           
 20.00الساعة  19/2/2019، تار�خ الز�ارة https://www.csruae.ae/ar/aboutول�ة االجتماع�ة للشر�ات، غرفة دبي موقع المسؤ   55
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ار�ة حصر�ة لبرنامج المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات؛ وهي : هي عالمة تج) عالمة المسؤول�ة المجتمع�ة3
تمثل أحد أش�ال التقدير على المستو� الو�ني للشر�ات التي تمارس المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات وُت�هر 
مساهمة متم�زة تجاه المجتمع، وتضع ن�امًا للحو�مة الداخل�ة وعمل�ات للمسؤول�ة االجتماع�ة؛ �ما تساعد 

ول�ة المجتمع�ة الشر�ات على إ�هار إسهاماتها البارزة في تحق�ق الرخاء المجتمعي وحما�ة الب��ة؛ عالمة المسؤ 
 وتكون عالمة المسؤول�ة المجتمع�ة سار�ة لمدة سنة م�الد�ة واحدة من تار�خ الحصول عل�ها. 

تم تصن�ف عالمة ومن ح�ث السمات، واالمت�ازات والحوافز التي تقدمها عالمة المسؤول�ة المجتمع�ة، فقد 
 المسؤول�ة المجتمع�ة إلى ثالثة مستو�ات مختلفة:

 العالمة البالت�ن�ة  -
 العالمة الذهب�ة  -
 العالمة الفض�ة  -

إن حق استخدام عالمة المسؤول�ة المجتمع�ة ��ون م�فوًال �ش�ل حصر� للشر�ة التي حصلت على العالمة، 
الشر�ات القا�ضة استخدام عالمة المسؤول�ة المجتمع�ة،  أ� أنه ال �جوز للشر�ات التا�عة أو الشر�ات األم أو

كما تخضع العمل�ة إلى عدد من الضوا�� واالشترا�ات التي تش�ل في مجملها إ�ار عمل مح�م يهدف إلى 
 م�افأة الشر�ات األكثر تم�زًا في مجال الع�اء المجتمعي. 

برنامجًا لم�افأة الشر�ات الخمس األكثر  : �مثل جواز المسؤول�ة المجتمع�ة) جواز المسؤول�ة المجتمع�ة4
تم�زًا في مجال المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات؛ و�تم منح جواز المسؤول�ة المجتمع�ة إلى أ� شر�ة تحمل 
العالمة البالت�ن�ة للمسؤول�ة المجتمع�ة شر��ة أن تحقق مت�لبات الحصول على الجواز؛ ومن أهم تلك 

 :المت�لبات أنه يتع�ن على الشر�ة
  �سنوات.  3دعم مشار�ع مسؤول�ة مجتمع�ة متفردة و�بداع�ة ممتدة على مد 
  .تتناول في موضوعها األولو�ات الو�ن�ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة 
  .ضرورة ت�ب�ق ن�ام للحو�مة الداخل�ة �عزز توجه الشر�ة نحو المسؤول�ة المجتمع�ة 

�مثل برنامج اإلفصاح اإللزامي للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات : ) اإلفصاح اإللزامي للمسؤول�ة المجتمع�ة5
أحد االشترا�ات القانون�ة الجديدة، والذ� يتع�ن �موجبه على شر�ات ومنشآت الق�اع الخاص تقد�م المعلومات 
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ة المتعلقة �المساهمات المجتمع�ة (النقد�ة والع�ن�ة)، وقد تم إقرار ذلك من خالل التعديل على إجراءات وأن�م
 تجديد الرخص التجار�ة لد� الدوائر االقتصاد�ة �الدولة.

: �ش�ر إلى سلسلة من منصات التواصل التي تم إنشاؤها لتعز�ز ) المنتد� التنس�قي للمسؤول�ة المجتمع�ة6
التواصل والشراكات ب�ن ق�ادات الق�اع الخاص وق�ادات الق�اع اإلنساني والخ�ر�، لتبادل المعلومات والخبرات، 

تفاق على األولو�ات وتوج�ه االستثمارات المشتر�ة ب�نهما على المد� القص�ر والمتوس� والبع�د، وتعتبر واال
 "المنصة الذ��ة للمسؤول�ة المجتمع�ة" هذه المنتد�ات م�ملة ومرتب�ة بـبرنامج

ت اهتمام : تن�و� هذه المبادرة على تش��ل لجان عمل وفق مواض�ع محددة ذا) لجان المسؤول�ة المجتمع�ة7
 مشترك ب�ن شر�ات ومنشآت الق�اع الخاص ومن�مات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.

: هو إ�ار عمل مؤسسي لمنهج�ة تحديد وجمع ) اإلحصائ�ات الوطن�ة حول المسؤول�ة المجتمع�ة8
لمجتمع�ة اإلحصائ�ات والب�انات �ش�ل منت�م عن شر�ات ومنشآت الق�اع الخاص التي تمارس المسؤول�ة ا

في دولة اإلمارات؛ لغرض التحل�ل والمقارنة مع تجارب الدول الرائدة األخر�؛ و�تم نشر و�صدار تلك 
 اإلحصائ�ات والب�انات والتقار�ر �ش�ل دور�.

: �عمل برنامج االمت�ازات المال�ة �استمرار على وضع ) االمت�ازات المال�ة للشر�ات المسؤولة اجتماع�اً 9
لتوف�ر المز�د من الحوافز المال�ة لشر�ات ومنشآت الق�اع الخاص المتم�زة في مجال المسؤول�ة س�اسات متكاملة 

 المجتمع�ة.
: إن برنامج "المشتر�ات المسؤولة" �عنى بتخص�ص نسبة من العقود الح�وم�ة ) المشتر�ات المسؤولة10

 �اع الخاص لصالح الصندوق. للشر�ات ومورد� الخدمات المتم�ز�ن في مجال المسؤول�ة المجتمع�ة من الق
: هي فعال�ة سنو�ة يتم عقدها �التزامن مع "يوم زايد للعمل ) اإلعالن السنو� للمسؤول�ة المجتمع�ة11

اإلنساني"، وتتضمن إعالن نتائج المؤشر الو�ني للمسؤول�ة المجتمع�ة، و�ل من عالمة وجواز المسؤول�ة 
زة، وعقد ورش العمل، وغ�رها من الفعال�ات ذات الصلة المجتمع�ة للشر�ات، مع تكر�م الشر�ات المتم�

 �المسؤول�ة المجتمع�ة.
، ألنهما االستجا�ة االجتماع�ة�م�ننا القول إّن البندين التاسع والعاشر أعاله �سهمان في تحق�ق ما �سمى 

 �مثالن حوافز ماد�ة للشر�ات المتم�زة �مسؤول�اتها المجتمع�ة.
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 اإلماراتيآراء الشارع  -الفرع الثالث

من هذا البحث_ الذ� �ان  29م_ المشار إل�ه في الصفحة 2016و�العودة إلى االست�الع الذ� ُنّفذ في سنة 
استهدف مسح رأ� ع�نة من الشخص�ات، ولقاءات مع خبراء اقتصادي�ن ورجال أعمال، ومدير� الشر�ات، 

 �ة، تمخضت عن النتائج التال�ة:حول دور رجال األعمال وشر�ات الق�اع الخاص في المسؤول�ة المجتمع

أ�هر االست�الع أن الشر�ات ورجال األعمال �جب عل�هم المساهمة حول مد� الرضا عن أداء الشر�ات:  -آ
في دعم المشار�ع االجتماع�ة، وأن دورهم �جب أن ��ون أكثر تأث�رًا، وضرورة تقد�م ممارسات ومبادرات تخدم 

 عال�ات على مشار�ات هامش�ة.المجتمع ��افة ف�اته، وال تقتصر الف

% من المست�لع�ن أن من الواجب على رجال األعمال وأصحاب الشر�ات، المساهمة في 90فقد رأ�  -
دعم المشار�ع االجتماع�ة والمبادرات التي توفرها الدولة، وأن عل�هم أن ��ونوا أكثر إقدامًا وتفاعًال مع تلك 

 .% أنها ل�ست واجبة لكنها محبذة10مارات، ف�ما رأ� المبادرات �ونها جزءًا أص�ًال من ثقافة اإل
% من المست�لع�ن أن �عض رجال األعمال والشر�ات �مارسون دورًا مؤثرًا في 52من زاو�ة ثان�ة فقد رأ�  -

% أن قلة 23% أن مع�م رجال األعمال �مارسون دورًا مؤثرًا، ب�نما ير� 25خدمة المجتمع، ف�ما رأ� 
 .مارس هذا الدور، وأن دورهم غ�ر مرض تماماً من رجال األعمال التي ت

أشارت نسبة من اآلراء (نصف اآلراء تقر�بًا) إلى أن الج�ل الحالي المقارنة ب�ن ج�ل�ن من رجال األعمال:  -ب
من رجال األعمال أقل مساهمة من الج�ل السابق في جانب المسؤول�ة المجتمع�ة، وأن اآل�اء �انوا أكثر التزامًا 

 المجتمع�ة.�المشار�ة 

في ح�ن أشار النصف الثاني من اآلراء إلى أن الج�ل الحالي من رجال األعمال ال �ختلف عن الج�ل السابق 
في ممارسة المسؤول�ة المجتمع�ة ولكن المسم�ات اختلفت، ح�ث �ان الج�ل القد�م �مارس الدور �اعتباره نوعًا 

 العمل ذاته �اعتباره مسؤول�ة مجتمع�ة. من الصدقات والز�اة، في ح�ن أن الج�ل الحالي �مارس 

 كانت نتائج االست�الع:حول �فا�ة ما يتم تقد�مه من مساهمات :  -ج
 % يرون أنها �اف�ة وتقدم فائدة للمجتمع والدولة.26 -
 % يرون أنها �اف�ة، لكنها ال تلبي الت�لعات وال تقدم جدو� حق�ق�ة.42 -
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 ن التفع�ل.% رأوا أنها غ�ر �اف�ة و�حاجة إلى مز�د م32 -
كما أكد مشار�ون في االست�الع أن �ث�رًا من الشر�ات في دولة اإلمارات تولي أهم�ة �ب�رة لز�ادة مساهمتها 

أن يتضمن اله��ل التن��مي أل�  �ما رأوا ضرورة% من الشر�ات زادتها �الفعل، 45المجتمع�ة وأن ما نسبته 
ل األعمال وأصحاب الشر�ات دعم المشار�ع االجتماع�ة شر�ة بندًا للعمل المجتمعي، وأن من الواجب على رجا

والق�ام بدور فعال في خدمة المجتمع، ألن ذلك �صب في صالح المجتمع والشر�ات ذاتها عبر تحسن سمعة 
 الشر�ة.

 ورأ� مشار�ون أن �ث�رًا من الشر�ات تبد� اهتمامًا متزايدًا في ت�ب�ق وممارسة أخالق�ات األعمال.

 اق تطو�ر المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دولة اإلماراتآف-الفرع الرا�ع

تش�ر المعلومات إلى أن ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات تتعزز لد� من�مات ورجال 
األعمال، �ما أن مبادرات المسؤول�ة االجتماع�ة أو ما نسم�ه المسؤول�ات الفرع�ة لها، أ�ضًا تتنوع وتتوسع 

 ل االسهام في تمو�ل مشروعات تنمو�ة تسهم في تحق�ق التنم�ة المستدامة. لتشم
إن الخ�وات التي قامت بها الح�ومة سواء في سن التشر�عات أو إصدار القرارات ذات الصلة �المسؤول�ة 
االجتماع�ة للشر�ات تعد بدا�ة عمل من�م لتأ��ر أنش�ة المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات، �ذلك فنحن نؤ�د 
إلحاق الصندوق الو�ني للمسؤول�ة المجتمع�ة بوزارة االقتصاد بدًال من وزارة الشؤون االجتماع�ة، ح�ث أننا 
نر� في ذلك إشارة قو�ة إلى اتجاه الح�ومة لتوج�ه المساهمات االجتماع�ة للشر�ات _عبر وزارة االقتصاد _ 

 إلى مشروعات اقتصاد�ة تسهم في تحق�ق التنم�ة المستدامة.
 نا ال نست��ع القول إنها وصلت إلى مستو� المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات في الدول المتقدمة.لكن 

ح�ث أن دولة اإلمارات ما تزال �حاجة للمز�د من العمل على نشر ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة في من�مات 
 :عبر محاور عدة منهااألعمال 

ء عبر إقامة المز�د من الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات نشر ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات: سوا-آ
التي �م�ن إقامتها تحت إشراف وزارة االقتصاد �ونها الجهة الح�وم�ة المشرفة على أنش�ة المسؤول�ة 
االجتماع�ة، �ما ينبغي أن تبذل غرف التجارة والصناعة جهودًا أكبر في نشر ثقافة المسؤول�ة االجتماع�ة ب�ن 

 والمؤسسات ورجال األعمال في الدولة. الشر�ات
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مادة واحدة في قانون  اإل�ار التشر�عي: إن الُمحددات التشر�ع�ة للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات متضمنة في-ب
الوزراء، إننا نر� ضرورة إصدار  ، إضافة لعدد من القرارات الصادرة عن مجلس2015لسنة  2الشر�ات رقم 

 تصل �المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات.تشر�ع منفصل وشامل لكل ما ي
المسؤول�ات الفرع�ة للمسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات: ح�ث أن الن�رة إلى المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات -ج

على أنها فعل خ�ر أو صدقة تمارسها الشر�ات �واع�ة، ينبغي أن تتغ�ر اعتماداً على النماذج العالم�ة المتعارف 
إلى المسؤول�ة االجتماع�ة على أنها مساهمة دائمة وفعالة في االسهام في تمو�ل عل�ها، إذ �جب الن�ر 

 مشروعات اقتصاد�ة واجتماع�ة ��ون مردودها على شرائح أوسع من المجتمع اإلماراتي. 

 ال�اتمة
عامًا، لكن اتجاه الشر�ات نحو ممارسة  65صح�ح أن مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة �هر منذ ما يز�د عن 

�ة لمسؤول�اتها االجتماع�ة بدأ ��هر �ش�ل جلي خالل العقود الثالثة األخ�رة، وخاصة في العقد األخ�ر �عد فعل
وتزامن ذلك مع مفاه�م نر� أنها تش�ل امتدادًا له  م،2010في أواخر عام  ISO-26000أن صدر مع�ار 

ه المسؤول�ات ما يزال متاب�نًا فعلى مثل موا�نة الشر�ات وأخالق�ات األعمال وغ�رها. لكن التنف�ذ الفعلي لهذ
ح�ن نجد أن الشر�ات في الدول المتقدمة تتجه في إ�ار تنف�ذها لمسؤول�اتها االجتماع�ة إلى قضا�ا أكثر ح�و�ة 
تتصل �الصحة والتعل�م والبنى التحت�ة والبرامج االجتماع�ة الهادفة أ� أنها تساهم في تحق�ق التم�ة المستدامة 

أن الوضع في الدول النام�ة، ومن ضمنها دول الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا، مختلف إذ  في مجتمعها، نجد
مازالت مساهمات المسؤول�ة االجتماع�ة تذهب بنسبة �ب�رة إلى القضا�ا الخ�ر�ة ومساعدة األيتام والفقراء، في 

 ح�ن أن قضا�ا التنم�ة المستدامة ما تزال محدودة. 
ف �ستمر_ الجدل قائماً حول قوننة أم عدم قوننة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات من ناح�ة أخر� فما يزال _وسو 

 و�ن الرأ� الغالب حتى ال�وم هو في �قائها نشا�ًا ت�وع�ًا ول�س ملزمًا.
وفي دولة اإلمارات العر��ة المتحدة بدأت خ�وات عمل�ة لتن��م نشا� المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات وق�عت 

ماً في ذلك، لكن الواقع أن دولة اإلمارات ما تزال �حاجة إلى استكمال تن��م ممارسة المسؤول�ة الدولة شو�اً متقد
 االجتماع�ة للشر�ات ووضع إ�ار قانوني حديث ومتكامل وشامل.
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 النتائج
 :ومن المعالجة البحث�ة فإن البحث توصل إلى النتائج التال�ة مجر�ات البحثانطالقًا من 

تماع�ة للشر�ات أضحت مفهومًا واسع االنتشار فقد ازدادت أعداد الشر�ات الملتزمة بها إن المسؤول�ة االج-1
 واتسع ن�اق ت�ب�قها وأ�عادها وتعددت مسؤول�اتها الفرع�ة.

إن التزام الشر�ات �المسؤول�ة االجتماع�ة بدأ �أخذ ش�ل استرات�ج�ة للشر�ات ذات �عدا تنمو� ول�س نشا�ًا -2
 ساهمات الت�وع�ة في القضا�ا الخ�ر�ة على وجه الخصوص.جانب�ًا ير�ز على الم

 بدأت العديد من الشر�ات تر� في المسؤول�ة االجتماع�ة نشا�ًا �قود في النها�ة إلى ز�ادة أر�احها. -3
تعد الحو�مة أحد العناصر المساهمة في تحق�ق المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات، فالشر�ة التي تعتمد معاي�ر -4

 �ون من السهل عل�ها أن تصبح شر�ة مسؤولة اجتماع�ًا.الحو�مة �
 أضحت المسؤول�ة االجتماع�ة مسارا �قود إلى تحق�ق موا�نة الشر�ات �اعتبارها موا�ناً صالحاً في مجتمعها.-5
إن التزام الشر�ة �مسؤول�اتها االجتماع�ة �عني أن عالقتها �أصحاب المصالح: المساهم�ن، المستهلك�ن، -6

، المجتمع، مؤسسات التمو�ل، الح�ومة، وغ�رهم ستكون أقو� وأوثق مّما �ساعد الشر�ة على تحق�ق الموردين
 أهدافها �ش�ل أفضل.

في الدول النام�ة ومنها الدول العر��ة ثمة حاجة ماسة لنشر ثقافة مؤسس�ة وثقافة مجتمع�ة تساعد على -7
 حفز الشر�ات على تحٌمل مسؤول�اتها االجتماع�ة.

ول العر��ة ين�ر إلى التعامل مع مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة على أنها فعل خ�ر مع�وف على في الد-8
ح�ث ين�ر فقهاء الدين اإلسالمي إلى المشار�ة االجتماع�ة والمساهمة في المسؤول�ة القواعد الشرع�ة، 

رت إل�ه أح�ام القرآن االجتماع�ة على أنها واجب أخالقي �ونه مرتب�ًا �التكافل االجتماعي، وهو واجب أشا
 الكر�م والسنة النبو�ة، موضحة أن "التكافل االجتماعي نوع من أنواع الصدقة".

إن قوننة المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات س�حولها إلى ما �شبه الضر�بة و�التالي قد ��ون لها انع�اسات -9
 إلحاق ضرر �المستهلك�ن. تتمثل في ز�ادة التكال�ف التي ستقود إلى ز�ادة في األسعار و�التالي

في دولة اإلمارات �م�ن �سهولة مالح�ة أن المساهمات ال�وع�ة المجتمع�ة المنفذة من الح�ومة أو من -10
 �عض الشخص�ات الرسم�ة أكبر ��ث�ر من المساهمة المجتمع�ة لشر�ات الق�اع الخاص.
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المجتمع�ة للشر�ات جاءت في الباب الخاصة �المسؤول�ة  2015لعام  2من القانون رقم  242المادة  إن-11
 الرا�ع منه �اب الشر�ات المساهمة العامة، أ� أن المادة تتحدث عن هذا النوع من الشر�ات فق�.

تعديل جهة ارتبا� الصندوق الو�ني  2018لعام  2في دولة اإلمارات تضمن قرار مجلس الوزراء رقم -12
    من وزارة الشؤون االجتماع�ة وهي خ�وة صائبة.للمسؤول�ة االجتماع�ة لتكون وزارة االقتصاد بدالً 

يالح� أن اإل�ار التشر�عي للمسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات في دولة اإلمارات موزع ب�ن القانون االتحاد� -13
 للشر�ات وقرارات مجلس الوزراء.

 التوص�ات
 ان�القًا من نتائج البحث فإن الباحث يتقدم �المقترحات التال�ة:

وضوع األكثر أهم�ة في المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات والمتمثل �الجدل القائم حول قوننة (إصدار . في الم1
قانون �فرضها على الشر�ات) المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات أم ال، فإننا نم�ل إلى عدم القوننة حال�ًا ألن ذلك 

تتمثل في ز�ادة التكال�ف التي ستقود إلى سوف �حّولها إلى ما �شبه الضر�بة و�التالي قد ��ون لها انع�اسات 
 ز�ادة في األسعار يتحملها المستهلكون.

إن ت�ب�ق حوافز تسهم في دفع الشر�ات إلى تحمل مسؤول�اتها االجتماع�ة �عد أمرًا ج�دًا، �أن تع�ى  .2
الضر�بة  الشر�ات تسه�الت إدار�ة أو مصرف�ة أو جمر��ة أو ضر�ب�ة: خصم المساهمة االجتماع�ة من وعاء

 كما هو معمول �ه في �عض الدول.
في الدول العر��ة واإلسالم�ة ينبغي تصح�ح فكرة أن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات هي من قب�ل فعل  .3

الخ�ر فق�، ألن المسؤول�ة االجتماع�ة للشر�ات شيء آخر له أهداف وغا�ات غ�ر فعل الخ�ر الذ� ينبغي 
جاوز مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة من مفهوم "الصدقة" �ما فسرها �عض علماء ت العمل على الق�ام �ه، وضرورة

 الشر�عة إلى مفهوم المساهمة �التنم�ة المستدامة.
 أن تخصص جائزة تقدمها الجامعة العر��ة ألفضل شر�ة عر��ة مساهمة في المسؤول�ة المجتمع�ة .4
 �قترح: ف�ما �خص دولة اإلمارات العر��ة المتحدة فإن الباحث .5
 ضرورة إصدار قانون اتحاد� يتضمن �ل ما يتصل �المسؤول�ة المجتمع�ة للشر�ات. -
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(قانون الشر�ات الجديد) �ح�ث يتم تشم�ل �افة أنواع الشر�ات  2015لسنة  2تعديل القانون االتحاد� رقم  -
من  242مادة رقم بتحمل مسؤول�اتها المجتمع�ة ول�س فق� الشر�ات المساهمة العامة �ما ورد في نص ال

 القانون المذ�ور، ما �ع�ي الفرصة لجم�ع الشر�ات في الدولة في المساهمة �النشا� المجتمعي.
المتضمن توص�ف عمل الصندوق الو�ني للمسؤول�ة  2018لسنة  2تعديل قرار مجلس الوزراء رقم  -

في المسؤول�ة االجتماع�ة  المجتمع�ة �غ�ة تش��ل مجلس للمسؤول�ة المجتمع�ة �ضم أكثر الشر�ات مساهمة
 كأعضاء في لجنة الصندوق.

 أن يتم تكر�م الشر�ة األكثر تم�زًا في المسؤول�ة المجتمع�ة من قبل أعلى مستو�ات الق�ادة في الدولة. -
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 المل�ص

ة لد� غالب�ة الدول على اختالف تشــــــــر�عاتها اإلدار�ة؛ لت�و�ر ح�ي موضــــــــوع عقود الشــــــــراكة �أهم� 
خ�� التنم�ة المســــــــــــتدامة، وما �صــــــــــــاحبه من ت�و�ر البن�ة التحت�ة للدولة، والذ� ينع�س إ�جا�ًا على تحق�ق 
المصــــــــــــــلحة العامة للدولة و�افة أفراد المجتمع، من خالل تلب�ة االحت�اجات المتزايدة من قبل الموا�ن�ن على 

 افق والخدمات العامة في الدولة.المر 

وســـــارت دولة اإلمارات على النهج ذاته، من خالل وضـــــع إ�ار قانوني من�م لهذه العقود، ابتداًء من  
مرحلة اقتراح المشار�ع المزمع تنف�ذها �الشراكة مع الق�اع الخاص، مرورًا بتن��م إجراءات إبرام العقد، وتحديد 

انتهاًء بتنف�ذ المشــروع واألح�ام الخاصــة �ه. وفي  الماد�ة،ن�ر�ة الصــعو�ات  هكافة االلتزامات والحقوق أل�راف
الوقت ذاته، أشــــار هذا التن��م القانوني إلى مســــألة ســــل�ة اإلدارة وحر�تها في إبرام عقود الشــــراكة مع الق�اع 

أثناء تنف�ذه،  ضـــــــوء المتغ�رات التي ت�رأ فيالخاص، وما يتبع ذلك من تحديد ســـــــل�تها في تعديل هذه العقود 
والتي لم تكن موجودة أثناء إبرام العقد؛ وذلك �ما �ضــمن حما�ة المصــلحة العل�ا في الدولة وســ�ر المرفق العام 

 وتقد�م الخدمة �انت�ام للموا�ن�ن.

ومن هنا جاءت هذه الدراســـــة للبحث في ماه�ة التن��م القانوني لســـــل�ة اإلدارة في إبرام عقد الشـــــراكة  
اص وتعديل هذا العقد في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، ومد� �فا�ة األ�ر القانون�ة الســـــار�ة مع الق�اع الخ

المفعول في دولة اإلمارات في تن��م هذه المســـــائل القانون�ة المتعلقة �عقود الشـــــراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع 
العر��ة المتحدة في إبرام عقد الشراكة الخاص. وذلك بهدف ب�ان ن�اق سل�ة وحر�ة اإلدارة في دولة اإلمارات 

ضــوء ال�روف ال�ارئة التي �شــهدها إنشــاء  فيمع الق�اع الخاص، إضــافة إلى ســل�تها في تعديل هذا العقد 
 وتنف�ذ المشروع محل العقد. 

ر�ة، عقود الشــــــــــــــراكة، العقود اإلدار�ة، المرفق العام، الســــــــــــــل�ة اإلدار�ة، إبرام العقود اإلداالكلمات المفتاح�ة: 
  تعديل العقود اإلدار�ة، اإلمارات العر��ة المتحدة.
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 Abstract 

Partnership contracts issue has an importance to the majority of countries in their 
various administrative legislations, to develop sustainable development plans 
accompanying development of the countries infrastructure, which reflected positively on 
the public interest of the state and society. 

UAE has proceeded on this approach, through the development of a systematic 
legal framework for these contracts, starting with the project proposal stage to be 
implemented in partnership with the private sector, by regulating the procedures for 
concluding the contract and determining parties obligations and right, through execution 
of the project special provisions. At the same time, pointed out this legal regulation of the 
matter of authority freedom of partnership contracting with the private sector, and the 
subsequent identification of its authority to modify the contracts, in light of the variables 
occurs during contact implementation, which was not exist during contract preparation 
stage; to guarantee the protection of the higher interest of the State and the functioning 
of the general annex and the service regularly to citizens. 

Hence this study to discuss what the legal regulation of the authority right in the 
UAE to enter into a partnership agreement with the private sector, amend the contract, 
by researching on the adequacy of the legal frameworks in UAE in the organization of 
these legal issues relating to contracts of partnership between the public sector and the 
private sector. With the aim of demonstrating the scope of administration freedom in UAE 
in the conclusion of a partnership with the private sector, in addition to its authority to 
amend this contract in the light of emergency circumstances in the establishment and 
implementation of the project to replace the contract. 
Keywords: partnership contracts, management contracts, the general annex, the 
administrative authority, the conclusion of management contracts, the amendment of 
administrative contracts, United Arab Emirates. 
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ب�ان سل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة، من خالل تحديد مفهوم سل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة   -
تعديل عقد الشراكة، ومد�  وأساسه القانوني، إضافة إلى توض�ح وتفص�ل الق�ود الواردة على سل�ة اإلدارة في

أثر حق اإلدارة في تعديل العقد على حقوق المتعاقد اآلخر. 

إش�ال�ة البحث وتساؤالته:

تن�لق إش�ال�ة الدراسة من خالل تك��ف عقد الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص على أنه من  
دار� تبعًا لل�روف التي ت�رأ على تنف�ذ العقد لما العقود اإلدار�ة، والتي تمنح اإلدارة الحق في تعديل العقد اإل

ف�ه ضمان المصلحة العامة والخدمة المرفق�ة التي �قدمها المشروع المزمع تنف�ذه للموا�ن�ن. وفي الوقت ذاته 
تخضع سل�ة اإلدارة لق�ود من ح�ث ن�اق المشار�ع التي �جوز أن تكون محًال لعقود الشراكة، وذلك تبعًا 

لمشار�ع وتعلقها �المصلحة العل�ا للدولة. ألهم�ة هذه ا

ى ضوء ذلك، ت�رح هذه الدراسة إش�ال�ة رئ�سة مفادها: ماه�ة التن��م القانوني لسل�ة اإلدارة في فو  
إبرام عقد الشراكة مع الق�اع الخاص وتعديل هذا العقد في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، ومد� �فا�ة األ�ر 

مفعول في دولة اإلمارات في تن��م هذه المسائل القانون�ة المتعلقة �عقود الشراكة ب�ن الق�اع القانون�ة السار�ة ال
 الخاص؟العام والق�اع 

الم�روحة  التساؤالت ولإلحا�ة ��افة أ�ر هذه اإلش�ال�ة، تسعى الدراسة لإلجا�ة عن مجموعة من 
 من خالل هذه اإلش�ال�ة، والتي تتمثل في النقا� التال�ة:

هو موقف التن��م القانوني في دول اإلمارات من التك��ف القانوني لعقد الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع ما  -
 الخاص؟.

ماه�ة المشار�ع التي أجاز القانون اإلماراتي لإلدارة الحق في إبرام عقود الشراكة مع الق�اع الخاص إلنشائها   -
 وتنف�ذها؟.

وضوا�� من�مة إلجراءات إبرام عقود الشراكة ب�ن الق�اع العام والخاص؟. هل حدد القانون اإلماراتي ق�ود  -
ضوء  فيما مد� سل�ة اإلدارة في دولة اإلمارات في تعديل عقد الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص،  -

   اإلدار�ة؟تك��ف هذا العقد �أنه من العقود 
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منهج�ة البحث:

ة اإلدارة في إبرام عقد الشراكة وتعديله في التن��م القانوني اإلماراتي، البحث في األ�ر القانون�ة لسل� 
�فرض على الباحث اســـــتخدام المنهج التحل�لي �ما ين�و� عل�ه هذا المنهج من اســـــتقراء واســـــتنبا�، وذلك من 

صــــح�ح أجل القدرة على قراءة النصــــوص القانون�ة المن�مة لهذا الموضــــوع و تحل�لها وتفســــ�رها؛ للخروج �فهم 
لروح النص يتوافق مع اإل�ار القانوني المن�م لعقود الشراكة ب�ن القاع العام والق�اع الخاص. 

وح�ث أن �ب�عة هذه الدراســــــة تت�لب الت�رق إلى التشــــــر�عات واألح�ام القضــــــائ�ة في مختلف الدول  
ى المنهج المقارن من التي ن�مت إبرام عقود الشــــــــــــــراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص، �عمد الباحث إل

خالل الوقوف على موقف التشـر�عات الو�ن�ة في العديد من الدول خاصـة في مصـر وفرنسـا، لما لها من أثر 
في إ�ضــــاح �ب�عة ســــل�ة اإلدارة في إبرام عقود الشــــراكة مع الق�اع الخاص وحر�تها في تعديله؛ ولما لها من 

في دولة اإلمارات من غموض، وما �شـــــــو�ه من غموض  أثر في ســـــــد ما �عتر� اإل�ار التن��مي لهذه العقود
في تن��م المسائل المتعلقة بها.  

تقس�م البحث:

جاء هذا البحث في تمه�د ومبحث�ن رئ�س��ن، إضافة إلى خاتمة تتضمن النتائج والتوص�ات التي توصل  
 حث، وذلك وفق التقس�م اآلتي:اإل�ها الب

ب�ن القطاع العام والقطاع ال�اصعقود الشراكة  ه�ةاالمبحث التمه�د�: م
 الم�لب األول: مفهوم عقود الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص 
 الم�لب الثاني: ال�ب�عة القانون�ة لعقد الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص 

المبحث األول: سلطة اإلدارة في إبرام عقد الشراكة
 ي إبرام عقد الشراكةق�ود سل�ة اإلدارة ف الم�لب األول: 
 الم�لب الثاني: ضوا�� وق�ود متعلقة �إجراءات إبرام عقد الشراكة 

 المبحث الثاني: سلطة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة 
 الم�لب األول: مفهوم سل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة وأساسه القانوني 
 ديل عقد الشراكةالم�لب الثاني: الق�ود الواردة على سل�ة اإلدارة في تع 
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 المبحث التمه�د� 
ماه�ة عقود الشراكة ب�ن القطاع العام والقطاع ال�اص 

يت�لب تحديد ماه�ة عقود الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص ب�ان مفهوم هذه العقود وتحديد  
إلى توض�حه وتفص�له في الم�لب�ن التال��ن:  عمدُ �ب�عتها القانون�ة، وهو ما نَ 

لب األول: مفهوم عقود الشراكة ب�ن القطاع العام والقطاع ال�اصالمط

 البنى مجال والخاص على تنف�ذ و�نشاء مشروعات خاصة في العام الق�اع ب�ن الشراكة ب عقودتنّص  
الخاص،  العام أم الق�اع واحد سواء ق�اع على �االعتماد التنمو�ة أهدافها تحق�ق الصعب التحت�ة، والتي من

 مؤسسات في للتشارك الق�اع�ن لكال تس�ر�هوخبرات  مال�ة موارد من اإلم�انات كل جمع �لبوهو ما يت
 الح�ومات أمام متاحة آل�ة المشار�ع �مختلف أنواعها. �ح�ث تعد هذه الشراكة وتشغ�ل إنشاء تتولى مختل�ة
 مسار في والخاص العام الق�اع ب�ن االنخرا� أوجه كونها تعني والكفاءة االقتصاد�ة؛ األداء مستو�  لتحس�ن
 أساس�ت�ن لالقتصاد دعامت�ن �عتبران للمجتمع، �ون الق�اع�ن واالجتماع�ة االقتصاد�ة لتحق�ق األهداف التنم�ة
)5(والتكامل. التنافس أساس على الو�ني

تتبعه الدول في تأم�ن خدمات عامة �انت  جعلى: "نهوعلى هذا النحو، فإن عقد الشــراكة �مثل داللة  
لــة هي التي تضــــــــــــــ�لع بهــا بهــدف رفع العــبء عن الموازنــة العــامــة و�لقــائــه على عــاتق الق�ــاع الخــاص، الــدو 

  )6(وتحو�ل جهد الق�اع العام إلى أوجه إنفاق أخر� �عزف عنها الق�اع الخاص".

المســــــــــــــتدامة أحد أهم  التنم�ة تحق�ق قدرتها على ح�ث �مثل نقص الموارد المال�ة لد� الدولة وعدم 
 االحت�اجات لتغ��ة العام والخاص؛  الق�اع ب�ن الشــــراكة الرئ�ســــة الدافعة للدولة إلى تبني أســــلوباألســــباب 
إلى  �اإلضــــــــــــــافة الموا�ن�ن، من العامة العموم�ة والخدمات المرافق على التحت�ة، وال�لب للبنى المتزايدة
 برامج في راكة لالســــتثمارالشــــ �مشــــار�ع أكثر االهتمام إلى التي أدت الســــوق  اقتصــــاد نحو التحول مت�لبات

، 2014)، جوان، الجزائر،41المحل�ة، مجلة العلوم اإلنسان�ة، العدد ( التنم�ة فعالة لتمو�ل آل�ة والخاص العام الق�اع�ن ب�ن الشراكة ) السع�د دراجي، عقود5(
 . 310ص

 .17) حمادة عبد الرازق، عقود الشراكة، المرجع السابق، ص6(
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العام،  الق�اع مؤســـســـات لد� البشـــر�ة الموارد ومهارة التســـ��ر كفاءة التحت�ة، هذا �اإلضـــافة إلى  نقص البنى
احت�اجات  وتلب�ة التنم�ة االجتماع�ة برامج تجســـــ�د رافق واضـــــح قصـــــور و�هور البنى التحت�ة فجوة واتســـــاع

التمو�ل  النمو، وتقلص معدالت وانخفاض المتزايدة المنافسـة ضـغو�ات الخدمات، إضـافة إلى  من الموا�ن�ن
 )7(االجتماع�ة. للبرامج المخصص

على المعرفة،  قوممســــــــــــــتدام، � ح�ث تهدف الدول من خالل عقود الشــــــــــــــراكة إلى تحق�ق اقتصــــــــــــــادٍ و  
ات أفضــــــــل مما والتنافســــــــ�ة والخبرة، والتنوع، و�التالي تحق�ق التنم�ة االقتصــــــــاد�ة واالجتماع�ة، ونتائج ومخرج

. وتبعًا لهذه األهم�ة لعقود الشــــــراكة، واألهداف التي تســــــعى الدول إلى  )8(�مفرده�ســــــت��ع أن �حققه �ل فر�ق 
 والق�اع الخاص الق�اع ب�ن عقد وفق قبها:" اتفاتحق�قها من خالل اللجوء إل�ها، فإن عقد الشـــــراكة �قصـــــد 

 والتجه�زات و�دارتها عل�ه المتفق االســـتثمار لتمو�ل ب�نهما المســـاهمة ونســـب وشـــ�ل ف�ه األهداف تحدد العام
   )9(".العقد مدة �وال وص�انتها

تمو�ل مشــــــــــروعات البن�ة لتهدف  ة�أنها: "آل�وفي وصــــــــــف أكثر دقة وشــــــــــمول�ة لعقد الشــــــــــراكة، ق�ل  
اق األســـاســـ�ة، ح�ث تعهد الدولة إلى ��ان قانوني خاص ��لق عل�ه في العمل (شـــر�ة المشـــروع)، �موجب اتف

مبرم ب�نهما �ســمى (اتفاق شــراكة)، تلتزم شــر�ة المشــروع �مقتضــاه �المشــار�ة في توف�ر مرافق البن�ة األســاســ�ة 
ذات ال�ا�ع االقتصـــاد�، حســـب ما يرد في هذا االتفاق من أح�ام ونصـــوص تن��م الملك�ة واألموال واألر�اح 

     )10(".وغ�رها مما يتصل بتس��ر المشروع من تداب�ر و�جراءات

وفي واقع األمر، عنت المن�مات الدول�ة الح�وم�ة منها أم غ�ر الح�وم�ة في مســــــــــألة الشــــــــــراكة ب�ن  
الق�اع العام والق�اع الخاص، وفي هذا الخصــــــــــوص، ت�رقت من�مة األمم المتحدة إلى توضــــــــــ�ح داللة هذه 

والخاص �غرض تنف�ذ  "التعاون واألنشــــــــ�ة المشــــــــتر�ة ب�ن الق�اع�ن العام الشــــــــراكة، ح�ث أشــــــــارت إلى أنها:

، 2006الت�ب�قات، المن�مة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، مصر، -النموذج-والخاص: المفاه�م العام �اع�نالق ب�ن الشراكة ) أن�ر: عادل الرش�د، إدارة7(
 . 312المحل�ة، المرجع السابق، ص التنم�ة فعالة لتمو�ل آل�ة والخاص العام الق�اع�ن ب�ن الشراكة السع�د دراجي، عقود -. 14ص

 ��ة المتحدة، الشراكة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، المرجع السابق. ) أن�ر: البوا�ة الرسم�ة لح�ومة اإلمارات العر 8(
، 2012العملي، دار الحامد للنشر والتوز�ع، عمان، والت�ب�قي الن�ر�  والخاص، اإل�ار العام الق�اع�ن مشار�ع ب�ن ) ل�ث القه�و� و�الل الواد�، الشراكة9(

 . 24ص
)، ندوة: اإل�ار القانوني لعقود المشار�ة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، pppة ب�ن الق�اع العام والخاص () عمر سالمان، اإل�ار القانوني لعقود الشراك10(

 .3، ص2012والتح��م في منازعاتها، المن�مة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، مصر، 
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المشـــــــــــروعات الكبر�، و�ح�ث تكون الموارد واإلم�ان�ات لكال الق�اع�ن مســـــــــــتخدمة معًا، وذلك �ال�ر�قة التي 
  )11(".تؤد� إلى اقتسام المسؤول�ات والمخا�ر ب�ن الق�اع�ن ��ر�قة رش�دة لتحق�ق التوازن األمثل لكل شر�ك

من�مًا آل�ة هذه الشراكة ودور الق�اع الخاص ف�ها ، سألةمهذه الكما ت�رق صندوق النقد الدولي إلى  
أشــــــــار إلى أن هذه الشــــــــراكة داللة على :"الترت�بات التي تســــــــمح للق�اع إذ ون�اق هذه الشــــــــراكة ومحدداتها، 

الخاص بتقد�م أصــول وخدمات البن�ة األســاســ�ة والتي �ان تقد�مها تقل�د�ًا من خالل الح�ومة، وتدخل الشــراكة 
االت للبن�ة األســــاســــ�ة االقتصــــاد�ة واالجتماع�ة، وغالبًا ما تتر�ز في بناء وتشــــغ�ل المســــتشــــف�ات في عدة مج

والمــــدارس وال�رق  والجســــــــــــــور واألنفــــاق، وشــــــــــــــب�ــــات إنــــارة ال�رق والم�ــــارات والموانئ ومح�ــــات الم�ــــاه 
 )12(والكهر�اء".

