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التحكيم في المنازعات الرياضية وفق� لقواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي في ضوء 
(CAS) القواعد ا جرائية لدى محكمة التحكيم الرياضي

نظرة تحليلية في العقود المستقبلية

النسخة الخاصة الرقمية من المصنف كقيد على الحقوق االستئثارية للمؤلف وفقا لقانون حق 
المؤلف ا ماراتي رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢.

محاكمة المتهم الغائب -دراسة مقارنة في القانون المصري وا ماراتي واليمني.

المسؤولية الجنائية للشركات والمنشآت السياحية عن جرائم االتجار بالبشر (دراسة مقارنة)

ـة المعـاصــرة ة في ترشيد أحكـام المعامالت الَماليَّ ـوابط الِفقهيَّ أثــُر الَقـواِعـد والضَّ
 (نمـاذج وتطبيقـات)

السياسة التشريعية الخاصة في مواجهة جرائم أمن الدولة "دراسة تحليلية 
في ضوء تعديالت قانون العقوبات االتحادي بموجب المرسوم بقانون رقم /٧/ لعام ٢٠١٦"

مشروع عقد ذو نظام.
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 ثمن العدد:

 داخل اإلمارات: ع�رون درهما

 دول ال�ل�ج:

 السعود�ة: ع�رون ر�اال،    قطر: ع�رون ر�اال،    الكو�ت: ديناران،    البحر�ن: ديناران، عمان: ر�االن

 العر�ي:الوطن 

 سبع دوالرات أمر���ة أو ما �عادلها

 الدول األجنب�ة:

 ع�ر دوالرات أمر���ة أو ما �عادلها

 االشتراك السنو� للمجلة:

 مدة االشتراك الدول األجنب�ة الدول العر��ة اإلمارات نوع االشتراك
 سنة واحدة دوالر 20 درهما 40 درهما 35 أفراد

 سنة واحدة دوالر 25 درهما 50 درهما 60 مؤسسات
 

 تدفع االشتراك �إحد� الطرق اآلت�ة:

ش�ك مصرفي لصالح مجلة العلوم القانون�ة مسحوب على أحد المصارف العاملة في دولة اإلمارات العر��ة  – 1
 المتحدة.

 دولة اإلمارات العر��ة المتحدة. -جامعة عجمان  -تحو�ل مصرفي لحساب �ل�ة القانون  – 2
 دبي – الرقة فرع : الفرع عجمان جامعة : الحساب اسم

  AE170330000010493141592 : (IBAN)الحساب رقم 
 المجلة إلي التحو�ل إ�صال من صورة و�رسل BOMLAEAD : كود سو�فت
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 اله��ة االستشار�ة للمجلة

 / عبد الوهاب عبدول القاضي الد�تور

 اإلمارات –رئ�س المح�مة االتحاد�ة العل�ا السابق 

 معالي األستاذ الد�تور / أحمد جمال الدين موسى

 جامعة المنصورة –أستاذ االقتصاد ��ل�ة الحقوق 

 وز�ر التعل�م السابق

 األستاذ الد�تور / رفعت العوضي

 ن�مة المؤتمر اإلسالميرئ�س م�تب ه��ة اإلعجاز العلمي �القاهرة التا�ع لم

 جامعة األزهر –أستاذ االقتصاد ��ل�ة التجارة 

 األستاذ الد�تور / محمد المرسي زهرة

 جامعة ع�ن شمس –أستاذ القانون المدني ��ل�ة الحقوق 

 جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة –العم�د السابق لكل�ة الشر�عة والقانون 

 األستاذ الد�تور / جاسم الشامسي

 جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة –�ل�ة القانون  عم�د

 القاضي الد�تور / جمال السم��ي 

 مدير عام معهد دبي القضائي
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 ه��ة التحر�ر    

 

 

 رئ�س التحر�ر: د. العروسي ال�ماللي

 عبد العز�ز الحسننائب رئ�س التحر�ر: د. 

 أم�ن التحر�ر: د. محمد ولي هللا عبد الرحمن

 

 ه��ة التحر�ر:أعضاء 

 حسني محمود عبد الدا�مد. 

 بدالوهابق�س عد. 
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 تسعى مجلة العلوم القانون�ة إلى تحق�ق عدة أهداف، أهمها:أهداف المجلة: 

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

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

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

 

 تعنى المجلة بنشر ما يلي: اهتمامات المجلة:

 البحوث العلم�ة الرص�نة في مجاالت التخصص. -1
 البحوث والدراسات المعن�ة �الفقه االسالمي. -2
 تي تعنى بها المجلة.البحوث والدراسات النقد�ة التي تتصل �اإلصدارات في مجاالت التخصص ال -3
البحوث والدراسات العلم�ة المعن�ة �معالجة المش�الت المعاصرة والقضا�ا المستجدة في مجال  -4

 الشر�عة والقانون واإلقتصاد.
البحوث والدراسات العلم�ة التي تسهم في رقي المجتمع حضار�ًا والمحاف�ة على هو�ته العر��ة  -5

 واإلسالم�ة.
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 قواعد الن�ر في المجلة:

�إخ�ار المجلة في حالة تقد�م  تعهد من الباحث �أن البحث لم �سبق نشره وأنه يلتزم �المبادرة  -1
 في البحث. -�عد  -للنشر في مجلة أخر� �الما لم تبد المجلة رأيها  البحث

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

أن يلتزم الباحث المنهج�ة العلم�ة والتوث�ق العلمي لمادة البحث ، وأن يتسم البحث �األصالة  -3
 واإلضافة للمعرفة القانون�ة.

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

 أال يتجاوز حجم البحث خمس�ن صفحة إّال إذا اقتضى ذلك الحفا� على وحدة البحث. -5
 

وتكتب العناو�ن الرئ�سة والفرع�ة �الخ� األسود  Simplified Arabicتقدم البحوث م�بوعة �خ�  -6
) للهوامش في أسفل �ل 12) للنصوص في المتن، و�حجم (14) ، وحجم (16العر�ض �حجم (

ب�ن الس�ور. و�نبغي مراعاة  1.5صفحة، و��تب البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة 
 التصح�ح الدق�ق في جم�ع النسخ.

 الصفحة األر�عة. سم على جوانب 2.5تكون الحواشي  -7
 أن يراعي في التهم�ش 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
أن ترقم هوامش �ل صفحة على حده، و�راعي في الترق�م األرقام المتعارف عل�ها في األسلوب  .ب

 العر�ي.
 األعالم والمؤلف�ن يذ�ر اسم الشخص أوال ثم اسم أب�ه وجده ثم لقبه. عند ذ�ر .ت
تثبت المصادر والمراجع العلم�ة ومؤلفوها في نها�ة البحث �الترت�ب الهجائي، مع ب�انات  .ث

 ال�باعة والنشر.
 �قدم البحث في نسخة إلكترون�ة مع مراعاة التدق�ق اللغو�. -9
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دود عشرة س�ور في صفحة مستقلة، تتضمن: االسم، �قدم الباحث موجزًا لس�رته العلم�ة في ح -10
وجهة عمله، ورتبته العلم�ة، وأهم أ�حاثه، مع صورة شخص�ة حديثة، وملخص للبحث في حدود 

 صفحة واحدة �اللغت�ن العر��ة واإلنجل�ز�ة. 
على مح�م�ن من ذو� الكفاءة ممن �قع عل�هم اخت�ار  –على نحو سر�  -يتم عرض البحث  -11

 المجلة.
 المجلة أصحاب البحوث المقدمة �موقفها من نشر �حوثهم على النحو التالي: تخ�ر -12

 �خ�ر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من تار�خ الوصول. .أ
 �خ�ر أصحاب البحوث المقبولة �إجازة �حوثهم للنشر. .ب
الح�ات ل��ون في حالة وجود مالح�ات على البحث، �عاد البحث لصاحبه الست�فاء هذه الم .ت

 صالحًا للنشر.
 �عتذر للباحث الذ� لم توافق لجنة المح�م�ن على نشر �حثه دون االلتزام �إبداء األسباب. -13
 أصول البحوث المقدمة للمجلة ال ترد سواًء نشرت أو لم تنشر. -14
 ما ينشر في المجلة من آراء تعبر عن أفكار أصحابها وال تمثل �الضرورة رأ� المجلة أو الجامعة. -15
 أن ��ون البحث متعلقًا �مجال الدراسات القانون�ة والشرع�ة. -16
تحتف� المجلة ��افة حقوق النشر، وفي حالة رغبة المجلة في إعادة نشر البحث فإن عل�ها أن  -17

 تحصل على موافقة م�تو�ة من صاحبها.
 تقّدم البحوث في إحد� اللغات اآلت�ة: العر��ة، اإلنجل�ز�ة، الفرنس�ة. -18
 الشرع�ة �الش�ل الكامل. �جب ضب� النصوص -19
توجه جم�ع المراسالت �اسم عم�د �ل�ة القانون، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوج�ا، على     -20

 lawmagazine@ajman.ac.aeالبر�د اإللكتروني اآلتي:  

 األش�اء المطلوب تسل�مها:

 �لب بنشر البحث. -1
 ار .ورقة اإلقر  -2
 .pdfنسخة من البحث على الوورد ، وأخر� على  -3
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 كلمة العدد
َالُم َعَلى َأْشَرِف اْألَْنِبَ�اِء َواْلُمْرَسِلْ�َن، َوَعَلى أله وَ  َالةُ َوالسَّ َأْصَحاِ�ِه َوَمْن َتِبَعُهْم ِ�ِإْحَساٍن اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمْ�َن، َوالصَّ

ْيِن،   َأمَّا َ�ْعُد:ِإَلى َيْوِم الدِّ
آلت �سر ه��ة التحر�ر أن تضع ب�ن أيد� قرائها األعزاء العدد التاسع من مجلة العلوم القانون�ة، وقد         

على نفسها متا�عة الت�ورات المتسارعة في مجال العلوم القانون�ة وترس�خ المعرفة �أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة، 
المتخصصة؛ ال س�ما تلك التي لها مساس �احت�اجات المجتمع وحل  وذلك �التر��ز على نشر البحوث العلم�ة

مشاكله وت�و�ره، في عصر أصبح ف�ه للبحث العلمي واالختراعات دورًا خ��رًا في تسارع وتائر النمو. فلم �عد 
�إم�ان أ� مشروع في �ل الثورة الصناع�ة الرا�عة أن �حاف� على د�مومة �قائه، وعلى المنافسة في م�دان 

 لتجارة الدول�ة، إن لم يتقدم إلى األمام �فعل البحوث المتخصصة واالبتكارات األصل�ة. ا

وفي هذا الس�اق تبنت المجلة ن�رة مستقبل�ة تواكب المستجدات الجديدة، بتشج�ع وتسه�ل نشر البحوث     
ص تلك التي تر�ز على التي ترفد المجتمع �األفكار والمبتكرات الجديدة في مجاالت المعرفة �افة، وعلى األخ

التشر�عات القانون�ة واالقتصاد�ة على المستو� المحلي واإلقل�مي والدولي، والتي تواكب وتساير الت�ور التقني 
(التكنولوجي)، وتساهم في الوقت ذاته في رفع مستو� التعل�م العالي وتقد�م الخبرات الفن�ة والعلم�ة لكافة مفاصل 

 ح�وم�ة. االقتصاد الو�ني ومؤسساته ال

وقد تضمن هذا العدد تسعة �حوث ق�مة في تخصصات قانون�ة مختلفة، و�ان البحث األول �عنوان: (التح��م 
في المنازعات الر�اض�ة، وفقًا لقواعد مر�ز التح��م الر�اضي السعود� في ضوء القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة 

الشرقاو�، وهو الجزء الثاني من البحث الذ� تم نشره في التح��م الر�اضي) لألستاذ الد�تور الشهابي إبراه�م 
العدد الثامن من المجلة، ثم جاء البحث الثاني �عنوان: (ن�رة تحل�ل�ة في العقود المستقبل�ة) للد�تور نصر أبو 

الخاصة الرقم�ة من المصنف �ق�د على الحقوق االست�ثار�ة  : (النسخةالفتوح. ثم جاء البحث الثالث �عنوان
) للد�تور محمد سعد علي العرمان. وجاء 2002) لسنة  7ؤلف وفقا لقانون حق المؤلف اإلماراتي رقم (للم

البحث الرا�ع �عنوان: (محاكمة المتهم الغائب دراسة مقارنة في القانون المصر� واإلماراتي وال�مني) للد�تور 
ئ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن المسؤول�ة الجناأم�ن عبده محمد دهمش. وجاء البحث الخامس �عنوان: (

قواعد : (وجاء البحث السادس تحت عنواندراسة مقارنة) للد�تور محمد نور الدين س�د،  -جرائم االتجار �البشر
للد�تور عمر عبد المج�د مصبح. أما البحث االختصاص الجنائي على متن المح�ات الفضائ�ة الدول�ة) 

ط
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ـوا�� الِفقه�َّة في ترش�د أح�ـام المعامالت الَمال�َّـة المعـاصــرة أثــُر الالسا�ع فجاء تحت عنوان: (  -َقـواِعـد والضَّ
التشر�ع�ة الخاصة في  وت�ب�قـات) للد�تور عبد العز�ز وصـفي. و�ان البحث الثامن �عنوان: (الس�اسةنمـاذج 

تحاد� �موجب المرسوم �قانون دراسة تحل�ل�ة في ضوء تعديالت قانون العقو�ات اال -مواجهة جرائم أمن الدولة 
منال مروان منجد. أما المبحث التاسع واألخ�ر فجاء �عنوان؛ (مشروع العقد ذ� ) للد�تورة 2016لعام  /7رقم /

 الن�ام) وهو �حث مشترك للد�تور لألستاذ الد�تور محمد سل�مان األحمد والد�تور أمانج رح�م أحمد.  

 والهاد� إلى سواء السب�ل.�هللا من وراء القصد، وهو الموفق  

 

 د. نجالء فل�ح
 أستاذ مشارك 
 جامعة عجمان –كل�ة القانون 
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 التح��م في المنازعات الر�اض�ة

 التح��م الر�اضي السعود�وفقًا لقواعد مر�ز 
 )CASفي ضوء القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (

 األستاذ الد�تور ال�هابي إبراه�م ال�رقاو� 
 أستاذ القانون المدني

 كل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة جامعة الملك سعود
 

Arbitration in sports disputes 
According to the rules of the Saudi Sports Arbitration Center 

In light of the procedural rules of the Sports Arbitration Court (CAS) 
 

Prof. Shihabi Ibrahim Al-Sharqawi 
Professor of civil law 
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 ( الجزء الثاني )
 

 المبحث الثالث
 إجراءات س�ر خصومة التح��م

تبدأ خصــــــومة التح��م ��لب التح��م المقدم إلى مر�ز التح��م الر�اضــــــي الســــــعود� و�حالة المنازعة إلى 
غرفة التح��م المختصــــــــــة، ثم تبدأ جلســــــــــات االســــــــــتماع وتقد�م أدلة اإلثبات، انتهاًء �قفل �اب المرافعة تمه�دًا 

ن مد� أهم�ة وث�قة التح��م في التح��م الر�اضــي، وهل للجنة التح��م إلصــدار الح�م، وأثناء ذلك عل�نا أن نب�ّ 
أن تتخذ التداب�ر الوقت�ة والتحف��ة، وماذا �شـــأن إدخال الغ�ر أو تدخله في خصـــومة التح��م. �ّل ذلك نتناوله 

 في سبعة م�الب، على النحو اآلتي:
 المطلب األول

 طلب التح��م و�حالة المنازعة
علق ��لب التح��م، ثّم إجراءات إحالة المنازعة إلى غرفة التح��م المختصـــة، ثم ضـــوا�� نبّ�ن بدا�ة ما يت

المخا�بات والمراســــــالت ب�ن األ�راف و��نهم و��ن المر�ز ولجنة التح��م، ثم أخ�رًا القواعد الخاصــــــة �التح��م 
 المعجل، وذلك في أر�عة فروع، على النحو اآلتي:

 والرّد عل�ه:الفرع األول: طلب التح��م 
من الن�ام األســاســي لمر�ز التح��م الر�اضــي الســعود�،  19) من المادة 9، 8، 6، 4، 3وفقا للفقرات (

المســتشــار�ن  أحد إلى و�حالتها المنازعات تســو�ة و�لبات التح��م �لبات �ختص األم�ن العام للمر�ز �اســتالم
 التح��م المختصـــة، وعل�ه إخ�ار غرفة رئ�س إلى إحالتها قبل والمســـتندات األوراق كافة اســـتكمال من للتأكد

 التح��م �لبات �ه تق�د خاصـــــاً  ســـــجالً  ال�لب، و�عدّ  من صـــــورة �ه مرفًقا تح��م �لب بورود اإلدارة مجلس
 والرد المنازعات وتســــو�ة التح��م ��لبات الخاصــــة المراســــالت كافة المنازعات، �ما يتولى اســــتالم وتســــو�ة

 .وأماكن انعقادها ومواع�د التح��م �جلسات الخاصة المعلومات ��افة الدعو�  أ�راف عل�ها، ثّم إبالغ

2



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

3 
 

المعتمدة  والتكال�ف األتعاب وفًقا لجدول ال�لب تقد�م عند الدعو�  تسج�ل رسوم يدفع أن ال�لب مقدم وعلى
 .من القواعد اإلجرائ�ة) 38/1(المادة 

العام لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� من  على ذلك، تبدأ أولى خ�وات التح��م ��لب �قدم إلى األم�ن
ال�رف الذ� يرغب في اللجوء إلى التح��م، في ن�اق اختصـــــــــــاص المر�ز المب�ن ســـــــــــا�قًا، ومن ال�ب�عي أن 

 يتضمن ال�لب الب�انات اآلت�ة:
 الرغبة في إحالة النزاع إلى التح��م. .1
 أسماء أ�راف النزاع وعناو�نهم. .2
 ال�رف�ن والعالقة القانون�ة التي نشأ عنها.اإلشارة إلى النزاع الواقع ب�ن  .3
 اإلشارة إلى اتفاق التح��م ب�ن ال�رف�ن، أو النص الذ� منح االختصاص إلى المر�ز. .4
 �لبات المحتكم. .5
 اسم المحّ�م الذ� اختاره المحتكم إذا �ان متفقا على ق�امه �اخت�ار أحد المحّ�م�ن. .6
 م االتفاق.عدد المحّ�م�ن المقترح من المحتكم في حالة عد .7

ونقص �عض الب�انات الســــا�قة التي �جب أن يتضــــمنها �لب التح��م ال يؤد� إلى ��النه، بل �م�ن أن 
�ستكمل ما نقص من تلك الب�انات في ب�ان الدعو� الذ� �قدمه المحتكم، والذ� �جب أن ��ون شامًال لكل ما 

 .)1(ذ�ر فضًال عن إرفاق المستندات واألوراق المؤ�دة الدعاءاته 
ومن المتصور اعتبار �لب التح��م ب�انًا للدعو� إذا �ان شامًال لكافة الب�انات والمستندات واألوراق التي 

 �جب أن يتضمنها ب�ان الدعو�، وح�ن�ٍذ ال حاجة لتقد�م ب�ان الدعو� مرة أخر�.
 ز لرئ�سف�جو  المر�ز، أمام من�ور لتح��م مماثلة بوقائع متعلق تح��م �لب أحد األ�راف قدم فإذا

 ملف إلى ال�لب ضـــــم أن �قرر التح��م، وأ�راف التح��م لجنة مع التشـــــاور �عد المختصـــــة، التح��م غرفة
)، ومن ثّم تختص )2( من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضـــــــــي الســـــــــعود� 31المن�ور (المادة  التح��م

                                                           
 ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 38) ان�ر �ذلك المادة 1(
). �ما نصت القواعد على الح�م نفسه CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 39) الح�م نفسه: المادة 2(

 من الالئحة. 52�النسبة لالست�ناف أمام مح�مة التح��م. وان�ر �ذلك المادة  50في المادة رقم 
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معًا، وال حاجة إلعادة تشــــ��ل لجنة التح��م بناًء لجنة التح��م المشــــّ�لة بناًء على ال�لب األول بن�ر ال�لب�ن 
 على ال�لب الجديد.

ت المادة  من القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز على أّنه  36/1/1أّما ف�ما يتعلق ��لب االســــت�ناف، فقد نصــــّ
 )21( وعشــر�ن واحد عن تز�د �ه مدة اإلخ�ار تار�خ على مضــى الذ� القرار على االســت�ناف �لب ُ�قبل ال

 القانون�ة الداخل�ة الوســــــائل كافة اســــــتنفاذ �عد إال �قبل القرار ال على االســــــت�ناف يومًا، �ما قّررت أن �لب
والمســـــــتأنف ضـــــــده (المادة  المســـــــتأنف من كلّ  إلى االســـــــت�ناف �لب �إعالن العام األم�ن �قوم، وأن تجاهه

 من القواعد نفسها على أن ت�بق36  ) من المادة5/2نّصت الفقرة ( من القواعد اإلجرائ�ة). �ما 2/1/36-3
 .)3( القدم كرة غرفة أمام �لبات االست�ناف على القواعد هذه في عل�ها المنصوص االست�ناف إجراءات

والســـــــتكمال ملف الدعو� قبل إحالتها إلى غرفة التح��م المختصـــــــة، �جب إخ�ار المحتكم ضـــــــده ��لب 
التح��م، فله أن �ضـــــّمن رّده تســـــم�ة المحّ�م المقترح من  التح��م المقدم ضـــــده، فإذا وافق المحتكم ضـــــده على

جانبه إذا �ان متفقًا على ذلك، وأن �ضــــــــّمنه أ�ضــــــــًا أ� دفوع ير� إبداءها، و�ذلك المســــــــتندات واألوراق التي 
تدعم تلك الدفوع. أما إذا رفض المحتكم ضـــــده الرد على �لب المحتكم، أو أرســـــله ناقصـــــًا، أو تأخر في رده، 

 التح��م المختصة تتولى حسم هذه األمور، وفقًا للقواعد الواجبة الت�ب�ق.فإن غرفة 
 : الفرع الثاني: إحالة المنازعة الر�اض�ة إلى غرفة التح��م الم�تصة

 العام األم�ن من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضــــــــي الســــــــعود� على أن: "�ح�ل 3تنّص المادة 
 .وهذه القواعد" الن�ام ألح�ام وفقاً  المختصة التح��م غرفة إلى المنازعة

 كافة اســــــتكمال من المســــــتشــــــار�ن للتأكد أحد إلى و�قوم األم�ن العام للمر�ز �اإلحالة �عد إحالة ال�لب
 من الن�ام األساسي للمر�ز. 19والمستندات، �ما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة  األوراق
 عن أحد األ�راف امتنع فإذا اإلدار�ة، المصــــروفات ســــداد �عد إال �مالتح� لجنة إلى المنازعة تحال وال

من القواعد  6 10/األ�راف بذلك (المادة المر�ز و�خ�ر اإلجراءات ُتوقف منها، عل�ه مســــتحق هو ما ســــداد
 اإلجرائ�ة).

                                                           
 .)CASالقواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (من  49) ان�ر أ�ضًا المادة 3(

4



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

5 
 

الحاالت القض�ة، ولمواجهة هذه  ومصروفات إّال أّنه من المم�ن أّال �قدر أحد األ�راف على دفع تكال�ف
ت المادة   وذلك القانون�ة للمســاعدة صــندوقٌ  المر�ز في من الن�ام األســاســي للمر�ز على أن: "ُينشــأ 32نصــّ

 مجلس و�ختص القضــــ�ة ومصــــروفات المال�ة التكال�ف دفع على �عض األ�راف قدرة عدم حاالت لمواجهة
�إصـــــــدار  المجلس �قوم أن على العام، األم�ن من اقتراح على بناءً  عدمه من ال�لب �الموافقة على اإلدارة
 .)4(القانون�ة"  المساعدة أح�ام ُتنّ�مُ  الئحةٍ 

 مجلس اإلدارة إلى بدوره برفعه �قوم للمر�ز، الذ� العام األم�ن إلى القانون�ة المســـاعدة �لب و�تم تقد�م
من الن�ام  11 المادةمن  22ال�لب (الفقرة  في �البتّ  اإلدارة مجلس و�ختص ،)5(بهذا الشــــأن  رأ�ه متضــــمًنا

 من القواعد اإلجرائ�ة). 39 األساسي للمر�ز، والفقرة الثالثة من المادة
 القانون�ة المســـــــاعدة من القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز، �قتصـــــــر تقد�م 39ووفقًا للفقرة الرا�عة من المادة 

 يراه  ما اتخاذ وللمر�ز التح��م، إجراءات في أو االســـتمرار للبدء كافً�ا ماالً  �ملك ال الذ� ال�ب�عي للشـــخص
 .ال�لب قدرة صاحب من التحقق سب�ل في

على ذلك، فالمساعدة القانون�ة ال تقدم لألشخاص االعتبار�ة من أند�ة أو اتحادات أو ه��ات، بل تقتصر 
 فق� على الشخص ال�ب�عي.

المســـــاعدة القانون�ة  ولم يتضـــــح من نصـــــوص الن�ام األســـــاســـــي للمر�ز وال قواعده اإلجرائ�ة ما إذا �انت
المنصـــــوص عل�ها ُتعّد منحة لل�رف العاجز عن الوفاء �الرســـــوم والمصـــــروفات الم�لو�ة، أم أّنها قرض يلتزم 

 برده �ش�ل �لّي أو جزئي حسبما �قضي �ه الح�م النهائي في القض�ة، وهو ما نرجحه في هذا الخصوص.
حد األ�راف من رســـــــوم التح��م ومصـــــــروفاته و�ذا �ان مر�ز التح��م الر�اضـــــــي الســـــــعود� �ملك إعفاء أ

أن يوافق على تأج�ل  -من �اب أولى -و�تحملها عنه من خالل المســـــــــــــــاعدة القانون�ة، فإننا نر� أن للمر�ز
 سداد الرسوم والمصروفات الم�لو�ة لح�ن الفصل في القض�ة �ح�م نهائي.

 الفرع الثالث: الم�اطبات والمراسالت:

                                                           
 من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�. 39) ان�ر أ�ضًا الفقرت�ن األولى والثان�ة من المادة 4(
 ضي السعود�.من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�ا 39 ) الفقرة الثالثة من المادة5(
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 تكون  من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضـــــــــي الســـــــــعود� أن 11المادة توجب الفقرة األولى من 
 .بواس�تها و للمر�ز العامة �ر�ق األمانة عن �المر�ز الخاصة واالتصاالت والبالغات اإلخ�ارات كافة

 وسائل أو بواس�ة الفاكس إرسالها و�جوز كتا�ًة، واالتصاالت والبالغات تلك اإلخ�ارات تتم أن و�جب
 . )6(من الن�ام األساسي للمر�ز)  40/1المر�ز (المادة  قبل من المعتمدة اإللكتروني تصالاال

) PDF�صــــ�غة ( الم�اتبات جم�ع من القواعد اإلجرائ�ة أن تكون  11كما تقضــــي الفقرة الثان�ة من المادة 
 في الوح�دة القانون�ة الوســــــ�لة هو اإللكتروني البر�د هذا المر�ز، و��ون  من المعتمد اإللكتروني البر�د على
  المر�ز. من والصادرة الواردة الم�اتبات والمراسالت جم�ع

 وهذا في الحق�قة محل ن�ر لسبب�ن:
من الن�ام األســـــــــاســـــــــي التي  40أن هذا التق��د ال يتناغم ونص الفقرة األولى من المادة  الســــــبب األول:

 وســائل أو بواســ�ة الفاكس كتا�ًة، ثم أجازت إرســالها واالتصــاالت والبالغات أوجبت بدا�ة أن تتم اإلخ�ارات
المر�ز، �ما �عني أن نص الن�ام األســـاســـي �عتمد الكتا�ة التقل�د�ة في  قبل من المعتمدة اإللكتروني االتصـــال

من وهي أقل مرتبة  -الم�اتبات والمراســــــــــــــالت إلى جانب الكتا�ة اإللكترون�ة، ومن ثّم فل�س للقواعد اإلجرائ�ة
 أن تقصرها على التواصل �البر�د اإللكتروني.  -الن�ام األساسي

أن قصر التواصل على البر�د اإللكتروني يتغاضى عن إم�ان�ة عدم درا�ة األ�راف أو  السبب الثاني:
وقد ُيَرّد على ذلك �أّنه �م�ن للخصوم التعامل من خالل و�الء أو �عضهم بوسائل التواصل اإللكتروني، 

تولون الجانب اإللكتروني في التعامل ن�ا�ة عنهم، وهذا في الحق�قة و�ن �ان مم�نًا، إّال أّنه قد ال مساعدين ي
 ��ون مقبوًال لد� أحد األ�راف حفا�ًا على سّر�ة التح��م.

 أو البر�د �ر�ق عن واالتصاالت أن تقرر أن اإلخ�ارات 11ولعّل هذا ما حدا �الفقرة الثالثة من المادة 
وهذا  .مم�ن غ�ر اإللكتروني البر�د خالل من اإلرسال ف�ها ��ون  الحاالت التي في فق� ولكن مقبولة، الفاكس
�فرز من المش�الت أكثر مما �حّل؛ إذ لم يبّ�ن هل عدم اإلم�ان�ة إلرسال البر�د اإللكتروني  -في رأينا -النص

تحمل عبء اإلثبات، مع تصور صعو�ة تكون راجعة للمرسل أم للمستقبل، و��ف �م�ن إثبات ذلك، ومن الذ� ي
                                                           

من  32و  31) المادت�ن CAS) ان�ر في أح�ام اإلخ�ارات واالتصاالت والمهل الزمن�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (6(
 القواعد اإلجرائ�ة لد� المح�مة.
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اإلثبات اإللكتروني في �عض الحاالت. لذلك نر� أّنه من األفضل االكتفاء في هذا الخصوص �ما جاء �ه 
 السا�قة. 40نص الفقرة األولى من المادة 

ن من القواعد اإلجرائ�ة م 11وال �قلل من حجم تلك المش�الت ما نّصت عل�ه الفقرة الرا�عة من المادة 
 online) إيداع  منصة(اإلنترنت  عبر لإليداع إلكتروني ن�ام وتشغ�ل ببناء للمر�ز العامة األمانة تقوم أن

filing platform .فالمش�لة قد تكون لد� ال�رف اآلخر سواًء �ان مرسًال أو مستقبًال ، 
 واالتصاالت ئلوالرسا اإلخ�ارات نفسها وقررت أن تكون  11لذلك جاءت الفقرة الخامسة من المادة 

 عنوان أ� أو مسبقًا، قبلهم من المحدد اإللكتروني البر�د �ر�ق ممثل�هم عن أو التح��م أ�راف إلى الموجهة
وهو ما نراه �اف�ًا دون حاجة لنص  .اإليداع منصة �ر�ق عن أو الحقة، مرحلة كتا�ًة في تحديده يتمّ  آخر

 الفقرات الثالث السا�قة عل�ها.
 المخا�بات كافة في المعتمدةالعر��ة هي اللغة  من الن�ام األســـــــــــــاســـــــــــــي تكون اللغة 36ووفقًا للمادة 

األم�ن  -في رأينا -االقتضـــــاء. والذ� �حدد الحاجة لذلك عند اإلنجل�ز�ة اســـــتخدام اللغة و�جوز، والمراســـــالت
  العام للمر�ز أو غرفة التح��م المختصة أو لجنة التح��م، حسب األحوال.

 إل�ه المرســــل ُأرســــلت إلى إذا قانوناً  مســــتلمة التح��م أ�راف إلى الموجهة والرســــائل اإلخ�ارات وُتعتبر
المر�ز (الفقرة الســـادســـة من المادة  لد� المعتمد اإللكتروني (أو عنوانه، حســـبما انته�نا إل�ه ســـا�قًا) بر�ده عبر
 .من القواعد اإلجرائ�ة) 11

 ال�وم من آلثاره ��ون منتًجا م األســــاســــي أّن االتصــــالمن الن�ا 40وقد اعتبرت الفقرة الثان�ة من المادة 
 إل�ه. الموّجه للشخص لوصوله التالي

 الفرع الرا�ع:
 القواعد ال�اصة �التح��م المعجل 

مجلس  موافقة �شر� المستعجلة، للحاالت المعجل التح��م ن�ام مر�ز التح��م الر�اضي السعود� يوّفر
من الن�ام  28المختصة (المادة  التح��م غرفة رئ�س من اقتراح على بناءً  االستعجال، �لب على اإلدارة
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قابلة  غ�ر للمر�ز، وجم�عها ال�لب تقد�م عند التح��م رسوم �سداد التح��م �الب و�لتزم ).)7(األساسي للمر�ز 
 من القواعد اإلجرائ�ة). 1/ 10لالسترداد (م

المستعجلة التي يتخذها المر�ز بناًء على المادت�ن و�ختلف ن�ام التح��م المعجل عن التداب�ر الوقت�ة أو 
من القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز، فقرار المر�ز في التداب�ر الوقت�ة المستعجلة قرار وقتي ال �فصل في  28و  27

موضوع النزاع، بل يهدف إلى تفاد� خ�ر عاجل �خشى وقوعه و�صعب تدار�ه إذا تّم االنت�ار حتى �فصل 
النزاع. أما في التح��م المعجل فالمحّ�م �فصل في موضوع النزاع، شأنه شأن التح��م  المحّ�م في موضوع

العاد�، �ّل ما في األمر أّنه في التح��م المعجل ين�ر الدعو� على وجه السرعة في جلسات م�ثفة وفي مدة 
 محددة قص�رة.
تحدد  اإلدارة مجلس من رةالصاد أن الموافقة -من الن�ام األساسي للمر�ز 28وفقًا للمادة  -واألصل

 علي م�ثفة جلسات في الدعو�  وتن�ر منازعة، كل �روف و�ب�عة حسب المنازعة في للفصل الزمن�ة المدة
 اإلدارة.  مجلس قبل المحددة من المدة تتجاوز أال

تحتسب من القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز، هذه المدة �عشرة أ�ام فق�   17قد حّددت الفقرة الثامنة من المادة
 التح��م حاالت التح��م، فنّصت الفقرة المذ�ورة على أّنه: "في لجنة أمام التح��م ملف من وقت اكتمال

 لجنة أمام التح��م ملف اكتمال من أ�امٍ  )10أقصاه عشرة ( موعد في التح��م قرار إصدار �جب المستعجل
التح��م". وعلى الرغم من أن قصر هذه المدة يتناسب وحالة االستعجال المقدم �شأنها ال�لب، إّال أّننا نر� أّنها 
مدة قص�رة جدًا قد ال تكفي المح�م للفصل في النزاع، وال سّ�ما أّن النص لم �منح لجنة التح��م أو الغرفة 

 ذا الحق حسب �ب�عة وحجم النزاع. المختصة حق تمديد تلك المدة، واألفضل أن �منح لهما ه
�الفصل في النزاع  المعجل التح��م حاالت من القواعد اإلجرائ�ة: "على أ� حال، تلتزم لجنة التح��م في  

 2/6/17فق� " (م موجز ش�ل في التح��م قرار إل�ها استند التي تب�ن األسباب أن خالل المدة المحددة، وعل�ها
جنة ال تلتزم بتسب�ب الح�م تسب�باً مفصالً في هذه الحالة، �أن تتناول ال�لبات والدفوع من القواعد اإلجرائ�ة). فالل

 �التحل�ل والتأص�ل، بل ��في ذ�ر األسباب التي استند إل�ها الح�م �إ�جاز.
 

                                                           
 ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) ان�ر �ذلك: الفقرة الرا�عة من المادة 7(
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 المطلب الثاني
 وث�قة التح��م ومد� أهم�تها لد� مر�ز التح��م الر�اضي

وث�قة التح��م هي اتفاق على إجراءات س�ر العمل�ة التح��م�ة ب�ن لجنة التح��م من جانب، والخصوم من 
، و�برام وث�قة التح��م �فترض تمام تش��ل لجنة التح��م، ح�ث تمّثل اللجنة أحد �رفي هذه )8(جانب آخر 

تبرم الوث�قة في جلسة تحض�ر�ة �حضور الوث�قة ب�نما �مّثل الخصوم ال�رف اآلخر ف�ها، وعلى لجنة التح��م أن 
 الخصوم أو ممثل�هما، أو على األكثر في الجلسة األولى لن�ر الدعو� التح��م�ة.

والبنود التي �م�ن أن تتضمنها وث�قة التح��م �ث�رة، أهّمها: لغة التح��م، م�ان التح��م، القانون الواجب 
ع ثالثة متتال�ة. و�ذلك: مدة التح��م، التفو�ض �الصلح ت�ب�قه على النزاع، وهو ما نتناوله �إ�جاز في فرو 

،اإلعفاء من سر�ة الجلسات، اإلعفاء من تسب�ب الح�م، وهذه الموضوعات األر�عة نفضل تناولها في موضعها 
 من البحث �إذن هللا تعالى.

 الفرع األول:
 لغة التح��م

 ز التح��م الر�اضي السعود� على أّن: "اللغةمن القواعد اإلجرائ�ة لمر� 7 تنّص الفقرة األولى من المادة 
 اللغة استخدام التح��م لجنة �عد موافقة و�جوز المر�ز، أمام المن�ورة المنازعة في المعتمدة اللغة هي العر��ة

 وتوجب الفقرة الثان�ة من المادة نفسها .العر��ة" �اللغة لها ترجمة معتمدة إرفاق مع أخر�  لغة أ�ة أو اإلنجل�ز�ة
 .التح��م على إجراءات ت�بق سوف التي اللغة أن تحدد تش��لها فور التح��م لجنة على

 -�حسب األصل -التح��م في المستخدمة ) فقد حددت اللغاتCASأّما مح�مة التح��م الر�اضي (
 لرئ�س كما �جوز ولأل�راف اخت�ار احد� هات�ن اللغت�ن �االتفاق ب�نهما، أو اإلنكل�ز�ة، �إحد� اللغت�ن الفرنس�ة

                                                           
الرغم من أن إبرام وث�قة التح��م ل�س ضرور�ًا لصحة التح��م، ح�ث ��في للقول �صحته االتفاق على اللجوء إلى ) وعلى 8(

التح��م أو النص عل�ه في لوائح اله��ة الر�اض�ة ذات العالقة، فإّن إبرام الوث�قة له أهم�ته الكب�رة التي تتمثل في ضب� س�ر عمل�ة 
الخصوم وه��ة التح��م على إجراءات س�ر الدعو�. فإذا اتفق الخصوم بدا�ة على قواعد س�ر التح��م، فضًال عن تجنب اختالف 

العمل�ة التح��م�ة، ف�ما �جوز لهم االتفاق عل�ه، فإنه ال حاجة إلبرام تلك الوث�قة، وهو ما نفضل أن يتفق عل�ه ال�رفان لتجنب 
 نشب ب�نهما.تعنت أ� منهما عند إبرام الوث�قة، �عد أن ��ون النزاع قد 
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 للتح��م كلغة اللغت�ن هات�ن من واحدة �ختار تع��نه) أن يتم لم المختص  إذا القسم (أو لرئ�س التح��م ه��ة
 ما فق�، اللغة بتلك -ذلك �عد -وتتم اإلجراءات االعتبار، �ع�ن ال�روف جم�ع أخذ مع اإلجراءات، في بدا�ة

 اإلنكل�ز�ة غ�ر أخر�  لغة �ختاروا أن لل�رف�ن و�جوز .ذلك خالف على التح��م وه��ة األ�راف يتفق لم
 ه��ة مع المح�مة م�تب التح��م، وح�ن�ٍذ �قوم وه��ة الر�اضي التح��م م�تب مح�مة موافقة �شر� والفرنس�ة،

 من جزء أو كل األ�راف تتحمل �أن تأمر أن التح��م اللغة. وله��ة �اخت�ار الخاصة الشرو� بتحديد التح��م
 �أن تكون  تأمر المختص قبل تش��لها) أن القسم (أو لرئ�س أ�ضاً  التح��م والتفس�ر، وله��ة الترجمة تكال�ف
اإلجراءات  بلغة معتمدة مع ترجمة تقد�مها و�تم اإلجراءات،  لغة غ�ر مختلفة بلغات المقدمة المستندات جم�ع

)9(. 
�جب إذن على لجنة التح��م فور تش��لها تحديد اللغة التي تس�ر بها عمل�ة التح��م، خاصة إذا اختلفت 
اللغة األم للخصوم، وعلى اللجنة أن تبّ�ن ما إذا �انت تلك اللغة تنسحب على �افة الب�انات والمذ�رات الم�تو�ة 

التي توجهها، والح�م الذ� تصدره، أم أّن اللغة والمرافعات الشفه�ة والقرارات التي تتخذها اللجنة والرسائل 
المحددة تقتصر على �عض مما ذ�ر دون البعض اآلخر، فإن لم تخصص تلك اللغة لبعض األمور دون 
البعض، فإّنها �جب أن تنسحب على �افة المستندات واألوراق التي تقدم في ملف القض�ة وعلى �افة اإلجراءات 

تح��م. ول�س هناك ما �منع من تعدد لغة التح��م، لُ�جر� �أكثر من لغة، وح�ن�ٍذ التي تتخذ �ما في ذلك ح�م ال
�جب أن تقدم �افة المستندات واألوراق وتتخذ �افة اإلجراءات �اللغات المحددة جم�عها وال تقتصر على لغة 

 -للجنة التح��م�ع�نها من ب�ن تلك اللغات، ما لم تر لجنة التح��م قصر الترجمة على �عضها فق�، واألفضل 
�االتفاق مع الخصوم، أن تعتبر لغة معّ�نة من ب�ن تلك اللغات المتعددة هى اللغة الرئ�سة  -في هذه الحالة

التي يتّم الرجوع إل�ها للوقوف على المعنى النهائي للنص، تحسبًا لما قد �قع من تعارض أو غموض أو خ�أ 
 .)10(في عمل�ة التح��م أثناء ترجمة النص األصلي إلى اللغات المستخدمة 

 
 

                                                           
9) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R29 ). 

 .357) الشهابي إبراه�م الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 10(
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 الفرع الثاني:
 م�ان التح��م

. ولتحديد م�ان )11(م�ان التح��م �المفهوم القانوني هو الم�ان الذ� يتع�ن صدور الح�م النهائي ف�ه 
التح��م أهم�ته من عّدة نواٍح أبرزها: تحديد المح�مة المختصة ببعض مسائل التح��م، فضًال عن أّنه �عني 

قانون م�ان التح��م ما  -�قاعدة -ضمنًا االتفاق على القانون اإلجرائي الواجب الت�ب�ق على النزاع ف��ون هو
ان إصدار الح�م قد تبّنته �عض التشر�عات �مع�ار للتم��ز لم يتفق األ�راف صراحة على غ�ره، �ما أّن م�
 .)12(ب�ن ح�م التح��م الو�ني وح�م التح��م األجنبي 

وفي هذا الخصوص تنّص المادة السادسة من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� على 
 التي في المنازعات الفصل إجراءات التح��م لجان تباشر أن و�جوز الر�اض، مدينة للمر�ز الرئ�س أّن: "المقر

 .)13(المملكة"  مدن من أ� في المقر خارج اختصاصها في تدخل
على ذلك، فم�ان التح��م هو مقر المر�ز في مدينة الر�اض، ما لم تقرر لجنة التح��م م�انًا آخر للفصل 

مدن المملكة، ومن ثّم، فل�س للجنة أن  في النزاع، إّال أّن النص قّ�د اللجنة أن ��ون الم�ان اآلخر في أ� من
 تتخذ م�انًا خارج المملكة �م�ان للتح��م، وهو تق��د نراه ال �ستند إلى أساس أو إلى تبر�ر من�قي.