ات الو�ن�ة المن�مة له، إذ وال �ختلف هذا التوجه في تعر�� عقد الشراكة عن تعر�فه �موجب التشر�ع 
�الن�ر إلى اإل�ار القانوني المن�م لعقد المشــــــــــــــار�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، نجد أنه توســــــــــــــع في 

أن دل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع مفهوم عقد الشراكة، ح�ث نلح� ابتداًء 
، قد أشــار إلى داللة عقد الشــراكة وذلك 2017) لســنة 1/1وزراء رقم (الخاص الصــادر �موجب قرار مجلس ال

 خاصـــــــة القتســـــــام وشـــــــر�ة ح�وم�ة جهة ب�ن اتفاق�ة هي والخاص العام الق�اع�ن �القول أن الشـــــــراكة ب�ن
 المشـــــروع الخدمات العامة. و�عرف تقد�م على ين�و�  الذ� المشـــــترك التجار�  العمل في والفرص المخا�ر
 واإلدارة التمو�ل عن �ر�ق الخاص الق�اع ف�ه �ســــاهم اقتصــــاد�ة �ب�عة ذو عام مشــــروع �أ �أنه المشــــترك

 التأه�ل، الصـــــــــ�انة، الترم�م، التجه�ز، الت�و�ر، التشـــــــــ��د، اإلنشـــــــــاء، (األقل على التال�ة العمل�ات واحد�
 اعتباره �م�ن ال فإنه ناه الواردة تتضمن العمل�ات وال االتحاد�ة الجهة تبرمه عقد أ� فإن والتشغ�ل)، و�التالي

  )13(والخاص". العام الق�اع�ن ب�ن شراكة

 الق�اع�ن الشــــراكة ب�ن �شــــأن تن��م 2015) لســــنة 22) من القانون رقم (2و�ذلك أشــــارت المادة ( 
 المشروع، شر�ة مع الح�وم�ة الجهة تبرمه د�أنه: "عقدبي، إلى تعر�� عقد الشراكة  إمارة في والخاص العام

)11(  United Nation، Public-Private Partnership: a new concept for infrastructure
Development، (Economic Commission for Europe, New York, 1998), p: 3. 

)12(  I.M.f, Public-Privet Partnerships, (the Fiscal Affairs Development, 2004), p:4. 
 . 13، ص2017ة المتحدة)، الخاص، (وزارة المال�ة، دولة اإلمارات العر�� والق�اع االتحاد�ة الشراكة ب�ن الجهات عقود و�جراءات أح�ام دل�ل )13(
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 في الواردة والشــرو� والقرارات الصــادرة �موجبه، القانون  هذا ألح�ام وفقا المشــروع تنف�ذ �ة �موجبهالشــر  تلتزم
وجزئي". وأشـارت المادة ذاتها إلى أن  كلي �شـ�ل المشـروع و�عائدات مبلغ محدد مقابل وفي مع�نة لمدة العقد،

 الجهة قبل من �نتاجهو  مهوتقد� اإلشــــــــراف عل�ه يتم ومنتج نشــــــــا�و  خدمةو  المشــــــــروع �قصــــــــد �ه أ� مرفق
 الح�وم�ة".  

و�ـالن�ر إلى القـانون الفرنســــــــــــــي، نجـد أنـه أشـــــــــــــــار إلى تعر�� عقـد الشــــــــــــــراكـة �موجـب القـانون رقم  
إدار�ة تمنح الدولة أو إحد� المؤســــــــــــــســــــــــــــات  د�أنه:" عقو . وذلك �القول 17/12/2009، تار�خ 179/2009

خالل مدة اســتهالك االســتثمار، أو وفقًا لشــرو� التمو�ل  العامة �موجبها إلى الغ�ر إنشــاء مشــروع لمدة محدودة
المتفق عل�ها، تمو�ل االســـــتثمارات غ�ر الماد�ة والمشـــــروعات أو تور�د المعدات الالزمة للمرفق العام، و�نشـــــاء 
وتمو�ل المشـــــــــــروعات أو المعدات أو صـــــــــــ�انتها، واالســـــــــــتغالل واإلدارة، و�ل التزام أخر يتعلق �المرفق العام 

�ممارســــــة الشــــــخص العام للمهمة الم�لف بها، و��ون للمتعاقد مع جهة اإلدارة ضــــــمان الســــــل�ة على  المتعلق
   )14(".المشروعات العامة المتوقع إنشاؤها

لد� المشـــرع المصـــر�، والذ� ت�رق إلى تعر�� عقد الشـــراكة  عل�ه ولم �ختلف األمر عما هو الحال 
 ي جاء ف�ها:ت، وال)15(2010) لســــنة 67الق�اع الخاص رقم (�موجب المادة األولى من قانون تن��م مشــــار�ة 

"عقد المشــــــــار�ة: عقد تبرمه الجهة اإلدار�ة مع شــــــــر�ة المشــــــــروع وتعهد إل�ها �مقتضــــــــاه �الق�ام ��ل أو �عض 
 ) من هذا القانون".2األعمال المنصوص عل�ها في المادة (

إلدار�ة أن تبرم عقود مشار�ة تعهد �مقتضاها "للجهات ا وتش�ر المادة الثان�ة من القانون ذاته إلى أنه: 
إلى شـــــر�ة المشـــــروع تمو�ل و�نشـــــاء وتجه�ز مشـــــروعات البن�ة األســـــاســـــ�ة والمرافق العامة و�تاحة خدماتها أو 
تمو�ل وت�و�ر هذه المرافق، مع االلتزام �ص�انة ما يتم إنشاؤه أو ت�و�ره، وتقد�م الخدمات والتسه�الت الالزمة 

�وال فترة التعاقد".    واض�رادع صالحًا لالستخدام في اإلنتاج أو تقد�م الخدمة �انت�ام لكي �صبح المشرو 

الفرنسي، ندوة: عقود المشار�ة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، المن�مة العر��ة  الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ) سم�ر برهان، عقود14(
 . 142، ص2008للتنم�ة اإلدار�ة، مصر 

. 2010) م�رر (أ)، مايو 19، الجر�دة الرسم�ة العدد (2010) لسنة 67) قانون تن��م مشار�ة الق�اع الخاص المصر�، رقم (15(
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 إحد�العقود التي تبرمها اإلدارة مع  إحد�الشـــــــــــراكة هي  إن عقودى ضـــــــــــوء ما تقدم، �م�ن القول فو  
ة، و�خضـــع هذا اله��ات أو الجهات الخاصـــة إلنشـــاء أو تنف�ذ مشـــروع متعلق في أحد المرافق العامة في الدول

وذلك تبعًا ل�ب�عته القانون�ة، والتي نتحدث ف�ها تباعًا في مواضـــــــــع  والق�ود،العقد إلى مجموعة من الضـــــــــوا�� 
 الحقة من هذا البحث.

الطب�عة القانون�ة لعقد الشراكة ب�ن القطاع العام والقطاع ال�اص المطلب الثاني:  

القانون�ة أو ما اســـتقر عل�ه الفقه من توصـــ�ف وداللة تبعًا لتعر�� عقد الشـــراكة ســـواء في التشـــر�عات  
لهذا العقد، فقد نلح� أنه يتصــــــف ��ب�عة إدار�ة �ون أحد أ�رافه شــــــخص معنو� عام، ومحل العقد هو تقد�م 

من عقود  من الفقـه خالف ذلـك ح�ـث عـّد هـذا العقـد خـدمـة عـامـة لألفراد داخـل الـدولـة، في ح�ن ير� جـانـب
 القانون الخاص.

هذا االتجاه األخ�ر في تك��فه لعقد الشـــراكة على مجموعة من الحجج والبراه�ن، ومن أهمها: و�ســـتند 
)16(

�فتقد عقد الشــــراكة أحد أهم أر�انه المتمثلة في احتواء العقد لشــــرو� اســــتثنائه غ�ر مألوفة، رغم توافر ر�ني  -
عام، و�تجلى هذا األمر  �مرفق عقدالعقد، واتصــــــــال ال في �رًفا العام القانون  أحد أشــــــــخاص أو كون اإلدارة

 حدود في بوضــــــوح في ن�اق عقد الشــــــراكة مع الق�اع الخاص األجنبي، إذ أن ســــــل�ة اإلدارة هنا تنحصــــــر
 للدولة.  الجغرافي الن�اق

أســـــال�ب  عن والبعد التعاقد في العادي�ن األفراد مســـــتو�  إلى الدول نزول التجارة الدول�ة تقتضـــــي مت�لبات -
 فإنها �ســل�اتها التعاقد�ة الدولة تمســ�ت ما فإذا االقتصــاد�ة، مصــالحها تحق�ق ســب�ل في وذلك ،القانون العام

األجنبي. و�رتب� هذا األمر �مســـألة تشـــج�ع االســـتثمار ســـواء أجنب�ًا  المتعاقد مع العالقات التعاقد�ة بذلك تهدم

-. 139، ص2006، سلسلة ا�حاث قانون�ة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، BOT ال�اس ناص�ف، عقد ال-) أن�ر في هذا الخصوص: 16(
 رسالة البوت، لعقود القانون�ة ال�ب�عة مد الشرا�عة،أح -. 32-31، ص2008مص�فى الحبشي، الوج�ز في عقود البوت، دار الكتب القانون�ة، مصر 

 . 23، ص2001األوس�، األردن  الشرق  ماجست�ر، جامعة
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 القانون  بي تجنب إعمال أح�اماألجن االســــــــتثمار الدولة في ســــــــع�ها لجذب منكان أم و�ن�ًا، والذ� يت�لب 
 الخاص.  القانون  أح�ام بت�ب�ق وتستع�ن العام

 التي �عض القوان�ن وجود �اســــــــتثناء عام، بوجه العقود من النوع�ة هذه �عالج قانوني تن��م وجود عدم -
ا العقد هذا إلى جانب أن هذ .تمو�لها المراد األســـاســـ�ة البن�ة مشـــروعات بنوع�ة متعلقة صـــغ�رة جزئ�ات تعالج

تح�مه مجموعة من المباد� في القانون الخاص �ما هو الحال في مبدأ ســــــل�ان اإلرادة وشــــــر�عة المتعاقدين، 
والتي تن�م العقود وفق القانون المدني. 

وفي واقع األمر، تعرض هذا االتجاه لالنتقاد وذلك �الن�ر إلى محل عقد الشراكة، إذ أنه ينصب على  
ي الدولة وتس�رها �انت�ام و�اض�راد، وهو ما �منح اإلدارة سل�ات ترد على هذه العقود، إدارة المرافق العامة ف

و�الخصــوص ف�ما يتعلق بتعديل عقد الشــراكة، وهي ســل�ة تفقدها اإلدارة في حال �ان العقد من عقود القانون 
 إدار�  هو عقد خاصوال العام الق�اع�ن ب�ن الشراكة عقدوما يؤ�د على ذلك ما يراه البعض في أن  الخاص.

 المتعلق بتمو�ل االســـــتثمار الق�ام الخاص الق�اع أفراد احد إلى العام الق�اع أشـــــخاص أحد �مقتضـــــاه �عهد
 مقابل المحدد العقد مدة وصـــــ�انتها �ول العام و�دارتها واســـــتغاللها للمرفق الضـــــرور�ة والتجه�زات �األعمال

 من وتتولى مؤســــســــات التعاقد�ة، الفترة �وال مدة مجزأ �شــــ�ل هإل� بدفعها المتعاقدة اإلدارة تلتزم مال�ة مبالغ
 المشــــار�ع في وخصــــوصـــا للموا�ن�ن، خدمات أو تقد�م مشــــار�ع لتحق�ق معا العمل والخاص العام الق�اع�ن
  )17(التحت�ة. �البن�ة المتعلقة

 �عهد إدار� عقد  ما هي إال والخاص العام الق�اع�ن ب�ن الشــراكة أن البعض وفي المعنى ذاته، ير�  
 بتمو�ل تتعلق إجمال�ة �مهمة الق�ام الخاص القانون  أ�راف أحد إلى العام القانون  أشــــــخاص أحد �مقتضــــــاه

مدة  �وال وصـــــ�انتها و�دارتها واســـــتغاللها العام للمرفق الضـــــرور�ة والتجه�زات �األعمال المتعلق االســـــتثمار
 اإل�ه بدفعه المتعاقدة اإلدارة تلتزم لمقابل مالي اســــتناداً  التمو�ل، �رق  أو االســــتثمار، �ب�عة ضــــوء في العقد

هدف  تحق�ق اجل من والخاص العام الق�اع�ن ب�ن �جمع العقد فهذا التعاقد�ة. الفترة مدة �وال مجزأ �شــــ�ل
البن�ة  مشروعات أحد وص�انة �إنشاء الخاص المتعاقد ق�ام في تتمثل المشرع حددها إلجراءات �خضع مع�ن،

المصر�ة، منشورات إدارة البحوث والتمو�ل، وزارة المال�ة، مصر،  التجر�ة على التر��ز مع الخاص الق�اع مع الشراكة عن ) محمد د�رور�، دراسة17(
 . 5، ص2008
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 واإلنشــاءات االســتثمار ��ب�عة أح�انا يرتب� إ�جار �أخذ صــورة مالي عوض على الحصــول مقابل األســاســ�ة
   )18(عل�ه. االتفاق تم لما وفقا عنا�ة إلنجازها من يبذله وما المتعاقد التي �ق�مها

تخضــــــع ألح�ام وقواعد ، و عقود الشــــــراكة هي عقود إدار�ة وتأســــــ�ســــــًا على ما تقدم، وعلى هذا النحو، 
تســــــ��ر  غ�ةمعنو� خاص � آخر يبرمها شــــــخص معنو� عام مع شــــــخص ادار�، ن�رًا لكونها عقودالقانون اإل

غ�ر مألوفة في القانون الخاص تضــمن الســماح للتعاقد مع اإلدارة من  امرفق عام، و�تضــمن هذا العقد شــرو�
الصــــــــــــادرة من قبل  قبل الق�اع الخاص لتقد�م خدمة عامة، وتكون اإلدارة هنا مق�دة �موجب القوان�ن واألن�مة

الدولة �النســــــــــــــبة لمجال العقود اإلدار�ة من ح�ث فرض الدولة للشــــــــــــــرو� الواجب توافرها للجوء إلبرام عقود 
)19(اإلدارة.

و�الن�ر إلى التشــــــــــــــر�عات القانون�ة المقارنة، نجد أن القانون الفرنســــــــــــــي المن�م لعقود الشــــــــــــــراكة ب�ن  
العقد �أنه عقد إدار� تخضــــــــــع المنازعات �شــــــــــأنه للقضــــــــــاء الق�اع�ن العام والخاص، أكد على وصــــــــــف هذا 

 17/6/2004تار�خ  559/2004اإلدار�، وهو ما �فهم من تعر�� عقد الشــــــــــــــراكة الوارد في المرســــــــــــــوم رقم
، 7/5/2009، تار�خ 515/2009. والمرســــــوم رقم 17/12/2009، تار�خ 179/2009المعدل �القانون رقم 

 )20(.23/2/2010، تار�خ 177/2010والمرسوم رقم 

ورغم أن األن�مة والتعل�مات في دولة اإلمارات لم تنص صراحة على هذه ال�ب�عة القانون�ة لعقد  
الشراكة، إال أنه �م�ن االعتقاد أنه يتصف �ال�ب�عة اإلدار�ة، وهو ما �فهم من أح�ام دل�ل أح�ام و�جراءات 

) لسنة 1/1�موجب قرار مجلس الوزراء رقم (عقود الشراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص الصادر 
 إلى يؤد� قد الشراكة عقد تنف�ذ ان أو الدل�ل هذا أح�ام تعارض حال ، ح�ث اشار إلى أنه:" في2017
 وال اتحاد�. �قانون  المرسوم أو االتحاد� القانون  ألح�ام الغلبة تكون  الدولة، في قانون أخر أ� مع تعارض

 . 20الرازق، عقود الشراكة، المرجع السابق، ص) حمادة عبد 18(
ندوة: عقود المشار�ة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، المن�مة العر��ة ) عبد السالم هماش يوسف المراشدة (مشارك)، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، 19(

 . 209-208، ص2008للتنم�ة اإلدار�ة، مصر، 
 التح��م، ندوة القضاء أو عن �ر�ق PPP العام والخاص الق�اع�ن ب�ن الشراكة عقود في المنازعات ض) مشار إل�هم في: محي الدين الق�سي، ف20(

 . 197، ص2012اإلدار�ة، مصر،  للتنم�ة العر��ة والخاص، المن�مة العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة لعقود القانوني اإل�ار
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 تفس�ر في خالف التعارض. وفي حال وجودلة اإز  أو رسمي استثناء على الحصول �عد اال إتمام التعاقد �جوز
  )21(وزارة المال�ة". إلى الرجوع الدل�ل يتم هذا في الواردة اإلجراءات أو اإلرشادات من أ� ت�ب�ق أو

 في والخاص العام الق�اع�ن الشـــــراكة ب�ن ) من قانون تن��م35و�ذلك ما �فهم من من�وق المادة ( 
دبي، والتي أشــارت إلى خضــوع عقد الشــراكة للتشــر�عات الســار�ة في دولة إمارة دبي �ما ف�ها القانون رقم  ةإمار 

وتعديالته.  دبي إمارة في الح�وم�ة الدوائر �شأن عقود 1977) لسنة 6(

وعلى هذا النحو، وح�ث أن عقود الشـــــــــــراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص هي عقود إدار�ة، نجد  
تتضمن مجموعة من الصور واألش�ال التي ت�هر بها، والتي قد �ختل� األمر ف�ما إذا �انت تش�ل عقود  أنها

شــــــــــراكة أم عقود إدار�ة خاصــــــــــة، �ما في عقود االمت�از، وعقود األشــــــــــغال العامة، إضــــــــــافة إلى عقود البناء 
� التي حددها القانون والتشـــــــــــغ�ل ونقل الملك�ة، ح�ث �متاز عقد الشـــــــــــراكة عن هذه العقود من ح�ث الشـــــــــــرو 

 )22(الشراكة.وفرضها على اإلدارة، والتي تأس�سًا عل�ها �حق لإلدارة اللجوء إلى إبرام عقود 

 . 19الخاص، المرجع السابق، ص والق�اع ةاالتحاد� الشراكة ب�ن الجهات عقود و�جراءات أح�ام ) دل�ل21(
. 209عبد السالم هماش، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص-) أن�ر في تفص�ل هذه العقود: 22(

- The World Bank, Attracting investors to African Public-Private Partnerships, A Project Preparation Guide,
(Washington, DC: World Bank, 2009). P: 9. - United Nation, Guidebook on promoting Good Governance in Public-
Private Partnerships, (United Nation Economic Commission for Europe, New York 2008), p: 2-3. 
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 المبحث األول

 سلطة اإلدارة في إبرام عقد الشراكة

ينصــــــــب محل عقد الشــــــــراكة على ت�و�ر مشــــــــار�ع الخ�� التنمو�ة، والتي تنع�س على ت�و�ر البن�ة  
ة، وتعمد الدول إلى وضــع أ�ر قانون�ة تن�م ســل�ة اإلدارة في إبرام هذه العقود، وذلك �الن�ر التحت�ة في الدول

إلى أهم�تها والغا�ة المتوخاة منها، خاصـــــــــــة تلك العقود المتعلقة في إدارة المرافق العامة الرئ�ســـــــــــة في الدولة. 
ى اإلدارة االلتزام والتق��د بها عند وتتمثل هذه األ�ر القانون�ة في مجموعة من الضـــــــوا�� والق�ود التي �جب عل

إبرام عقود الشراكة، وذلك على غرار �افة العقود اإلدار�ة التي تبرمها اإلدارة، وقد تشتمل هذه الضوا�� والق�ود 
تحديد ن�اق إبرام عقود الشــــــــــراكة، �ح�ث ال تشــــــــــمل هذه العقود �افة المرافق العامة في الدولة خاصــــــــــة على 

ا. الح�و�ة والرئ�سة منه

اإلدارة في إبرام هذا العقد إضـــــافة إلى ما يرد  ن�اق ســـــل�ةوســـــنعمد من خالل هذا المبحث إلى ب�ان  
على هذه السل�ة من ضوا�� وق�ود، وذلك في الم�لب�ن التال��ن: 

 ق�ود سلطة اإلدارة في إبرام عقد الشراكةالمطلب األول: 

الق�اع الخاص، من خالل تق��د هذه الســـــل�ة يتحدد ن�اق ســـــل�ة اإلدارة في إبرام عقود الشـــــراكة مع  
�مشـــــــــار�ع محددة �جوز إبرام عقد الشـــــــــراكة مع الق�اع الخاص لتنف�ذها، ومن جهة أخر� تق��د هذه الســـــــــل�ة 

�إجراء تق��م للمشروع المزمع تنف�ذه ومد� إم�ان�ة تنف�ذه من قبل الق�اع العام. 

إدار�ة من رأ� اســــــــــتشــــــــــار� متعلق ��افة النواحي  ح�ث �عتمد إبرام العقد اإلدار� على ما تقدمه جهة 
الفن�ة والمال�ة والقانون�ة للعقد، وهذا الرأ� االســـــتشـــــار� هو داللة على:" إجراء تحصـــــل �مقتضـــــاه جهة اإلدارة 
المختصة �إبرام العقد على المشروع والنصح والرأ� القانوني من ه��ة أو إدارة أخر�، ��لق عل�ها عادة اله��ة 

 )23(أو اإلدارة االستشار�ة قبل إبرام العقد اإلدار�". االستشار�ة

اق�ات وورشة عمل إدارة المفاوضات، المن�مة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، مصر، ) رمضان ���خ، ق�ود إبرام العقد اإلدار�، ندوة إدارة العقود واالتف23(
 . 2، ص2005
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ضـــــــوء ذلك، تت�لب ال�ب�عة الخاصـــــــة لعقد الشـــــــراكة، وما تتمتع �ه من خصـــــــائص، وجوب أن  فيو  
ينصــب العقد على مشــار�ع الخ�� التنمو�ة والبنى التحت�ة ورفع �فاءة خدمات المرافق العامة، �صــورة تنع�س 

و�ني وت�و�ره. وعلى ذلك �قتصــــر ن�اق ت�ب�ق عقد الشــــراكة على المشــــروعات على النفع العام لالقتصــــاد ال
الخالقة التي تكون غايتها رفع الكفاءة االقتصــاد�ة للدولة وتخف�ف أعباء الم�زان�ة العامة، خاصــة في �ل عدم 

)24(قدرة اإلدارة مال�ًا لتنف�ذ الخ�� التنمو�ة ال�موحة والتي تسعى الدولة إلى تنف�ذها.

ال �قتصـــــــــر األمر على ذلك، بل �جب تحقق اإلدارة من أن المشـــــــــروع المزمع تنف�ذه من قبل الق�اع و  
الخاص �الغ الدرجة والصــــعو�ة والتعق�د، وأن إدارة الق�اع العام ال �ســــت��ع الق�ام �مثل هذه المشــــار�ع، ســــواء 

ا القانون�ة المق�دة، أم �انت أكان ذلك �ســـــــــبب عدم امتالكها الخبرة الكاف�ة في هذا المجال أم �ســـــــــبب ســـــــــل�ته
إم�ان�اتها المال�ة محدودة. وتلجأ اإلدارة في التحقق من ذلك �الق�ام بدراســــــة مبدئ�ة موضــــــحة ومعللة، أســــــباب 

    )25(المشروع.اللجوء إلى إبرام عقد الشراكة لتنف�ذ هذا 

دبي، قد أخذ بهذا  رةإما في والخاص العام الق�اع�ن الشــــــــــراكة ب�ن و�م�ن االعتقاد أن قانون تن��م 
للشــــراكة  محال تكون  التي المشــــار�ع اخت�ار عند ىأنه: "يراع) منه، والتي نصــــت على 6الق�د �موجب المادة (

 :يلي ما

 .المجتمع ألفراد العامة والمنفعة الح�ومة، لمصلحة المشروع تحق�ق مدة 1-
 .لإلمارة المعتمدة م�ةالتن خ�� على اإل�جابي تأث�رهومد�  للمشروع، االقتصاد�ة الجدو� 2-

 في وجه الخصـــــوص وعلى الشـــــراكة، بواســـــ�ة المشـــــروع تنف�ذ عن تنجم أن �م�ن التي المخا�ر حجم 3-
 .الب��ي المجال

تحســـــ�ن أداء المرافق  في �فعال�ة المســـــاهمة شـــــأنها من الرأســـــمالي والخبرات الفن�ة التي االســـــتثمار حجم 4-
 .الخدمات جودة وضمان العامة،

 الشراكة.  بواس�ة المشار�ع تنف�ذ مجال في العالم�ة مارساتل المصا 5-
 .اإلمارة في الم�لو�ة لالحت�اجات تلب�ته ومد� التشغ�لي، وآثره المشروع، أولو�ة 6-

)، ندوة: عقود المشار�ة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، المن�مة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، مصر، PPP) عماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة (24(
 .  129ص ،2008

 . 204المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص) عبد السالم هماش، عقود 25(
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وعل�ه، �قوم عقد الشــراكة ابتداًء على مبادرة �موجب دراســة متكاملة، تتضــمن �رح دراســة ومخ��ات  
دو� االقتصاد�ة والب���ة والفن�ة لها، وذلك �غ�ة اتخاذ الخ�وات اإلجرائ�ة ألحد المشروعات مع ب�ان دراسة الج

أهم�ــة لالقتصــــــــــــــــاد الو�ني، ومن ثم يتم �رحــه  اوذ انحو تق��م فكرة المشــــــــــــــروع الــذ� �جــب أن ��ون إنمــائ�ــ
   )26(المبادرة.لالستثمار. و�تم تقد�م هذه المبادرة من قبل جهة عامة أو�ل إل�ها تقد�م هذه 

ذلك، أن اإلدارة تعمد بتحديد المشــروع الذ� ســ�تم عرضــه للشــراكة مع الق�اع الخاص �عد عقد  ومفاد 
المشاورات المتعلقة �ه، ومن ثم تقوم �إعداد دراسة جدو� اقتصاد�ة واضحة ومنفصلة حول المشروع، متضمنة 

   )27(المشروع.تقال�د عن اإليرادات والتكال�ف والخ�ارات المقدمة لتنف�ذ 

وء هذه المبادرة، تلجأ اإلدارة إلى تقد�م توص�ة لجهة القرار في الدولة؛ للحصول على موافقتها ض فيو  
في إســــناد المشــــروع للق�اع الخاص من خالل عقد الشــــراكة، و�عداد دراســــة علم�ة شــــاملة تتضــــمن مخ��ات 

قن�ات حديثة متكاملة، إلى جانب دراســــــــــة جدو� اقتصــــــــــاد�ة لمشــــــــــروع ذات تكلفة اقتصــــــــــاد�ة عال�ة و�حتاج ت
  )28(أهم�ة �الغة لالقتصاد الو�ني.  �ولخبرات إدار�ة وتسو�ق�ة لمشروع تنمو� ذ

وقد أشــار إلى هذا اإلجراء اإل�ار التن��مي لعقود الشــراكة في دولة اإلمارات، والذ� ن�مه �التفصــ�ل  
 المشـــــــــروع، لجنة ولىدل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشـــــــــراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص، ح�ث تت

 الجوانب تتناول المشــــترك حول المشــــروع دراســــة أول�ة إعداد المعن�ة، االتحاد�ة والجهة العمل فر�ق و�عاونها
 التمو�ل استق�اب إم�ان�ة ومد� المستثمر�ن ذلك مد� اهتمام في �ما والتمو�ل�ة، والقانون�ة واالقتصاد�ة الفن�ة

  )29(�شأنه. توص�تها يتضمن واالقتصاد�ة المال�ة اللجنة المال�ة إلى وزارة خالل من تقر�راً  وترفع الالزم،

 ته العاشرةدبي في ماد إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن قانون تن��م هوهو أ�ضًا ما أكد 
الدراســــات  المن�مة الختصــــاصــــات الجهة الح�وم�ة، ح�ث أشــــارت إلى أن هذه الجهة الح�وم�ة تتولى إعدادو 

 المال�ة الجدو�  ب�ان الدراســات تشــمل هذه أن على المقترح، المشــروع لتنف�ذ الموجبة األســباب لتحديد زمةالال

 . 129ص ، المرجع السابق،) عماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة26(
 . 200-199ص المرجع السابق،) عبد السالم هماش، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، 27(
 .   131ص، المرجع السابق، ) عماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة28(
. 72الخاص، المرجع السابق، ص والق�اع االتحاد�ة الشراكة ب�ن الجهات عقود و�جراءات أح�ام �ل) دل29(
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 و�رنامج الشـــر�ك، الخت�ار المناســـبة والمعاي�ر والمســـتف�دين منها، للشـــراكة، واالجتماع�ة والفن�ة واالقتصـــاد�ة
 .التنف�ذ بهذا المخا�ر المرتب�ة وتحل�ل المشروع، تنف�ذ

هذا اإلجراء �عد شـــــــر�ًا مفترضـــــــًا �ســـــــبق صـــــــ�اغة العقد في لن�ر إلى القوان�ن المقارنة، نلح� أن و�ا 
القانون الفرنســــي، والذ� �عرف �إجراء التق��م األولي، إذ ألزم جهة اإلدارة �الق�ام بدراســــات وتق��مات لموضــــوع 

اكة دون الق�ام �إجراءات التق��م أكد على ذلك القرار الجمهور� على عدم جواز إبرام عقود الشــــــــــــــر  العقد، وقد
األول�ة، والتي �جب أن تثبت من خاللها ال�ب�عة المر�بة للمشــــــــــــــروع، وحالة الضــــــــــــــرورة أو إثبات صــــــــــــــفة 
االســــــــــتعجال. إضــــــــــافة إلى وجوب تحديد العوامل المال�ة واالقتصــــــــــاد�ة والقانون�ة واإلدار�ة الدافعة إلى اعتماد 

ع تحديد ما إذا �ان �مقدورها أن تنفذ المشـــــروع بنفســـــها أو عن �ر�ق المشـــــروع؛ وغا�ة ذلك أن اإلدارة تســـــت��
  )30(المشروع.الشراكة، عالوة على تم��ن اإلدارة من الوصول إلى قرار حول العقد األنسب لتنف�ذ 

 فيعلى حر�ة اإلدارة في تقدير مد� أحق�ة اإلدارة  االســـــــــتعجال ق�داو�عد شـــــــــر� الضـــــــــرورة وصـــــــــفة  
من عدمه في تنف�ذ المشــــــــروع، ح�ث �جب أن تتوافر �موجبه مجموعة من الشــــــــرو�  اســــــــتخدام عقد الشــــــــراكة

الموضـــوع�ة �ما في حال تعرض اإلدارة ل�رف اســـتثنائي ت�لب اللجوء إلى الق�اع الخاص قبل حدوث ع�ل 
�ار� نت�جة الكوارث ال�ب�ع�ة أو حدوث خلل جوهر� في خدمة مقدمة من قبل الق�اع العام. �ما و�عد من 

ت االســــــــــــــتعجال وقوع أحد اله��ات اإلدار�ة في حالة من التأخ�ر في األداء وتقد�م خدمة مع�نة قد يترتب حاال
مة تنف�ذ �عض المشـــــــــــــــار�ع الهامة إلم�ان�ات الدولة االقتصـــــــــــــــاد�ة ءعل�ها ضــــــــــــــرر �الغ الخ�ورة، وعدم مال

  .)31(والفن�ة

تشــمل التخ��� والدراســة و�عداد الرســوم و�أتي هذا الشــر� ن�رًا لل�ب�عة المر�بة لعقود الشــراكة، ح�ث  
التفصــ�ل�ة وعقود مرحلة اإلنشــاء مع المقاول�ن الرئ�ســ��ن والمقاول�ن من البا�ن وعقود التمو�ل مع المؤســســات 

    )32(التمو�ل�ة والمقرضة.

)، المغرب، 18رش�د عدنان، نشأة وت�ور عقود الشراكة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، مجلة مسالك في الفكر والس�اسة واالقتصاد، العدد (-) أن�ر: 30(
)، دراسة مقارنة لبعض جوانبها في القانون اإلدار� الفرنسي، دار النهضة العر��ة، القاهرة، PPPالشراكة (�اجن محمود، عقود  -. 59-58، ص2011
 . 127، ص2007

 .  204) عبد السالم هماش، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص31(
 . 142المرجع السابق، صي، الفرنس الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ) سم�ر برهان، عقود32(
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 وقد أكد على هذه الشرو� القانون الفرنسي، ح�ث حدد �ب�عة العقود التي �م�ن إبرامها بن�ام الشراكة 
أشــــــــار إلى أن اإلدارة ال تســــــــت��ع التعاقد بن�ام الشــــــــراكة إال إذا التزمت بهذه  حصــــــــرًا، �ماوأنواع هذه العقود 

الشــرو�. وفي المقابل نجد أن المشــرع المصــر� أشــار إلى جواز التعاقد بن�ام الشــراكة في حال رغبت اإلدارة 
على هذه الســــل�ة لإلدارة م�تف�ًا بتحديد الق�ود في إنشــــاء أ� مرفق عام أو ت�و�ره، دون اإلشــــارة إلى ق�ود ترد 

  )33(العقود.التي تدل على اإلدارة في مراحل تنف�ذ هذه 
و�الن�ر إلى التن��م القانوني لعقود المشار�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، نجد أنها سارت على  

�م عقود المشار�ة، إال أنها في ذات ذات النهج المتبع في القانون المصر�، ح�ث توسعت في ن�اق ت�ب�ق ن
دل�ل أح�ام و�جراءات الوقت أشــــارت إلى �عض المشــــار�ع التي تســــتثنى من ت�ب�ق هذا الن�ام، ح�ث اســــتثنى 

الشــــراكة  شــــ�ل تأخذ الشــــراء التي عمل�ات أنواع �عض عقود الشــــراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص
البس��ة:  التعهد الخاص، �ما هو الحال في عقود الق�اع مع مشتر�ةومفاه�م المشار�ع ال أسال�ب ت�ب�ق من

 وتشـــغ�ل صـــ�انة الن�افة، خدمات مثل الحراســـة، تقد�م أو الفني الدعم لتقد�م مو�ف�ن توف�ر تشـــمل قد والتي
 التحصـ�ل او الحسـا�ات مثل ثانو�ة لمهام والتشـغ�ل �مهام اإلدارة المورد تكل�ف �عض المرافق، او او المباني
وعدم  العقود، هذه في الخاص الق�اع من التمو�ل لغ�اب وذلك التمو�لي، التأج�ر عقود �اإلضــافة إلى وغ�رها

وم�زات عقود الشراكة. و�ذلك األمر تستثنى عقود االمت�از �ونها  سمات أهم من وهي المخا�ر في المشار�ة
 )35(واألمن�ة. العس�ر�ة �عةال�ب ذات المشتر�ات . إضافة إلى عقود )34(بهامن�مة �قوان�ن خاصة 

دبي، عن هذا النهج المتبع  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشــــــــراكة ب�ن ولم �خرج  قانون تن��م 
 في الح�ومة االتحاد�ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، ح�ث أشـــــــــــارت إلى ت�ب�ق عقود الشـــــــــــراكة على �افة

 و نوعها عن الن�ر اإلمارة، �غض في والخاص العام ق�اع�نال الشــراكة ب�ن لعقد محال تكون  التي المشــار�ع
الجهات الح�وم�ة، وفي الوقت ذاته  قبل شـــــراكة �شـــــأنها من يتم إبرام عقود التيو  نشـــــا�ها، �ب�عة و شـــــ�لها

): دراسة مقارنة ب�ن مصر وفرنسا، مجلة الحقوق للبحوث القانون�ة ppp) أن�ر: عالء مص�فى، الق�ود الواردة على اإلدارة في التعاقد بن�ام (33(
 . 689، ص2014)، مصر، 1االقتصاد�ة، العدد (

جبها الق�اع الخاص ببناء وتصم�م مشروع مع�ن وتشغ�له خالل فترة محددة ��لق ) عقود االمت�از هي: "عقود تتضمن ترت�بات تعاقد�ة، �قوم �مو 34(
اع الخاص عل�ها فترة االمت�از، وتحصل الجهة المنفذة للمشروع على رسوم من المستخدم�ن مقابل الخدمات التي تقدمها؛ بهدف تحق�ق أر�اح تم�ن الق�

ن هذه العقود ال �م�ن أن ترد على مشار�ع البن�ة األساس�ة االجتماع�ة في الدولة �مشار�ع الصحة من تغ��ة نفقاته االستثمار�ة خالل مدة التعاقد. إال أ
 . 209والتعل�م والقضاء". أن�ر: عبد السالم هماش، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص

 . 30المرجع السابق، صالخاص،  والق�اع االتحاد�ة الشراكة ب�ن الجهات عقود و�جراءات أح�ام ) دل�ل35(
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 والم�اه الكهر�اء �إنتاج الشـــراكة المتعلقة أشـــار إلى اســـتثناءات على ت�ب�ق عقود الشـــراكة، وذلك في مشـــار�ع
الكهر�اء  إنتاج في الخاص الق�اع مشـــــار�ة تن��م ، �شـــــأن2011) لســـــنة 6رقم ( القانون  �أح�ام المشـــــمولة

�القانون رقم  المشــــمولة والخدمات المواد وتور�د األشــــغال دبي. وأ�ضــــًا اســــتثنى القانون عقود إمارة في والم�اه
وســـع القانون في صـــالح�ات وتعديالته. �ما ت دبي إمارة في الح�وم�ة الدوائر عقود ، �شـــأن1997) لســـنة 6(

اللجنة العل�ا للســــ�اســــة المال�ة في ح�ومة دبي تحديد ا�ة عقود أخر� ال �جوز ت�ب�ق ن�م عقود الشــــراكة عل�ه 
  )36(الشأن.وذلك �موجب قرارات صادرة عنها في هذا 

المطلب الثاني: ضوا�ط وق�ود متعلقة �إجراءات إبرام عقد الشراكة
د ســل�ة اإلدارة في إبرام عقد الشــراكة مع الق�اع الخاص، والتي لتي تق�ّ هناك مجموعة من الضــوا�� ا 

تمثل في �ب�عتها إجراءات محددة �جب على اإلدارة إتباعها، إلى جانب إجراء دراســــة جدو� للمشــــروع المزمع 
تنف�ذه من �افة النواحي، و�م�ن توض�ح وتفص�ل هذه الضوا�� في الفرع�ن التال��ن: 

المشروع على القطاع ال�اص عن طر�ق العطاء الفرع األول: طرح
ضــــوء ما تقدمت �ه اإلدارة من  فييت�لب إبرام عقد الشــــراكة اتجاه الجهة صــــاحبة القرار في الدولة، و  

توص�ة حول المشروع محل عقد الشراكة، إلى إقرار إبرام عقد الشراكة بناء على هذه التوص�ة، و�تولى الق�اع 
تندات المنافســـــــــة وفقًا لألســـــــــس والمعاي�ر التي تم وضـــــــــعها و�عداد الدعو� لتقد�م العام المعني في إعداد مســـــــــ

العروض وخ�ا�ات الدعو� ومعاي�ر تق��م العروض و��ف�ة اخت�ار األفضـــــــــــــــل من ب�نها والمدة الزمن�ة لتقد�م 
)37(والجوهر�ة.العروض ومسودات العقد ��افة تفاص�له الش�ل�ة 

الجهة العامة عن رغبتها في التعاقد مع جهات خاصــــــــــــــة إلبرام عقد  وعلى ذلك، يتم اإلعالن من قبل 
الشــراكة في تنف�ذ المشــروع، متضــمنًا اإلعالن على مواصــفات المشــروع إضــافة إلى الشــرو� الفن�ة والتن��م�ة 

ها متضــــــــــــمنًا تكلفة المشــــــــــــروع، إضــــــــــــافة إلى ئوالمال�ة له،  وهنا تعمد جهات الق�اع الخاص على تقد�م ع�ا
فني لما �ســـــــت��ع المتقدم الق�ام �ه وفقًا للم�روح في مقترح المشـــــــروع، و�جب أن يرفق مع الع�اء الوصـــــــف ال

دبي.  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن �شأن تن��م 2015) لسنة 22) من القانون رقم (4) المادة (36(
 .   131ص)، المرجع السابق، PPP) عماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة (37(
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شــــــــــــــهادات ووثائق ت�لبها الجهة اإلدار�ة، مع التق�د �المدة الزمن�ة الم�لوب تقد�م العرض ف�ها، والتي تحددها 
  )38(القوان�ن واألن�مة الخاصة ف�ها.

لمســــتثمر�ن برغبة الجهة اإلدار�ة في إنشــــاء المشــــروع في الجهة "إخ�ار ا ح�ث �قصــــد �اإلعالن هنا: 
ن في االشتراك مع جهة و ن الراغبو المزمع إنشاؤها وزمان وم�ان تلقي العروض التي سوف يتقدم بها المستثمر 

اإلدارة في تنف�ذ المشــــروع، و�تضــــمن اإلعالن الجهة التي �قدم لها الع�اء وآخر موعد لتقد�م العروض والعمل 
   )39(".�لوب ومبلغ التأم�ن المؤقت والتأم�ن النهائي و�افة الب�انات األخر� المتعلقة بهاالم

ومن ثم تتولى الجهة اإلدار�ة المختصــــــــــــــة �فحص العروض المقدمة من جهات الق�اع الخاص، �عد  
لمال�ة والفن�ة، ومن دراســــــــــة �افة نواحي العروض الفن�ة والمال�ة والقانون�ة، والعمل على تق��مها وفقًا للمعاي�ر ا

ثم تصــــدر توصــــ�تها �قبول العرض األفضــــل من هذه العروض، و�ناء على هذه التوصــــ�ة تقوم الجهة اإلدار�ة 
المختصة بتوق�ع عقد الشراكة بدعو� جهة الق�اع الخاص الذ� رسا عل�ه الع�اء إلبرام عقد الشراكة، �عد أن 

ثمار على الشــــر�ات المؤهلة للتعاقد ووفقًا للشــــرو� الفن�ة يتم صــــ�اغته وفقًا لمقترح المشــــروع الذ� �رح لالســــت
)40(والمال�ة والقانون�ة الواردة ف�ه.

دبي أســـــــس اخت�ار الشـــــــر�ك،  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشـــــــراكة ب�ن تن��موقد حدد قانون  
 الفرص، افســـــــــة، وتكافؤالمن وحر�ة والشـــــــــفاف�ة، العالن�ة، وذلك �اإلشـــــــــارة إلى خضـــــــــوع هذا اإلجراء لمباد�

 وفقا لها التحضـــ�ر يتم أن العامة، و�جب المصـــلحة مقتضـــ�ات وتحق�ق المنافســـة، عن واإلعالن والمســـاواة،
 توج�ه للمشروع، المختصة السل�ة اعتماد �عد الح�وم�ة الجهة . ح�ث تتولى )41(القانون�ةواإلجراءات  للقواعد
للشـــراكة وفقًا  �رحه المزمع المشـــروع ومواصـــفات شـــرو� دفتر على للحصـــول الشـــر�اء المؤهل�ن إلى الدعوة

.  102، ص1998ر الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، محمود الجبور�، الن�ام العام للمناقصات العامة، دا-) أن�ر: 38(
. 133)، المرجع السابق، صPPPعماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة ( -    

 . 143المرجع السابق، صالفرنسي،  الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ) سم�ر برهان، عقود39(
 . 134-133ص)، المرجع السابق، PPPعقد المشار�ة () عماد حامد، مراحل إبرام 40(
دبي.  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن �شأن تن��م 2015) لسنة 22) من القانون رقم (14) المادة (41(
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 المدعوون الوقت القرارات الصــــادرة �موجب القانون، على أن �منح تحددها لألســــس والقواعد واإلجراءات التي
  )42(المشروع. ومواصفات شرو� لدفتر وفقا العروض تقد�م من لتم��نهم الكافي

د الشــــــــــــــراكة وما قد يترتب عل�ها من آثار هامة تتعلق في والمالح� هنا، أنه �الن�ر إلى أهم�ة عقو  
الغالب األعم �ســــــ�ادة الدولة ومواردها الرئ�ســــــة، وتعلقها �األمن القومي للمجتمع والمصــــــلحة العل�ا للدولة، فإن 
إبرام عقد الشــــــراكة مق�د �الحصــــــول على إذن مســــــبق �التعاقد، �ما هو الحال في العقود اإلدار�ة األخر� التي 

  )43(العام.أهم�ة �الغة للدولة واالقتصاد الو�ني وس�ر المرفق  اها اإلدارة والتي ��ون محلها ذتبرم

وال بد من اإلشـــــــــارة هنا، إلى أن المبادرة في تنف�ذ مشـــــــــروع ال �قتصـــــــــر فق� على جهة اإلدارة، ح�ث  
الدولة، وهنا يتم مراعاة خاصة إلى الجهات المختصة في  المبادرة جهة�ستو� األمر في حال ما إذا تقدم بهذه 

)44(اإلدار�ة.الضوا�� التي تح�م إبرام عقد الشراكة �مبادرة من الجهة 

و�ــالرغم من ذلــك، �جــب األخــذ �ع�ن االعتبــار أن جهــة الق�ــاع الخــاص هي من تقوم �ــإعــداد جــدو�  
لبن�ة التحت�ة للدولة اقتصـــاد�ة لمشـــروع مزمع تنف�ذه مع الق�اع العام، متضـــمنًا دراســـة هذا المشـــروع المتعلق �ا

�ا�ع اســــترات�جي على �افة المخ��ات واألعمال الهندســــ�ة والفن�ة وشــــرو� العقد المال�ة والقانون�ة. وهنا  �وذ
تقوم الجهة اإلدار�ة �فحص الدراسة المقدمة لها وتدق�ق مقترح العرض من �افة النواحي الفن�ة، ومد� موافقتها 

د المتبعة في الدولة �شــــــأن التعاقدات، مع إم�ان�ة تعديل أو إلغاء البنود التي للشــــــرو� المال�ة والقانون�ة والقواع
ضوء ذلك يتم رفع توص�ة للجهة العامة المختصة �قبول تنف�ذ المشروع في ال تتوافق ومصلحة الدولة العل�ا، و 

ة العامة عن �ر�ق عقد الشـــــــراكة مع جهة الق�اع الخاص التي تقدمت �ه، وفقًا للصـــــــ�غة التي تضـــــــعها الجه
)45(والقانون�ة.استنادًا إلى المشروع وشرو�ه الهندس�ة والفن�ة والمال�ة 

  دبي. إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن �شأن تن��م 2015) لسنة 22) من القانون رقم (19) المادة (42(
 . 9-8) أن�ر: رمضان ���خ، ق�ود إبرام العقد اإلدار�، المرجع السابق، ص43(
اقتراح  دبي، على أنه: "يتم إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن �شأن تن��م 2015) لسنة 22) من القانون رقم (12) نصت المادة (44(

 والق�اع الخاص".  ح�وم�ةال الجهة قبل للشراكة من محال تكون  ن �م�ن التي المشار�ع
)، المرجع PPPعماد حامد، مراحل إبرام عقد المشار�ة ( -. 102) أن�ر: محمود الجبور�، الن�ام العام للمناقصات العامة، المرجع السابق، ص45(

 .135-134صالسابق، 
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وتملك اإلدارة هنا عرض هذا المشــــــــــروع على جهات أخر� من الق�اع الخاص، دون اســــــــــتبعاد جهة  
�رح�المتعلقة  -ســا�قة الذ�ر -الق�اع الخاص التي تقدمت �مقترح المشــروع، وهنا يتم اللجوء إلى اإلجراءات 

وفق ن�ام الع�اءات.   المشروع

الفرع الثاني: ضوا�ط متعلقة في عناصر عقد الشراكة

يت�لب عقد الشـــــــراكة مجموعة من العناصـــــــر الجوهر�ة التي �جب أن يتضـــــــمنها عقد الشـــــــراكة، وهذه  
آخر، إال أنــه �م�ن عــدهــا من قب�ــل إلى العنــاصــــــــــــــر و�ن �ــانــت تعــد من بنود العقــد، �ح�ــث تختلف من عقــد 

ضوا�� التي �جب مراعاتها �الن�ر إلى ال�ب�عة الخاصة لعقد الشراكة. وهذه العناصر هي: ال

يتوجب لصـــحة عقد الشـــراكة أن يتضـــمن مدة العقد على وجه الدقة والوضـــوح في بنود شـــرو� مدة العقد:  -1
ون هذا المشـــروع عند العقد، إذ �عد انتهاء هذه المدة تتســـلم جهة اإلدارة المشـــروع، مع التزام الشـــر�ك في أن ��

تســــــــل�مه غ�ر متوقف عن العمل، �ح�ث �جب أن ��ون عامًال ومســــــــتمرًا في تلب�ة الحاجات العامة، وفي واقع 
  )46(وأهم�ته.األمر تختلف مدة العقد من دولة ألخر� وحسب المشروع المزمع تنف�ذه 

 العام الق�اع�ن الشـــــــــراكة ب�ن قانون تن��مو�الن�ر إلى التن��م القانوني في دولة اإلمارات، نجد أن  
 الح�وم�ة الجهة ب�ن عل�ه االتفاق يتم لما الشــراكة تحدد وفقا �شــ�ر إلى أن مدة عقد دبي، إمارة في والخاص
 والتار�خ الذ� العقد، توق�ع تار�خ من تبدأ عاما، على ثالث�ن المدة هذه تز�د أالّ المشـــــروع، شـــــر��ة  وشـــــر�ة
 توصــ�ة على و�ناء العامة لمقتضــ�ات المصــلحة وفقا العل�ا للجنة اته �جوزالشــراكة وفي الوقت ذ لجنة تحدده
تز�د على ثالث�ن عامًا.  لمدةشراكة  إبرام عقود على الشراكة الموافقة لجنة

) من قانون تن��م 2و�تفق مع هذا التوجه المشــــرع المصــــر� والذ� حدد مدة عقد الشــــراكة في المادة ( 
تز�د عن  وأالأشـــــــــارت إلى عدم جواز أن تقل مدة العقد عن خمس ســـــــــنوات مشـــــــــار�ة الق�اع الخاص، والتي 

ثالث�ن ســــــــنة من تار�خ اكتمال البناء والتجه�ز أو إتمام أعمال الت�و�ر. إال أنه في حال اقتضــــــــت المصــــــــلحة 
ا العامة الجوهر�ة أن تكون مدة العقد أكثر من ذلك، فإنه �جوز لمجلس الوزراء بناء على توصــــــــ�ة اللجنة العل�

لشؤون المشار�ة الموافقة على إبرام عقد الشراكة لمدة تز�د عن ثالث�ن سنة. 

 . 143ابق، صالمرجع السالفرنسي،  الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ) سم�ر برهان، عقود46(
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األمر الجمهور� المن�م  الشــراكة �موجبأما في القانون الفرنســي فنلح� أنه قد حدد شــرو� إبرام عقد  
د ابتداًء ، المتعلق �عقود الشــــــراكة، ح�ث أك2009) لســــــنة 179لعقود الشــــــراكة، والمعدل �موجب القانون رقم (

على وجوب تحديد مدة العقد ��ر�قة نوع�ة ترتب� �محل العقد، والتي �م�ن أن تكون �و�لة األجل أو قصــــــــ�رة 
االســــــــــــــتثمار وم�وناته المختلفة؛ لضــــــــــــــمان الفعال�ة في عمل�ات اإلحداث  ترتب� هذه المدة �أمد األجل، �ح�ث

رأس المال المســتثمر من ح�ث جودة اإلنتاج. والصــ�انة و�ضــمان مدة االســتغالل الكاف�ة للحصــول على عائد ل
وقد ت�رق المجلس الدســـتور� الفرنســـي إلى المدة األقصـــى لتراخ�ص شـــغل الملك العام، ح�ث قرر �عدم جواز 

   )47(أن تتعد� هذه المدة سبع�ن سنة، وذلك ضمانة للحما�ة الواجبة للملك�ة العامة.

 �نهما:األطراف والتزاماتهم واقتسام الم�اطر ب حقوق -2

اللتزامات وواجبات أ�رافه،  اواضــــح ا�شــــ�ر هذا الضــــا�� إلى وجوب أن يتضــــمن عقد الشــــراكة تحديد 
وااللتزام �احترام شــــــــــــــرو� �ل من �رفي هذا العقد، إضــــــــــــــافة إلى احترام الق�اع الخاص لحقوق ومصــــــــــــــالح 

�ق ذلك وجود الئحة األشـــــخاص المســـــتف�دين من الخدمة المفترضـــــة من المشـــــروع المزمع تنف�ذه، و�ت�لب تحق
محددة من قبل األ�راف المتعاقدة ملحقة �عقد الشـــراكة، يتم من خاللها تفســـ�ر نوع�ة و�ب�عة الخدمة المقدمة، 
ومن قب�ل ذلك التأك�د على ســرعة انجاز المشــروع ومعامالت األ�راف، وتحديد نوع�ة األجهزة التي ســتســتخدم 

تحديد �رق الحصول على الخدمة، ولضمان ذلك يتم غالبًا  في المشروع والتي تضمن حق األداء، إضافة إلى
     )48(تش��ل لجان مشتر�ة ب�ن الق�اع العام والخاص لتقدير أداء الخدمة في استمرار.

هذا إلى جانب وجوب أن يتضـــــــمن عقد الشـــــــراكة مســـــــألة تقاســـــــم المخا�ر ب�ن الق�اع العام والق�اع  
قة داخل العقد على شــــــــــــــ�ل جدول يب�ن ف�ه جم�ع المخا�ر في الخاص، و�تم ذلك عادة عن �ر�ق إعداد وث�

المشـــــروع، وتحديد الجهة المســـــ�ولة عن هذه المخا�ر، و�شـــــ�ل متوازن ب�ن أ�رافه، ومن قب�ل ذلك أ� تعديل 
في العقد أو إعادة العمل �المشروع سواء أكان �سبب مشاكل فن�ة أو إعادة دراسة المشروع، أو �سبب صدور 

تغ�ر مع��ات العقد، فهنا تكون المســـــــؤول�ة على الجهة �البة التعديل. و�ذلك األمر �النســـــــبة قانون أد� إلى 

. مشار إل�ه في: رش�د عدنان، نشأة وت�ور عقود الشراكة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، DC n)94-346) قرار المجلس الدستور� الفرنسي رقم (47(
 . 60-59المرجع السابق، 

 .  206) عبد السالم هماش، عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص48(
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إلى التأخ�ر في تســـــــل�م المشـــــــروع، ح�ث تكون المســـــــؤول�ة هنا على الجهة المســـــــببة في التأخ�ر �عدم تســـــــل�م 
ع الخاص. �ما يتضــــــمن الق�اع العام األوراق الكل�ة أو العقارات في وقت محدد، أو عدم تنف�ذه من قبل الق�ا

الم�لب�ة، العقد تقاســـم المخا�ر في حال الخ�أ في تقدير الكلفة النهائ�ة للمشـــروع أو عدم التناســـق ب�ن العقود 
    )49(في حالة تأخر المشروع �سبب �روف �ارئة. أو

ك وفي واقع األمر، أشــــار األمر الجمهور� الفرنســــي المن�م لعقود الشــــراكة على هذه الضــــمانات، وذل 
�التأك�د على وجوب تضم�ن عقد الشراكة لشرو� اقتسام المخا�ر، ح�ث عده شر�ًا جوهر�ًا من شرو� صحة 

المال�ة للمتعاقد والشـرو� التي �سـتند  إبرام هذا العقد. إضـافة إلى وجوب أن يتضـمن العقد �رق تحديد الحقوق 
تي �م�ن أن �حصــــــــل عل�ها المتعاقد من إل�ها لحســــــــاب حقوق المتعاقد ��لفة االســــــــتثمار والتمو�ل واألر�اح ال

اســــتغالل المنشــــآت والتجه�زات، مع اإلشــــارة إلى أســــباب وحاالت تغ�ر حقوق المتعاقد المال�ة �وال مدة تنف�ذ 
العقد، وما يتضــمن ذلك من شــرو� تحدد على أســاســها المبالغ المســتحقة للجهة اإلدار�ة، والتي �م�ن حســمها 

ق �المتعاقد معها. �ما يتوجب أن يتضـــــــمن عقد الشـــــــراكة شـــــــرو�ًا تتصـــــــل كغرامات أو جزاءات �م�ن أن تلح
يتعلق �جودة الخدمة والمنشآت والتجه�زات.  ف�ما�التزامات المتعاقد المتصلة بت�ور و�نتاج�ة المشروع، خاصة 

  )50(وما يلحق ذلك من وجوب أن يتضمن العقد شرو�ًا لضمان حما�ة المرفق العام.

دل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشــــــــراكة ، نجد أن و��اره القانوني اإلماراتيالقانوني  تن��مو�الن�ر إلى ال 
ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص في دولة اإلمارات، أشار إلى حالة تقاسم المخا�ر في عقود المشار�ة 

المخا�ر  في كةالشرا كل درجات تشمل والخاص العام الق�اع�ن ب�ن الشراكة "فإن وتوض�حها، ح�ث ورد ف�ه:
الت�و�ر  مخا�ر الشـــــــــراكة عقود الخاص في الق�اع مثال ف�تحمل .آخر إلى مشـــــــــروع من بنســـــــــب تختلف

 الب��ة والتن��م مخا�ر العام الق�اع و�تحمل والتمو�ل والتضــخم، واالســتكشــاف والتشــغ�ل والتشــ��د والتصــم�م
 والعرض وال�لب القاهرة �القوة قةالمخا�ر المتعل معا ال�رفان أن يتحمل و�م�ن .والتعرفة والســـــــــــــ�اســـــــــــــة

 التكنولوجي"، ح�ث أن توز�ع المخا�ر �قصـــــــد �ه مشـــــــار�ة والت�ور والخســـــــارة العمال والر�ح مع والعالقات

عبد السالم هماش،  -. 146-145المرجع السابق، صالفرنسي،  الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ن، عقودسم�ر برها-) أن�ر: 49(
 . 206عقود المشار�ة وس�ادة الدولة، المرجع السابق، ص

 .  60) أن�ر: رش�د عدنان، نشأة وت�ور عقود الشراكة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص، المرجع السابق، 50(
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 لد�ه التي المخا�ر إدارة عن �رف مســـ�والً  كل ��ون  �ح�ث المخا�ر و�دارة تحمل في الشـــراكة أ�راف عقد
 )51(معها. والتعامل إدارتها في خبرة

حقوق والتزامات األ�راف لكل من غم ذلك، نجد أن هذا الدل�ل االتحاد�، �فتقد إلى توض�ح مفصل ور  
 العام الق�اع�ن الشـــــراكة ب�ن الحال في قانون تن��معل�ه المتعاقدة خاصـــــة المال�ة منها، على خالف ما هو 

ة ووجوب أن يتضـــمنها العقد، دبي، والذ� حدد االلتزامات المتبادلة ب�ن أ�راف عقد الشـــراك إمارة في والخاص
) منه، ومن أهم هذه األح�ام وااللتزامات: 26وذلك في المادة (

 .أداءها وتنف�ذها المشروع شر�ة على �جب التي والخدمات األعمال ون�اق �ب�عة -
 موقع بتســــــل�م واســــــتالم المتعلقة األ�راف والتزامات ف�ه، الفكر�ة الملك�ة وحقوق  المشــــــروع أصــــــول ملك�ة -
 العقد، �رفي ب�ن المتبادلة االلتزامات المال�ة والفن�ةوتحديد  .المشروع نها�ة في الملك�ة نقل وأح�ام مشروع،ال

 .التمو�ل و�رق 
 .وتعديلهما وقواعد تحديدهما أســــــسو  المشــــــروع، عل�ها �قوم التي الخدمة مقابلو  المنتج ب�ع ســــــعر قواعد  -

لتشـــغ�ل  والفن�ة واإلدار�ة المال�ة والمتا�عةواإلشـــراف  لرقا�ةا وأدوات الجودة، ضـــمان وســـائل إضـــافة إلى تحديد
 .المشروع شر�ة أداء ومؤشرات تق��م وص�انته، واستغالله المشروع

 ومد� التزام شــــــر�ة العقد، هذا شــــــرو� تعديل فيو  الشــــــراكة، عقد فســــــخ في الح�وم�ة الجهة حق تن��م -
 .الحالة هذه ثلم في وأسس وآل�ات التعو�ض التعديالت، بهذه المشروع

 ال�روف ال�ارئة، والصـــعو�اتو  القاهرة القوة حال في �المشـــروع، المرتب�ة المخا�ر توز�ع أســـس تحديد  -
 .عنها التعو�ض تقدير أسس تحديد و�ذلك الماد�ة،

 والتزامات أ�رافه. وتحديد الحاالت حقوق  و��ان فجائي،و  كلي �شــ�ل له المب�ر اإلنهاء وحاالت العقد مدة -
للعقد.  المنفرد اإلنهاء الح�وم�ة للجهة ف�ها �جوز التي

 . 18الخاص، المرجع السابق، ص والق�اع االتحاد�ة الشراكة ب�ن الجهات عقود و�جراءات أح�ام ل�ل) د51(
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 اإلنهاءو  اإلنهاء المنفرد حاالت فيو  العقد مدة نها�ة عند ســــواء المشــــروع اســــترداد قواعد و�جراءات تن��م -
العقد  مدة انتهاء عقد الشــراكة عند موضــوع واألعمال اســتمرار�ة المشــروع و�جراءات تأم�ن .الجزئي أو المب�ر

)52(�التزاماتها التعاقد�ة. المشروع شر�ة إخالل حال فيو  هفسخ عندو 

 المبحث الثاني
سلطة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة

تبعًا للتك�ف القانوني لعقود الشــراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص، القائم على أن هذا الشــ�ل من  
تلك ســــل�ات عامة تمنحها ســــل�ة تعديل هذا العقد؛ أشــــ�ال العقود هو من قب�ل العقود اإلدار�ة، فإن اإلدارة تم

 �غ�ة تحق�ق المصلحة العامة للدولة والتي يتم تغل�بها على المصلحة الخاصة لألفراد.

ولتســــل�� الضــــوء على �افة أ�ر ســــل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشــــراكة، نتحدث بدا�ة في مفهوم هذه  
عل�ها، وذلك في الم�لب�ن التال��ن: السل�ة، ومن ثم ننتقل للبحث في الق�ود الواردة 

المطلب األول: مفهوم سلطة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة وأساسه القانوني

الحق في إجراء تعديل العامة تقتضـــي المباد� والقواعد األســـاســـ�ة في القانون اإلدار� إلى منح اإلدارة  
عل�ها في العقد، ودون حاجة إلى موافقة  االلتزامات المنصــــــوص�عض في  اعلى العقد اإلدار� يتضــــــمن تغ��ر 

الم�لو�ة ز�ادة أو نقصانا وفي  األداءاتال�رف المتعاقد اآلخر، و�ستو� األمر أن ��ون هذا التغ��ر في مد� 
حدود مع�نة؛ وذلك تبعًا ألهم�ة موضـــــوع العقد اإلدار�، خاصـــــة مع تعلقه في إدارة المرافق العامة في الدولة، 

اإلدارة س�ر هذه المرافق �انت�ام واض�راد، وما يتفق مع مت�لبات س�ر المرافق العامة والتي �جب أن تضمن 
والمبدأ الخاص �قابل�تها للت�ور ومسايرتها لألمور المستجدة والمستحدثة. وال �شتر� إلعمال هذا الحق لإلدارة 

)53(اإلدار�.لمن�مة للعقد عل�ه في العقد اإلدار�، ح�ث تحتمه المباد� والقواعد العامة ا اأن ��ون منصوص

الرئ�ســـي األســـاســـي و في تعديل العقد هي ال�ا�ع  �ةجهة اإلدار الو�قال في تبر�ر هذا الرأ� �ان ســـل�ة  
فاتال ومن أبرزلن�ام العقود االدار�ة  التي تم�زه عن ن�ام العقود المدن�ة. فلإلدارة و�إرادتها المنفردة حق  صــــــــــــِ

 . 2010) لسنة 67) من قانون تن��م مشار�ة الق�اع الخاص رقم (34) �قابلها نص المادة (52(
 وسل�ات موسى شحادة، حقوق  -. 157، ص1990 حس�ن عثمان، القانون االدار�: اعمال االدارة العامة، الدار الجامع�ة، ب�روت،-) أن�ر: 53(

. 293، ص2006مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث االقتصاد�ة، العدد الثاني، مصر،  دراسة المتحدة: العر��ة دولة اإلمارات في اإلدار�ة العقود في اإلدارة
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المتعاقد معها على نحو وصــــــــــــور لم تكن معروفة وقت إبرام  االلتزاماتل مد� تعديل العقد أثناء تنف�ذه، وتعدي
تنقصـــها �لما اقتضـــت حاجة المرفق او المصـــلحة العامة هذا التعديل.  العقد فتز�د من اعباء ال�رف االخر او

غ��ر في ذلك الن �ب�عة العقود االدار�ة واهدافها وق�امها على فكرة اســـتمرار المرافق العامة تقتضـــي حصـــول ت
 �روف العقد ومال�ســــــاته و�رق تنف�ذه تبعا لمقتضــــــ�ات المرفق العام �غ�ر حاجة الى النص عل�ه في العقد او
موافقة ال�رف االخر عل�ه ح�ث يرتكز حق االدارة في التعديل على ســـل�تها الضـــا��ة لناح�ة العقد المتصـــلة 

ختصــــــــاص في تن��م المرفق وتحديد قواعد �الصــــــــالح العام مما يترتب عل�ه ان جهة االدارة وهي صــــــــاحبة اال
  )54(العام.م مع تحق�ق الصالح ءتس��ره تمارس هذا الحق �ما يتال

وفي واقع األمر، تختلف األســــــــــس القانون�ة لحق اإلدارة في تعديل ما تقوم �إبرامه مع الغ�ر من عقود  
، أو تأســ�ســًا على �ب�عة العقد الذ� ود اإلدار�ةعقإدار�ة، و�ؤســس هذا الحق لما تضــمنه التشــر�عات المن�مة لل

� االســـــتثنائ�ة التي تمتاز بها هذه العقود. �ما �م�ن و ينص ف�ه على منح اإلدارة هذا الحق بوصـــــفه من الشـــــر 
لم ��ن منصـــــــــوصـــــــــا عل�ه في التشـــــــــر�عات أو في العقد اإلدار�، إال أن اإلدارة تملك الحق في  إنه و�نالقول 

ن أن المصـــلحة العامة قد تت�لب تغ��را في شـــرو� العقد ل��ون أكثر تحق�قا لها تعديل العقد اإلدار� ان�القًا م
 )55(العقد.حدث من تغ�رات لم تكن قائمة حال إبرام  في ضوء ما

ح�ث أن سل�ة اإلدارة في تعديل العقد اإلدار� تن�لق من ارتبا� العقد �المصلحة العامة وما �قتض�ه  
"ســــل�ة تعديل العقد اإلدار� هي  لقول �أن:إلى ، وهو ما دفع )56(اضــــ�راد مبدأ ســــ�ر المرافق العامة �انت�ام و 

ســل�ة أصــ�لة توجد مســتقلة عن نصــوص العقد، فاإلدارة في ممارســتها لســل�ة التعديل ال تخرج على العقد وال 
ترتكب خ�أ و�نما تستعمل حقا تستمده ال من نصوص العقد، بل من �ب�عة المرفق واتصال العقد �ه، ووجوب 

لحرص على انت�ام ســـــــــ�ره، لذا يثبت حق اإلدارة في التعديل �غ�ر حاجة الى النص عل�ه في العقد او موافقة ا
ال�رف األخر عل�ه، و�ذا ما أشــــــــــارت نصــــــــــوص العقد الى هذا التعديل، فان ذلك ��ون مجرد تن��م لســــــــــل�ة 

 . 260، ص1997ن، ) خالد ال�اهر، القانون اإلدار�: دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الم�سرة، عما54(
 . 262، ص2007) عبد العز�ز خل�فة، األسس العامة للعقود اإلدار�ة، دار الفكر العر�ي، 55(
. 295، المرجع السابق، صالمتحدة العر��ة دولة اإلمارات في اإلدار�ة العقود في اإلدارة وسل�ات ) موسى شحادة، حقوق 56(
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�الحق األصـــــــ�ل المقرر التعديل و��ان أوضـــــــاع ممارســـــــتها أو ما يترتب عل�ه دون أن ��ون في ذلك مســـــــاس 
 )57(لإلدارة في التعديل.

ضـــــــــوء ما تقدم، وح�ث أن عقد الشـــــــــراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص هو من قب�ل العقود  فيو  
اإلدار�ة، فتن�بق عل�ه األح�ام الســـــــا�قة المن�مة لحر�ة اإلدارة في تعديله،  وقد أكد اإل�ار القانوني اإلماراتي 

 الشـــــــــــراكة ب�ن تن��م�ة على ســـــــــــل�ة اإلدارة في تعديل هذا العقد، ح�ث ن�مها قانون المن�م لعقود المشـــــــــــار 
 للجنة ) منه، والتي جاء ف�ها �جوز 31) و(30دبي، وذلك في المادت�ن ( إمارة في والخاص العام الق�اع�ن

 في عل�ها المتفق الحدود والضوا�� إ�ار وفي �فوضه من و العام المدير موافقة على الحصول الشراكة و�عد
 خ��اً  التعديل هذا إجراء و�تم العامة ذلك، المصــــلحة اقتضــــت متى العقد، هذا شــــرو� الشــــراكة تعديل عقد

) من القانون ذاته الحق لإلدارة في تعديل 31الغا�ة. �ما منحت المادة ( لهذه إبرامه  يتم عقد ملحق �موجب
ال�روف �موجب قرارات تصــــدر �موجب هذا  عقد الشــــراكة في حالة ال�روف ال�ارئة، مع تحديد ضــــوا�� هذه

القانون والتي تحدد معه ��ف�ة التعديل وضـــــــــوا��ه، إضـــــــــافة إلى اإلشـــــــــارة إلى وجوب تعو�ض ال�رف األخر 
 نت�جة هذا التعديل.

 �ح�ثعلى فكرة العدالة، تقوم ن�ر�ة ال�روف ال�ارئة غ�ر المتوقعة وال بد من اإلشــــــــــــــارة هنا إلى أن 
دارة للمتعاقد معها في تحمل جزء من النفقات غ�ر التعاقد�ة التي تكبدها نت�جة تقتضــــــــــــــي مشــــــــــــــار�ة جهة اإل

أصــــــــــــبح تنف�ذ العقد مرهقًا على أحد �رفي العقد، وأشــــــــــــد عب�ًا على وجه أن . إذ في حالة )58( ال�رف ال�ار� 
م بتنف�ذه. �ذلك فإنه تجاوز الحدود البع�دة التي قدرها المتعاقدان ح�ن إبرام العقد، فإنه ل�س من العدالة إلزامه

ل�س من العدالة أن �حصــــــــــل أحد فر�قي العقد على مزا�ا تفوق إلى حد �ب�ر التعهدات التي التزم بها �ســــــــــبب 
    )59( �روف أجنب�ة �رأت على العقد.

ومن ناح�ة أخر�، تقوم هذه الن�ر�ة على أســــــــــاس ضــــــــــمان اســــــــــتمرار ســــــــــ�ر المرافق العامة �انت�ام 
تنف�ذ  أصــــــبحرفق الذ� �ســــــاهم المتعاقد في إدارته يتعرض لخ�ر التوقف في حالة واضــــــ�راد، �اعتبار أن الم

العقد �فعل ال�روف ال�ارئة مرهقًا للمتعاقد. إذ أن توقف المتعاقد الذ� تعرض لمثل هذه ال�روف ال�ارئة 

 . 224، ص2007عر�ي، القاهرة، ) محمود البنا، العقود االدار�ة، دار الفكر ال57(
 .368، ص2001) نواف �نعان، القانون اإلدار�: الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، 58(
.   357، ص1973) زهد� ��ن، التن��م اإلدار�: ن�ر�ة المرافق والمؤسسات العامة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، ب�روت، 59(
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مع مشـــــــار�ة عن تنف�ذ العقد ف�ه ضـــــــرر على المرفق العام وســـــــ�ره �انت�ام، و�التالي فإن اســـــــتمراره في التنف�ذ 
تحمل جزء من الخســـــارة أفضـــــل عند اإلدارة والصـــــالح العام من توقفه وعدم مشـــــار�ته في مثل هذه باإلدارة له 
   )60( الخسارة.

على العقد اإلدار� ذاته، ح�ث أن العقود اإلدار�ة تبرم عادة ، تســــــــــتند ن�ر�ة ال�روف ال�ارئة و�ذلك،
تغ�ر ال�روف خالل مــدة العقــد يت�ح األخــذ �ــالن�ر�ــة ألن  لمــدة �و�لــة تتغ�ر ال�روف خاللهــا، وأنــه في حــال

أســــــاس تنف�ذ العقد قد �رأ عل�ه ما يوجب مراعاته ال إهماله، و�التالي فإن المتعاقد مع اإلدارة �أخذ على عاتقه 
 الق�ام �أعمال �ب�رة، ومن المعقول أن تســاهم اإلدارة معه إذا اختل م�زان التعاقد معه �ســبب �ار� غ�ر متوقع

  )61( خارج إرادته.

وقد اســــتند مجلس الدولة الفرنســــي على مقتضــــ�ات العدالة �ما رآه من ضــــرورة تعديل العقود إذا اختل 
ف�ها التوازن االقتصــــاد�، ح�ث قضــــى بتعديل عقد امت�از شــــر�ة الغاز (بوردو) الذ� �ان يلزمها بتور�د الغاز 

حتى  1913زم إلنتاج الغاز �صـــــــورة �ب�رة من عام للمدينة �ســـــــعر ثمان�ة ســـــــنتات، ثم ارتفع ســـــــعر الفحم الال
   )62( م، وهنا عدل مجلس الدولة الفرنسي العقد �ما يتناسب مع هذا االرتفاع في سعر الفحم.1915

وعلى هذا األســـــــــــــاس، فإنه يتوجب على اإلدارة عدم فســـــــــــــخ العقد واإل�قاء عل�ه، على أن تقوم اإلدارة  
في تنف�ذ العقد والتغلب على هذه ال�روف ال�ارئة، وذلك عن �ر�ق  تم��ن المتعاقد معها من االســــــــــــــتمرارب

 )63( تعو�ضه �الدرجة التي تساعده على تنف�ذ التزاماته التعاقد�ة، و�عادة توازنه المالي.

دبي، نجد أن  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشــــــــــراكة ب�ن وفي مقابل هذا التوجه لقانون تن��م 
قود الشــــــــــراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص في دولة اإلمارات، قد خرج عن أح�ام و�جراءات عدل�ل 

هذه القاعدة العامة في ســـل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشـــراكة، ح�ث أقر على وجوب أن توفر الدولة االتحاد�ة 
أ على مســــــتقبل�ة ت�ر  تن��م�ة ســــــ�اســــــة أ� من ضــــــمانات قانون�ة للشــــــر�ك الخاص، وذلك من خالل الحما�ة

. 429، ص2003عقود اإلدار�ة وقوان�ن المزايدات والمناقصات: تنف�ذ العقد اإلدار�، دار أبو المجد لل�باعة، مصر،  ) محمد أبو الع�ن�ن،60(
 .   356) زهد� ��ن، التن��م اإلدار�، مرجع سابق، ص61(
 .  199) أن�ر: محمود الجبور�، الن�ام العام للمناقصات العامة، مرجع سابق، ص62(
 .   368ون اإلدار�، مرجع سابق، ص) نواف �نعان، القان63(
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 جانب من التشر�عات المن�مة لعقد الشراكة في الدولة، وما يتضمنه ذلك من عدم قابل�ة عقد الشراكة للتغ��ر
 وهو ما �ف�د �عدم جواز ق�ام اإلدارة في تعديل هذا العقد �إرادتها المنفردة.     .واحد

 صـــر�حا عن حق اإلدارة في ورغم هذا التوجه في الدل�ل االتحاد� لدولة اإلمارات، والذ� �شـــ�ل تنازالً  
عديل، تتعديل عقد الشـــــــــــراكة، إال أنه ال �م�ن األخذ �ه، ح�ث ال تملك اإلدارة ســـــــــــل�ة التنازل عن حقها في ال

لى القواعد العامة في القانون اإلدار� المن�مة للعقد اإلدار�، فإن اإلدارة في إو�م�ن االعتقاد أنه واســــــــــــــتنادًا 
-ذ�رنا كما-الق�د على ســــــــــل�تها في تعديل عقد الشــــــــــراكة، �ون هذه الســــــــــل�ة دولة اإلمارات تتحلل من هذا 

تقتض�ه المصلحة العامة في إدارة المرافق العامة في الدولة.   اإلدار�، ومامن �ب�عة العقد  مستمدة

وفي واقع األمر، نجد في التشــــــر�عات المقارنة تأك�دًا على حق اإلدارة في تعديل عقد الشــــــراكة، وذلك  
ب القوان�ن الخاصــة المن�مة لهذه العقود، والتي تشــ�ر ضــمن أح�امها أ�ضــًا إلى وجوب أن يتضــمن عقد �موج

الشــــــــــــــراكة االتفاق ب�ن أ�رافه على آل�ة تعديل التنف�ذ، �ح�ث يتضــــــــــــــمن الحاالت التي يلزم ف�ها تعديل التنف�ذ 
  )64(استجا�ة ل�روف جديدة �هرت أو تعو�ض المتعاقد عند ز�ادة االلتزامات.

ومن قب�ل ذلك ما ذهب إل�ه المشـــــرع المصـــــر� في قانون تن��م مشـــــار�ة الق�اع الخاص، ح�ث منح  
الجهة اإلدار�ة تعديل شرو� البناء والتجه�ز والت�و�ر وغ�ر ذلك من األعمال أو مقابل الخدمات المتفق عل�ها 

ديل قواعد تشـــغ�ل أو اســـتغالل في عقد الشـــراكة، �ما تملك اإلدارة متى اقتضـــت المصـــلحة العامة الحق في تع
المشـــــــــــــروع، �ما في ذلك أســـــــــــــعار ب�ع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك في إ�ار الحدود المتفق عل�ها في 
العقد، والتي تت�لب موافقة اللجنة العل�ا لشــؤون الشــراكة، ودون إخالل �حق شــر�ة المشــروع أو الجهة اإلدار�ة 

والقواعد التي ب�نها العقد، و�جم�ع األحوال �ســـــــــر� التعديل �أثر في التعو�ض �حســـــــــب اآلجال �بقًا لألســـــــــس 
      )65(ما يتعلق �سعر ب�ع المنتج أو مقابل تقد�م الخدمة.في مباشر، خاصة 

كما وقد أخذ المشرع المصر� �إعمال ن�ر�ة فعل األم�ر وال�روف ال�ارئة وأثرها على عقد الشراكة،  
وذلك �الصورة التال�ة: 

. 147المرجع السابق، صالفرنسي،  الن�ام في والخاص العام الق�اع�ن ب�ن المشار�ة ) سم�ر برهان، عقود64(
 . 2010) لسنة 67قانون تن��م مشار�ة الق�اع الخاص المصر� رقم () من 7) المادة (65(
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كل عمل غ�ر مشروع �صدر من السل�ة التي أبرمت العقد، وهو إما أن ينصب على ل األم�ر: عم ن�ر�ة-1
يرتب له الحق و�التالي لمتعاقد، على از�ادة األعباء المال�ة لذات العقد أو على �روف تنف�ذه، والذ� يؤد� 

ة، ولكنه يؤثر في �صـــــــــــــــدور قوان�ن أو أن�مة جديدة من جهة اإلدار  افي التعو�ض، وهو قد ��ون إجراء عام
موضــــوع العقد بتعديل ال�روف التي وضــــعت في االعتبار عند إبرامه، وذلك �ما في حالة رفع أســــعار الســــلع 

 التي �ستعملها المتعاقد في تنف�ذ العقد أو رفع أجور العمال أو ز�ادة الضرائب.

�روف وحوادث  من تنف�ذهوهي عبارة عن �روف ت�رأ �عد إبرام العقد وأثناء  ن�ر�ة ال�روف الطارئة: -2
شـــــــــــأن هذه ال�روف أو الحوادث أن تجعل تنف�ذ االلتزام من غ�ر متوقعة وال �م�ن دفعها، و و عامة اســـــــــــتثنائ�ة 

    )66( مرهقًا وأن �ص�ب المدين �خسائر فادحة، ومثل هذه الحوادث ال تجعل تنف�ذ االلتزام مستح�ًال.

في تعديل العقد اإلدار�، إال أنه خرج  العامة ة اإلدارةأما في القانون الفرنسـي، ورغم تأك�ده على سـل� 
في ضوء تن��مه لتقس�م المخا�ر في هذه العقود دون اإلشارة  الشراكة، وذلكعن هذه القاعدة في ن�اق عقود 

إلى تعديل اإلدارة للعقد على ضــــــــــوء المتغ�رات التي ت�رأ أثناء تنف�ذ العقد، إذ ل�س هناك أ� ضــــــــــرورة التجاه 
لتعديل عقد الشـــــراكة إلعادة التوازن المالي. ح�ث يتم تقاســـــم المخا�ر في �ل مرحلة من مراحل العقد،  اإلدارة

بدًء من تصــــم�م المشــــروع ومرورًا �التشــــغ�ل وانتهاًء �أعمال الصــــ�انة، وذلك �الن�ر إلى أن عقود الشــــراكة لما 
من مخا�ر حق�قة وأعباء �وال مدة  تمتاز �ه من �ول مدتها، وتشـــــــــــــــا��ها، وما يتحمله المتعاقد مع اإلدارة

تنف�ذه، ح�ث تتحدد نسبة المخا�ر التي يتحملها المتعاقد في ضوء الن�ام المحدد عقد�ًا، والمخا�ر التي تؤخذ 
في االعتبار هي تلك التي تؤثر ســــلبًا في التنف�ذ الج�د للمشــــروع من ح�ث مدته أو تكلفته أو مســــتو� األعمال 

�مقتضى العقد، و�وجه عام يتم تحديد مع�ار تقس�م المخا�ر ب�ن �رفي العقد في ضوء التي يلتزم بها المتعاقد 
 )67(التق��م المبدئي للعقد و�تم إدراج هذا التقس�م ضمن البنود التعاقد�ة.