و�جب على لجنة التح��م أن تختار الم�ان األكثر مالءمة ل�روف الدعو�، �أن تأخذ �ع�ن االعتبار عدة 
م والشهود والخبراء، ومد� سهولة الخدمات المقدمة في ذلك الم�ان، أمور أهمها: م�ان المحّ�م�ن والخصو 

                                                           
 .355) المرجع السابق، ص 11(
. أشار إل�ها: الشهابي 1992لسنة  11المدن�ة اإلماراتي رقم من قانون اإلجراءات  212) ان�ر الفقرة الرا�عة من المادة 12(

 .90إبراه�م الشرقاو�، الوس�� في التح��م، المرجع السابق، ص 
 مح�مة ) �قولها: "مقرCASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 28) وهو ما نصت عل�ه أ�ضًا المادة 13(

 جم�ع مع التشاور و�عد ذلك، ال�روف استدعت إذا ومع ذلك، سو�سرا، في لوزان، في ن ��و  تح��م ه��ة و�ل الر�اضي التح��م
 ف�ما التعل�مات المناسبة �صدر أن له و�جوز آخر، م�ان في استماع جلسة عقد �قرر أن التح��م لرئ�س ه��ة �جوز األ�راف،

 الجلسة". بتلك يتعلق
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وغ�ر ذلك من األمور ذات االعتبار، �ح�ث تسعى إلى تحق�ق الموازنة التي تجعل العمل�ة التح��م�ة أكثر 
 سهولة وأقل تكلفة وأسرع من ح�ث الفصل ف�ها. 

ت أو اتخاذ أ� إجراء من إجراءات العمل�ة ولكن تحديد م�ان التح��م ال �منع لجنة التح��م من عقد جلسا
التح��م�ة خارج الم�ان المع�ن حسبما تقتض�ه الحاجة، �سماع شهود، أو إجراء معاينات، أو فحص مستندات، 

 أو عقد اجتماعات للمداولة، على أن تخ�ر األ�راف قبل إجرائها بوقت �اف ل�تم�نوا من الحضور.
 الفرع الثالث:

 التطب�ق على النزاعالقواعد الواجبة 
، تنّص المادة الثالثة من الن�ام األساسي لمر�ز ف�ما يتعلق �القانون اإلجرائي الواجب تطب�قه على النزاع

 تعديالت وأ� اإلجرائ�ة والقواعد ولوائحه للمر�ز األساسي الن�ام التح��م الر�اضي السعود� على أّنه: "ُ�عدّ 
 في المملكة الر�اضي التح��م ومباشرة لممارسة القانوني األساس دارة،اإل مجلس من والقرارات الصادرة عل�هما

�الر�اضة". وهو ما أكدته  ذات الصلة والمنازعات الر�اض�ة المنازعات جم�ع �شأن التح��م�ة القرارات و�صدار
 هذه ت�بق الن�ام، أح�ام مراعاة معمن القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز �قولها: " 2أ�ضًا الفقرة األولى من المادة 

 المختصة". التح��م لجنة أمام الخصوص وجه وعلى المر�ز والوسا�ة أمام التح��م إجراءات على القواعد
بهذا النص جعل الن�ام األساسي للمر�ز أح�امه التي نّص عل�ها ولوائحه والقواعد اإلجرائ�ة وقرارات 

ض�ة في المملكة، ومن ثّم تعتبر تلك القواعد اإلجرائ�ة مجلس اإلدارة األساس القانوني للفصل في المنازعات الر�ا
 هي القواعد الحاكمة لن�ر المنازعات الر�اض�ة في المر�ز والفصل ف�ها.

 مح�مة و�جراءات لوائح من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�: "تسر�  38ووفقًا للمادة 
الن�ام"، وقد سبق القول �أّن  هذا في خاص نص يرد �شأنه مالم كل في ) )CAS(  الدول�ة الر�اض�ة التح��م

) CASن�ام التح��م السعود� ��بق ف�ما لم يرد ف�ه نص في قواعد المر�ز أو قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (
 استنادًا إلى أن المر�ز تأسس �ما يتوافق مع هذا الن�ام.

زاعات الم�روحة أمام مر�ز التح��م الر�اضي على ذلك، قلنا سا�قًا إّن األولو�ة في الت�ب�ق على الن
 التح��م مح�مة لد� المتبعة السعود� �عد القواعد المنصوص عل�ها لد� المر�ز، هي للقواعد اإلجرائ�ة

هو ما  -بال شك -)، قبل القواعد التي نّص عل�ها ن�ام التح��م السعود�، وقبل هذا جم�عهCAS( الر�اض�ة
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خالف الن�ام العام، �اعتبار أن اتفاقهم هو دستور العمل�ة التح��م�ة. هذا عن اتفق عل�ه األ�راف ف�ما ال �
 القانون اإلجرائي الواجب الت�ب�ق على النزاع.

المادة السادسة من القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز على أّنه: ، فقد نّصت أّما عن القانون الموضوعي
 الر�اض�ة اله��ة لوائح وأن�مة جم�ع القدم كرة أو االست�نافي أو العاد� التح��م في التح��م لجنة "ت�ّبق

 نص وجود عدم حال وفي األولمبي، الم�ثاق واإلنصاف ومباد� العدالة مباد� إلى استناًدا قرارها في الم�عون 
 حدة، على حالة لكل وفقاً  الدول�ة لالتحادات اللوائح أو األساس�ة إلى األن�مة الرجوع ف�جوز اللوائح، تلك في

 المنازعة". على الت�ب�ق الواجب القانون  اخت�ار العاد� التح��م في لأل�راف ذلك �جوز ومع
جعل النص السابق األولو�ة للقانون الموضوعي الذ� اتفق األ�راف على ت�ب�قه على النزاع، فإن لم يتفقا 

 الم�ثاق ومباد� قرارها في الم�عون  الر�اض�ة اله��ة على قانون مع�ن، �بقت لجنة التح��م لوائح وأن�مة
 لالتحادات اللوائح أو األساس�ة إلى األن�مة الرجوع ف�جوز اللوائح تلك في نص وجود عدم حال وفي األولمبي،

 حدة. على حالة لكل وفقاً  الدول�ة
واإلنصاف في الموضع الذ� ورد �النص،  العدالة مباد� إلى وال نؤ�د من جانبنا استناد اللجنة في ح�مها

 ومباد� قرارها في الم�عون  الر�اض�ة اله��ة و�نما للجنة أن تستند إل�ها إذا لم تجد نصًا في لوائح وأن�مة
الدول�ة، ح�ث �عتبر ح�ن�ٍذ استناد اللجنة إلى  لالتحادات اللوائح أو األساس�ة وال في األن�مة األولمبي، الم�ثاق
ي النزاع لعدم وجود نصوص قانون�ة حاكمة له. ول�س واإلنصاف �مثا�ة اجتهاد منها للفصل ف العدالة مباد�

للجنة أن تستند إلى تلك المباد� خارج هذا الترت�ب إالّ إذا �انت مفوضة �الصلح، استنادًا إلى نص الفقرة الثان�ة 
من ن�ام التح��م السعود� التي تقضي �أّنه: "إذا اتفق �رفا التح��م صراحة على تفو�ض ه��ة  38من المادة 

 ��م �الصلح، جاز لها أن تح�م �ه وفق مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف".التح
) أكثر وضوحًا، ح�ث نّصت المادة CASوفي هذا الخصوص، �انت قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

 للقانون وفقا  أو األ�راف، اختاره الذ� للقانون  وفقا النزاع في البتّ  التح��م ه��ة على منها على أّنه: "يتع�ن 45
 اإلنصاف لقواعد وفقا �أن تح�م التح��م ه��ة تفوض أن لأل�راف و�جوز قانونا، �ختاروا لم إذا السو�سر� 

والعدل". فقد جعل النص األولو�ة للقانون الذ� اتفق األ�راف على ت�ب�قه، فإن لم يتفقا على قانون �بق 
والعدل، �ما  اإلنصاف لقواعد وفقا �أن تح�م التح��م القانون السو�سر�، وأجاز النص لأل�راف تفو�ض ه��ة

 معناه عدم التزامها في هذه الحالة �قواعد القانون الواجب ت�ب�قه، وهو ما يتفق والقواعد العامة في التح��م.
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 التح��م ه��ة على من الالئحة على أنّه يتع�ن 58وف�ما يتعلق �االست�ناف أمام المح�مة، نّصت المادة 
 لم و�ن األ�راف، اختاره الذ� القانون  لقواعد التكم�ل�ة، ووفقا واللوائح الم�بقة، للوائح وفقا النزاع في تبتّ  أن
التي  الر�اض�ة اله��ة أو الرا��ة أو االتحاد ف�ها �قع التي الدولة لقانون  وفقا االخت�ار، ف��ون  بهذا األ�راف �قم

 التح��م ه��ة على و�جب .مناسباً  التح��م ه��ة ه ترا  الذ� القانون  لقواعد وفقا أو ف�ه الم�عون  القرار أصدرت
 لقرارها. أسبا�اً  تع�ي أن

 المطلب الثالث
 والتحف��ة التداب�ر الوقت�ة

اللجوء إلى المر�ز التخاذ  ،أجازت القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� لأل�راف
التداب�ر الوقت�ة سواًء قبل تش��ل لجنة التح��م أو �عد تش��لها، وهو ما نبّ�نه ف�ما يلي، �عد أن نبّ�ن األصل في 

 االختصاص بتلك التداب�ر، ثم نبّ�ن شرو�ها. وذلك في أر�عة فروع، على النحو اآلتي:
 قت�ة والتحف��ة:الفرع األول: األصل في االختصاص �التداب�ر الو 

األصل أن القرارات الخاصة �التداب�ر المؤقتة والتحف��ة تصدر من القاضي، ذلك أن هذه القرارات تنفذ 
فورًا �اعتبارها قرارات مستعجلة، ول�س لد� المح�م سل�ة اإلجبار على التنف�ذ �ما هي لد� القضاء، �ما أّنه 

 -�متنع عن التنف�ذ، لذلك �ان االختصاص بتلك القراراتمن المتصور أن يتجاهل من صدر ضده األمر أو 
 للقضاء. -�حسب األصل

للمح�مة  -1من ن�ام التح��م السعود� التي تنّص على أّن: " 22وهو ما أكدته الفقرة األولى من المادة 
إجراءات المختصة أن تأمر �اتخاذ تداب�ر مؤقتة أو تحف��ة بناًء على �لب أحد �رفي التح��م قبل البدء في 

التح��م أو بناًء على �لب ه��ة التح��م أثناء س�ر إجراءات التح��م، و�جوز الرجوع عن تلك اإلجراءات 
 �ال�ر�قة نفسها، ما لم يتفق �رفا التح��م على خالف ذلك".

ومع أن اتخاذ التداب�ر الوقت�ة والتحف��ة هو اختصاص أص�ل للقضاء، فإّنه �جوز ل�رفي التح��م االتفاق 
أن تأمر أ�ًا منهما �اتخاذ ما تراه من تداب�ر مؤقتة أو  -بناًء على �لب أحدهما -ى أن ��ون للجنة التح��معل

تحف��ة تقتض�ها �ب�عة النزاع، فإذا تخلف من صدر عل�ه األمر عن تنف�ذه، جاز للجنة التح��م بناًء على 
ة لتنف�ذه، وذلك دون إخالل �حق اللجنة �لب ال�رف اآلخر أن تأذن لهذا ال�رف في اتخاذ اإلجراءات الالزم

14



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

15 
 

من ن�ام  23أو ال�رف اآلخر في أن ��لب من الجهة المختصة تكل�ف من صدر عل�ه األمر بتنف�ذه (المادة 
 التح��م السعود�).

على إصدار األمر �التنف�ذ، فهي ال تراجع سالمة أو صحة  -ح�ن�ذٍ  -و�قتصر دور الجهة المختصة 
هة است�ناف أو ت�ّلم، و�ّنما فحسب، هي الجهة التي نا� بها المشرع أمر دعم و�جبار األمر، ألّنها ل�ست ج

ال�رف الممتنع عن تنف�ذ أوامر اله��ة التي صدرت بناًء على تراض�ه مع ال�رف اآلخرعلى الخضوع لها 
 .)14(وتنف�ذها وفقًا التفاق التح��م الذ� تستمد منه اله��ة سل�اتها 

�منح ه��ة التح��م حق اتخاذ التداب�ر المؤقتة والتحف��ة، فإّن رضاهما �التح��م  و�ذا �ان اتفاق الخصوم
بال  -لد� مؤسسة تح��م�ة تقضي قواعد التح��م لديها �اختصاص لجنة التح��م �اتخاذ تلك اإلجراءات، �عدّ 

لتح��م الر�اضي رضاً منهما �منح هذا االختصاص للجنة التح��م، وهو ما يتوافر في التح��م لد� مر�ز ا -شك
 من القواعد اإلجرائ�ة لد�ه. 28و  27السعود� من خالل المادت�ن 

من أّن اتفاق الخصوم على منح ه��ة التح��م االختصاص في المسائل  )15(ونتفق وما يذهب إل�ه البعض 
ال �جد�  المستعجلة، ال �حول دون أن يلجأ �الب اإلجراء ��لبه مباشرة إلى القضاء، إذا �ان هناك خ�ر داهم

لتفاد�ه االلتجاء إلى المحّ�م أو ل�س من الم�سور االلتجاء إل�ه، إذ ��ل االختصاص القضائي بتلك التداب�ر 
اختصاصًا أص�ًال ال �سلبه تراضي األ�راف على منحه له��ة التح��م؛ ألّن ن�ام القضاء المستعجل هو من 

. ونعتقد أن مر�ز التح��م الر�اضي  لن�ام العامالضمانات الجوهر�ة لحما�ة مصالح الموا�ن�ن المتعلقة �ا

                                                           
 .148، ص2004النهضة العر��ة، ال�بعة الثالثة التح��م التجار� الدولي، دار ) محمود بر�ر�، 14(
. وان�ر ع�س ذلك: محمود 189فتحي والي، مرجع سابق، ص -وما �عدها  134) أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص15(

وما �عدها. ح�ث ير� س�ادته أن االتفاق على منح ه��ة التح��م هذه السل�ة �منع القضاء من  148بر�ر�، مرجع سابق، ص
تخاذ هذه التداب�ر تمامًا �ما �منعه اتفاق التح��م من ن�ر الموضوع. وأ�ضًا: مص�فى الجمال و ع�اشة عبد العال، ن�ر �لب ا

 .189ص  6. أشار إل�ه: فتحي والي، هامش رقم 204ص  134مرجع سابق، بند 
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السعود� قد تبنى هذا االتجاه ح�نما لم يتبّن االتجاه اآلخر الذ� نصت عل�ه قواعد مح�مة التح��م الر�اضي 
)CAS( )16(. 

 والبعض من الرأ� السابق �قصر القول بذلك على المسائل المستعجلة دون اإلجراءات 
، وهو أن االتفاق على اختصاص ه��ة التح��م )18(نر� أن الح�م في الحالت�ن واحد  ، ومن جانبنا،)17(التحف��ة 

�التداب�ر المؤقتة والتحف��ة ال �حول دون اختصاص القضاء بها؛ لتوافر العلة ذاتها في الحالت�ن، وهي الخش�ة 
 .)19(من فوات الوقت وتعر�ض مصالح المحتكم�ن للخ�ر 

قضاء الو�ني �اتخاذ اإلجراءات المستعجلة والتحف��ة ال يتق�د بثبوت وسندنا في ذلك أّن ثبوت وال�ة ال
وال�ة الفصل في أصل الحق وال يرتب� �ه، فاالختصاص �اإلجراءات المستعجلة والتحف��ة ينعقد لمحاكم الدولة 

محل  ولو �انت غ�ر مختصة �الدعو� األصل�ة، �ما ال يتق�د �جنس�ة �الب األمر، وال ما إذا �ان له مو�ن أو
إقامة داخل الدولة من عدمه؛ ألّن األصل العام في وال�ة القضاء هو اإلقل�م�ة، ذلك أّن انت�ار فصل المح�مة 

 .)20(األجنب�ة في النزاع األصلي قد �ضر �مصالح الخصوم 

                                                           
 إلى نزاع أ� تقد�م على ة)، أنه �الموافقCASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 37) قررت المادة 16(

 أو سل�ات من التداب�ر هذه من أ� �لب في صراحة عن حقوقهم تنازال قد ال�رف�ن فإن اإلجرائ�ة، القواعد هذه �موجب التح��م
  .الدولة محاكم

  .136) أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص17(
  وما �عدها. 187) للمز�د: فتحي والي، مرجع سابق، ص18(
وفي ذلك تقول المح�مة:  مح�مة است�ناف �ار�س لقبول ال�لبات العاجلة أّال تكون مح�مة التح��م قد تش�لت.) وتشتر� 19(

"مراجعة قاضي العجلة إلجراء معاينة فن�ة أو الحصول على أمر بتحق�قات �الخبرة أو ضب� الشخص�ة أو تقد�م مستندات تحت 
الشر� هو أن يتوفر هذا الوضع عند تقد�م  -و  -المح�مة التح��م�ة ...  �ائلة غرامة إكراه�ة الخ ... �جب أن تتم قبل تش��ل

. مجلة التح��م، 23/1/2008ال�لب إلى قاضي العجلة ول�س أن ��ل قائمًا خالل المرحلة االست�ناف�ة". است�ناف �ار�س بتار�خ 
 .897ص 2009العدد الثالث، يول�و 

م�تب   9/10/2005بتار�خ  ق 24 لسنة 693 ح�ام المدن�ة، ال�عن رقم) المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، األ20(
  .26/11/2002ق جلسة 24لسنة  225. وال�عن رقم 2100 ص 4 الجزء 27 فني
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وال �عتبر �لب أ� �رف من الســـــــــــل�ة القضـــــــــــائ�ة اتخاَذ أ� من التداب�ر المؤقتة أو التحف��ة تنازًال عن 
 .)21(االلتجاء إلى التح��م أو إسقا�ًا التفاق التح��م 

 الفرع الثاني:
 ات�اذ التداب�ر الوقت�ة والتحف��ة قبل ت���ل لجنة التح��م

نازعة الحق في اللجوء إلى المر�ز ل�لب اتخاذ التداب�ر منح مر�ز التح��م الر�اضي السعود� �رفي الم
من  27الوقت�ة قبل تش��ل لجنة التح��م، بل حتى قبل تقد�م �لب التح��م، فنّصت الفقرة التاسعة من المادة 

 لجنة تش��ل قبل مستعجل وقتي إجراء اتخاذ �حتاج الذ� لل�رف القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز على أّنه: "�جوز
 االستعجال ��لبه أسبابَ  يرفق أن �شر� المستعجلة اإلجراءات التخاذ العام األم�ن إلى �لًبا �قدم أنالتح��م 

 .)22(الرسوم"  بدفع و�ثباًتا
 الوقت�ة اإلجراءات �لب تقد�م تمّ  من أّنه إذا 27مع مراعاة ما نّصت عل�ه الفقرة الحاد�ة عشرة من المادة 

ال�لب، و�ّال  لهذا التال�ة العشرة خالل األ�ام التح��م �لب أن �قدم ف�جبالتح��م،  �لب تقد�م قبل المستعجلة
التي تم اتخاذها. ومن نافلة القول هنا، أّن �لب التح��م ح�ن�ٍذ �جب  المستعجلة الوقت�ة اإلجراءات كافة تّم إنهاء

المستعجلة  الوقت�ة اإلجراءات افةك أن يتعلق �المنازعة نفسها التي قدم �شأنها �لب اإلجراء الوقتي، و�الّ تّم إنهاء
 و�أّن �لب التح��م لم �قدم.

                                                           
. مش�رًا إلى: هد� عبد الرحمن، دور المح�م في خصومة التح��م وحدود سل�اته، 189) فتحي والي، مرجع سابق، ص21(

ق 24لسنة  225ال�عن رقم ن�ر أ�ضًا: المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، األح�ام المدن�ة، . ا358رسالة جامعة القاهرة، ص
  .2198العدد الرا�ع ص 24مجموعة األح�ام السنة  25القاعدة  26/11/2002جلسة 

 تقد�م عند) على أنه: "CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 37) وفي هذا الخصوص تنص المادة 22(
 سو�سر�، فرنك ألف �ق�مة المح�مة لم�تب قابلة لالسترداد غ�ر رسوم يدفع أن ال�لب مقدم على �جب المؤقتة، التداب�ر �لب

 ال التح��م الر�اضي مح�مة م�تب إلى المدفوعة الرسوم المتا�عة، عدم الر�اضي التح��م على مح�مة ��ون  الرسوم هذه و�دون 
  اإلجراءات". نفس في عر�ضة االست�ناف تقد�م عند أو التح��م �لب تقد�م عند أخر�  مرة دفعها �جوز
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)، إّال أّن قواعد CASو�تفق الح�م السابق ونص القواعد اإلجرائ�ة الخاصة �مح�مة التح��م الر�اضي (
المح�مة قررت أمر�ن �جب أن ��ونا محل اعتبار لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، وهما: أن يتّم إلغاء 

 .)23(التدب�ر ح�ن�ٍذ تلقائ�ًا، وأّن هذه المهلة الزمن�ة ال �جوز مّدها 
 غرفة رئ�س ال�لب إلى �إرسالللمر�ز  العام األم�ن �قوم المستعجلة، الوقت�ة اإلجراءات و�عد تقد�م �لب

 المر�ز لد� المعتمدة المحّ�م�ن قائمة للفصل في ال�لب من محّ�ماً  �ختار الذ� بدوره المختصة، التح��م
 .من القواعد اإلجرائ�ة) 27/10األ�جد� (م  الترت�ب حسب

 اإلجراء اتخاذ قبل مالمح�ّ  من القواعد اإلجرائ�ة على أّنه: "على 27وتنّص الفقرة الثان�ة عشرة من المادة 
ضمان"  مبلغ بدفع مشروً�ا المستعجل اإلجراء اتخاذ ��ون  أن أم�ن، و�جوز إن األ�راف سماع المستعجل

)24(. 
وص�اغة النص السابق مع�بة من ح�ث أّنه بدأ �ص�غة الوجوب �قوله "على المح�ّم"، �ما يوحي أّن سماع 

إّال أنه عاد وقرر أن ذلك جواز� �قوله "إن أم�ن"، ودون أن األ�راف قبل اتخاذ اإلجراء واجب على المحّ�م، 
يب�ن هل اإلم�ان�ة المعن�ة راجعة إلى المحّ�م ف��ون األمر جواز� له، أم أنها راجعة إلى األ�راف، ف��ون األمر 

دا�ة النص واجبًا عل�ه ول�س جواز�ًا إذا تم�ن األ�راف من تقد�م إفادتهم، وهو ما نم�ل إل�ه؛ ألّنه يتوافق مع ب
من قواعد  37التي توجب على المح�م سماع األ�راف، فضًال عن توافق هذا المعنى مع ما نّصت عل�ه المادة 

 تقد�م يتعلق �مجرد ف�ما قراراً  �صدر أن التح��م ه��ة لرئ�س ) التي أجازتCASمح�مة التح��م الر�اضي (
 الخصم. سماع تم قد ��ون  أن �شر� مؤقتة) تداب�ر اتخاذ ال�لب (�لب

                                                           
(23) "The procedure for provisional measures and the provisional measures already granted, if 
any, are automatically annulled if the party requesting them does not file a related request for 
arbitration within 10 days following the filing of the request for provisional measures (ordinary 
procedure) or any statement of appeal within the time limit provided by Article R49 of the Code 
(appeals procedure). Such time limits cannot be extended" (R37). 

 تداب�ر التخاذ �لب أ� تقد�م ) على أّنه: "عندCASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 37) ونحو ذلك تنص المادة 24(
 موقفه عن األخر�) للتعب�ر (األ�راف األخر ال�رف تدعو أن التح��م على ه��ة أو المختص القسم رئ�س على �جب مؤقتة،

  ذلك". ال�روف اقتضت إذا أقل زمن�ة مهلة خالل في أو أ�ام خالل عشرة في
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من القواعد اإلجرائ�ة (بهذه الص�اغة) �حتاج إلى تعديل يز�ل عنه هذا  12وفي رأينا أن نص الفقرة 
 التناقض والغموض.

ضمان يلتزم �ه �الب  مبلغ بدفع مشروً�ا المستعجل اإلجراء اتخاذ ��ون  و�جوز للمحّ�م وفقًا للنص أن
التي تلحق �ال�رف اآلخر من اإلجراء المستعجل، إذا  اإلجراء، ضمانًا لما قد �ح�م �ه من تعو�ض لألضرار

 تبّ�ن الحقًا عدم عدالته.
 

 الفرع الثالث:
 ات�اذ التداب�ر الوقت�ة والتحف��ة �عد ت���ل لجنة التح��م

بدا�ة ال �جوز للجنة التح��م الن�ر في اتخاذ أ� إجراء وقتي إّال �عد الفصل في اختصاصها، وهو ما 
 اتخاذ �لب في الن�ر �جوز من القواعد اإلجرائ�ة �قولها: "ال  28قرة الرا�عة من المادةنّصت عل�ه صراحة الف

عدمه"، وهي توافق في ذلك ما قررته المادة  من التح��م اختصاص لجنة في البتّ  قبل الوقت�ة التداب�ر من أ�
 .)CAS ()25من القواعد اإلجرائ�ة الخاصة �مح�مة التح��م الر�اضي ( 37

 نستغرب هذا النص لسبب�ن: ومن جانبنا
أنه قّ�د لجنة التح��م لتفصل في اختصاصها أوًال، وهذا �خالف نص الفقرة الثالثة  السبب األول: -

 في الدفع �عدم اختصاصها البتّ  من القواعد اإلجرائ�ة التي تمنح لجنة التح��م سل�ة 4من المادة 
 النهائي. التح��م قرار ضمن أو تح��مي أولي �قرار

أّن الن�ر في اإلجراء الوقتي وفقًا لقواعد المر�ز ال يرتب� �اختصاص لجنة  الثاني: السبب -
التح��م، بدل�ل أّنه لو قدم قبل تقد�م �لب التح��م أو قبل تش��ل اللجنة، ف�ع�ن له محّ�م للن�ر 

ضاء ف�ه، ولم يرد أّن هذا المح�م هو الذ� يتولى التح��م في المنازعة الحقًا أو أن ��ون أحد أع
لجنة التح��م، مّما �عني أنّه قد ين�ر �لب اتخاذ اإلجراء الوقتي ثم ال ��ون له اتصال �النزاع 

 الحقًا.

                                                           
(25) "… and shall first rule on the prima facie CAS jurisdiction …" (R37). 
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 ) التي تقرر أّنه "الCASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 37وللسبب�ن ذاتهما نستغرب نص المادة 
 استنفاذ قبل اإلجرائ�ة هذه القواعد �موجب تحف��ة أو مؤقتة تداب�ر اتخاذ ��لب أن ال�رف�ن من أل� �جوز
المعن�ة"، ونؤ�د في الوقت  الر�اض�ة اله��ة أو قواعد االتحاد في عل�ها المنصوص الداخل�ة ال�عن �رق  جم�ع

 ذاته اتجاه مر�ز التح��م الر�اضي السعود� الذ� لم يتبّن هذا الح�م.
 للجنة د اإلجرائ�ة على أّنه: "�جوزمن القواع 28على أ� حال، فقد نّصت الفقرة األولى من المادة 

 لها و�جوز ومالئمة، ضرور�ة تراها تداب�ر وقت�ة �اتخاذ تأمر أن -األ�راف من أ� �لب على بناءً  -التح��م
 .المتخذ" الوقتي التدب�ر أو إنهاء تعديل نفسها تلقاء من أو �لب على بناءً 

ومالئمة، على أن ��ون  ضرور�ة تراها وقت�ةتداب�ر  �اتخاذ أجاز النص السابق للجنة التح��م أن تأمر
األ�راف، ولم �شتر� النص ش�ًال مع�نًا لهذا ال�لب، فقد �قدم في صورة م�تو�ة،  من أ� �لب على ذلك بناءً 

 أو يبد� شفو�ًا أمام لجنة التح��م لتتولى تدو�نه في محضر الجلسة، وتتخذ ما تراه �شأنه.
ر� اإلجراء الم�لوب ضرور�ًا من عدمه، ولها �ذلك األمر بتعديل واألمر جواز� للجنة التح��م حسبما ت

اإلجراء الوقتي من تلقاء نفسها أو بناًء على �لب أ� من ال�رف�ن إذا تغ�رت ال�روف التي اتخذ اإلجراء بناء 
م �عد عل�ها، ولها �ذلك إنهاء اإلجراء من تلقاء نفسها أو بناًء على �لب ال�رف الذ� اتخذ ضده اإلجراء إذا ل

 هناك مسوغًا لبقائه.
وللجنة التح��م أن ُتلزم ال�رف الذ� ��لب تدب�را مؤقتا بتقد�م ضمانة مناسبة، وأن �سارع �اإلفصاح عن 
أ� تغ�ر جوهر� في ال�روف التي اســـتند إل�ها في �لب التدب�ر المؤّقت أو اتخاذه،  وللجنة التح��م �ذلك أن 

ذلك التدب�ر أل� �رف، ولها أن  تحمل ال�رف الذ� �لب التدب�ر تبعَة أ� تكال�ف وأضــــــــــــــرار يتســــــــــــــبب ف�ها
تصــــدر قرارًا �التعو�ض عن تلك التكال�ف واألضــــرار في أ� وقت أثناء اإلجراءات بناًء على �لب المضــــرور 

)26(. 
 

 

                                                           
  .424) الشهابي إبراه�م الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 26(
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 الفرع الرا�ع:
 شرو� ات�اذ التداب�ر الوقت�ة والتحف��ة

 على �جب الر�اضي السعود�،من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م  28وفقًا للفقرة الثان�ة من المادة 
 :اآلت�ة الشرو� من توافر تتحقق أن الوقتي التدب�ر اتخاذ �لب في الن�ر عند التح��م لجنة

 المن�ورة.  �المنازعة متعلقاً  ال�لب ��ون  أن -1
فل�س للمر�ز اختصاص �التداب�ر الوقت�ة إّال ما يتعلق منها �المنازعة المن�ورة أمامه. على ذلك إذا 
قدم �لب للمر�ز يتعلق بنزاع ال يرغب ال�رفان في عرضه عل�ه، فإّن ذلك �قتضي رفض المر�ز لهذا 

 -شارة إل�هاسبقت اإل -27ال�لب لعدم االختصاص؛ لذلك أوجبت الفقرة الحاد�ة عشرة من المادة 
 العشرة خالل األ�ام التح��م �لب التح��م أن �قدم �لب تقد�م قبل وقتي ��لب إجراء تقدم على من

 .الذ� تم اتخاذه الوقتي اإلجراء ال�لب، و�ّال تم إنهاء لهذا التال�ة
 ضرر.  ووقوع الوقتي التدب�ر اتخاذ عدم حال في الوقت فوات �خشى أن -2

 وذلك إذا �ان هناك خ�ر ال �جد� لتفاد�ه انت�ار ن�ر القض�ة التح��م�ة و�صدار الح�م ف�ها. 
  .التح��م قرار صدور وقت حمايته الم�لوب الضرر جبر تعّذر -3

عدم اتخاذ التدب�ر يرجح معه أن يلحق ��الب التدب�ر ضرر ال �م�ن جبره على نحو  وذلك إذا �ان
  واٍف �منح تعو�ضات.

من القواعد اإلجرائ�ة الخاصة �مح�مة التح��م الر�اضي  37أكثر دقة نّصت عل�ها المادة  و�عبارات
)CASضرر  من ال�لب مقدم لحما�ة ضرور�ا الح�م كان إذا ف�ما ) أن على لجنة التح��م أن تن�ر
 مصالح إذا �انت وما الم�البة، موضوع في النجاح احتماالت في تن�ر وأن إصالحه، �م�ن ال

 عل�ه. المدعي مصالح تفوق  ال�لب مقدم
(م  النهائي قرارها في أو المؤقت قرارها في اإلجراء تكلفة تقدر فإذا توافرت الشرو� السا�قة، فإّن اللجنة

 من القواعد اإلجرائ�ة). 28/5
واتخاذ اللجنة اإلجراء الوقتي ال �عني �الضرورة أّن الح�م النهائي سوف ��ون في صالح من صدر 

من القواعد  28/3المنازعة (م  موضوع على يؤثر ال الوقتي �التدب�ر جراء. فصدور القرارلمصلحته اإل
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اإلجرائ�ة)، �ما �عني أّن الح�م قد �صدر ضد من صدر لمصلحته التدب�ر الوقتي حسبما تؤد� إل�ه أدلة 
 اإلثبات. 

 المطلب الرا�ع
 إدخال الغ�ر أو تدخله في خصومة التح��م

 والنصوص القانون�ة:تمه�د: المفاه�م 
إدخال الغ�ر في خصومة التح��م ��ون إذا �لب أحد �رفي خصومة التح��م إدخال شخص آخر �رفًا 

 في القض�ة المن�ورة، ب�نما التدخل في الخصومة ��ون إذا �لب هذا الغ�ر التدخل ��رف في الخصومة.
من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز  32مادة و�دخال �رف ثالث في الدعو� التح��م�ة ن�مته الفقرة األولى من ال

التح��م الر�اضي السعود�، ب�نما ن�مت الفقرة الثان�ة من المادة نفسها أح�ام التدخل، ون�رًا لت�ابق الكث�ر من 
 األح�ام في الحالت�ن، فإننا نورد أوًال النصوص القانون�ة، ثّم نتبعها �التحل�ل والتعق�ب.

 ثالث �رف إدخال المنازعة أ�راف أحد رغب على أّنه: "إذا 32دة فقد نّصت الفقرة األولى من الما
 :اآلتي اتخاذ ف�جب
 .العام األم�ن إلى �مذ�رة اإلدخال �لب تقد�م 1/ 1/32"

 .إدخاله الشخص المراد إلى لتسل�مها مذ�رته من إضاف�ة نسخة اإلدخال �الب إيداع  2/1/32
 .�لب اإلدخال على للرد إدخاله الم�لوب للشخص زمن�ة مهلة العام األم�ن تحديد  3/1/32
 .�لب اإلدخال �شأن الرأ� إلبداء األخر�  التح��م أل�راف زمن�ة مهلة تحديد  4/1/32
 موافقة وجود شر��ة الممنوحة لأل�راف المهلة انتهاء �عد اإلدخال �لب في التح��م لجنة تبتّ   5/1/32

 .التح��م"على  سا�قة اتفاق�ة أو إدخاله الم�لوب ال�رف من
 اتخاذ ف�جب المنازعة في التدخل ثالث �رف رغب على أّنه: "إذا 32ب�نما نّصت الفقرة الثان�ة من المادة 

 :اآلتي
 ) أ�ام10عشرة ( وذلك خالل العام األم�ن إلى التدخل �الب الشخص من مسبب �لب تقد�م  1/2/32

 .التح��م �لب بتقد�م علمه من
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 مذ�رة لتقد�م محددة إمهالهم مدة مع األ�راف إلى التدخل �لب من نسخةً  العام األم�ن يرسل  2/2/32
 .التدخل �لب على بردهم

 .لأل�راف الممنوحة المهلة انتهاء �عد التدخل �لب في التح��م لجنة تبت  3/2/32
 .المرافعة" �اب قفل �عد التدخل �لب قبول -األحوال من حال �أ� -�جوز ال  4/2/32

النصوص السا�قة أن نبّ�ن أوًال �لب اإلدخال أو التدخل، ثم ��ف ��ون تصرف لجنة و�قتضي تحل�ل 
 التح��م في ال�لب؟ وذلك في فرع�ن، على النحو اآلتي:

 الفرع األول:
 طلب اإلدخال أو التدخل:

إدخال الغ�ر في الخصومة أو تدخله ��ون بناًء على �لب �قدم إلى األم�ن العام لمر�ز التح��م الر�اضي 
السعود�، ��لب من خالله أحد الخصوم إدخال شخص من الغ�ر، أو ��لب الغ�ر نفسه التدخل �قصد 
االنضمام إلى أحد الخصم�ن أو اختصام ال�رف�ن، أو إجماًال إل�هار الحق�قة في الدعو�، وعلى الرغم من أن 

غايرة في الحالت�ن، أح�اناً مبررة، ال�لب �قدم في الحالت�ن إلى األم�ن العام للمر�ز، إالّ أن النص جاء �ص�اغة م
 وأح�انًا غ�ر مبررة.

) بتقد�م �لب اإلدخال إلى األم�ن العام، ب�نما في حالة التدخل 32/1/1ففي حالة اإلدخال اكتفى النص (
 علمه من ) أ�ام10عشرة ( خالل العام األم�ن إلى التدخل �الب من مسبب �لب تقد�م) 32/2/1اشتر� (

التح��م. و�ذا �ان من المفهوم أن تحديد مهلة العشرة أ�ام في التدخل هي على أساس أنها مدة  �لب بتقد�م
كاف�ة ل�قرر الغ�ر مد� مصلحته في التدخل في الخصومة، ب�نما ال حاجة لذلك في �لب اإلدخال على أساس 

لمرافعة في الدعو�. أّنه �لب عارض من أحد �رفي الخصومة، له الحق في تقد�مه في أ� وقت قبل قفل �اب ا
إذا �ان هذا مفهومًا، فمن غ�ر المفهوم أن �شتر� النص تسب�ب ال�لب في حالة التدخل دون حالة اإلدخال، 

 فاألصل أن ال�لب ��ون مسببًا في الحالت�ن.
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و�جب وفقًا للنص تسل�م األ�راف المعن�ة نسخة من ال�لب، فتسلم نسخة من �لب اإلدخال إلى الشخص 
له و�لى ال�رف اآلخر في الدعو�، وتسلم �ذلك نسخة من �لب التدخل إلى �رفي الدعو�، و�حدد المراد إدخا

 .)27(األم�ن العام مهلة مناسبة للرد على ال�لب 
وال �جوز قبول �لب التدخل �عد قفل �اب المرافعة في الدعو�، وهذا الح�م ورد النص عل�ه في حالة 

أ�ضًا تم��ز غ�ر مفهوم وغ�ر مبرر، فاألصل أنه �عد قفل �اب  ) دون حالة اإلدخال، وهو32/2/4التدخل (
المرافعة في الدعو� ال �قبل �لب اإلدخال أو التدخل وال أ� �لبات أخر� من الخصوم، ما لم يتراء� للجنة 

أّن هناك حاجة إلعادة فتح �اب المرافعة من جديد،  -بناًء على �لب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها -التح��م
 ن�ٍذ ��ون أل� من ال�رف�ن من جديد تقد�م ما لد�ه.ح�

 الفرع الثاني:
 فصل لجنة التح��م في طلب اإلدخال أو التدخل

تفصل لجنة التح��م في �لب اإلدخال أو التدخل �عد انتهاء المهلة الممنوحة لأل�راف، إّال أّن نص البند 
مع�بًا، ح�ث عّلق بّت اللجنة في �لب اإلدخال ) قد جاء 32/1/5( 32الخامس من الفقرة األولى من المادة 

والمقصود ل�س بّت اللجنة  على التح��م" سا�قة اتفاق�ة أو إدخاله الم�لوب ال�رف من موافقة وجودعلى شر� "
في ال�لب، فبّت اللجنة في ال�لب ال يتوقف على موافقة ال�رف الم�لوب إدخاله أو أن ��ون هو أحد أ�راف 

موافقة اللجنة على �لب اإلدخال أو التدخل هي التي تت�لب ذلك، وهو خ�أ في الص�اغة اتفاق التح��م، بل 
 �جب تدار�ه.

واألصل أن للجنة التح��م، بناًء على �لب أ�ِّ من ال�رف�ن، أن تسمح �ضّم شخص ثالث ��رف في 
ذلك على اتفاق �رفي ، وال يتوقف قبول لجنة التح��م ل)28(عمل�ة التح��م، إذا �ان �رفًا في اتفاق التح��م 

الخصومة (بل ��في �لب أحد ال�رف�ن ذلك) أو رضا من تقرر إدخاله ف�ها، �الما أن من قبلت اللجنة إدخاله 
 كان �رفًا في اتفاق التح��م بدا�ة.

                                                           
 ).CASمح�مة التح��م الر�اضي ( من القواعد اإلجرائ�ة لد� 41من المادة  3و 2) ان�ر أ�ضًا الح�م نفسه في الفقرت�ن 27(
   ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 41-4) ان�ر المادة 28(
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أما إذا لم ��ن الم�لوب إدخاله أو �الب التدخل �رفًا في اتفاق التح��م، فال �جوز إدخاله أو تدخله إّال 
 ال�رف�ن والغ�ر، ألّنه ل�س �رفًا في اتفاق التح��م. �موافقة

وللجنة التح��م السل�ة التقدير�ة الكاملة لتقدير مد� جد�ة ال�لب، �قول آخر: البّد من موافقتها هي أ�ضًا 
على �لب اإلدخال أو التدخل، والذ� يبرر ذلك أن لجنة التح��م هي صاحبة السل�ة التقدير�ة لما �عّد مالئمًا 

ح الدعو� وتحق�ق العدالة، �ما أنه �خشى أن يؤد� إدخال الغ�ر أو تدخله إلى إ�الة أمد النزاع وتعذر لصال
إصدار الح�م في الموعد المحدد، مّما �عرض الح�م للب�الن لتجاوز الم�عاد المتفق عل�ه، وهو ما تستقل بتقديره 

�رفي النزاع على مّد مدة التح��م إلى أجل لجنة التح��م، و�ال�بع ينتفي هذا المبرر لد� اللجنة إذا وافق 
 مناسب ن��ر إدخال الغ�ر أو تدخله. 

أما إذا رأت لجنة التح��م أن إدخال الغ�ر أو تدخله ضرور� للفصل في النزاع، أو أن القانون الواجب 
 .)29(الت�ب�ق يوجب عل�ها قبول ال�لب إذا توافرت شرو�ه، فح�ن�ٍذ �جب عل�ها قبول ال�لب 

في النص ما �خول لجنة التح��م سل�ة مّد المهل التي �حددها األم�ن العام لأل�راف المعن�ة  ولم يرد
�ال�لب للرد، إّال أننا نر� أنه ل�س هناك ما �منع اللجنة من ذلك في ضوء سل�تها التقدير�ة، إذا هي قبلت 

من الئحة   12 سادسة من المادةالفقرة ال عذر أحد األ�راف ومبرراته لتأخره في الرد، وذلك استنادًا إلى نص
هذه  في المحددة المواع�د تمديد حق التح��م لجنة أو للمر�ز العامة القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز، التي تمنح األمانة

 مالم ) أ�ام10( تتجاوز عشرة ال ولمدة واحدة لمرة المحدد الموعد انقضاء قبل مسبب ��لبٍ  استثناءً  الالئحة
فإذا �ان �جوز مّد المواع�د المنصوص عل�ها استثناًء، فمن �اب أولى  .التمديد من ن�امي مانع هناك ��ن

 �جوز مّد المهل الممنوحة من األم�ن العام.
 : )30(أو التدخل ف�ما يلي  على ذلك، �م�ننا إجمال شرو� اإلدخال

 أن تكون الخصومة التح��م�ة األصل�ة ال تزال قائمة. .1
 تدخله قبل قفل �اب المرافعة.أن �قدم �لب إدخال الغ�ر أو  .2

                                                           
 .374) للمز�د: الشهابي الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 29(
الوس�� في التح��م، مرجع سابق، وما �عدها. الشهابي إبراه�م الشرقاو�،  466) أحمد عبد الكر�م سالمة، مرجع سابق، ص30(

 .377و  376ص 
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السعود� قد تبنى هذا االتجاه ح�نما لم يتبّن االتجاه اآلخر الذ� نصت عل�ه قواعد مح�مة التح��م الر�اضي 
)CAS( )16(. 