المطلب الثاني: الق�ود الواردة على سلطة اإلدارة في تعديل عقد الشراكة

ن�ة وذلك ما يذهب إل�ه الفقه القانوني في أن اإلدارة تملك نتفق مع االتجاه الغالب في التشر�عات الو� 
 ذات الشــأن،الحق في تعديل عقد الشــراكة مع الق�اع الخاص، وذلك على غرار العقود اإلدار�ة األخر�، وفي 

 .427مزايدات والمناقصات، المرجع السابق، ص) محمد أبو الع�ن�ن، العقود اإلدار�ة وقوان�ن ال66(
 .703ص)، المرجع السابق، ppp) أن�ر: عالء مص�فى، الق�ود الواردة على اإلدارة في التعاقد بن�ام (67(
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 إذل�ست م�لقة، مق�دًة و فإن هذه التشر�عات وما يذهب إل�ه الفقه، تؤ�د على أن هذه السل�ة الممنوحة لإلدارة 
د عل�ها ق�ود وضـــــــــــوا�� �جب مراعاتها عند تعديل عقد الشـــــــــــراكة، وهو ما انتهجه اإل�ار القانوني في دولة ير 

دبي، ح�ث أشــار إلى أبرز هذه  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن قانون تن��م الشــراكة ب�ن اإلمارات �موجب
) منه، وهذه الق�ود 31) و(30مادت�ن (الق�ود عند تأك�ده على حق اإلدارة في تعديل عقد الشــــراكة، وذلك في ال

قتض�ه تحق�ق المصلحة العامة، وأن �تتمثل في موافقة السل�ة المختصة على تعديل العقد، وأن ��ون التعديل 
��ون التعــديــل نت�جــة لمواجهــة �روف �ــارئــه لم تكن متواجــدة أثنــاء إبرام العقــد، مع التــأك�ــد في هــذه الحــالــة 

  )68(ا أصا�ه من ضرر نت�جة هذا التعديل.األخ�رة عن تعو�ض الشر�ك عم

هذه الق�ود تمثل في �ب�عتها وجود �روف اســــــــتجدت �عد إبرام العقد اإلدار� تســــــــوغ  إنو�م�ن القول  
هــذا التعــديــل، حتى و�ن �ــانــت تلــك ال�روف تعود إلى خ�ــأ اإلدارة في تقــديراتهــا. مع التــأك�ــد على وجوب أن 

المشـــــــروع�ة من ح�ث االختصـــــــاص والشـــــــ�ل أ� �جب ان �صـــــــدر قرار  ��ون هذا التعديل متماشـــــــ�ًا مع مبدأ
التعديل من الجهة اإلدار�ة المختصـــــــــــة �بقا لما ين�مه القانون �ما �جب ان يتجســـــــــــد هذا التدخل �الصـــــــــــ�غة 
الشـــــــ�ل�ة التي رســـــــمها القانون للتعب�ر اإلراد�. ومع مراعاة الغا�ة من عقود الشـــــــراكة يتوجب على اإلدارة عند 

تتجاوز حدا مع�نًا �ح�ث نكون أمام عقد جديد إذ على اإلدارة أن تقدر  أال�تها في تعديل العقد ممارســـــــــة ســـــــــل
اإلم�ان�ات المال�ة والفن�ة للمتعاقد معها، و�خالف ذلك تتأثر عمل�ة جذب المســـــــــتثمر�ن للمشـــــــــار�ة مع الق�اع 

�ض الشــــر�ك عما لحقه من ضــــرر العام في إنشــــاء وتنف�ذ المشــــروعات العامة. وأخ�رًا �جب مراعاة مســــألة تعو 
   )69(الشراكة.نت�جة تعديل العقد، والتي تمثل ضمانة تقدمها اإلدارة للشر�ك في عقود 

 أبرزعلى هذا النحو، نلح� وجود ق�ود تشـر�ع�ة وق�ود عامة تقتضـ�ها �ب�عة تنف�ذ عقد الشـراكة، ومن  
هذه الق�ود هي التي سنوضحها في النقا� اآلت�ة: 

أو تغ��ر عمل إال  إضـــاف�ة�ة أعمال أال تســـت��ع جهات التعاقد المباشـــرة تنف�ذ ســلطة الم�تصــة: موافقة ال -
�موجب أمر تحر�ر� (أمر التغ��ر) تصـــــدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة �موجب شـــــرو� التعاقد 

 . 2010) لسنة 67) من قانون تن��م مشار�ة الق�اع الخاص المصر� رقم (7) وهو ما يتماشى مع من�وق المادة (68(
. 224محمود البنا، العقود االدار�ة، المرجع السابق، ص -.  170، ص2007و، العقود االدار�ة، الدار الجامع�ة، ب�روت، ماجد الحل-) أن�ر: 69(

- André Delaubadere , Traite élémentaire de droit administratif ,( I ,1973) , p:356.  
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ذا األمر وصــفا موجزا �مثل موافقة من قبل الجهة المختصــة على أجراء التعديالت الالزمة على أن يتضــمن ه
للعمل ومواصفاته و�م�اته وأسعاره والمدة اإلضاف�ة (إن وجدت) التي يت�لب إضافتها الى مدة العقد وفي حالة 

ف�تم ذ�ر ذلك صــــراحة في األمر. و�لى جانب ذلك �جب أن ��ون توافر  مدة للتمديدأ�  الحاجة إلضــــافةعدم 
عقود، ح�ث ال �جوز إبرام أ� عقد إدار� ال يتوفر مصـــدر تمو�له االعتماد المالي �شـــ�ل ق�دا على إبرام هذه ال

فان الح�م ذاته �ســر� على تعديل العقود اإلدار�ة ح�ث أن التعديل الذ� يترتب عل�ه ز�ادة في النفقات البد له 
   )70(العامة.من توافر اعتماد مالي لمواجهة تلك الز�ادة حتى ال ��ون في التعديل إرهاقا للخزانة 

ف�شــتر� حتى تســت��ع اإلدارة إعمال جود مسوغ للتعديل وأن �ستهدف التعديل تحق�ق المصلحة العامة: و  -
أن تكون ال�روف التي �انت قائمة وقت إبرامه قد تغ�رت عما �انت عل�ه  ســــــــــــل�تها في تعديل العقد اإلدار� 

وجوب س�ر المرافق العامة سا�قًا، وذلك الن األساس في حق التعديل هو ما تقتضي �ه المصلحة العامة من 
في ان ال�روف القائمة في ذلك الوقت قد تغ�رت �عد ذلك �ح�ث لم تعد تلك  كال شــــــــ�انت�ام واضــــــــ�راد وانه 

الشــرو� مالئمة لحســن ســ�ر المرفق، عند ذلك ��ون لإلدارة الحق في تعديل شــرو� العقد �ما �حقق المصــلحة 
م مع ال�روف ء� يؤد� الى ضـــــرورة تعديل العقد �ما يتالتماشـــــ�ا مع ال�روف الجديدة. فتغ�ر ال�رف هو الذ

الجديدة، لذلك فان فكرة تغ�ر ال�روف تصـــــلح �شـــــر� الســـــتعمال الســـــل�ة أكثر من صـــــالح�تها �أســـــاس لهذه 
)71(السل�ة.

ينصـــب على شـــرو� العقد �افة فمثل هذا التعديل وان �ان �ســـمى مجازا  �ح�ث ال أن ��ون التعديل جزئ�ًا: -
، اال انه في حق�قته عقد جديد �جد المتعاقد نفســـــــــــــــه مع اإلدارة، دون أن تكون إلرادته أ� دور في �التعديل

إ�جاده وفي هذا إجبار للمتعاقد على تنف�ذ عقد �فوق �روفه المال�ة و�م�ان�اته الفن�ة، األمر الذ� �ستح�ل معه 
)72(التنف�ذ.

تعديل هو قرار إدار�، ومن ثم فانه �جب أن تتوافر إن قرار ال وجوب احترام القواعد العامة للمشــــــــروع�ة: -
ف�ه مقومات وأر�ان صـــحة القرار اإلدار� من ح�ث صـــدوره عن شـــخص مختص �إصـــداره، وفي إ�ار القواعد 
القانون�ة او الالئح�ة التي تح�م موضـــــــوع التعديل، وان �ســـــــتند الى ســـــــبب قائم يبرره يتمثل في تغ�ر ال�روف 

 . 267لسابق، ص) عبد العز�ز خل�فة، االسس العامة للعقود االدار�ة، المرجع ا70(
 .465، ص1991) سل�مان ال�ماو�، العقود االدار�ة، دار الفكر العر�ي، القاهرة، 71(
 . 270) عبد العز�ز خل�فة، االسس العامة للعقود االدار�ة، المرجع السابق، ص72(
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وان �صـــــــــــدر وفقا للشـــــــــــ�ل واإلجراءات المقررة، وان ��ون دافع قرار التعديل تحق�ق  التي ابرم في �لها العقد،
المصلحة العامة. فإذا خرج قرار التعديل عن مبدأ المشروع�ة وقع �ا�ال، وفي هذه الحالة ��ون بوسع المتعاقد 

قاضــــــــي العقد إذا  مع اإلدارة ال�عن أمام قضــــــــاء اإللغاء إذا أم�ن ت�ب�ق ن�ر�ة األعمال المنفصــــــــلة، أو أمام
 )73(�ه. الملحقةكانت سل�ة اإلدارة في التعديل قد تناولتها �التن��م نصوص صر�حة �العقد أو دفاتر الشرو� 

إن تعـديـل العقـد اإلدار� حق لإلدارة تســــــــــــــتعملـه في إ�ـار مبـدأ  عدم المســــــــــاس �التوازن المالي للعقد: -
الحق �جب أن ال يتعارض مع واجب اإلدارة  في ضمان المشروع�ة متى ما توافر لديها ما �قتض�ه ولكن هذا 

تنف�ذ العقد اإلدار�، أ� أن هذا  انتح�م نت�لن ال�ن األســـــاســـــ�ت�حف� التوازن المالي للعقد، بوصـــــفِه احد الســـــمت
التعديل �جب أن ال �حدث خلال بهذا التوازن �ان �جعل التزامات المتعاقد ال تتناســــــــــــب مع حقوقه، فتقتصــــــــــــر 

في التعديل على نصـــــــــوص العقد المتصـــــــــلة �المرفق العام وال تملك اإلدارة تعديل النصـــــــــوص ســـــــــل�ة اإلدارة 
المتعلقة �المقابل النقد� أو المزا�ا المال�ة للمتعاقد، وذلك الن المقابل النقد� يتحدد بدقة عند التعاقد وال �حق 

 )74(التوازن المالي للعقد.� �رف تعديله إال �موافقة ال�رف األخر ألن ذلك قد يؤد� إلى اإلخالل  �أل

ضــــــــــــــوء ما تقدم، فإنه وفي حال مخالفة اإلدارة لهذه الق�ود، عند تعديل العقد، فإنه �حق للمتعاقد  فيو  
معها �لب فســـــخ العقد اذا �ان من شـــــأن هذا الخروج ان يلقي التزامات جديدة على عاتق المتقاعد مع اإلدارة 

برام العقــد ول�س وقــت تعــديــل اإلدارة للعقــد اإلدار�، أ� أن �حــدث تثقــل �ــاهلــه وتجــاوز إم�ــانــاتــه الفن�ــة وقــت إ
في التوازن المالي للعقد �ان �جعل التزامات المتعاقد تفوق حقوقه بدرجة �ب�رة، ف�جعل وفاء  التعديل اختالال

لعقد المتعاقد بتلك االلتزامات من شــــأنه أن يلحق �ه خســــائر فادحة ف�حق للمتعاقد مع اإلدارة أن ��لب فســــخ ا
  )75(وان ��الب �التعو�ض إذا توافرت ضرورة لذلك.

ومما ال شــــك ف�ه، أن المتعاقد مع اإلدارة �حق له الحصــــول على تعو�ض عن األضــــرار الناجمة عن  
ذلك فحق اإلدارة في تعديل شــــــــــــــرو� العقد اإلدار� أثناء تنف�ذه �قابله حق للمتعاقد في التعو�ض عن اآلثار 

 . 271) المرجع نفسه، ص73(
 . 171) ماجد الحلو، العقود اإلدار�ة، المرجع السابق، ص74(
. 460�ماو�، العقود اإلدار�ة، المرجع السابق، ص) سل�مان ال75(
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عمال هذا الحق، مع احتفا�ه �حقه في �لب فســخ العقد، وأســاس التعو�ض هنا ل�س الضــارة التي أوجدها اســت
 )76(�التزامه.خ�أ اإلدارة و�نما العدالة المجردة والرغبة في استمرار المتعاقد في الوفاء 

وحق المتعاقد في التعو�ض العادل عن األضرار التي تلحق �مر�زه التعاقد� او تقلب ال�روف المال�ة  
شــــــرو� �ان ��ون التعديل قد تم �اإلرادة المنفردة لإلدارة وحدها توافقا مع مقتضــــــ�ات المصــــــلحة العامة للعقد م

وســــــــــــــ�ر المرفق العام، وان ��ون للتعو�ض ما يبرره، أما تعديل العقد �عد إبرامه �االتفاق ب�ن �رف�ه فال يرتب 
)77(لمشترك.أل� منهما مثل هذا الحق في التعو�ض إال �قدر ما يثمره اتفاقهما ا

ال�اتمة: 

جاءت هذه الدراسة للبحث في ماه�ة التن��م القانوني لسل�ة اإلدارة في إبرام عقد الشراكة مع الق�اع  
في  المفعول الخاص وتعديل هذا العقد في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، ومد� �فا�ة األ�ر القانون�ة السار�ة

لقانون�ة المتعلقة �عقود الشراكة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص. وذلك دولة اإلمارات في تن��م هذه المسائل ا
بهدف ب�ان ن�اق سل�ة وحر�ة اإلدارة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة في إبرام عقد الشراكة مع الق�اع 

المشروع  ضوء ال�روف ال�ارئة التي �شهدها إنشاء وتنف�ذ فيالخاص، إضافة إلى سل�تها في تعديل هذا العقد 
محل العقد. 

 وفي ختام هذه الدراسة، توصلنا إلى مجوعة من النتائج والتوص�ات، والتي نوردها على النحو اآلتي: 

أوًال: النتائج

 قداً ع العقد �عدرغم ما يراه البعض من توصــــ�ف عقد الشــــراكة �أنه من عقود القانون الخاص، إال أن هذا  -1
أكدت عل�ه صراحة العديد من التشر�عات الو�ن�ة في مختلف الدول �ما و رت من العقود اإلدار�ة، وهو ما استق

على هذا  -و�صــــــــــــورة ضــــــــــــمن�ة  -هو الحال في القانون الفرنســــــــــــي. في ح�ن أكد اإل�ار القانوني اإلماراتي 
 )1/1تضــــمنها قرار مجلس الوزراء رقم (التك��ف القانوني لعقد الشــــراكة، وذلك من خالل األح�ام العامة التي 

 �شأن دل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص.  2017لسنة 

 .273) عبد العز�ز خل�فة، األسس العامة للعقود اإلدار�ة، المرجع السابق، ص76(
   .172) ماجد لحلو، العقود اإلدار�ة، المرجع السابق، ص77(
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توســـع القانون اإلماراتي في ن�اق المشـــار�ع التي تكون محًال لعقد الشـــراكة ب�ن الق�اع�ن العام والخاص،  -2
من هذه المشـــــار�ع. ح�ث وذلك على غرار ما انتهجه القانون المصـــــر�، مع اإلشـــــارة إلى �عض االســـــتثناءات 

حدد الدل�ل االتحاد� هذه االســـــــتثناءات في مشـــــــروعات التعه�د البســـــــ��ة والتي تنصـــــــب في توف�ر المو�ف�ن 
خدمات، إضــافة إلى عقود االمت�از �ونها من�مة �قوان�ن خاصــة بها، �ما �ضــاف  تقد�م أو الفني الدعم لتقد�م

 واألمن�ة.  العس�ر�ة ةال�ب�ع ذات المشتر�ات إلى هذه االستثناءات عقود

اإل�ار التن��مي في دولة اإلمارات مع ن��ره الفرنســي و�ذلك المصــر� في مســألة الضــوا�� الرئ�ســة  يتفق-3
ها ؤ المتعلقة �إجراءات إبرام عقد الشــــراكة، من ح�ث وجوب إجراء دراســــات جدو� على المشــــار�ع المزمع إنشــــا

م�ة هذه المشـــــــــــار�ع في الخ�� التنمو�ة والبن�ة التحت�ة في وتنف�ذها �الشـــــــــــراكة مع الق�اع الخاص، وتحديد أه
الدولة، هذا إلى جانب تحديدها ألســـــــس اخت�ار الشـــــــر�ك من الق�اع الخاص والذ� �ســـــــتند على �رح المبادرة 

 عن �ر�ق ن�ام الع�اءات.

ومن جهة أخر�، تؤ�د هذه األ�ر القانون�ة في اإلمارات و�ذلك في فرنســـــــــــــــا ومصــــــــــــــر على �عض  
ر التي �جب أن تتضــــــــمنها بنود عقد الشــــــــراكة والتي تعد من قب�ل الضــــــــوا�� والق�ود التي �جب على العناصــــــــ

ومن قب�ل ذلك مدة العقد، إضـــــــــــــــافة إلى حقوق األ�راف والتزاماتهم واقتســـــــــــــــام  اإلدارة االلتزام بها ومراعاتها،
المخا�ر ب�نهما. 

في تعديل العقود اإلدار�ة، ورغم أن عقد العامة تتفق التشــــــــر�عات الو�ن�ة على اختالفها على حق اإلدارة  -4
الشـــــــراكة �عد أحد صـــــــور وأشـــــــ�ال هذه العقود، إال أن الدول اختلفت من ح�ث منح اإلدارة ســـــــل�ة تعديل هذا 
العقد، إذ نجد أن المشــرع الفرنســي لم �جز تعديل عقد الشــراكة من قبل اإلدارة، مســتندًا في ذلك تن��مه لتقسـ�م 

لعقود، ح�ــث يتم تقــاســــــــــــــم المخــا�ر في �ــل مرحلــة من مراحــل العقــد. وعلى خالفــه ذهــب المخــا�ر في هــذه ا
 القانوني المصر� والذ� منح الجهة اإلدار�ة تعديل شرو� عقد الشراكة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

مسألة، الأما في دولة اإلمارات، �ان هناك اختالف ب�ن األ�ر القانون�ة المن�مة لعقد الشراكة في هذه  
تعديل  وسل�تها فيدبي، على حر�ة اإلدارة  إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن تن��مأكد قانون  إذ

عقد الشــــــــراكة. وفي المقابل فإن دل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشــــــــراكة ب�ن الجهات االتحاد�ة والق�اع الخاص 
يل هذا العقد �إرادتها المنفردة.    ، أقر �عدم جواز ق�ام اإلدارة في تعدفي دولة اإلمارات
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موافقة الســــــــــل�ة  ؛هناك شــــــــــرو� شــــــــــ�ل�ة �جب على اإلدارة مراعاتها عند تعديل عقد الشــــــــــراكة تتمثل في -5
المختصــــــــة في تعديل العقد. ومن جهة أخر� شــــــــرو� موضــــــــوع�ة متمثلة في أن ��ون التعديل متفقًا مع مبدأ 

المصــــلحة العامة، و�تخلل ن�اق  هادفًة لتحق�قللتعديل  مســــوغات وجود المشــــروع�ة خاصــــة في ن�اق وجوب
ســل�ة اإلدارة في تعديل عقد الشــراكة أن ��ون التعديل جزئ�ًا. عالوة على ضــمان حق الشــر�ك بتعو�ضــه عن 
أ� ضــرر يلحق �ه نت�جة تعديل العقد، وذلك ضــمانة تقدمها اإلدارة للشــر�ك في عقود الشــراكة، وهو ما يرســخ 

 ك سواء اكان أجنب�ًا أم و�ن�ًا، مما ينع�س ا�جاب�ا على تشج�ع االستثمار. الثقة لد� الشر�

ثان�ًا: التوص�ات 

�ستحسن من المشرع اإلماراتي أن ين�م عقد الشراكة �موجب قانون خاص اتحاد�، �شتمل على �افة  -1
ات االتحاد�ة والق�اع األ�ر القانون�ة لهذا العقد، على غرار دل�ل أح�ام و�جراءات عقود الشراكة ب�ن الجه

 دبي. إمارة في والخاص العام الق�اع�ن الشراكة ب�ن تن��مالخاص، و�ذلك قانون 

 لما يترتب على ذلك من آثارٍ  ن�راً فة اإلدار�ة لعقود الشراكة، يرجى من المشرع اإلماراتي التأك�د على الِص  -2
أنه ينصب على إدارة المرافق العامة في تنع�س على حقوق خاصة لإلدارة في هذه النوع من العقود، خاصة و 

 الدولة، و�س� اإلدارة لرقابتها على تنف�ذ المشروعات المتعلقة بها، وضمان س�رها �انت�ام واض�راد.

��ق من لتّض ل�ستحسن من المشرع اإلماراتي عند تن��مه لعقد الشراكة في إ�ار قانوني خاص، أن �عمد  -3
قود الشراكة، وعدم إدراج المشار�ع المتعلقة �س�ادة الدولة ضمن هذه المشار�ع، ن�اق المشار�ع التي تكون محالً لع

 إضافة إلى المشار�ع الح�و�ة األساس�ة في الدولة.

من األفضل لو نص المشرع اإلماراتي على جواز تقد�م الجهات واله��ات الخاصة مبادرة اقتراح  س��ون -4
ة ب�ن الق�اع العام والق�اع الخاص، وأن تكون لهذه اله��ات األولو�ة ها أو تنف�ذها �الشراكؤ المشار�ع المزمع إنشا

  ذ هذِه المشار�ع.�إنشاء وتنف�في مشار�ة الق�اع الخاص 

يرجى من المشرع اإلماراتي التأك�د صراحة على حق اإلدارة في تعديل عقد الشراكة �إرادتها المنفردة ضمن  -5
زن المالي في العقد، وال �قتصر هذا التأك�د ضمن قانون تن��م عقد ق�ود وضوا�� محددة �ما �ضمن حما�ة التوا

 الشراكة، و�نما النص على وجوب أن يتضمن عقد الشراكة هذا الحق والسل�ة لإلدارة.
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مست�لص البحث

بحث بب�ان ضوا�� الرهن العائم لعروض التجارة و�ش�االته في ن�ام الرهن التجار� السعود� ُ�عني هذا ال    
هـ، و�ب�ن أن فكرة الرهن العائم تعد خروًجا على قواعد الرهن الح�از� التقل�د�، 1439الجديد، الصادر عام 

ت الدراسة ب�ان هذه الضوا��، خاصة المتعلقة �ح�ازة المدين محل الرهن، والتصرف ف�ه �الب�ع والشراء؛ لذا هدف
و�ش�االتها، ومحاولة وضع حلول لها، وقد توصل ف�ه الباحث إلى عدد من النتائج، منها: أن مص�لح عروض 
التجارة هو ذاته المص�لح االقتصاد� الحديث رأس المال العامل المن�م جانبه التوف�ق في ص�اغة نصوص 

ال أن التن��م الحالي له قد �عرض مصالح الدائن�ن العادي�ن للخ�ر، ن�ر�ة الرهن العائم. ورغم مزا�اه العديدة إ
شر� تسج�له لن ��ون دل�ًال �افً�ا في مواجهة الحائز حسن الن�ة. إجازة المن�م انتقال ح�ازة العروض إلى

ة فإنها الدائن المرتهن، يتناقض مع أساس فكرة الرهن العائم و�فتقد حق التتبع. وأخ�ًرا رغم �عض سلب�ات الفكر 
تعد الوس�لة المثلى إلقراض المستثمر�ن الذين ل�س لديهم أموال مفرزة تسمح �الرهن الح�از�. وانته�نا إلى 

) من الن�ام، والتم��ز ب�ن الرهن 38مجموعة توص�ات، منها: توص�ة المن�م �إعادة ص�اغة نص المادة (
راهن اللجوء إلى الرهن العائم إن �انت حالة العائم للمنقوالت عامة وعروض التجارة خاصة، وأن �ح�ر على ال

المنشأة شديدة التعثر، وأن �أخذ �أسبق�ة التسج�ل عند التزاحم ب�ن صاحب الرهن الح�از� والرهن العائم، وأن 
 �فرد أح�اما للمنقوالت الماد�ة تفترق عن المنقوالت غ�ر الماد�ة.  
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Summary

This study means the statement of floating charge controls for goods and its 
problems in the new Saudi commercial charge system issued in 1439H. It shows 
that the idea of floating foreclosure is a departure from the traditional custodial 
rules, especially with regard to the debtor's holding in the charge shop and 
disposing of it by selling and buying. We have reached a number of results, among 
them: that the term trade offers is the same as the modern economic term working 
capital, and that the regulator has his side in the formulation of the provisions of 
the theory of floating foreclosure, and that despite its many advantages, H To him 
may jeopardize the interests of ordinary creditors. And the fact that the regulator's 
authorization to transfer the possession of offers to the charge is contrary to the 
basis of the floating charge idea, that it lacks the right to trace and that, despite 
some disadvantages of the idea, it is the ideal way to lend to investors who do not 
have Detached funds that allow for possessory charge.  

We concluded with a set of recommendations, including: a recommendation by the 
Regulator to reformulate the text of Article 38 of the Law, and to distinguish between 
the floating charge for movables in general and trade offers in particular. The 
current debtor shall be prohibited from resorting to floating foreclosure if the 
condition of the enterprise is severely impaired, to take precedence over registration 
when the holder of the foreclosure and floating pledge commits himself, and to 
make provisions for the material movables separate from the immovable movables. 
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مقدمة

والصالة والسالم على س�دنا محمد الصادق الوعد األم�ن, اللهم ال علم لنا إال� ما علمتنا  ،الحمد هلل رب العالم�ن
إنك أنت العل�م الح��م, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا �ما تعلمنا, وزدنا علًما, و�عد:       

إن قوة الدول االقتصاد�ة تقاس عادة من خالل عدة عوامل، أهمها حجم ثرواتها المختلفة، إال أن آل�ات إدارة   
ثرواتها ال تقل أهم�ة عن حجم ما تملكه منها، وتعد اآلل�ات التشر�ع�ة من أهم وسائل تلكم اإلدارة، إذ بدونها ال 

مهما �انت درجة نجاحه في الدول األخر�، ولذلك فإن اآلل�ات �م�ن أن ُ�كتب النجاح أل� برنامج اقتصاد� 
التشر�ع�ة المتنوعة المتاحة للمستثمر�ن تعتبر من أهم وسائل نجاح الدولة في تنم�ة اقتصادها، في �ل المتغ�رات 

 االقتصاد�ة الدائمة التي تتسم �الحر�ة وال تعرف الس�ون أو الجمود.

د�ة إلى ت�ب�ق تلك اآلل�ات في العقدين األخ�ر�ن، فعملت على تعز�ز حجم وقد سعت المملكة العر��ة السعو    
استثمار ثرواتها االقتصاد�ة، عن �ر�ق إعادة الن�ر في �ث�ر من تشر�عاتها التجار�ة، من أجل الوفاء �مت�لبات 

المستثمر�ن، سواء على المستو� الو�ني أم األجنبي. 

 الملكي �المرسوم الصادر األجنبي االستثمار حق�ًقا لذلك الغرض ن�امومن ب�ن األن�مة التي صدرت ت     
هـ، 4/5/1425) بتار�خ 25(م/ رقم الملكي �المرسوم الصادر المنافسة هـ، ون�ام5/1/1421) بتار�خ 1(م/ رقم

 الرهن هـ، ون�ام ن�ام1437-1-28) بتار�خ 3الشر�ات الجديد الصادر �المرسوم الملكي رقم (م/  ون�ام
هـ، والذ� ألغي بن�ام الرهن التجار� الصادر 21/11/1424) بتار�خ 75(م/ الملكي �المرسوم الصادر جار� الت

 هـ...الخ.1439-8-8) بتار�خ 86�المرسوم الملكي رقم (م/ 

وقد جاء الن�ام األخ�ر برؤ�ة مستحدثة في عدة موضوعات تتعلق �الرهن التجار�، ومن ب�ن هذه األفكار      
العائم، وهي فكرة مستحدثة ل�س لها ن��ر في تشر�عاتنا العر��ة، �استثناء قانون الشر�ات السوداني  فكرة الرهن

م. ولذلك رأينا أن نقوم بدراستها ومحاولة سبر أغوارها؛ للن�ر في مقصود المن�م منها، 2015الصادر سنة 
تلفة عن مرجع�ة األن�مة السعود�ة، وتأص�لها من الناح�ة الشرع�ة، وخاصة أنها مستمدة من أن�مة مرجع�تها مخ

وحاولنا تحل�ل و��ان اإلش�االت التي �م�ن أن تحول دون تنف�ذها؛ ن�ًرا لكونها فكرة غ�ر تقل�د�ة، تخرج عن 
 القواعد التقل�د�ة الراسخة في رهن المنقول.
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أهم�ة الدراسة: 

ألفكار المستحدثة غ�ر التقل�د�ة في الدول تستمد الدراسة أهم�تها من �ون فكرة الرهن العائم تعتبر من أهم ا    
االقتصاد�ة المتقدمة في مجال الضمانات التجار�ة، وأصبحت واسعة االنتشار والنجاح �فضل مرونتها في 

. ومن ثم نتوقع أن 1االستخدام؛ ن�ًرا لكونها تسمح بتقر�ر الضمانات في مشروعات التمو�ل الكبر� �سهولة
في ن�ام الرهن التجار� السعود� الجديد تو��ة �عد ذلك لكث�ر من اإلشارات إل�ها تكون اإلشارة الموجزة إل�ها 

في األن�مة التجار�ة األخر� ذات الصلة، �أن�مة سوق األوراق المال�ة، والشر�ات، واإلفالس، على اعتبار 
 أنها األكثر استخداًما لن�ر�ة الرهن العائم في دول العالم المتقدمة.

مش�لة الدراسة:

المش�لة الرئ�سة للدراسة هي ِجَدة فكرة الرهن العائم، وخروجها على األسس التقل�د�ة للرهن الح�از� العاد�،     
وأنها لم ُتعرف إال في الدول الغر��ة، لذلك فإن نص الن�ام السعود� عل�ها ألول مرة، �فرض عدة تساؤالت، 

 نحاول اإلجا�ة عنها من خالل تلك الدراسة، وهي:

 كرة الرهن العائم، وت�ورها التار�خي.ما ماه�ة ف -
 ما الضوا�� المتعلقة �أح�ام الرهن العائم لعروض التجارة في ن�ام الرهن التجار� السعود�. -
 ما التأص�ل الشرعي لفكرة الرهن العائم لعروض التجارة في الفقه اإلسالمي. -
الن�ام السعود� وحلولها ما اإلش�االت الناجمة عن ت�ب�ق فكرة الرهن العائم لعروض التجارة في  -

 المقترحة.

صعو�ات الدراسة:

تتر�ز صعو�ات البحث في عدم وجود المصادر العر��ة التي تتناول فكرة الرهن العائم، سواء في الفقه أو      
الن�ام، �ما أنها لم تستقل االستقالل الكافي في الدول الغر��ة �ن�ر�ة مستقلة �الش�ل الذ� يرسخ أر�انها 

، وهذا يلقي على الباحث عبء محاولة تأص�لها فقًها ون�اًما، و�حث مد� إم�ان�ة إدخالها �نوع جديد وقواعدها

1 - Katarzyna Kolarska , La réforme des sûretés, Master 2 Professionnel « BANQUE  
ET FINANCE » , Université René Descartes, (Paris V), Faculté de Droit, 2005-2006, P. 89. 
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في مجموعة التأم�نات الع�ن�ة التي تتناولها �تب التأم�نات الع�ن�ة والشخص�ة �مقرر ��الور�وس األن�مة أو 
 القانون أو الحقوق. 

منهج الدراسة:

ارنة، ح�ث أقوم بتحل�ل النصوص الواردة في ن�ام الرهن السعود� المتعلقة سوف أتبع منهج الدراسة المق    
�الرهن العائم ومقارنتها �الرهن الثابت التقل�د�. وتأص�ل الفكرة من الناح�ة الفقه�ة؛ ومقارنتها �أح�ام الشر�عة 

لمسائل التي تت�لب اإلسالم�ة، لمعرفة مد� توافقها معها، وذلك مع اإلشارة إلى موقف القانون الفرنسي في ا
ذلك. 

خطة الدراسة:

 تنقسم الدراسة إلى م�لب تمه�د� وثالثة مباحث رئ�سة، على الترت�ب اآلتي: 

 ماه�ة الرهن العائم وت�وره التار�خي. مطلب تمه�د�:

 ضوا�� الرهن العائم لعروض التجارة في الن�ام السعود�. المبحث األول:

 ة الرهن العائم لعروض التجارة في الفقه اإلسالمي.التأص�ل الشرعي لفكر  المبحث الثاني:

 إش�االت الرهن العائم لعروض التجارة في الن�ام السعود� وتق��مه.  المبحث الثالث:

خاتمة:

 وتتضمن خالصة البحث وأهم النتائج والتوص�ات:     
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 مطلب تمه�د�
ماه�ة الرهن العائم وتطوره التار��ي

 ال المقصود �الرهن العائم، ثم ت�وره التار�خي، وذلك في فرع�ن على الترت�ب:نب�ن في ذلك الم�لب: أو     

 الفرع األول
المقصود �الرهن العائم 

أوًال: المقصود �الرهن العائم في الفقه:

اختلفت تعر�فات الفقه في تعر�� الرهن العائم، و�ن �انوا قد اتفقوا حول مضمونه. فعرفه البعض �أنه    
قدمه المدين لدائنه لضمان دين عل�ه، و�قع على �ل أو �عض أموال المدين، و�خول لألخ�ر "الضمان الذ� �

إم�ان�ة االستمرار في مباشرة أعماله إلى أن �حل أجل الدين، أو أن �قرر الدائن توق�ع الحجز، وتحديد محل 
 .2ين"الرهن؛ �سبب توقف نشا� المدين، أو �ونه دخل في مرحلة �خشى معها من عدم سداد الد

وذهب فر�ق ثان إلى أنه "الرهن الذ� �غ�ي عموم سلع المدين دون تخص�ص، وال يتم التخص�ص إال عند    
.  3التنف�ذ على الرهن الست�فاء الدين" وسم�ت عائمة ألنها ت�فو فوق المنقوالت محل الرهن

�ح�ث تخضع للتغ��ر في  "رهن مجموعة من األصول المملو�ة للمدين الراهن،وذهب فر�ق ثالث إلى أنه     
. و�ن �انت تلك 4الكم�ة والق�مة، وال يتع�ن على أحد مفرداته إال عند التنف�ذ �سبب من األسباب الموجبة لذلك

التعر�فات تتشا�ه في المضمون إال أننا نرجح التعر�� األخ�ر �اعتباره األدق في تحديد مقومات الرهن العائم. 

2 -Michel Attal, La science comparative, instrument de reconnaissance des étrangères par le droit français, Revue 
internationale de droit comparé , Année 2004. p.937.   
3 - Les sûretés réelles dans l’union européenne, master droit, Montpellier 1, 2006-2007, p. 20. 
 http://lyon.nvp.free.fr/supports/suretes_reelles_europe_master2_montpellier_2006.pdf 
4 -  KALU, OKAPHOR & OLEKANMA: Floating Charge: A Child of Equitable Circumstance and its Hybrid 
Disposition NAUJILJ 2012, p 2.  
https://www.ajol.info/index.php/naujilj/article/download/136359/125850.  
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ثان�ا: التعر�� التشر�عي: 

 اقتضاء أسبق�ة الدائن �منح ع�ني حق ) من قانون الشر�ات السوداني �أنه " �ل102/1عرفته المادة (    
 �غل وال برهن تأم�ني، المشمولة الديون  است�فاء �عد والمستقبل�ة، الحال�ة �عضها أو أصول الشر�ة كل في حقه
 .ذه"إنفا اتخاذ إجراءات عند إال األصول تلك التصرف في في الشر�ة يد

وعرفته المادة األولى من ن�ام الرهن التجار� السعود� �أنه " رهن �قع على أموال منقولة دون تحديد    
 .لمفرداتها"

ومن خالل مقارنة التعر�� التشر�عي للرهن العائم في �ال القانون�ن، نجد أن التعر�� الوارد في القانون      
�ًنا جوهر الفكرة، و�ن خال التعر�� من تناول األساس الذ� السوداني جاء جامًعا لكل مفردات التعر�� مب

أنش�ت من أجله ن�ر�ة الرهن العائم، وهي �قاء األموال محل الرهن في يد الراهن، حتى ال �عوقه الرهن التقل�د� 
الثابت عن االستمرار في نشا�ه �حر�ة. 

 �ات الواردة عل�ه هي:في ح�ن جاء التعر�� في الن�ام السعود� مقتضًبا، وأهم المالح    

عرَّف الن�ام السعود� الرهن العائم و�أن الفكرة من مسلمات ن�ر�ة التأم�نات الع�ن�ة، ول�ست فكرة  -
 غ�ر تقل�د�ة تناولها المن�م ألول مرة في أن�مته التجار�ة، فلم يب�ن جوهر الفكرة وال أهم سماتها.

العائم، و�ون األصل ف�ها أن تكون ب�د الراهن، قصر التعر�� أ�ًضا عن تناول مسألة الح�ازة في الرهن -
إذ إنها أحد المعاي�ر الرئ�سة لتم��ز الرهن العائم عن الرهن الح�از� التقل�د� للمنقول، بل إنها سبب 

 نشأتها.
قصر التعر�� أ�ًضا عن ب�ان ن�اق ت�ب�ق الرهن العائم، وما إذا �ان �م�ن أن �شمل األموال الحال�ة  -

، وال �م�ن الرد على ذلك �أنه �م�ن ت�ب�ق �ق�ة قواعد الرهن الح�از� األخر�، فاختالف والمستقبل�ة أم ال
 أسس الن�ر�ت�ن ومبررات ت�ب�قهما يوجب اختالف ن�اق ت�ب�قهما.

قصر التعر�� أخ�ًرا عن ب�ان آل�ة تنف�ذ الرهن، في حال عدم سداد الدين المضمون �ه، أو �هور -
 سبب يدعو إلى التنف�ذ.
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ك نتفق مع رأ� البعض الذ� ير� أن التعر�� الدق�ق للرهن العائم �جب أن ير�� ما ب�ن �ب�عة المال ولذل   
. وهو ما 5الذ� �م�ن أن ��ون محًال للرهن العائم مع �ر�قة تحديده مع آل�ة التنف�ذ إذ ما وقع سبب التنف�ذ

أشرنا إل�ه في تفض�ل التعر�� الفقهي الثالث.

لمن�م السعود� خل� عند تعر�فه للرهن العائم ب�نه و��ن الرهن الح�از� غ�ر المع�ن و�بدو لنا في النها�ة ا
 للمنقوالت، رغم االختالف الكب�ر ب�ن النوع�ن.

 الفرع الثاني
التطور التار��ي لفكرة الرهن العائم

ان سداد دينه، لم تختلف التشر�عات منذ نشأتها حول أهم�ة تن��م التأم�نات المقدمة من المدين لدائنه؛ لضم  
لما توفره من ضمان �شجع الدائن على تقد�م القرض محل الدين؛ ولذلك �ان االئتمان وال يزال من أهم المعامالت 
قد�ًما وحديًثا. إذ ال بد من أن يتوافر عند المدين �الب الدين الوسائل الالزمة والكاف�ة ال�م�نان مدينه على 

 قدرته على السداد �سهولة و�سر.

جرت على تقس�مها إلى: شخص�ة وع�ن�ة، فالتأم�نات الشخص�ة  منذ عرفت القوان�ن الحديثة تلك التأم�ناتو      
هي ضم ذمة إلى ذمة أخر�، و�قصد منها الكفالة على وجه الخصوص. أما التأم�نات الع�ن�ة فقد تكون أصل�ة، 

رهن بنوع�ه، وحق االختصاص، وتتمثل في حق الملك�ة وما يتفرع عنه من حقوق. وتبع�ة تتمثل في حق ال
 وحق االمت�از، و�عتبر حق الرهن أهم الحقوق الع�ن�ة التبع�ة، وأكثرها استخداًما من الناح�ة العمل�ة.

و�نقسم حق الرهن في ش�له التقل�د� إلى رهن رسمي ورهن ح�از�، و�الهما يتمثالن في أموال �قدمها     
ه �ماله من حق التقدم، وفي مأمن من غشه إذا تصرف في هذا المدين لدائنه؛ حتى ��ون في مأمن من إعسار 

له من تأم�ن ع�ني، أكثر أمنًا على حقه مما لو �ان  المال �ما للدائن من حق التتبع. ف��ون الدائن �فضل ما

5 - IRIS H-Y Chiu, The Legal Fabrication of Security Interests in the United Kingdom, North Carolina Journal of 
International Law and Commercial Regulation, 2006, volume 31, N. 3, article 3, p. 719.  
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له مجرد تأم�ن شخصي. بل ��ون عادة في أمٍن تاٍم، واثقًا �ل الوثوق من الحصول على حقه في م�عاد 
 .6استحقاقه

 و�لت التشر�عات المختلفة لفترة �و�لة من الزمان تحصر الرهن الرسمي في العقار دون المنقول، وتبقى  
جعلت الرهن الح�از� �م�ن أن يرد على المنقول أو العقار، إال أنه عند إ�الق  ب�نما للراهن، الح�ازة ف�ه

، وقد أجمعت التشر�عات المختلفة في مص�لح الرهن الح�از�؛ ��ون غالب إ�القه على رهن المنقول ال العقار
 –المتعاقدان  يرتض�ه عدل إلى أو المرتهن، الدائن من الراهن إلى الح�ازة الرهن الح�از� على وجوب انتقال

. والسبب التار�خي في -على خالف ب�ن الفقهاء حول ما إذا �ان شر� نقل الح�ازة شر� لزوم أم شر� صحة
 كانت عادة أقل من ق�مة العقارات، ومن ثم فل�س هناك ضرر من الناح�ة ذلك يرجع إلى أن ق�مة المنقوالت

 دينه. است�فاء عند ثم يردها �حوزها الدائن المرتهن من تسل�مها إلى االقتصاد�ة

لتلك التأم�نات تح�م التشر�عات المدن�ة والتجار�ة من �عدها لفترة �و�لة من الزمن،  و�لت الن�رة التقل�د�ة   
 حق إنشاء إلى تحديًدا يهدف التفاق نت�جة هو الضمان حق الدائن في أن تر�  في الماضي لإذ �انت الدو 

العناصر  هذه من أ�ا مع�ن، وأن التزام لضمان مع�ن، دائن لمصلحة مع�ن، لمدين مملو�ة موجودات مع�نة، في
�عد الثورة الصناع�ة  -عقد الضمان، إال أن المعامالت المعاصرة  سر�ان أثناء يتغ�ر لن �المعاملة الخاصة

فرضت على الدول ضرورة تغ��ر تلك الن�رة التقل�د�ة للمعامالت المضمونة،  -وازدهار الح�اة التجار�ة �التبع�ة
 التزام سداد االلتزام لد� يتغ�ر وقد الدائن، يتغّ�ر قد ما التحديد، إذ أنه �ث�را من الدرجة وضرورة تخف�ف هذه

 �آخر. عنه المخزون مثال واالستعاضة ب�ع لد� المرهونة الموجودات تتغ�ر وقد جديد، التزام ونشوء

وقد �هرت بوادر تغ��ر الن�رة التقل�د�ة �الخروج على القواعد الثابتة في الرهن الرسمي، والتي �انت      
تحصره في العقارات. ثم �هرت �عد ذلك في الرهن الح�از� الذ� �ان �شتر� ف�ه نقل الح�ازة إلى الدائن 

 مرتهن. ثم استقرت في المنقوالت ذات ال�ب�عة الخاصة، والتي ال تقل أهم�تها عن العقارات إن لم تزد عل�ه،ال
والسفن، والتي دعت الحاجة إلى ضرورة تدع�م سبل االئتمان الخاصة بهما؛ �سبب التكال�ف الباه�ة  كال�ائرات

ات المالحة الجو�ة أو البحر�ة �مفردها اعتمادا الناجمة عن االستثمار ف�هما، والتي ال تست��ع أن تتحملها شر�
على رؤوس أموالها؛ األمر الذ� أد� إلى ضرورة التخلي عن فكرة الح�ازة �شر� الزم من شرو� رهن المنقوالت، 

 .163، ص1970، القاهرة، دار النهضة العر��ة، 10السنهور�، الوس�� في شرح القانون المدني، التأم�نات الشخص�ة والع�ن�ة، ج  عبد الرزاق أحمد - 6
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وخاصة أن  منها، االستفادة من صاحبها والتعامل معها بنفس قواعد التعامل مع رهن العقارات؛ حتى ال �حرم
 لى مهارات خاصة قد ال تتوافر في الدائن المرتهن.إدارتها تحتاج إ

ومن ب�ن وسائل الدعم االئتماني التي �هرت في مجال المالحة الجو�ة ابتداء ما �عرف �الرهن العائم      
)FLOATING CHARGE وقد �هرت بدا�ة استخدام هذه الفكرة في الن�م األنجلو س�سون�ة، وقوامها هو (

ما تحتاجه من ائتمان في عمل�ة واحدة، فتقوم برهن �ل أمالكها الحاضرة والمستقبلة،  أن ت�لب شر�ة ال��ران �ل
من أجل الحصول على تمو�ل يتناسب مع حجم استثماراتها، على أن ��ل لها الحق في ح�ازة �ائراتها و�دارتها 

دة �ب�رة لكال ال�رف�ن، �الك�ف�ة التي تراها، دون تدخل من جانب الدائن المرتهن. ومن ثم �حقق هذا الرهن فائ
إذ ُ�م�ن الراهن من الحصول على ما �حتاجه من تمو�ل الزم لمواصلة نشا�ه، وُ�َؤِمن للدائن المرتهن المخا�ر 
التي قد تنجم عن عدم سداد مدينه للتمو�ل، وخاصة أنه في حال فقد �ائرة وشراء أخر� تحل ال�ائرة الجديدة 

�ق الفكرة ذاتها في مجال الس�ك الحديد�ة في الوال�ات المتحدة محل التي هلكت. بل و�الب البعض بت�ب
.  8. رغم أن هذا المجال عادة تحتف� ف�ه الدول �حق إدارته7األمر���ة

ون�ًرا لنجاح هذا الن�ام في مجال رهن ال�ائرات �الب البعض في الوال�ات المتحدة األمر���ة بتعديل      
قانون اإلفالس األمر��ي، �ح�ث �متد الرهن العائم إلى مجال العقارات؛  ) من116الفقرة الخامسة من المادة (

ن�را إلى إشادة المستثمر�ن بهذا النوع من الرهن، وخاصة لد� المستثمر الذ� ال تتوافر لد�ه المنقوالت الكاف�ة 
. 9لقبول الرهن الح�از� العاد�

منقوالت العاد�ة، والخروج على قواعد الرهن التقل�د�ة ثم ما لبثت أن �هرت الحاجة إلى نقل تلك الفكرة في ال     
لها، التي �انت توجب نقل الح�ازة ف�ه إلى الدائن، أو إلى عدل يتفق عل�ه ال�رفان �شر� من شرو� صحته، 
وقد �هرت مالمح ت�ب�ق الرهن العائم في مجال المنقوالت العاد�ة، من خالل القضاء اإلنجل�ز� الذ� اعترف 

هن حتى على األصول المستقبل�ة، دون أن ��ون له تشر�ع ين�م أح�امه على اعتبار أنه ن�ام �صحة ذلك الر 
�قوم على السوابق القضائ�ة. وأصبح هذا الرهن شائعا في منتصف ست�ن�ات القرن التاسع عشر من خالل منح 

7 - Leonard D. Adkins, Proposed New Form of Security for the Senior Debt of Our Airlines and Railroads: Floating 
Charges, Journal of Air Law and Commerce, 1957, volume, 24, Issue 4, article 6, p. 10. 

 .217ص ، 1/7/1965مجلة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة،  )،1948( جن�ف اتفاق�ة حسب ال�ائرات على الع�ن�ة م�ناتأالت ،سم�ر عبد الس�د تناغو -8
9 - David I. Johnston, Legal Aspects of Aircraft Finance, (Part II), Journal of Air Law and Commerce , 1963, volume, 
29, Issue 4, article 3, p. 30  
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يتفق الممولون مع . إذ 10الشر�ات أصحاب السندات رهنا عائما على المشروع �أكمله والمبالغ الناجمة عنه
الشر�ات التي تتعامل في مجال األوراق المال�ة، على �قاء األسهم في ح�ازة الراهن على أن �غ�ي الرهن �ل 
رأس مال الشر�ة، و�انت تلك االتفاقات فعالة في حف� حقوق الدائن دون إعاقة حر�ة المدين في تشغ�ل 

�اعتبارها نوًعا من التحايل على القواعد التقل�د�ة للرهن،  رأسماله. إال أن هذه االتفاقات وجدت اعتراضات �ث�رة
إلى أن بدأت حدة تلك االعتراضات تخف ش��ا فش��ا حتى تالشت مع تقن�ن هذه القواعد في قانون الشر�ات 

، حتى ذهب البعض إلى القول إن استمرار الشر�ات �العمل �الرهن 198611اإلنجل�ز� وتعديالته في عام 
األوراق المال�ة لها، قد يؤد� إلى اختفاء الرهون العقار�ة التي �انت تمثل الضمانة األكثر  العائم في مجال

 .12أهم�ة لد� جهات التمو�ل

وفي الن�ام الالت�ني نجد أن القانون الفرنسي �ان ��رس المبدأ التقل�د� الخاص بلزوم انتقال ح�ازة الشيء     
. إال أنه لم يلبث أ�ضا أن خرج على 13المجال المدني أم التجار� المرهون إلى ح�ازة الدائن المرتهن سواء في 

في  2006) لسنة 346تلك القواعد في �ث�ر من الت�ب�قات المتنوعة، إلى أن صدر المرسوم رقم (
 ح�ازتها إلى تنتقل اشترا� أن دون  المنقوالت ، والذ� وضع من خالله قواعد جديدة في رهن 23/3/2006

ا في ذلك شأن رهن العقارات، و�ان الهدف األساس من التعديالت التي أشار إل�ها تقر�ر شأنه المرتهن، الدائن
محاولة  - )Michel Grimaldi( والتي و�ان يرأسها الفق�ه الفرنسي -اللجنة التي أعدت مشروع التعديل 

ز�ز تنم�ة االئتمان تحس�ن قواعد الضمانات �ما �سمح للدائن�ن االخت�ار ب�ن مجموعة من الضمانات الفعالة، وتع
 .14في فرنسا �ما يؤد� إلى حما�ة القدرة التنافس�ة للسوق الفرنس�ة

وعلى المستو� اإلقل�مي شهدت �ث�ر من الدول العر��ة ت�ب�قات منفردة لرهن المنقول دون ح�ازته، مثل    
ال�ائرات والمحالت القوان�ن البحر�ة والجو�ة والتجار�ة في مع�م الدول العر��ة التي عالجت رهن السفن و 

التجار�ة. إال أن مص�لح الرهن العائم �عتبر مص�لًحا غ�ر معروف �النسبة لغالب�ة الدول العر��ة، وتعتبر 

10 -John Armour, The Chequered History of the Floating Charge, Griffith Law Review, (2004), p. 4. 
11  - See Report of the company law review group, Review of the Implications of the Supreme Court Judgment: In the 
matter of J.D. Brian Ltd t/a East Coast Print and Publicity and Re East Coast Car Parts Ltd [2015] IESC 62 (Laffoy 
J.), November 2015, p. 12.  
12 - Leonard D Adkins, op. cit., article 6, p. 10. 
13 - Michel Attal, op. cit, p.933.   
14 - Katarzyna KOLARSKA, op. cit. , P. 6. 
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م 1925) من قانون الشر�ات السوداني الصادر لسنة 122السودان أول دولة عر��ة أشارت إل�ه في المادة (
) 238،239، 102،103،119لح الرهن العائم في المواد (لكن تحت مسمى االمت�از العائم، ثم استبدلته �مص�

يتقرر �موجب  االمت�از م. وحسًنا فعل المشرع السوداني إذ أن حق2015من قانون الشر�ات الجديد لسنة 
 �ع�س الرهن الذ� يتقرر ��ب�عته العقد�ة. قانوني، نص

-8) وتار�خ 86�المرسوم الملكي رقم (م/وفي المملكة العر��ة السعود�ة صدر ن�ام الرهن التجار� الجديد 
هـ. وذلك الن�ام �عتبر امتداًدا لسعي المملكة في العقدين األخ�ر�ن إلى إ�جاد بن�ة تشر�ع�ة حديثة 8-1439

خاصة في المجال التجار�، تحفز وتدعم الحر�ة التجار�ة واالستثمار�ة، إذ سعت المملكة من خالله إلى تحق�ق 
ر إل�ها وز�ر التجارة السعود� عند تعل�قه على إصدار ن�ام الرهن التجار�، والنا�ر مجموعة من األهداف، أشا

في هذه األهداف يتب�ن له أنها تتسق تماما مع مبررات �هور فكرة الرهن العائم في الدول الصناع�ة الكبر�، 
مملكة، وته��ة ال�روف إذ أكد الوز�ر على أن أهداف ن�ام الرهن التجار� تتمثل في " تعز�ز سوق االئتمان �ال

الكف�لة لتحس�ن فرص حصول المنشآت التجار�ة على التمو�ل، وتحق�ق استفادة أصحاب األصول من الق�مة 
الكامنة ف�ها، وضمان حقوق المقرض�ن في الحصول على حقوقهم، وتسه�ل إجراءات التنف�ذ على المال المرهون 

منشآت االقتصاد�ة من أصولها، ح�ث �مّ�نها رهن أصولها عند اإلخالل، هذا �اإلضافة إلى تع��م استفادة ال
التشغ�ل�ة واالستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن األصل الواحد ألكثر من جهة تمو�ل�ة، ورهن المال المستقبلي، 

 .15�ما ُ�حسن من تصن�ف المملكة االئتماني، وموقعها في المؤشرات الدول�ة"

 حة االقتصاد.، صف14393هـ، رقم العدد 10/8/1439تصر�حات وز�ر التجارة السعود� لجر�دة الشرق األوس�، األر�عاء  - 15
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 المبحث األول

لعروض التجارة في الن�ام السعود�ضوا�ط الرهن العائم 
تمه�د وتقس�م: 

ورد مص�لح الرهن العائم في ن�ام الرهن التجار� السعود� أر�ع مرات، إذ نصت على تعر�فه المادة     
) على أنه "ال ينفذ عقد رهن عروض التجارة في 4/3األولى من الن�ام والتي سبق تناولها، ثم نصت المادة (

�انتقال الح�ازة إلى المرتهن أو العدل، فإن �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا نفذ عقد مواجهة الغ�ر إالَّ 
الرهن �التسج�ل أو انتقال الح�ازة، و�تحمل الراهن النفقات الالزمة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغ�ر، ما لم 

 .يتفق على غ�ر ذلك"

أولو�ة على صاحب الرهن -لى مال منقول محددع-) على أنه ��ون لصاحب الرهن 11/5ونصت المادة (    
العائم أو صاحب الرهن على المنشأة االقتصاد�ة في عقود الرهن �الدرجة نفسها، وذلك إذا �ان المال المرهون 
 .المحدد داخًال في ن�اق األموال المرهونة رهنًا عائمًا أو رهن المنشأة االقتصاد�ة، إالَّ إذا اتفق على غ�ر ذلك"

) على أنه " في حال �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، ف�جب ب�ان �م�تها 38/4المادة ( ونصت    
وق�متها وم�ان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. و�لتزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة للمرتهن عن 

المرهون، ما لم يتفق  المخزون من هذه العروض على أالَّ �قل الخالي من أ� حق منها عن نصف ق�مة المال
على غ�ر ذلك. و�جوز للراهن والمرتهن االتفاق على تقد�م �رف ثالث هذه التقار�ر، و�لتزم الراهن بتسه�ل أدائه 

 .لمهماته"

وعلى ذلك فإن الرهن العائم وفًقا للتعر�� الوارد �المادة األولى، هو الذ� �قع على منقول دون تحديد     
مثل�ة، والتي عرفها الن�ام في المادة  منقوالت ع على المنقوالت �ش�ل عام سواء �انتلمفرداته، فمحل الرهن �ق

والق�م. أو أموال ق�م�ة، والتي عرفها الن�ام في المادة األولى �أنها  األوصاف في متماثلة األولى �أنها أموال
 .أحدهما أو والق�م األوصاف في مختلفة أموال

 ملك�ة سجالت لها ل�س التي والمنتجات ا الن�ام في مادته األولى �أنها السلعأمَّا عروض التجارة فقد عرفه    
 .ال�ب�عي نشا�ها مزاولة خالل للب�ع تعرضها أو وتستخدمها المنشأة االقتصاد�ة رسم�ة
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وتحل�ل نصوص الرهن العائم لعروض التجارة في ن�ام الرهن يب�ن لنا ارتبا�ها �مجموعة من الضوا��،     
لكل ما �م�ن رهنه رهًنا عائًما، واألخر� خاصة �الرهن العائم لعروض التجارة، لذلك نقوم بتقس�م  �عضها عامة

ذلك المبحث إلى م�لب�ن: نتناول في األول: الضوا�� العامة للرهن العائم في الن�ام السعود�، وفي الثاني: 
 الضوا�� الخاصة للرهن العائم في عروض التجارة.

 المطلب األول
العامة للرهن العائم في الن�ام السعود�الضوا�ط 

إن تحل�ل نصوص الن�ام السعود� يب�ن لنا التزامه ��ث�ر من ضوا�� الرهن العائم �مفهومه الغر�ي الحديث     
في الدول التي عرفته و�بقته، وقد نص الفصل التاسع من الن�ام على أح�ام خاصة برهن �عض األموال: 

) رهن الحق المستقبلي، وفي المادة 35) رهن المنشأة االقتصاد�ة، وفي المادة (34،  33تناول في المادت�ن (ف
) رهن األوراق المال�ة والحصص 37) رهن الحسا�ات الجار�ة والحسا�ات االستثمار�ة والودائع، وفي المادة (36(

رت�ن الرا�عة والخامسة، ) الرهن العائم إال أنه لم يذ�ر المص�لح إال في الفق38في الشر�ات، وتناول في المادة (
ومن خالل تحل�ل فقرات ذلك النص والنصوص األخر� المرتب�ة �الرهن العائم، والتي أشرنا إل�ها سالًفا، �م�ننا 

الضوا�� العامة للرهن العائم لد� المن�م السعود�، وتتمثل ف�ما �أتي:  استخالص

الضا�ط األول: رهن مجموعة أموال منقولة:

مادة األولى للرهن العائم، فإنه �قع على أموال منقولة دون تحديد لمفرداتها، ومن ثم فإن وفًقا لتعر�� ال  
ضا��ه األول: هو أن ��ون محل الرهن مجموعة أموال ول�س ماًال مفرًدا محدًدا، وقد أكدت الفقرة األولى من 

 جزء أو للراهن، لو�ةالمنقولة المم األموال جم�ع رهن �جوز-1) على ذلك إذ نصت على أنه" 38المادة (
 من أو غ�ر ذلك خصائصه، أو وجوده، م�ان أو كم�ته، أو بنوعه، منقول �حدد مال أو منها، ف�ة أو منها،

 .المعتبرة األوصاف

 وُ�الح� أن النص ب�َّن إم�ان�ة تنوع محل الرهن العائم إلى الصور اآلت�ة:
 عها.رهن جم�ع األموال المنقولة المملو�ة للبائع، أً�ا �ان نو -
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رهن جزء من مجموع أموال المدين دون تحديد لمفرداته، ف�ستو� أن ��ون المال من ف�ة محددة فق� -
مثل األش�اء الق�م�ة أو المثل�ة، أو من أموال مختل�ة من عدة ف�ات قام برهن جزء من �ل ف�ة، فالجزء 

 ق�عة أو قسم من الشيء. 
تها، و�فترض في ذلك أن المدين �ملك ف�ات متنوعة رهن ف�ة من مجموع أموال المدين دون تحديد لمفردا-

من األموال، وقام برهن ف�ة منها. و�قصد �الف�ة مجموعة األموال التي تشترك في صفاتها العامة، 
 كاألسهم أو السندات أو �ضائع منقولة ذات صفات مشتر�ة.    

 األوصاف من غ�ر ذلكأو  خصائصه، أو وجوده، م�ان أو كم�ته، رهن مال منقول محدد بنوعه، أو -
المعتبرة، وت�لق هذه األوصاف عادة على المال المثلي، سواء تم تحديده بنوعه، أو وزنه، أو خصائصه، 

 كالقمح أو الشع�ر والق�ن ...الخ. 
وُ�الح� هنا أن المن�م لم �فرق ب�ن أنواع األموال المنقولة، إذ �ستو� في محل الرهن العائم أن ��ون من

لمنقولة الماد�ة �البضائع أو المعنو�ة �االسم التجار�، أو من األموال المثل�ة أو الق�م�ة، وهذا هو األموال ا
ن األخ�ر أصل فكرة الرهن العائم وأحد مبرراتها الرئ�سة، وما �م�ز ب�ن الرهن الح�از� الثابت والرهن العائم، إذ أ

ن تكون محال للرهن الثابت، فتأتي فكرة رهن �حل مش�لة المدين التي تكون أمواله ال تصلح في الغالب أل
 .16مجموع أمواله حتى يرتضي الدائن المرتهن تقد�م المبلغ المضمون �الرهن

والضا�� األساس في فكرة الرهن العائم في الفقه الغر�ي أن �قع على مجموعة األموال المنقولة المملو�ة     
� العاد� مع الرهن العائم في إم�ان�ة رهن مجموع أموال للمدين دون تحديد لمفرداتها، و�شترك الرهن الح�از 

المدين إال أنه �ختلف عنه في شر� أن تكون مفردات المال محل الرهن الح�از� مع�نة تع��ًنا ذاتً�ا نافً�ا
 . 17للجهالة

الضا�ط الثاني: ملك�ة الراهن للمال المنقول وأهل�ة التصرف ف�ه:

 العقد، إبرام عند المرهون  للمال مالًكا الراهن ��ون  أن الثامنة من الن�ام �جب وفقا للفقرة األولى من المادة     
 رهن في �حقه الن�ة التمسك حسن المرتهن فللدائن التعاقد، �عد ذلك �خالف تب�ن ما فإن ف�ه، للتصرف وأهالً 

16 - Les sûretés réelles dans l’Union Européenne, op. cit. p. 25.  
17 - Syairazi Muhammad Husni, Rusni Hassan, Floating Charge Debenture as Security from Shariah Perspective 
International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies, Malaysia, Volume 2, Issue 2, 1440/2018,  p. 5. 
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و�تفرع ذلك  .حاالً  �ه �الوفاء المضمون، والم�البة الدين أجل سقو� أو جديد، �عقد المال المرهون  عن بديل
 الضا�� إلى مسألت�ن: 

�جب أن ��ون المال المرهون مملوً�ا للمدين الراهن، أو  المسألة األولى: ملك�ة الراهن للمال المنقول:
الكف�ل الع�ني الذ� �قدم منقوًال لُ�قرر عل�ه حق الرهن لضمان الوفاء �التزام المدين، فإذا لم ��ن الراهن مالًكا 

، فللدائن المرتهن حسن الن�ة الحق في أن يتمسك برهن بديل عن المال المرهون من خالل عقد للمال المرهون 
 جديد.    

و�ن �نا نر� واجب التفرقة في هذه الحال ب�ن ما إذا �ان المال في ح�ازة الراهن، أو في ح�ازة الدائن      
المرتهن الخ�ار السابق المنصوص عل�ه في  المرتهن حسن الن�ة، فإذا �ان المال في ح�ازة الراهن ُ�ع�ى الدائن

الن�ام. أما إذا �ان المال المرهون في ح�ازة الدائن المرتهن فالقواعد التقل�د�ة في الرهن تع�ي له الحق في أن 
يتمسك �قاعدة الح�ازة في المنقول حسن الن�ة، �ما أن له أن يتمسك �الحق الذ� �سبه على المال المرهون، 

 لتار�خ الدين، مراعاة للوضع ال�اهر.ولو �ان الحًقا 

ال ��في أن ��ون الراهن مالكًا للمال المرهون، بل : المسألة الثان�ة: أهل�ة التصرف في المال المرهون 
�جب أن ��ون أ�ضًا أهًال للتصرف ف�ه. ذلك أن الرهن عمل من أعمال التصرف، ف�جب على من ُ�قدم عل�ه 

له، أ� أن ��ون أهال للتصرف في المال المرهون. فإذا �ان الراهن هو المدين  أن ��ون متمتًعا �األهل�ة الالزمة
 نفسه ف�جب توافر أهل�ة التصرف، أما إذا �ان �ف�ًال ع�نً�ا ف�جب أن تتوافر ف�ه أهل�ة التبرع. 

ود� وعلى ذلك �جب أن ��ون �الغاً سن الرشد غ�ر محجور عل�ه لسفه أو غفلة. ومن المعلوم أن المن�م السع  
) سنة، فإذا لم يبلغ سن الرشد أو �ان محجورًا عل�ه، جاز لول�ه أو لوص�ه أو للق�م عل�ه 18حدد سن الرشد بـ (

عقد الرهن، �عد أخذ إذن المح�مة ف�ما يتعلق �الوصي والق�م، وفي ما يتعلق �الجد إذا �ان ول�ًا. و�ذا عقد الراهن 
ب�ًا غ�ر مم�ز أو مجنونًا أو معتوهًا ال تم��ز له، �ان عقده �ا�ال الرهن بنفسه، و�ان فاقًدا التم��ز، �أن �ان ص

��النًا م�لقًا. أما إذا �ان مم�زًا، �أن �ان صب�ًا توافر عنده التم��ز أو �ان محجورًا عل�ه لسفه أو غفلة، فإن 
 .18العقد ��ون قابال لإل��ال لمصلحته

. 219عبد الرزاق أحمد السنهور�، المرجع السابق، ص  - 18
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ق�مته:  تقدير �م�ن مما أو ب�عه �صح مما المرهون  المال ��ون  الضا�ط الثالث: أن

والح�مة من هذا الشر� هي تم��ن الدائن المرتهن من است�فاء دينه من ثمن المال المرهون �عد ب�عه ب�ًعا    
صح�ًحا �المزاد العلني، في حال عدم سداد الراهن لدينه. ومن ثم فال �جوز رهن العقارات �التخص�ص؛ ألنها 

وال �جوز نزعها و��عها استقالًال، ولكن �جوز رهنها �التبع�ة لرهن العقار.  ملحقة �العقار، و�سر� عل�ها ح�مه،
أن ��ون ماًال  ، ف�جبو�ذلك ال �جوز ب�ع المنقول المشرو� عدم التصرف ف�ها، ألن ذلك �خالف ذلك الشر�

متقوم، وال رهن متقوًما معلوًما، فال �صح رهن ما ل�س �مال �الم�تة والدم، وال رهن الخمر والخنز�ر؛ ألنه غ�ر 
المجهول؛ ألنه ال �م�ن تقدير ق�مته، أو رهن ال��ر ال�ائر والح�وان الشارد ونحوه. وال �صح رهن المال العام 

 .أو الموقوف؛ ألنه غ�ر صالح للب�ع

الضا�ط الرا�ع: حر�ة الراهن في التصرف في األموال المرهونة:

 المادة هذه ) من1الفقرة ( �موجب المرهونة األموال في التصرف ) على أنه "للراهن38/3نصت المادة (    
 .للتنف�ذ" موجب إخالل لم �حدث ما االعت�اد�ة أعماله االقتصاد�ة في استثمارها أو

وهذا الضا�� �عتبر من أهم مقومات ن�ر�ة الرهن العائم، والت�ب�ق العملي له �ستلزم �ون تلك األموال في     
�ن �ان الن�ام لم يوجب ذلك، إذ �م�ن أن �قوم الراهن �التصرف في المال يد الراهن ال الدائن المرتهن، و 

المنقول وهو تحت ح�ازة الدائن المرتهن، إال أن ذلك يتنافى في رأينا مع مقتضى عقد الرهن العائم، فحر�ة 
الحق المدين في التصرف على المال المنقول سواء أكان محله أمواال استهالك�ة أم أصوال جار�ة، تع�ي له 

في أن �قوم ��ل مقتض�ات تلك الحر�ة، إذ �م�ن له أن �غ�ر و�بدل في األصول محل الرهن، و�غ�ي الرهن 
�األصول الجديدة. وهذا هو المقصود بنعت الرهن ��ونه عائًما، أ� أن ت�ل عموم األصول المرهونة تحت 

للتنف�ذ عل�ها، �حلول أجل الدين عباءة الرهن دون تحديد لمفرداتها، حتى �حدث سبب من األسباب الموجبة 
دون سداده، أو تعرض المدين لإلفالس، فتتحول �ب�عة الرهن من عائم إلى رهن ثابت على أصل محدد من 

-األصول الضامنة للرهن، وفي تلك الحالة تن�بق القواعد التقل�د�ة للرهن الح�از� العاد�، و�حرم المدين 
 .19ون إال �عد موافقة الدائن المرتهنحر�ة التصرف في المال المره-�حسب األصل

19 - Les sûretés réelles dans l’Union Européenne, op. cit. p. 26.  
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 من المرهون  المال كان ) من الن�ام، إذ نصت على أنه " إذا16( و�ؤ�د ذلك ما نصت عل�ه المادة     
الرهن،  عقد تعديل إلى أو موافقة المرتهن، إلى حاجة بدون  مثله استبدال الحائز للراهن جاز المثل�ة األموال

 .المرتهن" موافقة غ�ره �ه �عد الحائز استبدال للراهن ف�حق الق�م�ة، موالاأل من المرهون  المال كان و�ذا

ونر� أن النص قد ورد عاًما لم �فرق ب�ن ما إذا �ان الرهن عائًما أم محدًدا، إال أن ش�ره األول الذ�     
مال الق�مي يتفق مع يتعلق �األموال مثل�ة يتفق مع فكرة الرهن العائم، في ح�ن أن ش�ره الثاني الذ� يتعلق �ال

الرهن الح�از� فق� ال العائم، فاألخ�ر �م�ن أن يتغ�ر محله ل�قع على ثمن المال الق�مي، أو على األموال 
 الق�م�ة األخر� التي حلت محل المال الق�مي المتصرف ف�ه.

 أساس درجة وقد فرق دل�ل ال�ونس�ترال النموذجي ب�ن الرهن الح�از� المع�ن محله والرهن العائم على    
 مع�ن على رهن للدائن ف��ون  المرهونة �الموجودات يتعلق المضمون في ما الدائن �مارسها التي الس��رة

 ��ر�قة ف�ها يتصرف أن أو الموجودات، يب�ع للمدين الراهن �أن مسموح غ�ر كان المرهونة، إذا الموجودات
في  المدين �ستخدمها التي �المعّدات يتعلق افي م الحال هي هذه تكون  ما الدائن. وعادة دون موافقة أخر� 
للمدين الراهن  كان مسموحا إذا المرهونة الموجودات على عائم رهن للدائن التجار�ة. وعلى الع�س، ��ون  أعماله

 يتعلق ما في الحال هي هذه تكون  المرتهن.  وعموما الدائن موافقة دون  ف�ها يتصرف أن يب�عها أو �أن
 . 20المعتاد س�اق العمل في ب�عه للمدين الراهن حّر�ة ��ون  الذ� �المخزون 

 الضا�ط ال�امس: مرتبة الرهن العائم عند التنف�ذ على المال المرهون:

 الرهن صاحب على أولو�ة محدد منقول مال على الرهن لصاحب ) على أنه " ��ون 11/5نصت المادة (     
المرهون  المال كان إذا وذلك نفسها، �الدرجة الرهن ودعق في االقتصاد�ة المنشأة على صاحب الرهن أو العائم،
 .إذا اتفق على غ�ر ذلك" إالَّ  االقتصاد�ة، المنشأة رهن أو عائماً  رهًنا المرهونة األموال ن�اق في داخالً  المحدد

 و�عتبر ذلك الضا�� أ�ًضا من أهم سمات الرهن العائم، والذ� �فترق �ه عن الرهن الح�از� المع�ن محله،   
فاألخ�ر �ع�ي لصاحبه أولو�ة في التنف�ذ إذا �ان محل رهنه داخًال في ن�اق األموال المرهونة رهًنا عائًما. 
ولذلك تكمن أهم�ة الرهن العائم فق� في حال التزاحم ب�ن صاحبه و��ن الدائن�ن العادي�ن غ�ر المضمون�ن، إال 

 .47، ص 66ت األمم المتحدة، بند التشر�عي �شأن المعامالت المضمونة، منشورا ال�ونس�تراللجنة األمم المتحدة للقانون التجار� الدولي، دل�ل   - 20
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مو�ل عن منح القروض الالزمة للمدين الراهن، فغالًبا أنه ن�ًرا ألن هذا الترت�ب قد يؤد� إلى إحجام شر�ات الت
ما تحرص تلك الشر�ات في اتفاقها مع المدين على أن تكون األولو�ة لرهنها العائم عند التزاحم ب�نه و��ن أ� 

، وقد أجاز الن�ام هذا االتفاق، 21رهن ح�از� آخر على �عض األموال المنقولة الداخلة في ن�اق الرهن العائم
 فائدة النص تأتي في حال عدم االتفاق.  إال أن

 المطلب الثاني
الضوا�ط ال�اصة �الرهن العائم لعروض التجارة في الن�ام السعود�

) على أنه " في حال �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، ف�جب ب�ان �م�تها، 38/4نصت المادة (    
هن. و�لتزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة للمرتهن عن وق�متها، وم�ان وجودها، وأوصافها المعتبرة في عقد الر 

المخزون من هذه العروض، على أالَّ �قل الخالي من أ� حق منها عن نصف ق�مة المال المرهون، ما لم يتفق 
على غ�ر ذلك. و�جوز للراهن والمرتهن االتفاق على تقد�م �رف ثالث هذه التقار�ر و�لتزم الراهن بتسه�ل أدائه 

 .لمهماته"

�ما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه " إذا قل مخزون عروض التجارة عن الق�مة المحددة في الفقرة     
) من هذه المادة سق� األجل ووجب الوفاء، إال إذا قدم الراهن ضمانًا إضاف�ًا أو سدد جزءًا من الدين 4(

 .المضمون يواز� ق�مة ما قل من المخزون"

ن يب�ن لنا أنه �جب أن تتوافر عدة ضوا�� تتعلق برهن عروض التجارة هًنا عائًما، وتحل�ل هات�ن الفقرت�    
 وهي:

الضا�ط األول: انطباق وصف عروض التجارة على المنقوالت محل الرهن:

العروض جمع َعْرض، "والعرض �س�ون الراء فما خالف الثمن�ن الدراهم والدنان�ر من متاع الدن�ا وأثاثها،     
فكل عرض داخل في العرض، ول�س �ل عرض عرضا، والعرض: خالف النقد من المال،  وجمعه عروض،

وسمي عرًضا  .22العرض: المتاع، و�ل شيء فهو عرض سو� الدراهم والدنان�ر فإنهما ع�ن" :الجوهر�  قال

21 -.Y Chiu, op. cit-Iris H ،. 716p. 
  .100، ص10ج  ،2003لسان العرب، دار صادر، ب�روت، ، بو الفضل جمال الدين محمد بن من�ورأ - 22
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ألنه �عرض ثم يزول و�فنى، وق�ل ألنه �عرض ل�باع و�شتر� تسم�ة للمفعول �اسم المصدر �تسم�ة المعلوم 
. وهذا �شمل جم�ع األموال المعدة للتجارة من الس�ارات، والح�وانات، والمأكوالت، والملبوسات، واآلالت، 23علًما

 ومواد البناء، وغ�رها. 

و�تضح لنا من التعر�� السابق لعروض التجارة أن أهم ما �م�زها هو إم�ان�ة انتقال ملك�ة الع�ن من يد     
اء، ولذلك ال يدخل ف�ها األموال التي ت�ل في يد التاجر و�ن دخلت في مجال إلى يد أخر� بواس�ة الب�ع والشر 

تجارته، مثل األموال الثابتة التي تدر عل�ه ر�ًحا، لكن ال يتم نقلها من يد إلى أخر� �المحالت التجار�ة، أو 
 اآلالت واألدوات التي تخدم تجارته.

غو� واالص�الحي، مع �عض المفاه�م االقتصاد�ة و�ذ ما قارنَّا مص�لح عروض التجارة �مفهومه الل    
والتجار�ة الحديثة الدارجة، نجد أن أقرب مص�لح له هو مص�لح رأس المال العامل. إذ �م�ز الفكر االقتصاد� 

 الذ� ب�ن نوع�ن من رأس مال التاجر أو الشر�ة التجار�ة: رأس المال الثابت، ورأس المال العامل، فاألول هو
 حتى انتاج�ة؛ دورات عدة وفي مرات، عدة و�م�ن استخدامه واحدة، مرة استخدامه مجرد من همنفعت تنتهي ال

 .) الهالك (مثل اآلالت والمعدات الصناع�ة مرحلة إلى �صل

 وشبه األول�ة، اإلنتاج مثل المواد عمل�ة خالل و�ستهلك يتغ�ر العامل الذ� المال أما الثاني فهو رأس    
 على للمحاف�ة منها؛ �مخزون  يتم االحتفا� عناصر وهي المنتج�ن، لد� الجاهزة عةالمصن والسلع المصنعة،

 و�سمى االنتاج.  برامج في تغ��ر إحداث بدون  الجاهزة على السلع االضافي ال�لب وتلب�ة التشغ�ل، استمرار
تغ�ر  من �ه تصفي لما ن�راً  الدائر؛ المال رأس أو المتداول، المال برأس أح�اناً  رأس المال من الصنف هذا

 . 24وه�ذا مرة أخر�  أول�ة مواد إلى ثم نقود، إلى ثم جاهزة، سلع إلى أول�ة، مواد من مستمر، وتحول

إال أن عروض التجارة التي تدخل تحت إ�ار مص�لح رأس المال العامل هنا، هي فق� التي أشار إل�ها      
التي ل�س لها سجالت ملك�ة رسم�ة، وتستخدمها  نص الن�ام عند تعر�فه عروض التجارة، وهي السلع والمنتجات

 ال�ب�عي. نشا�ها مزاولة خالل للب�ع تعرضها أو المنشأة االقتصاد�ة

 .240، ص2ه، ج 1402منصور بن يونس البهوتي، �شاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر، ب�روت  - 23
، �ل�ة العلوم المال�ة والمصرف�ة، األكاد�م�ة العر��ة للعلوم ه �ح�ي، الص�غ االسالم�ة لالستثمار في رأس المال العامل، رسالة د�تورا  حسني عبد العز�ز - 24

 .27، ص 2009 األردن، والمصرف�ة، المال�ة
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و�ؤ�د رأينا ما نصت عل�ه الئحة االئتمان الصادرة عن صندوق التنم�ة الزراع�ة �المملكة العر��ة السعود�ة     
إذا االئتمان�ة، الخدمات منح الصندوق  ى أن " ُ�ِقر)، التي نصت عل7هـ في المادة (1439في ر��ع األول 

التال�ة...الخ" وعددت هذه الضمانات الضمان البنكي،  أنواع الضمانات من أكثر أو واحد، بنوع مضمونه كانت
العقار�ة،  واآلالت)، الضمانات المعدات(االئتمان�ة �الخدمات المشمولة المشروع أصول الكفالة الشخص�ة، رهن

 االستثمار�ة. المحاف� العقود، رهن إيرادات عن ون، التنازلالمخز  رهن

و�الح� أن الالئحة تناولت في ذلك النص �ل أنواع الخدمات االئتمان�ة التي �م�ن أن �قدمها الصندوق،    
 ضمان وم�زت ب�ن األصول الثابتة وغ�ر الثابتة، �ما أنها عندما تناولت رهن المخزون نصت على أن " ُ�قدم

 بتمو�ل االئتمان�ة الخاصة للخدمات الضمان هذا ��بق أن على العامل، المال رأس لقروض مخزون ال رهن
وهذا التوجه يتفق مع ما ذهبنا إل�ه من  .التقدير�ة" ق�مته % من50التغ��ة  نسبة وتكون  العامل، المال رأس

 ت�ابق مص�لح عروض التجارة مع رأس المال العامل �مفهومه الحديث.

 اني: ب�ان األوصاف المعتبرة لعروض التجارة في الرهن العائم:الضا�ط الث

) على أنه " في حال �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، ف�جب ب�ان �م�تها، 38/4نصت المادة (    
وق�متها، وم�ان وجودها، وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. و�لتزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة للمرتهن عن 

ن من هذه العروض، على أالَّ �قل الخالي من أ� حق منها عن نصف ق�مة المال المرهون، ما لم يتفق المخزو 
على غ�ر ذلك. و�جوز للراهن والمرتهن االتفاق على تقد�م �رف ثالث هذه التقار�ر و�لتزم الراهن بتسه�ل أدائه 

 .لمهماته"

عروض التجارة رهًنا عائًما ب�ان أوصافها و�تضح لنا من ذلك النص أن المن�م اشتر� في حال رهن      
المعتبرة في عقد الرهن، وذ�ر أمثلة لما �عد وصًفا معتبًرا، وهي ب�ان الكم�ة وق�متها وم�ان وجودها، وقد ذ�ر 

الفقه اإلسالمي شرو� الوصف المعتبر لد� المتعاقد، وهي: 

ن مثًال، فذلك ل�س من قب�ل أن ��ون الم�لوب وجوده وصًفا، فإذا �ان الم�لوب وجوده منفعة ع� -
 األوصاف المعتبرة في عقد الرهن.

 أن ��ون الوصف المرغوب مباحًا في الّشرع. -
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وذلك �ح�ث �م�ن معرفته والح�م بوجوده من  :"ل�س ف�ه غرر فاحش  "أن ��ون الوصف منضب�ًا -
 .عدمه

س �مرغوب أصًال، �أن ��ون وذلك �حسب العادة، فلو اشتر� ما ل� : أن ��ون الوصف مرغو�ًا ف�ه-
و�جب أن يؤخذ في االعتبار التفرقة ب�ن األوصاف المعتبرة في العروض محل  .25مع�بًا فإذا هو سل�م

 الرهن وتحديد مفرداتها. 
الضا�ط الثالث: ضا�ط ق�مة الم�زون من عروض التجارة المرهونة:

الرهن عن نصف ق�مة المال المرهون، ما  اشتر� المن�م على الراهن أال تقل ق�مة الخالي من العروض محل 
لم يتفق على نسبة أقل أو أعلى من ذلك، ف�عتد �اتفاقهما في ذلك الحال، وألزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة 

 هذه ثالث �رف تقد�م على االتفاق والمرتهن للراهن للدائن المرتهن عن المخزون من هذه العروض، و�جوز
 .لمهماته أدائه سه�لبت و�لتزم الراهن التقار�ر

) الجزاء على انخفاض ق�مة المال المرهون عن نصف ق�مته 38) من المادة (5وقد رتب الن�ام في الفقرة (    
 إذا الوفاء �الدين المضمون، إالَّ  وقت نشأة الرهن وفًقا للفقرة الرا�عة، وهو سقو� األجل الممنوح للمدين ووجوب

 يواز� ق�مة ما قل من المخزون.    المضمون  الدين جزًءا من دسد أو إضاف��ا ضماًنا الراهن قدم

وُ�الح� على ذلك أن المن�م افترض أن هذه العروض في ح�ازة الراهن، ول�س الدائن المرتهن، وهذا ما    
�قتض�ه عقد رهن العروض رهًنا عائًما، وفي الوقت ذاته يتعارض مع افتراض انتقال الح�ازة إلى الدائن المرتهن 

)، ونوضح ذلك في الضا�� الرا�ع.       4/1لذ� أشار إل�ه المن�م في المادة (وا

) من القانون المدني الفرنسي أ�ًضا إلى مس�ول�ة المدين عن الحفا� على 1137وقد أشارت المادة (    
ن التجار� من القانو  26)527المخزونات في صفتها الكم�ة والنوع�ة، وأحال المشرع الفقرة السادسة من المادة (

 .159م، ص 1990-ـ  ه2،1410، � 20الموسوعة الفقه�ة، وزارة األوقاف والش�ون اإلسالم�ة الكو�ت�ة، �باعة ذات السالسل، ج  - 25
26 -  "« Art. L. 527-6.-Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks 
en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil et au présent article.  
« Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état 
des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.  
« Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans 
l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le 
remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.  

299



السعود� الن�ام في و�ش�االته التجارة لعروض العائم الرهن ضوا�ط

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية 

% من ق�مة المال المرهون 10إلى النص المدني. إال أنه أوجب أال تقل نسبة االنخفاض في ق�مة المخزون عن 
عند االتفاق على الرهن، فإن قلت الق�مة عن ذلك، جاز للدائن المرتهن أن �ختار ما ب�ن �لب استرداد دينه، 

الراهن بتقد�م تقر�ر إلى الدائن المرتهن عن حال  أو سداد جزًءا من الدين �عادل نسبة االنخفاض، و�لتزم
% من الق�مة األساس�ة 20المخزون، وجم�ع العمل�ات التي تمت �شأنه. فإذا وصلت نسبة االنخفاض إلى 

المذ�ورة في العقد المبرم ب�نهما، جاز للدائن الم�البة �سداد المبلغ المدين �ه وسقو� األجل، وذلك ما لم يتفق 
 ى خالف تلك النسب. المتعاقدان عل

 الضا�ط الرا�ع: التسج�ل أو نقل الح�ازة لنفاذ الرهن العائم لعروض التجارة تجاه الغ�ر:

 الغ�ر إالَّ  مواجهة عموًما في التجارة عروض رهن ) من الن�ام لم تجز نفاذ عقد4/1ب�نَّا سا�ًقا أن المادة (   
 أو �التسج�ل الرهن عقد نفذ عائماً  رهناً  التجارة عروض نره كان فإن أو العدل، المرتهن، إلى الح�ازة �انتقال

انتقال الح�ازة، أ� أنها م�زت ب�ن الرهن الح�از� لعروض التجارة ورهنها العائم، ففي الحال األولى اشتر� 
المن�م لنفاذه أن تنتقل ح�ازة عروض التجارة من الراهن للدائن المرتهن، وهذا هو األصل في الرهن الح�از� 

فقد اشتر�  -�أن �ان على مجموعة العروض دون تحديد لمفرداتها  -ل�د�، إال أنه إذا �ان الرهن عائًما التق
الن�ام تسج�له حتى ��ون نافًذا تجاه الغ�ر، وهذا شر� �ب�عي �النسبة للرهن العائم. وهو ذات الشر� الذ� 

ن المخزون، واستلزمت أن ��ون مسجًال ) من القانون التجار� الفرنسي التي تناولت ره527نصت عل�ه المادة (
. إال أن القانون الفرنسي لم يتكلم 27وأن يتم تدو�ن �امل ب�اناته �العقد، و�ال ترتب على تخلف إحداها ��النه

عن نقل ح�ازة المخزون إلى الدائن المرتهن، ألن األصل في هذا الرهن أنه غ�ر ح�از� تم تن��مه حتى ��ون 
�ن من االستمرار في نشا�ه. في ح�ن أن المن�م السعود�، أجاز ذلك من خالل في يد الراهن، وحتى يتم

التخ��ر ب�ن �قاء المال في يد الراهن، وفي هذه الحال وجب عل�ه أن �قوم بتسج�ل الرهن في السجل الخاص 
 تجاه الغ�ر.بذلك؛ حتى ��ون نافذا في مواجهة الغ�ر. أو انتقالها إلى الدائن المرتهن حتى ��ون الرهن نافًذا 

« Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, 
après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.  
« Toutefois, la convention prévue à l'article L. 527-1 peut prévoir des taux supérieurs à ceux fixés aux deux alinéas 
ci-dessus."
27 - Manuella Bourassin, Vincent Brémond, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés (2e édition) 
Sirey Université 13 Janvier 2010 Entreprise, économie & droit, 2010,  p. 468. 
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المبحث الثاني
 التأص�ل الشرعي لفكرة الرهن العائم لعروض التجارة في الفقه اإلسالمي

في ضوء ما سبق ب�انه من ضوا�� خاصة �الرهن العائم، �م�ن القول �أن هناك فوارق ب�ن الرهن الح�از�     
ى مد� شرع�ة الرهن العائم، يلزمنا �مفهومه التقل�د� الشرعي والقانوني والرهن العائم، ولذلك فإن الح�م عل

بتحديد موقف الفقه اإلسالمي من أهم نقا� الخالف ب�ن النوع�ن، ونر� أن أهم أوجه الخالف ب�نهما تتمثل في 
عدة مسائل: 

 المسألة األولى: ح�م �قاء الشيء المرهون في يد الراهن.
 المسألة الثان�ة: ح�م رهن مجموع األموال دون تحديد مفرداتها.