 والبعض من الرأ� السابق �قصر القول بذلك على المسائل المستعجلة دون اإلجراءات 
، وهو أن االتفاق على اختصاص ه��ة التح��م )18(نر� أن الح�م في الحالت�ن واحد  ، ومن جانبنا،)17(التحف��ة 

�التداب�ر المؤقتة والتحف��ة ال �حول دون اختصاص القضاء بها؛ لتوافر العلة ذاتها في الحالت�ن، وهي الخش�ة 
 .)19(من فوات الوقت وتعر�ض مصالح المحتكم�ن للخ�ر 

قضاء الو�ني �اتخاذ اإلجراءات المستعجلة والتحف��ة ال يتق�د بثبوت وسندنا في ذلك أّن ثبوت وال�ة ال
وال�ة الفصل في أصل الحق وال يرتب� �ه، فاالختصاص �اإلجراءات المستعجلة والتحف��ة ينعقد لمحاكم الدولة 

محل  ولو �انت غ�ر مختصة �الدعو� األصل�ة، �ما ال يتق�د �جنس�ة �الب األمر، وال ما إذا �ان له مو�ن أو
إقامة داخل الدولة من عدمه؛ ألّن األصل العام في وال�ة القضاء هو اإلقل�م�ة، ذلك أّن انت�ار فصل المح�مة 

 .)20(األجنب�ة في النزاع األصلي قد �ضر �مصالح الخصوم 

                                                           
 إلى نزاع أ� تقد�م على ة)، أنه �الموافقCASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 37) قررت المادة 16(

 أو سل�ات من التداب�ر هذه من أ� �لب في صراحة عن حقوقهم تنازال قد ال�رف�ن فإن اإلجرائ�ة، القواعد هذه �موجب التح��م
  .الدولة محاكم

  .136) أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص17(
  وما �عدها. 187) للمز�د: فتحي والي، مرجع سابق، ص18(
وفي ذلك تقول المح�مة:  مح�مة است�ناف �ار�س لقبول ال�لبات العاجلة أّال تكون مح�مة التح��م قد تش�لت.) وتشتر� 19(

"مراجعة قاضي العجلة إلجراء معاينة فن�ة أو الحصول على أمر بتحق�قات �الخبرة أو ضب� الشخص�ة أو تقد�م مستندات تحت 
الشر� هو أن يتوفر هذا الوضع عند تقد�م  -و  -المح�مة التح��م�ة ...  �ائلة غرامة إكراه�ة الخ ... �جب أن تتم قبل تش��ل

. مجلة التح��م، 23/1/2008ال�لب إلى قاضي العجلة ول�س أن ��ل قائمًا خالل المرحلة االست�ناف�ة". است�ناف �ار�س بتار�خ 
 .897ص 2009العدد الثالث، يول�و 

م�تب   9/10/2005بتار�خ  ق 24 لسنة 693 ح�ام المدن�ة، ال�عن رقم) المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، األ20(
  .26/11/2002ق جلسة 24لسنة  225. وال�عن رقم 2100 ص 4 الجزء 27 فني
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تقد�م األ�راف لب�اني الدعو� والدفاع، ثم اســـتمرار ســـ�ر الجلســـات حســـبما تقتضـــ�ه الدعو�، وهو ما نبّ�نه في 
 أر�عة فروع، على النحو اآلتي:

 الفرع األول:
 التأكد من صحة تمث�ل ال�صوم

فات على لجنة التح��م بدا�ة أن تتأكد من تمث�ل األ�راف تمث�ًال صح�حًا في الدعو�، �أن تتحقق من ص
من خالل اال�الع على المســتندات التي تثبت  )34(، ســواًء �أشــخاصــهم )33(الخصــوم ومن توافر �امل أهل�تهم 

شخص�تهم وتثب�ت ب�اناتها �محضر الجلسة، أو بواس�ة من �مثلهم قانونًا من خالل اال�الع على أصل سند 
 عل�ها �اإلرفاق. هذا التمث�ل وتدو�ن ب�اناته �محضر الجلسة و�رفاق صورته �عد التأش�ر

 أمام قانوناً  �مثلهم من اخت�ار حق من القواعد اإلجرائ�ة لأل�راف 8وفي هذا الخصـــــــــوص تمنح المادة 
له. وقد أكدت ذلك القواعد نفسها في الفقرة الرا�عة من المادة رقم  مرخصاً  محام�اً  ��ون  أن على التح��م، لجنة
 ��ون  على أن التحق�ق أو االســــــتماع جلســــــة في قانوًنا �مثلهم من اخت�ار في الحق �قولها: " لأل�راف 13

 .األ�راف شخص�ًا" من حضوره تر�  من إلزام التح��م وللجنة له، مرخًصا محامً�ا
) فلم تشتر� أن ��ون التمث�ل من قبل محام مرخص له، بل CASأّما قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

 خ��اً  تأك�داً  �قدم على أن -اخت�ارهم سواًء �ان محام أو غ�رهأجازت تمث�ل ال�رف�ن من قبل أشخاص من 
، وهو ما نؤ�ده في هذا الصدد، ونوصي بتعديل )35( -الر�اضي التح��م مح�مة م�تب إلى هذا التمث�ل على

نص القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز �ما �سمح بتمث�ل األ�راف من قبل أ� شخص �ختارونه دون اشترا� أن ��ون 
 محام�ًا.
ع التأك�د على أّنه إذا �ان تمث�ل الخصوم في الدعو� �منح الممثل عن الخصم الحق في أن يبرم وث�قة م

التح��م لتس��ر إجراءات التح��م، فإّنه ال �منحه الحق في تغ��ر ما اتفق عل�ه ال�رفان في اتفاق التح��م، ذلك 
                                                           

 .229) ان�ر: أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص33(
  الخصومة (أ�راف األولى من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� األ�راف �أنهم من المادة 20) تعّرف الفقرة 34(

ِعي َعى "المدُّ  .التح��م) دعو�  في "عل�ه والمدُّ
(35) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R30). 
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ا�ة عن األص�ل ول�س الحق في إبرام اتفاق أّن هذا التفو�ض �منح المفوَّض فق� الحق في مباشرة الخصومة ن�
 التح��م ن�ا�ة عنه، �الما ال توجد و�الة خاصة بذلك.

"والتحقق مّمن له صفة في تمث�ل المدعي أو المدعى عل�ه قانونًا، أمر يتعلق �الن�ام العام، تتحقق منه 
 )36(لجنة التح��م من تلقاء نفسها" 

 ي:الفرع الثان
 اختصاصهان�ر لجنة التح��م في 

أول مسألة إجرائ�ة يلزم لجنة التح��م البّت ف�ها، هي التأكد من ثبوت اختصاصها �الفصل في النزاع 
 .)37(المعروض، وهذا هو مبدأ االختصاص �االختصاص 

ولكي يتسنى ذلك للجنة التح��م، فعل�ها أوًال أن تن�ر في صحة اتفاق التح��م، والتأكد من أن الذ� أبرم 
ن �ملك وال�ة إبرامه، وأّنه �ملك األهل�ة الالزمة عند إبرامه، وأن محل االتفاق مما �جوز ف�ه االتفاق هو م

 التح��م، �ما أن عل�ها التأكد من أن تش��لها قد تّم �ما يتفق واتفاق ال�رف�ن والقواعد النافذة لد� المر�ز.
 حال التح��م الر�اضي السعود�، فيمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز  4ووفقًا للفقرة الثان�ة من المادة 

 و�ال الموضوع في الدخول ابتداًء وقبل الدفع إبداء �جبفإّنه  التح��م، لجنة أو المر�ز اختصاص �عدم الدفع
 المنازعة مراحل من مرحلة أ� في االختصاص �عدم الدفع الن�ر في التح��م وللجنة �ه، الدفع في الحق سق�

 .رفضه أو وقبوله
 م�تو�ة مذ�رة أن �قدم االختصاص �عدم الدفع ُيبد� من على �أنّ  4الفقرة الثالثة من المادة كما تقضي 

 تح��مي أولي �قرار ف�ه البتّ  و�تمّ  أ�ام، )10( عشرة عن تز�د ال التح��م لجنة تحددها خالل مدة الشأن بهذا
اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي من القواعد  39النهائي. ووفقًا لنص المادة  التح��م قرار ضمن أو
)CAS(األ�راف األخر المح�مة، ف�جب دعوة ال�رف اختصاص على اعتراض تقد�م يتم ، عندما) (�األخر 

 االختصاص. �شأن م�تو�ة مذ�رات لتقد�م

                                                           
 .340) فتحي والي، مرجع سابق، ص36(
  .292أحمد عبد الكر�م سالمة، مرجع سابق، ص )37(
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وال تحول أ� إجراءات قانون�ة أخر� تّم اتخاذها �شأن المنازعة دون اختصاص اللجنة، وفي هذا 
من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� على أّنه:  4تنّص الفقرة األولى من المادة الخصوص، 

 أخر�  قانون�ة إجراءات إلى أ�ة الن�ر دون  أمامه المعروضة المنازعة في والفصل التصد� المر�ز على "�جب
 المنازعة، تعل�ق الموضوع�ة األسباب تستلزم مالم أخر�  ه��ة تح��م أو القضاء أمام من�ورة المنازعة تكون  كأن

 .)38(التح��م"  لتقدير لجنة ذلك و�خضع
�عني ذلك أّنه ال �حول دون اختصاص المر�ز �المنازعة الر�اض�ة أن تكون المنازعة قد رفع �شأنها دعو� 

االستمرار أمام القضاء أو أ� ه��ة تح��م�ة أخر�، ح�ث ��ل المر�ز مع ذلك مختصاً بن�ر المنازعة، و�حق له 
في إجراءات التح��م �شأنها، ما لم تكن هناك أسباب موضوع�ة توجب وقف الس�ر في القض�ة، �ما لو دفع 

�ما  -بتزو�ر مستند �غّ�ر وجه الرأ� في الدعو� ف�ما لو ثبت صحته أو تزو�ره، �اعتبار أن المسائل الجنائ�ة
 ل�ست من اختصاص المر�ز. -سبق القول

ب الموضوع�ة التي تؤد� إلى تعل�ق المنازعة تخضع في تقديرها للجنة التح��م، فهي وفي رأينا أن األسبا
التي تقّدر مد� جد�ة هذه األسباب ومد� جدواها �النسبة للقض�ة، فإن وجدت أن األسباب المدعى بها غ�ر 

التي قام بها جد�ة أو غ�ر مؤثرة في القض�ة، فلها أن تستمر في ن�رها دونما اعتبار لإلجراءات القانون�ة 
 األ�راف من اللجوء للقضاء أو إلى ه��ة تح��م�ة أخر�.

وللجنة التح��م أن تقضي �عدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لو لم ��لب ذلك أحد الخصوم، ولها أن 
 التح��م قرار ضمن قبل الفصل في الموضوع، أو تح��مي أولي تقضي في ال�لب �عدم اختصاصها �قرار

 وفقًا لسل�تها التقدير�ة.، )39(النهائي 
  

                                                           
  ).CASمح�مة التح��م الر�اضي (من القواعد اإلجرائ�ة لد�  55و  39ان�ر أ�ضًا المادت�ن رقمي:  )38(
  ).CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 39الح�م نفسه: المادة  )39(
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 الفرع الثالث:
 ب�انا الدعو� والدفاع

 أوًال: ب�ان الدعو�:
ب�ان الدعو� هو صح�فة الدعو� في القض�ة التح��م�ة، �قدم من المحتكم (المدعي) مشتمًال على عّدة 

 ب�انات تتعلق �األ�راف والموضوع وال�لبات.
اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، ف�ما يتعلق من القواعد  35وهو ما نّصت عل�ه المادة 

 العالقة ذات والمستندات الدعو�  صح�فة بتقد�م األ�راف العاد�، ح�ث تقضي �أّنه: "يلتزم التح��م �إجراءات
- كانت �غ�رها إن- العر��ة �اللغة لها معتمدة ترجمة إرفاق مع التح��م لجنة من �اللغة المعتمدة المر�ز إلى

د النصُّ الب�انات الواجب أن تشتمل عل�ها الصح�فة وهي على مشتملةً   :اآلتي"، ثم عدَّ
 .كامالً  القانوني ممثله أو المدعي وعنوان وصفة اسم -
 .عل�ه المدعى وعنوان وصفة اسم -
 .المنازعة محل للوقائع دق�ق وصف -
 .القانوني وأساسها ال�لبات -
 للوقائع ملخص ف�جب تحديد شــاهد لشــهادة االســتناد حالة وفي أخر�، أدلة وأ�ة األصــل�ة المســتندات -

 .بها س�شهد التي
 .في المنازعة ذ�رهم يرد الذين االعتبار��ن أو ال�ب�ع��ن األشخاص وعنوان اسم -
 .المنازعة لمحل المال�ة الق�مة -
 .المر�ز حساب في الدعو�  رسوم دفع إثبات -
 تع��ن ��لب ما لم المر�ز لد� المعتمدة المحّ�م�ن قائمة من المدعي �ختاره الذ� المحّ�م ترشــــــ�ح -

 .وح�د محّ�م
، ح�ث ألزم النص في 35والحق�قة أّن هناك تناقضا ب�ن البند األخ�ر و�دا�ة نص الفقرة األولى من المادة 

خ�رة التح��م، ثّم عاد في الفقرة األ لجنة من �اللغة المعتمدة والمستندات الدعو�  صح�فة بتقد�م بدايته األ�راف
 المر�ز، لد� المعتمدة المحّ�م�ن قائمة وألزم المدعي �أن تشتمل صح�فة دعواه على المحّ�م الذ� يرشحه من
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وح�د، �ما �عني أّن ه��ة التح��م لم تش�ل �عد، عند تقد�م صح�فة الدعو�، فك�ف  محّ�م تع��ن ��لب ما لم
 لها أن تحدد لغة التح��م �ما �قول النص في بدايته.

بب هذا التناقض أّن النص �خل� ب�ن �لب التح��م و��ان (صح�فة) الدعو�، ف�لب التح��م ��في ولعّل س
ف�ه اإلشارة إلى ب�انات األ�راف وموضوع النزاع و�لى اتفاق التح��م، ب�نما ب�ان الدعو� �جب أن يتوافر ف�ه 

لتح��م، وهو المقصود �النص السابق، كافة الب�انات السا�قة؛ لذلك فب�ان الدعو� ال ��ون إّال �عد تش��ل لجنة ا
ومن ثّم فل�س من�ق�ًا الب�ان األخ�ر الوارد �ه، والذ� يوجب على المدعي ترش�ح المحّ�م؛ ألّنه يتعلق ��لب 

 التح��م ول�س بب�ان الدعو�.
وال �قتصر الخل� في النص على هذا الموضع فق�، بل �ذلك ح�ن قال: "يلتزم األ�راف بتقد�م صح�فة 

 "، فصح�فة الدعو� تقدم من المدعي (المحتكم) ول�س من األ�راف جم�عهم.الدعو� 
 في المعتمد وتسجل اإللكتروني البر�د عبر المر�ز إلى ومرفقاتها الدعو�  صح�فة على أ� حال، ُترسل

 مقدمة أو أو م�تملة غ�ر دعو�  صح�فة أ� إعادة للمر�ز العامة الغرض، ولألمانة لهذا �عدّ  خاص سجل
 عدم حال وفي إلكمال الم�لوب، محددة مهلة المدعي وُ�منح قانونًا، مفوض أو مو�ل غ�ر ممثل من موقعة
 من القواعد اإلجرائ�ة). 3-2/35رسمي (م  �ش�ل الدعو�  تسج�ل يتمّ  فال بذلك التق�د

ف�ما من القواعد اإلجرائ�ة على أح�ام قر�بة من األح�ام السا�قة  36 كما نّصت الفقرة الثان�ة من المادة
مختصرة  است�ناف مذ�رة العام األم�ن لد� االست�ناف �الب االست�ناف، ح�ث قررت أن يودع يتعلق �مذ�رة

 مدة خالل المستندات واألدلة. وذلك ��افة مصحو�ةً  االست�ناف �لب إلى أدت التي القانون�ة والحجج �الوقائع
االست�ناف،  �لب في المذ�رة تضم�ن و�جوزاالست�ناف،  �لب تار�خ قبول من ) يوماً 20عشر�ن ( تتجاوز ال

 .)40( االست�ناف سحبًا ل�لب المحدد، الموعد في المذ�رة إيداع عن االست�ناف �الب تخلف و�عتبر
 الزمن�ة المهلة انقضت من القواعد اإلجرائ�ة التي قررت أّنه إذا 14وهو ما أكدته الفقرة األولى من المادة 

 أن التح��م للجنة كان مقبول، عذر دون  االست�ناف الم�البة أو مذ�رة تقد�م في المستأنف أو المدعي وفشل
 .)41(إجراءات التح��م  �إنهاء أمًرا تصدر

                                                           
 ).CASضي (من القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�ا 52و  51و  48) ان�ر أ�ضًا نصوص المواد: 40(
 ).CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) الح�م نفسه: الفقرة الخامسة من المادة 41(
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 ثان�ًا: ب�ان الدفاع:

، م�تف�ة أّنها خا�بت )42(لم تبّ�ن نصوص القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز ��ف�ة الرّد على ب�ان الدعو� 
 وهو محل ن�ر �ما أسلفنا.األ�راف جم�عًا،  35بنص المادة 

 �رف ألزمت �ل  36تلك القواعد، ف�ما يتعلق �الرد على مذ�رة االست�ناف، في الفقرة الثالثة من المادة
اآلتي"،  تتضمن رد مذ�رة االست�ناف، مذ�رة استالم تار�خ من ) يوًما20( عشر�ن خالل أن يودع ضده مستأنف

د النُص الب�انات التي �جب أن تتض  :منها مذ�رة الرد وهيثّم عدَّ
 اإللكتروني والبر�د والهاتف والفاكس والبر�د والعنوان االسم �شمل �ما األساس�ة ضده المستأنف ب�انات -

 .)وجد إن ( �مثله ومن
 .)وجد إن( االختصاص  �عدم دفع أ� -
 .االست�ناف �الب مذ�رة تضمنته ما على الرد -
 .االست�ناف في إثارتها يرغب التي القانون�ة والحجج الحقائق -
 .عل�ها االعتماد �عتزم أدلة أو مستندات أ� -
 و�فادة المتوقعة للشهادة وملخص موجز االسم �شمل �ما شهاداتهم سماع ��لب الذين الشهود ب�انات -

 .شاهد كل من
 .منهم �أ� إلى االستعانة الداع�ة والحاجة الخبرة مجال ب�ان مع الخبراء من �أ� االستعانة �لب -
 .المنشودة ال�لبات -

 ال؟ و�عتبر أم المذ�رات من مز�د حاجة لتبادل هناك كان إذا ما وتحدد المذ�رات التح��م لجنة وتدرس
 .من القواعد اإلجرائي) 36نهائ�ًا (الفقرة الرا�عة من المادة  الشأن هذا في قرارها

                                                           
أوجبت على المدعى عل�ه أن قد  39) في المادة رقم CAS(القواعد اإلجرائ�ة الخاصة �مح�مة التح��م الر�اضي إّال أن ) 42(

 االختصاص، أ� �عدم دفع الدفاع، أ� عن مختصر �قدم الئحة الدفاع الخاصة ��لب التح��م على أن تتضمن ما يلي: ب�ان
  من القواعد المذ�ورة. 55مقابلة. ان�ر �ذلك المادة  دعو� 
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 المستأنف أو عل�ه دعىالم فشل حال من القواعد اإلجرائ�ة، في  14ووفقًا لنص الفقرة األولى من المادة
 اإلجراءات في االستمرار في الحق التح��م للجنة كان مقبول، عذر دون  أو اإلجا�ة دفاعه ب�ان تقد�م في ضده

 .)43(التح��مي  و�صدار القرار
 الفرع الرا�ع:
 س�ر الجلسات

 الحاالت التي التح��م في لجنة ، لرئ�س األ�راف ب�ن الم�اتبات أو المذ�رات تبادل من االنتهاء فور
من القواعد  13/1تحق�ق (المادة  أو جلسة استماع في اللجنة أمام للمثول األ�راف �استدعاء قراره إصدار �قّدره،

 .المر�ز من االستدعاء ل�لب االستجا�ة األ�راف كل اإلجرائ�ة)، وقد أوجبت الفقرة الثان�ة من المادة نفسها على
حجم و�ب�عة النزاع، من عقد جلسات للمرافعة ب�ن ال�رف�ن أو  فه��ة التح��م هي التي تقرر ما يناسب

، �ما أّن لكل من ال�رف�ن أن ��لب من ه��ة التح��م، )44(االكتفاء �الوثائق والمستندات المقدمة من الخصوم 
وفي أ�ة مرحلة من مراحل اإلجراءات، عقد جلسات للمرافعة، �قدم ف�ها �ل منهما شرحًا لموضوع الدعو� 

سواًء من تلقاء نفسها  -للحجج واألدلة التي �ستند إل�ها. فإذا قررت ه��ة التح��م عقد جلسة للمرافعة وعرضاً 
فإّن عل�ها أن تبلغ األ�راف بتار�خ وم�ان انعقاد الجلسة قبل الموعد المحدد  -أو بناًء على �لب أحد الخصوم

 اتهم وأوجه دفاعهم.النعقادها بوقت �اف، و�حدد لهم موعدًا لتقد�م مستنداتهم ومذ�ر 
 تم الذ� للموضوع ومحددة موجزة جاءت اإلدالء بها تم التي األقوال أن من التأكد التح��م لجنة وعلى

 .)45(النزاع  متعلقة �موضوع أنها من والتأكد خ��ا، تقد�مه

                                                           
 ).CASح�مة التح��م الر�اضي (من القواعد اإلجرائ�ة لد� م 44) الح�م نفسه: الفقرة الخامسة من المادة 43(
 .411ص 153وهامش رقم  247ص 168) للمز�د: محسن شف�ق، مرجع سابق، فقرة 44(
 ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) الفقرة الثان�ة من المادة 45(
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تكون  ) �قاعدة عامة أنCASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 44وقد قررت الفقرة الثان�ة من المادة 
 النهائ�ة الشفو�ة والخبراء والمرافعات األ�راف والشهود إلى التح��م ه��ة ف�ها تستمع واحدة استماع جلسة هناك

 .)46(في أخرها  المستأنف إلى ف�ها االستماع  يتم لأل�راف، و
وعلى الرغم مّما قررناه ســـــا�قًا من ضـــــرورة اشـــــتراك جم�ع أعضـــــاء ه��ة التح��م في ن�ر النزاع و�صـــــدار 
الح�م �اعتباره أحد مباد� التقاضـــــــــي، وأّن مخالفة ذلك تب�ل إجراءات التح��م و�تع�ن القضـــــــــاء بب�الن 

 .)47(الح�م 
اعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضي من القو  13 على الرغم من ذلك، فقد نّصت الفقرة الثالثة من المادة

 إعداد التحق�ق مع أو �االستماع الق�ام األعضاء من �فوضه من أو اللجنة رئ�س السعود� على أن: "يتولى
 .الدعو�" لملف ُ�َضمّ  أن األ�راف على من التحق�ق أو االستماع وحضر تولى من عل�ه و�وقع بذلك محضر

الثابت من مباد� التقاضي، وال س�ما حضور �عض األعضاء دون البعض ففي رأينا أن هذا النص �خالف 
يؤثر على مد� إلمام من لم �حضر بتفص�الت القض�ة، ومن ثّم على رأيهم أثناء  -بالشك  –جلسات التح��م 

المداولة، وأخ�رًا ح�م التح��م، حتى لو تّم ا�العهم الحقًا على محاضر الجلسات وما تّم من إجراءات، وال 
�ما حضوره قد �فتح آفاقًا في المنازعة �ما يناقشه من موضوعات و��رحه من استفسارات، �ما ال �م�ن معه س

الجزم أن مجرد ا�العه على المحاضر ��في ل�فهم القض�ة فهمًا �اف�ًا، ففرق شاسع ب�ن ندب أحد أعضاء لجنة 
ضا الخصوم أو إذا �ان القانون اإلجرائي التح��م إلجراء مع�ن �معاينة مثًال، وهو جائز �إجماع اللجنة أو ر 

 الواجب الت�ب�ق �سمح بذلك، و��ن حضور �عض األعضاء جلسات التح��م دون البعض، وهو غ�ر جائز.
 ف�جوز جلسة االستماع، حضور عن وتخلفوا صح�ح، �ش�ل الشهود أو األ�راف أحد استدعاء تمّ  و�ذا

 .)48(التح��م  ح�م تصدروأن  اإلجراءات في قدما تمضي أن التح��م له��ة

                                                           
في أخرها" هي محل ن�ر، فالمعروف أن المدعى عل�ه  المستأنف إلى الفقرة األخ�رة في النص التي توجب "االستماع )46(

 .241(المستأنف ضده) هو آخر من يتكلم في الدعو�. ان�ر: متولي عبد المؤمن المرسي، مرجع سابق، ص
. أشار إل�ه: فتحي والي، مرجع سابق، هامش 11/5/1997ق جلسة  114لسنة  17م الدعو� رقح�م است�ناف القاهرة،  )47(
 .309ص 1
 ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) الفقرة الخامسة من المادة 48(
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 لجنة تراه  حسبما أجنب�ة وذلك لغة ف�ها تستخدم التي الحاالت في فور�ة ترجمة هناك تكون  أن و�جوز
 من القواعد اإلجرائ�ة)، �ما لو �ان �عض الشهود يتحدث لغة تختلف عن لغة التح��م، و�تمّ  13/5التح��م (م 

الشخص، و��ون خاضعاً للعقو�ات المتعلقة �ال�م�ن الكاذ�ة وشهادة  هذا سماع �لب الذ� ال�رف نفقة على ذلك
 .)49(الزور 

 موافقة و�شر� خالف ذلك على التح��م أ�راف يتفق مالم ومغلقة )50(سر�ة  الجلسات تكون  أن واألصل
التي  13من القواعد اإلجرائ�ة)، وً�فهم ذلك في ضوء نص الفقرة السا�عة من المادة  13/6التح��م (م  لجنة

التكنولوج�ة، وذ�رنا سا�قًا �أّن هذا التسج�ل  الوسائل استخدام �ر�ق عن مسجلة الجلسات كافة تكون  توجب أن
 �جب أن تقوم �ه ه��ة التح��م بنفسها أو أحد الفن��ن �عد موافقة أ�راف النزاع.

جراءات التي تتم و�جب أن ًتدّون وقائع الجلسات في محضر تحرره لجنة التح��م تثبت ف�ه الوقائع واإل
في الجلسة، مع ب�ان تار�خ وم�ان انعقادها وأسماء أعضاء لجنة التح��م وأ�راف التح��م، و�وقع على المحضر 
رئ�س اللجنة وأعضاؤها وأ�راف التح��م، وأم�ن السر، والشهود والخبراء (إن وجدوا)، وتسلم نسخة منه إلى �ل 

 .)51(ن على خالف ذلك �رف بناء على �لبه، هذا ما لم يتفق ال�رفا
 األ�راف أو �عض لســـماع �الف�ديو أو �الهاتف االســـتماع جلســـة �عقد أن التح��م لجنة لرئ�س و "�جوز

 .)52(ال�رف�ن  �اتفاق ذلك و�تم ،الخبراء أو الشهود
 المترتب تقدير األثر التح��م وللجنة تأخ�ر، دون  المر�ز و�لبات لقرارات االمتثال األ�راف كافة وعلى

 من القواعد اإلجرائ�ة). 9االمتثال (المادة  عدم على
 تقد�م األ�راف على من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، �جب 12ووفقًا للمادة 

 تز�د و�جب أالّ  .التح��م لجنة أو للمر�ز األمانة العامة من المحددة المواع�د خالل والمستندات الم�اتبات
 المواع�د حساب ) يومًا، و�بدأ20عشر�ن ( عن التح��م لجنة أو للمر�ز العامة األمانة من ةالمحدد المواع�د

                                                           
 ).CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) الفقرة الثان�ة من المادة 49(
). وشمله أ�ضًا النص على CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 44الفقرة الثان�ة من المادة ) وهو ما قررته أ�ضا 50(

 من القواعد نفسها. 43سر�ة اإلجراءات والح�م �ش�ل عام في المادة 
 .409من ن�ام التح��م السعود�، أ�ضًا: الشهابي الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص  33/3) ان�ر المادة 51(
  ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) الفقرة الثان�ة من المادة 52(
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 أ�ام المحددة المواع�د في و�دخل المر�ز، المرسل من اإللكتروني البر�د استالم من التالي ال�وم من المحددة
 األخ�ر ال�وم صادف و�ذا للمر�ز، الرسمي الدوام نها�ة مع المحدد الموعد الرسم�ة، ينتهي والع�الت اإلجازات
 أو اإلجازة �عد رسمي للمر�ز عمل يوم ألول الرسمي الدوام نها�ة إلى الموعد امتد رسم�ة ع�لة أو يوم إجازة

 االلتزام عدم المترتب على األثر تحديد في الكاملة الصالح�ة التح��م لجنة أو للمر�ز العامة الع�لة، ولألمانة
  .المحددة �المواع�د

 لما وفًقا األ�راف أحد ُأبلغ من القواعد اإلجرائ�ة �قولها: "إذا 14وهو ما أكدته الفقرة الثان�ة من المادة 
 و�صدار التح��م، إجراءات في االستمرار التح��م فللجنة عذر مقبول دون  �حضر ولم القواعد هذه عل�ه نّصت
 �الموضوع". الفصل أو الدعو�  ش�ب أو حف� قرار ف�ها المناسب �ما القرار

 ��لبٍ  هذه الالئحة في المحددة المواع�د تمديد حق التح��م لجنة أو للمر�ز العامة واستثناًء، لألمانة
 ن�امي مانع هناك ��ن مالم أ�ام )10( تتجاوز عشرة ال ولمدة واحدة لمرة المحدد الموعد انقضاء قبل مسبب

 من القواعد اإلجرائ�ة). 6/12 (م التمديد من
ولأل�راف تقد�م ما لديهم من �لبات ودفوع حتى قبل قفل �اب المرافعة في الدعو�، بل وتعديلها �إضافة 

 الدفاع.  ب�ان يتضمنها ولم الدعو�  ب�ان يتضمنها لم�لبات 
لذلك ال نؤ�د التق��د الذ� قررته في هذا الخصوص، القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي 

)CAS إضافة �لبات إلى ب�ان الدعو� و��ان الدفاع لم  44لل�رف�ن في الفقرة األولى من المادة ) ح�ن أجازت
يتضمنها �لب التح��م والئحة الدفاع الخاصة �ال�لب، ثّم ح�رت تقد�م أ� �لب �عد ب�اني الدعو� والدفاع 

�جواز تعديل  . فهو تق��د في غ�ر محله؛ ألّنه �خالف األصل الذ� �قضي)53(دون موافقة ال�رف اآلخر 
 الخصوم ل�لباتهم �الما لم �قفل �اب المرافعة في الدعو�.

                                                           
(53) "As a general rule, there shall be one statement of claim, one response and if the 
circumstances so require, one reply and one second response. The parties may, in the statement 
of claim and in the response, raise claims not contained in the request for arbitration and in the 
answer to the request. Thereafter, no party may raise any new claim without the consent of the 
other party". Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R44-
1). 
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 ب�ن األ�راف تسو�ة أ�ة الح�م ُتضمن أن ولها ،)54(األ�راف  على الصلح تعرض أن التح��م وللجنة
 .")CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي " 42من القواعد اإلجرائ�ة، وأ�ضًا المادة  16�لبهم (المادة  عند
ح�ن نّصت على  من القواعد اإلجرائ�ة 15المادة عّل هذا �عّد أحد التبر�رات، إن لم ��ن أهمها، التي قصدتها ول

 زمن�ة لفترة إجراءات التح��م تعل�ق واضحة وتبر�رات أسباب يتضمن �لب على بناءً  �جوز للجنة التح��مأّنه: "
 .)55(محددة" 

وتقوم لجنة التح��م أثناء و�عد جلســــــــــات االســــــــــتماع بتحديد النقا� المتفق عل�ها وتلك المتنازع عل�ها ب�ن 
ال�رف�ن، وذلك للتر��ز على األمور الجوهر�ة محل النزاع وترك األمور غ�ر المتنازع عل�ها، الخت�ار أفضــــــــــــل 

تكلفة، و�تأكد ق�ام لجنة التح��م بذلك ح�ن اإلجراءات وأكثرها مالءمة لحل النزاع، ضــــــــــــمانًا لجودة األداء �أقل 
تكتمل عناصـــــــــــر الدعو� وأدلة اإلثبات المقدمة من الخصـــــــــــوم، حتى تتم�ن من الفصـــــــــــل في نقا� النزاع �عد 

 .)56(استبعاد نقا� االتفاق 
له  �حق �رف بوقوع علمه مع التح��م إجراءات في األ�راف من أ� استمر وننّوه هنا إلى أّنه إذا

 حقه عن منه ذلك تنازالً  ُعدّ  ) أ�ام،10عشرة ( عن تز�د ال مدة خالل اعتراًضا �قّدم أن دون  عل�ه االعتراض
من القواعد اإلجرائ�ة)، هذا �ال�بع ما لم يثبت أن تأخره عن االعتراض  2/3ال�رف (م  ذلك على االعتراض في

 كان له ما يبرره.
وقد يتراء� للجنة التح��م أّنه من المالئم تناول جم�ع النقا� المتنازع عل�ها مجتمعة و�صــــــــــدار قرار واحد 
�شــــــأنها جم�عًا، أو أّنه من األفضــــــل تناول �عض النقا� التي تعتبر تمه�د�ة �النســــــبة للنقا� األخر� و�صــــــدار 

لنهائي المنهي للخصــــومة، مثال ذلك: اتخاذ قرارات جزئ�ة أو تمه�د�ة أو مؤقتة �شــــأنها إلى أن �صــــدر القرار ا
قرار �شأن اختصاص لجنة التح��م، إذ  �مهد للن�ر في المسائل الموضوع�ة، و�ذلك اتخاذ قرار �شأن تحديد 
المســـؤول عن اإلخالل �االلتزام العقد�، إذ �مهد للن�ر في مســـألة التعو�ض عن األضـــرار المترتبة على ذلك، 
                                                           

 .القواعد اإلجرائ�ة لد� المح�مةمن  56وان�ر �ذلك المادة 
. ونش�ر هنا إلى أن على اللجنة أن تراعي الجدول )CASقواعد مح�مة التح��م الر�اضي (من  42) ان�ر أ�ضًا المادة 54(

 م، إذا �لب األ�راف مهلة للتفاهم بناًء على عرضها الصلح عل�هم.الزمني لإلجراءات خالل المدة المحددة للتح��
 ).CAS(قواعد مح�مة التح��م الر�اضي من  32) وهو ما نصت عل�ه أ�ضًا المادة 55(
 .410) للمز�د: الشهابي الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 56(
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مؤقت إلى أن تســـــتقر حالة المصـــــاب، ومن ثّم �م�ن تقدير التعو�ض النهائي حال أ�ضـــــًا اتخاذ قرار بتعو�ض 
 . )57(استقرار حالته 

 المطلب السادس
 اإلثبات وال�هود

نلقي الضوء أوًال على أدلة اإلثبات، ثم سماع الشهود، ثم االستعانة �الخبراء، وذلك في ثالثة فروع، على 
 النحو اآلتي:

 الفرع األول:
 أدلة اإلثبات

من القواعد  29و  2ن�مت أدلة و�جراءات اإلثبات لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� المادت�ن 
 اإلجرائ�ة لد� المر�ز.

 أن أمًرا يدعي من على ح�ث تنّص الفقرة الرا�عة من المادة الثان�ة من القواعد اإلجرائ�ة على أّنه "�جب
 يّدع�ه". ما صحة تثبت التي والوثائق األدلة �قدم

 من القواعد نفسها على أّنه: 29ما تنّص المادة ك
 .المدعي ال�رف على اإلثبات عبء �قع  1/29"

 .القانون�ة المسببة قناعاتها أساس على قرارها إلى وتصل األدلة التح��م لجنة ُتق�م  2/29
 ذ� غ�ر أّنه دل�ل تبّ�ن رفض األ�راف أحد من ��لب أو نفسها تلقاء من التح��م للجنة �م�ن  3/29

 .المنازعة لمجر�ات مبرر غ�ر تأخ�راً  �سبب أن شأنه من أو صلة
 يده مستندات تحت بتقد�م اآلخر ال�رف تأمر أن التح��م لجنة من ��لب أن �رف أل� �جوز  4/29

 .المنازعة" وعالقتها �موضوع المستندات تلك أهم�ة يبّ�ن أن ال�لب مقدم على و�جب حوزته، في أو

                                                           
 .411) المرجع السابق، ص 57(
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واألح�ام السا�قة ال تخرج عّما قررته القواعد العامة في اإلثبات التي تلقي على عاتق �ل �رف عبء 
إثبات الوقائع التي �ستند إل�ها في �لباته أو دفوعه، سواًء �انت وقائع ماد�ة أم قانون�ة. ولكل من ال�رف�ن �عد 

ال�رف اآلخر، الحق في تقد�م مذ�رات (أو إفادات) تقد�م ب�انات االدعاء والدفاع األول�ة، و�ناًء على ما �قدمه 
م�تو�ة رّدًا على ما قدمه ال�رف اآلخر، أو توض�حًا ألمر لم يوضح سا�قًا �القدر الكافي، أو أن ت�لب ه��ة 
التح��م ذلك من أ� منهما. وأل� من ال�رف�ن أن يرفق �المذ�رات المقدمة صورًا ضوئ�ة أو محررات عرف�ة 

تي �ستند عل�ها، أو أن �ش�ر إلى وثائق أو مستندات لم �قدم صورها محتف�اً �حقه في تقد�مها، من المستندات ال
 كما لو �ان المستند �جر� استخراجه من الجهة المختصة. 

وعلى ه��ة التح��م أن ترسل إلى ال�رف اآلخر صورة مّما �قّدم إل�ها من تقار�ر الخبراء أو مّما �قّدمه 
مذ�رات أو مستندات، أو على األقل تمّ�ن هذا ال�رف اآلخر من الحصول عل�ها، ولها  إل�ها أحد ال�رف�ن من

في سب�ل ذلك أن تلزم الخصوم �عدد مع�ن من النسخ من المستندات المقدمة. فإذا جحد الخصم الصور الضوئ�ة 
قدم الصور أن  المقدمة من خصمه وتمسك بتقد�م األصول �ان لزامًا على ه��ة التح��م أن تكلف الخصم الذ�

�قدم أصولها أو صورًا رسم�ة منها، وله��ة التح��م في جم�ع األحوال من تلقاء نفسها أن ت�لب من أ� من 
 �رفي النزاع تقد�م أصول المستندات.

وعلى أ�راف القض�ة أن �قدموا بّ�ناتهم ومستنداتهم دفعة واحدة، وتقدم عادة �حاف�ة مستندات ُيّدون عل�ها: 
خالصة عن مضمون �ل مستند، ووجه االستدالل الوارد ف�ه، وعلى لجنة التح��م أن تثبت حصول رقم وتار�خ و 

هذا اإلجراء في محضر الجلسة وتؤشر على تلك المستندات �اإلرفاق، مع تدو�ن تار�خ اإلرفاق وترق�م المستند 
 إذا �انت هناك حاجة لذلك. 

�اب المرافعة في الدعو�، ذلك أّن ما �قّدم في  واألصل أن تبادل المذ�رات ��ل حقًا للخصوم حتى قفل
مذ�رة أحد الخصوم قد يت�لب ردًا من الخصم اآلخر؛ لذلك نستغرب أ�ضًا ما قررته قواعد مح�مة التح��م 

 التي الخ��ة األدلة كل تقد�م األ�راف على من أّنه �جب 44) في الفقرة األولى من المادة CASالر�اضي (
تقد�م  لأل�راف �جوز ال الخ��ة المذ�رات تبادل و�عد المقدمة، الخ��ة مع المذ�رات اعل�ه االعتماد �عتزمون 

 �روف وجود بناء على بذلك، التح��م ه��ة سمحت إذا أو المتبادل، �االتفاق إال الخ��ة األدلة من المز�د
 استثنائ�ة.
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عل�ها، فعلى اله��ة أن ترفق  و�ذا قّدم إلى لجنة التح��م ترجمة لمســـــتند مع�ن تفرضـــــه لغة التح��م المتفق
المســــــــتند األصــــــــلي �المســــــــتند المترجم في ملف الدعو�، و�ؤشــــــــر على �ال المســــــــتندين �اإلرفاق، وعلى �افة 
الصفحات، لضمان عدم التالعب في تلك المستندات أو استبدالها �أخر� ��ر�قة غ�ر مشروعة �عد قفل �اب 

ب�انات أو معلومات لم ��لع عل�ها ال�رف اآلخر، مّما يب�ل المرافعة في الدعو�، �ما قد يؤد� إلى تضــم�نها 
 ح�م التح��م.

وللجنة التح��م تحديد ��ف�ة تقد�م المستندات، ولها في سب�ل ذلك أن ت�لب تقد�م المستندات الضخمة أو 
ستندات المعقدة في ش�ل ملخصات أو جداول أو أش�ال ب�ان�ة أو ع�نات، وأن تقّدر ح�ن�ٍذ مد� أهم�ة إرفاق الم

األصل�ة. وهذا في الحق�قة و�ن �ان �حقق مصلحة ال�رف اآلخر في اال�الع على أدلة خصمه �سهولة و�سر، 
 فإّنه قبل ذلك �حقق مصلحة ال�رف الذ� قدم المستند في أن �ستعرض أدلته ��ر�قة سهلة وم�سرة. 

ة)، على أن تحرص في هذه الحالة وللجنة �ذلك أن تقبل تقد�م المستندات �الوس�لت�ن (الورق�ة واإللكترون�
أن تكون النسخ اإللكترون�ة م�ا�قة للورق�ة دون أ� اختالف ب�نهما. �ما أّن عل�ها أن تحتف� �سجالت ورق�ة 
لكافة المراسالت اإللكترون�ة، تحسبًا لفقدان الرسالة أو المستند اإللكتروني، وعل�ها ح�ن�ٍذ أن تثبت تلك الرسائل 

لجلسات والتأش�ر عل�ها �االعتماد واإلرفاق، شأنها في ذلك شأن المراسالت الورق�ة، والمستندات �محاضر ا
و�ثبات تأك�د ال�رف اآلخر (المرسلة إل�ه) �استالمها ما لم ��ن متفقًا ب�ن ال�رف�ن بدا�ة على اعتماد تلك 

 الوس�لة للمراسلة.
ود عن اإلدالء �شهادته، فللجنة التح��م فإذا امتنع أحد األ�راف عن تقد�م مستند مع�ن أو امتنع أحد الشه

أن تلجأ إلى الجهة المعن�ة لمساعدتها في تنف�ذ ذلك، وال ُ�عّد لجوء لجنة التح��م إلى تلك الجهة تنازًال منها عن 
حقها في إجراء ذلك استقالًال (حال تنف�ذه �واع�ة من قبل الشخص المعني)، وهو ما نّصت عل�ه الفقرة الثالثة 

�جوز له��ة التح��م أن ت�لب من الجهة المعن�ة  -3من ن�ام التح��م السعود� �قولها: " 22 من المادة
مساعدتها على إجراءات التح��م وفق ما تراه هذه اله��ة مناسبا لحسن س�ر التح��م مثل: دعوة شاهد، أو خب�ر، 

اإلخالل �حق ه��ة التح��م  أو األمر �إحضار مستند، أو صورة منه، أو اال�الع عل�ه، أو غ�ر ذلك، مع عدم
 �إجراء ذلك استقالًال". 
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�الموضوع،  متعلقة وأّنها وجودها األفضل أّنه من يثبت أن المستندات تلك ��لب الذ� ال�رف وعلى
 .)58(و�األحر�، أّنها �م�ن أن تغّ�ر وجه الرأ� في القض�ة 

وعادة تحدد لجنة التح��م المهل المتاحة لتقد�م البّ�نات والمستندات، وفقًا لما اتفق عل�ه ال�رفان أو لما 
تراه مناسبًا، وذلك ضمانًا لعدم إ�الة أمد الخصومة أكثر من المدة المحددة لن�ر النزاع، وهنا �جب على 

  األ�راف ت�س�رًا لعمل�ة التح��م االلتزام �المواع�د المحددة.
وحرصًا على تبس�� �ر�قة تقد�م األدلة، وغلق الباب أمام االعتراضات الك�د�ة التي �م�ن أن تع�ق س�ر 

 :)59(عمل�ة التح��م، قد ُتبّ�ن ه��ة التح��م لأل�راف أن س�ر العمل�ة التح��م�ة س��ون على أساس 
خالل مدة مع�نة من  أّن أ� مستند مقدم من أحدهما �عتبر صح�حًا ما لم �عترض عل�ه ال�رف اآلخر -

 تقد�مه وا�الع األخ�ر عل�ه.
أّن أ� رسالة إلكترون�ة مرسلة من أحدهما إلى اآلخر �عتبر المرسل إل�ه قد استلمها دون حاجة إلى أ�  -

 إثبات إضافي، مادام المرسل إل�ه لم �عترض خالل مدة مع�نة من تار�خ اإلرسال.
ألدلة الماد�ة غ�ر المستندات مثل: معاينة �ضائع، أو وأخ�رًا قد ��لب من ه��ة التح��م تق��م �عض ا

االستماع لتسج�ل صوتي أو مشاهدة ف�ديو �حو� تفاص�ل واقعة مع�نة مرتب�ة �النزاع القائم، وهنا على ه��ة 
 : )60(التح��م أن تراعي ما يلي 

تح��م وخروجها ضرورة ارتبا� هذه األدلة �الموضوع األصلي محل النزاع، �ما �ضمن عدم تشت�ت ه��ة ال -
 عن مهمتها األصل�ة.

ال�ر�قة التي س�تم بها عرض هذه األدلة، وما إذا �انت اله��ة �حاجة لالستعانة �فن��ن أم ال، وضوا��  -
 ذلك، حفا�ًا على سر�ة العمل�ة التح��م�ة.

تحديد موعد ووقت وم�ان اإلجراء، وضرورة إخ�ار األ�راف األخر� بذلك للحضور �أنفسهم أو عن  -
 ق ممثل�هم، ومنحهم الحق في مناقشة نتائج المعاينة. �ر�

                                                           
 ).CAS(القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي من  44) ان�ر �ذلك: الفقرة الثالثة من المادة 58(
 .414) للمز�د: الشهابي الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 59(
 ) المرجع السابق، الموضع نفسه.60(

41



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

42 
 

 تحر�ر محضر بهذه المعاينة، يوّقع من المحّ�م�ن والخصوم أو ممثل�هم. -
والجدير �الذ�ر أّنه إذا أعفى القانون المحّ�م من التق�د �قواعد اإلجراءات، فإّن هذا اإلعفاء ين�بق على 

قانون اإلجراءات المدن�ة أو قانون المعامالت المدن�ة أو في قانون سواء �انت قد وردت في إجراءات اإلثبات، 
 . )61( مستقل

كذلك إذا أعفاه في �عض األحوال من التق�د �قواعد القانون، فإّن هذا اإلعفاء �متد إلى القواعد الموضوع�ة 
 .)62(لإلثبات ولو �انت واردة في قانون المرافعات (اإلجراءات) 

 الفرع الثاني:
 ال�هودسماع 

للجنة التح��م عدم االكتفاء �الوثائق والمستندات الم�تو�ة، واالستماع إلى الشهود �الشرو� وال�ر�قة التي 
 تحددها اللجنة، سواًء �ان ذلك �مبادرة منها أو بناًء على �لب من أحد الخصوم استجابت له اللجنة. 

من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز  30نّصت المادة وفي خل� غر�ب ب�ن االستعانة �الشهود واالستعانة �الخبراء، 
 التح��م الر�اضي السعود� على أّنه: 

 التح��م �قدم للجنة أن �خب�ر االستعانة أو شهود حضور األ�راف من أ� �لب عند �جب  1/30"
 :اآلتي تتضمن مذ�رة

 .وغ�رها اللغة، الجنس،الجنس�ة،  االسم، ومنها دعوتهم، �عتزمون  الذين الشهود بب�انات قائمة  1/1/30
 .المنازعة �موضوع وارتبا�ها شهاداتهم ألهم�ة ملخصاً   2/1/30
 .الشهود من الم�تو�ة لإلفادات ملخصاً   3/1/30

                                                           
م�تب   5/3/2007بتار�خ  ق 2006 لسنة 273 ) ح�م مح�مة التم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم61(

. 2008 ص 2 الجزء 16 فني  10/12/2005بتار�خ  ق 2005 لسنة 225 . وال�عن رقم228 ص 1 الجزء 18 فني
  10/2/1996بتار�خ  ق 1995 لسنة 269 . ورقم1928 ص 2 الجزء 15 فني  27/11/2004ق  2004 لسنة 88 ورقم

 . 107 ص 1 الجزء 7 م�تب فني
 .252أبو الوفا، مرجع سابق، ص) أحمد 62(
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 الجنس، الجنس�ة، ومنها االسم، منهم، االستفادة �عتزمون  الذين الخبراء أو الخب�ر بب�انات قائمة  4/1/30
 .وغ�رها الخبرة، مجال اللغة،

 .المنازعة �موضوع وارتبا�ه الخب�ر من االستفادة مجال  5/1/30
 .تكال�ف استدعائهم مسؤول�ة الشهود استدعاء �لب قّدم الذ� ال�رف يتحمل  2/30
 .األ�راف تتشاور مع أن ذلك في ولها مهامه، وتحديد الخب�ر �اخت�ار التح��م لجنة تختص  3/30
 منه أن ت�لب تع��نه قبل التح��م لجنة وعلى أل�راف،ا عن مستقالً  الخب�ر ��ون  أن �جب  4/30

 .استقالل�ته أو ح�اده تجاه الشكّ  تث�ر قد �روف أ� عن اإلفصاح
 جر�مة الزور أن شهادة إلى بتنب�ههم تقوم أن والخبراء الشهود شهادة سماع قبل اللجنة على  5/30

 .األن�مة عل�ها تعاقب جنائ�ة
 الختالف األح�ام الخاصة �الشهادة عن األح�ام الخاصة �الخبرة.وهذا خل� غر�ب في الحق�قة، 
 مذ�رة التح��م �قدم للجنة أن عل�ه شهود حضور أّن الخصم الذ� ��لبو�تضح من النص السابق 

 وارتبا�ها شهاداتهم ألهم�ة وغ�رها)، وملخصاً  اللغة، الجنس�ة، الجنس، (االسم، الشهود بب�انات قائمة تتضمن
ونر� أن الخصم الذ� ��لب الشهود عل�ه أن . )63(الشهود  من الم�تو�ة لإلفادات المنازعة، وملخصاً  �موضوع

يبّ�ن �ب�عة عالقة الشاهد �األ�راف، و��ف�ة علمه �الوقائع التي س�شهد بها، وعمومًا أ� ب�انات أخر� ير� 
 ال�رف المعني تضم�نها ال�لب.

الشهود هو مبالغة غ�ر مبررة، فتلك اإلفادات سوف �قدمها وفي رأينا أن �لب ملخص م�توب إلفادات 
 الشاهد له��ة التح��م، سواء في صورة م�تو�ة، أو شفو�ة واللجنة تدّون شهادته ثم يوقع هو عل�ها.

 سماع قبل اللجنة أ�ضًا نر� من قب�ل المبالغة غ�ر المبررة ما نّصت عل�ه المادة السا�قة من أّن على
األن�مة، وجعلت ذلك واجبًا  عل�ها تعاقب جنائ�ة جر�مة الزور أن شهادة إلى بتنب�ههم ومتق أن الشهود شهادة

على اللجنة. فشأن هذه المعلومة شأن القواعد القانون�ة األخر� التي �فترض علم �افة الناس بها دون حاجة 
نة الشاهد إلى ذلك، هل �عف�ه إلى تنب�ههم؛ لذلك فهذا النص البد وأن �فرض السؤال اآلتي: ماذا لو لم تنبه اللج

                                                           
 ).CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) ان�ر �ذلك: الفقرة األولى من المادة 63(
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عدم التنب�ه من عقو�ة جر�مة شهادة الزور إذا شهد زورًا؟ �ال�بع اإلجا�ة �النفي؛ لذلك نقول إّن النص قد �الغ 
مبالغة غ�ر مبررة ح�ن أوجب ذلك على اللجنة، �ما �م�ن أن �فضي إلى مش�الت قانون�ة �ان �م�ن تفاديها، 

من القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة  44صوص �ما قررته الفقرة الثان�ة من المادة و�ان �جب االكتفاء في هذا الخ
) من أن الشهود والخبراء والمترجم�ن تتّم دعوتهم لإلدالء �الحق�قة، و��ونون خاضع�ن CASالتح��م الر�اضي (

 للعقو�ات المتعلقة �ال�م�ن الكاذ�ة وشهادة الزور.
  .تكال�ف استدعائهم يتحمل الشهود استدعاء �لب قدم الذ� وال�رف

و�ؤد� الشاهد شهادته دون حضور �اقي الشهود الذين لم ُتسمع شهادتهم �عد، وللجنة التح��م أن تسمح 
أل� شاهد �أن ينسحب أثناء أ� مرحلة من مراحل اإلجراءات، خاصة أثناء شهادة الشهود اآلخر�ن، وعلى 

 ود بل واستجوابهم إذا �لبوا ذلك. لجنة التح��م السماح أل�راف الخصومة �مناقشة الشه
ومن سل�ة لجنة التح��م وضع الضوا�� التي يتّم بها سماع شهادة الشهود، و��ون ترت�ب سماع الشهود 
�الترت�ب الذ� توافق عل�ه لجنة التح��م وفقًا لسل�تها التقدير�ة، سواء بناًء على اقتراح ال�رف الذ� استقدم 

األس�لة على الشهود بواس�ة ال�رف الذ� استدعى الشاهد، ثّم ال�رف اآلخر،  الشاهد أم ال، وتكون بدا�ة �رح
وللجنة التح��م أن ت�رح األس�لة أثناء أو �عد ق�ام األ�راف �استجواب الشاهد، ولها أن تقرر سماع الشهادة 

 . )64(من خالل وسائل االتصال المرئ�ة الحديثة دون حضور الشاهد شخص�ا في جلسة االستماع 
ت�لب لجنة التح��م من الشاهد أداء ال�م�ن أمامها قبل تقد�م شهادته وذلك وفقًا لما تقضي �ه قواعد  وقد

القانون اإلجرائي الواجب الت�ب�ق على النزاع، و��ون توج�ه ال�م�ن للشاهد بواس�ة لجنة التح��م ذاتها، ول�س 
 بواس�ة أحد �رفي الخصومة.

                                                           
 .416) للمز�د: الشهابي الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 64(
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�الموضـــــــوع،  عالقة له إذا لم ��ن اإلدالء �شـــــــهادته من الشـــــــهود أحد تمنع أو تحدّ  أن التح��م وله��ة
 .)65(مسبقا  �شهادته أدلى قد كان إذا الجلسة حضور من الشهود أحد �ستبعد أن ولرئ�س ه��ة التح��م

 
 

 الفرع الثالث:
 االستعانة �ال�برة

 لالنضمام يتقدم من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� على من 21فرضت المادة 
 :اآلت�ة مستوفً�ا للشرو� ��ون  أن المر�ز لد� المعتمدين الخبراء لجدول
 مجال في عمل قد وأن ��ون  ف�ه، الخبرة الم�لوب التخصص في جامع�ة شهادة على حاصالً  ��ون  أن -

 .سنوات خمس عن تقل ال مدةً  التخصص
 أ� في جداول من سبق ش�به قد ��ون  وأال األمانة، أو �الشرف ماّسة �عقو�ة عل�ه مح�وًما ��ون  أال -

 .�أدائه تتصل ألسباب أخر�  جهةٍ 
 .الغرض لهذا المر�ز يت�لبها التي الشخص�ة المقابلة �جتاز أن -
 .المر�ز من المفروضة الرسوم سداد -

 القواعد أو �الن�ام األساسي َأخلّ  أو الم�لو�ة الشرو� أحد تخّلف إذا المر�ز لد� اعتماده الخب�ر و�فقد
 )  5/21المعتمدة (م اللوائح أو

 .)66(الخبراء  جداول في التسج�ل من القواعد اإلجرائ�ة لد� المر�ز إجراءات 22وقد ن�مت المادة 

                                                           
 ).CASتح��م الر�اضي (من القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة ال 44) الفقرة الثان�ة من المادة 65(
من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� على أن إجراءات التسج�ل في جدول الخبراء  22) تنص المادة 66(

 تسدد الستالم التي الرسوم ودفع التسج�ل نماذج في الم�لو�ة الب�انات تعب�ة �جب  1/22�المر�ز تكون على النحو اآلتي: "
 نموذج تقد�م  3/22 .التسج�ل نماذج في الم�لو�ة المستندات جم�ع تقد�م  2/22 .ال�لب رفض حال فى تسترد وال النموذج
 .القبول أو �الرفض سواءً  �حقه الصادر �القرار المتقدم �إخ�ار المر�ز س�قوم  4/22 .بذلك إ�صال واستالم للمر�ز التسج�ل
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التي سبق أن انتقدنا ما تضمنته من خل� ب�ن أح�ام االستعانة من القواعد اإلجرائ�ة  30ووفقًا للمادة 
 مذ�رة التح��م �قدم للجنة أن �خب�ر االستعانة ى الخصم الذ� ير�د�الشهود وأح�ام االستعانة �الخبراء، فإّن عل

وغ�رها)،  الخبرة، مجال اللغة، الجنس، الجنس�ة، (االسم، منهم االستفادة الذين ير�د الخب�ر أو الخبراء بب�انات
 الخب�ر �اخت�ار المنازعة، ولجنة التح��م هي التي تختص �موضوع وارتبا�ه الخب�ر من االستفادة ومجال
 .األ�راف تتشاور مع أن ذلك في ولها مهامه، وتحديد

 قبل التح��م لجنة وعلى األ�راف، عن مستقالً  الخب�ر ��ون  و�ما هو الشأن �النسبة للمحّ�م، �جب أن
وفقًا للفقرة  -، وعل�ها)67(استقالل�ته  أو ح�اده تجاه الشك تث�ر قد �روف أ� عن اإلفصاح منه أن ت�لب تع��نه

 الزور أن شهادة إلى بتنب�ههم تقوم أن الخبراء إفادة سماع قبل -من القواعد اإلجرائ�ة  30من المادة  الخامسة
 .األن�مة عل�ها تعاقب جنائ�ة جر�مة

وعلى �ل من ال�رف�ن أن �قدم إلى الخب�ر المعلومات المتعلقة �النزاع، وأن �مّ�نه من معاينة وفحص ما 
لجنة التح��م ف�ما يثور من نزاع ب�ن الخب�ر وأحد ال�رف�ن في هذا الشأن، ��لبه من وثائق ذات صلة، وتفصل 

 وتقرر ما تراه مناسبًا حال عدم استجا�ة أ� من ال�رف�ن ل�لبات الخب�ر، �ما �مّ�نه من تنف�ذ مهمته.
دود وعلى الخب�ر أن يتالفى في تقر�ره إبداء آراء حول نقا� ال �عود إل�ه أمر تق��مها، متجاوزًا بذلك ح

اختصاصاته وصالح�اته، وعل�ه في سب�ل ذلك أن �قدم تعر�فًا �ال�ر�قة التي اتبعها واألدلة والمعلومات التي 
 استند إل�ها في التوصل إلى االستنتاجات المدونة �التقر�ر.

و�م�ن أن �قدم الخب�ر تقر�ره �تا�ة أو شـــــــــفاهة من خالل إفادة تثبت في محضـــــــــر الجلســـــــــة، وعلى لجنة 
أن تت�ح لكل من ال�رف�ن الفرصة إلبداء رأ�ه في التقر�ر، ولكّل منهما الحق في اال�الع على الوثائق التح��م 

التي اســــــــــــــتند إل�ها الخب�ر في تقر�ره وفحصــــــــــــــها، ولهم الحق �ذلك في التعل�ق على التقر�ر خالل المدة التي 

                                                           
 عند ُيدفع المر�ز من المعتمدين لجدول الخبراء االنضمام رسوم �سداد �قوم المتقدم �لب �قبول المر�ز قرار صدور �عد  5/22

 .التجديد السنو�ة" رسوم دفع يتم أن على ال�لب، قبول
 ).CASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 44) ان�ر �ذلك: الفقرة الثالثة من المادة 67(
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قشـــته، ســـواًء �انت المناقشـــة من قبل تحددها اللجنة، وللجنة أن تعقد جلســـات لالســـتماع إلى تقر�ر الخب�ر ومنا
 اللجنة أو من قبل األ�راف. 

�الموضوع،  عالقة له ل�س أّنه أساس على اإلدالء �إفادته من الخبراء أحد تمنع أو تحدّ  أن التح��م وله��ة
وقت،  أ� في مسبقا. ولها �إفادته أدلى قد كان إذا الجلسة حضور من الخب�ر �ستبعد أن ولرئ�س ه��ة التح��م

 أو إضاف�ة مستندات بتقد�م تأمر أن األ�راف، من ال�لبات المقدمة الستكمال ضرور�ا ذلك أن رأت إذا
 أخر� تراها ضرور�ة، �ما �جوز إجرائ�ة خ�وة أ� و�جماًال اتخاذ الخبراء، أو تع��ن وسماع شهود، �استجواب

 .)68(أو الخبراء  للشهود االستماع ات�جلس متعلقة إضاف�ة تكال�ف أ� في �المساهمة األ�راف أن تأمر لها
 المطلب السا�ع
 قفل �اب المرافعة

 لجنة تصدر  1/17من القواعد اإلجرائ�ة لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� على أّنه: " 17تنّص المادة 
 كاف�ة فرصة منحوا قد األ�راف أن تعتبر للح�م عندما الدعو�  وته�ىء المرافعة إنهاء ف�ه تعلن قراراً  التح��م
 تقد�م المرافعة �اب قفل �عد �رف أل� �جوز ال  2/17 .ودفوع أدلة من ما لديهم كل وتقد�م أقوالهم إلبداء

 في التح��م للجنة  3/17 .المرافعة �اب قفل �عد اكتشافها تم أّنه للجنة التح��م يثبت مالم دفوع أو أدلة أ�ة
 .إضاف�ة" مستندات أ�ة تقد�م األ�راف من ت�لب أن- المرافعة �اب قفل �عد ذلك كان ولو -األحوال كل

على ذلك، يتّم قفل �اب المرافعة في الدعو� التح��م�ة �قرار من لجنة التح��م �عد أن �قدم �ّل من ال�رف�ن 
 ما لد�ه من �لبات ودفوع وأدلة إثبات.

�ان لديهم أ� أدلة أو وللجنة التح��م، قبل أن تعلن للخصوم قفل �اب المرافعة، أن تستفسر منهم عّما إذا 
مستندات أو �لبات أو دفوع أخر�، ولها أن تمنح األ�راف مدة محددة لتقد�م مذ�رات ختام�ة، فإذا قدم ال�رفان 

 ما لديهما في هذا الشأن، قررت قفل �اب المرافعة في الدعو� تمه�دًا إلصدار الح�م.

                                                           
 ).CASمح�مة التح��م الر�اضي ( من القواعد اإلجرائ�ة لد� 44من المادة  3و  2) الفقرتان 68(

47



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

48 
 

صراحة قفل �اب المرافعة، أو ضمنًا  و��ون قرار اللجنة في هذا الخصوص صراحة أو ضمنًا، �أن تعلن
�أن تحجز القض�ة للح�م ألجل محدد، إذ �عني ذلك ضمنًا قفل �اب المرافعة، ومن ثّم عدم السماح أل� من 

 الخصوم بتقد�م أ� دل�ل أو مستند أو �لبات أو دفوع. 
اتصال بها إال في الدعو� وحجزها للح�م، تنق�ع صلة الخصوم بها وال ��ون لهم  المرافعة �اب فبقفل

بناء على �لب أ� من الخصوم  للمرافعة �القدر الذ� تصرح �ه لجنة التح��م، وهي ال تلتزم �إعادة الدعو� 
في الدعو� هو من إ�القاتها ومتروك لتقديرها حسبما ��م�ن إل�ه  المرافعة �اب فتح �عد حجزها للح�م؛ ألن

امها، و�الما أّنها وجدت في عناصر الدعو� ما ��في وجدانها، متى أتاحت للخصوم الفرصة إلبداء دفاعهم أم
 .)69(لتكو�ن عق�دتها 

سواًء من تلقاء نفسها أو بناًء على �لب أحد  -فإذا أعادت لجنة التح��م فتح �اب المرافعة من جديد
 �ان عل�ها أن تعلن الخصم اآلخر �ما تّم تقد�مه، وتمنحه الوقت الكافي لال�الع والرد. -الخصوم

 :الرا�عالمبحث 
 ح�م (قرار) التح��م

ُنبّ�ن أوًال قواعد المداولة واألغلب�ة الم�لو�ة للح�م، وذلك في م�لب أول، ثّم المّدة التي �جب أن �صدر 
خاللها ح�م التح��م، أما الب�انات األساس�ة لح�م التح��م فنتناولها في الم�لب الثالث، ثّم نخّصص الم�لب 

ح�حه وتكملته، ثّم ُنبّ�ن ال�ب�عة القانون�ة لح�م التح��م، وفي الم�لب األخ�ر الرا�ع لتفس�ر ح�م التح��م وتص
 نتناول ما يتعلق بب�الن أو تنف�ذ ح�م التح��م، وذلك على النحو اآلتي:

 
 
 

                                                           
، وال�عن  14/4/2009بتار�خ   ق 2009 لسنة 24 ال�عن رقم ) ح�م مح�مة التم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة،69(

وأ�ضًا المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، األح�ام المدن�ة  -  22/3/2009بتار�خ  ق جلسة 2008 لسنة 270 رقم
  .4/7/1998بتار�خ  ق 20 لسنة 32 ، وال�عن رقم6/6/2006بتار�خ  ق 24 لسنة 737 ال�عن رقم والتجار�ة،

48



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

49 
 

  :المطلب األول 
 المداولة واألغلب�ة المطلو�ة للح�م

�جب لصدور ح�م لجنة التح��م المش�لة من أكثر من محّ�م واحد، أن �صدر الح�م �عد مداولة قانون�ة، 
 .)70(وُ�نا� به��ة التح��م تحديد الك�ف�ة التي تجر� بها المداولة 

والمداولة هي المشاورة ب�ن المحّ�م�ن فى من�وق الح�م، وفى أسبا�ه �عد انتهاء المرافعة، وقبل الن�ق �ه، 
 تتحقق إال �اجتماع المحّ�م�ن الذين سمعوا المرافعة في م�ان واحد وفى مواجهة �عضهم البعض و�حضورهم وال

جم�عًا يناقشون األدلة الواقعة واألسان�د القانون�ة �عد أن �ح��وا �الدعو�، وما ُقدم ف�ها من �لبات ودفاع 
 . )71(ومستندات عن �صر و�ص�رة 

حتى تصل  -�م التح��م، و�ّال �ان �ا�ًال. ولعّل من المف�د له��ة التح��موالبّد من المداولة قبل صدور ح
 أن ��ون لديها معرفة �السوابق التح��م�ة والقضائ�ة المتعلقة �موضوع النزاع. -إلى قرار صائب

ول�ست هناك صعو�ة تتعلق �المداولة إذا اجتمع المحّ�مون في م�ان واحد، ولكن تبدو الصعو�ة في حالة 
اجتماعهم، والذ� �حدث عادة في هذه الحالة أن ُ�عّد رئ�س اله��ة مشروعا لح�م التح��م وترسل نسخة عدم 

منه إلي �ل محّ�م في البلد الذ� يوجد ف�ه، و�بد� �ل منهم رأ�ه �المراسلة، و�ال�بع تُعّد وسائل التواصل 
 اإللكترون�ة في هذا الصدد هي الوس�لة األفضل.

مداولة ب�ن أعضاء اللجنة بواس�ة التل�فون أو الفاكس أو البر�د اإللكتروني أو البر�د ولهذا �م�ن أن تتّم ال
 .)72(العاد� دون اجتماعهم في م�ان واحد، �ما �م�ن أن تتّم شفاهة أو �تا�ة عند اجتماعهم 

أ�، فال ��في لكّنه يلزم أّ�ًا �انت الوس�لة المستخدمة في المداولة، أن يتبادل جم�ع المحّ�م�ن المناقشة والر 
أن �صّدر �ل منهم رأ�ه إلى رئ�س اله��ة، ل�صدر األخ�ر الح�م وفقًا لألغلب�ة أو أن ينفرد �الرأ� حال تشتت 
اآلراء، فل�ست هذه �مداولة، فالمداولة ل�ست است�الع رأ� �جر�ه رئ�س اللجنة ب�ن اعضائها، بل هي مناقشة 

                                                           
 .14/2/2013بتار�خ  ق 78 لسنة 10166 ) ان�ر: نقض مدني مصر�، ال�عن رقم70(
 .342ص 1 الجزء 11 م�تب فني  23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 ) تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم71(
 .429والي، مرجع سابق، صفتحي ) 72(
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د �ملف الدعو�، عسى أن تصّحح تلك المناقشة رأ� أحد وتبادل لوجهات الن�ر ف�ما قّدم من أدلة وأسان�
 المحّ�م�ن لرأ� زم�ل له فتتحقق األغلب�ة الالزمة إلصدار الح�م.

من ن�ام التح��م السعود�). وسّر�ة المداولة تعني أال �شترك ف�ها  39/1و�جب أن تكون المداولة سّرًا (م 
حصولها سرًا ب�ن أعضاء اله��ة دون سماعها من  غ�ر ه��ة التح��م التي ن�رت الدعو�، فضال عن ضرورة

 .)73(جانب غ�رهم 
ومنا� حصول االشتراك في المداولة ب�ن من أصدروا الح�م هو توق�عهم على مسّودته، ضمانًا لصدوره 
�عد مداولة شملت أسبا�ه ومن�وقه، و��تفى بذلك إلثبات أّن اإلجراءات قد روع�ت، دون حاجة إلثبات أ� ب�ان 

ى لو خال الح�م من ب�ان أّنه صدر �عد المداولة، فاألصل فى اإلجراءات أّنها قد روع�ت من واقع ما آخر، حت
 .)74( هو ثابت فى الح�م، وعلى من يدعي أّنها خولفت إقامة الدل�ل على ما يدع�ه

من ن�ام  28وللجنة التح��م حر�ة اخت�ار م�ان المداولة سواًء �ان هو الم�ان المحدد للتح��م أو غ�ره (م 
 التح��م السعود�).

من القواعد اإلجرائ�ة  17أّما عن صدور الح�م ب�ن األغلب�ة واإلجماع، فتنّص الفقرة الرا�عة من المادة 
المحّ�م�ن، إّال أّن النص لم  �أغلب�ة أو �اإلجماع مغلقة جلسة في قرارها التح��م لجنة �المر�ز على أن تتخذ

 متى ��ون �األغلب�ة؟ يوضح متى ��ون القرار �اإلجماع و 
 )، ون�ام التح��م السعود�.CASلذلك ت�بق هنا قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

 �األغلب�ة، الح�م �صدر أن منها تنّص على أّنه: "�جب 46و�الرجوع إلى قواعد المح�مة نجد أّن المادة 
قق األغلب�ة إلصدار الح�م، وفي وجود األغلب�ة"، فالالئحة اكتفت بتح عدم حالة في وحدة الرئ�س قبل من أو

حالة عدم تحقق األغلب�ة (تشتت اآلراء) �صدر الح�م من رئ�س اللجنة، وقد نّصت الالئحة صراحة في المادة 
 تخ�ر بها. وال األقل�ة �آراء تعترف ال الر�اضي التح��م نفسها أّن مح�مة

                                                           
 .9/2/2010بتار�خ  ق 74 لسنة 240 ) نقض مدني مصر�، ال�عن رقم73(
ال�عن  . أ�ضًا: تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة،14/2/2013بتار�خ  ق 78 لسنة 10166 ) نقض مدني مصر�، ال�عن رقم74(

 .421ص 1 الجزء  15م�تب فني  13/3/2004بتار�خ  ق 2003 لسنة 403 رقم
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من الن�ام أن ح�م التح��م �صدر �األغلب�ة،  39أّما في ن�ام التح��م السعود�، فاألصل وفقًا للمادة  
إّال إذا �انت لجنة التح��م مفوضة �الصلح، فإّنه ح�ن�ٍذ �جب أن �صدر �اإلجماع، إضافة إلى أّنه �صدر 

 �اإلجماع �ذلك إذا اتفق األ�راف على صدوره �اإلجماع.
مصادر القاعدة القانون�ة المعمول بها لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، والتي سبق ووفقًا لترت�ب 

ب�انها، فإّن ح�م الئحة مح�مة التح��م الر�اضي الدول�ة هو الواجب االتباع، ح�ث له األولو�ة في الت�ب�ق �عد 
�األغلب�ة، أو من رئ�س قواعد المر�ز وقبل أح�ام ن�ام التح��م السعود�. ومن ثّم، �جب أن �صدر الح�م 

اللجنة حال تشتت اآلراء وعدم تحقق تلك األغلب�ة، إّال أننا نر� عدم إهمال الح�م الوارد في ن�ام التح��م 
السعود�، من ح�ث وجوب صدور الح�م �اإلجماع إذا تّم تفو�ض لجنة التح��م �الصلح (أ� �الح�م وفق قواعد 

 � على ذلك.العدالة واإلنصاف) أو اتفاق أ�راف الدعو 
إرفاق مذ�رة برأيهم؛ لذلك ال نؤ�د ما ذهبت إل�ه  -في رأينا -أما المحّ�مون المخالفون في الرأ�، فلهم

تخ�ر بها، وال س�ما الالئحة  وال األقل�ة �آراء تعترف ال ) من أّن المح�مةCASقواعد مح�مة التح��م الر�اضي (
 العام األم�ن على تعرضه أن الح�م، على التوق�ع قد أوجبت على ه��ة التح��م قبل 46في مادتها رقم 

 من مسائل أساس�ة إلى التح��م ه��ة ن�ر تلفت أن وأ�ضا األصلي، الش�ل تعديل لها �جوز التي للمح�مة
 -المبدأ، وهو ما �جب معه ا�العها على الرأ� المخالف، لعّله يوضح لها أموراً لم ت�هر لها من اال�الع ح�ث
 .مؤ�د للح�معلى الرأ� ال -فق�

 :المطلب الثاني
 المدة التي �جب أن �صدر خاللها ح�م التح��م

 أن من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، �جب 17وفقًا للفقرة السا�عة من المادة 
 التح��م. لجنة أمام ملف الدعو�  اكتمال من يوماً  )30( ثالث�ن أقصاه موعد في التح��م قرار �صدر

من استكمال  و�ما أّن تلك المّدة قص�رة نسب�ًا، وقد ال �م�ن ف�ها للخصوم من تقد�م دفاعاتهم أو لجنة التح��م 
 بناًء على شهًرا تتجاوز ال أخر�  فترة إلى التمديد ن�ر القض�ة، فقد استكملت الفقرة السا�قة قولها: "و�م�ن

 .المختصة" التح��م غرفة رئ�س و�موافقة التح��م لجنة من مسبب �لب

51



        التح��م في المنازعات الر�اض�ة
 

 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

52 
 

 الالزمة الصالح�ات كافة من القواعد اإلجرائ�ة المر�ز 2على أ� حال، فقد منحت الفقرة الثان�ة من المادة 
 يرد ولم المحّ�م يواجهها قد التي ال�عون  في والبتّ  اللجنة فترة وال�ة تمديد ذلك في �ما المنازعة، في للفصل
 .في تلك القواعد نص �شأنها

تلك المّدة في االست�ناف بثالثة شهور، ح�ث نصت  )CASمح�مة التح��م الر�اضي (وقد حّددت قواعد 
 الملف إحالة من أشهر 3 خالل في األ�راف إلى الح�م من�وق  إرسال من الالئحة على أنّه: "�جب 59المادة 

 ه��ة من رئ�س مسبب �لب على بناء المهلة هذه تمديد االست�ناف قسم لرئ�س �جوز  .ه��ة التح��م إلى
 التح��م".

من القواعد  17المستعجل، فقد سبق القول �أّن نص الفقرة الثامنة من المادة  التح��م حاالت أّما في
 اكتمال من أ�امٍ  )10( أقصاه عشرة موعد في التح��م قرار اإلجرائ�ة، قد أوجب على لجنة التح��م إصدار

  .التح��م لجنة أمام التح��م ملف
ومن�ق العدالة، ف�ما قررته من أن تبدأ مدة التح��م من اكتمال   -في رأينا -ةوتتوافق النصوص السا�ق

من بدء إجراءات التح��م بتسلم أحد  -�ما في ن�ام التح��م السعود� -ملف التح��م أمام لجنة التح��م، ول�س
 .)75(�رفي التح��م �لب التح��م من ال�رف اآلخر، ما لم يتفق ال�رفان على غ�ر ذلك 

وتتق�د لجنة التح��م �الم�عاد المحدد إلصدار ح�مها، ما لم تتعرض إجراءات ن�ر التح��م لما �قتضي 
 . )76(وقف سر�ان الم�عاد او انق�اعه 

لذلك، على لجنة التح��م أن تضع جدوًال زمن�ًا لس�ر العمل�ة التح��م�ة �ما ��فل إصدار الح�م المنهي 
فإن �انت في حاجة لتمديد الم�عاد المحدد، فعل�ها أن ترفع �لبًا مسببًا  للخصومة قبل انقضاء المدة المحددة.

 بذلك إلى رئ�س غرفة التح��م المختصة قبل انقضاء الم�عاد األصلي.

                                                           
 من ن�ام التح��م السعود�. 40/1و  26ان�ر المادت�ن  )75(
 . 13/12/2005بتار�خ  ق 75لسنة  6787و  6467و  5745ق و  73لسنة  648ال�عون أرقام: مصر�،  نقض مدني )76(
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 و�شتر� لصحة امتداد مدة التح��م أن تكون المدة الزائدة متصلة �المدة األصل�ة ول�ست منفصلة 
ح�م مّد المدة قبل انتهاء األجل المحدد، ولو صدر قرار المّد �عد ، وهي تعتبر �ذلك �مجرد �لب الم)77(عنها 

. وتعتبر أ�ضًا مّدة التح��م متصلة و�التالي ممتدة �استمرار حضور �رفي التح��م أو من )78(انتهاء المدة 
 . )79(ينوب عنهم أمام المح�م وعدم تمس�هما أو أحدهما صراحة �سقو� الم�عاد األول 

 :المطلب الثالث
 الب�انات األساس�ة لح�م التح��م

من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�، والفقرة السا�عة  األولى من المادة 17ُتعّرف الفقرة 
 تح��م�ة قرارات من المر�ز من �صدر التح��م �أّنه: "ما من المادة األولى من القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز، قرار

 التح��م". غرف عبر وُملزمة نهائ�ة
فح�م التح��م هو الح�م المنهي لخصومة التح��م، سواًء من ح�ث الش�ل أو الموضوع، و�ما تضمنه من 

 .)80(أسباب، فالمقصود �ح�م التح��م من�وقه وأسبا�ه 

                                                           
. تم��ز 21/10/2009ق بتار�خ  2009 لسنة 266 ال�عن رقم ) ح�م المح�مة االتحاد�ة العل�ا، األح�ام المدن�ة والتجار�ة،77(

 342ص 1 الجزء 11 م�تب فني  23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 األح�ام المدن�ة، ال�عن رقمدبي، 
م�تب   27/10/2009بتار�خ  ق 2009 لسنة 156 ) تم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم78(

 .2101 ص 3 الجزء 20 فني
 .342ص 1 الجزء 11 م�تب فني  23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم، تم��ز بدبي )79(
 3الجزء  20م�تب فني   27/10/2009بتار�خ  ق 2009 لسنة 156 ) تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم80(

لسنة  218. وال�عن رقم 73ص 1 الجزء 19 م�تب فني  13/1/2008بتار�خ  ق 2007 لسنة 233 وال�عن رقم .2101ص
 .1481 ص 2 الجزء 17 م�تب فني  17/10/2006�خ بتار   2006
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، إّال أن أّ�ًا من الح�م الوقتي أو الجزئي )81(ورغم أّن الح�م الجزئي هو ح�م موضوعي ول�س ح�مًا وقت�ًا 
، فح�م التح��م ينصرف مفهومه إلى ذلك الح�م المنهي للخصومة )82(ال ُ�عّد ح�م تح��م �المعنى الصح�ح 

 ش�ًال أو موضوعًا و�ما تضمنه من أسباب. 
لهذه القاعدة لذلك ال �جوز ال�عن في أ� من هذه األح�ام إّال مع الح�م المنهي للخصومة �لها، وتكون 

 .)83(اآلمرة الغلبة على القواعد اإلجرائ�ة الم�بقة، سواًء االتفاق�ة أو الخاصة �المر�ز التح��مي 
 وأ�رافه، إصداره، وتار�خه وم�ان رقمه على خاص بوجه �شتمل وأن م�تو�اً  اللجنة قرار ��ون  أن و�جب

واألعضاء  التح��م لجنة رئ�س وتوق�ع ومن�وقه،القرار  وأسباب المقدمة، والمستندات الوقائع ملخص وعرض
 حاالت أسباب، وفي دونَ  الُحكمُ  ��ون  �أن خ��اً  ال�رفان اتفق إذا إال ، وال تعفى اللجنة من تسب�ب القرار)84(

 التح��م قرار إل�ها استند التي تبّ�ن األسباب األخ�رة أن الحالة هذه في التح��م لجنة وعلى المستعجل، التح��م
 .)85(فق�  موجز ش�ل في

و�جب أن �شـــــــتمل الح�م على صـــــــورة من اتفاق التح��م (شـــــــر� أو مشـــــــار�ة أو وث�قة)، حتى و�ن �ان 
االتفاق �ســـــتند إلى نص في الالئحة المن�مة للجهة الر�اضـــــ�ة المعن�ة. وفي رأينا أّن هذا الب�ان ضـــــرور� في 

                                                           
  .398فتحي والي، مرجع سابق، ص) 81(
) "له��ة التح��م أن تصدر أح�امًا وقت�ة أو في جزء من ال�لبات، وذلك قبل إصدار الح�م المنهي للخصومة �لها، ما لم 82(

 من ن�ام التح��م السعود�. 39/5يتفق �رفا التح��م على غ�ر ذلك" المادة 
ق بتار�خ  75لسنة  6787و  6467و  5745ق و  73لسنة  648) ان�ر: نقض مدني مصر�، ال�عون أرقام: 83(

13/12/2005 . 
من القواعد اإلجرائ�ة  46. ان�ر أ�ضًا: المادة  من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� 17/5) المادة 84(

 ).CASلد� مح�مة التح��م الر�اضي (
من قواعد مح�مة  46. ان�ر أ�ضًا: المادة  من القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� 17/6لمادة ) ا85(

 ).CASالتح��م الر�اضي (
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ح��م الر�اضـــــــي �منحه االختصـــــــاص الختصـــــــاص مر�ز الت -في رأينا -�ل عدم وجود ســـــــند ن�امي (كاٍف)
 الحصر� �المنازعات الر�اض�ة، �ما سبق القول.

وقد هدف المشــــرع من إ�جاب إثبات اتفاق التح��م في الح�م إلى التحقق من صــــدور قرار المحّ�م�ن في 
حدود ســــل�تهم المســــتمدة من وث�قة التح��م، فهو على هذا النحو ب�ان جوهر� الزم لصــــحة الح�م يترتب على 

 .)86(غفاله عدم تحق�ق الغا�ة التي من أجلها أوجب المشرع إثباته �الح�م �ما يؤد� إلى الب�الن إ 
والمقصــــــــــود أن تًدّون بنود االتفاق في متن الح�م، تحق�قًا لمبدأ الكفا�ة الذات�ة لألح�ام، ول�س المقصــــــــــود 

تح��م، و�ما ال خروج ف�ه عن بل ��فى إيراد فحواها متضــــــــــــمنًا االتفاق على ال االتفاق�ة، نصــــــــــــوص ذات إيراد
معنى بنودها، ح�ث إّن الغرض من إثباتها في الح�م يتحقق بهذا الب�ان؛ ألّنه ��فى لتم��ن المح�مة المنا� 

 .)87(بها التصديق على هذا الح�م من �س� رقابتها عل�ه �مجرد ا�العها على مدوناته 
موضوع النزاع، وعلى اإلجراءات التي كما �جب أن �شتمل الح�م على �لبات الخصوم ودفوعهم �شأن 

اتخذتها اللجنة أثناء عمل�ة التح��م، �ما لو تّم عقد جلسات استماع، وما إذا �ان قد أجر�ت معاينة، أو انتداب 
 خب�ر، أو سؤال الشهود، وما أسفرت عنه تلك اإلجراءات من نتائج.

ون ��ر�ق النسخ أو ال�باعة دون وال يلزم أن تكون �تا�ة ح�م التح��م �خ� ال�د، بل �جوز أن تك
تخص�ص بنوع مع�ن منها، �ذلك ال �سر� على ح�م المحّ�م ما ين�بق على الح�م القضائي من وجوب أن 

 .)88( �جتمع له مسّودة ونسخة أصل�ة

                                                           
ق بتار�خ  79 لسنة 98 . وال�عن رقم3/10/2010بتار�خ  ق 67 لسنة 3882 ) نقض مدني مصر�، ال�عن رقم86(

بتار�خ  ق 66 لسنة 4623 . وال�عن رقم27/2/2007بتار�خ  ق 76 لسنة 10635 . وال�عن رقم24/12/2009
 .1495 ص 2 الجزء 48 م�تب فني  18/12/1997

م�تب   23/11/2002بتار�خ  ق 2002 لسنة 328 ) ح�م مح�مة التم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم87(
 .843 ص 1 الجزء 16 تب فنيم�  16/4/2005بتار�خ  ق 2005 لسنة  39. وال�عن819 ص 1 الجزء 13 فني

م�تب   27/6/1999بتار�خ  ق 19 لسنة 515 ) المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، األح�ام المدن�ة والتجار�ة، ال�عن رقم88(
 بتار�خ ق 1999 لسنة 537 . وال�عن رقم3/3/2002ق بتار�خ  22 لسنة 22 . وال�عن رقم742 ص 2 الجزء 21 فني
   .342ص 1 الجزء 11 م�تب فني  23/4/2000
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 قبل �قرارها األ�راف من القواعد اإلجرائ�ة إبالغ 17 وللجنة التح��م وفقًا لنص الفقرة التاسعة من المادة
  .)89(المسبب  التح��م قرار إصدارها

والحق�قة أن الغا�ة من هذا النص غ�ر واضحة، وفي اعتقادنا أّن الغا�ة منه هي منح ال�رف�ن مهلة 
لالعتراض على الح�م لد� اللجنة، ومن ثّم تراجع اللجنة قرارها بهذا الشأن قبل إصداره مسببًا، فإذا �ان األمر 

فهو ت�لم في القرار، إّال أّنه ت�لم �عتر�ه القصور من جانب�ن: أولهما: أّن  -جنةورغم �ونه اخت�ار�ًا لل -كذلك
الن�ام لم �منح الخصوم حق الت�لم من القرار، و�التالي ل�س لالئحة القواعد اإلجرائ�ة أن تستحدثه. وثان�هما: 

م �سبب �عد، لذلك �فضل إلغاء هذا أّنه لم �ستند إلى تفن�د األسباب الواردة �القرار؛ ألّن الفرض هنا أّن القرار ل
 النص لعدم جدواه.