 المسألة الثالثة: ح�م تصرف الراهن في األش�اء المرهونة.
 ونتناول تلك المسائل في ثالثة م�الب، على الترت�ب:

 المطلب األول
ح�م �قاء الشيء المرهون في يد الراهن 

ذهب عامة العلماء إلى أن قبض الدائن المرتهن للمال المرهون �عتبر شرً�ا في العقد، ول�س ر�ًنا، لقوله    
لو �ان القبض ر�ًنا ، لصار مذ�وًرا بذ�ر الرهن فلم ��ن لقوله تعالى  ) 283، البقرة : َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضةٌ لى (تعا

ْقُبوَضٌة) عز شأنه ( .  28معنى ، فدل ذ�ر القبض مقروًنا بذ�ر الرهن على أنه شر� ول�س بر�نمَّ

صحة؟ وفائدة الفرق: أن من قال: شر� صحة قال: ما لم �قع شر� تمام أم شر�  إال أنهم اختلفوا هل هو    
القبض لم يلزم الرهن الراهن. ومن قال: شر� تمام قال: يلزم �العقد و�جبر الراهن على اإلقباض إال أن يتراخى 

 .29المرتهن عن الم�البة حتى �فلس الراهن، أو �مرض، أو �موت

. 137، ص 2م، � 1986هـ/1406لكاساني، بدائع الصنائع في ترت�ب الشرائع، دار الكتب العلم�ة، ا أبو ��ر - 28
.619، ص م1999هـ / 1420، دار ابن حزم، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصدشد القر�بي، ابن ر أبو الول�د محمد بن أحمد بن محمد   - 29
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 المطلب الثاني
ح�م رهن مجموع األموال دون تحديد مفرداتها

ف�ه،  �ما الب�ت هذا رهنتك :له �قول كأن المجهول الذ� يؤول إلى العلم، اختلف الفقهاء في مد� صحة رهن   
 قول�ن: على المسالة هذه فقه فياختلف ال الحالة أم ال؟ تلك في فهل �جوز الرهن .أو �قول رهنتك أحد الثو��ن

 ع�ن على عقد ألنه المجهول ولو آل إلى العلم عند التنف�ذ، رهن �صح ال: الفقهاء جمهور :األول القول
  كالب�ع:  الجهالة فنافته

وال �جوز التسل�م ونحو ذلك مما ال �جوز ب�عه، واألصل  رهن المجهول، إلى أنه ال �جوزفذهب األحناف     
رهنه شات�ن بثالث�ن درهما إحداهما �عشر�ن، واألخر� �عشرة،  . فلو35ما ال �جوز ب�عه ال �جوز رهنهف�ه أن �ل 

لم �جز الرهن لجهالة ما رهن �ه �ل واحدة منهما، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة، فإن  ولم يب�ن هذه من هذه
ن، والمرتهن �قول: بل هذه �عشرة فإن إحداهما لو هلكت، وثمنها عشرون فالراهن �قول: هذه التي رهنتها �عشر�

. 36ب�ن �ل واحد منهما �ان جائًزا; ألن الرهن مع الدين يتحاذ�ان محاذاة المب�ع مع الثمن، وفي الب�ع

إلى أن الشيء المرهون �جب أن ��ون مع�ًنا معلوًما قدره وصفته، فلو جهله أحدهما لم  الشافع�ة وذهب    
" ولو قال أرهنك أحد عبد� �ان  الشافعي . فقال37التع��ن؛ ألن اإلبهام يناف�ه �صح الرهن، وقد �غني العلم عن

فاسًدا ال �جوز إال معلوًما �عرفانه جم�ًعا �ع�نه" فالرهن و�ن �ان مع�ًنا في أحد العبدين فالجهالة حاصلة في ما 
ا جهالة تمنع جواز ب�عه، يتناوله الرهن من العبدين، و�ان الرهن مجهوًال، إذ ل�س �موصوف، وال مع�ن، وألنه

 38فوجب أن تمنع جواز رهنه �رهن ما في الصندوق أو القفل

 . 137، ص الكاساني، المرجع السابق - 35
  .110، ص 21�، ج  هـ، د.1409المبسو�، دار المعرفة، السرخسي،  محمد بن أحمد بن أبي سهل - 36
  .63، ص 5�: د.ت، ج  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إح�اء التراث العر�ي، د.، ن حجر اله�تمياب أحمد بن محمد بن علي - 37
م، ج 1999هـ / 1419الماورد� البصر�، الحاو� الكب�ر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب العلم�ة، أبو الحسن علي بن محمد بن حب�ب  - 38
 .184، ص 6
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رهن المجهول؛ ألنه ال �صح ب�عه، فلو قال: رهنتك هذا الب�ت �ما ف�ه.  إلى أنه ال �صح وذهب الحنابلة   
ق�مة له. ولو قال:  ال �صح; ألنه مجهول. و�ن لم �قل: �ما ف�ه. صح رهنه; للعلم �ه، إال أن ��ون ذلك مما ال

 .39رهنتك أحد هذين العبدين. لم �صح; لعدم التع��ن

إال  وفرق �عض الحنابلة ب�ن الم��ل والموزون وغ�ره، فأجازوا رهن المب�ع غ�ر الم��ل والموزون قبل قبضه   
. 40على ثمنه. فإن �ان �عد قبضه جاز بال نزاع

ن المجهول الذ� يؤول إلى العلم �خالف المشهور إلى القول �جواز ره وذهب �عض متأخر� الحنابلة    
في المذهب؛ تأس�ًسا على أن الرهن أوسع من الب�ع؛ ألن الب�ع معاوضة محضة، والرهن توثقة �حق ثابت من 
دونها، و�نما فائدته أن يتوثق صاحب الدين عن حقه بوث�قة الرهن، وهذه الوث�قة قد تكون ع�ًنا مقبوضة، وقد 

بوضة، وقد تكون مجهولة. والفرق ب�ن الب�ع والرهن أن الشارع إنما نهى عن ب�ع الغرر، تكون ع�ًنا غ�ر مق
فالغرر الذ� هو الجهالة الب�نة ونحوها منهي عنه في الب�ع. أما الرهن، فمتى رضي المتعاقدان �الرهن القل�ل 

 �فوت الحق �فواته، وهذا أو الكث�ر، المعلوم أو المجهول، فال غرر وال محذور ف�ه، ألنه على تقدير تلفه ال
.   41القول أقرب إلى العدل والصواب، والرفق �الناس، وأحر� ألداء الحقوق 

؛ تأس�ًسا على قاعدة أن �ل ما صح ب�عه مع نوع من الجهالة، 42�صحة رهن غ�ر المع�ن وقال المالك�ة     
لمب�ع: هو ما يرتفع �ه النزاع، أو �صح رهنه، وما ال �صح ب�عه للجهالة، ال �صح رهنه. والعلم المشتر� في ا

هو ما ال �قع منه نزاع في العادة، فلو قال الراهن: رهنتك هذا المنزل �ما ف�ه، وقبل المرتهن، وتسلم المنزل، 
 .43صح الرهن لصحة ب�عه

وقد أخذ الن�ام السعود� �الرأ� األخ�ر الذ� ير� صحة الرهن غ�ر المع�ن ابتداء والذ� يتم تع��نه عند     
 التنف�ذ عل�ه.

 .3306، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، ج  - 39
 .143، ص 5، ج د.ت �: د.، دار إح�اء التراث العر�ي، اإلنصاف، المرداو�  علي بن سل�مان بن أحمد - 40
 .357السعد�، المرجع السابق، ص  - 41
 .81، ص 8، ج م1994، دار الغرب اإلسالمي، الذخ�رة، القرافي شهاب الدين أحمد بن إدر�س - 42
 .4234، ص 6، ج 4وهبة مص�فى الزح�لي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سور�ا، �  - 43
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 المطلب الثالث 
ح�م تصرف الراهن في األش�اء المرهونة

 اختلف الفقهاء في ح�م تصرف الراهن في الرهن بهبة أو ب�ع:     

ب�ع الرهن، وال هبته، وأنه إن �اعه فللمرتهن اإلجازة، أو الفسخ.  على أنه ال �جوز للراهن فذهب الجمهور

امتنع، فإن أجازه جاز، و�عجل حقه. ألن  اهن الرهن �غ�ر إذن المرتهن�اع الر  إلى أنه إذا فذهب المالك�ة
المنع ألجله، ولم يرض ذمة الراهن. فإن أذن في الب�ع، وقال: لم آذن ل�أخذ الثمن حلف، فإن أتى الراهن ح�ن�ذ 

لمبتاع من يده، و�ال �قي رهنا، وال �عجل. هذا إذا ب�ع �إذنه، ولم �سلمه ل برهن �شبه األول و�ق�مته أخذ الثمن،
 . 44وأخذ الثمن، فإن سلمه للراهن، فباعه خرج من الرهن

إلى ��الن الرهن سواء قبض المب�ع أو لم �قبضه، ألنه أخرجه عن إم�ان است�فاء الدين  وذهب الحنابلة    
ع، فال من ثمنه، أو فعل ما يدل على قصده ذلك. أما إذا أجره فال يب�ل الرهن، ألن هذا التصرف ال �منع الب�

. 45�منع صحة الرهن

أذن المرتهن للراهن في ب�عه فباعه صح الب�ع لإلذن، (ولغا الشر�)، ألن التأج�ل  إلى أنه إنوذهب �عضهم    
أخذ قسً�ا من الثمن، فإذا أسق� �عض مدة األجل في مقابلة اإلذن فقد أذن �عوض وهو ما �قابل الباقي من 

ذ العوض عنه ف�لغو. و��ون الثمن ح�ن�ذ (رهًنا) م�انه، ألن المرتهن مدة األجل من الثمن، وهذا ال �جوز أخ
 .46لم �أذن في الب�ع إال �امًعا في وفاء دينه من ثمنه، فلم �سق� حقه منه م�لقا

�اع الراهن أو وهب أو أجر، وأجاز المرتهن ذلك جازت تلك العقود، و�انت  إلى أنه لو وذهب األحناف   
رأ� عبده يب�ع  . واإلذن �ما يثبت �الصر�ح يثبت �الداللة، �ما إذا47ل المانع منهاإجازته إسقاً�ا لحقه فزا

.  48�ص�ر مأذونا في ذلك فس�ت

 . 161، ص 8، ج القرافي - 44
 .3277، ص 4ج المرجع السابق، ابن قدامة،  - 45
 .240، ص 2البهوتي، المرجع السابق، ج  - 46
 .180، ص 10ج  د.ت،�،  ، دار الفكر، د.ابن الهمام، فتح القدير دعبد الواح�مال الدين بن  - 47
 . 283، ص 10الموضع السابق، المرجع السابق، ج  - 48
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فف�ه قوالن:  إلى أنه إذا أذن المرتهن للراهن في ب�ع الرهن على أن ��ون ثمنه رهًنا م�انه، وذهب الشافع�ة   
ب�ع صح�ًحا ولم يب�ل الرهن، و�ان الثمن رهًنا م�انه ألن أحدهما: أن هذا اإلذن صح�ح، فإذا ب�ع الرهن �ان ال

نقل ع�ن الرهن إلى بدل ��ون م�انه ال �قتضي فساد الرهن، �ما لو أتلف الرهن متلف فأغرم الق�مة لم �فسد 
الرهن، و�انت الق�مة رهنا م�انه، �ذلك إذا �اعه على شر� أن ��ون الثمن رهًنا م�انه. والقول الثاني: أن هذا 

إلذن فاسد، والب�ع فاسد، و��ون الرهن �حاله: ألن هذا اإلذن �قتضي ارتهان الثمن، والثمن الذ� �حصل ف�ه ا
 .49مجهول، وارتهان المجهول �ا�ل، و�ذا ��ل الشر� ��ل اإلذن و�ذا ��ل اإلذن ��ل الب�ع و�ان الرهن �حاله

في الرهن شر��ة إجازة الدائن  و�تضح لنا مما سبق أن مذهب عامة الفقهاء هو صحة تصرف الراهن   
المرتهن، والفرض لدينا في الرهن العائم أن هذه اإلجازة موجودة من لح�ة االتفاق على الرهن، وهو ما أخذ �ه 

المن�م السعود�. 

 المبحث الثالث

إش�االت الرهن العائم لعروض التجارة في الن�ام السعود� وتق��مه
ر� الجديد المتعلقة �الرهن العائم ��هر لنا عدة إش�االت تتعلق برهن إن تحل�ل نصوص ن�ام الرهن التجا    

عروض التجارة رهًنا عائًما، وسنعرض لهذه اإلش�االت ثم نعقبها بتق��م فكرة الرهن العائم في ضوء النصوص 
الواردة �الن�ام التجار� السعود�، وذلك في م�لب�ن على الترت�ب: 

 المطلب األول
�الرهن العائم لعروض التجارة اإلش�االت المتعلقة

تتنوع اإلش�االت التي تث�رها نصوص الن�ام الرهن التجار� حال الت�ب�ق العملي لفكرة الرهن العائم على     
عروض التجارة، و�م�ن حصر أهم هذه اإلش�االت ف�ما �أتي: 

 .195، ص 8هـ، د. �، ج  1410دار المعرفة، محمد بن إدر�س الشافعي، األم،  .73، ص 6الماورد� البصر�، المرجع السابق، ج  -49
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) من الن�ام:  38اإلش�ال األول: غموض الفقرات الثالث األولى من المادة (

وردت عبارة الرهن العائم في الن�ام أر�عة مرات، المرة األولى تعلقت بتعر�فه، والثان�ة تتعلق �أولو�ة تنف�ذه،     
)، مما يث�ر التساؤل حول ما إذا �انت 5، 4والمرت�ن األخ�رت�ن وردتا �خصوص عروض التجارة في الفقرت�ن (

 وردت نصوص أخر� �الن�ام تتعلق �الرهن العائم؟

استعراض مجمل نصوص ن�ام الرهن السعود� توضح أنه يتناول الرهن الح�از� العاد� للمنقوالت،  إن    
على اعتبار أن ذلك الرهن هو األصل العام في الرهون التجار�ة، إال أنه عنون الفصل التاسع منه �أح�ام 

عة الخاصة بتلك األموال، خاصة برهن �عض األموال، خرج ف�ها على أح�ام الرهن الح�از� العاد� ن�ًرا لل�ب�
) وتكلم عن رهن مجموعة األموال 38) جاء في المادة (37) إلى (33و�عد أن عدد هذه األنواع في المواد من (

المنقولة للراهن، دون أن يب�ن أنه يتناول الرهن العائم، و�أنه افترض أن القار� �علم أو �جب أن �علم أن 
) تن�م الرهن العائم التي عرفها في المادة األولى، األمر الذ� 38دة (مضمون الفقرات الثالث األولى في الما

يث�ر التباًسا �ان �جب أن ينأ� عنه الن�ام، فهل من الواجب على القار� أن �جتهد بنفسه لكي �ستخرج من 
الح�از�  ثنا�ا الن�ام مضمون المص�لح الذ� قام المن�م بتعر�فه في المادة األولى؟، وأن �فرز ما يتعلق �الرهن

المع�ن، وما يتعلق �الرهن العائم، رغم االختالف الجوهر� ب�ن ضوا�� المص�لح�ن؟، وخاصة أن مص�لح 
الرهن العائم �عتبر مص�لًحا جديًدا على الفقه والتشر�عات العر��ة عموما، والسعود�ة خصوًصا، ومن ثم فال 

) 38الفقرات الثالث األولى من نص المادة (�م�ن لمن �جهل أصل نشأة الفكرة ومبررات �هورها أن يتب�ن أن 
من الن�ام تتناول الضوا�� العامة لفكرة الرهن العائم. 

اإلش�ال الثاني: ح�ازة الدائن المرتهن لعروض التجارة:

ال ينفذ عقد رهن عروض التجارة في مواجهة الغ�ر إالَّ �انتقال الح�ازة إلى المرتهن أو  )4/3وفقا للمادة (    
 .فإن �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا نفذ عقد الرهن �التسج�ل أو انتقال الح�ازةالعدل، 

يتب�ن لنا من خالل ذلك النص أن المن�م فرق ب�ن الرهن المع�ن والرهن العائم، فاشتر� انتقال الح�ازة في     
ي مواجهة الغ�ر إما �التسج�ل وهذا األول لكي ��ون نافًذا في مواجهة الغ�ر، أما في الرهن العائم ف��ون نافًذا ف

�عني �قاء الح�ازة في يد الراهن، أو �انتقال الح�ازة إلى الدائن المرتهن، واألول ال إش�ال ف�ه؛ ألنه األصل في 
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الرهن العائم، لكن الفرض الثاني تتعدد ف�ه اإلش�االت، إذ أن الفرض ف�ه �ون الرهن عائًما، أ� لم �قع �عد 
لعروض المرهونة، فما الحاجة إلى �ونه عائًما ما دام أنه س��ون في يد الدائن المرتهن؟، على شيء محدد من ا

إذ أن في ذلك مصادرة على فكرة الرهن العائم من أساسها، ناه�ك عن اإلش�االت المتعلقة �التزام الدائن المرتهن 
رها مما تتشا�ه معه في النوع �إدارة وحف� واستثمار هذا النوع من األموال، التي ال �م�ن تم��زها عن غ�

 والصفات والخصائص. 

المتعلق �جواز نقل ح�ازة عروض التجارة  –ولذلك نر� أن المن�م قد جانبه الصواب في الفرض الثاني     
ألنه يتنافى مع �ب�عة عقد الرهن العائم، بل مع مقتض�اته، فكان األولى �المن�م أن -إلى الدائن المرتهن 

ذ الرهن في مواجهة الغ�ر �انتقال الح�ازة في عروض التجارة المع�نة فق�، وأن يتناول حج�ة يتناول حج�ة ونفا
 في الح�ازة ونفاذ الرهن في مواجهة الغ�ر �التسج�ل في الرهن العائم. ودل�ل ذلك من ناح�ة أولى، أن انتقال

ومن ثم على تن��مه القانوني  لرهنا مفهوم بال شك على س�ؤثر جوهر�ا، إذ أن غ�ابها �عتبر أمًرا الح�از�  الرهن
الحالة التي  في غ�ابها على ذلك النحو، فال شك أن �الح�ازة ترتب� الح�از�  الرهن أح�ام كانت كامًال، فإذا

 .الرهن هذا أح�ام تحديد في األهم الدور له أشار إل�ها الن�ام السعود� س��ون 

 لهذا القانوني التن��م على الكب�ر له األثر ئم للمنقولالرهن العا في الح�ازة ومن ناح�ة ثان�ة، فإن غ�اب    
 الح�از�  الرهن في الدائن المرتهن على ف�قع الرهن، ح�ث يؤثر بال شك على حقوق والتزامات أ�راف الرهن،
المرتهن، �ما يلتزم  إلى ح�ازته انتقال وقت من االلتزام هذا و�نشأ المرهون  الشيء على �المحاف�ة االلتزام
 �الدين الوفاء قبل المرهون  �الرهن، وقد يلتزم برد المضمون  �الدين الوفاء �عد المرهون  واستثماره، ورد �إدارته

المال  استرداد وأخ�ًرا �حق للمدين الراهن عل�ه، المحاف�ة �عدم المرهون  الشيء استعمال أساء إذا ما حالة في
 .آخر تأم�ًنا قدم إذا دينه يوفي أن قبل المرهون 

ثالث: ان�فاض ق�مة عروض التجارة محل الرهن العائم:اإلش�ال ال

) " في حال �ان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، ف�جب ب�ان �م�تها وق�متها وم�ان 38/4وفًقا للمادة (    
وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. و�لتزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة للمرتهن عن المخزون من هذه 

ى أالَّ �قل الخالي من أ� حق منها عن نصف ق�مة المال المرهون، ما لم يتفق على غ�ر ذلك. العروض عل
 .و�جوز للراهن والمرتهن االتفاق على تقد�م �رف ثالث هذه التقار�ر و�لتزم الراهن بتسه�ل أدائه لمهماته"
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ن عروض التجارة وق�مته يتضح لنا من ذلك النص أن المن�م ألزم الراهن بب�ان �م�ة المال المرهون م    
وم�انه، �ما ألزم الراهن بتقد�م تقار�ر شهر�ة للدائن المرتهن عن المخزون، إال أنه أوجب أال �قل ق�مة الخالي 
منها عن نصف ق�مة المال المرهون، وتكمن اإلش�ال�ة في تلك الحال أن المن�م ر�� نسبة انخفاض ق�مة 

ها تحديًدا تح�مً�ا وهي نسبة النصف، ولذلك فالسؤال هنا ماذا لوعروض التجارة �ق�مة المال المرهون، وحدد
كانت ق�مة نصف المال المرهون المتبق�ة لم تعد �اف�ة للوفاء بدين الدائن المرتهن؟، أل�س ذلك التحديد س��ون 
في مصلحة الراهن الذ� له الحق في أن يتصرف ف�ه �الب�ع �ما �شاء �ما ال يز�د عن نصفه دون أ� تدخل 
من الدائن المرتهن، ومن ثم �م�نه إضعاف تأم�ن دائنه دون أن ��ون لألخ�ر االعتراض ما دام أنه في حدود 
 القدر الذ� نص عل�ه الن�ام، ولم يتفقا على نسبة مغايرة، وهذا ف�ه من اإلضرار بدائنه ما ال �خفى على أحد.

لقانون التجار� الفرنسي المعدل في من ا 50)527/6ورغم تشا�ه النص السعود� مع نص المادة رقم (    
 ، إال أن القانون الفرنسي لم ينص على تلك النسبة، إذ نص على أنه"29/1/2016

في حال �ان الرهن غ�ر ح�از�، ��ون المدين مس�وًال عن حف� نوع و�م�ة المخزون وفقا للشرو� -
�لتزم المدين �عدم انخفاض ) من القانون المدني وفي هذه المادة. و 1137المنصوص عل�ها في المادة (

ق�مة المخزون، وعل�ه إفادة الدائن �حالة الرهن المضمون و�ل الحسا�ات واإلجراءات والمعامالت 
 المتعلقة �ه. 

% من ق�مته المذ�ور في عقد الرهن، �حق للدائن �عد إشعار  10في حال انخفاض ق�مة المخزون عن -
لمرهون، أو تسديد جزء من المال المضمون �ه الرهن المدين الم�البة �التعو�ض، أو إعادة المال ا

 بنسبة انخفاض الرهن".
% من ق�مته المذ�ورة، �حق للدائن �عد إشعار المدين  20في حال انخفاض المخزون إلى أقل من -

 م�البته �التعو�ض، وسداد �امل الديون، و�نهاء صالح�ة الرهن".

50" - « Art. L. 527-6.-Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks
en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil et au présent article.  
« Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il tient à la disposition du créancier un état 
des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.  
« Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans 
l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le 
remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.  
« Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, 
après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue." 
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بت�ن �سمح �انخفاض الق�مة إل�هما، وأع�ى للدائن خ�ارات و�تضح لنا من النص الفرنسي أنه تكلم عن نس    
% �ان له ثالثة خ�ارات: إما أن ��الب 10في �ل�هما حسب شدة االنخفاض، فإذا انخفضت الق�مة إلى 

�التعو�ض أو أن ��الب �إعادة المال الذ� خرج وأد� إلى انخفاض الق�مة، أو أن �سدد جزء من المال المرهون 
نخفض من ق�مة المال المرهون. يواز� ق�مة ما ا

% فللدائن أن �ختار ب�ن: الم�البة �التعو�ض أو الم�البة �سداد �امل 20أما إذا انخفضت الق�مة إلى     
 الدين المضمون �الرهن و�نهاء عقد الرهن.

ح �سقو� وتلك النسبة التي حددها الن�ام الفرنسي ال تسمح للمدين الراهن �التالعب، إلى الحد الذ� �سم    
% الم�البة �فسخ 20ق�مة الضمان من الناح�ة الواقع�ة، إذ �حق للدائن المرتهن في حال انخفاض الق�مة إلى 

عقد الرهن وسداد الدين �أكمله. إذ لن ينت�ر الدائن حتى �صل المدين �األموال المرهونة إلى نصف ق�متها، 
والراهن. وهذا ف�ه حفا� على التوازن ب�ن مصلحتي الدائن المرتهن 

و�ناء على ما سبق نر� أن المن�م السعود� قد أهدر مصلحة الدائن المرتهن بتحديد تلك النسبة الكب�رة،      
وخاصة في الحال التي تكون أقل من ق�مة الدين المضمون �الرهن. 

 اإلش�ال الرا�ع: التنف�ذ على عروض التجارة في الرهن العائم:

 المادة هذه ) من1الفقرة ( في عل�ه المنصوص الرهن على التنف�ذ أنه " ��ون ) على 38/2نصت المادة (     
 الواردة األوصاف ذات الراهن أموال جم�ع وتكون  �الرهن، المضمون  �التزامه إخالل المدين واقعة تحقق عند
لنص أن و�تضح لنا من ذلك ا .�الرهن" مشمولة االستحقاق تار�خ ح�ازته في وفي له المملو�ة عقد الرهن في

المن�م قرر أن جم�ع أموال المدين تكون مشمولة �الرهن إال أنه لم �حدد آل�ة تع��ن المال الذ� س�تم التنف�ذ 
عل�ه، وهل س��ون هذا التحديد ب�د الراهن �اعتباره صاحب المال؟ وهو األولى �التحديد؛ تأس�ًسا على أن الهدف 

لى اعتبار أن الدائن المرتهن ل�س له في النها�ة إال من إقرار الرهن العائم في األساس هو مصلحته، وع
 الحصول على دينه المضمون �الرهن، أنه يتساو� لد�ه التنف�ذ على أ� من األموال التي �غ��ها الرهن العائم.

أم أن االخت�ار ��ون ب�د الدائن المرتهن؟؛ تأس�ًسا على أن الرهن العائم تم على خالف األصل وهو �ون الح�ازة 
 يد الدائن المرتهن. أم أن االخت�ار ��ون لقاضي التنف�ذ.في 
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ونر� أن األوفق واألكثر عدًال أن يترك أمر تحديد المال الذ� يتم التنف�ذ عل�ه للمدين الراهن، إذ �قوم     
جل بتحديد أنسب األموال التي يتم التنف�ذ عل�ها والتي ال تؤثر على حال تجارته، التي تقرر الرهن العائم من أ

استمرارها. ومن ناح�ة أخر� فلن يؤثر ذلك على مصلحة الدائن المرتهن الذ� �ستو� عنده التنف�ذ على أ� من 
أموال مدينه ما دام أنه س�حصل في النها�ة على دينه. 

المطلب الثاني
 تق��م الرهن العائم لعروض التجارة في الن�ام السعود�

لرهن العائم لعروض التجارة في ن�ام الرهن التجار� السعود� من �م�ن تق��م النصوص المتعلقة �أح�ام ا    
خالل ب�ان الجوانب اال�جاب�ة والسلب�ة للفكرة ذاتها، ومد� نجاح المن�م في تن��م أح�امها على نحو يبرز ف�ها 

الجوانب اإل�جاب�ة و�جعل الفكرة سهلة الت�ب�ق من الناح�ة العمل�ة، وذلك في فرع�ن على الترت�ب: 

 فرع األولال

الجوانب السلب�ة لفكرة الرهن العائم لعروض التجارة
�م�ن حصر أهم الجوانب السلب�ة لفكرة الرهن العائم لعروض التجارة في النقا� اآلت�ة: 

عدم ثبات سعر العروض محل الرهن العائم: من أهم الجوانب السلب�ة للرهن العائم لعروض التجارة أن محل -1
رضة للتغ��رات والتقلبات المستمرة ب�ن االرتفاع واالنخفاض، سواء �الب�ع والشراء من ناح�ة، الرهن ��ون دائًما ع

 أو الرتبا� أسعار تلك العروض �قواعد العرض وال�لب، و��روف السوق الذ� تباع ف�ه.  

�ن يتقدمون التأث�ر على الضمان العام للدائن�ن في حال إفالس الراهن، إذ من المعروف أن الدائن�ن المضمون-2
على الدائن�ن العادي�ن عند التنف�ذ على أموال المفلس �عد الح�م بتصف�ة أمواله، ومن ثمَّ لن تكون إلجراءات 
اإلفالس أ�ة فائدة عمل�ة، �سبب حبس �ل أموال المفلس لصالح الدائن المرتهن في الرهن العائم، بل إنه قد 

ا�لة دائن�ه من خالل رهن �ل أمواله رهًنا عائًما �االتفاق ��ون وس�لة لتهرب الراهن من أح�ام اإلفالس، ومم
 .51مع الدائن المرتهن

51 - Iris H-Y Chiu, op. cit., p.714. 
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العام على عروض التجارة، وحق المدين المؤ�د والثابت  الدائن المرتهن في الضمان التعارض الدائم ب�ن حق-3
ون ح�از�ة �صعب حلها، وخاصة في حال إقرار ره نزاعات قد يؤد� إلى التصرف في تلك العروض، وذلك في

عاد�ة على العروض المرهونة رهًنا عائًما، والتي أجاز الن�ام للمدين الراهن أن يبرمها وأع�ى أولو�ة للدائن 
 المرتهن رهًنا ح�ازً�ا عادً�ا على الدائن المرتهن رهًنا عائًما.

ن الن�ة، لذلك شر� تسج�ل الرهن العائم لعروض التجارة ل�س �افً�ا لالحتجاج �ه في مواجهة الحائز حس -4
إذا انتقلت تلك العروض المرهونة رهًنا عائًما إلى ح�ازة حائز حسن الن�ة، فله االحتجاج �ح�ازته على الدائن 
المرتهن، فالتسج�ل هنا إنما هو منحة �قدمها المن�م للدائن�ن العادي�ن إلعالمهم �أن على البضائع حًقا نافًذا 

دودة ألنها ال تستند إلى تع��ن ذاتي إنما إلى وصف عام لمنقوالت في مواجهتهم، وهي عالن�ة ناقصة غ�ر مح
�م�ن أن تتشا�ه، وال تكفي في ذاتها العتبار الحائز الجديد س�ئ الن�ة، لذلك فهي حما�ة ناقصة تستند أساًسا 

 . 52جنائيال إلى الحق الع�ني، و�نما إلى الثقة في أمانة المدين، أو اإلشراف اإلدار�، أو إلى رهبة الجزاء ال

و�بدو ذلك في حال ق�ام الراهن بنقل ح�ازة �ل البضاعة المرهونة رهًنا عائًما إلى شخص من الغ�ر، هنا      
نقول نعم من حق الدائن المرتهن أن ��لب إسقا� األجل والم�البة �الدين، لكن س��ون مر�زه في تلك الحال 

ئز حسن الن�ة �الرهن العائم؛ ن�ًرا ألنه في الغالب لن مر�ز الدائن العاد�، إذ لن �ست��ع االحتجاج على الحا
�ست��ع إثبات أن عروض التجارة التي تم تسج�ل رهنها، هي ذاتها التي في ح�ازة الغ�ر. ولذلك وجب على 
المن�م الذ� �سمح بترك المال المرهون في ح�ازة الراهن أن يرتب ن�اًما مقابًال �حمي حقوق المرتهن التي 

 .53لمالتعلقت بذلك ا

امتداًدا للملحو�ة السا�قة فإن الرهن العائم لعروض التجارة �تأم�ن ع�ني �فقد أحد أهم أجنحة الحما�ة التي  -5
تقررها التأم�نات الع�ن�ة لصاحبها، وهي فكرة التتبع، إذ لن �م�ننا أن نتكلم عن فكرة التتبع في عروض التجارة 

وفًقا للنشا� العاد� لصاحبها، و�ذا �ان ذلك هو المن�ق العاد�  المتفق على دخولها في عمل�ات الب�ع والشراء
لفكرة الرهن العائم التي تت�ح للمدين الراهن أن يتصرف في عروض التجارة �الب�ع والشراء، إال أن نصوص 
 الن�ام السعود� نفسه تؤ�د ذلك، إذ ال يوجد بها أ� نص يتناول حق التتبع إال في الرهن الح�از�، أما العائم

 .147ص  ،1/1/1969سالمة، الرهن ال�ل�ق للمنقول، مصر، مجلة العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة،  أحمد - 52
 .230الموضع السابق، المرجع السابق، ص  - 53
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فلم يتكلم �شأنه إال عن الجناح اآلخر المقرر لحما�ة الدائن المرتهن وهو الحق في التقدم على الدائن�ن العادي�ن 
 عند التزاحم. 

ونر� أنه �م�ن التغلب على ذلك الجانب السلبي في الفقرت�ن السا�قت�ن من خالل تبني موقف الفقه      
ال المثلي أو ختمه ��بٍع أو ختٍم خاص �م�زه عن غ�ره، �ما اإلسالمي في رهن المال المثلي، وهو �بع الم

، فكل ما ال �عرف �ع�نه 54عل�ِه أو عند أم�ٍن يوَضُع" ... قال بن عاصم المالكي "وجاَز رهُن الع�ِن ح�ُث ُ�ْ�َبعُ 
من  �ره. فال�عام وغ55ِإن لم ُ�ْ�َبْع عل�ه أو ��ون عند أم�ٍن امتنع م�لقًا، و�شمل ذلك �ل ما ��ال أو يوزن 

المثل�ات التي ال تعرف �ع�نها ال �جوز رهنها إال أن ��بع عل�ها، وال ��بع على الحلي حذرا من اللبس �ما 
 .56ألنه �عرف �ع�نه، وجوز األئمة الكل م�لقا ،�فعل ذلك في سائر العروض

مواجهة الغ�ر، يتناقض  ) انتقال الح�ازة إلى الدائن المرتهن حتى ��ون نافًذا في4/3إجازة المن�م في المادة (-6
 في مع أهم المقومات التي قامت على أساسها فكرة الرهن العائم، وهي �قاء الح�ازة في يد الراهن للتصرف

  .للتنف�ذ موجب إخالل �حدث ما االعت�اد�ة أعماله االقتصاد�ة في استثمارها أو المرهونة األموال

ى صاحب الرهن العائم عند التزاحم ب�نهما �غض الن�ر أخذ المن�م �مبدأ أولو�ة صاحب الرهن الح�از� عل-7
عن أسبق�ة التسج�ل من شأنه إضعاف ضمان الدائن المرتهن رهًنا عائًما، األمر الذ� قد يؤد� إلى إحجام 

 شر�ات التمو�ل عن اللجوء إلى الرهن العائم رغم حاجة الكث�ر من المؤسسات االستثمار�ة إل�ه.

 الفرع الثاني
جاب�ة للرهن العائم لعروض التجارةالجوانب اإل�

رغم الجوانب السلب�ة للرهن العائم السابق ب�انها، إال أن الجوانب اإل�جاب�ة �ه تفوق جوانبه السلب�ة �ش�ل  
 كب�ر، ومن أهم هذه الجوانب:

ام في نكت العقود واألح�ام، تحق�ق: محمد عبد السالم - 54 محمد، دار اآلفاق  محمد بن محمد بن محمد، أبو ��ر ابن عاصم الق�سي المالكي، تحفة الح�َّ
 .31، ص 1م، ج  2011-هـ  1432، 1العر��ة، القاهرة، � 

عبد الرحمن األخضر األخضر�، ال�مامة لل�باعة  تحق�ق: أبوابن الحاجب الكرد� المالكي، جامع األمهات،  عثمان بن عمر بن أبي ��ر بن يونس - 55
 .377م، ص 2000-هـ 1421، 2� والنشر والتوز�ع، 

 .87، ص 8المرجع السابق، ج القرافي،  - 56

312



السعود� الن�ام في و�ش�االته التجارة لعروض العائم الرهن ضوا�ط

2019يوليو  –العدد العاشر  –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية 

مرارها الشر�ات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وال تتم�ن من الحصول على التمو�ل الالزم الست تم��ن-1
في مباشرة نشا�ها �سبب �ب�عة أموالها غ�ر المفرزة، من الحصول على ما تحتاجه من التمو�ل الالزم لها، 
وذلك ��ون في األحوال التي ال تكفي أموال الشر�ة المفرزة لقبول شر�ات التمو�ل منحها القروض التي 

 .  57تحتاجها

ي مباشرة نشا�ه، دون أن �ض�ر إلى تسل�م المال الذ� له االستمرار ف يت�ح الراهن يد في الح�ازة �قاء -2
�عمل ف�ه إلى دائنه، وال شك أنه س��ون أقدر وأكفأ من دائنه على استخدامه �الش�ل الذ� �حقق له أفضل عائد 

 أمواله إدارة في وخبرة كفاءة صاحب الراهن أن �اعتبار العائدات عل�ه أفضل يدر و�ما مم�ن  �ما يناسبه،
 عمله أدوات من المدين حرمان أن كما ، المرهون  على المحاف�ة في من غ�ره أنه  أحرص كما ،واستثمارها

ديونه، �سبب نزع أدوات عمله التي �م�نه من خاللها تسديد  أنه لن يتم�ن من تسديد �عني إنتاجه ووسائل
 .معا والدائن المدين صالح غ�ر في وهذا دينه،

إلى رهن المنقول دون التجرد من ح�ازته �مثل تقدًما في الفكر القانوني،  ولذلك قال �عض الفقه إن االتجاه    
.  58واستجا�ة لضرورة العصر، ول�س فق� انع�اًسا لحالة ضرورة فرضتها �عض االعتبارات االقتصاد�ة

توف�ر الوقت والجهد والمال، إذ أن �هور األفكار الجديدة في مجال الضمانات مثل الرهن العائم ورهن -3
لم تكن الضمانات العاد�ة األخر� تست��ع تأديته.  المنشآت، تمو�ل في ؤد� دوًرامنشأة االقتصاد�ة، جعلها تال

موجودات  الضمانات لشر�ات التمو�ل، برهن �ل لمنح وشامل متكامل و��في ن�ام ومن ثم فاخت�ار الدولة إنشاء
تنعدم.  لم إن األدوات التقل�د�ة في الضمان، إلى يؤد� إلى قلة الحاجة االتفاق، نفس في واآلجلة المدين الحال�ة

األمر الذ� دعا لجنة قانون التجارة الدول�ة من خالل دل�ل األونس�ترال التشر�عي �شأن المعامالت المضمونة 
إلى توج�ه الدول �ضرورة تبني فكرة إقرار الضمانات العامة على �امل موجودات المدين مع تم��نه من مباشرة 

 60العشرات من العقود المتزامنة أو المتتال�ة من الرهون العاد�ة. أنه يوفر على المدين إبرام  . �ما59نشا�ه

57 - - Leonard D Adkins. op. cit., p. 10. 
 .166المرجع السابق، ص  سالمة، أحمد - 58
 .114، ص 70دل�ل األونس�ترال، المرجع السابق، بند  - 59

60 - Katarzyna KOLARSKA, op. cit., P. 89. 
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الرهون الح�از�ة التقل�د�ة تقوم في األساس على فكرة حبس محل الرهن، وال شك أن ت�ب�ق ذلك في مجال -4
� إلى التأث�ر على أهم س�ؤد-وفًقا لتعر�� الن�ام السعود� –عروض التجارة �ما تشمله من سلع ومنتجات 
 أدوات االستثمار االقتصاد� والتجار� �الدولة. 

األش�اء  على المحاف�ةح�ازة الدائن المرتهن لعروض التجارة قد �حمله أعباء ال قبل له بها، إذ يلتزم �-5
نقوالت تحتاج �ح�م المرهونة واستغاللها واستثمارها، وقد ال ��ون لد�ه الخبرة الكاف�ة للق�ام بذلك، �ما أن هذه الم

�ب�عتها إلى توف�ر األماكن الالزمة لتخز�نها والحفا� عل�ها. ومن ثمَّ فإن ت�ب�ق أح�ام الرهن العائم من شأنه 
 أن �عف�ه من �ل هذه األعباء.

ال�اتمة 

 ونب�ن ف�ها أهم النتائج والتوص�ات:

نتائج البحث:أوال: 

لدراسة ما �أتي: أهم النتائج التي توصلنا إل�ها من خالل ا     

إن مص�لح عروض التجارة في مفهوم ن�ام الرهن التجار� يدخل تحت إ�ار المص�لح االقتصاد� رأس -1
المال العامل، إال أنه �ختص فق� �السلع والمنتجات التي ل�س لها سجالت ملك�ة رسم�ة وتستخدمها المنشأة 

 .ال�ب�عي نشا�ها مزاولة خالل للب�ع تعرضها أو االقتصاد�ة،

إن المن�م جانبه التوف�ق في اإلشارة إلى ن�ر�ة الرهن العائم �ش�ل عام، سواء تعلقت �عروض التجارة أم  -2
) دون اإلشارة إلى أنها تتعلق �ه، 38�غ�رها، إذ إنه تناول ضوا�� الفكرة في الفقرات الثالث األولى من المادة (

ت تتعلق �الرهن العائم، إال إذا �ان �علم �خصائصه وال �م�ن لمن �قرأ النص أن �ستدل على �ون تلك الفقرا
عائًما...الخ"، أ�  رهًنا عروض التجارة رهن كان حال وضوا��ه، بدل�ل أنه است�رد في الفقرة الرا�عة وقال "في

كأنه �ان �قول أن الفقرات السا�قة تتعلق �الرهن العائم عموًما، إال أنه في حال تعلق هذا الرهن �عروض التجارة، 
ف�جب أن تتوافر ف�ه الضوا�� التي أشار إل�ها في الفقرت�ن الرا�عة والخامسة، وتلك الص�اغة ف�ها لبس �ان 

 �جب أن ينأ� عنه المن�م.
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إّنه رغم المزا�ا العديدة للرهن العائم و�ونه أصبح ضرورة اقتصاد�ة إال أن التن��م الحالي للرهن العائم -3
الح الدائن�ن العادي�ن للخ�ر في حال رهن مجموع أموال المدين لعروض التجارة من شأنه أن �عرض مص

 �االتفاق ب�ن الدائن والمدين على رهنها ��ًدا و�ضراًرا بدائن�ه.