وما لم �عِف الخصوم لجنة التح��م من تسب�ب الح�م، فإّنه �جب أن ��ون ح�م التح��م مسببًا، إال أّن 
معفى من ضوا�� تسب�ب األح�ام القضائ�ة �الما لم �خالف قاعدة متعلقة �الن�ام العام؛  -مع ذلك -المح�مّ 

مع ذلك، �جب أن يتوافر في تسب�ب الح�م التح��مي، على األقل، ما  .)90(غ�ر القانون�ن  ألّنه قد ��ون من
�جب أن يتوافر في تسب�ب الح�م القضائي من شرو� أساس�ة، ف�جب أن توجد أسباب لكل �لب على حدة وال 

ألسباب ��في اشتمال الح�م على أسباب �النسبة لبعض ال�لبات دون البعض اآلخر، �ما �جب أن تكون ا
متعلقة �موضوع النزاع، و�اف�ة لحمل من�وقه �أن تتوافر صلة من�ق�ة ب�نها و��ن من�وق الح�م، و�جب أن 
تكون األسباب غ�ر متناقضة ف�ما ب�نها، وأن تكون غ�ر متناقضة مع المن�وق، و�ّال ��ل الح�م (�اعتبار أن 

                                                           
 النفاذ واجب �صبح ). إّال أّن النص أضاف أّن الح�مCASمن قواعد مح�مة التح��م الر�اضي ( 46) يوافق ح�م المادة 89(

  اإللكتروني. أو البر�د الفاكس البر�د أو �ر�ق عن الح�م �من�وق  اإلخ�ار منذ
م�تب   5/3/2007بتار�خ  ق 2006 لسنة 273 مح�مة التم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقمح�م ) 90(

. وال�عن 687 ص 1 ج 18 م�تب فني  10/6/2007بتار�خ  ق 2007 لسنة 72 . وال�عن رقم228 ص 1 ج 18 فني
. أ�ضًا: المح�مة االتحاد�ة العل�ا اإلمارات�ة، 2008 ص 2 ج 16 م�تب فني  10/12/2005بتار�خ  ق 2005 لسنة 225 رقم

. نقض 189 ص 1 الجزء 19 م�تب فني  9/3/1997بتار�خ  ق 17 لسنة 365 لتجار�ة، ال�عن رقماألح�ام المدن�ة وا
 .683 ص 1 الجزء 5 م�تب فني  21/4/2011بتار�خ  ق 2010 لسنة 1225 أبو�بي، األح�ام المدن�ة والتجار�ة، ال�عن رقم
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دًا من أسباب مع�بة غ�ر مؤثرة في النت�جة التي تناقض األسباب �عني عدم وجودها). أّما ما يرد في الح�م زائ
 .)91(انتهى إل�ها الح�م، فال تؤد� إلى ��النه 

ورقا�ة القضاء على أح�ام التح��م ال تت�رق إلى �حث وجاهة األسباب وقوتها في اإلقناع؛ ألّن ذلك قد 
�ر دعو� ��الن ح�م ، وهو ما ال تتسع له سل�ة المح�مة التي تن)92(يؤد� إلى التعرض لموضوع النزاع 

 التح��م أو �لب تنف�ذ الح�م.
وخلو ح�م التح��م من األسباب ال �عّد متصال �الن�ام العام؛ لذلك �جوز االتفاق على إعفاء ه��ة التح��م 

 من تسب�ب الح�م الصادر منها.
و�جب التوق�ع على من�وق الح�م وأسبا�ه، �اعتبار أّن المقصود �ح�م التح��م من�وقه وأسبا�ه؛ ألّن 
القضاء �ما يرد في المن�وق قد يرد في األسباب؛ لذلك إذا لم ��ن جزء من األسباب مذ�ورًا في الصفحة نفسها 

 . )93(التي تحمل المن�وق والتوق�ع �ان الح�م �ا�ًال 
تم��ز دبي التوق�ع على صفحة المن�وق فق�؛ ألّن بها عبارة "لذلك �له" واعتبرت أن  وقد قبلت مح�مة

 ، ومّن ثم رفضت نقض الح�م. )94(ذلك �ف�د ارتبا� المن�وق �األسباب السا�قة 

                                                           
 وما �عدها. 446) فتحي والي، مرجع سابق، ص91(

تونس في هذا الخصوص �أنه ل�س جائزًا إ��ال ح�م التح��م إّال إذا خال �ش�ل تام من التسب�ب وقد قضت مح�مة التعق�ب في 
أو إذا �ان هذا التسب�ب متناقضًا، األمر الذ� �جعل التسب�ب غ�ر موجود، وأّنه ال �م�ن للمح�مة أن تفحص التسب�ب من أجل 

 20596/2007يتجاوز سل�تها وهو مناقض للتح��م. القض�ة رقم التأكد من مالءمته والتصد� �التالي ألساس النزاع؛ ألّن ذلك 
 وما �عدها. 333ص 2009. مجلة التح��م، العدد الثالث، يول�و 27/11/2008بتار�خ 

 .446و  445) ان�ر: فتحي والي، مرجع سابق، ص92(
. 2101 ص 3 الجزء 20 فني  27/10/2009بتار�خ  ق 2009 لسنة 156 ) تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم93(

. وال�عن 73 ص 1 الجزء 19 م�تب فني  13/1/2008بتار�خ  ق 2007 لسنة 233 وال�عن رقم
 .1481 ص 2 الجزء 17 م�تب فني  17/10/2006بتار�خ  ق 2006 لسنة 218 رقم
توق�عات منسو�ة  المقدمة �حاف�ة مستندات ال�اعن تحمل -محل النزاع  -) "... لما �ان ذلك و�انت صورة ح�م المح�م�ن 94(

إلى المح�م�ن الثالثة الذين اشتر�وا فى المرافعة وفى المداولة وهو ما ��فى للقول �صدور هذا الح�م عنهم وال يلزم قانونا تعدد 
وهو ما �ف�د ارتبا� هذا المن�وق  -لذلك �له  -توق�عاتهم على �افة صفحاته خاصة وقد ورد �الورقة التى تحمل المن�وق عبارة 
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فإذا صدر ح�م التح��م �اإلجماع ف�جب أن يوقع عل�ه جم�ع المحّ�م�ن، أّما إذا صدر �األغلب�ة ف��في 
التي وافقت، �شر� أن ��ون قد جر� التداول في حضور جم�ع المحّ�م�ن، وأن �شار ف�ه صراحة  توق�ع األغلب�ة

 . )95(إلى المحّ�م المخالف في الرأ� وأسباب مخالفته 
مع مراعاة أّن ترت�ب الب�الن على عدم ذ�ر أســــــــــــــباب المخالفة في الرأ�، رهن �عدم تحقق الغا�ة من 

 .)96(حدوث مداولة قبل إصدار الح�م  إثبات سبب االمتناع، وهي التحقق من
وتوق�ع المحّ�م على نسخة الح�م ل�س خ�ارًا له، بل واجب عل�ه حال موافقته على الح�م، و�ال أثبت ف�ها 

 .)97(رأ�ه المخالف 
منها بتوق�ع  46) وفقًا لنص المادة CASوقد اكتفت القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (

من  -وتأي�د هذا الرأ� .الرئ�س توق�ع عدم عند المشار��ن المحّ�م�ن توق�ع أو التح��م �مفرده،رئ�س ه��ة 
 مشرو� �أمر�ن:  -جانبنا

 األمر األول: حضور المداولة و�بداء الرأ�.
 األمر الثاني: تفو�ض �تابي مّمن لم يوقع لمن وقع ن�ا�ة عنه في ذلك. 

و�ذا تعدد المحّ�مون �جوز أن  الشأن في جلسات التح��م عمومًا.و�ن�ق �الح�م في جلسة سّر�ة، �ما هو 
�قوم بتحديد جلسة الن�ق �الح�م والن�ق �ه من أحدهم بناء على تفو�ض صر�ح أو ضمني من لجنة التح��م 

)98(. 

                                                           
م�تب   23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 باب السا�قة". ح�م مح�مة التم��ز بدبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم�األس
 .342ص 1 الجزء 11 فني

  .26/5/2011بتار�خ  ق 66 لسنة 1855 ال�عن رقم مصر�، ) ان�ر: نقض مدني95(
 .9/2/2010بتار�خ  ق 73 لسنة 88 ال�عن رقم مصر�، ) نقض مدني96(
 .342ص 1 الجزء 11 فني  23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم )97(
 .421 ص 1 الجزء  15فني  13/3/2004بتار�خ  ق 2003 لسنة 403 ال�عن رقم ) تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة،98(
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وال �جوز نشر الح�م أو أجزاء منه �م�ن أن �ستدل منها على أشخاص الخصوم إّال �موافقتهم، وفي ذلك 
 القرار ينشر وال مجهلةً  التح��م قرارات من القواعد اإلجرائ�ة على أّنه: "تنشر  17فقرة العاشرة من المادةتنّص ال

 التح��م". ولجنة األ�راف �موافقة إال كامال
�عني ذلك أّن نشر قرارات التح��م مجهلة (من ب�انات ومعلومات األ�راف والمحّ�م�ن) هو من سل�ة 

لى موافقة ال�رف�ن أو لجنة التح��م، أّما إذا قرر المر�ز نشرها �املة بب�انات المر�ز دون حاجة للحصول ع
األ�راف والمحّ�م�ن فعل�ه الحصول على موافقتهم على ذلك، ووفقًا ل�اهر النص يلزم موافقة األ�راف 

تتعلق �األ�راف والمحّ�م�ن مجتمع�ن على النشر، إّال أّننا نر� أّن في ذلك مبالغة غ�ر مبررة، فالسّر�ة دائما 
 ول�س �المحّ�م�ن؛ لذلك �ان ��في موافقة األ�راف على النشر ل�حق للمر�ز نشر الح�م �امًال.

وال �جوز للمحّ�م�ن من تار�خ توق�عهم علي الح�م إعادة الن�ر في القضاء الصادر منهم، فال �جوز لهم 
تفس�ر ما في من�وقه من غموض أو إبهام، أو إجراء أ� تعديل في الح�م عدا األخ�اء الماد�ة والحساب�ة أو 

 الفصل في �لبات تّم إغفالها، وذلك وفق التوض�ح التالي في الم�لب الرا�ع.
من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� األم�ن  19 وقد منحت الفقرة السا�عة من المادة 

 23وحف�ها. �ما نّصت المادة  التح��م�ة القرارات كافة ألرشفة متكامل ن�ام العام للمر�ز االختصاص إلعداد
العام له، وتكون  األم�ن تتبع والتوع�ة والتدر�ب للت�و�ر خاصة �المر�ز إدارة من الن�ام نفسه على أن ُتنشأ

 دور�. �ش�ل الر�اضي التح��م مر�ز أح�ام ملخصات نشر 23  إحد� مهامها وفقًا للفقرة السا�عة من المادة
 مر �حتاج إلى فر�ق فني يتولى استخالص المباد� التح��م�ة من األح�ام لتتحقق والشك أّن األ

 الفائدة من نشرها، و�ذلك يتولى تجه�ل الب�انات والمعلومات التي �م�ن من خاللها التعرف على أ�راف النزاع.
 :المطلب الرا�ع

 تفس�ر ح�م التح��م وتصح�حه وتكملته
التح��م، ثم تصح�حه، ثم تكملته (ح�م التح��م اإلضافي)، في ثالثة نبّ�ن أوًال ما يتعلق بتفس�ر ح�م 

 فروع، على النحو االتي:
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 الفرع األول:
 تفس�ر ح�م التح��م

ال �حول انتهاء مهمة لجنة التح��م �إصدار الح�م دون ق�امها بتفس�ر ما اعتر� ح�مها من غموض أو 
 لبس، وح�ن�ٍذ �ش�ل التفس�ر جزءًا من ح�م التح��م الذ� �فسره وتسر� عل�ه أح�امه. 

 �لب المنازعة أ�راف من من القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز �قولها: "أل� 33وهو ما نّصت عل�ه المادة 
 القرار، استالم تار�خ من ) يوماً 30( ثالث�ن أقصاها خالل مدة العام لألم�ن �قدم �خ�اب التح��م قرار تفس�ر
 .التفس�ر" إلصدار أ�ام )10( عشرة تتجاوز ال مدة إمهالها التح��م مع لجنة إلى ال�لب و�سلم

ن�ام التح��م السعود�، ح�ث  والمهلة المحددة لتقد�م �لب التفس�ر هي نفسها المحددة لذلك أ�ضًا في
�جوز لكل واحد من �رفي التح��م أن ��لب من ه��ة التح��م  -1من الن�ام على أّنه: " 46نّصت المادة 

خالل الثالث�ن يومًا التال�ة لتسلمه ح�م التح��م تفس�ر ما وقع في من�وقه من غموض. و�جب على �الب 
 -2في ح�م التح��م بهذا ال�لب قبل تقد�مه له��ة التح��م.  التفس�ر إبالغ ال�رف اآلخر على عنوانه الموضح

ُ�عّد الح�م  -3�صدر التفس�ر �تا�ًة خالل الثالث�ن يومًا التال�ة لتار�خ تقد�م �لب التفس�ر له��ة التح��م. 
 الصادر �التفس�ر متممًا لح�م التح��م الذ� �فسره وتسر� عل�ه أح�امه".

مر�ز التح��م الر�اضي، قد أحسن بتحديد مدة إصدار التفس�ر �عشرة ولكن نص القواعد اإلجرائ�ة لد� 
أ�ام من تار�خ تسل�م �لب التفس�ر للجنة، خالفًا للمدة نفسها في ن�ام التح��م السعود� المحددة بثالث�ن يوما 

 أ�ضًا، �ما هو واضح من النص.
 45خاللها تقد�م �لب التفس�ر بـ ) المدة التي �جوز CASوقد حددت قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

من القواعد اإلجرائ�ة للمح�مة).  63يومًا، على أن تبّت اله��ة في ال�لب في غضون شهر �عد تقد�مه إل�ها (م 
والنص غ�ر دق�ق في تحديده للمدة �شهر؛ ألّن الشهور ل�ست واحدة من ح�ث عدد األ�ام، لذلك �ان األفضل 

 تحديدها �األ�ام ول�س �الشهر.
وال يتصور حدوثها �النسبة ألح�ام القضاء  -ولكن ثمة مش�لة قد تعرض �النسبة لتفس�ر أح�ام التح��م

فقد ينفر� عقد ه��ة التح��م �عد إصدار  -إذ ��ل اختصاص المح�مة �التفس�ر منعقدًا رغم تغ�ر تش��لها
توفي أحد أعضائها، وألّن  الح�م؛ لصعو�ة اجتماعها بتش��لها الذ� أصدر الح�م أو الستحالة ذلك �ما لو
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إلى أّنه يتع�ن على األ�راف االتفاق على استكمال لجنة  )99(الن�ام لم �عالج هذا الفرض، فقد ذهب البعض 
التح��م أو االتفاق على تش��لها لتتولى التفس�ر. فإذا تعذر ذلك أم�ن االلتجاء للمح�مة المختصة أصًال 

ولى التفس�ر، أّما إذا وصل األمر إلى �ر�ق مسدود، فال مفر من تولي للمساعدة في إتمام هذا التش��ل الذ� يت
 المح�مة المختصة أصًال أمر التفس�ر.

والحق�قة أن لجنة التح��م التي أصدرت الح�م هي األقدر على تفس�ره، �الما �ان من المم�ن اجتماع 
سواًء تّم تع��نه  -عضوًا جديداً اعضائها من جديد، ومن ثّم �صعب أن تقوم لجنة تح��م تضّم ب�ن أعضائها 

بتفس�ر ح�م التح��م، �ما �صعب أن تقوم �ه المح�مة المختصة، ذلك أّن فهم محتو� الح�م  -اتفاقًا أو قضاءً 
مرتب� �فهم عضو لجنة التح��م و�حا�ته �ح�ث�ات الح�م وأسبا�ه؛ لذلك فاألصوب هو أن ��ون االختصاص 

الح�م، وال �منح هذا االختصاص للمح�مة المختصة إّال إذا تعذر ق�ام �التفس�ر للجنة التح��م التي أصدرت 
 تلك اللجنة بتش��لها الذ� أصدر الح�م. 

لذلك قضت مح�مة التم��ز بدبي �أّن المحاكم ال تملك وال�ة الفصل في تفس�ر أح�ام المح�م�ن مهما 
بدعو� مستقلة أو عند الن�ر في شابها من غموض أو إبهام في هذا الشأن، سواء قدم إل�ها �لب التفس�ر 

 .)100(�لب المصادقة على تلك األح�ام 
وفي اعتقادنا أن لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، اآلل�ة لحّل هذه اإلش�ال�ة من خالل ن�ام التح��م 

ش��لها المعّجل؛ إذ �م�نه أن ��لف أحد المح�م�ن وفق هذا الن�ام بتفس�ر الح�م حال تعذر ق�ام لجنة التح��م بت
الذ� أصدر الح�م سا�قًا، ولعّل االستعانة �أحد المحّ�م�ن من أعضاء اللجنة السا�قة (حال تش��لها من أكثر 

                                                           
منه  1485المرافعات الفرنسي، ح�ث تنص المادة . وهو الح�م الذ� قرره قانون 202) محمود بر�ر�، مرجع سابق، ص99(

على أن: "�سلب الح�م ه��ة التح��م سل�ة الفصل في النزاع التي تفصل ف�ه. ومع ذلك، �جوز له��ة التح��م، بناء على �لب 
اله��ة �عد أحد األ�راف، أن تقوم بتفس�ر الح�م و تصح�ح ما �ه من أخ�اء عندما ��ون هناك إهمال من مقدم ال�لب، تح�م �ه 

سماع األ�راف أو المدعى عل�ه. عند عدم جواز انعقاد ه��ة التح��م من جديد ولم �ست�ع األ�راف االتفاق على إعادة تش��لها، 
 تؤول السل�ة إلى القضاء الذ� �ان يتع�ن له االختصاص في غ�بة التح��م".

و  242ص 2010�م، العدد السا�ع، يول�و . مجلة التح�13/1/2008مدني، بتار�خ  2007لسنة  240) ال�عن رقم 100(
243. 
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من محّ�م) ما ��فل التفس�ر الصح�ح الذ� يتفق وقصد اللجنة، وال سّ�ما إذا �ان الح�م قد صدر �اإلجماع، أو 
 .�أغلب�ة �ان المح�م الم�لف �التفس�ر هو أحد أعضائها

) على CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 63وفي هذا الخصوص نّصت المادة 
 الوقت". هذا في العمل على قادر غ�ر التح��م ه��ة في عضو أ� استبدال يتمّ أن: "

 
 الفرع الثاني:

 تصح�ح ح�م التح��م
أخ�اء ماد�ة �حتة �تاب�ة أو حساب�ة، للجنة التح��م �ذلك سل�ة تصح�ح ما ��ون قد وقع في الح�م من 

 على أّال تتجاوز سل�تها في التصح�ح.
 �لب المنازعة أ�راف من من القواعد اإلجرائ�ة على أّنه: "أل� 34وفي هذا الخصوص، نّصت المادة 

 من ) يوماً 30( ثالث�ن أقصاها مدة خالل العام �قدم لألم�ن �خ�اب التح��م قرار في ورد ماد� خ�أ تصح�ح
 .للتصح�ح" ) أ�ام10( عشرة تتجاوز ال مدة إمهالها مع التح��م إلى لجنة ال�لب و�سلم القرار، استالم

وقد وحدت القواعد اإلجرائ�ة للمر�ز ب�ن المهل الممنوحة في حالتي تفس�ر الح�م وتصح�حه، سواًء المهل 
ًا لما نّص ن�ام التح��م السعود�، الممنوحة للخصوم أو للجنة التح��م، وهو اتجاه �حمد لتلك القواعد، خالف
 ح�ث نّص على مهل مختلفة في حالة التصح�ح عنها في حالة التفس�ر.

تتولى ه��ة التح��م تصح�ح ما �قع  -1منه ف�ما يتعلق بتصح�ح الح�م على أّنه: " 47فنّص في المادة 
لقاء نفسها، أو بناًء على �لب في ح�مها من أخ�اء ماد�ة �حتة �تاب�ًة أو حساب�ًة، وذلك �قرار تصدره من ت

أحد الخصوم. وتجر� ه��ة التح��م التصح�ح من غ�ر مرافعة خالل خمسة عشر يومًا التال�ة لتار�خ صدور 
�صدر قرار التصح�ح �تا�ًة من ه��ة التح��م، و�بلغ  -2الح�م، أو إليداع �لب التصح�ح �حسب األحوال. 

تار�خ صدوره. و�ذا تجاوزت ه��ة التح��م سل�تها في التصح�ح إلى �رفي التح��م خالل خمسة عشر يومًا من 
جاز التمسك بب�الن هذا القرار بدعو� ��الن تسر� عل�ها أح�ام المادت�ن (الخمس�ن)، (والحاد�ة والخمس�ن) 

 من هذا الن�ام".
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غرفة على أ� حال، في حالة تعذر اجتماع لجنة التح��م لتصح�ح الح�م، ال نر� مانعًا من أن تتولى 
التح��م المختصة تصح�ح ما شاب الح�م من أخ�اء حساب�ة أو ماد�ة، ولها أن تستع�ن �أحد المحّ�م�ن من 

 اللجنة التي أصدرت الح�م أو من غ�رهم، حسب األحوال.
)، هي نفسها التي CASواآلح�ام السا�قة المتعلقة بتفس�ر الح�م وفقًا لقواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

 من القواعد اإلجرائ�ة للمح�مة. 63ح�ح الح�م وفقًا لنص المادة ت�بق �شأن تص
 

 فرع الثالث: ال
 ح�م التح��م اإلضافي

للجنة التح��م سل�ة إصدار ح�م تح��م إضافي �شأن ما لم تفصل ف�ه من �لبات قدمت أثناء إجراءات 
ال�لب من �ل من �رفي التح��م، وذلك بناًء على �لب صــــاحب المصــــلحة من الخصــــوم، و�جوز تقد�م هذا 

 التح��م ولو �عد انتهاء م�عاد التح��م، على أن �علن ال�رف اآلخر و�منح الوقت الكافي لتقد�م دفاعه �شأنها.
ورغم عدم النص على ذلك في الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� أو قواعده اإلجرائ�ة، 

�ام التح��م السعود� �ما لها من صفة تكم�ل�ة لقواعد التح��م إّال أّنه �م�ن العمل �ه استنادًا إلى نصوص ن
�جوز لكل من  -1من الن�ام على أنه: " 48لد� المر�ز حال عدم وجود نص خاص، ح�ث تنّص المادة 

�رفي التح��م ولو �عد انتهاء م�عاد التح��م، أن ��لب من ه��ة التح��م خالل الثالث�ن يومًا التال�ة لتسلمه 
م؛ إصدار ح�م تح��م إضافي في �لبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها ح�م التح��م. و�جب ح�م التح��

تصدر  -2إبالغ ال�رف اآلخر على عنوانه الموضح في ح�م التح��م بهذا ال�لب قبل تقد�مه له��ة التح��م. 
اد ثالث�ن يومًا أخر� إذا ه��ة التح��م ح�مها خالل ست�ن يومًا من تار�خ تقد�م ال�لب، و�جوز لها مّد هذا الم�ع

 رأت ضرورة لذلك".
ول�س من المقبول أن تتولى المح�مة المختصة الفصل في تلك ال�لبات التي أغفلتها لجنة التح��م، حتى 
لو تعذر اجتماع اللجنة من جديد، فاألمر هنا مختلف عن الفرض�ن السا�ق�ن المتعلق�ن بتفس�ر الح�م وتصح�حه؛ 

تلك ال�لبات تقد�م ما يتعلق بها من أدلة إثبات لد� الخصوم، �ما قد �فضي إلى إذ قد يت�لب الفصل في 
الحاجة لتمح�ص تلك األدلة من قبل ه��ة التح��م للوقوف على مد� حج�تها، وهو ما ل�س للمح�مة أن تقوم 
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كمال تش��ل �ه �اعتبار أن االختصاص بن�ر النزاع للتح��م ول�س للقضاء؛ لذلك ال مفر في هذه الحالة من است
 اللجنة أو إعادة تش��لها للفصل في تلك ال�لبات.

التح��م أن ت�الَب �أ�ة تكال�ف تتعلق بتفس�ر ح�م التح��م أو تصح�حه أو تكملته، ولكن بدون  وللجنة
 أتعاب إضاف�ة.

 
 :المطلب ال�امس

 الطب�عة القانون�ة لح�م التح��م
 القرارات األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�، ُتعدّ  من الن�ام 8وفقاً لنص الفقرة األولى من المادة 

 المملكة داخل سواء أخر�  جهة أ� لالست�ناف أمام قابلة وغ�ر نهائ�ة، التح��م مر�ز من الصادرة التح��م�ة
 .)101(الن�ام  في خاص بنص استثني ما إال خارجها أو

أح�ام المحّ�م�ن شـــــــــــأن أح�ام القضـــــــــــاء تحوز وهذا ما يتفق والقاعدة العامة في أح�ام التح��م عمومًا، ف
، )102(حج�ة الشيء المح�وم �ه �مجرد صدورها وتبقى هذه الحج�ة، �الما �قى الح�م قائمًا ولم �قض بب�النه 

ولو �ان قابًال لل�عن ف�ه �الب�الن. ومن ثم �متنع عرض الموضـــــــوع من جديد ســـــــواًء على القضـــــــاء أو على 
. �ما �متنع على الخصوم )103(التح��م، فال �جوز للمح�مة أن تن�ر في الموضوع الذ� فصل ف�ه المحّ�مون 

                                                           
). إّال أن النص أضاف CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 46) الح�م نفسه في نص المادة 101(

 أح�امًا تتعلق �الب�الن نش�ر إل�ها �إذن هللا في موضعها من البحث.
. 174 ص  27/2/2012بتار�خ  ق 80 لسنة  3107و  1202و 1048 ال�عون أرقام: مصر�، ) ان�ر: نقض مدني102(

 .27/12/1997ق بتار�خ  61 لسنة 1004 وال�عن رقم
 .546ص 2009) ان�ر: مجلة التح��م، العدد الرا�ع، أكتو�ر 103(
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تنع الن�ر في مســــألة متفرعة أن �عودوا إلى مناقشــــته من جديد، ومتى فصــــل الح�م في مســــألة �ل�ة شــــاملة ام
 .)104(عنها 

و�ذا نّص القانون الواجب الت�ب�ق على إم�ان�ة است�ناف ح�م التح��م الكامل أو الجزئي، ولو بناًء على 
اتفاق الخصوم، فإّن الح�م يتمتع �قوة األمر المقضي اعتبارا من تار�خ انتهاء مهلة االست�ناف، أو من تار�خ 

 االست�ناف المؤ�د للح�م التح��مي الصادر من الدرجة األولى، حسب األحوال. صدور القرار التح��مي في
من الن�ام األساسي  8وهو ما �قتضي اإلشارة إلى االستثناء المنوه عنه في الفقرة األولى من المادة 

  8ثة من المادةالن�ام". فإعماًال لهذا االستثناء، نّصت الفقرة الثال في خاص بنص استثني ما للمر�ز، �عبارة "إال
 است�ناف أجنب�اً  أ�رافها أحد كان إذا الر�اض�ة المنازعات في من الن�ام األساسي للمر�ز على أّنه: "�جوز

 األن�مة نّصت حال في (CAS) الر�اضي مح�مة التح��م أو الدول�ة الر�اض�ة أمام االتحادات القرارات
أمام  التح��م شر� على العقد في ينّص  لم ما القضائ�ة، ه��اتها أمام على االست�ناف االتحادات لتلك األساس�ة
 .أخر�" جهة أ� أمام لالست�ناف قابل وغ�ر نهائ�اً  المر�ز قرار ف��ون  المر�ز،

 47) في المادة CASوهو ما نّصت عل�ه أ�ضًا صراحة القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (
أو  اتحاد من الصادر القرار ضد الر�اضي التح��م مح�مة أمام است�ناف تقد�م منها، ح�ث تقضي �أّنه: "�جوز

 ذلك، على تنّص  هذه اله��ات في بها المعمول اللوائح أو األساس�ة األن�مة كانت إذا ر�اض�ة ه��ة أو را��ة
 المتاحة ال�عن �رق  جم�ع استنفذ قد كان المستأنف و�ذا محددًا، تح��م اتفاق ال�رفان أبرم قد كان إذا أو

 االست�ناف تقد�م �ما �جوز .اله��ة تلك في بها المعمول واللوائح لألن�مة األساس�ة وفقا االست�ناف، قبل أمامه
 �اعتبارها تصرفت التي الر�اضي التح��م من مح�مة الصادر التح��م ح�م ضد الر�اضي التح��م مح�مة أمام

 الر�اض�ة اله��ة أو االتحاد لقواعد وفقا صراحة عل�ه نّص  قد هذا االست�ناف كان إذا درجة، أول مح�مة
 المعن�ة".
 
 
 

                                                           
 .13/3/2007بتار�خ  ق 73 لسنة 76 ال�عن رقم مصر�، ) نقض مدني104(
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 :المطلب السادس
 �طالن أو تنف�ذ ح�م الح�م

لم تتضمن قواعد مر�ز التح��م الر�اضي السعود� أح�امًا خاصة تتعلق بب�الن ح�م التح��م أو تنف�ذه، 
السعود� هي الواجبة الت�ب�ق، ونبّ�نها ف�ما ومن ثمّ تكون القواعد العامة المنصوص عل�ها في ن�ام التح��م 

 يلي �إ�جاز عبر فرع�ن، على النحو االتي:
 الفرع األول:

 �طالن ح�م التح��م
لم يتعرض الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�، وال الئحة القواعد اإلجرائ�ة لمسألة ��الن 

ون�ام التح��م ) CASاإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي (ح�م التح��م، ومن ثّم وجب الرجوع إلى القواعد 
 السعود�.

نجد أّنها ال تج�ز ال�عن في ح�م التح��م �الب�الن، ح�ث نّصت للقواعد اإلجرائ�ة لد� المح�مة و�الرجوع 
 سل� األ�راف أنّ  �سبب ��النه ��لب -أ� ح�م التح��م -عل�ه ال�عن �جوز منها على أّنه: "وال 46المادة 
 صراحة جم�ع استبعدوا قد األ�راف كان و�ذا سو�سرا، في عمل محل دائم أو إقامة س�ن أو محل لديهم

 بدا�ة التح��م". في خصوصا الحق اتفاق في أو التح��م، اتفاق في الب�الن إجراءات
 غ�ر مقبول لسبب�ن: -في رأينا -والحق�قة أّن هذا النص

�الب�الن في ح�م التح��م، وهو ما �صعب قبوله، إذا �ان الح�م قد السبب األول: أّنه استبعد ال�عن 
 اعتراه سبب من أسباب الب�الن وال س�ما تلك المتعلقة �الن�ام العام.

السبب الثاني: أّن النص أقّر استبعاد الخصوم �اتفاقهما إجراءات الب�الن، سواء �ان ذلك في اتفاق 
م. وهذا �خالف القواعد الشرع�ة والقانون�ة المستقرة، فالتنازل عن الحق التح��م، أو في اتفاق الحق أثناء التح��

قبل ثبوته في الذمة غ�ر جائز؛ ولهذا ال �قبل قانونًا التنازل عن التعو�ض المستحق �موجب أح�ام المسؤول�ة 
له �عد التقص�ر�ة قبل وقوع الضرر؛ ألن الحق في التعو�ض يثبت للمضرور منذ ذلك الوقت. ومن ثمّ  فتناز 
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وقوع الضرر جائز، أّما قبل وقوعه فغ�ر جائز. وق�اسًا، فالحق في �لب ��الن الح�م يثبت �عد صدور الح�م 
 ولي قبله، وعل�ه فالتنازل عنه قبل ثبوته غ�ر جائز.

منه أّن أح�ام التح��م التي تصدر �بقا ألح�ام هذا  49أّما ن�ام التح��م السعود� فقد قّرر في المادة 
ال تقبل ال�عن ف�ها �أ� �ر�ق من �رق ال�عن، عدا رفع دعو� ��الن ح�م التح��م وفقا لألح�ام الن�ام 

المب�نة في الن�ام. وهو ما نؤ�ده �شأن أح�ام التح��م الصادرة عن مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، خاصة 
 .)CAS ()105تلك األح�ام التي ال تقبل ال�عن عل�ها أمام مح�مة التح��م الر�اضي (

 من ن�ام التح��م السعود� حاالت الب�الن ف�ما يلي: 50وقد حصرت الفقرة األولى من المادة 
 إذا لم يوجد اتفاق تح��م أو �ان هذا االتفاق �ا�ًال، أو قابًال لإل��ال، أو سق� �انتهاء مدته.  .1
 م الذ� �ح�م أهل�ته. إذا �ان أحد �رفي اتفاق التح��م وقت إبرامه فاقد األهل�ة، أو ناقصها، وفقًا للن�ا .2
إذا تعذر على أحد �رفي التح��م تقد�م دفاعه �سبب عدم إبالغه إبالغًا صح�حًا بتع��ن محّ�م أو  .3

 �إجراءات التح��م، أو أل� سبب آخر خارج عن إرادته. 
إذا استبعد ح�م التح��م ت�ب�ق أ� من القواعد الن�ام�ة التي اتفق �رفا التح��م على ت�ب�قها على  .4

 النزاع.  موضوع
 إذا ُش�لت ه��ة التح��م أو ُعّ�ن المحّ�مون على وجه مخالف لهذا الن�ام، أو التفاق ال�رف�ن.  .5
إذا فصل ح�م التح��م في مسائل ال �شملها اتفاق التح��م، ومع ذلك إذا أم�ن فصل أجزاء الح�م  .6

له، فال �قع الب�الن الخاصة �المسائل الخاضعة للتح��م عن أجزائه الخاصة �المسائل غ�ر الخاضعة 
 إال على األجزاء غ�ر الخاضعة للتح��م وحدها. 

إذا لم تراع ه��ة التح��م الشرو� الواجب توافرها في الح�م على نحو أّثر في مضمونه، أو استند الح�م  .7
 على إجراءات تح��م �ا�لة أّثرت ف�ه. 

ن التي تقضي بها المح�مة من تلقاء السا�قة فقد حصرت حاالت الب�ال 50أما الفقرة الثان�ة من المادة 
 نفسها لتعلقها �الن�ام العام في الحالت�ن اآلت�ت�ن:

                                                           
 من الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود�.  8) راجع الفقرة الثالثة من المادة105(
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إذا تضمن ما �خالف أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة والن�ام العام في المملكة، أو ما اتفق عل�ه �رفا  .1
 التح��م. 

 أو إذا وجدت أّن موضوع النزاع من المسائل التي ال �جوز التح��م ف�ها �موجب هذا الن�ام.  .2
والحق�قة أّننا ال نؤ�د حّق المح�مة في ��الن ح�م التح��م من تلقاء نفسها إذا تضمن ما �خالف ما اتفق 

ل�هما التمسك بها لتقضي عل�ه �رفا التح��م، فما اتفق عل�ه ال�رفان �مثل مصلحتهما الخاصة التي ينبغي ع
ما �خالف أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة والن�ام العام في المملكة أو التح��م في مسألة ال المح�مة �الب�الن، أّما 

أ� من هذه �جوز التح��م ف�ها، فجم�ع ذلك يتعلق �الن�ام العام، و�التالي، فللمح�مة أن تقضي �الب�الن في 
 لب من أ� من الخصوم.الحاالت من تلقاء نفسها، ودون �

ورقا�ة المح�مة التي تن�ر الب�الن رقا�ة ش�ل�ة إجرائ�ة، ال تتسع إلعادة الن�ر في موضوع النزاع، فل�س 
للمح�مة أن تعرض للوقائع من جديد وال الجتهاد المح�م وتقديره لمراكز الخصوم وح�مه ألحدهم في مواجهة 

تن�ر المح�مة المختصة في دعو� الب�الن �قولها: " 50المادة  اآلخر�ن، وهو ما نّصت عل�ه الفقرة الرا�عة من
 في الحاالت المشار إل�ها في هذه المادة، دون أن ��ون لها فحص وقائع وموضوع النزاع".

وترفع دعو� ��الن ح�م التح��م من أ� من �رف�ه خالل الست�ن يومًا التال�ة لتار�خ إبالغ ذلك ال�رف 
عي الب�الن عن حّقه في رفعها قبل صدور ح�م التح��م دون قبول الدعو�، فإذا �الح�م، وال �حول تنازل مد

ح�مت المح�مة المختصة بتأي�د ح�م التح��م، وجب عل�ها أن تأمر بتنف�ذه، و��ون ح�مها في ذلك غ�ر قابل 
الل لل�عن �أ� �ر�ق من �رق ال�عن. أّما إذا ح�مت بب�الن ح�م التح��م، ف��ون ح�مها قابًال لل�عن خ

 من ن�ام التح��م السعود�). 51ثالث�ن يومًا من ال�وم التالي للتبل�غ (المادة 
ال يترتب على رفع دعو� الب�الن وقف تنف�ذ ح�م التح��م، ومع ذلك �جوز للمح�مة المختصة أن تأمر 

وعلى  بوقف التنف�ذ إذا �لب مدعي الب�الن ذلك في صح�فة الدعو�، و�ان ال�لب مبن�ًا على أسباب جد�ة،
المح�مة المختصة الفصل في �لب وقف التنف�ذ خالل خمسة عشر يومًا من تار�خ تقد�م ال�لب. و�ذا أمرت 

الفصل في  -إذا أمرت بوقف التنف�ذ -بوقف التنف�ذ جاز لها أن تأمر بتقد�م �فالة أو ضمان مالي، وعل�ها
 من ن�ام التح��م السعود�). 54(المادة دعو� الب�الن خالل مائة وثمان�ن يومًا من تار�خ صدور هذا األمر 
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وال أثر لح�م المح�مة بب�الن ح�م التح��م على اتفاق التح��م، إذ ��ل االتفاق صح�حًا منتجًا آلثاره 
وأساسًا صح�حًا لقضا�ا تح��م�ة أخر� ب�ن ال�رف�ن، ما لم ��ن ��الن الح�م راجعًا إلى ��الن االتفاق، أو 

 .)106(تفاق التح��م إذا صدر ح�م بب�الن ح�م التح��م المبني عل�ه اتفق ال�رفان على انقضاء ا
 الفرع الثاني:

 تنف�ذ ح�م التح��م
�حوز ح�م التح��م الصادر �بقًا ألح�ام ن�ام التح��م السعود� حج�ة األمر المقضي �ه، و��ون واجب 

 من ن�ام التح��م السعود�). 52النفاذ (المادة 
من ن�ام التح��م نفسه، ال �قبل �لب تنف�ذ ح�م التح��م إال إذا توافرت  55المادة ووفقًا للفقرة األولى من 

 الشرو� اآلت�ة:
 انقضاء م�عاد رفع دعو� ��الن الح�م. .1
أّنه ال يتعارض مع ح�م أو قرار صادر من مح�مة أو لجنة أو ه��ة لها وال�ة الفصل في موضوع  .2

 النزاع في المملكة العر��ة السعود�ة. 
يتضمن ما �خالف أح�ام الشر�عة اإلسالم�ة والن�ام العام �المملكة، و�ذا أم�ن تجزئة الح�م ف�ما  أّنه ال .3

 يتضمنه من مخالفة، جاز األمر بتنف�ذ الجزء الباقي غ�ر المخالف. 
 أّنه قد أبلغ للمح�وم عل�ه إبالغًا صح�حًا.  .4

مر الصادر برفض التنف�ذ ف�جوز الت�لم وال �جوز الت�لم من األمر الصادر بتنف�ذ ح�م التح��م، أّما األ
من ن�ام التح��م  55منه إلى الجهة المختصة خالل ثالث�ن يومًا من تار�خ صدوره (الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           
لسنة  31من ن�ام التح��م السعود�. وان�ر ع�س ذلك: قانون التح��م األردني رقم  50) ان�ر الفقرة الثالثة من المادة 106(

 فاق التح��م". من على أّنه: "... و�ترتب على القرار الق�عي بب�الن ح�م التح��م سقو� ات 51، ح�ث نص في المادة 2001
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. وال �مّس األمر الصادر برفض التنف�ذ اتفاق التح��م، ح�ث ��ل االتفاق صح�حًا منتجًا آلثاره )107(السعود�) 
 .)108(�ذ مستندًا إلى ��الن االتفاق ما لم ��ن رفض التنف

والتنف�ذ له بال شك خصوص�ة �النسبة ألح�ام مر�ز التح��م الر�اضي السعود�؛ إذ �ملك المر�ز من 
وسائل الضغ� للتنف�ذ ما ال �ملكه مر�ز تح��م آخر، وذلك من خالل العقو�ات التأديب�ة التي �م�ن للجنة 

 عها على الجهة الممتنعة عن تنف�ذ قرارات المر�ز.األولمب�ة (التي يتبعها المر�ز) أن توق
لكّن دور المر�ز �قف عند توق�ع تلك العقو�ات التأديب�ة (التهديد�ة)، فهو ل�س لد�ه وس�لة التنف�ذ الجبر� 
لألح�ام خاصة األح�ام التي ��ون موضوعها أداًء مال�ًا �تعو�ض ونحوه؛ لذلك ال مفر ح�ن�ٍذ من اتباع 

 ون�ة لتنف�ذ أح�ام التح��م، التي تنتهي �إصدار أمر قضائي بتنف�ذه. اإلجراءات القان
وال �قدح اشترا� صدور أمر قضائي بتنف�ذ ح�م التح��م في حج�ة الح�م، فغا�ة هذا اإلجراء هي مجرد 
التحقق من عمل المحّ�م ومراقبته؛ لكونه ال �ستمد سل�ته إال من اتفاق الخصوم على التح��م. لذلك تقتصر 

لقانون سواًء عند الفصل في النزاع تلك الرقا�ة على مجرد التحقق من مراعاة المح�م للش�ل الذ� يت�لبه منه ا
أو عند �تا�ة الح�م، دون التعّرض لموضوع النزاع، فالقاضي ح�نما �صدر األمر �التنف�ذ ال �مّس الصفة 
اإللزام�ة للح�م، و�ّنما �مهد فق� إلجراء وضع الص�غة التنف�ذ�ة على ح�م المحّ�م حتى ال يترك تقدير األمر 

 .)109(لقلم �تاب المح�مة 

                                                           
) من قانون التح��م المصر� رقم 58) من المادة (3) قضت المح�مة الدستور�ة العل�ا في مصر �عدم دستور�ة نّص البند (107(
 ف�ما نّص عل�ه من عدم جواز الت�لم من األمر الصادر بتنف�ذ ح�م التح��م، وهو م�ابق للنّص السعود�. 1994) لسنة 27(

ب�ن الموا�ن�ن المتكاف�ة مراكزهم القانون�ة،  -في مجال ممارسة حق التقاضي -ا أّن النّص: "قد مايزوقّررت المح�مة في ح�مه
دون أن �ستند هذا التم��ز إلى أسس موضوع�ة تقتض�ه، �ما �مثل إخالًال �مبدأ مساواة الموا�ن�ن أمام القانون، وعائقًا لحق 

لدستور مما يتع�ن معه القضاء �عدم دستور�ة النص ال�ع�ن". ال�عن من ا 68و  40التقاضي مخالفًا بذلك أح�ام المادت�ن 
 .843 ص 1 الجزء 9 م�تب فني  6/1/2001بتار�خ  ق 21 لسنة 92 رقم
منه على أّنه: "... و�ترتب على  54الذ� نّص في المادة  2001لسنة  31) ع�س ذلك: قانون التح��م األردني رقم 108(

 �التنف�ذ سقو� اتفاق التح��م".تصديق القرار الصادر برفض االمر 
 .725 ص ،91/64 ، ملف رقم 06/01/2010المصر�، جلسة بتار�خ   ) إدارة الفتو� و التشر�ع �مجلس الدولة109(
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و�عبارة أخر�، نفاذ ح�م المحّ�م�ن �سر� من تار�خ صدوره، ب�نما تنف�ذه ال �جوز إّال �عد صدور األمر 
 .)110(بذلك 

وحج�ة ح�م التح��م ال تخّل �حق أ� شخص في است�ناف الح�م، إذا �ان القانون الواجب ت�ب�قه �سمح 
 .)111(ي القانون بذلك، أو �انت قد رفعت �شأنه دعو� ��الن وفقًا للشرو� المقررة ف

 :المبحث ال�امس
 أتعاب ومصروفات التح��م

األصل أّنه �انتهاء التح��م وصدور الح�م �ستحق المحّ�م األجر المحّدد، و�حّدد أجر المحّ�م في التح��م 
المؤسسي من قبل المؤسسة التح��م�ة وفقًا لجدول األتعاب المنصوص عل�ه لديها، وتبّ�ن األتعاب الخاصة 

على حدة إذا �انت اله��ة تتكون من أكثر من محّ�م، و�ستحق المحّ�م إضافة ألتعا�ه النفقات التي ��ل محّ�م 
 تكّبدها من تكال�ف سفر ومعاينة ونحو ذلك. 

إلى أّنه إذا لم يتفق الخصوم صراحة على منح المحّ�م سل�ة تقدير أتعا�ه، فإّنه ال  )112(و�ذهب البعض 
�ملك �أ� حال من األحوال تقديرها؛ ألن هذا �خرج عن حدود المهمة الم�لف بها؛ وألنه ال �جوز أن ��ون في 

إلى هذا االتجاه، ذات الوقت خصمًا وح�مًا. و�بدو أّن مح�مة است�ناف القاهرة قد ذهبت في �عض أح�امها 
ح�ث انتهت إلى أّن قضاء ه��ة التح��م �أتعاب المح�م�ن "�مثا�ة فصل ف�من يلزم �المصروفات في �لب 
التح��م الصادر ف�ه الح�م والمحدد �مشار�ة التح��م ... والفصل في المصروفات لزوم الفصل في موضوع 

�ه �م�ن فصله عن موضوع المشار�ة وال يلحق المنازعة، و�فرض أنه �خرج عن ن�اق المشار�ة، فإن الح�م ف
 .)113(الب�الن سواه ..." 

                                                           
 .281) أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص110(
 .505) الشهابي إبراه�م الشرقاو�، الوس�� في التح��م، مرجع سابق، ص 111(
 .220و  219ابق، صأحمد أبو الوفا، مرجع س) 112(
 31، مش�رًا قبل ذلك في ص37. أورده: صابر عمار، مرجع سابق، 44ق الدائرة  6078/110) است�ناف القاهرة، الح�م 113(

 .إلى أّنه قد �عن على هذا الح�م �النقض، ولم يتح للمح�مة أن تدلي بدلوها لتصالح األ�راف
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قضاء ه��ة التح��م �أتعابها ل�س خروجًا منها عن ن�اق االتفاق على لكّننا ال نتفق وهذا الرأ�، ذلك أن 
التح��م، سواًء �ان شر�ًا أو مشار�ة، بل هو من التوا�ع الضرور�ة لعمل�ة التح��م، �ع�س قضائها في 

وفات التح��م؛ إذ �عّد جزءًا من موضوع النزاع، ولله��ة سل�ة الفصل ف�ها بناًء على �لبات الخصوم. بل مصر 
أ�عد من ذلك، ح�ث قضت �حق ه��ة التح��م في تحديد أتعابها ولو  -و�حق -لقد ذهبت مح�مة تم��ز دبي

نون ما �منع المحّ�م�ن من أن �عد إصدار ح�م التح��م، وقّررت المح�مة في ح�مها أّنه: "ال يوجد فى القا
�اعتبار أّن  -�صدروا ح�مًا فى شأن تحديد أتعابهم ونفقات التح��م �عد إصدارهم ح�مًا فى موضوع النزاع 

ألّن قضاءهم فى ذلك ال يتعلق  -واليتهم فى التح��م الزالت قائمة فى شأن تحديد هذه األتعاب وتلك النفقات 
�ان ��فى تسب�بًا لقضائهم فى هذا الشأن ب�ان قر�ن �ل مبلغ قضوا �ه أّنه و  -�موضوع النزاع �عد الح�م ف�ه 

 .)114(عن أتعاب المحّ�م�ن ونفقات التح��م" 
أن تقوم المؤسسة التح��م�ة وقبل البدء في المهمة  -عادة -والذ� �جر� عل�ه العمل في التح��م المؤسسي

و�ذلك مصروفات التح��م شاملة النفقات ‘ تها الداخل�ةالتح��م�ة بتحص�ل أتعاب المحّ�م�ن المحددة وفقًا لالئح
اإلدار�ة للخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفي �عض الحاالت قد تكون هناك أتعاب ونفقات إضاف�ة في حالة 

 تقد�م �لبات مستقلة عن ال�لب األصلي. 
من  24رة األولى من المادة وفقًا للفق -أّما أتعاب المحّ�م في مر�ز التح��م الر�اضي السعود� فإّنها تحدد

 كانت على أّنه إذا الواحدة. ب�نما نّصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها للساعة مع�ن �مبلغ -القواعد اإلجرائ�ة
 .المنازعة مع يتناسب �ما المحّ�م�ن والخبراء أتعاب تحديد المر�ز يتولى الق�مة، محددة المعروضة المنازعة

و�أّن الفقرة األولى تتحدث عن تحديد اتعاب المحّ�م�ن إذا �انت المنازعة غ�ر محددة الق�مة، ح�ث تقدر 
 األتعاب �مبلغ مع�ن للساعة الواحدة، ب�نما تقدر �ما يتناسب مع المنازعة إذا �انت محددة الق�مة.

من  10ة األولى من المادة أّما عن مصروفات التح��م (المصروفات اإلدار�ة وغ�رها) فقد ألزمت الفقر 
 التح��م �لب وفى حال للمر�ز، ال�لب تقد�م عند التح��م رسوم �سداد التح��م �الب القواعد اإلجرائ�ة 

 .قابلة لالسترداد غ�ر وجم�عها لذلك، المحددة الرسوم �سداد يلتزم المعجل

                                                           
 .342ص 1 الجزء 11 فني  23/4/2000بتار�خ  ق 1999 لسنة 537 ) تم��ز دبي، األح�ام المدن�ة، ال�عن رقم114(
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 على ان يتحملها اإلدار�ة، ر��المصا �سدد التح��م أن �الب كما ألزمت الفقرة الثان�ة من المادة نفسها
 في يدخل �التساو� ب�نهم.     وال المصار�� األ�راف يتحمل أن التح��مي �القرار يِردْ  لم ما الدعو�  خاسر
التح��م  لجنة إلى األ�راف من المُقدمة والمستندات واألوراق الخبرة والترجمة نفقات اإلدار�ة المصار�� مفهوم

 األ�راف من المُقدمة والمستندات واألوراق الخبرة والترجمة اإلجرائ�ة)، �ما �عني أّن نفقاتمن القواعد 3/10 (م
 التح��م، لها مصروفات خاصة �قّررها المر�ز وال تشملها المصروفات اإلدار�ة المسددة. لجنة إلى

المسددة  اإلدار�ة المصار�� في حدود اإلجراءات س�ر لضمان الالزمة النفقات كافة بتغ��ة المر�ز و�قوم
 التح��م �الب من �ستوفي أن للمر�ز 10من القواعد اإلجرائ�ة)، وتج�ز الفقرة الرا�عة من المادة 3/10 (م

 سدادها يتع�ن األحوال جم�ع وفي المصروفات، �اقي استكمال لح�ن المصار�� اإلدار�ة حساب تحت مبلغا
مصروفات التح��م األخر� التي ال تدخل في مفهوم مناسب. أّما  بوقتٍ  التح��م إجراءات بدء �الكامل قبل

 المصروفات اإلدار�ة، فتقدر من قبل المر�ز أو لجنة التح��م عند تقر�رها.
 المنازعة ل�ب�عة �بقاً  -للمر�ز �جوز األصلي، ال�لب عن مستقلة �لبات �لب أو تقد�م تم أّما إذا

 التح��م لجنة مع �التشاور وذلك للمح�م�ن إضاف�ة، وأتعاب إدار�ة مصار�� ُ�قدر أن -وأهم�تها وق�متها
 من القواعد اإلجرائ�ة). 10المختصة (الفقرة الخامسة من المادة 

 على تشتمل أن �جب التح��م التي لتكال�ف النهائي المبلغ بتحديد العام األم�ن �قوم اإلجراءات نها�ة وفي
 جلسة س�رت�ر تع��ن تم من القواعد اإلجرائ�ة). و�ذا 2/38ذلك (م  وغ�ر اإلدار�ة والتكال�ف المحّ�م�ن أتعاب
 .)115(التح��م  تكال�ف ضمن تدخل فإّن أتعا�ه التح��م، لجنة لمساعدة مخصص ال�رف�ن عن مستقل

 تكال�ف دفع عل�ه �جب من -من القواعد اإلجرائ�ة 38وفقًا للفقرة الرا�عة من المادة  -التح��م قرار و�حّدد
 .)116(إن وجدت) (نسبة  و�أ� التح��م،

                                                           
115) Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-Related Disputes (R 3-40 )  .  

 ) .CASمن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( 54وان�ر �ذلك المادة 
القواعد اإلجرائ�ة من  65و  64المادت�ن  )CAS� مح�مة التح��م الر�اضي () ان�ر �شأن تكال�ف إجراءات التح��م لد116(

 .لد� المح�مة
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وعلى خالف األصل الذ� يوجب أن �ح�م �أتعاب ومصار�� التح��م في ح�م التح��م، أجازت الفقرة 
إلى  إرسالها و�جوز النهائي التح��م قرار في التكال�ف على النص من القواعد اإلجرائ�ة  38الثالثة من المادة 

 .منفصل �ش�ل العام األم�ن من األ�راف
�ة التح��م�ة، حتى يوفي إل�ه وللمر�ز أن �حبس  ما تحت يده من مســــــــــــــتندات وقرارات تتعلق �القضــــــــــــــ

األ�راف أتعاب ومصــــــــــروفات التح��م �املة، وذلك �موجب حق الحبس المقرر وفقًا للقواعد العامة، ومع ذلك 
 القرار تســــــــل�م يتمّ  المن القواعد اإلجرائ�ة �قولها: " 10فقد ّنصــــــــت عل�ه صــــــــراحة الفقرة الســــــــا�عة من المادة 

  المحّ�م�ن". وأتعاب المصار�� سداد �افة �عد إال النهائ�ة �الص�غة األ�راف إلى التح��مي
لكّنه ل�س للجنة التح��م أن تمتنع عن تكملة الفصـــــــل في النزاع �حجة عدم اســـــــت�فائها أتعاب التح��م؛ إذ 

�إصدار الح�م المنهي للخصومة، أّن هذا الحق �صبح واجب األداء على األ�راف �عد إنجاز المح�م مهمته، 
 المن القواعد اإلجرائ�ة التي تقضي �أّنه: " 10ول�س قبل ذلك، هذا مع مراعاة نص الفقرة السادسة من المادة 

 هو ما سداد عن أحد األ�راف امتنع فإذا اإلدار�ة المصروفات سداد �عد إال التح��م لجنة إلى المنازعة تحال
األ�راف بذلك". فإذا أح�لت المنازعة إلى لجنة التح��م  المر�ز و�خ�ر اءاتاإلجر  توقف منها عل�ه مســــــتحق

أن تمتنع عن تكملة الفصــــــل في النزاع �حجة عدم �عد ســــــداد تلك المصــــــروفات اإلدار�ة، فل�س للجنة التح��م 
 است�فائها األتعاب، ذلك أّن األتعاب تصبح مستحقة �عد إصدار الح�م المنهي للخصومة.

 
 ال�اتمة

 نبّ�ن ف�ما يلي أهم نتائج البحث ثّم أهم التوص�ات.
 أهم نتائج البحث:

أّن السند الن�امي الذ� ُمِنح مر�ز التح��م الر�اضي السعود� االختصاص األص�ل والحصر� بن�ر  .1
 المنازعات الر�اض�ة غ�ر �اٍف من الناح�ة القانون�ة.

ن: أحدهما اتفاقي واآلخر غ�ر اتفاقي. أّن اختصاص المر�ز �المنازعات الر�اض�ة �ستند إلى أساس� .2
و�تمثل هذا االختصاص األخ�ر في المنازعات التي قد تنشأ ب�ن اللجنة األولمب�ة وغ�رها من اله��ات 
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من الن�ام األساسي للمر�ز، والمنازعات التي تنشأ ب�ن تلك اله��ات  7/1/1المذ�ورة في نص المادة 
 الر�اض�ة. المنش�ات دام�استخ المتعلقة �عضها و�عض، والمنازعات

) تمثل قواعد عامة �النسبة للن�ام األساسي CASأّن القواعد اإلجرائ�ة لد� مح�مة التح��م الر�اضي ( .3
لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� وقواعده اإلجرائ�ة، يتّم الرجوع إل�ها حال خلوهما من ح�م خاص في 

عود�، ح�ث يتّم الرجوع إل�ها في حالة عدم وجود المسألة المعروضة، يلي ذلك أح�ام ن�ام التح��م الس
 ح�م في المسألة في قواعد المر�ز أو مح�مة التح��م.

عدم دقة الص�اغة في العديد من نصوص الن�ام األساسي للمر�ز وقواعده اإلجرائ�ة، �ذلك هناك تكرار  .4
اإلشارة إلى هذه  )، وقد تّمتCASوعدم دقة في ص�اغة الكث�ر من قواعد مح�مة التح��م الر�اضي (

 المواضع �البحث.
أّن اختصاص الغرفة االست�ناف�ة �المر�ز هو في الحق�قة ل�س اختصاصًا جديدًا عن االختصاص  .5

الممنوح لغرفة التح��م العاد�، فهو ل�س اختصاصاً است�ناف�اً على قرارات الغرفة العاد�ة �المفهوم السائد 
في االست�نافات على القرارات الصادرة عن اله��ات  في قانون المرافعات، بل هو اختصاص �الفصل

 الر�اض�ة.
أّن اختصاص غرفة تح��م منازعات �رة القدم هو في حق�قته أ�ضًا، اختصاص بتح��م عاد� نوعي  .6

 واللجان التا�عة القدم لكرة السعود� االتحاد من الصادرة للفصل في المنازعات الناش�ة عن القرارات
 له.

نصوص الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� و�ذلك قواعد مح�مة أّن هناك خل�ا في  .7
)، و��ن مص�لحات قانون�ة متمايزة في الفقه القانوني، �ما في الخل� ب�ن CASالتح��م الر�اضي (

 المحّ�م". عزل" مص�لحي: "إقالة المحّ�م" و
غموض �عض قواعد المر�ز، �ما �قتضـــــــــــــي وجوب التدخل بنصـــــــــــــوص لتوضـــــــــــــ�حها، �ما في ن�ام  .8

المساعدة القانون�ة. فلم يتضح من نصوص الن�ام األساسي للمر�ز وال قواعده اإلجرائ�ة ما إذا �انت 
المســـــــاعدة القانون�ة المنصـــــــوص عل�ها تعّد منحة لل�رف العاجز عن الوفاء �الرســـــــوم والمصـــــــروفات 

�ة، أم أّنها قرض يلتزم برده �شـ�ل �لي أو جزئي حسـبما �قضـي �ه الح�م النهائي في القضـ�ة. الم�لو 
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لد� المر�ز التي لم يتضـــــح منها  من القواعد اإلجرائ�ة 27نّص الفقرة الثان�ة عشـــــرة من المادة أ�ضـــــًا 
 هل سماع األ�راف قبل اتخاذ التداب�ر الوقت�ة واجب أم جواز�؟

ي �عض النصـــوص دون مبرر، �ما في الخل� ب�ن أح�ام الخبرة والشـــهادة، الخل� ب�ن الموضـــوعات ف .9
 و��ن �لب التح��م وصح�فة الدعو�، وهو ما قد يؤد� إلى الخل� في األح�ام.

النص الذ� يوجب �لب المبالغة أح�انًا في �عض النصــــــــــــــوص دون مبرر قانوني، �ما في  .10
. أ�ضــــــًا ما ، وهي مبالغة غ�ر مبررةملخص م�توب إلفادات الشــــــهود من ال�رف الذ� ��لب شــــــاهداً 

ت عل�ه قواعد المر�ز من أّن  أّن  إلى بتنب�ههم تقوم أن الشـــــهود شـــــهادة ســـــماع قبل اللجنة علىنصـــــّ
األن�مة، وهو ما نراه مبالغة غ�ر مبررة. �ذلك اشــــــــــترا�  عل�ها تعاقب جنائ�ة جر�مة الزور شــــــــــهادة

�امًال، فإّننا نر� في ذلك مبالغة غ�ر مبررة،  موافقة األ�راف والمح�م�ن مجتمع�ن على نشـــــــــر الح�م
فالســــّر�ة دائما تتعلق �األ�راف ول�س �المح�م�ن؛ لذلك �ان ��في موافقة األ�راف على النشــــر. فمثل 
هذه المبالغات قد تفضــــــي إلى �عض المشــــــ�الت القانون�ة، وقد تّمت اإلشــــــارة إل�ها في موضــــــعها من 

 البحث.
ال �جوز للجنة التح��م الن�ر في اتخاذ أ� إجراء وقتي إّال �عد  أّن قواعد المر�ز تقضــــي �أّنه .11

 ، وهو محل نقد لألسباب المذ�ورة في موضعها �متن البحث.الفصل في اختصاصها
أن ��ون تمث�ـل  -)CASمح�مــة التح��م الر�ــاضــــــــــــــي (خالفــًا لقواعــد  -تح�ر قواعــد المر�ز .12

 التح��م. الخصوم إّال من محاٍم مرخص له، وهو محل نقد في مجال
 أهم التوص�ات:

إصدار سند ن�امي �اٍف وواضح �منح مر�ز التح��م الر�اضي السعود� االختصاص األص�ل  .1
 والحصر� بن�ر المنازعات الر�اض�ة في المملكة.

دعوة مجلس إدارة مر�ز التح��م الر�اضي السعود� إلى سرعة إصدار الالئحة الخاصة المشار إل�ها  .2
 �المنازعات المتعلقة اإلجراءات تن�م والتي من الن�ام األساسي للمر�ز، 24المادة في الفقرة الرا�عة من 

 �المر�ز للفصل خاصة الر�اضي) إلى غرفة �النشا� فق� (والمتعلقة للر�اضة العامة اله��ة من المحالة
 ف�ها.
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ن نصوصهما تعديل الن�ام األساسي لمر�ز التح��م الر�اضي السعود� وقواعده اإلجرائ�ة، �ما يز�ل ع .3
 التكرار والخل� والغموض والمبالغة غ�ر المبررة، والتي تمت اإلشارة إل�ها في مواضعها من البحث.

للجنة التح��م الن�ر في تعديل القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضـــــــــــي الســـــــــــعود� �ما �ج�ز  .4
 .اتخاذ أ� إجراء وقتي �غض الن�ر عن الفصل في اختصاصها

اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضـــــي الســـــعود�، �ما �ســـــمح بتمث�ل الخصـــــوم من أ� تعديل القواعد  .5
مح�مة التح��م الر�اضــي شــخص �ختاره الخصــم حتى لو لم ��ن محام�ًا مرخصــًا له، اتفاقًا مع قواعد 

)CASوالقواعد العامة في التح��م (. 
 التح��م غرفة ا �جعل ق�ام رئ�س، �متعديل القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود� .6

المحّ�م أمرًا وجو��ًا عل�ه في جم�ع تلك الحاالت: في حالة فشل االتفاق على تع��نه  بتع��ن المختصة
من قبل األ�راف أو المحّ�م�ن المختار�ن أو تعذر الترش�ح المشترك، وعدم التفرقة �جعل �عض الحاالت 

 ب�نها. وجو��ة و�عضها جواز�ة؛ وذلك التحاد العلة
ت�ب�ق قواعد تش��ل لجنة تعديل القواعد اإلجرائ�ة لد� مر�ز التح��م الر�اضي السعود�، �ما �سمح ب .7

التح��م الثالث�ة في حالة تش��ل ه��ة التح��م من أكثر من ثالثة محّ�م�ن؛ لتفاد� ت�ب�ق القواعد 
التفس�ر، وتّمت اإلشارة إل�ها في متن العامة للتح��م في هذه الحالة �ما قد يث�ر �عض االختالفات في 

 البحث.
أن �سعى مر�ز التح��م الر�اضي السعود� إلى إنشاء ن�ام تأم�ني �ضمن تغ��ة األضرار الناش�ة  .8

 عن أخ�اء المحّ�م�ن والمر�ز.
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 مل�ص البحث

تعد العقود المستقبل�ة أحد أهم أنواع عقود المشتقات المال�ة وأكثرها انتشارًا وش�وعًا في الوقت الراهن   
في مجال الحما�ة من مخا�ر التقلبات في األسعار. و�عالج البحث  ماه�ة العقود المستقبل�ة، والفروق الجوهر�ة 

لبحث األح�ام القانون�ة لهذه العقود ومراحل ب�نها و��ن و�اقي صور عقود المشتقات المال�ة.كما تناول ا
أن العقود المستقبل�ة هي �األصل عقود آجلة، تم تنم��ها �استثناء  إبرامها.وقد انته�نا إلى عدة نتائج منها :

اإلماراتي االتحاد� المشرع  السعر وعدد العقود التي ال �م�ن تنم��ها، وتتحدد وفقًا لرغبات المستثمر�ن، وأن 
التعامل في عقود المشتقات المال�ة، ومن ب�نها العقود المستقبل�ة،�صورة تفص�ل�ة ، لذلك أوص�نا �عدة لم ين�م 

توص�ات منها ضرورة ق�ام المشرع االتحاد� اإلماراتي بتن��مها، وأنشأ محاكم خاصة تتولى الفصل في 
 منازعاتها.
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Abstract 

Futures contracts are considered one of the most important types of derivative 
contracts; moreover, they are the most prevalent and commonly used contracts in 
order to protect from the risk of price fluctuations. The research deals with what 
are future contracts, the fundamental differences between them and other forms of 
financial derivative contracts. The research also dealt with the legal provisions of 
these contracts and the stages of their conclusion. We have concluded with several 
results, including: that future contracts are originally futures contracts, standardized 
with the exception of price and the number of contracts that cannot be standardized, 
and are determined according to the wishes of investors, and that the UAE legislator 
did not regulate dealing in financial derivative contracts, including future contracts, 
in detail, Therefore, we recommended several recommendations, including the 
necessity for the UAE federal legislator to organize them, and set up special courts 
to handle their disputes. 
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 مقدمة

 البحث وأهم�ته: موضوع-1
عقود المشتقات المال�ة في اآلونة األخ�رة، سواء من ناح�ة حجم التعامل بهذه العقود، أو تزايدت أهم�ة  

 وتتمثل. من ناح�ة تنوعها �ح�ث شملت مجموعة واسعة من العقود المال�ة لكافة أنواع األوراق المال�ة والسلع
من تقلبات أسعار العمالت، تستخدم للتحو� التي و  ،نواع األكثر شهرة من هذه العقود في: العقود اآلجلةاأل

والعقود المستقبل�ة، وتستخدم ��ثرة في السلع الزراع�ة، والصناع�ة، والمعادن الثم�نة. �ذلك هناك عقود الخ�ار، 
 .وتستخدم غالبًا في األسهم، ح�ث تمنح الحق في شراء، أو ب�ع السهم خالل فترة زمن�ة مع�نة، و�سعر مع�ن

قود المشتقات المال�ة، ح�ث أدت إلى إزالة الق�ود التي تحد من نشا� وقد ساهمت العولمة في انتشار ع
�اإلضافة إلى ثورة المعلومـات واالتصاالت العالم�ة المت�ورة، فضًال . المؤسسات المال�ة، وانتقال رؤوس األموال

البتكار أحدث  عن التنافس الكب�ر ب�ن المؤسسات المال�ة على اختالف أنواعها، وما ترتب عل�ه من تسابق ب�نها
المنتجات واألدوات المال�ة، و�رحها في األسواق وما صاحبها من عوامل الجذب للمستثمر�ن والمتعامل�ن لإلقبال 

لواقعنا، و�م�ان�ة االستفادة منها في �ل  . لذا، بدت أهم�ة أن ندرس هذه العقود، لمعرفة مد� مالءمتها)1(عل�ها
ور عقود المشتقات المال�ة، وحتى اآلن، التزال تث�ر جدًال حول الضوا�� القانون�ة. وعلى ذلك، فمنذ �ه
 .)2( االقتصاد�ة، أو حتى األخالق�ة مشروع�تها، سواء من الناح�ة القانون�ة، أو

المستقبل�ة، التي تعد واحدة  ومن خالل هذا البحث، سوف نتناول �التحل�ل، الجوانب القانون�ة للعقود 
أسهم، أو سندات، أو سلع، أو عمالت أو ب�ع من أهم أنواع عقود المشتقات، ح�ث يتم االتفاق ف�ها على شراء، 

 . وتتشا�هو�سعر متفق عل�ه في وقت توق�ع عقد الشراء ،جنب�ة، وتسل�مها في موعد يتفق عل�ه في المستقبلأ
ومن  .ر، إال أن العقود األخ�رة ال تتمتع �الصفة اإللزام�ة في تنف�ذ العقودالعقود المستقبل�ة مع عقود االخت�ا

                                                           
) راجع: د. قايد� خم�سي، د. لحس�ن عبد القادر، "دراسة تحل�ل�ة لت�ور استخدام المشتقات المال�ة في األسواق المال�ة في 1(

وما  26، ص 2015تغ��ة مخا�ر السوق"، �حث منشور �المجلة الجزائر�ة للعولمة والس�اسات االقتصاد�ة، العدد السادس، 
 �عدها. 

م�ثاق الفتالو�، د. ح�در جوان، د. على أحمد فارس، "المشتقات المال�ة، عقود المستقبل�ات، ) د.حاكم محسن الر��عي، د. 2(
 وما �عدها.  224، ال�بعة األولى، ص األردن – عماندار ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع، الخ�ارات، المبادالت"، 
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هنا، جاءت تسم�تها �عقود االخت�ار، وذلك على ع�س العقود المستقبل�ة التي تكتسب صفة اإللزام في تنف�ذ 
  .)3(عقودها

 م��لة البحث: -2

تسل�م السلعة محل ا من العقود المؤجلة، التي ال يراد منها عقود المشتقات المال�ة تمثل نوعً لما �انت  
الكث�ر من الجدل حول  هالذا، فقد أثارت منذ �هور  .و�نما التسو�ة على فروق األسعار ها،أو تسلم التعاقد،

ذه مشروع�تها، سواء من الناح�ة الشرع�ة، أو القانون�ة، أو االقتصاد�ة. فمن الناح�ة الشرع�ة والقانون�ة تث�ر ه
ثارت العديد من أقتصاد�ة، االناح�ة الالعقود مسائل شائكة، مثل: الغرر الفاحش، والمقامرة، والرهان. ومن 

المشاكل؛ ألنها تتعلق �سلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشا� االقتصاد�، و�تضرر من جراء تقلباتها الكث�ر 
البحث تتمثل في التعرض للنواحي القانون�ة  ومن خالل هذا العرض، �م�ن القول �أن مش�لة من أفراد المجتمع.

 الخاصة �أحد عقود المشتقات المال�ة، وهي العقود المستقبل�ة.

 ن�اق البحث:  – 5

إن المالح� من الكتا�ات التي تناولت عقود المشتقات المال�ة �صفة عامة، والعقود المستقبل�ة �صفة  
ح�ث ب�ان: اآلثار االقتصاد�ة لهذا النوع من العقود، أو  خاصة، أنها، إما تناولتها من الجانب االقتصاد� من

تناولتها من المن�ور الشرعي ب�ن الح�ر واإل�احة، ولم نجد من الدراسات من يتصد� للجانب القانوني خاصة 
أنها في المقام األول عقود، وتث�ر العديد من المسائل الفن�ة المتعلقة �خصائصها، وأ�رافها، و�برامها. وترتب 

ى ذلك، أن المص�لحات المستخدمة في هذه العقود �غلب عل�ها الجانب االقتصاد�، وتبتعد عن المص�لحات عل
نقتصر في هذا البحث على معالجة �عض مسائل القانون�ة المتعارف عل�ها في مجال العقود. ولذا، رأينا أن 

في العقود المستقلب�ة، من ح�ث ب�ان القانون المدني، والمتعلقة �أحد صورعقود المشتقات المال�ة، والمتمثلة 
اآلثار االقتصاد�ة المترتبة ماه�تها، واألح�ام القانون�ة الخاصة بها. وعلى ذلك، فإن هذا البحث لن يت�رق إلى 

ن�اق علم االقتصاد، و�التالي فإننا نح�ل في ذلك إلى ما �تبه علماء االقتصاد  فيعلى هذه العقود؛ ألنه يدخل 

                                                           
 .5، ص 2003س�ندر�ة، �ارق عبد العال حماد، المشتقات المال�ة، الدار الجامع�ة، األد. ) 3(
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، )5( . �ما أننا لن نتعرض إلى ب�ان موقف الفقه اإلسالمي من هذه العقود، ومد� مشروع�تها)4( في هذا الصدد
 .)6( ألن هناك العديد من الدراسات التي تناولته، فنكتفي �اإلحالة إل�ها

 أهداف البحث:-3
 يهدف هذا البحث إلى تحق�ق ما �أتي:  

لعقود الحديثة في الواقع العملي، من جهة، والجديدة ب�ان ماه�ة عقود المشتقات المال�ة، �اعتبارها من ا –أ 

 على الفكر القانوني من جهة أخر�.

                                                           
) تجدر اإلشارة، إلى أن هناك العديد من الدراسات االقتصاد�ة التي تناولت اآلثار االقتصاد�ة لعقود المشتقات المال�ة، وهذه 4(

azmah.com/ar/.site visited on -http://alالدراسات منشورة على الموقع العالمي لألزمة المال�ة العالم�ة وعنوانه هو: 
 2009-9-23 
) وقد حثت الشر�عة اإلسالم�ة على حف� المال وتنم�ته، واستثماره �أفضل وأكفأ الوسائل واألسال�ب المشروعة. ومن أجل ذلك، 5(

ن إدارة المال واستثماره. ومن ذلك، مشروع�ة الب�ع وضعت هذه الشر�عة الغراء العديد من الضوا�� الشرع�ة التي تكفل حس
والتجارة، وحرمة الر�ا واالكتناز واالحتكار، و�افة أش�ال المقامرات والمراهنات، التي تتضمن أكل أموال الناس �البا�ل. وان�القا 

قل�ل خسائره ومخا�ره وز�ادة مما تقدم، تعتبر السوق المال�ة اإلسالم�ة فرصة مهمة جدًا لكل مستثمر مسلم، ح�ث يتم�ن من ت
عائداته، وذلك من خالل تنو�ع محف�ته المال�ة، واخت�ار األدوات األقو� واألكثر نجاحًا ومشروع�ة. �ما تمثل السوق المال�ة 

مو اإلسالم�ة مح�ة هامة إلعادة تنق�ة وضخ األموال الحالل، وتمو�ل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤد� إلى ز�ادة معدل الن
االقتصاد� من خالل ز�ادة إنتاج ال��بات في المجتمع. راجع: د.محمود عبد الحم�د البعلي، المشتقات المال�ة في الممارسة 

 .3، ص 1999العمل�ة وفي الرؤ�ة الشرع�ة، األكاد�م�ة العر��ة للعلوم المصرف�ة، الكو�ت، 
، �حث الساعاتي،" نحو مشتقات مال�ة إسالم�ة إلدارة المخا�ر التجار�ة"د.عبد الرح�م عبد الحم�د ) من أمثلة هذه الدراسات:6(

؛ 11، المجلد 1999منشور �مجلة االقتصاد اإلسالمي التي تصدرها جامعة الملك عبد العز�ز، جدة، المملكة العر��ة السعود�ة، 
 اإلسالمي التي تصدرها مجلة االقتصاد�مجلة ، �حث منشور المال�ة" والمقاصد� للمشتقات الفقهي التحل�ل، "أبوز�د عبد الع��مد.

د. خالد بن عبد الرحمن بن ناصر المهنا،" المشتقات المال�ة، دراسة  ؛2014، العدد الثالث، 27عبد العز�ز، السنة  الملك جامعة
�رسي سا�ك لدراسات فقه�ة مقارنة"، رسالة د�توراة مقدمة إلى �ل�ة الشر�عة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة، م�بوعات 

سع�د عبد محمد العلواني، "العقود المستقبل�ة في األسواق المال�ة من من�ور إسالمي"، ، د.2013األسواق المال�ة اإلسالم�ة، 
 .2010األردن،  -رسالة د�توراة مقدمة إلى جامعة العلوم المصرف�ة والمال�ة، عمان

83



      ن�رة تحل�ل�ة في العقود المستقبل�ة
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

84 
 

 التعرف على ماه�ة العقود المستقبل�ة، �اعتبارها أهم صور عقود المشتقات المال�ة. –ب 

 ب�ان الفروق الجوهر�ة ب�ن العقود المستقبل�ة، و�اقي صور عقود المشتقات المال�ة. –ج 

 ام القانون�ة للعقود المستقبل�ة. ب�ان األح�- د

 منهج البحث: -4
، فإن العقود المستقبل�ةووصوًال ألفضل األسال�ب وال�رق للكشف عن  ،تحق�قًا ألهداف البحث السا�قة 

 الباحث سوف �عتمد على المناهج العلم�ة اآلت�ة:

 : وذلك بهدف تحل�ل عناصر وأح�ام العقود المستقبل�ة. المنهج التحل�لي-أ

: والذ� �عتمد على التفك�ر المن�قي االستنتاجي لمحاولة الر�� ��ر�قة من�ق�ة ب�ن المنهج االستنباطي-ب 
 العقود المستقبل�ة، والقواعد القانون�ة الخاصة �العقود المدن�ة.

 خطة الدراسة:- 5
خالل لتحق�ق أهداف البحث، ومعالجة مش�لته �صورة علم�ة، فإننا سنعالج العقود المستقبل�ة من  

م�لب تمه�د� ومبحث�ن، نتناول في الم�لب التمه�د� التعر�� �عقود المشتقات المال�ة، ونعرض في المبحث 
األول، لماه�ة العقود المستقبل�ة، �اعتبارها أحد أهم صور عقود المشتقات المال�ة، ثم نعالج في المبحث 

  دراسة تكون على النحو اآلتي:الثاني، األح�ام القانون�ة لهذه العقود. وعلى ذلك، فإن خ�ة ال

 المطلب التمه�د�: التعر�� �عقود الم�تقات المال�ة

 المبحث األول: ماه�ة العقود المستقبل�ة

 المبحث الثاني: األح�ام القانون�ة للعقود المستقبل�ة
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 المطلب التمه�د�
 الم�تقات المال�ة�عقود  التعر�� 

 تمه�د وتقس�م:

للعقود المستقبل�ة �التفص�ل، أن نعرض لعقود المشتقات المال�ة �اعتبار �جدر بنا قبل أن نتعرض  
العقود المستقبل�ة إحد� صور عقود المشتقات المال�ة. ولذا، فإن من األهم�ة �م�ان التعرض لهذه العقود، من 

ا، حتى ح�ث: تعر�فها، وت�ورها، واستخداماتها، والمتعامل�ن في هذا النوع من العقود، ون�اق استخداماته
 يتسني لنا، �عد ذلك، أن نعالج ماه�ة العقود المستقبل�ة وأح�امها القانون�ة.

 تعر�� عقود الم�تقات المال�ة:-أوالً 

عقود فرع�ة تشتق من عقود أساس�ة ألدوات استثمار�ة، �السلع واألوراق عقود المشتقات المال�ة، هي:  
�اإلضافة إلى ثمن وشرو� مع�نة، يتم تحديدها عند تحر�ر مدة زمن�ة محددة،  . وتكون لهذه العقودالمال�ة
وعلى ذلك، فالعقد الُمشَتق، هو: عبارة عن عقد متولد من آخر وُمشَتق منه، . )7( ب�ن البائع والمشتر�  العقد

: األصول الحق�ق�ة ول�س له وجود في ذاته، إذا ما انفك عن العقد المشتق منه. ومحل هذه العقود يتمثل في
 ب�ن ما تتنوع العقد، والتي تمثل محل التي األش�اءو�قصد �األصول الحق�ق�ة أو المال�ة، . )8( مال�ةأو ال

                                                           
اإلسالمي التي تصدرها  االقتصاد، �حث منشور �مجلة المال�ة للمشتقات والمقاصد� الفقهي التحل�ل، أبوز�د عبد الع��م) د.7(

 وما �عدها. 10 ص ،2014، العدد الثالث 27عبد العز�ز، السنة  الملك جامعة مجلة
صاد�ة اقت ق�مة لها التي األصول األصول الحق�ق�ة والمال�ة، ح�ث يرون أن: األصول الحق�ق�ة، هي�م�ز االقتصاديون ب�ن  )8(

 حق�قي، �أصل الم�البةالمال�ة التي تخول صاحبها  الحقوق  والفضة. أما األصول المال�ة، فهي والذهب العقارات :مثل ملموسة
 ح�در �اهر. راجع: والسندات األسهمالمال�ة،  من أمثلة األصولو  قانوني، مستند أو �صك مرفق الحق هذا ��ون  ما وعادة

 .وما �عدها 75 ص ،1997األردن،  –والتوز�ع، عمان  للنشر المستقبل دار االستثمار" مباد�" حردان،
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 بتحق�ق المشتّقات المال�ة للمستثمر عقود تسمح. و )9( األجنب�ة والعمالت والسلع، والذهب، والسندات، األسهم،
 .)10(التعاقدالسلعة، أو الورقة المال�ة محل  على اعتماداً  خسائر أو م�اسب،

 تطور عقود الم�تقات المال�ة: -ثان�اً 

العقود اآلجلة، ثم �هرت العقود المستقبل�ة، ثم عقود  بدأت عقود المشتقات المال�ة في الت�ور بدا�ة من 
. ومع أن العقود اآلجلة �هرت أساساً للمساعدة )11( الهندسة المال�ة مفهومخالل هذه العقود �هر  االخت�ار، ومن

الزراع�ة، فقد �رأت الحاجة إلى عقود أخر� مع التغ�رات التي �رأت على  مواجهة المخا�ر في المنتجاتعلى 

                                                           
د.هشام السعدني خل�فة بدو�، "عقود المشتقات المال�ة، دراسة فقه�ة اقتصاد�ة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، األس�ندر�ة، ) 9(

 .53، ص 2011ال�بعة األولى 
) ولهذا، لم ��ن غر�بًا أن أكثر المعارض�ن لعقود المشتقات هم العامل�ن في الق�اع الزراعي، ألنهم أكثر الف�ات تضررًا من 10( 

هذه التقلبات. و�ناء على ذلك، جرت عدة محاوالت في الكونجرس األمر��ي إلصدار تشر�ع �منع التعامل في عقود المشتقات 
 ، ب�د أن �ل هذه المحاوالت أخفقت، و�ائت �الفشل. ولمز�د من التفاص�ل راجع: المال�ة، خاصة على السلع الزراع�ة

RICHARD BRUYÈRE, Les produits dérivés de crédit, Economica, 1998, p.31 
    

، لكنه قدم التعامالت المـال�ة ، هو مفهوم قد�م )Financial Engineering () تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم الهندسة المال�ة11(
ص. ومع�م تعار�ِ� الهندسة المال�ة مستخلصة من وجهات ن�ر الباحث�ن الذين  يبدو حديثًا نسب�ًا من ح�ث المص�لح والتَّخصُّ
��ورون النماذج والن�ر�ات، َأو مصممي المنَتجات المال�ة في المؤسساِت المال�ة. وهناك مجموعة من التعار�� للهندسة المال�ة 

المال�ة، واألدوات المال�ة  الت�و�ر والت�ب�ق المبتكر للن�ر�ة :�أنها )IAFE (الدول�ة للمهندس�ن المال��نح�ث عرفتها الجمع�ة 
الفرِص المال�ة من خالل تصم�م وت�و�ر وت�ب�ق عمل�ات وأدوات مال�ة  إل�جاد حلول للمشاكل المال�ة المعقدة، والستغالل

وال �قتصر دورها على المنتجات الجديدة فحسب، بل �متد  .قتصاد�ة والمال�ةمستحدثة، وتقد�م حلول خالقة ومبدعة للمش�الت اال
ت�و�ع أدوات وأفكار قد�مة لخدمة أهداف منشآت األعمال. �ما عرفها �عض آخر، �أنها: استعمال استرات�ج�ات  كذلك إلى محاوالت

المؤسسة خالل ح�اتها. و�م�ن إجمال مفهوم الهندسة إدارة المخا�ر، بهدف التح�م في �ل أش�ال المخا�ر التي �م�ن أن تواجه 
االبتكار والتجديد، �ما أنها تقدم حلوًال، فهي بذلك تلبي احت�اجات  المال�ة �أنها: ابتكار لحلول مال�ة، فهي ترّ�ز على عنصر

سواء في التبادل، أو  ،قائمة، أو تستغل فرصًا أو موارد مع�لة. و�ونها مال�ة �حدد مجال االبتكار في األنش�ة االقتصاد�ة
التمو�ل. ولمز�د من التفاص�ل ان�ر: هاشم فوز� د�اس العباد�، الهندسة المال�ة، وأدواتها �التر��ز على استرات�ج�ات الخ�ارات 

 وما �عدها. 21، ص 2008المال�ة"، مؤسسة الوراق للنشر والتوز�ع، األردن، ال�بعة األولى 
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على الحد من مخا�ر  المخا�ر؛ ألن االنتقال من العقود اآلجلة إلى العقود المستقبل�ة ساعد المستثمر�ن مصادر
 الس�ولة، وتجنب المساومات السعر�ة.

المستثمر،  �ارات المتاحة أمامتخمن االزاد االخت�ار،  عقودلمستقبل�ة إلى االنتقال من العقود ا كما أن 
مواجهة فعالة للمخا�ر  ، وذلك في سب�ل الوصول إلىتقلبات األسعارقدرته على االستفادة من من ورفع 

 .)12( االستثمار�ة

 است�دامات عقود الم�تقات المال�ة: –ثالثًا 

 إدارة المخا�ر، والتحو� ضد المخا�ر: من األغراض، وتشمل تستخدم عقود المشتقات المال�ة لعدد  

إذا �انت هناك شر�ة منتجة لسلعة مع�نة، وتر�د التحو� من تقلبات أسعار : فمثالً . وأخ�رًا، المضار�ة. )13(

وعلى ذلك، إذا �انت هناك . المواد األول�ة التي تحتاج إل�ها في اإلنتاج، فهي تشتر� هذه المواد �عقد آجل

متخصصة في تحض�ر أنواع مختلفة من مشروب القهوة، فهي تقوم �التحو� ضد تقلبات أسعار البن،  شر�ة

للحد من ارتفاع تكلفة تحض�ر القهوة، حتي ال �ضر هامش الر�ح�ة، وفي هذه الحالة، فإن الشر�ة تتحو� 

 .)14(ضد هذه التقلبات السعر�ة �أن تشتر� البن �عقد آجل �سعره المعروض 

                                                           
�ر عبد الحم�د رضوان، "المشتقات المال�ة ودورها في إدارة المخا�ر، ودور الهندسة ) لمز�د من التفاص�ل، راجع: د.سم12(

 وما �عدها. 35، ص 2005المال�ة في صناعة أدواتها"، دار النشر للجامعات، القاهرة، ال�بعة األولى 
التي تواجه الشر�ات، أو األفراد، �م�ن تعر�� إدارة المخا�ر �أنها: عمل�ة ن�ام�ة، لتحديد وتق��م التعرض للخسائر الصاف�ة  )13(

وتنف�ذ التقن�ات المناسبة لمواجهة هذه المخا�ر من خالل استخدام األدوات المناسبة لتقل�ل الخسائر المحتملة، أ� �ل األنش�ة 
ق�مة األصل  التي تحاول تغ��ر ش�ل العالقة ب�ن العائد المتوقع، ودرجة المخا�رة المرتب�ة بتحق�ق هذا العائد، وذلك بهدف تع��م

الذ� يتولد عنه هذا العائد. وتتمثل المخا�ر المال�ة في: خ�ر سعر السلعة، وخ�ر معدل الفائدة، وخ�ر سعر تبادل السلعة. 
لمز�د من التفاص�ل راجع: محمد علي، "إدارة المخا�ر المال�ة في الشر�ات المساهمة المصر�ة"، رسالة د�توراه مقدمة إلى �ل�ة 

 وما �عدها. 15، ص 2005لقاهرة، مصر، التجارة، جامعة ا
 (14)ARNAUD DE SERVIGNY, "Le risque de crédit, nouveaux enjeux bancaire",2ème édition, 
Paris, . Dunod, 2003,P.151 
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، ألن مع�م الشر�ات االستثمار�ة )15( للمضار�ة الستخدام الغالب للمشتقات ال�وم، �م�ل �ث�راً ب�د أن ا  

و�التالي، نسبة المضار�ة في هذه المشتقات . الكب�رة، والبنوك، ساهمت في ذلك عبر توف�ر تسه�الت �ب�رة

الرئ�س من توف�ر عقود وعلى الرغم من أن الحما�ة من المخا�ر، تمثل الغرض . )17(جداً  )16(تصبح عال�ة

توف�ر عقود : المشتقات المال�ة للمستثمر، إال أن هناك أهداف تشر�ع�ة وتن��م�ة أخر� للمشتقات، من أهمها

 .)18( في السوق المعني، وز�ادة نشا�ه جديدة لم تكن موجودة في سوق المال؛ لتشجع االستثمار

 

                                                           
ر�اح أبهدف تحق�ق  بناًء على توقع تقلبات األسعار، ،والشراء �الب�ع�قصد �المضار�ة في مفهوم االقتصادي�ن، المخا�رة  )15(

سر�عة في المد� القص�ر، عن �ر�ق فروق األسعار، أو ما �سمى �الم�اسب الرأسمال�ة. وتعد المضار�ة ضرور�ة إلى درجة 
مع�نة لسوق األوراق المال�ة؛ ألنها ترفع من درجة س�ولة السوق، ولكنها قد تسبب نتائج سلب�ة جدًا، إذا تم استخدامها ��ر�قة 

فهي ل�ست ب�عًا حق�ق�ًا، وال شراء حق�ق�ًا، و�نما  .�ىء إلى دفع فروق األسعار بدًال من قبضهاس��ة، ح�ث يؤد� التوقع الخا
ب�نما الب�ع والشراء في المضار�ة الشرع�ة، هو ب�ع حق�قي لسلع محددة، وفق الضوا��  ،تنحصر في قبض أو دفع فروق األسعار

التي من نوع واحد في يد واحدة، ثم التح�م في السوق، ح�ث فالمضارب �سعى لجمع وحبس �ل البضائع، أو الص�وك  .الشرع�ة
ال �جد المتعاملون في هذه السلع، أو الص�وك، ما يوفون �ه التزاماتهم التي حان أجلها، األمر الذ� �جعلهم تحت ضغ� هؤالء 

قد على الشر�ة ب�ن اثن�ن أو المتح�م�ن، والخضوع لألسعار التي �قرروها. وقد اتفق الفقهاء على تعر�� عقد المضار�ة �أنه: ع
 الفقه اإلسالميأكثر، �قدم أحدهما ماًال، واآلخر عمال، و��ون الر�ح ب�نهما حسب االتفاق والشر�. و�ذلك تختلف المضار�ة في 

 عنها في الفكر االقتصاد� المعاصر، فهي تعني، وفقًا لهذا األخ�ر، عمل�ات ب�ع وشراء صور� تنتقل معها العقود، أو األوراق
راجع: د.محمد الشنق��ي، دراسات  .المال�ة من يد إلى يد، دون أن ��ون في ن�ة البائع، أو المشتر� تسل�م أو تسلم موضوع العقد

 وما �عدها. 623، ص 2001المستحدثة، م�بعة دار العلوم والح�م، المدينة المنورة، ال�بعة األولى  شرع�ة ألهم العقود المال�ة
  (16) فمثًال: التذبذ�ات الحادة التي شهدناها في أسعار النف�، غلبت عل�ها المضار�ة من العرض وال�لب على النف� نفسه. 
(17) YVES JÉGOUREL, "Les produits Financiers dérivés," accessible sur: 
https://www.cairn.info/les-produits-financiers-derives.htm.                         