إن شر� تسج�ل الرهن العائم لعروض التجارة لن ��ون دل�ًال �افً�ا في مواجهة الحائز حسن الن�ة؛ ألن-4
ول�س لها ضا�� �م�ن تع��نها تع��ًنا ذاتً�ا بناء عل�ه، آحادها عروض التجارة من المثل�ات التي تتشا�ه في 

لكنها تعتمد على وصف عام لمنقوالت �م�ن أن تتشا�ه، وال تكفي في ذاتها العتبار الحائز الجديد س�ئ الن�ة، 
 لذلك فهي حما�ة ناقصة. 

دائن المرتهن، يتناقض مع األساس إّن إجازة المن�م انتقال ح�ازة عروض التجارة المرهونة رهًنا عائًما إلى ال-5
) والذ� أع�ى ف�ها 38الذ� �قوم عل�ه الرهن العائم، والذ� أشار إل�ه المن�م نفسه في الفقرة الثالثة من المادة (

 موجب إخالل لم �حدث ما االعت�اد�ة أعماله االقتصاد�ة في استثمارها أو المرهونة األموال في التصرف للراهن
  .للتنف�ذ

رهن العائم لعروض التجارة �فتقد أهم سمات التأم�نات الع�ن�ة، والتي ُقررت من أجل توف�رها وهي حق إّن ال-6
التتبع، ولم يتضمن الن�ام أ�ة نصوص تتناول فكرة تتبع عروض التجارة في الرهن العائم، و�ن �ان ن�م حق 

 التقدم.

ر الوس�لة المثلى لرضاء شر�ات التمو�ل إقراض انه رغم الع�وب التي تعتر� فكرة الرهن العائم إال أنها تعتب-7
 المستثمر�ن، الذين ل�س لديهم أموال مفرزة ذات ق�مة مال�ة تسمح �ضمان القروض التي يبغون الحصول عل�ها.

: التوص�ات:ثانً�ا

في نها�ة البحث ير� الباحث أن هناك �عض التوص�ات فرضتها النتائج التي توصل إل�ها، وتتمثل تلك    
 ص�ات ما �أتي:التو 

) من ن�ام الرهن التجار�، �ح�ث تش�ر إلى التم��ز 38نوصي المن�م العمل �إعادة ص�اغة نص المادة (-1
 ب�ن الرهن العائم للمنقوالت �صفة عامة، و��ن الرهن العائم لعروض التجارة �ش�ٍل خاص.
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لة المنشأة متعثرة، وال سب�ل إلى نوصي المن�م �أن �ح�ر على الراهن اللجوء إلى الرهن العائم إن �انت حا-2
 إنهاضها من تعثرها، حتى ال يتخذ وس�لة لإلضرار بدائن�ه العادي�ن �االتفاق مع الدائن المرتهن. 

نوصي المن�م �أن ينهل من مع�ن الفقه اإلسالمي في ما يتعلق �ضا�� تع��ن األموال المثل�ة، وت�ب�قها -3
من خالل �بع وختم �ل عروض التجارة التي تدخل تحت عباءة على الرهن العائم لعروض التجارة، وذلك 

الرهن العائم، التي وقع عل�ها الرهن والمستجدة �ما �م�زها عن غ�رها، �ح�ث �م�ن االحتجاج بها أمام الغ�ر 
 حسن الن�ة، وعدم االكتفاء بتسج�ل هذه األموال فق�. 

التزاحم ب�ن أصحاب الرهون الح�از�ة العاد�ة  نوصي المن�م �أن �أخذ �مبدأ أسبق�ة تسج�ل الرهن عند -4 
وصاحب الرهن العائم، حتى ال تحجم شر�ات التمو�ل عن اللجوء إلى فكرة الرهن العائم، �سبب ضعف االئتمان 
المترتب عل�ه، أو على األقل أن �ساو� ب�نهما في المرتبة، �غض الن�ر عن التسج�ل، أو أن يترك األمر 

مع إلزام الراهن بتسج�ل الرهن الحائز في جم�ع األحوال حتى ��ون الغ�ر على علم  لمحض إرادة المتعاقدين،
�ه، ومن ثم ��ون الدائن المرتهن رهًنا ح�از�ا �الخ�ار ب�ن أن يرتضي بتقدم الدائن المرتهن رهًنا عائًما عل�ه، أو 

أن يرفض الضمان المرهون رهًنا عائما المقدم من الراهن. 

ورة إفراد أح�ام للمنقوالت الماد�ة تفترق عن المنقوالت غ�ر الماد�ة الختالف �ب�عة �ل نوصي المن�م �ضر -5
 منها ومن ثم اختالف شرو� ق�امه وآثاره ومد� االحتجاج �ه أمام الغ�ر.

نوصي �إضافة الرهن العائم �أحد مفردات توص�ف مقرر التأم�نات الع�ن�ة في درجة الب�الور�وس �اعتبار -6
 ا من الرهون له ضوا��ه وأر�انه مثل الرهن الح�از� والعقار�.  أنه أصبح نوعً 
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 المل�ص:
صعو�ات التي تواجه تن��م إجرام األفراد على متن المح�ات الفضائ�ة، سواء ف�ما هناك �عض ال ال ر�ب أن

يتعلق �األنش�ة الفضائ�ة الس�اح�ة أو االستكشاف�ة، ولكن القض�ة األكثر تعق�دًا هي في ��ف�ة تن��م ال�واقم 
لتعامل مع العاملة لمدة �و�لة لد� استكشاف الفضاء؛ ولذلك، س��ون من الضرور� وضع نصوص عقاب�ة ل

الجرائم التي �م�ن أن ترتكب في مح�ة فضائ�ة دول�ة . 
على الش�ل  قواعد االختصاص الجنائي على متن المحطات الفضائ�ة الدول�ة،دراسة  ح�ث عالجنا موضوع  

وهذا ما خصصنا له المبحث األول، ثم �عد  اإل�ار القانوني لمح�ة الفضاء الدول�ةالتالي، فقد تناولنا بدا�ة 
 وهذا ما �حثناه �المبحث الثاني. ،إش�ال�ة العدالة الجنائ�ة على متن المح�ة الفضائ�ة الدول�ة علىك عالجنا ذل

Abstract: 

There are some difficulties facing the regulation of individual’s crimes on space 
stations either that concerning tourism or exploration activities. The most issue that 
deserving research is that relating to the penal regulations governing the works that 
carried out by teams whom working for a long-time period in the field of space 
exploration.  

This research entitled “  Rules of criminal jurisdiction applicable to the activities on 
international space stations  “  has been dealt with into two main chapters:  while 
Chapter One focuses on the legal framework of the International Space Stations, 
Chapter Two dealt with the problem of the application of criminal justice to the 
crimes committed on International Space Stations.   
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 أوًال: المقدمة
اختراق مح��  است�اعلقد تم�ن اإلنسان في القرن العشر�ن من تحق�ق أبرز إنجازاته على اال�الق عندما    

ء أقمارًا صناع�ة ومح�ات فضائ�ة، كو�به وح� �أقدامه وآالته على �هر الكواكب األخر�، وترك في الفضا
تدور حول األرض لترصـــد حر�تها وما �حدث فوقها وفي مح��ها، ترســـل المعلومات تباعًا وتكتشـــف ال�اهرة 
الكون�ة، �ما غاص في �ا�نها وفي أعماق مح��اتها، فأكتشـــف من �نوزها ما اكتشـــف وأســـتخرج من خ�راتها 

على يد�ه المســافات، فأصــبح العالم صــغ�رًا رغم أتســاع رقعته  الكث�ر فتم�ن من توف�ر ســبل الح�اة، وتالشــت
 �فضل تجاوز اإلنسان لسرعة الصوت.  

فعصــــــــرنا  وه�ذا، فاكتشــــــــاف الفضــــــــاء الخارجي فتح أمام البشــــــــر�ة إم�ان�ات التقدم على �افة األصــــــــعدة؛   
ل ذهبت األنش�ة الحاضر �متاز �الت�ور السر�ع،  فأضحى الفضاء الكوني غ�ر محصور �االستكشافات، ب

الفضــــــــــائ�ة  إلى أ�عد من ذلك، و�شــــــــــهد على ذلك التقدم في مجال تقن�ات وتكنولوج�ات الفضــــــــــاء، و�خالف 
الت�ور في أنشـــ�ة الق�اع الخاص في هذا المجال �آفاقه الجديدة التي ُفِتحت أمام البشـــر�ة، وأدت إلى نشـــوء 

صــــــاد�ة المســــــتدامة؛ فكانت هذه ال�اهرة محًال لالهتمام آثار �الغة األهم�ة في المجال القانوني، والتنم�ة االقت
 و�الذات ما إذا �ان مثل هذا الحديث يؤثر على الب��ة االستثمار�ة ام ال!العالمي 

 النصف الثاني في اإلنسان�ة م�نت الفضائ�ة، العلوم في المتسارعة التقن�ة والت�ورات ، فالمتغ�راتو�التالي   
 )1( االتحاد السوف�تي(سا�قًا) قبل من وذلك الخارجي، الفضاء إلى مر�بة أول إ�الق من العشر�ن، القرن  من

  �لم. 900دارت المر�بة حول األرض على ارتفاع  وقد األول)، (سبوت�نك اسم عل�ها ، وأ�لق1957
ومع تنامي األنش�ة الفضائ�ة وتنامي عدد الدول الناش�ة في الفضاء الكوني، �ات الفضاء الخارجي �حتل  

، وتتجه للق�ام )2(انة جوهر�ة، ل�س �النسبة إلى هذه الدول فق�، و�نما لكل الدول التي لم تستثمر فضائ�ًا �عدم�
بذلك مستقبًال أ�ضًا، األمر الذ� �جعل من الفضاء مورداً مهمًا للجم�ع؛ ألن التكنولوج�ا والعلوم الفضائ�ة �اتت 

 .)4(ة المستدامة والتقدم االقتصاد� والتكنولوجي للدول، للتنم�)3(تسهم على نحو متزايد في مجاالت متنوعة

 .385، ص2018جوان  49، ع سان�ة ، جامعة قسن��نة ، الجزائرلدولي للفضاء الخارجي ، مجلة العلوم اإلند.منال يو�ورو ، الن�ام القانوني ا )1(
 .385، ص2018جوان  49، ع سان�ة ، جامعة قسن��نة ، الجزائرد.منال يو�ورو ، الن�ام القانوني الدولي للفضاء الخارجي ، مجلة العلوم اإلن )2(
 .11، ص 2013لفضائي ، منشورات ز�ن الحقوق�ة ، ب�روت ، د. ج�هان فق�ه ، عقود البث ا )3(
 .11، ص 2013د. محمد نصر محمد ، الحما�ة الجنائ�ة للنقل الجو� ، م�تبة القانون واالقتصاد ، السعود�ة ،  )4(
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 (International Space )1(ومن أهم تكنولوج�ات الفضاء، مح�ة الفضاء الدول�ة   
Station( )وتختصرISS ( ،والتي تعد من أعقد المشار�ع العلم�ة التي قام اإلنسان �إنجازها على مدار التار�خ

ان �إرساله نحو الفضاء الخارجي حتى يومنا الحاضر، وهذا الك�ان الشب�ه وهي بال شك أكبر ��ان قام اإلنس
�القمر الصناعي والذ� يدور حول األرض �عمل مختبر للتكنولوج�ا الحديثة ومنصة مراقبة تساعد في اال�حاث 

 رجي.الفلك�ة والب���ة والج�ولوج�ة، وموقع قابل للس�ن من قبل البشر، وموجود �ش�ل دائم في الفضاء الخا
و�عتبر من أهم الت�ورات ف�ما يتعلق �المح�ات الفضائ�ة هو بروز فكرة الس�احة الفضائ�ة ف�م�ن لها أن   

تكون أكبر دفعة تلقتها صناعة الفضاء؛ وتعتبر من أكبر التحد�ات التي تواجه الن�ام القانوني في الفضاء 
عامة والمح�ات الفضائ�ة خاصة. 

 الدراسة. مش�لةثان�ًا : 
ن جوهر المش�لة ��من في أن الحاجة �اتت ماسة إلى قواعد قانون�ة تن�م سلوك األفراد إذا صدرت منهم إ  

أفعال غ�ر مشروعة على متن مح�ات الفضاء الدول�ة، و�التالي، فما هو القانون الواجب الت�ب�ق عندما 
نبغي أن ت�بق؟ و��ف �قترف فرد جر�مة على متن مح�ة فضائ�ة دول�ة؟ وماهي النصوص الجنائي التي ي

و��ف س�تم فرض يتم تنف�ذ هذه القواعد؟ وما هو تفس�ر اقتراف السلوك اإلجرامي على متن المح�ة الفضائ�ة؟ 
 العقو�ة عند ارتكاب جرائم على متن هاته المح�ة؟

 ثالثًا: أهم�ة البحث.
�حق رواد الفضاء أو األفراد  تتمثل أهم�ة الدراسة في تصديها إلى مد� إم�ان�ة ترت�ب المس�ول�ة الجنائ�ة  

العادي�ن المق�م�ن في المح�ة الفضائ�ة في حال ارتكابهم أفعال غ�ر مشروعة، ولهذه الدراسة أهم�ة أ�ضًا 
�سبب اتساع النشا� الفضائي الذ� لم يبقى محصوراً ب�ن دولت�ن (الوال�ات المتحدة االمر���ة واالتحاد السوف�تي 

لقت لتأخذ محل ومهام ألف �م في الساعة. وأ� 28��لومترا عن س�ح �و�ب األرض و�سرعة  390هي مح�ة فضاء دول�ة تدور على ارتفاع  )5(
خارج  المح�ة الفضائ�ة الروس�ة م�ر، و�تم اإلشراف عل�ها بتعاون دولي. هدفها تحض�ر اإلنسان لتمض�ة أوقات �و�لة في الفضاء، و�جراء التجارب

دول أور��ة، بدأ بنائها سنة   10و من�قة الجاذب�ة األرض�ة. تم بنائها �موجب تعاون دولي �ق�ادة الوال�ات المتحدة وروس�ا وتمو�ل من �ندا وال�ا�ان
مل�ار يورو. على متن المح�ة الدول�ة هذه اللح�ة أر�عة رواد. يوجد هناك على األقل أر�عة مختبرات تحتو� على أجهزة  100، و�لغت تكلفتها 1998

 المعلومات، من المز�د على وللحصول ات الجديدة.إلجراء �حوث واسعة الن�اق في مجاالت مختلفة مثل المواد، السائل، علوم الح�اة واالحتراق والتقن�
 الموقع... ز�ارة يرجى

. last visited on  5 Dec. 2018(.https://ar.wikipedia.org/wiki  
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من أجل الق�ام  )1(، بل أكثر من ذلك، ح�ث انشأت الشر�ات الخاصة� وًال آخر "سا�قًا" )، بل اتسع ل�شمل د
 �عمل�ات االستكشاف لتلك االجرام السماو�ة من خالل إ�الق المح�ات الفضائ�ة في الفضاء الخارجي.

، إش�االت قواعد االختصاص الجنائي على متن المحطات الفضائ�ة الدول�ة إن التأ��ر القانوني لموضوع  
وجه التحديد، لم �ح� �الدراسة والبحث القانوني المناسب و�القدر الكافي من االهتمام من لدن الباحث�ن،  على

رغم أهم�ته �اعتباره ين�م جانبًا مهمًا إلدارة وتس��ر المح�ات الفضائ�ة، ومرتكزًا أساس�ًا للنشا� االقتصاد�، 
 ،القانون الجنائي على مح�ة الفضاء الدول�ةاختصاص قواعد ومن هنا جاءت فكرة البحث التي تتمحور حول 

 وخاصة �عد �هور الس�احة الفضائ�ة.
 را�عًا : منهج�ة البحث 

قواعد االختصاص الجنائي على متن المح�ات الفضائ�ة اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع من خالل دراسة: 
ة واالتفاق�ات الدول�ة، ووضع الدول�ة، دراسة تحل�ل�ة استشراف�ه من خالل تحل�ل �عض النصوص التشر�ع�

�عض الضوا�� والمعاي�ر التي يتسنى �مقتضاها تق��م فكرة قواعد االختصاص الجزائ�ة على متن المح�ة 
 الفضائ�ة الدول�ة، وذلك من خالل اللجوء إلى �تب القانون الجنائي والكتب المتخصصة. 

لمتواضع في قلة إن لم تكن ندرة الدراسات و�م�ن إرجاع أبرز الصعو�ات التي اعترضت انجاز هذا البحث ا 
القانون�ة المتخصصة حول موضوع قواعد االختصاص الجنائي على متن مح�ات الفضاء الدول�ة، والتي تر�ز 
في أغلبها على قانون الفضاء الخارجي عامة، وحتى منها التي اعتنت �موضوع الدراسة تبقى في أغلبها غ�ر 

 متن مح�ات الفضاء الدول�ة.متخصصة �الجرائم الواقعة على 
 خامسًا : خطة البحث.      

تدعونا إلى أن نضع مخ��ًا التحد�ات القانون�ة لمح�ات الفضاء الخارجي في �ل القانون الجنائي؛ دراسة    
األح�ام لمناقشتها وتحل�لها ومن ثم وضع المعالجات لها، وذلك على الش�ل التالي، سوف نشرع بدا�ة بتناول 

إش�ال�ة  وهذا ما سوف نخصص له المبحث األول، ثم �عد ذلك نقف على ،مح�ة الفضاء الدول�ةالعامة ل
 وهذا ما �عالجه المبحث الثاني. ،العدالة الجنائ�ة على متن المح�ة الفضائ�ة الدول�ة

. وتتولى هذه الشر�ات بناء  2011شر�ة في عام  100شر�ة متخصصة �استكشاف الفضاء حول العالم، �المقارنة مع   700تتواجد ال�وم نحو  )1(
 10ر الصوار�خ وتقد�م خدمات التخ��� للبعثات الفضائ�ة ومراقبة المخا�ر المحدقة ��و�ب األرض، وعلى مد� السنوات العشر الماض�ة، تم استثما

% من تلك االستثمارات عبر صناديق رأس المال االستثمار�ة وشر�ات  75مل�ار دوالر أمر��ي في الق�اع الفضائي الخاص، و�تم الحصول على 
 على وللحصولسهم الخاصة، وف�ما يواصل الق�اع الفضائي الدولي نموه، تبرز المز�د من األس�لة حول القوان�ن والس�اسات المتعلقة �الفضاء، األ

 last(                                                                                       الموقع............ ز�ارة يرجى المعلومات، من المز�د
visited on 5 Dec. 2018   .(www.smg-online.com 
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 المبحث األول
األح�ام العامة لمحطة الفضاء الدول�ة

وتسارعها �صورة هائلة، صاحبه تزايد في عدد األجسام  لقد �ات معلومًا، أن بروز األعمال الفضائ�ة   
الفضائ�ة التي تساهم في هذه األنش�ة، ولذلك بدأ االهتمام بهذه األجسام الفضائ�ة التي صارت الوس�لة المثلى 
التي �عتمد عل�ها للوصول إلى الفضاء الخارجي واستكشافه، ومن ثم المساهمة في تحق�ق الت�ور لإلنسان�ة 

تش�ل اإل�ار القانوني ألنش�ة الفضاء  )1( �ال شك فإن األمم المتحدة والمعاهدات واالتفاق�ات الدول�ةجمعاء؛ و 
 الكوني لها أهم�ة �معنى أن هذه المعاهدات توفر األساس من أجل توس�ع ن�اق أنش�ة الفضاء.

و�ر�ز الثاني  جي،لماه�ة مح�ات الفضاء الخار و�التالي، يتكون هذا المبحث من م�لب�ن: �عرض أولهما   
الن�ام القانوني لمح�ة الفضاء. على

المطلب األول
ماه�ة محطات الفضاء الدول�ة

�عد استخدام الفضاء الخارجي ضرورة علم�ة واقتصاد�ة وأمن�ة في �ل الت�ور التكنولوجي الذ� عرفته البشر�ة 
 .)2(ة والمر�بات الفضائ�ةمنذ منتصف القرن الماضي في مجال تكنولوج�ا االتصال، واالقمار الصناع�

أهم�تها �جب الوقوف على مفهوم مح�ات الفضــــــــــــاء، وذلك في مح�ات الفضــــــــــــاء الدول�ة  وإلع�اء ماه�ة  
 لتب�ان مفهوم مح�ات الفضاء الدول�ة.فرع�ن نفرد األول: لمفهوم الفضاء الخارجي ونخصص الثاني: 

   الفرع األول: مفهوم الفضاء ال�ارجي
فضاء الخارجي من أقدم االش�االت التي �رحت على �سا� البحث على المستو� الدولي �عتبر تعر�� ال    

، وما زالت قائمة في المســــــائل التي تقوم بها اللجنة الفرع�ة القانون�ة التا�عة للجنة اســــــتخدام 1959منذو عام 
�الفضاء الكوني والتي  ، إذ لم تتضمن االتفاق�ات الدول�ة، المتعلقة)3(الفضاء الخارجي في األغراض السلم�ة 

من المباد�. وتعتبر معاهدة المباد�  و�تكون إ�ار عمل القانون الدولي في مجال الفضاء من خمس معاهداٍت أمم�ة وخمس مجموعاٍت رئ�س�ة  )1(
، الوث�قة التأس�س�ة 1967هدة الفضاء الخارجي)، والتي تعود إلى عام الخارجي (معا المن�مة ألنش�ة الدول في م�دان استكشاف واستخدام الفضاء

عل�ها �ل التي تح�م �افة األنش�ة الفضائ�ة. وتتضمن المعاهدة المباد� القانون�ة األساس�ة والمباد� التي تح�م استخدام الفضاء الخارجي؛ ووقعت 
 ولة أخر� من ب�نها دولة اإلمارات العر��ة المتحدة.د 100من الوال�ات المتحدة األمر���ة وروس�ا والص�ن وأكثر من 

 .386د. منال يو�ور�و ، الن�ام القانوني الدولي للفضاء الخارجي ، مرجع سابق ، ص   )1(
 .58- 57، ص 1993د. ممدوح خ�اب، الن�ام القانوني لالستشعار عن �عد من الفضاء الخارجي، دار النهضة العر��ة، القاهرة،  )2(
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تم إقرارها حتى اآلن تحديدًا دق�قًا لتعر�� الفضاء الخارجي أو ضا��ًا دق�قًا للتم��ز ب�نه و��ن الغالف الجو� 
 ؛ ومما زاد اإلش�ال�ة هو اختالف اآلراء حول ضرورة وأهم�ة التحد�.)1(

تا�عة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في ومازالت في قائمة الموضوعات التي تقوم بدراستها اللجنة الفرع�ة ال
لغا�ة اآلن، على  1974األغراض الســــــــلم�ة، وقد اســــــــتمرت هذه اللجنة الفرع�ة تدرس هذه الحالة منذ ســــــــنة 

 15الصــــــــــــــــادر في  34/80، و�ــان نت�جتهــا القرار رقم )2(النحو الــذ� �لبتــه الجمع�ــة العــامــة لألمم المتحــدة
 .1984د�سمبر  14ادر في الص 96/39والقرار رقم  1923د�سمبر 

ح�ث يذهب جانب من أشــــخاص القانون الدولي إلى القول �أن تعر�� الفضــــاء الخارجي ورســــم حدوده بدقة  
�عد ضــــرورة علم�ة وقانون�ة، ألجل التم��ز ب�ن المجال�ن؛ الجو� الذ� يرتب� �ه مبدأ ســــ�ادة الدولة، والفضــــاء 

 .)3(الخارجي الذ� تنعدم ف�ه س�ادة الدولة 
وعودًا على بدء، �شــــــــــ�ر الفضــــــــــاء الخارجي إلى المن�قة الفارغة نســــــــــب�ًا من الكون التي تقع خارج الن�اق   

الجو� لألجســـــــــــــــام الفلك�ة، ول�س فارغًا تمامًا، لكنه �حتو� على �ثافة قل�لة من الجز��ات، في الغالب غاز 
جي هو مجال ال �م�ن الع�ش فالفضـــــاء الخار  ،)4( اله�دروج�ن، �ما �حتو� على إشـــــعاعات �هرومغنا��ســـــ�ة

 .)5(ف�ه في ال�روف العاد�ة 
�أنه:" القانون المســـــــــتقبلي  )6(ومما تجدر اإلشـــــــــارة ال�ه بهذا الشـــــــــأن، أن قانون الفضـــــــــاء الخارجي �عرف    

المت�ور الذ� �شــــــــــــــمل المباد� واألن�مة والقواعد القانون�ة العرف�ة والوضــــــــــــــع�ة واالتفاق�ة والفن�ة التي تح�م 
�أنه:"  )7(وهناك من عرفه  لخارجي واالجرام الســـــماو�ة والملحقات الفضـــــائ�ة والمالحة الفضـــــائ�ة..."الفضـــــاء ا

.مجموع القواعد القانون�ة التي تن�م العالقات الخاصة �استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي "

 .286، ص2005، 3روق سعد، قانون الفضاء الكوني، م�تبة صادر دار المنشورات الحقوق�ة، �د. فا )1(
القانون  بوعون نضال ، المنا�ق المشتر�ة في �ل القانون الدولي العام ، أعالي البحار والفضاء الخارجي ، مذ�رة مقدمة لن�ل شهادة الماجست�ر في )2(

 وما �عدها . 105، ص 2014، الجزائر ، 1العام ،جامعة قسن��نة 
 .895، ص 1984دار النهضة العر��ة،  د. صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، )3(

 (1)last visited on 6 Dec. 2018  .(http//ar.wikipedia.org/wiki –    See e.g.
و�ة في الفضاء الخارجي، رسالة د�توراه، �ل�ة الحقوق، جامعة ع�ن شمس، هشام عمر الشافعي، الن�ام القانوني الستخدام مصادر ال�اقة النو  )2(

 .121، ص 2010
 .56د. فاروق سعد، قانون الفضاء الكوني، مرجع سابق، ص  )3(
 .105هشام عمر الشافعي، الن�ام القانوني الستخدام مصادر ال�اقة النوو�ة في الفضاء الخارجي،   المرجع السابق، ص )4(
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الفرع الثاني: مفهوم محطات الفضاء الدول�ة  
 ة. أوًال: تعر�� محطة الفضاء الدول�  
�أنها: بناء ُمصنع للق�ام �أنش�ة في الفضاء الخارجي ألغراض مختلفة،  )1(بدا�ة تعرف مح�ة الفضاء   

تتمّ�ز عن غ�رها من المر�بات الفضائ�ة المأهولة �عدم وجود ن�ام دفع رئ�سي (بدال من ذلك تستخدم صوار�خ 
تحتاج إلى �بسوالت خاصة تقوم بنقل  حاملة �ب�رة لتوص�لها إلى مدار تدور ف�ه حول األرض )، �ما أنها

علماء األ�حاث الذين �عملون عل�ها، و�ذلك إلعادتهم لألرض، وتقوم تلك الكبسوالت أ�ضا بتمو�ن المح�ة 
الفضائ�ة �التمو�ن االزم، و�ل ما �حتاجه الباحثون عل�ها إلجراء أ�حاثهم المختلفة التي تتم في حالة انعدام 

 الجاذب�ة.
، )2(تعد نموذجًا لمشروع تعاون ب�ن عدة دول ) ISS لن�رة، فإن مح�ة الفضاء الدول�ة (وفي ضوء هذه ا  

تسمح لإلنسان �الع�ش والعمل في الفضاء لمدة �و�لة، وهي تش�ل مجموعة عوامل تجتمع إحداها في الفضاء 
ثل المدارات ، ب�نما األخر� ت�وف سواء في مدار حول قاعدة مأهولة، أو في مدارات مختلفة م)3(الخارجي
 الق�ب�ة.

وتستخدم المح�ات الفضائ�ة لدراسة آثار الرحالت الفضائ�ة على جسم اإلنسان في األجل ال�و�ل، و�ذلك   
 كقاعدة للعديد من الدراسات العلم�ة ال�و�لة لتف�د غ�رها من المر�بات الفضائ�ة.

�ة الدول�ة على أن:" المح�ة تعزز ) من مشروع إنشاء المح�ة الفضائ1وتنص الفقرة األولى من المادة (   
االستعمال العلمي التكنولوجي والتجار� للفضاء "؛ و�عد تحديد مهمة المح�ة الفضائ�ة الدول�ة، ذو فائدة 
قانون�ة مهمة، وذلك لكون المح�ة الفضائ�ة التي لها أهداف استرات�ج�ة ال تن�م من قبل قانون الفضاء، ح�ث 

على منع استعمال المح�ة الفضائ�ة في ح�ازة: أسلحة  1967ضاء لعام ) من معاهدة الف4تنص المادة (

سال�وت ، 6سال�وت  5وسال�وت  4سال�وت  3وسال�وت  2وسال�وت  1سال�وت : سال�وتالمح�ات الفضائ�ة في الماضي والحاضر على: مح�ة  )5(
وحدات مختبر  3؛ وتتضمن هذه المح�ة األخ�رة وحدة لإلقامة ممونه من قبل امر��ا،وISS مح�ة الفضاء الدول�ة، و MIR م�ر، Skylab س�ايالب ،7

 .الة الفضائ�ة األورو��ةممونه من قبل امر��ا وال�ا�ان والو�

 وهذه الدول هي : الوال�ات المتحدة األمر���ة، ال�ا�ان، �ندا وأورو�ا . )1(
 (2)  Farand, André Astronauts’ behavior on board the International Space Station: regulatory framework in: UNESCO
Legal and ethical framework for astronauts in space sojourns, Conference Proceedings, Paris 2004, p. 70 (71-
72).   
. 
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نوو�ة أو أ� نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، هدف و��فة المح�ة �مثل عنصر مهم لتحديد الن�ام 
 .)1(القانوني للمح�ة الفضائ�ة 

ثان�ًا: تم��ز المحطة الفضائ�ة عما يلتبس بها 

؛ )2(لقانوني للمح�ات الفضائ�ة الدول�ة عن ذلك المتعلق �األجسام الفضائ�ةفي الحق�قة، �ختلف الن�ام ا    
كما أن القانون الدولي للفضاء �م�ز في هذا الشأن ب�ن المح�ة الفضائ�ة المقامة على األرض وتلك المقامة 

الدول على حق الز�ارة لممثلي  1967) من معاهدة الفضاء لعام 12في الفضاء الخارجي؛ فقد نصت المادة (
األخر� األ�راف في المعاهدة لمح�ة الفضاء الدول�ة، ب�نما ال ينت�ر ذلك �النسبة للمح�ات المنشأ على 

 األرض.
، ح�ث تعرف )3(و�ذلك البد من التم��ز ب�ن القواعد الفضائ�ة أو الم�ارات الكون�ة و��ن المح�ات الفضائ�ة  

القائمة على األرض، أو على األجرام السماو�ة، والتي تكون  القواعد الفضائ�ة �أنها:" المراكز الثابتة الدائمة
معدة إل�الق أو لهبو� المر�بات الفضائ�ة، و�التالي فإن مبدأ الجنس�ة ��بق على هذه المنشآت؛ ب�نما 

المح�ات الفضائ�ة: عبارة عن محّلقات فضائ�ة توضع في مدار حول األرض. 

المطلب الثاني
ضاء الدول�ةالن�ام القانوني لمحطة الف

لتجنب المنازعات الناتجة عن تزايد عدد المحّلقات الفضائ�ة، ف�نبغي ر��ها بن�ام قانوني يراعي خصوص�ة   
، لم �عد مؤهًال للتك�ف 1944هذه المح�ات، وخاصة أن قانون الجو الذ� أرست دعائمه اتفاق�ة ش��اغو لعام 

. )4( مع التقن�ات الفضائ�ة

هداف هذه المسألة �انت من إحد� النقا� المتنازع عل�ها في مشروع المح�ة الفضائ�ة الدول�ة، أمر��ا �انت تر�د استعمال المح�ة ولو جزئ�ًا أل )1(
 هذا االستعمال.األمن الو�ني، على ع�س األورو��ون الذين عارضوا 

 (2)  Bin Cheng, (2004): Studies in International Space Law, University of London, Oxford: Clarendon Press.p.772.
 وما �عدها.  286د. فاروق سعد، قانون الفضاء الكوني، مرجع سابق، ص )1(
لفضاء الخارجي ، م�تب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ، م�تب األمم المتحدة للمز�د أن�ر : معاهدات األمم المتحدة ومبادئها المتعلقة �ا )2(

 وما �عدها. 22لشؤون الفضاء الخارجي ، ص
 See e.g:  www.unoosa.org   (last visited on 5 Dec. 2018) 
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قانوني لتسج�ل المحطة الفضائ�ة الدول�ةالفرع األول: الن�ام ال

وغ�رها من االتفاق�ات  1944بناًء على ما تقدم ذ�ره آنفًا، فقد أث�رت ام�ان�ة ت�ب�ق اتفاق�ة ش��اغوا لسنة 
ب�د أنه �التدق�ق  )1(المتعلقة �استخدام الفضاء الجو� في خصوص الجوانب المتعلقة الستخدام الفضاء الخارجي

) .2(نها تعنى بتن��م ال�ائرات المدن�ة فق� ول�س المح�ات الفضائ�ة�االتفاق�ة يتضح أ

وه�ذا، فإن مسألة تسج�ل المح�ة الفضائ�ة، �انت محل نقاش خالل األعمال التحض�ر�ة لمشروع اتفاق�ة 
ل )، في إ�ار إرضاء �iga)  منها (5المح�ة الفضائ�ة الدول�ة، وأخ�رًا تم حسم المسألة من خالل المادة (

الشر�اء، �ما أن �ل واحد منهم حصل على حق تسج�ل الوسائل التي �ملكها؛ و�النت�جة فكل شر�ك له الحق 
الم�لق في مراقبة الوسائل التي �ملكها وممارسة واليته عل�ها، وف�ما يتعلق �التسج�ل في مجال الملك�ة الفكر�ة، 

لو�ن�ة المسجلة من �رفهم، ضمن الشرو� ت�بق قواعد الشر�اء على النشا�ات التي تجر� ضمن الوسائل ا
و�الح� أن مس�ول�ة الشر�اء في برنامج �المح�ة  من االتفاق�ة المذ�ورة آنفًا، )3(21المحددة في المادة 

الفضائ�ة الدول�ة هي مس�ول�ة تضامن�ة ولكنها غ�ر متساو�ة، وتبرز أهم�ة تسج�ل المحلقات الفضائ�ة في �ون 
إلحصائها ��ر�قة من�مة، لتسه�ل التعاون في هذا الشأن، �ح�ث �م�ن التعرف هذه األخ�رة تعتبر وس�لة 

 .)4(عل�ها، ومساعدة رواد الفضاء، �ما �سهل معرفة المتسبب في الضرر وذلك �فضل إلزام�ة تسج�لها
 الفرع الثاني: مد� الزام�ة تسج�ل المحطة الفضائ�ة 

لفضاء الخارجي �ش�ل عام والتي �انت محل نقاش من تعد مسألة تسج�ل األجسام الفضائ�ة الم�لقة الى ا  
قبل لجنة االستخدامات السلم�ة للفضاء الخارجي، ح�ث تم تقد�م مشروع معاهدة دول�ة تتعلق بتسج�ل األجسام 
الم�لقة في الفضاء الخارجي والمخصصة الستغالل واستعمال الفضاء، وهي تهدف إلى إقامة ن�ام للتسج�ل 

و�صفة أك�دة أصل و�ب�عة �ل جسم م�لق، والغا�ة األخ�رة للمشروع هو تقد�م ضمان الملزم، هدفه تحديد 

 (1)  Diane St‐Arnaud, Andre Farand . Robin J. Frank. Motoko Uchitomi: The Legal Framework for the International
Space Station. United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Legal Subcommittee,April 17, 
2013. 

 .77جي، مرجع سابق، ص د. هشام الشافعي، الن�ام القانوني الستخدام مصادر ال�اقة النوو�ة في الفضاء الخار  )2(
 (3)  Michel Bourély , La révision des accords sur la station spatiale international, Annuaire Francais de droit
international , XLIV, CNRS, éditions, paris,  (1998) . p589. 

 159، ص2008، 1مؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، ب�روت، لبنان،�االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مجد ال –بن حمودة ل�لى   )1(
 وما �عدها .
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 )2(؛ ح�ث تنص المادة األول من معاهدة تسج�ل األجسام الم�لقة في الفضاء الخارجي)1(مت�ن للجماعة الدول�ة
أن يتم  على أن �ل:" جسم م�لق في الفضاء الخارجي ومخصص الستغالل واستعمال الفضاء الكوني، ال بد

 تسج�له في سجل تحت تصرف ورقا�ة دولة أو عدة دول أ�راف في المعاهدة ". 
وهذا ما أوردته المادة الثان�ة منها �قولها:" لد� إ�الق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، ��ون    

دولة م�لقة على الدولة الم�لقة أن تسجل الجسم الفضائي �ق�ده في سجل مناسب تتكفل �حف�ه، وعلى �ل 
إبالغ األم�ن العام لألمم المتحدة �إنشائها مثل هذا السجل"؛ مما ترتب عل�ه، أنه س��ون على �ل مح�ة 
فضائ�ة أن تتبع القواعد القانون�ة للبلد المسجلة ف�ه، ومن المتوقع أن يلتزم رواد الفضاء بهذه القوان�ن حتى 

 عندما ��ونوا خارج المح�ة الفضائ�ة.
الرئ�س من هذه المعاهدة هو توف�ر الوسائل الكف�لة �المساعدة على التعرف على األجسام والهدف      

؛ ومن أهم المعاهدات واالتفاق�ات )3(الفضائ�ة من خالل وجود سجل مر�ز� بتفاص�ل سفن الفضاء ومساراتها
عزز التعاون الدولي في الدول�ة الفضائ�ة التي اعتمدتها دولة االمارات العر��ة المتحدة والتي من شأنها أن ت

مجال الفضاء: معاهدة المباد� المن�مة ألنش�ة الدول في استكشاف واستخدم الفضاء، اتفاق�ة المس�ول�ة 
الدول�ة عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائ�ة، اتفاق�ة تسج�ل األجسام الم�لقة في الفضاء، �اإلضافة 

 إلى اتفاق�ات دول�ة و�قل�م�ة أخر�.

 (1)  Marco G.Marcoff- Traité de droit international public de L'espace, édition Universitaires Fribourg, Suisse,-
1973 , p. 447 . 

دول  5دولة ومصادقة  25؛ بتوق�ع  1976سبتمبر عام  15ودخلت ح�ز النفاذ  1975توق�ع عل�ها عام وتجدر االشارة الى أن هذه المعاهدة تم ال  )3(
. ومن األهداف الرئ�سة لهذه االتفاق�ة هي إنشاء سجل مر�ز� يتضمن تفاص�ل األجسام الم�لقة عل�ها، ثم ان�م �عد ذلك إل�ها عدد �ب�ر من الدول 

 مادة . 12�ها في حالة إحداثها أضرارًا مستقبًال وتتضمن هذه االتفاق�ة ديباجة وفي الفضاء الخارجي حتى �سهل التعرف عل
 .157بن حمودة ل�لى، االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مرجع سابق، ص  )1(
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 حث الثانيالمب
إش�ال�ة العدالة الجنائ�ة على متن المحطة الفضائ�ة الدول�ة

عندما تتعلق القض�ة �مح�ة فضائ�ة دول�ة، ُتجمع في الفضاء الكوني ان�القًا من عدة أجسام ُمصنوعة من   
�م�ن أن قبل عدة دول، فهل �م�ننا اعتبار هذه المح�ة الفضائ�ة جسمًا واحدًا، �خضع لقانون دولة واحدة، أم 

 يوجد على المح�ة تعا�ش لعدة قوان�ن و�ن�ة؟
ش�ال�ة االختصاص الجنائي للجرائم المقترفة على يتكون هذا المبحث من م�لب�ن: �عرض أولهما إل تقس�م:  

 تفس�رات السلوك االجرامي على متن المح�ة الفضائ�ة.و�ر�ز الثاني على  متن مح�ة الفضاء،
 المطلب األول

ص الجنائي للجرائم المقترفة على متن محطة فضائ�ة إش�ال�ة االختصا
إش�ال�ة االختصاص الجنائي للجرائم المقترفة على متن مح�ة فضائ�ة دول�ة وذلك من خالل، سنتناول   

ومد� موفق الفقه من األساس القانوني لتحديد  األساس القانوني لتحديد القانون الواجب الت�ب�ق (الفرع األول).
 ب الت�ب�ق (فرع ثان)، وموقف التشر�عات من تن��م األنش�ة الفضائ�ة (فرع ثالث).القانون الواج

الفرع األول: األساس القانوني لتحديد القانون الواجب التطب�ق.

، القواعد الحاكمة 1987لسنة  3) من قانون العقو�ات االتحاد� االماراتي رقم 25-16أوردت المواد (  
) منه على 16�ث الم�ان واالشخاص في القانون االماراتي؛ �ما نصت المادة (لسر�ان القاعدة الجنائ�ة من ح

أنه:" تسر� أح�ام هذا القانون على �ل من يرتكب جر�مة في اقل�م الدولة، و�شمل اقل�م الدولة أراض�ها و�ل 
 م�ان �خضع لس�ادتها �ما في ذلك الم�اه االقل�م�ة والفضاء الجو� الذ� �علوها...".