د.هاجر �حي، د. �اسم�نة إبراه�م،" أهم�ة المشتقات المال�ة في األسواق المال�ة العر��ة"، �حث مقدم إلى الملتقى الو�ني  )18(
 6، ص 2014أكتو�ر  28،29الجزائر، يومي -الثاني حول واقع الهندسة المال�ة، وآفاق ت�ب�قها، والمنعقد �جامعة أحمد درا�ة 

 وما �عدها.

88



      ن�رة تحل�ل�ة في العقود المستقبل�ة
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

89 
 

 المتعاملون في عقود الم�تقات المال�ة:-را�عاً 

إلى ف�ت�ن، هما: المستخدمون النهائ�ون، وتشمل هذه الف�ة  المتعاملون في عقود المشتقات المال�ةينقسم  

مجموعة واسعة من المؤسسات، مثل: المصارف، وشر�ات التأم�ن، وصناديق االستثمار. وتهدف هذه الف�ة 

ما الف�ة الثان�ة، فتتمثل في: . أ)19(من إبرام عقود المشتقات المال�ة، إما االحت�ا� للمستقبل، و إما المضار�ة

الوس�اء وصناع السوق، وهم الذين يلبون احت�اجات المستخدم�ن النهائ��ن، من خالل استعدادهم الدائم للب�ع 

أو الشراء، محقق�ن أر�احهم من خالل الفروق ب�ن أسعار الب�ع، وأسعار الشراء التي �عرضونها، وتشمل هذه 

 . )20(الفاعلة في األسواق العالم�ة الف�ة شر�ات االستثمار، والمصارف

 نطاق است�دام عقود الم�تقات المال�ة: –خامسًا 

من األهم�ة �م�ان، اإلشارة إلى أن عقود المشتقات المال�ة ل�ست عقوًدا تقل�د�ة يتم التعاقد ف�ها ب�ن  
�رف�ن �صورة عاد�ة، �ما �حدث في أغلب العقود، و�نما هي عقود تتم�ز ��ب�عة خاصة تجعل التعامل في 

وتوض�حه، �جب التفرقة ب�ن األسواق ولتبس�� األمر، مثل هذه النوع من العقود يتم من خالل األسواق المال�ة. 
 .)21( المال�ة غ�ر المن�مة، واألسواق المال�ة المن�مة التي تتعامل في عقود المشتقات المال�ة

                                                           
، ص 2009اإلس�ندر�ة، ال�بعة األولى  والتوز�ع"، نجار، المشتقات والهندسة المال�ة،" الدار الجامع�ة للنشرد.فر�د راغب ال) 19(

 وما �عدها. 25
)، والتي تعقد ف�ها spot markets) من الجدير �الذ�ر، اإلشارة إلى أن توق�ت التنف�ذ، هو أبرز ما �م�ز األسواق الفور�ة (20(

�ش�ل فور� عن تلك االسواق التي تنفذ ف�ها العقود آجًال وهي عقود المشتقات المال�ة.ولمز�د من التفاص�ل العقود، و�تم ف�ها التنف�ذ 
 راجع: 

AURELE CHEHMANA et autres, "Les produits dérivés, accessible sur : 
https://inventin.lautre.net/livres/J-P-Tarte-Les-produits-derives.pdf.    

د.مبارك سل�مان آل سل�مان، "أح�ام التعامل في األسواق المال�ة المعاصرة"، دار �نوز إشب�ل�ة للنشر والتوز�ع، الر�اض،  )21(
 .917، ص 2005ال�بعة األولى 
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 المن�مة:المال�ة غ�ر  األسواق- 1

�قصد بها: األسواق المال�ة التي ال تخضع ألن�مة ولوائح تح�م تعامالتها �ش�ل من�م ومقنن، وال توجد   
من المخا�ر  للكث�ره��ة مسؤولة عن تن��م أعمالها والرقا�ة على تداوالتها. األمر الذ� �جعلها مصدراً  أو ،جهة

. وعلى الرغم من ذلك، فهي أسواق تخضع للمفاوضة في تحديد �افة بنود العقود التي تتم ف�ها �ش�ل )22(المال�ة
�قتصر دور أعمال الوسا�ة، في هذه األسواق، على مباشر، وفقًا إلرادة األ�راف الراغبة في عقودها. و�التالي، 

التوف�ق ب�ن �رفي التعاقد في مقابل حصول الوس�� على عمولة، دون أدنى مسؤول�ة عل�ه في حالة عدم التزام 
 . )23(أحد �رفي العقد ببنود التعاقد المتفق عل�ها

 :)24( األسواق المال�ة المن�مة(البورصة)- 2

ألسواق التي تتعامل في عقود نم��ة تقوم على اإلذعان، ول�ست عقود �قصد �األسواق المن�مة، ا 
�ش�ل مباشر ب�ن �رفي  إبرامها يتممساومة حرة، �ما هو الحال في األسواق غ�ر المن�مة. فهي عقود ال 

                                                           
اص�الح (األسواق خارج  ) من الجدير �الذ�ر، اإلشارة إلى أن علماء االقتصاد، ��لقون على هذه األسواق في الواقع العملي22(

وتتم�ز هذه النوع�ة من األسواق �عدم الوضوح والشفاف�ة في تقد�م  .les Marchés financiers dehors cabineقصورة) الم
الب�انات، والمعلومات المرتب�ة بتحديد الق�مة العادلة للعقود، وانخفاض الس�ولة �سبب التعامل على العقود �ش�ل مباشر ب�ن 

لة عدد المتعامل�ن على �ل عقد. ومن ثم، صعو�ة وجود �رف آخر �قبل الدخول �بديل أ�راف العقد، والذ� يؤد� بدوره إلى ق
 ألحد أ�راف العقد، في حالة تراجع أحد �رفي العقد عن الوفاء �التزاماته التعاقد�ة. ولمز�د من التفاص�ل راجع: 

ERWAN LE SAOUT, Introduction aux marchés financiers, Economica, 5e édition, 2016, p.25 et 
s. 

الب�ع والشراء، ال تتم في م�ان واحد مخصص لهذا الغرض، وهذا �جعل هذا النوع من األسواق، أسواقًا غ�ر  عقود�ما أن  )23(
، 2002د. عبد الغفار حنفي، "بورصات األوراق المال�ة"، دار الجامعة الجديدة، اإلس�ندر�ة، مر�ز�ة. لمز�د من التفاص�ل راجع: 

 عدها.وما � 45ص 
 stock، و��لق عل�ها �االنكل�ز�ة la Bourse) ��لق على األسواق المن�مة �العر��ة مص�لح (البورصة)، و�الفرنس�ة 24(
 market  نها ��و  السوق، عن تتم�ز البورصة أن إال والشراء، للب�ع م�ان منهما كل والبورصة السوق .وتجدر اإلشارة إلى أن

راجع: د. محمد عبد المنعم  بورصة)(كلمة: من أوسع )سوق (كلمة: فإن وتقال�د.لذلك، وأعراف وقوان�ن لوائح تح�مها من�مة سوًقا
اإلسالمي، والذ�  الفقه مجمع عشرة من مؤتمر السادسة �حث مقدم إلى الدورة ". بها التعامل وضوا��، الدول�ة السلعأبو ز�د،"

 .7، ص 2005أبر�ل  14-6بدبي، في الفترة من  المؤتمر عقدته من�مة
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العقد، و�نما يتم تداول الصفقات المرتب�ة بتعامالتها من خالل �رف آخر ثالث، �قوم �عمل�ة الوسا�ة ب�ن 
 .)25(العقد، دون أن ��ون ل�رفي العقد أ� صلة مباشرة ف�ما ب�نهما �رفي

الب�ع  �لباتو�هذا الش�ل، تحقق هذه األسواق م�زة التعامل في م�ان واحد محدد، تلتقي ف�ه �افة  
والشراء على العقود المق�دة، وذلك عبر أ�راف تعمل في السوق ت�هر في ش�ل شر�ات، أو مؤسسات مال�ة، 

اص�الح (الوس�اء المال�ون)، وهم و�الء �العمولة عن �افة البائع�ن والمشتر�ن في السوق. �ما ��لق عل�هم 
الب�ع والشراء في م�ان واحد، يؤد� إلى وجود عدد �ب�ر من البائع�ن والمشتر�ن، وهذا  �لباتأن ورود �افة 

ر�ن في م�ان واحد، �قدمون من شأنه توف�ر مستو� عال من الس�ولة من خالل التقاء ممثلي البائع�ن والمشت
ف�ه عروضهم السعر�ة على مرأ� ومسمع من �اقي الوس�اء المال��ن. وتح�م تعامالت األسواق المن�مة 
التشر�عات واللوائح الصادرة عن الجهات الرسم�ة المختصة، �الش�ل الذ� �جعلها قادرة على تحق�ق أهدافها في 

 .)26(ب��ة سوق المال

م 2000) لسنة 4اد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة القانون االتحاد� رقم (وقد أصدر المشرع االتح 
ل �القانون االتحاد� رقم ()27(في شأن ه��ة وسوق اإلمارات لألوراق المال�ة والسلع  2006) لسنة 25، وُعدِّ

و�نقسم هذا القانون إلى أر�عة أجزاء. �ختص الجزء األول بتأس�س  .2009) لسنة 6و�القانون االتحاد� رقم (

                                                           
 وما �عدها. 36) د. خالد بن عبد الرحمن بن ناصر المهنا،" المشتقات المال�ة، دراسة فقه�ة مقارنة"، مرجع سابق، ص 25(
دراسة حالة سوق  –دور تداول المشتقات المال�ة في تمو�ل أسواق رأس المال  سهام ع�ساو�،") لمز�د من التفاص�ل راجع: 26(

، ص 2015العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة جامعة محمد خ�ضر �س�رة، الجزائر، توراة مقدمة إلى �ل�ة ، رسالة د�–المال الفرنسي 
 وما �عدها. 6
تجدر اإلشارة، إلى أن ه��ة اإلمارات لألوراق المال�ة والسلع بدأت اله��ــة �ممارســة أعمالها ت�ب�قًا ألح�ام القانون االتحاد�  )27(

لى تحق�ق األهداف التي نشأت من أجلها، والتي �ان من أهمها حما�ة المستثمر، وتوف�ر المناخ م، والعمل ع2000) لسنة 4رقم (
وفي سب�ل تحق�ق تلك األهداف، فقد تم إصدار العديد من التشر�عات المتعلقة  .االستثمار� المالئم في التعامل في األوراق المال�ة

بترخ�ص وتسج�ل األوراق المال�ة، واإلفصاح وغ�رها، واتخاذ اإلجراءات الضرور�ة والعمل �ش�ل مستمر على النهوض �سوق 
لمز�د من .والن�م في هذا المجالرأس المال الو�ني ضمن أسس علم�ة ومهن�ة واضحة ومدروسة وضمن أحدث وأرقى المعاي�ر 

 التفاص�ل حول ه��ة األوراق المال�ة والسلع، والخدمات التي تقدمها ، راجع: الموقع االلكتروني لله��ة وعنوانه:
     https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx 
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ه��ة األوراق المال�ة والسلع وأغراضها وصالح�اتها. والجزء الثاني يتعلق �إنشاء و�دارة األوراق المال�ة وأسواق 
�األح�ام العقو�ات، وُ�عنى الجزء الرا�ع من هذا القانون  السلع في دولة اإلمارات. و�تضمن الجزء الثالث

، �شأن سوق أبو �بي 2013) لسنة 4�ما أصدر المشرع المحلي إلمارة أبو �بي في القانون رقم( .الختام�ة
، و�موجب القانون ُتنشأ في سوق أبو�بي العالمي سل�ات، يتمتع �ل منها �الشخص�ة االعتبار�ة )28(العالمي

مستقل وفق أح�ام القانون وأن�مة السوق  المستقلة، و�م�زان�ة مستقلة، و�مارس �ل منها اختصاصاته �ش�ل
العالمي، و�صدر �ل منها القرارات التنف�ذ�ة في حدود مهامه واختصاصاته المقررة في القانون وأن�مة السوق 

، وهذه السل�ات هي: م�تب مسجل السوق العالمي، م�تب تن��م الخدمات المال�ة، محاكم السوق )29(العالمي
السوق المتاجرة والتداول �األوراق المال�ة و�العمالت و�السلع و�المعادن  �ما تمارس مؤسسات .العالمي

و�المشتقات �أنواعها (�ما في ذلك التداول والمتاجرة �العقود اآلجلة أو اآلن�ة وعلى الهامش، أو من خالل ب�ع 
نواعها، سواء �انت وشراء وعرض الخ�ارات المال�ة �أنواعها)، وتخز�ن ومعاملة وتسل�م السلع والمعادن �جم�ع أ

هذه السلع أو المعادن ممثلة �ص�وك، أو من خالل التسل�م الفعلي، والق�ام �أ� خدمات م�ملة لذلك، فضًال 
عن الوسا�ة المال�ة والنقد�ة، �ما في ذلك الوسا�ة الرئ�سة، وصناعة السوق، وتقد�م عروض ب�ع وشراء 

و�اإلضافة إلى  .)30( ك والمشتقات المال�ة �جم�ع أنواعهاللعمالت والسلع والمعادن واألوراق والسندات والص�و 
ح�ومة دبي  مرسومذلك، تم تأس�س سوق دبي المالي، �مؤسسة عامة ذات شخص�ة اعتبار�ة مستقلة �موجب 

. �ما أصدرت ح�ومة دبي مرسوم تم 2000مارس  26، و�دأ السوق نشا�ه في )31(2000لعام  14رقم 
افتتاح سوق عقود ناسداك دبي  تم . �ما )32(إلى شر�ة مساهمة عامة�موجبه، تحو�ل سوق دبي المالي 

                                                           
، وتم العمل �ه 2013-5-31بتار�خ  السنة الثان�ة واألر�عون الخامس ،  الجر�دة الرسم�ة العدد شر هذا القانون في تم ن) 28(

 .2013-2-19تار�خ اعتبارًا من 
 .2013) لسنة 4رقم() من القانون 10راجع: المادة () 29(
 .2013) لسنة 4رقم() من القانون 14راجع: المادة () 30(
، وتم العمل �ه 2000-5-31بتار�خ ، السنة الرا�عة والثالثون ،  262 الجر�دة الرسم�ة العدد تم نشر هذا المرسوم في ) 31(

 .2000-5-29تار�خ اعتبارًا من 
. وتجدر اإلشارة، 2006 -7-3 ، السنة األر�عون بتار�خ 314، الجر�دة الرسم�ة العدد 2006لسنة  16 رقم) راجع: المرسوم 32(

% من رأسمال السوق، أ� ما �عادل  20مل�ار سهم، وتم �رح نسبة  8مل�ار درهم مقسمة إلى  8إلى أن رأسمال هذه الشر�ة بلغ 
مل�ار سهم لالكتتاب العام. وقد شهد االكتتاب العام إقباًال �ب�رًا ومتم�زًا فاق �ل التوقعات ح�ث وصل المبلغ الم�تتب �ه  1.6
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، �ح�ث �م�ن تداول العقود المستقبل�ة على أسهم �عض الشر�ات الرائدة 2016المستقبل�ة في م�لع سبتمبر 
من  التي تتمتع �س�ولة �ب�رة في دولة اإلمارات، �ما يوفر فرصًا ج�دة للمستثمر�ن الدول�ن واإلقل�م�ن لالستفادة

 .)33(تحر�ات السوق وتغ��ة مراكزهم

من ح�ث: ب�ان: على ماه�ة عقود الم�تقات المال�ة،  و�هذا العرض، نكون قد ألق�نا إشارة سر�عة 
المقصود بها، واألنواع المختلفة لها، وت�ورها، واألسواق التي تعمل من خاللها. والسؤال الذ� �فرض نفسه 

و��ف نم�ز ب�نها و��ن العقود المشابهه لها؟ ال شك أن اإلجا�ة عن هذا اآلن هو، ما هي العقود المستقبل�ة؟ 
 جديرة �أن تكون موضوعًا للمبحث القادم. ،السؤال

 المبحث األول 
 ماه�ة العقود المستقبل�ة

 تمه�د وتقس�م:

تعد العقود المستقبل�ة أحد أهم أنواع عقود المشتقات المال�ة، وأكثرها انتشارًا وش�وعًا في الوقت الراهن،   
في مجال الحما�ة من مخا�ر التقلبات في األسعار التي �جر� التعامل عل�ها من خالل أحد األسواق المن�مة، 

تتم ممارستها في األسواق غ�ر المن�مة، رغم وجود التي  اآلجلةوهي في واقع األمر، تمثل ت�ورًا �ب�ع�ا للعقود 
ون�رًا ألهم�ة هذه العقود، �اعتبارها أحد أهم صور عقود المشتقات المال�ة،  عديد من أوجه االختالف ب�نهما.

                                                           
 راجع: الموقع االلكتروني للسوق وعنوانه:مل�ار درهم. لمز�د من التفاص�ل حول سوق دبي المالي،  201ما �قارب  إلى

http://www.dfm.ae/ar  
شر�ة، وهي: إعمار العقار�ة، موانئ دبي العالم�ة، سوق  17يبلغ عدد شر�ات العقود المستقبل�ة في ناسداك دبي حال�ًا  )33(

�بي التجار�، أرابتك القا�ضة، داماك العقار�ة، دبي لالستثمار، بنك دبي اإلسالمي، د� اكس بي انترت�نمتس، دبي المالي، بنك أبو 
اتصاالت، بنك االتحاد الو�ني، بنك أبو�بي األول، الدار العقار�ة، جي اف اتش، إعمار للت�و�ر، و�عمار مولز، وأدنوك للتوز�ع. 

 اب�تال، والرمز �اب�تال، راجع: الموقع االلكتروني ناسداك دبي وعنوانه:وس�اء وصانعي سوق هم: شعاع � 8إلى جانب 
http://www.nasdaqdubai.com 
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سنلقي عل�ها أضواء المعرفة الكاشفة، من خالل: التعر�� بها، والتفرقة ب�نها و��ن العقود المشابهة لها. وعلى 
 نقسم هذا المبحث إلى الم�لب�ن التال��ن:ذلك، ي

  الم�لب األول: التعر�� �العقود المستقبل�ة 

 الم�لب الثاني: التم��ز ب�ن العقود المستقبل�ة والعقود المشابهة  

 المطلب األول 
 التعر�� �العقود المستقبل�ة

وت�ورها، واألسباب التي  في هذا الم�لب ب�ان: المقصود �العقود المستقبل�ة، و��ف�ة نشأتها نتناول 
 أدت إلى �هورها، وأنواعها المختلفة، وذلك على التفص�ل اآلتي:

 العقود المستقبل�ة:�المقصود -أوًال  

�قصد �العقد المستقبلي، االتفاق الذ� ُيبرم ب�ن البائع والمشتر�، و�موجبه �فرض على أحدهما أن �سلم  
(الوس��)، �م�ة محددة من سلعة مع�نة أو أوراق مال�ة محددة، اآلخر، أو �ستلم منه، و�واس�ة �رف ثالث 

 . وّعرفها البعض)34( في م�ان مع�ن، وزمان محدد، و�سعر مع�ن، تحدده قوان�ن البورصة، واألسواق الدول�ة

�سعر محدد مسبقًا، على أن يتم التسل�م  ،سلع أو أوراق مال�ة �أنها: عقود تع�ي الحق في شراء، أو ب�ع )35(
�إيداع نسبة من ق�مة العقد لد� السمسار الذ�  ار�خ الحق في المستقبل، و�لتزم �ل من البائع والمشتر�،في ت

يتعامل معه، وذلك إما في صورة نقد�ة، أو في صورة أوراق مال�ة، �غرض حما�ة �ل �رف من اآلثار التي قد 
و�حقق هذا العقد مزا�ا لكل من �رف�ه، ح�ث  .)36( تترتب على عدم مقدرة ال�رف اآلخر على الوفاء �التزاماته

                                                           
العقود المستقبل�ــة �وس�لة لتس��ــر مخا�ـر السعر �اهر�،" الزهراء ) راجع في خصوص تعر�� العقود المستقبل�ة: د.فا�مة34(

 اقتصاد�ة و�دار�ة التي تصدرها جامعة محمد خ�ضر �س�رة، الجزائر، العدد"، �حث منشور �مجلة أ�حاث في األسواق الزراع�ة
 وما �عدها. 7، ص 2009الخامس يون�و 

) د.محمد تقي العثماني،"عقود المستقبل�ات في السلع في ضوء الشر�عة االسالم�ة"، �حث منشور �مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 35(
 وما �عدها.  341صالجزء األول، ، 1992الدولي، العدد السا�ع، 

) لمز�د من التفاص�ل، أن�ر: د. محمد علي القر�: "األسواق المال�ة"، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الصادرة عن مجمع الفقه 36(
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البائع على ثمن ما سوف ينتجه �عد فترة زمن�ة مع�نة، مما �غ�ي تكال�ف اإلنتاج وغ�رها مسبقًا، وفي �حصل 
نفس الوقت ��ون قد �اع الكم�ات الم�روحة من جانبه، مما �ساعده على تحمل مخا�ر أقل مستقبًال. أما 

النوع من العقود �ساعده على خفض مخا�ر تقلب األسعار من خالل شراء أكثر  �النسبة للمشتر�، فإن هذا
هذا النوع من العقود يوصف بوصف�ن: األول: أنه و  مما �حتاج. ومن ثم، عرضها، أو إعادة ب�عها، �السوق.

لعقود المستقبل�ة، ، أ� يتم التسل�م واالستالم عند إبرام العقد. أما ا)38(، وذلك في مقابل العقود الفور�ة)37(مستقبلي
أنه �ات، أ� ال �حق ألحد من المتعاقدين  الثاني:وأما الوصف فإن �ب�عتها تأج�ل تسل�م الثمن والتسل�م. 

. ب�د أنه �جب التأك�د على أن العقد ُيبرم وقت االتفاق، )39(االخت�ارعقود  تختلف عنالرجوع ف�ه، و�هذا الوصف 
مقتضاه في التار�خ المتفق عل�ه، ووصف العقد �المستقبل من�ور ف�ه  و��ون الزمًا ل�رف�ه، و�جب عل�هما تنف�ذ

 إلى وقت تنف�ذه، ال إلى وقت إبرامه.

البائع والمشتر� هما: ب�ن �رف�ن ومن خالل ما تقدم، فإنه �م�ننا أن نعرف العقد المستقبلي �أنه: عقد  
حال�ًا، والتور�د ��ون �عد فترة زمن�ة محددة تفاق عل�ه من خالل وس��، يتم ف�ه تسو�ة عمل�ة تجار�ة �سعر تم اال

�العقد، ولكل عقد �م�ة محددة من البضاعة المتفق عل�ها. و�تم التعامل بهذه العقود في سلع حق�ق�ة مثل: البن، 
والس�ر، والق�ن، والنف�، والمعادن الثم�نة، من الذهب والفضة، أو األوراق المال�ة مثل: السندات المال�ة، 

                                                           
 .118، ص 1990اإلسالمي، العدد السادس، الجزء الثاني، جدة، 

 يتم إال في المستقبل، ول�س المراد �ذلك، بل المراد ) و�الح� هنا، أن التعب�ر بلف�:(المستقبل) قد يوحي أن الب�ع والشراء ال37(
أن االستالم والتسل�م ��ون مستقبًال، ولهذا يوصف أ�ضًا �أنه �ات، أ� ل�س ألحد من المتعاقدين الرجوع عن العقد. فوصف 

ق الحاضرة والمستقبلة"، المعهد المستقبل، إنما هو لتنف�ذ، العقد ال إلبرامه. أن�ر: د. من�ر هند�، "سلسلة األسواق المال�ة، األسوا
 .323العر�ي للدراسات المال�ة والمصرف�ة، المنامة، البحر�ن، بدون تار�خ نشر، ص 

) تجدر اإلشارة، إلى أن علماء االقتصاد ��لقون على هذا النوع من العقود، اص�الح (العقود الحاضرة)، ب�د أن هذا 38(
، إال أنه �عد غ�ر مألوف �النسبة لفقهاء القانون المدني. لذا، فإننا آثرنا أن المص�لح و�ن �ان شائعًا في المجال االقتصاد�

نستخدم في هذا البحث المص�لح الخاص �فقه القانون المدني �النسبة لهذا المص�لح، وغ�ره من المص�لحات األخر�. ولعل 
النسبة لعقود المشتقات المال�ة، أن الغالب�ة السبب في انتشار الكث�ر من المص�لحات الغ�ر مألوفة على فقه القانون المدني �

 الع�مى ممن �تب في هذا الموضوع، هم من االقتصادين أو المحاسب�ن، ول�سوا من القانون�ن.
(39) راجع في خصوص تعر�� العقود المستقبل�ة، د. مبارك بن سل�مان بن محمد آل سل�مان، "أح�ام التعامل في األسواق 
 المال�ة المعاصرة"، مرجع سابق، ص 922 وما �عدها.
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. فمثًال: إذا )40( الودائع، والعمالت األجنب�ة، �ما �م�ن أن تشتمل أ�ضًا على مؤشرات السوق الماليواألسهم، و 
اشتر� تاجر عشرة آالف �ن من القمح من أحد الفالح�ن، واست�اع أن يب�عها فوًرا �سعر مع�ن، فمثل هذا 

ر إلى مشتر�ه. ولكن التاجر ر�ما التاجر ال �حتاج إلى تأم�ن الر�ح، ألنه قد نقل وقت ب�عه خ�ر انخفاض السع
ال �ست��ع أن يب�ع القمح فور تسلمه، بل ير�د أن �حتف� �ه إلى مدة �عتّد بها. وأن هذه الكم�ة التي احتف� بها 
معه، قد تحتمل الخسارة �سبب انخفاض السعر في وقت الب�ع، وتجنًبا لذلك، يبرم هذا التاجر عقودًا مستقبل�ة 

  .)41(ير�د أن �حصل عل�ه حفاً�ا على الر�ح الذ�

�صفة ف�ها المب�ع ��ون  عقود ب�ع، أو شراءوخالصة ما �ستفاد من تعر�� العقود المستقبل�ة، أنها  
تنف�ذ االلتزامات المترتبة على العقد �تم تأج�ل و  أساس�ة سلعًا مع�نة، أو أوراقًا مال�ة، أو عمالت، أو مؤشر.

 أسال�ب وأسس فن�ة، تمثل سمة لهذه العقود.تتم وفق فضًال عن أنها،  إلى المستقبل.

 ن�أة العقود المستقبل�ة وتطورها: –ثان�ا 

�هرت العقود المستقبل�ة في الوال�ات المتحدة األمر���ة، �أداة لالستثمار والمضار�ة في األسواق  
الفالح والتاجر. المن�مة، و�ان الغرض منها تحق�ق االستقرار في أسعار السلع الزراع�ة ��ر�قة �ستف�د منها 

وفي  .)42(و�دأت هذه المعاملة �القمح، ثم نمت وت�ورت فشملت �ل أنواع السلع التي �م�ن أن تباع وتشتر� 
الهدف المبدئي من  األعمال �إنشاء بورصة ش��اغو للتجارة، و�ان ، قامت مجموعة من رجال1898عام 

عقد آجل،  لك �سنوات قل�لة تم ت�و�ر أولو�عد ذ، تن��م هذه البورصة، هو تنم�� �م�ات ونوع�ات الحبوب

                                                           
(40) JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, 5ème édition, Paris, éd. 
Pearson, 2005.p.721 et s.                                                                    

) لمز�د من التفاص�ل حول ب�ع األش�اء المستقبل�ة، راجع: د. سه�ر حسن هاد�،" ب�ع األش�اء المستقبل�ة دراسة مقارنة ب�ن 41(
�اس�ة التي تصدرها �ل�ة القانون المدني العراقي والقانون المدني المصر�"، �حث منشور �مجلة المحقق الحلي للعلوم القانون�ة والس

 وما �عدها. 366، ص 2015القانون �جامعة �ابل، السنة السا�عة، العد األول 
) لمز�د من التفاص�ل ان�ر: د. سحنون محمود، مخا�ر المشتقات المال�ة ومساهمتها في خلق األزمات، �حث مقدم إلي 42(

، ص 2009أكتو�ر  21إلى  20العالم�ة، والمنعقد في الجزائر في الفترة من مؤتمر األزمة المال�ة واالقتصاد�ة الدول�ة والحو�مة 
 وما �عدها. 5
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العقد، أن يوافق المزارع على تسل�م الحبوب في تار�خ مستقبلي الحق، و�سعر محدد  و�ان من شرو� هذا
 . )43(مستقبالً 

 ذلك �عني أن المزارع لن �قوم �شحن الحبوب إلى ش��اغو في وقت الحصاد، ولكن �ان و�ان  
هذا النوع من العقود قد  أن �عض الفقه،و�ر�   .الذ� �م�ن أن تباع �ه الحبوبوسعه تحديد الثمن، والتار�خ ب
أفضل من الب�ع والشراء، هو الق�ام بب�ع وشراء  ثبت أنه من األدوات الرائعة، وقد وجد المضار�ون أن ما هوأ

ر�خ مستقبلي، المتاجرون من المضار�ة على أسعار الحبوب ل�تم تسل�مها في تا العقود. و�هذه ال�ر�قة تم�ن
في وضع  ولم �مر وقت �و�ل، حتى بدأت البورصة ب.أحدهم �اًال �التسل�م، أو بتخز�ن الحبو  دون أن يلقي

  .)44(تمجموعة من القواعد والن�م، التي تح�م هذه العمل�ا

غرفة المقاصة، وقبل نها�ة القرن التاسع عشر �عام�ن أنش�ت بورصة  أنش�ت 1920في عام و  
نش�ت أللعقود المستقبل�ة. و�مرور السنوات  والتي تعد حال�ًا ثاني أكبر بورصة عالم�ة،  ش��اغو للتجارة

 �بورصة تا�عة 1979و�دأت عام  للعقود المستقبل�ة، بورصات جديدة، والتي شملت، بورصة ن�و�ورك
 . )45(لبورصة ن�و�ورك لألوراق المال�ة

                                                           
العقود المستقبل�ة ورأ� الشر�عة اإلسالم�ة ف�ها"، رسالة د�توراه مقدمة إلى الجامعة ") راجع: أحمد محمد خل�ل اإلسالمبولي، 43(

 .92م، ص٢٠٠٤األمر���ة المفتوحة �القاهرة،
 :فاص�ل ان�ر) لمز�د من الت44(

JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op. cit,.p.725. 
م بدأت االقتصاد�ات الغر��ة المتقدمة السماح بتعو�م عمالتها، �ما �عني السماح 1971) من الجدير �الذ�ر، أنه في عام45(

بتقلب أسعار الصرف، مما فتح ال�ر�ق لق�ام سوق النقد الدولي، والتي تعد سوقًا معاونة لبورصة ش��اغو للتجارة، والتي تتخصص 
ت األجنب�ة. و�انت هذه هي أولى العقود المستقبل�ة التي أ�لق عل�ها العقود المستقبل�ة المال�ة في العقود المستقبل�ة على العمال

financial Futures أما أول عقد مستقبلي على معدالت أسعار الفائدة .Interest Rate Futures 1975، فقد �هر عام 
ني الح�ومي، من خالل شهادات تع�س غالتها عن ح�نما ن�مت بورصة ش��اغو عقودًا مستقبل�ة على الرهن العقار� الو�

أول عقد مستقبلي على األوراق ” IMM“، قدم سوق النقد الدولي 1976معدالت أسعار الفائدة على الرهن العقار�. وفي عام 
 1977عام وفي ”. Treasury Bills“يومًا، وهي أذون الخزانة  90المال�ة الح�وم�ة، وأدوات مال�ة أمر���ة قص�رة األجل لمدة 

بدأت بورصة ش��اغو للتجارة في تن��م أكثر العقود نجاحًا في الوال�ات المتحدة، وهي العقود المستقبل�ة على سندات الخزانة 
U.S. Treasury Bond Futures وفي غضون فترة قص�رة أصبحت هذه األداة من أكثر العقود نشا�ا لتتفوق على �ث�ر ،
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 ن�أة العقود المستقبل�ة: أسباب-ثالثا 

إلى جملة من األسباب، أهمها سببان،  �م�ان اإلشارة إلي أن �هور العقود المستقبل�ة يرجعمن األهم�ة  
 :)46(هما

 عدم حاجة الم�تر� إلى السلعة في الوقت الحاضر:-1

يتم في السوق الحاضر تسل�م السلعة، واستالم الثمن فور التعاقد، ولكن إذا �ان المشتر� ال �حتاج  
: األول: شراء السلعة، وتخز�نها إلى ح�ن )47( تتمثل في فح�ن�ذ س�جد أمامه ثالثة بدائلللسلعة إال مستقبًال، 

التعامل والثالث:  االنت�ار حتى تار�خ الحاجة إلى السلعة، ثم شرائها من السوق الحاضر. والثاني: الحاجة إل�ها.
أن يتم التسل�م في تار�خ الحق،  وذلك �شراء السلعة �سعر متفق عل�ه مسبقًا، على ،في سوق العقود المستقبل�ة

ففي �ل  و�ال�بع تختلف المخا�ر والتكال�ف المصاحبة للبدائل الثالثة؛ يناسب توق�ت الحاجة إلى السلعة.
البديل األول، يتكبد المشتر� تكال�ف التخز�ن. وفي �ل البديل الثاني هناك مخا�ر تغ�ر سعر السلعة في 

لثالث، فال توجد تكال�ف ا نة �ما �ان عل�ه قبل ذلك. وأما في �ل البديلالسوق الحاضر في تار�خ الشراء، مقار 
 .)48( للتخز�ن، �ما تنخفض أو تزول مخا�ر التغ�ر في األسعار

 

 
                                                           

، تم تقد�م 1980) عام. وفي عام 100التي �ان �جر� التعامل عل�ها منذ ما يز�د على مائة (من العقود المستقبل�ة للحبوب، و 
 .Stock Index Futures Contractأحد العقود التي لق�ت إقباًال ونجاحًا، وهي العقود المستقبل�ة على مؤشرات أسعار األسهم 

 ولمز�د من التفاص�ل حول هذا الموضوع راجع:
ALAIN RUTTIENS, , Futures, swap, option, les produits dérivés financiers, Edipro,  2006, p..35 
et s. 

مؤتمر مجمع ) لمز�د من التفاص�ل، راجع: د.محمد عبد المنعم أبو ز�د،" السلع الدول�ة وضوا�� التعامل بها"، �حث مقدم إلى 46(
 وما �عدها. 5ص ، ٢٠٠٥أبر�ل  14 – 9الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عشرة المنعقدة بدبي، في الفترة 

) لمز�د من التفاص�ل، راجع: د. الش�خ ولد محمد المختار،" أح�ام التعامل في العقود المستقبل�ة في الفقه اإلسالمي والقانون 47(
 وما �عدها. 124بدون دار نشر، ص  2012ألولى المور�تاني والسوداني"، ال�بعة ا

 وما �عدها. 344) راجع: د.محمد تقي العثماني، عقود المستقبل�ات في ضوء الشر�عة اإلسالم�ة، مرجع سابق، ص 48(
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 تجنب التقلبات السعر�ة للسلعة محل التعاقد:-2

السعر�ة يتمثل السبب الثاني في �هور العقود المستقبل�ة في رغبة المشتر� في تجنب مخا�ر التقلبات  
فالمزارع الذ� س�جني محصوله مثًال في الشهر التاسع �م�نه ب�ع محصوله  .)49(المستقبل�ة للسعلة محل التعاقد

في الشهر الخامس �مقتضى عقد مستقبلي �سعر محدد من اآلن �صرف الن�ر عن السعر السائد في السوق 
حصول، �ما أن المشتر� �م�نه من الشهر الحاضر في الشهر التاسع، والذ� قد ��ون منخفضًا �سبب وفرة الم

 .)50( الخامس عقد الصفقة وتحديد سعرها من اآلن متجنبًا مخا�ر تقلبات األسواق
  أنواع العقود المستقبل�ة:-را�عًا 

 �م�ن تقس�م العقود المستقبل�ة، وفقًا للمحل الذ� ترد عل�ه، إلى: عقود مستقبل�ة ترد على السلع، 
 مال�ة، أو ترد على األوراق المال�ة ذات الدخل الثابت، وذلك على التفص�ل التاليأو ترد على األصول 

)51(: 

 

 

                                                           
ن ) وتجدر اإلشارة، إلى أن أسواق العقود المستقبل�ة تهدف إلى تع��م حر�تي الب�ع والشراء إلى أعلى حد مم�ن، وال يهم إ49(

كان ذلك على حساب تشج�ع عمل�ات المضار�ة على األسعار، ألن ز�ادة حر�تي الب�ع والشراء تعني سهولة وجود �ائع�ن ومشتر�ن 
ل�تم تلب�ة رغبات �افة المتعامل�ن ب�عًا وشراًء على العقود �اختالف أنواعها، وتوار�خ تنف�ذها، ف�حقق السوق أكبر س�ولة مم�نة، 

سنة �اشرت  120العقد بهذه الصورة �عني مضاعفة أر�اح السوق والعامل�ن عل�ه. وخالل ما ير�و على  أضف إلى ذلك أن تداول
 دعب نلحسي، د.خميسي� دقايبورصات العقود المستقبل�ة دورها في تنف�ذ العقود على السلع الزراع�ة والمعدن�ة وغ�رها. راجع: د.

 30، ص ق"، مرجع سابقولسا طرية مخاطلمالية في تغاق اوألسامالية في لت المشتقاام ادستخر اطوسة تحليلية لتدر، "درالقاا
 وما �عدها.

) د. سه�ر حسن هاد�،" ب�ع األش�اء المستقبل�ة دراسة مقارنة ب�ن القانون المدني العراقي والقانون المدني المصر�"، مرجع 50(
 وما �عدها. 370سابق، ص 

العقود المستقبل�ة ورأ� الشر�عة اإلسالم�ة ") لمز�د من التفاص�ل حول هذا الموضوع، راجع: أحمد محمد خل�ل اإلسالمبولي، 51(
 وما �عدها. 95ف�ها"، مرجع سابق ص 
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 :السلعمستقبل�ة على ال العقود- 1

�شتر� في هذا النوع من العقود أن ��ون البائع قادرًا على الوفاء �التزامه عند التنف�ذ، حتى و لو لم      

��ن مالكأ للسعلة محل التعاقد عند إبرام العقد؛ ألن الم�لوب منه �موجب العقد، أن �سلم السلعة في التار�خ 

 .)52( المحدد، دون الحاجة إلى إثبات ملك�ته للسلعة عند العقد

  العقود المستقبل�ة على األصول مال�ة:- 2 

�قصد �العقود المستقبل�ة على األصول مال�ة، تلك العقود التي �ستمد العقد ف�ها ق�مته من أصل آخر،      

 .)53(المؤشرات، و األوراق المال�ة، و مثل: العقود المستقبل�ة على العمالت

 ،الدخل الثابتالعقود المستقبل�ة على األوراق المال�ة ذات - 3

وُتَسّمى أ�ضًا العقود المستقبل�ة على سعر الفائدة، وتح�ى بنص�ب األسد من ح�ث حجم التعامل، خاصة     

 األمر��ي. وتنقسم هذه العقود إلى:العقود المستقبل�ة في سوق 

 عقود مستقبل�ة على سندات الخزانة، (وهي �و�لة األجل)، ق�مة العقد مائة ألف دوالر أمر��ي.- أ

 مستقبل�ة على أذونات الخزانة، (وهي قص�رة األجل)، ق�مة العقد مل�ون دوالر أمر��ي. عقود-ب 

                                                           
(52) ALAIN RUTTIENS, , Futures, swap, option, les produits dérivés financiers, op.cit, p.45.  

أسواق المال، تش��لة من أسهم عدد من المنشآت، �عتقد �أنها ع�نة ممثلة لألسهم المتداولة في السوق. ) �قصد �مؤشرات 53(
ومن ثم، تؤخذ حر�ة أسعارها على أنها تع�س االتجاهات المستقبلة لألسعار في تلك السوق. و�التالي، التنبؤ �اتجاهات هذه 

 standard andومؤشر  Nikkei 225ومؤشر  dawnjones مؤشر المؤشرات هبو�ًا أو صعودًا. ومن أمثلة هذه المؤشرات 
 poor 500 د.عبد العز�ز ه��ل فهمي،"موسوعة المص�لحات االقتصاد�ة ان�ر:  ،. ولمز�د من التفاص�ل حول هذا الموضوع

 .175، ص 1981لبنان، ال�بعة الثان�ة  –واالحصائ�ة"، دار النهضة العر��ة، ب�روت 
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 .)54(صارمةوتشتر� أن�مة السوق، أن تنتهي هذه العقود بتسل�م واستالم حق�قي في �ل إجراءات تسل�م 

 المطلب الثاني 
 التم��ز ب�ن العقود المستقبل�ة والعقود الم�ابهة

 
ال شك أن التعرض للتفرقة ب�ن العقود المستقبل�ة وغ�رها من العقود التي قد تتشا�ه معها، له ع��م 

العقود األثر في سبر أغوار هذه العقود، والوقوف على أسرارها. ولذا، نتناول في هذا الم�لب التم��ز ب�ن 
المستقبل�ة، وغ�رها من العقود المشابهة لها مثل: العقود الحاضرة (الفور�ة)، والعقود اآلجلة، وعقود االخت�ار، 

 وعقد� المضار�ة والسلم، على التفص�ل التالي:

 العقود المستقبل�ة والعقود الفور�ة:-أوًال  

�ًا ف�ه، ف��ون تنف�ذه فور�ًا، ولو تراخي التنف�ذ العقد الفور�، هو العقد الذ� ال ��ون الزمن عنصرًا جوهر      
إلى أجل، أو آجال متتا�عة. فب�ع شيء، �سلم في الحال، بثمن يدفع في الحال، عقد فور� التنف�ذ؛ ألن 

عنصر الزمن هنا معدوم، إذ إن �ًال من المب�ع والثمن �سلم في الحال، وقد ��ون الب�ع بثمن مؤجل، و�بقي 
. )55(الزمن، و�ن �ان قد تدخل هنا، فهو عنصر عرضي ال دخل له في تحديد الثمن مع ذلك فور�ًا؛ ألن

. وهذا ل�س صح�حًا؛ ألن )56(ومص�لح العقود المستقبل�ة، قد يوحي أن الب�ع والشراء ال يتم، إال في المستقبل
هذه العقود تستكمل مراحل إبرامها في الوقت الحاضر، و��ون االستالم والتسل�م مستقبًال. ولهذا، تكون هذه 

العقود �اتة: أ� ل�س ألحد من المتعاقدين الرجوع ف�ها دون مسؤول�ة عل�ه. فوصف المستقبل، إنما هو لتنف�ذ 

                                                           
(54) JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op.cit, p.45. 