، و�رتب� هذا )1(ي أن الجر�مة واقعة جنائ�ة �حدد م�ان وقوعها سل�ان القاعدة الجزائ�ة الم�انيوال شك ف  
المجال أساسًا �إقل�م الدولة �ح�ث �عد الت�ابق ب�نهما هو االصل والخروج على حدود اإلقل�م الو�ني للدولة 

، 2017، 1ا�ة العامة، دبي، �الن� -دراسة تحل�ل�ة ت�ب�ق�ة مقارنة –للمز�د حول الموضوع أن�ر: د. عبد هللا المازم، االختصاص الجنائي العالمي  )1(
 .86ص
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) 22مبدأ شخص�ة القواعد الجنائ�ة (عقو�ات اتحاد�، و  20�مبدأ ع�ن�ة القواعد الجنائ�ة م )،1( هو االستثناء
 عقو�ات اتحاد�.

أن فكرة االختصاص تجد أصولها في مفهوم اإلقل�م، ومبدأ الس�ادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخل�ة   
لذا ستكون الدول مض�رة إلى استخدام أن�مة قانون�ة معاصرة ومبتكرة من أجل ممارسة الرقا�ة  )،2(للدولة

راد في الفضاء؛ ولذلك استخدم مص�لح حقوق االختصاص والمراقبة من قبل مشرعي معاهدة القانون�ة على األف
، وذلك لتجنب استخدام مص�لح "الس�ادة" ألن س�ادة الدول في الفضاء الخارجي مح�ورة، 1967الفضاء لسنة 

 والس�ادة هي مرجع وسند لإلقل�م الذ� تمارس ف�ه.  
لفضاء الخارجي؛ وه�ذا، فأ� دولة تر�د الس��رة على الجسم الفضائي، ومن غ�ر الجائز إنشاء أقال�م في ا   

 فأنه البد أن تكون المح�ة الفضائ�ة أو الجسم الفضائي مسجل أو مملوك لها.
ولد� اال�الع على المواث�ق الدول�ة يتضح لنا  أن مع�م هذه االتفاق�ات رتبت نت�جة مهمة تتمثل بب�الن 

لفضاء الخارجي ، واسقا� أ� دفع �اكتساب أ� حقوق على موارد الفضاء ادعاءات الس�ادة على منا�ق ا
على ح�ر ادعاء الس�ادة أو ممارسة  )3( )ألعالي البحار1982الخارجي ، فقد نصت اتفاق�ة مانت�قو�ا� لسنة (

، لذلك أكدت الجمع�ة العامة على ح�ر  )4(الحقوق الس�اد�ة على أ� جزء من من�قة قاع البحر أو مواردها
 التملك القومي للفضاء الخارجي �ما في ذلك القمر واالجرام السماو�ة األخر� بدعو� الس�ادة .

وفي الحق�قة، فق� األجسام الفضائ�ة هي التي تكون موضوعًا للتسج�ل، ولكن حسب مختلف االتفاق�ات   
فرض�ة ال بد من تسج�ل الدول�ة، فإن عبارة "جسم فضائي"" تعني �ذلك األجزاء الم�ونة للجسم "؛ ففي هذه ال

و�عرف الن�ام القانوني لألجسام الفضائ�ة �أنه:  كل جزء م�ون للجسم الذ� �أخذ صفة الجسم الفضائي؛
مجموعة القواعد القانون�ة المن�مة لألجسام الفضائ�ة والمنصوص عل�ها في متن االتفاق�ات الدول�ة المتعلقة 

 بهذا الشأن.

ود. فخر� الحديثي،  - .27، ص2015د. محمد شالل العاني، أصول اإلجراءات الجزائ�ة في التشر�ع والفقه والقضاء، الناشر م�تبة الجامعة، )2(
 .320، ص 2011شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، 

د. عمر عبد المج�د مصبح، و  وما �عدها . 143، ص 2017دار الثقافة للنشر والتوز�ع ،  -القسم العام–، شرح قانون العقو�ات  د. ن�ام المجالي )3(
 وما �عدها. 108، ص 2015شرح قانون العقو�ات االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، دار الكتب القانون�ة، 

 .1982ة لقانون البحار ، المنعقدة في مونتي غو�ا� �جما��ا لسنة للمز�د أن�ر : اتفاق�ة األمم المتحد )1(
،  2015،  1، ع12د. إيهاب جمال �س�بة ، مفهوم التراث المشترك لإلنسان�ة ، مجلة الشارقة للعلوم الشرع�ة والقانون�ة ، جامعة الشارقة ، مجلد  )2(

 .358ص

332



الدول�ة الفضائ�ة المحطات متن على الجنائي االختصاص قواعد

2019يوليو  –ر العدد العاش –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية 

ي غالبًا التي قامت بوضع المح�ة على المدار أو قامت بوضعها في ولما �انت دولة التسج�ل التي ه  
الفضاء، تمارس عل�ها حقوق االختصاص والمراقبة؛ ولكن عندما يتعلق األمر �مح�ة فضائ�ة تجتمع في 

 .)1(الفضاء الخارجي ان�القًا من عدة عناصر ووحدات مملو�ة لعدد من الدول
القانون الواجب الت�ب�ق على متن المح�ة الفضائ�ة الدول�ة، وهل والسؤال الذ� ��رح نفسه هنا: ما هو    

دولة واحدة هي التي تمارس حقوق التقاضي والمراقبة، أم �م�ن وجود تعا�ش عدة قوان�ن لالختصاص 
إذًا، ��ف نست��ع تحديد الوال�ة القضائ�ة الجنائ�ة في حالة �انت المح�ة الفضائ�ة مملو�ة ألكثر ) 2(والمراقبة؟

دولة أو �ان رواد الفضاء أو ال�اقم يتبعون أكثر من جنس�ة ؟ فمن المحتمل أن ��ون هناك أكثر من من 
 قانون جنائي �م�ن سر�انه في هذا الشأن؟

الفرع الثاني: موفق الفقه من األساس القانوني لتحديد القانون الواجب التطب�ق

 ساس�ة: ولإلجا�ة على ذلك ذهب �عض الفقه إلى القول �عدة خ�ارات أ
أن يتمتع رواد الفضاء  )4(؛ ير� أصحاب هذا الرأ�)3(الخ�ار االول، حصانة �املة من المالحقة القضائ�ة 

�حصانة مماثلة لتلك التي تتمتع بها اله��ة الدبلوماس�ة، و�موجب هذا القول فإن مس�ول�ة رواد الفضاء عن 
لي ال �جوز أتهام رواد المح�ة جنائ�ًا أو مدن�ًا ، و�التا)5(أفعالهم غ�ر المشروعة تخضعهم لقانونهم الو�ني

خالل ق�امهم �ارتكاب سلوك اجرامي على متن المح�ة الفضائ�ة الدول�ة من قبل قانون جنائي لدولة أخر�؛ 
 أ� أن المح�ة الفضائ�ة لها صفة اله��ة الدبلوماس�ة على أرض أجنب�ة.

 (1) See e.g. National Research Council, Pathways to Exploration: Rationales and Approaches for a U.S. Program 
of Human Space Exploration. Washington, DC: The National Academies Press, 2014 available at 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18801  (last visited on 6 Dec. 2018).   
 (2)  Léopold – Peyrefitte – Droit de L'espace – Dalloz – 1993 ,p157.

) ال �سر� هذا 1) منه على أنه :" مع عدم اإلخالل �ح�م الفقرة األولى من المادة  (25ت�ب�قًا لذلك نص قانون العقو�ات االتحاد� في المادة (   )1(
 لى األشخاص  المتمتع�ن �حصانة مقررة �مقتضى االتفاق�ات الدول�ة أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في إقل�م دولة اإلماراتالقانون ع

 العر��ة المتحدة".
 (4)  Brownlie, Ian Principles of public international law, 5th ed., Oxford 1998, p. 298.
 (5)  Farand, André Astronauts’ behaviour on board the International Space Station: regulatory framework in:
UNESCO Legal and ethical framework for astronauts in space sojourns, Conference Proceedings, Paris 2004, p. 
70 (71-72).     
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قد ترغب �عض الدول �حصانة محدودة إذا �انت  الخ�ار الثاني: حصانة محدودة من المالحقة القضائ�ة؛
، لذلك قد �سأل رواد المح�ة الفضائ�ة مدن�ًا، و��ونوا في مأمن من )1(الحصانة الكاملة غ�ر مرغوب بها

تم اعتماد مبدأ الجنس�ة النش�ة �قاعدة أساس�ة للقضا�ا الجنائ�ة على مح�ة المسألة الجنائ�ة. وأخ�رًا هناك 
 .)2(الفضاء الدول�ة

تسمح لألعضاء  1975) من معاهدة التسج�ل لعام 2وفي هذا الصدد، نجد أن الفقرة الثان�ة من المادة (    
، و�التالي يتم االتفاق )3(المشار��ن �إبرام اتفاق�ات �االختصاص والمراقبة على متن المح�ة الفضائ�ة الدول�ة

عدة قوان�ن لبالد �اقم المح�ة الفضائ�ة على ت�ب�ق قانون جنائي واحد، أ� قانون جنائي خاص يتألف من 
 الدول�ة؛ أو ت�ب�ق قوان�ن و�ن�ة مختلفة في حاالت مختلفة.

على اتفاق ب�ن ح�ومات الوال�ات المتحدة االمر���ة وال�ا�ان و�ندا، وثمان  1988ولذلك، تم التوق�ع عام    
التعاون في مجال: العلم، الت�ور،  دول أورو��ة �انت ممثلة من قبل الو�الة الفضائ�ة االورو��ة، على:"

االستثمار واستعمال المح�ة الفضائ�ة المدن�ة المأهولة"؛ فاالتفاق يؤ�ر لن�ام قانوني لمؤسسة مدن�ة دائمة، 
تقع في الفضاء ال تخضع لس�ادة أ� دولة؛ وتذهب اتفاق�ة مح�ة الفضاء الدول�ة إلى تن��م الجرائم المقترفة 

ومحاكمتهم    -ة الدول�ة بناًء على  قانون  الجنس�ة _ القانون الجزائي للجاني على متن المح�ات الفضائ�
 أمام المحاكم الو�ن�ة الخاصة بهم.

) 2و�ناء عل�ه، فإنه من المستحسن في البدا�ة وضع اتفاق�ة لمح�ة الفضاء الدول�ة، استنادا لنص المادة (  
راف إبرام اتفاق�ات منفصلة ف�ما يتعلق �الوال�ة ومراقبة من اتفاق�ة التسج�ل، �ح�ث تج�ز هذه االتفاق�ة لأل�

االجسام الفضائ�ة و�اقم المح�ة؛ وهذه ال�ر�قة فعالة لمعاقبة مقترفي االفعال االجرام�ة على متن المح�ات 
 الفضائ�ة الدول�ة.

 (1)  De Roos, T.A. Disciplinary and Criminal Law in Space in: von der Dunk, Frans G. / Brus M.M.T.A. The 
International Space Station, Leiden / Boston 2006, p. 115 (121). 
 (2) As for the actual chances of finding fire weapons on the ISS: See e.g. http://spectrum.ieee.org/tech-
talk/aerospace/space-flight/how-i-stop-cosmonauts-carrying-guns (last visited on 6 Dec. 2018).   

و تجدر االشارة الى أن دول حلف األ�لسي (الناتو) اتفقت على إبرام مجموعة من المعاهدات لمعالجة مسائل االختصاص والمراقبة لقوات النات  )2(
بلدان المض�فة صاحبة االختصاص في �عض الجرائم ؛ �ح�ث �م�ن منح دولة واحدة الوال�ة القضائ�ة المتواجدة في البلدان المعن�ة هذه االتفاقات تمنح ال

ة و�م�ن التنازل عنها حسب تقديرها لصالح �عض الدول األخر� ؛ فهذه االتفاق�ات ستكون مف�دة لمعالجة مسألة االختصاص الجنائي داخل المح�
 الفضائ�ة الدول�ة .
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في  وتوز�ع المسؤول�ة )1(ومع ذلك، هناك صعو�ات تعترض النشا� الفضائي، من ح�ث �ب�عة الس�ادة  
القانون الدولي للفضاء �ح�ث تختلف اختالفا جوهر�ًا لتلك المعتمدة في قانون ال��ران، و�اإلضافة إلى ذلك، 
تم تش��د االتفاق�ات الدول�ة حصرًا لل��ران وال�ائرات المدن�ة، إن مسألة ت�ب�ق القانون الجو� وال��ران على 

 ت جمة الختالف �ب�عة األنش�ة ما ب�ن المجال�ن. وهناك صعو�ا )2(األنش�ة الفضائ�ة ل�س �األمر ال�س�ر
ولكن، السؤال الذ� ��رح نفسه هنا، هو ما ح�م إ�الق جسم فضائي من قبل أفراد عد�مي الجنس�ة من   

الم�اه الدول�ة؛ �م�ن أن تحدث هذه الفرض�ة بوجود جسم فضائي ال �عرف الدولة الم�لقة ح�ث يتم أ�القه 
 ).  1973اء في اتفاق�ة المس�ول�ة الدول�ة لعام من الم�اه الدول�ة (كما ج

فالدولة الم�لقة هي التي ت�لق جسمًا فضائ�ًا، أو الدولة التي تتكفل �أمر إ�الق جسم فضائي أو إ�الق    
الجسم الفضائي من اراض�ها، وخاصة إذا صاحب الجسم الفضائي ��ان خاص من منشأة خاصة تقع في 

ن هناك انتهاكًا للقانون الدولي إذا �ان الجسم الفضائي مسجل في بلد لم تنضم إلى الم�اه الدول�ة، لذلك ال ��و 
معاهدة الفضاء الخارجي أو عدم وجود تشر�ع و�ني �ح�ر على الموا�ن�ن المشار�ة في هذه االعمال. 

الفرع الثالث: مو�� التشر�عات من تن��م األنشطة الفضائ�ة

ات و�ن�ة تن�م األنش�ة الفضائ�ة التي تقوم بها الدولة أو أحد الجهات أصدرت العديد من الدول تشر�ع       
 الح�وم�ة أو الخاصة التا�عة لها ومنها:

، �عتبر التشر�ع السو�د� من أهم التشر�عات الفضائ�ة في األشراف على االفراد في )3(أوًال : التشر�ع السو�د� -
فضاء ترخ�صًا من أجل المشار�ة في هذه األنش�ة الفضاء الخارجي، ح�ث يت�لب القانون لممارسة أنش�ة ال

) من قانون أنش�ة الفضاء السو�د�  ( من قبل شخص �ب�عي أو 2في اإلقل�م السو�د� حسب المادة (
معنو�)، ح�ث ينص القانون على عقو�ات جنائ�ة إذا تم انتهاك قانون األنش�ة الفضائ�ة، وفقًا لمرسوم أنش�ة 

) منه على أنه:" 5وأورد في نص المادة ( SWEDISH ACT ON SPACE ACTIVITIES الفضاء.
�عاقب �الحبس �ل شخص �مارس األنش�ة الفضائ�ة دون الحصول على التراخ�ص الالزمة �الحبس مدة ال 

 ...”.تز�د عن السنة أو �الغرامة 

 .159، ص2011القضاء الدولي الجنائي ، موسوعة القانون الدولي الجنائي ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ،  د. سه�ل الفتالو� ، )1(
 83، ص 2010، 3د. �الب حسن موسى ، قانون التجارة الدول�ة ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، � )2(

 (3)    Peter de Selding, Virgin Galactic Strikes Deal with Swedish Government, SPACE.COM, Jan. 28, 2007, See
e.g.http://www.space.com/news/070128_sweden_virgin.html. .
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 ثان�ًا: الص�ن 
دراسة ن�ام الفضاء الخارجي ، وعلى الرغم من ذلك فإن 1994إن العمل التشر�عي في الص�ن بدأ في سنة    

ح�ث أجرت الص�ن تعديالت على ن�ام التسج�ل وهناك جهة مختصة  1998وفي عام  1997قد جرت عام 
�صناعة الفضاء واألنش�ة الفضائ�ة وهي مس�ولة عن التشر�ع لصناعة الفضاء وس�اسات التكنولوج�ا الفضائ�ة 

تشر�عات الفضاء؛ فإن أول هذه اللوائح ألنش�ة  تعلق أهم�ة قصو� على CNSA وخ�� تنم�ة الصناعة؛ إن 
 ، لتن��م إدارة األجسام الفضائ�ة.2001الفضاء في الص�ن صدرت في الثامن من شبا� 

 ثالثًا: الوال�ات المتحدة األمر���ة: 
ء ) الوس�لة القانون�ة للفضاNASبدا�ة، �ان االعتماد في الوال�ات المتحدة على لوائح وأن�مة و�الة ناسا (  

؛ ح�ث منحت هذه األن�مة 1958في أمر��ا؛ و�انت اللوائح تمنح السل�ة لمدير المح�ة الفضائ�ة في قانون 
سل�ة واسعة لقائد المر�بة الفضائ�ة على الرواد االمر����ن، و�ذلك على أعضاء ال�اقم األجنبي لغرض فرض 

 الن�ام واالنضبا�.
الة ناسا من قبل توق�ع الجزاءات الجنائ�ة التي تنص على تم تعز�ز األن�مة واللوائح لو� 1976وفي عام   

أنه:" �ل من ينتهك عمدًا أو �حاول انتهاك أو يتآمر النتهاك أ� الئحة أو أمر تصدره (ناسا)، �عاقب �غرامة 
 $، أو الحبس الذ� ال تز�د مدته على سنة واحدة. أو �العقو�ت�ن معًا.5000ال تز�د على 

ناسا للفضاء والعقو�ات الجنائ�ة المرتب�ة بها مناسبة للحفا� على الن�ام داخل  لقد �انت لوائح و�الة  
المح�ات الفضائ�ة؛ ولكن، لما �ان هناك اقبال متزايد من قبل األفراد وز�ادة عدد العامل�ن على متن المح�ات 

ديل القانون في عام الفضائ�ة، والم�وث على متنها فترات �و�لة من الزمن في ب��ة غ�ر من�مة نسب�ًا؛ تم تع
لتشمل المر�بات الفضائ�ة االمر���ة؛ إن ادراج المر�بات الفضائ�ة االمر���ة ضمن هذا االختصاص،  1981

 .)1(�عني أن الجرائم تكون قابلة للت�ب�ق على االفراد الذين �ق�مون و�عملون في الفضاء
س فق� األنش�ة الفضائ�ة من قبل وقد شرع الكونجرس مجموعة من التشر�عات الو�ن�ة التي تن�م ل�   

وما  2009الجهات الح�وم�ة ولكن أ�ضًا أنش�ة الجهات التجار�ة الخاصة في الفضاء الخارجي في عام 
 �عده.

(1) See e.g. http://www.bigelowaerospace.com/opportunity-pricing.php (last visited on 6 Dec. 2018) on the plans
of Bigelow Aerospace to lease capacity on board its space stations to different States to develop their space 
capabilities. See also http://spectrum.ieee.org/tech-talk/aerospace/space-. 
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 را�عًا: القانون الروسي للفضاء
والمعدل  1993الصادر سنة  1-5663ين�م النشا� الفضائي في االتحاد الروسي القانون االتحاد� رقم  

) منه 6م، النشا� الفضائي في االتحاد الروسي؛ وتنص المادة (1996الصادر عام  3ف-147رقم  �القانون 
على أن و�الة ال��ران والفضاء الروس�ة تختص �إصدار الترخ�ص االزم لكافة األنش�ة الفضائ�ة؛ واستنادًا 

على األنش�ة التي �قوم  من القانون آنف الذ�ر، لو�الة ال��ران والفضاء الروس�ة حق الرقا�ة 17/1للمادة 
 .)1(بها صاحب الترخ�ص من خالل إجراء تسج�ل األجسام الفضائ�ة

 خامسًا: دولة االمارات العر��ة المتحدة 
أصدرت دولة االمارات العر��ة وث�قة للس�اسة الو�ن�ة لق�اع الفضاء، وتهدف الوث�قة إلى بناء ق�اع فضائي   

د ونموه، و�ذلك أشارت الوث�قة إلى تأس�س و�الة اإلمارات للفضاء إمارتي مستدام، �ساهم في تنوع االقتصا
، وذلك الستكشاف �و�ب المر�خ، وتشتمل الوث�قة 2014كأول و�الة فضاء عر��ة في المن�قة في عام 

المباد� الرئ�س�ة لت�و�ر ق�اع فضائي تجار� مستدام �متاز �التنافس�ة واالبتكار، ونصت الوث�قة على مجموعة 
ج�هات واإلرشادات للجهات المعن�ة حول األنش�ة الالزمة لدعم وت�و�ر الق�اع الفضائي لدولة من التو 

االمارات، والتي تر�ز على ثالثة أنواع رئ�س�ة ألنش�ة الفضاء وهي األنش�ة الو�ن�ة، وأنش�ة العلوم 
 والتكنولوج�ا واالستكشافات، واالنش�ة التجار�ة.

 المطلب الثاني
واالجرائ�ة على متن المحطة الفضائ�ة  اإلش�االت السلو��ة

علم اإلجرام وتفس�ر السلوك اإلجرامي في الفضاء �الفرع  نتناول في هذا الم�لب �الدراسة والتحل�ل دراسة  
لفرع الثاني: تحد�ات االجراءات الجزائ�ة في مح�ات ااألول، على أساس أن نخصص الفرع الثاني لدراسة 

 الفضاء الخارجي.

(1) Law of Russian federation” about space activity. See e.g.    http://www:fas.org/spp/civil/Russian/annex-12
htm.22p. 
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ول: علم اإلجرام وتفس�ر السلوك اإلجرامي في الفضاء ال�ارجيالفرع األ 

�عرف علم اإلجرام �انه: العلم الذ� يبحث في الجر�مة، �اعتبارها �اهرة في ح�اة المجتمع وفي ح�اة الفرد،     
تدرس ؛ ون�ر�ات علم اإلجرام تشترك جم�عها �أنها )1(للبحث عن أسبابها وتحديد وتفس�ر العوامل المؤد�ة إل�ها

العوامل الدافعة الرتكاب الجر�مة على األرض، ول�س في الفضاء الخارجي، والسؤال الذ� ��رح نفسه هنا، 
 هل تست��ع إحد� ن�ر�ات علم اإلجرام أن تفسر أسباب الجر�مة على متن إحد� المح�ات الفضائ�ة.

ا �سلوك إنساني غا�ة في التعق�د، لما �ان من المعلوم، أن ال�ا�ع المر�ب لل�اهرة اإلجرام�ة، و�ح�م تعلقه  
والتغ�ر �ح�م خضوعه لعوامل متعددة في نوعها ومتداخلة في درجة تأث�رها، ولذا فإن فكرة البحث عن سبب 
واحد لتفس�ر السلوك اإلجرامي ال �صلح على اإل�الق �النسبة لل�اهرة اإلجرام�ة بوصفها م�هرًا من م�اهر 

 احد. إذن، إن �ل جر�مة تقع �محصلة لمجموعة عوامل ذات�ة أو خارج�ة.السلوك الفرد� واالجتماعي في آن و 
أن عدم �فا�ة العدالة الجنائ�ة ينبع من عدم فهم �ب�عة وأسباب األجرام في  والبد من اإلشارة هنا، إلى     

فهم الفضاء الخارجي عامة، وعلى متن المح�ات الفضائ�ة خاصة، لذلك حتى علم اإلجرام الحديث �أتي مع ال
الدق�ق ألسباب الجر�مة في الفضاء، �اإلضافة إلى أن ن�ام العدالة الجنائ�ة �فتقر إلى الوسائل واألدوات 
الن�ر�ة األزمة لبناء �ر�ق للعدالة الجنائ�ة للتعامل �فاعل�ة مع إش�ال�ة وضع تفس�ر محدد للجر�مة في الفضاء 

ي الفضاء الخصائص المم�زة للب��ة الفضائ�ة الخارج�ة، ، ف�نبغي األخذ عند تفس�ر السلوك االجرامي ف)2(الكوني
وخاصة عدم صالح�تها للع�ش البشر�، والضغ� النفسي الناجم عن الروت�ن، واإلحساس �الخ�ر والقلق الدائم، 

، من تك�ف نفسي سيء؛ ومشاكل سلو��ة عصب�ة؛ )3(إش�ال�ات في السلو��ات المتعلقة �العامل البشر�  مما يولد
ئمة ب�ن القدرات المعرف�ة لل�اقم واألعمال الم�لو�ة؛ وقلة النوم ووقوع اختالل في الروت�ن ال�ومي وعدم المال

أضف إلى ذلك التغ�رات الفس�ولوج�ة في الجسم البشر� الناجم عن انعدام الجاذب�ة، و�ذلك عدم وجود عالقات 

 .9، ص1990�ل�ة شر�ة دبي،  الناشر ،2د. أحمد شوقي أبو خ�وة، علم اإلجرام وعلم العقاب، �  )1(
 (2)    The Canadian Astronaut Office justified the criminal behavior on the fact that people   exposed to extreme
conditions are prone to commit crimes. “Experiment Could Have Stopped, Agency Says: Unwanted Sex Advances 
by Russian Were Noted” The Gazette (26March 2000) at A.5.. .  

(2)  Behavioral Healt h&    Performance and Space Human Factors (Cognitive  (See e.g.
http://bioastroroadmap.nasa.gov 
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، فرائد الفضاء )1(ودة على األرض اجتماع�ة فهذه األخ�رة لها خصائص فر�دة من نوعها تختلف عن تلك الموج
، فكل هذه العوامل استثنائ�ة في العالقات )2(يتفاعل مع �عض االشخاص فق� و��ون تحت رقا�ة دائمة ووث�قة

االجتماع�ة على متن مح�ات الفضاء، ف�نبغي دراستها بدقة من أجل التوصل إلى فهم أعمق ألسباب اإلجرام 
 في الفضاء الخارجي.  

امت �ل من الوال�ات المتحدة األمر���ة وروس�ا �إجراء تجارب في الفضاء وعلى األرض، تهدف لذلك، ق    
لدراسة مد� استجا�ة رواد الفضاء ل�روف العزلة في الفضاء الخارجي؛ ومن أهم هذه التجارب ما قام �ه 

سبعة من رواد ، ح�ث تم اخضاع  لهذه التجر�ة 1998/1999المعهد الروسي للمشاكل ال�ب�ة الح�و�ة عام 
يومًا على متن مح�ة فضائ�ة تماثل  110الفضاء الروس (ذ�ور) ورائدة فضاء �ا�ان�ة  وأخر� �ند�ة، م�ثوا 

مح�ة الفضاء الروس�ة م�ر، وقد جذبت التجر�ة االهتمام الدولي عن العديد من الجرائم التي ارتكبت في 
تداء وشروع في القتل ضد �عضهما البعض، المح�ة، ح�ث قام أثن�ن من رواد الفضاء الروس �ارتكاب اع

 ).3(و�ذلك ارتكب قائد المح�ة الفضائ�ة اعتداء جنسي وتحرش برائدة الفضاء الكند�ة

 الفرع الثاني: تحد�ات االجراءات الجزائ�ة في محطات الفضاء ال�ارجي.
�اد� ذ� بدء،  �عد ت�ب�ق اإلجراءات الجزائ�ة من المسائل التي تش�ل تحد�اً من ح�ث متا�عة هذه اإلجراءات  

ترف األفعال غ�ر المشروعة؛ ومن األمور التي تث�ر تساؤًال في هذا خاصة في  األنش�ة الفضائ�ة لمتا�عة مق
سل�ة  -تع��ن جهة مختصة الشأن هو إش�ال�ة ت�هر عند الن�ر في إقامة العدل في الفضاء الكوني؛ 

و�ذلك ينبغي تحديد آل�ات التحق�ق، و�جراءات تنف�ذ الحجز للمتهم على متن المح�ة الفضائ�ة؟  - )4(لتحق�قا
وعلى ضوء ذلك، يالح� أنه عند الن�ر في العنصر البشر� في رحالت الفضاء، �فترض المسؤول�ن عن   

وهذا االفتراض  �� وتنف�ذ البعثات الفضائ�ة امتثال وانضبا� �اقم المر�بة الفضائ�ة لألن�مة والقوان�ن؛تخ�
فاخت�ار ال��ار�ن على سب�ل المثال، �ح�مه القانون العس�ر�  �ستند إلى خصائص رواد الفضاء لد� اخت�ارهم؛

 ئ�ة،رحلة فضا من الماضي تموز في شهر العائدة قتل و جر�مة �ارتكاب متهمة فضاء أمر���ة  نوواك) رائدة مار�  (ل�زاوتجدر اإلشارة إلى أن   )3(
عن  .شر�ر الق�ام �عمل على قادرة ال يتصورنها ل�زا �عرفون  الذين رواد الفضاء، اول�ك من زم�ل حب في منافسة لها انها اعتقدت �قتل امرأة  متهمة

 2007، شبا�، 12، االثن�ن، 872ترجمة ناد�ة فارس، ع  –الن�و�ورك  تا�مز 
 (2)    T. Stephen Cheston, “The Psychology of Orbital Human Factors” online: NASA website
<http://www.jsc.nasa.gov/er/seh/psychology.html> 
 (3) 110-Day Isolation Ends in Sullen ... Isolation-------- See e.g. 
http://www.themoscowtimes.com/stories/2000/03/30/003-full.html 

) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة 110أن الن�ا�ة العامة في التشر�ع االتحاد� هي صاحبة االختصاص في التحق�ق االبتدائي (م  تجدر اإلشارة إلى  )1(
 االتحاد� .
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يتم اخت�ار مجموعة من رواد الفضاء من العلماء ف�تم ذلك من  حتى عندما؛ )1(واخت�ارهم يتم �شق األنفس
 خالل إجراءات مشددة ودق�قة. 

ومع ذلك، هناك إش�ال�ات تعترض النشا� الفضائي، من ح�ث �ب�عة الس�ادة وتوز�ع المسؤول�ة في القانون 
، �اإلضافة إلى ذلك، )2(الدولي للفضاء �ح�ث تختلف اختالفا جوهر�ًا لتلك المعتمدة في قانون ال��ران الجو� 

تم سن االتفاق�ات والمعاهدات الدول�ة حصرًا لل�ائرات المدن�ة، فمسألة ت�ب�ق القانون الجو� وال��ران على 
وعلى ضوء  األنش�ة الفضائ�ة ل�س �األمر ال�س�ر وهناك صعو�ات جمة الختالف األنش�ة ما ب�ن المجال�ن.

ح�ث  ما تقدم، يذهب البعض إلى إع�اء سل�ة غ�ر محددة لقائد البعثة الفضائ�ة (لوائح وأن�مة و�الة ناسا
نهج القائد القادر  األول هو ثقافي؛  : )4(، وهذا �مثل إش�ال�ة لسبب�ن)3(تمنح السل�ة لمدير المح�ة الفضائ�ة 

اآلخر  على فعل �ل شيء �م�ل لألسلوب العس�ر� مع ما �صاحب ذلك من انضبا� للسلو��ات؛ أما السبب
أكثر إش�ال�ة من األول، وهو أن �ر�ق الحصول على و��فة التحق�ق والسل�ة القضائ�ة التي �مارسها الفرد 

و�غض الن�ر عمن س�منح المسؤول�ة للتحق�ق والفصل  ؛)5(نفسه س�تعارض مع مبدأ الفصل ما ب�ن السل�ات 
في المخالفات الجنائ�ة التي حررها أفراد �اقم المح�ة الفضائ�ة، فهناك تنف�ذ العقاب أثناء وجود الجاني في 

  ).6(الفضاء 
ال يبدو من المرجح أن يتم توف�ر مرافق لالحتجاز على متن ذا الخصوص على أنه ب�د أنه ينبغي التأك�د به  

فقد أوردت الفقرة الثان�ة من المادة  مح�ات الفضاء الدول�ة، ن�رًا إلى أن المساحة المخصصة ستكون محددة،
) من قانون اإلجراءات الجزائ�ة االتحاد� على أنه:" �ما ال �جوز القبض على أحد أو تفت�شه أو حجزه أو 2(

 (1)  See, for examples of this the discussion by Maschke, P., Oubaid, V. and Pecena, Y. (2011). How Do
Astronaut Candidate Profiles Differ From Airline Pilot Profiles? Aviation Psychology and Applied Human Factors, 
1(1), pp.38-44.  

 . 30، ص2009د. محمد نصر الق�ر� ، أح�ام القانون الدولي في مواجهة خ�ر النقل الجو� ، دار النهضة العر��ة ،   )3(
) ساعة لتوق�ف المتهم لد�ه، أ� 48انون اإلجراءات الجزائ�ة االتحاد� مأمور الضب� القضائي () من ق47/1منح المشرع االتحاد� في المادة (  )1(

م بذلك خالل تلك أنه يبقى مقبوضًا عل�ه �وال تلك الفترة إلى أن يتم عرضه على الن�ا�ة العامة ما لم �قدم أو يبرز ما يثبت براءته، فإذا لم �قم المته
قبل مأمور الضب� القضائي، �عرض على الن�ا�ة العامة صاحبة االختصاص لتقر�ر مص�ره، و�ذا لم يتم عرضه على الفترة ولم �خله سب�له �عد من 

 الن�ا�ة العامة �انقضاء مدة توق�فه القانون�ة �صبح توق�فه غ�ر صح�ح ول�س له سند قانوني مما يوجب نقضه ومساءلة المتسبب في ذلك.
 (4)    Abeyratne, R. (2004), Space Tourism - Parallel Synergies between Air and Space Law? German Journal of
Air and Space Law p.184-202 
(5) IGA, supra note 1 Brazil later joined the ISS. See e.g. <http://www.spacelawstation.com/spacestation.html#3. 

 .53، ص 2003ي ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، اإلس�ندر�ة، محمد الس�د أحمد، الحبس االحت�ا�ي ف  )1(

340



الدول�ة الفضائ�ة المحطات متن على الجنائي االختصاص قواعد

2019يوليو  –ر العدد العاش –السنة الخامسة   مجلة العلوم القانونية 

إال في أحوال و�الشرو� المنصوص عل�ها في القانون، وال يتم الحجز أو الحبس إال في األماكن حبسه 
 المخصصة لكل منهما وللمدة المحدودة في األمر الصادر من السل�ة المختصة ".

و�التالي، في مجال حبس اإلنسان أو القبض عل�ه أوجب عدم جواز القبض أو الحبس إال �موجب أمر من  
 المختصة قانونًا، وهذه الضمانة تق�د موضوع الحبس وتجعله رهن إصداره من ذو� االختصاص السل�ات 

و�اإلضافة إلى ذلك، قد ��ون حجز الجاني و�التالي، فاألداة الرئ�س�ة للعقو�ة الحبس غ�ر قابلة للت�ب�ق عمل�ًا؛ 
يترتب عل�ه منعه من الق�ام بواجبات ح�و�ة إلنجاح المهمة الفضائ�ة والمفتاح إل�قاء افراد ال�اقم على ق�د 

ولكن عقو�ات مال�ة  مثل الغرامات قد تكون مناسبه لمهمه قد تستغرق فترة �و�لة من  الزمن على الح�اة؛ 
 متن مح�ة فضائ�ة دول�ة.

ال�اتمة
اجه تن��م إجرام األفراد على متن المح�ات الفضائ�ة، سواء هناك �عض الصعو�ات التي تو  ال ر�ب أن   

ف�ما يتعلق �األنش�ة الفضائ�ة الس�اح�ة أو االستكشاف�ة، ولكن القض�ة األكثر تعق�دًا هي في ��ف�ة تن��م 
، س��ون من الضرور� وضع نصوص عقاب�ة ال�واقم العاملة لمدة �و�لة لد� استكشاف الفضاء؛ ولذلك

 ول�ة.للتعامل مع الجرائم التي �م�ن أن ترتكب في مح�ة فضائ�ة د

 :أهم النتائج المثارة التي انتهت إل�ها هذه الدراسة و�ش�ل موجز هيأوًال: ومن 
مع الت�ور التكنولوجي وتقدم أنما� استخدامات الفضاء الكوني، وتنامي عدد الدول والشر�ات الخاصة القائمة  -1

ة ��ل أنواع هذه األنش�ة و�دارتها ،�اتت اآلل�ة التشر�ع�ة الموجودة غ�ر �اف�ة لإلحا�)1(�أنش�ة الفضاء المختلفة
 وتنس�قها و�ات من الضرور� بلورة أ�ر وص�غ قانون�ة مت�ورة ترسم حدود هذه األنش�ة المتنوعة ومخا�رها

الح�نا من خالل هذه الدراسة أن القواعد العامة للقانون الدولي ت�بق على الفضاء الخارجي ، ألنها قواعد  -2
زات العلم�ة الحديثة �اتت تفرض إما إجراء عمل�ة تحديث لهذه القواعد ، إما عالم�ة ، فإن الت�ورات واإلنجا

 .108د. نورا ب�رقدار�ان، نحو حو�مة متنام�ة للفضاء الخارجي، مرجع سابق، ص )1(
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، وهو ما حدث فعًال )1(وضع ن�ام قانوني جديد، �ف�ل �مواجهة المستجدات والتك�ف مع التقدم العلمي الحالي 
 من خالل االتفاق�ات المتعلقة بتن��م الفضاء الخارجي .

ضاحه على الس�اق المتقدم في هذه الدراسة ، فإنه س��ون ش�ل من أش�ال النصوص الجنائ�ة وفقًا لما سبق إ�  -3
في قانون الفضاء  مرغو�ًا ف�ه وقد ��ون حاسمًا في إنجاح المهمات الفضائ�ة، والمحاف�ة على سالمة وح�اة 

الوس�لة  التي ينبغي االفراد ) داخل مح�ات الفضاء؛ ح�ث �انت هناك مناقشات على  -جم�ع األفراد (ال�اقم
أن تن�م سلوك األفراد في الفضاء الخارجي، وما �جب أن �حدث عندما يرتكب الشخص جر�مة في مح�ة 
فضاء، مع التوسع المتوقع لعدد من األفراد في الفضاء، ح�ث تسعى شر�ات الس�احة الفضائ�ة لتحق�ق الولوج 

المتوقع من االفراد، �حتاج بال شك ش�ال من أش�ال  إلى الفضاء لمجموعة �ب�رة من األفراد، ومثل هذا العدد
 األ�ر القانون�ة لضمان تن��م سلو�هم.

الموضوع الذ� �ش�ل تحد�ًا خاصًا هي اإلجراءات الجزائ�ة التي من شأنها أن تؤد� إلى التحق�ق   -4  
استخدام الرحالت ف و�ب�عة هذه اإلجراءات في المهمات الفضائ�ة  لمتا�عة  صاحب السلوك غ�ر المشروع؛

الفضائ�ة ب�ن الكواكب �عني حتماً أن �حتاج إلى أن إعادة الن�ر من جديد في النصوص الجزائ�ة لتن��م سلوك 
والتأكد من وجود ن�ام رقابي لرحالت الفضاء  االفراد في الفضاء، حتى إذا �ق�ت المباد� العامة للمسؤول�ة،

إن إضفاء ال�ا�ع التجار� على األنش�ة الفضائ�ة س�ؤد� إلى عامة والمح�ات الفضائ�ة خاصة. و�التالي 
�اسات وتشر�عات الفضاء الكوني، وفي نفس الوقت فهي تستلزم وضع ن�ام أفضل إلدارة مسائل متعلقة �الس

 أنش�ة الفضاء.
 أهم التوص�ات المثارة من خالل هذا البحث، و�ش�ل موجز.ثان�ًا : ومن 

التوص�ة �أن يتم وضع الس�اسات التشر�ع�ة الو�ن�ة و�ما يتوافق مع المعاهدات الدول�ة �شأن األنش�ة  -1
ئ�ة، وهو الشق األصعب في مجال علوم الفضاء والسعي لت�و�ر هذا الق�اع �ش�ل مستمر، ح�ث تسعى الفضا

�ح�ث تتم�ز هذه الدول لتن��م وسن القوان�ن ألنه في المستقبل القر�ب س�تم إنشاء العديد من و�االت الفضاء؛ 
 ى األفراد في مح�ات الفضاء الخارجي.الن�م القانون�ة �االبتكار والت�ور من أجل ممارسة الضوا�� القانون�ة عل

 لذلك ينبغي سن نصوص قانون�ة جنائ�ة تسبق المح�ة إلى الفضاء الخارجي.

، 1الدول�ة، جامعة الجزائر د. عل�لي فا�مة الزهراء، الن�ام القانوني لألجسام الفضائ�ة، مذ�رة لن�ل شهادة الماجست�ر في القانون الدولي والعالقات  )1(
 .2، ص2011-2010كل�ة الحقوق (بن ع�نون)، السنة الجامع�ة 
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و�التالي تأتي التوصـــ�ة الحاجة الســـتخدام و�شـــ�ل متزايد التشـــر�عات القانون�ة لتن��م أنشـــ�ة الفضـــاء؛  :-2          
لسجل اإلماراتي والسجل الدولي لألمم المتحدة، و�ذلك �إصدار لوائح تن��م�ة لتسج�ل األجسام الفضائ�ة في ا

  سن تن��م لتحديد األنواع المختلفة لتصار�ح ممارسة األنش�ة الفضائ�ة.
: ت�بق القواعد العامة للقانون الدولي على الفضـــاء الكوني، �ونها قواعد عالم�ة، ب�د أن الت�ورات والتقدم -3

رض إما إجراء تحديث للقواعد الدول�ة الفضــــــــــائ�ة، أو ســــــــــن ن�ام التكنولوجي والتقني في مجال الفضــــــــــاء، �ف
 قانوني جديد �ف�ل �مواجهة المتغ�رات العلم�ة الحال�ة.

) من اتفاق�ة 2إنه من المستحسن في البدا�ة وضع اتفاق�ة لمح�ة الفضاء الدول�ة، استنادا لنص المادة ( :-4
فاق�ات منفصلة ف�ما يتعلق �الوال�ة ومراقبة االجسام التسج�ل، �ح�ث تج�ز هذه االتفاق�ة لأل�راف إبرام ات

الفضائ�ة و�اقم المح�ة؛ وهذه ال�ر�قة فعالة لمعاقبة مقترفي االفعال االجرام�ة على متن المح�ات الفضائ�ة 
 الدول�ة.

 تم �حمد هللا    
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المراجع:
ع العر��ة. المراجأوًال:    

 .9، ص1990، �ل�ة شر�ة دبي، 2د. أحمد شوقي أبو خ�وة، علم اإلجرام وعلم العقاب، �  -
وما  490، ص1996د. إبراه�م فهمي شحاته، القانون الجو� الدولي وقانون الفضاء، دار النهضة العر��ة،-

 �عدها.
ة للعلوم الشرع�ة والقانون�ة ، جامعة د.إيهاب جمال �س�بة ، مفهوم التراث المشترك لإلنسان�ة ، مجلة الشارق -
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