لمز�د من التفاص�ل راجع: د. عدنان سرحان؛ د. على أحمد المهداو�؛ د. يوسف محمد قاسم عب�دات "الموجز في شرح ) 55(
 .205، ص 2015األولى الشارقة، ال�بعة  –مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدن�ة االتحاد�"، م�تبة الجامعة 

لعل هذا الخل� ناتج من أن غالب�ة من تناول عقود المشتقات المال�ة بوجه عام، والعقود المستقبل�ة بوجه خاص، �انوا من ) 56(
 .�ما سبق أن أشرنا من قبل الفقهاء االقتصادي�ن أو المحاسب��ن، ول�سوا من المتخصص�ن في فقه القانون المدني
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ر� أن العقود المستقبل�ة، هي في حق�قتها عقود فور�ة متراخ�ة التنف�ذ، العقد ال إلبرامه. وعلى ذلك، فإننا ن
 .)57( ح�ث يتم تأج�ل تنف�ذ هذه العقود إلى التار�خ المتفق عل�ه

 العقود المستقبل�ة والعقود اآلجلة: -ثان�ا 

العقد اآلجل، هو عبارة عن: اتفاق ب�ن شـــــخصـــــ�ن لتســـــل�م الســـــلعة محل العقد في وقت الحق مســـــتقبًال، 

عادة مواصـــفات الســـلعة الوارد عل�ها التعاقد، �درجة هذا العقد و�ســـعر محدد �ســـمى ســـعر التنف�ذ. و�تحدد في 

قة الســـداد، ح�ث يتم التفاوض الجودة، أو التصـــن�ف والكم�ة، و�ر�قة التســـل�م، وم�ان التســـل�م، والســـعر، و�ر�

تتفق العقود اآلجلة والعقود المســـــــــتقبل�ة، من ح�ث إنها تتعلق على جم�ع هذه األمور ب�ن البائع والمشـــــــــتر�. و 

 �ختلف العقد اآلجل عن العقد المسـتقبلي بتسـل�م محل مع�ن، في وقت الحق مسـتقبًال، و�سـعر محدد سـلفًا، وال

المســتقبــــــــــــــــــــــــــــــــلي نم��ة، فمثًال: عدد الوحدات في العقد الواحد، وتوار�خ التســل�م،  ، إال في �ون بنود العقد)58(

العقد تتحدد  جودة األصل، نم��ة لكل نوع من العقود. أما في العقد اآلجل، فال توجد أ� ق�ود، فبنود ومستو� 

                                                           
لتام أن العقود المستقبل�ة هي عقود فور�ة، وال تتم في المستقبل، إال أننا حرصنا على استخدام مص�لح ) ورغم إدراكنا ا57( 

     المستقبل�ة؛ ألن هذا هو اللف� الشائع في مجال عقود المشتقات المال�ة.
ي ب��ة األسواق غ�ر المن�مة ) تجدر اإلشارة، إلى أن نشأة وش�وع استخدام العقود المستقبل�ة تعود إلى ال�اهرة التي نشأت ف58(

عند التعامل في العقود المؤجلة، وتكمن هذه ال�اهرة في تراجع أحد �رفي العقد عن التزاماته تجاه ال�رف اآلخر، في تار�خ تنف�ذ 
من السعر  العقد وتسو�ته. ففي حالة الشراء، مثًال، قد يتراجع المشتر� عن تنف�ذ العقد، ن�رًا لكون السعر المحدد في العقد أعلى

�ما أن البائع قد يتراجع عن تنف�ذ العقد، في حالة الب�ع، عندما ��ون سعر العقد أقل منه  في السوق الحاضر في تار�خ التسل�م،
ولمواجهة هذه ال�اهرة وعالجها، �هر اتجاه �قوم على أساس إيداع �ل �رف من أ�راف العقد  في السوق الحاضر وقت التنف�ذ.

� �رف ثالث يتعامل معه (الوس��)، يتمثل في مبلغ نقد�، أو نسبة من سعر العقد إلثبات حسن الن�ة لد� مبلغا من المال لد
أ�راف العقد، وقد أ�لق على هذا المبلغ أموال الهامش المبدئي، والذ� �ان األساس أو النواة الرئ�س�ة للن�ام الهامشي المعمول 

لعقود المستقبل�ة. وه�ذا، وضعت العقود المؤجلة األساس لما �سمى اآلن العقود �ه اآلن في األسواق المن�مة، التي تتعامل في ا
راجع:  المستقبل�ة، و�دأت عمل�ة تنم�� شرو� العقود المستقبل�ة من قبل الجهة المشرفة على إدارة السوق. ولمز�د من التفاص�ل،

 وما �عدها.  18من�ور إسالمي"، مرجع سابق، ص  د.سع�د عبد محمد العلواني، "العقود المستقبل�ة في األسواق المال�ة من
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  .)59(وفقا التفاق ب�ن ال�رف�ن

 :ا �أتيالتفرقة ب�ن العقود اآلجلة والمستقبل�ة ف�م و�م�ن إجماال

تتحدد شــرو� العقود اآلجلة �اتفاق، وتراضــي ال�رف�ن. أما العقود المســتقبل�ة، فهي عقود نم��ة موحدة،  – 1
 من ح�ث ق�متها، وتوار�خ التسل�م.

ُتبرم العقود اآلجلة ب�ن �رف�ن، هما: البائع والمشــــتر�. أما العقود المســــتقبل�ة، فإنـــــــــــــــــــها تكون ب�ن ثالثة  – 2
 المقاصة (ب�ت التسو�ة) والبائع والمشتر�.أ�راف هي: مؤسسة 

�حدد الهامش في العقود اآلجلة، مرة واحدة يوم توق�ع العقد. أما في العقود المســــــــــــــتقبل�ة، ف�تم االحتفا�  - 3
 بهوامش متحر�ة لتع�س تحر�ات األسعار.

�ة، ف�م�ن تسو�ة العقد في تتم تسو�ة العقود اآلجلة في تار�خ التسل�م، أو االستحقاق، أما العقود المستقبل - 4
 أ� وقت، قبل تار�خ االستحقاق.

يتحقق الر�ح والخســارة في العقود اآلجلة، في تار�خ التســل�م. أما في العقود المســتقبل�ة، ف�تحقق الر�ح أو  - 5
 .)60(الخسارة يوم�ًا عند ارتفاع، أو انخفاض األسعار

  العقود المستقبل�ة وعقود االخت�ار:-ثالثًا 

�شتر�  أن في الحق للمشتر�  العقد ومحرر. و�ع�ي مشتر�  :�رف�ن هما ب�ن عقد هو: الخ�ار، عقد 
 العقد، على توق�ع لح�ة عل�ه يتفق �سعر مالي، أو ،حق�قي أصل وحدات من عدد له، يب�ع من المحرر، أو

 في . وللمشتر� الحق)61(الصالح�ة انتهاء تار�خ أو، التنف�ذ تار�خ عل�ه ��لق الحق، تار�خ في التنف�ذ يتم أن

                                                           
) راجع: أسماء مص�فى أحمد شاو�ش،" األجل وأثره في ب�ع السلع في السوق المالي"، رسالة ماجست�ر مقدمة إلى �ل�ة 59(

 وما �عدها. 51، ص 2007األردن،  –عمان الدراسات العل�ا �الجامعة األردن�ة، 
(60) ALAIN RUTTIENS, Futures, swap, option, les produits dérivés financiers,op.cit, p.50.  

، رسالة ماجست�ر القانونية والفنية والضريبية والشرعية"،" تن��م عقود االخت�ار من النواحي ودةـد سـس محمـ) زاهرة يون61(
 دها. وما �ع 82، ص 2006فلس��ن،  –مقدمة إلى �ل�ـة الدراسات العل�ا �جامعة النجاح الو�ن�ة 
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أو ، م�افأة للمحرر، ��لق عل�ه يدفعه تعو�ض مقابل في صالحه غ�ر في التنف�ذ كان إذا العقد، تنف�ذ عدم
أخر�، �م�ن  الصفقة، و�عبارة ق�مة من جزء ول�ست للرد، قابلة وغ�ر التعاقد، عند تدفع الم�افأة وهذه عالوة.

  .العقد تنف�ذ عدم أو تنف�ذ، في الخ�ار حق مقابل في ،المشتر�  يدفعه مبلغعن  القول �إن: الم�افأة هي عبارة
.وه�ذا، )62(اللح�ة ذات في الم�افأة �خسر فإنه العقد، توق�ع لح�ة منذ الحق هذا على �حصل ولما �ان المشتر� 
أحد أدوات االستثمار الحديثة، التي تع�ي للمستثمر فرصة الحد من المخا�ر التي يتعرض  تمثل عقود الخ�ار

لها، خاصة مخا�ر تغ�ر أسعار األوراق المال�ة التي ير�د ب�عها، أو شرائها في المستقبل، ن��ر مبلغ مع�ن 
وتتفق العقود . ارغ�ر قابل للرد، يدفع لل�رف الثاني على سب�ل التعو�ض، أو الم�افأة و�سمى ثمن الخ�

و�الهما �غ�ي فترة  المستقبل�ة مع عقود الخ�ار في أن �ًال منهما �عتبر نوعًا من عقود المشتقات المال�ة،
. ومع مستقبل�ة، و�ع�ي الحق في شراء، أو ب�ع السلعة محل العقد في تار�خ الحق، �سعر �حدد عند التعاقد

ح�ث �ب�عة االلتزامات التي تنشأ عن �ل منهما، أو من ذلك، توجد ب�نهما �عض أوجه االختالف، سواء من 
 زاو�ة المخا�ر المح��ة �التعامل ف�هما، و�م�ن حصر أوجه الخالف الرئ�سة ب�نهما ف�مايلي:

العقد المستقبلي، عقد حق�قي الزم  لكل من �رف�ه بتنف�ذ ما تم عل�ه االتفاق،  مد� إلزام�ة تنف�ذ العقد:-1
المنصوص عل�ه في العقد، ب�نما يترك عقد الخ�ار لمشتر� الخ�ار، الحق في تنف�ذ  عند حلول تار�خ التسو�ة

 العقد من عدمه.

يترتب على العقد المستقبلي صفقة شراء، أو ب�ع فعل�ة تتم ب�ن �رف�ه، إال أنها  الغرض النهائي من العقد:-2
. أما عقد الخ�ار، فال يترتب مؤجلة، وتنصب هذه الصفقة على أصول، أو سلع حق�ق�ة تحدد في شرو� العقد

عل�ه، في الغالب، عمل�ة ب�ع، أو شراء فعل�ة، و�نما ينصب العقد على شراء حق شراء، أو حق ب�ع أصل 
 .)63(مع�ن، �شرو� مع�نة

                                                           
) لمز�د من التفاص�ل حول تعر�� عقود االخت�ار راجع. د. خورش�د أشرف إقبال، سوق األوراق المال�ة ب�ن الشر�عة اإلسالم�ة 62(

 وما �عدها. 501، ص 2006والقوان�ن الوضع�ة، م�تبة الرشد، الر�اض المملكة العر��ة السعود�ة، 
 
�تب، لندن، ال�بعة األولى  –ات، والمشتقات المال�ة األخر�"، إصدارات إ� ) د.عبد الكر�م قندوز، " الخ�ارات، المستقبل�63(

 وما �عدها. 115، ص 2017
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يدفع �ل من �رفي العقد المستقبلي للوس�� (ب�ت التسو�ة)، هامشًا الطب�عة القانون�ة للم�افأة والهام�: -3
مع�نة من الق�مة اإلجمال�ة للعقد، لتأم�ن الوفاء �التزامات �ل منهما لآلخر. لكن هذا التأم�ن هو مع�نًا بنسبة 

�مثا�ة دفعة مقدمة تسترد عند إنجاز التسو�ة لد� انتهاء أجل العقد. أما في عقد الخ�ار، فمشتر� الخ�ار، هو 
 ة ثمن عقد الخ�ار. لذا، ال يتم استردادهاوحده فق� من يدفع العالوة، أو الم�افأة، وتعتبر هذه العالوة �مثا�

)64( . 

ال تتجاوز الخسارة التي يتحملها مشتر� الخ�ار ق�مة العالوة، أو الم�افأة التي يدفعها  مد� ال�سارة:-4
د. و�ترتب على لمحرر الخ�ار. أما خسارة المستثمر في العقد المستقبلي ف�م�ن أن تشمل الق�مة اإلجمال�ة للعق

المستثمر المضارب في العقود المستقبل�ة، يتعرض لدرجة عال�ة جدًا من المخا�ر، تتجاوز تلك التي ذلك، أن 
  .)65(يتعرض لها المستثمر في عقود الخ�ار

، إنه في العقود المستقبل�ة، يتم االتفاق على شراء سلع، أو أسهم، أو وخالصة القول إذن هي 
يتفق عل�ه في المستقبل، و�سعر متفق عل�ه في وقت توق�ع سندات، أو عمالت أجنب�ة، وتسل�مها في موعد 

عقد الشراء. وتتشا�ه عقود االخت�ار تشابهًا �ب�ًرا مع العقود المستقبل�ة، ب�د أن عقود االخت�ار، ال تتمتع 
�الصفة اإللزام�ة في تنف�ذ العقود. ومن هنا، جاءت تسم�تها �عقود االخت�ار، وذلك على ع�س العقود 

 ، التي تكتسب صفة اإللزام في تنف�ذ عقودها. المستقبل�ة

  العقود المستقبل�ة وعقود االخت�ار:-ثالثًا 

�شتر�  أن في الحق للمشتر�  العقد ومحرر. و�ع�ي مشتر�  :�رف�ن هما ب�ن عقد هو: الخ�ار، عقد 
 العقد، على توق�ع لح�ة عل�ه يتفق �سعر مالي، أو ،حق�قي أصل وحدات من عدد له، يب�ع من المحرر، أو

                                                           
) مسعودة بن لخضر، "عقود الخ�ار ودورها في التقل�ل من مخا�ر أسواق رأس المال دراسة ت�ب�ق�ة على بورصة �ار�س 64(

، 2015االقتصاديـة والتجار�ة جامـعـة محمـد خـ�ـضر الجزائر،."، رسالة ماجست�ر مقدمة إلى �ل�ـة العلـوم 2014-2009للفترة 
 وما �عدها. 53ص 

�حث مقدم إلى ملتقى الخر�وم للمنتجات  ،عقود الخ�ارات و�دارة المخا�ر في أسواق رأس المال" ) د. إبراه�م أحمد أنور،"65(
أبر�ل  7 – 6السودان، والذ� ن�مه مر�ز ب�ان للهندسة المال�ة اإلسالم�ة خالل الفترة  –المال�ة اإلسالم�ة، والمنعقد في الخر�وم 

 وما �عدها.  3م، ص 2011
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 في . وللمشتر� الحق)66(الصالح�ة انتهاء تار�خ أو، التنف�ذ تار�خ عل�ه ��لق الحق، تار�خ في التنف�ذ يتم أن
أو ، م�افأة للمحرر، ��لق عل�ه يدفعه تعو�ض مقابل في صالحه غ�ر في التنف�ذ كان إذا العقد، تنف�ذ عدم

أخر�، �م�ن  الصفقة، و�عبارة ق�مة من جزء ول�ست للرد، قابلة وغ�ر التعاقد، عند تدفع الم�افأة وهذه عالوة.
  .العقد تنف�ذ عدم أو تنف�ذ، في الخ�ار حق مقابل في ،المشتر�  يدفعه مبلغعن  القول �إن: الم�افأة هي عبارة

اللح�ة.وه�ذا،  ذات في الم�افأة �خسر فإنه العقد، توق�ع لح�ة منذ الحق هذا على �حصل ولما �ان المشتر� 
تمثل عقود الخ�ار أحد أدوات االستثمار الحديثة، التي تع�ي للمستثمر فرصة الحد من المخا�ر التي يتعرض 
لها، خاصة مخا�ر تغ�ر أسعار األوراق المال�ة التي ير�د ب�عها، أو شرائها في المستقبل، ن��ر مبلغ مع�ن 

وتتفق العقود  .)67(ة و�سمى ثمن الخ�ارغ�ر قابل للرد، يدفع لل�رف الثاني على سب�ل التعو�ض، أو الم�افأ
و�الهما �غ�ي فترة  المستقبل�ة مع عقود الخ�ار في أن �ًال منهما �عتبر نوعًا من عقود المشتقات المال�ة،

. ومع مستقبل�ة، و�ع�ي الحق في شراء، أو ب�ع السلعة محل العقد في تار�خ الحق، �سعر �حدد عند التعاقد
االختالف، سواء من ح�ث �ب�عة االلتزامات التي تنشأ عن �ل منهما، أو من  ذلك، توجد ب�نهما �عض أوجه

 :)68( زاو�ة المخا�ر المح��ة �التعامل ف�هما، و�م�ن حصر أوجه الخالف الرئ�سة ب�نهما ف�مايلي

عند العقد المستقبلي، عقد حق�قي الزم لكل من �رف�ه بتنف�ذ ما تم عل�ه االتفاق،  مد� إلزام�ة تنف�ذ العقد:-1
حلول تار�خ التسو�ة المنصوص عل�ه في العقد، ب�نما يترك عقد الخ�ار لمشتر� الخ�ار، الحق في تنف�ذ العقد 

 من عدمه.

يترتب على العقد المستقبلي صفقة شراء، أو ب�ع فعل�ة تتم ب�ن �رف�ه، إال أنها  الغرض النهائي من العقد:-2
ق�ة تحدد في شرو� العقد. أما عقد الخ�ار، فال يترتب مؤجلة، وتنصب هذه الصفقة على أصول، أو سلع حق�

                                                           
، رسالة ماجست�ر ية والضريبية والشرعية"القانونية والفن،" تن��م عقود االخت�ار من النواحي ودةـد سـس محمـ) زاهرة يون66(

 وما �عدها.  82، ص 2006فلس��ن،  –مقدمة إلى �ل�ـة الدراسات العل�ا �جامعة النجاح الو�ن�ة 
 
) لمز�د من التفاص�ل حول تعر�� عقود االخت�ار راجع. د. خورش�د أشرف إقبال، سوق األوراق المال�ة ب�ن الشر�عة اإلسالم�ة 67(

 وما �عدها. 501، ص 2006ع�ة، م�تبة الرشد، الر�اض المملكة العر��ة السعود�ة، والقوان�ن الوض
أمواج للنشر والتوز�ع، د. محمود فهد مه�دات، "عقود الخ�ارات ودورها في األزمة المال�ة العالم�ة من من�ور إسالمي"،  )68(

 وما �عدها. 27، ص 2012األردن، ال�بعة األولى  –عمان 
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عل�ه، في الغالب، عمل�ة ب�ع، أو شراء فعل�ة، و�نما ينصب العقد على شراء حق شراء، أو حق ب�ع أصل 
 .)69(مع�ن، �شرو� مع�نة

هامشًا يدفع �ل من �رفي العقد المستقبلي للوس�� (ب�ت التسو�ة)، الطب�عة القانون�ة للم�افأة والهام�: -3
مع�نًا بنسبة مع�نة من الق�مة اإلجمال�ة للعقد، لتأم�ن الوفاء �التزامات �ل منهما لآلخر. لكن هذا التأم�ن هو 

�مثا�ة دفعة مقدمة تسترد عند إنجاز التسو�ة لد� انتهاء أجل العقد. أما في عقد الخ�ار، فمشتر� الخ�ار، هو 
 بر هذه العالوة �مثا�ة ثمن عقد الخ�ار. لذا، ال يتم استردادهاوحده فق� من يدفع العالوة، أو الم�افأة، وتعت

)70( . 

ال تتجاوز الخسارة التي يتحملها مشتر� الخ�ار ق�مة العالوة، أو الم�افأة التي يدفعها  مد� ال�سارة:-4
و�ترتب على د. لمحرر الخ�ار. أما خسارة المستثمر في العقد المستقبلي ف�م�ن أن تشمل الق�مة اإلجمال�ة للعق

ذلك، أن المستثمر المضارب في العقود المستقبل�ة، يتعرض لدرجة عال�ة جدًا من المخا�ر، تتجاوز تلك التي 
  .)71(يتعرض لها المستثمر في عقود الخ�ار

 العقود المستقبل�ة وعقد� والمضار�ة السلم : -را�عًا 

المال على تقد�م رأس المال،  عرف المشرع اإلماراتي المضار�ة �أنها: عقد يتفق �مقتضاه رب 
. وعلى ذلك، فهي عقد �جمع ب�ن �رف�ن أحدهما �ملك المال، وال )72(والمضارب �السعي والعمل ابتغاء الر�ح

. �ما عرف المشرع �حسن التجارة، واآلخر �حسن التجارة، وال �ملك المال، ف�تحقق التكامل بهذه الصورة

                                                           
�تب، لندن، ال�بعة األولى  –قندوز، " الخ�ارات، المستقبل�ات، والمشتقات المال�ة األخر�"، إصدارات إ� ) د.عبد الكر�م 69(

 وما �عدها. 115، ص 2017
) مسعودة بن لخضر، "عقود الخ�ار ودورها في التقل�ل من مخا�ر أسواق رأس المال دراسة ت�ب�ق�ة على بورصة �ار�س 70(

، 2015ت�ر مقدمة إلى �ل�ـة العلـوم االقتصاديـة والتجار�ة جامـعـة محمـد خـ�ـضر الجزائر،."، رسالة ماجس2014-2009للفترة 
 وما �عدها. 53ص 

�حث مقدم إلى ملتقى الخر�وم للمنتجات  ،عقود الخ�ارات و�دارة المخا�ر في أسواق رأس المال" ) د. إبراه�م أحمد أنور،"71(
أبر�ل  7 – 6السودان، والذ� ن�مه مر�ز ب�ان للهندسة المال�ة اإلسالم�ة خالل الفترة  –المال�ة اإلسالم�ة، والمنعقد في الخر�وم 

 وما �عدها.  3م، ص 2011
 ) من قانون المعامالت المدن�ة اإلمارتي.693) راجع المادة(72(
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فالسلم هو أحد أنواع الب�وع يتم .وعلى ذلك، )73(التسل�م بثمن معجل اإلماراتي عقد السلم �أنه: ب�ع مال مؤجل
التقس��) الذ� (الب�ع �الب�ع اآلجل ف�ه االتفاق على تعج�ل دفع ثمن السلعة مع تأج�ل تسل�مها، و هو ع�س

يتم ف�ه تقد�م تسل�م السلعة و تأخ�ر قبض الثمن. و��لق عل�ه �ذلك الب�ع الفور� الحاضر الثمن اآلجل 
. و��هر من خالل هذه التعار�� مد� التشا�ه ب�ن العقود المستقبل�ة، وعقد� المضار�ة )74( ”البضاعة

�ن هذه العقود في العديد من أح�امه الصادرة في والسلم.ورغم هذا التشا�ه، إال أن القضاء اإلماراتي قد م�ز ب
المضار�ة عقد يتفق �مقتضاه رب العمل على  هذا الصدد، ح�ث ح�ث قضت المح�مة االتحاد�ة العل�ا �أن:"

تقد�م رأس المال والمضارب �السعي، والعمل ابتغاء الر�ح و�عتبر شر�ًا جوهر�ًا لصحتها، أن ��ون رأس 
تعامل ف�ه. و�جب تسل�مه للمضارب، فال �صح أن ��ون دينًا، أو ود�عة لرب المال المال معلومًا وصالحًا لل

وال�ة التصرف ف�ه �الو�الة عن صاحبه، إال  -�عد تسل�م رأس المال إل�ه  -في ذمة المضارب الذ� يثبت له 
تسل�م أو تسلم، أنه في حالة المضار�ة على شراء و��ع العمالت األجنب�ة والسلع المستقبل�ة ال يتم ف�ها أ� 

وعدم القدرة عل�ها، بل �ستف�د العم�ل من ارتفاع السعر ف�سجل في حسا�ه لد� المصرف المبلغ الناجم عن 
هذا االرتفاع، أو تسجل عل�ه الخسارة في حالة انخفاض السعر؛ مما مؤداه أنها ال تخرج عن المراهنة على 

عقود مراهنة تمثل فرق سعر صرف العمالت ارتفاع أسعار العمالت وانخفاضها. و��ون محل الو�الة 
األجنب�ة دون تسل�م أو تسلم، �ما هو شر� المحل في الشر�عة اإلسالم�ة. �ما أن المتعاقدين في هذه العقود 
المستقبل�ة يتصرفان في العملة المتعاقد عل�ها قبل القبض الغ�ر موجود أصًال و�تبادالن المراكز في التعاقد، 

التصف�ة �ائعًا والبائع مشتر�ًا دون تسلم أو تسل�م، وهي السمات األساس�ة التي تش�ل ف�صبح المشتر� وقت 
جوهر عمل�ات العقود المستقبل�ة في البورصات، ومن شأنها أن تؤد� إلى خلل في عقد الب�ع واختالل في 

هبو�ًا مما يؤد� محله وهو ما يتسم �الغرر والمقامرة؛ ألن هدفها الحق�قي هو المضار�ة على السعر صعودًا و 

                                                           
) 579-568) من قانون المعامالت المدن�ة اإلمارتي.وقد ن�م المشرع اإلمارتي عقد السلم في المواد (856) راجع المادة(73(

 من قانون المعامنالت المدن�ة اإلمارتي.
و ». �ا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه «) وقد ثبتت مشروع�ة ب�ع السلم �الكتاب في قوله تعالى: 74(

من أسلف فل�سلف في ��ل معلوم “قدم المدينة و هم �سلفون في الثمار السنة و السنت�ن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص خار� و مسلم أن النبي رو� الب
أما في االجماع فقد قال ابن المنذر �إجماع أهل العلم على أن السلم جائز و �سم�ه الفقهاء ب�ع ”. و وزن معلوم إلى أجل معلوم

 المحاو�ج.
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من قانون المعامالت  1021/1، 210/1، 205/2إلى ��النها، وعدم ترتب أ� أثر عل�ها عمًال �المواد 
 ".)75(من قانون العقو�ات االتحاد� 4، 3المدن�ة والمادت�ن 

كما قضت المح�مة االتحاد�ة العل�ا في ح�م آخر �أن:" الح�م الم�عون ف�ه قد استخلص من العقد  
الدعو�، واألدلة الم�روحة ف�ها، أن ن�ة ال�رف�ن قد انصرفت إلى المضار�ة على سعر العمالت موضوع 

األجنب�ة اآلجلة �غ�ة الحصول على ر�ح من فروق األسعار، وأن المعامالت التي بوشرت ال تمثل معامالت 
دفع الم�عون ضده حق�ق�ة من ب�ع وشراء، و�نما هي عقود مستقبل�ة للمضار�ة على أسعار العمالت، ولم ي

األول ثمنًا ناجزًا لتلك الصفقات، بل ��تفي �إيداع تأم�ن �غ�ي، ما قد ��رأ من خسائر عند تصف�ة العقود 
المستقبل�ة. وأن مثل هذه العقود ل�ست من عقود السلم الجائزة شرعًا، وال تقاس عل�ها؛ ألن ب�ع السلم ب�ع أجل، 

الحال في هذه الدعو�، أن المشتر� ال يدفع ثمنًا حاًال وقت التعاقد، وهو المسلم ف�ه �عاجل، وهو رأس المال، و 
وال يتسلم سلعة عند حلول األجل.و�ذلك، فإن هذا التصرف ال �عتبر ب�عًا ألجل، و�نما هو مجرد مقامرة على 

على التنبؤ �ما قد ��ون عل�ه حال األسعار ز�ادة، أو نقصًا لمحاولة االستفادة من فروق األسعار للحصول 
ر�ح، وأن السلع التي تجر� عل�ها المضار�ة �العقود المستقبل�ة ل�ست مقصودة لذاتها، وال �جر� تسل�مها للمشتر� 
عند حلول األجل مما �جعل مثل هذه المعامالت مشو�ة �الغرر والمقامرة، وخلص الح�م الم�عون ف�ه صح�حًا 

ائغة، ولها سندها من أوراق الدعو�، وتكفي لحمله، إلى ��الن العقد لعدم مشروع�ة محله. و�ذ �انت أسبا�ه س
فإن ما تث�ره ال�اعنة حول مشروع�ة العقد المشار إل�ه، ��ون جدًال في فهم الواقع في الدعو�، وتقدير األدلة 

. و�فهم من هذه األح�ام، )76(المقدمة ف�ها مما تستقل �ه مح�مة الموضوع، وال تجوز إثارته أمام مح�مة النقض"
ضاء اإلماراتي م�ز ب�ن العقود المستفبل�ة وعقد� المضار�ة والسلم، ح�ث أ��ل العقود المستقبل�ة التي أن الق

تقوم فق� على محض المضار�ة على فروق األسعار، ح�ث اعتبرها مجرد مقامرة على التنبؤ �ما قد ��ون عل�ه 

                                                           
-10-16جلسة  ، قضائ�ة 24 لسنة  751ل�عن رقم ا ،االتحاد�ة العل�ا، األح�ام المدن�ة والتجار�ة ) راجع: ح�م المح�مة75(

 .2212ص ، الجزء الرا�ع، 27  ، م�تب فني 2005
-11-8قضائ�ة، جلسة  24لسنة  509المح�مة االتحاد�ة العل�ا، األح�ام المدن�ة والتجار�ة، ال�عن رقم  ) راجع: ح�م76(

األح�ام المدن�ة ، تحاد�ة العل�االمح�مة االح�م ، وان�ر في نفس المعنى أ�ضًا، 2415، الجزء الرا�ع، ص 27، م�تب فني 2005
 .2420 ص ، الجزء الرا�ع،27م�تب فني  ،2005-11-8جلسة ، قضائ�ة 24لسنة  536ال�عن رقم ، والتجار�ة
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صول على األر�اح، ب�نما أجاز هذا حال األسعار ز�ادة، أو نقصًا لمحاولة االستفادة من فروق األسعار للح
 القضاء عقد� المضار�ة والسلم لتوافر الضوا�� التي حددها المشرع في تن��مه لهذين العقدين.

أما و�ذلك نكون قد انته�نا من المحبث األول من هذه الدراسة والذ� تناولنا ف�ه ماه�ة العقود المستقبل�ة. 
 .فنعرض لها في المبحث القادم ما يتعلق �األح�ام القانون لهذه العقود،

 المبحث الثاني 

 األح�ام القانون�ة للعقود المستقبل�ة

 تمه�د وتقس�م:

نتناول في هذا المبحث األح�ام القانون�ة للعقود المستقبل�ة، من ح�ث ب�ان: الخصائص الجوهر�ة التي 
ينقسم هذا المبحث إلى الم�لب�ن تتحلي بها هذه العقود، والمراحل التي تمر بها حتى يتم انعقادها. و�ذلك، 

 اآلت��ن:

 خصائص العقود المستقبل�ة الم�لب األول:      
 الم�لب الثاني: إبرام العقود المستقبل�ة     

 المطلب األول 
 خصائص العقود المستقبل�ة

نتناول في هذا الم�لب خصائص العقود المستقبل�ة، سواء أكانت خصائص عامة، أم خاصة، على 
 اآلتي:التفص�ل 

 ال�صائص العامة للعقود المستقبل�ة: – أوال

تتحلي العقود المستقبل�ة �مجموعة من الخصائص العامة التي تشترك ف�ها مع الكث�ر من العقود  
األخر�، تتمثل في �ونها الزمة ل�رف�ها، ومن عقود اإلذعان، ومن العقود المسماة، والملزمة للجانب�ن، فضًال 

 لش�ل�ة، وذلك، على التفص�ل اآلتي: عن �ونها من العقود ا
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 العقود المستقبل�ة من العقود الالزمة:-1

عرف المشرع اإلماراتي العقد الصح�ح �أنه:"العقد المشروع �أصله ووصفه �أن ��ون صادرًا من ذ�  
صفة مضافًا إلى محل قابل لح�مه، وله غرض قائم وصح�ح ومشروع وأوصافه صح�حة، ولم �قترن �ه شر� 

والعقد الصحيح النافذ ، ينقسم العقد الصحيح النافذ إلى نوعين هما: العقد الصحيح النافذ الالزم. و)77(له" مفسد
فالعقد الالزم، هو الذ� ال �جوز ألحد المتعاقدين الرجوع ف�ه، وال تعديله، وال فسخه، إال �التراضي، غير الالزم. 

لصح�ح غ�ر الالزم، فقد عرفه المشرع اإلماراتي أما العقد ا .)78(أو التقاضي، أو �مقتضى نص في القانون 
 .)79(العقد الذ� �جوز ف�ه ألحد المتعاقدين أو لكل�هما أن �شتر� ف�ه  حق فسخه دون تراض أو تقاض" �أنه:"

عقد الوكالة ل: العقد مثإنهاء إذ أن هناك عقودًا يستطيع المتعاقد ، وعدم اللزوم أما ناتج عن طبيعة العقد
أو ، ار ألحد المتعاقدينـإنهاء العقد. وقد يرجع عدم اللزوم إلى وجود خيل أو الموكل، يه الوكيذي يستطيع فـال

 . )80(خ�ار الرؤ�ة، أو خ�ار الشر�ل: كالهما بإنهاء العقد مث
                                                           

ح�م مح�مة تم��ز دبي،  األح�ام  في هذا المعنى، ) من قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي. وان�ر209) راجع: المادة (77(
 1442الثاني، ص الجزء ،  19م�تب فني .2008-10-14، جلسة قضائ�ة   2008  لسنة  60 ال�عن رقم المدن�ة والتجار�ة،

األح�ام ح�م مح�مة نقض أبو �بي،  ) من قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي. وان�ر في هذا المعنى،267) راجع: المادة (78(
 .290األول، ص الجزء ،  3م�تب فني .2009-2-26، جلسة قضائ�ة   2008  لسنة 647 ال�عن رقم المدن�ة والتجار�ة،

ح�م مح�مة نقض  ) من قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي. وان�ر في هذا المعنى،218) راجع: الفقرة األولى من المادة (79(
الجزء ،  3م�تب فني .2009-2-26، جلسة قضائ�ة   2008  لسنة 647 ال�عن رقم ة،أبو �بي، األح�ام المدن�ة والتجار�

 .290األول، ص 
، 222، 221، 220، 219، 218من المقرر وفق ما تقضي �ه المواد ) وت�ب�قًا لذلك، قضت مح�مة تم��ز دبي �أن: "80(

أحد عاقد�ه، أو �ل�هما رغم صحته ونفاذه، إذا شر� من قانون المعامالت المدن�ة أن العقد ��ون غ�ر الزم �النسبة إلى  224/1
له حق فسخه دون تراض، أو تقاض ولكل منهما أن �ستقل �فسخه، إذا �ان ��ب�عته غ�ر الزم �النسبة إل�ه، أو شر� لنفسه خ�ار 

خ�ار الشر� لنفسه أو فسخه. وفي العقود الالزمة التي تحتمل الفسخ �جوز للمتعاقدين أو أليهما، أن �شتر� في العقد، أو �عده 
لغ�ره المدة التي يتفقان عل�ها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة، جاز للقاضي تحديدها �بقًا للعرف. وأنه، إذا شر� الخ�ار لكل 
المتعاقدين في عقود المعاوضات المال�ة، فال �خرج البدالن عن ملكهما، فإن جعل ألحدهما، فال �خرج ماله من ملكه، وال يدخل 

اآلخر في ملكه. �ما أن لصاحب خ�ار الشر� الحق في فسخ العقد، أو إجازته فإن اختار اإلجازة لزم العقد مستندا إلى وقت  مال
نشوئه، و�ن اختار الفسخ انفسخ العقد، واعتبر �أن لم ��ن. وأنه، إذا �ان الخ�ار مشرو�ًا لكل من المتعاقدين �أن اختار أحدهما 

زه اآلخر، و�ن اختار اإلجازة �قى لآلخر خ�اره مدة الخ�ار. و�شتر� لصحة الفسخ اخت�اره في مدة الفسخ انفسخ العقد ولو أجا
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و�ت�ب�ق هذه القواعد على العقود المستقبل�ة، لوجدنا أن هذه التوع من العقود تنتمي إلى �ائفة العقود  
 ل�رف�ها، ح�ث ال �جوز أل� من أ�رافها الرجوع عن العقد دون تراض أو تقاض، فالعقد المستقبليالالزمة 

��ون الزمًا ل�رف�ه، و�جب عل�هما تنف�ذ مقتضاه في التار�خ المتفق عل�ه، ووصف العقد �المستقبل من�ور ف�ه 
 إلى وقت تنف�ذه، ال إلى وقت إبرامه.

 ن:العقود المستقبل�ة من عقود اإلذعا-2

عقود اإلذعان، هي ص�غة من ص�غ إبرام العقود، تعتمد على استخدام أنموذج نم�ي للعقد، �قوم  
�إعداده أحد �رفي العالقة التعاقد�ة �صورة منفردة، و�عرضه على ال�رف اآلخر، الذ� ل�س له إال الموافقة 

أو الشرو� واألح�ام التي يتضمنها،  ف�ه، عل�ه �ما هو، أو رفضه، دون أن ��ون له أن �غ�ر في العبارات الواردة
وال أن يدخل في مجاذ�ة، أو مساومة حق�ق�ة على شرو�ه مع ال�رف المعد لهذا العقد. ولذلك، وصفت هذه 

 . )81(العقود "�اإلذعان"

و�ذا ما �بقنا هذه القواعد على العقود المستقبل�ة، لوجدنا أنها مجموعة من الشرو� العامة ، التي  
ات وواقع األسواق المال�ة، والم�تو�ة في ص�غ معدة سلفًا، والم�بوعة �أعداد ضخمة تستعمل استقرت في عاد

.أ� أنها عبارة عن  )82(كنماذج للعقود المستقبل�ة، و�قوم على إعدادها (ب�وت التسو�ة)، أو غرف المقاصة
جاب وقبول، ومحل ص�وك م�تو�ة على غرار عقود اإل�جار والب�ع ، وتتضمن �افة أح�ام عقد الب�ع من إ�

                                                           
الخ�ار، وعلم ال�رف اآلخر �ه إن �ان الفسخ �القول، وال �شتر� ف�ه التراضي، أو التقاضي. �ما أنه �حق للمتعاقدين أن يتقايال 

لمتعاقدان إلى الحالة التي �انا عل�ها قبل العقد، وذلك عمًال �أح�ام المواد العقد برضاهما �عد انعقاده. فإذا فسخ العقد، أع�د ا
  317 ال�عن رقم ح�م مح�مة تم��ز دبي،  األح�ام المدن�ة والتجار�ة،. راجع: من القانون المشار إل�ه" 274، 269، 268
 .441األول، ص الجزء ،  17 م�تب فني .2006-3-5، جلسة قضائ�ة   2005  لسنة

الفق�ه وق�ل: إن أول من أ�لق عل�ها هذا المسمى، هو  ،un contrat d'adhésion ��لق على التعاقد �اإلذعان �الفرنس�ة) 81(
في م�لع القرن العشر�ن، راجع: د.عبد الرزاق أحمد السنهور�،" ن�ر�ة العقد، منشورات الحلبي  saleilles الفرنسي سالي الفرنسي

 . 279، ص 277، بند 1998الثان�ة  الحقوق�ة"، ب�روت، لبنان، ال�بعة
�حث مقدم  العقود النم��ة لألدوات المال�ة اإلسالم�ة"، ،"عبد البار� بن محمد علي مشعل) لمز�د من التفاص�ل، راجع:  د. 82(

والمنعقد في مملكة البحر�ن، والتي ن�مته ه��ة المحاسبة  ، المؤتمر السادس لله��ات الشرع�ة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة إلى
 وما �عدها. 9م ، ص2007يناير  15 – 14والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة خالل الفترة 
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والتزامات ال�رف�ن، وأسباب االنتهاء والضمانات، والجزاءات، وأسباب انتفاء المسؤول�ة، وما على المتعاقدين 
إال إدراج اسم�هما، والتوق�ع، وملئ الب�انات، �الكم�ة، والثمن، وم�عاد التسل�م. ولجأت بورصات العقود المستقبل�ة 

، وقامت هذه )83(حتي تضمن توف�ر سوق منت�م لهذا النوع من العقودإلي ص�اغة العقود ��ر�قة نم��ة، 
 البورصات بتضم�ن تلك العقود شروً�ا أساس�ة تتمثل ف�ما يلي: 

 شرو� التسل�م:  –أ 

ال شك أن شرو� التسل�م، تعتبر من أهم الشرو� التي يتم النص عل�ها في العقود المستقبل�ة، وتتضمن  
س�تم التعامل ف�ها على العقد، والفترة الزمن�ة التي ينبغي أن يتم ف�ها التسل�م، والوس�لة هذه الشرو�، الشهور التي 

 الفعل�ة التي �م�ن بها للبائع تسل�م السلعة، ودرجة جودتها. و�تم تحديد شرو� التسل�م بواس�ة إدارة البورصة

ل�ة الواردة على األصول المال�ة، .ومن األهم�ة �م�ان، اإلشارة إلى أن شرو� التسل�م في العقود المستقب)84(
ل�ست جامدة، فالورقة المال�ة محل التعاقد، قد تحل محلها ورقة مال�ة أخر�، بل وقد تمتد المرونة إلى تار�خ 

 .)85(التسل�م أ�ضًا 

 حدود تقلب األسعار:  -ب

لشر� المتعلق هو ا ،إن من أهم الشرو� التي تحرص إدارة البورصات على إدراجها في العقود المستقبل�ة 
�حدود تقلب األسعار، ح�ث يتم وضع حد أدنى للتغ�رات السعر�ة، يتفاوت حسب محل التعاقد، وحدًا أقصى 
للتغ�رات السعر�ة التي تحدث خالل يوم واحد.  ب�د أنه توجد �عض العقود ال تخضع أسعارها لقاعدة الحد 

 . )86(األقصى، مثل العقود على مؤشرات السوق 

                                                           
(83) JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op. cit, 
p.55.                                                                                 

) ومن األمثلة الدالة على ذلك، في عقود أذونات الخزانة، ��ون التسل�م واجبًا خالل الثالثة أ�ام التال�ة لثالث يوم اثن�ن في 84(
 ان�ر: الشهر المحدد للتسل�م.

 ERWAN LE SAOUT, Introduction aux marchés financiers, op. cit, p. 55. 
(85)RICHARD BRUYÈRE, "Les produits dérivés de crédit", op. cit, p. 37.      
(86)MONDHER BELLALAH et YVES SIMON, Options, contrats à terme et gestion des risque, 
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 الهام� المبدئي:  –ج 

ُ�قصد �الهامش المبدئي، المبلغ الذ� �جب على المستثمر في العقود المستقبل�ة إيداعه في حساب  
مصرفي، وال �جوز له التصرف �الرص�د، إال �عد انتهاء سر�ان مفعول العقد. وتحرص بورصات العقود 

يدفعه �ل من ال�رف�ن لب�ت التسو�ة الذ� الذ�  )87(المستقبل�ة على النص في هذه العقود على هذا الهامش
يتعامل معه. وتختلف ق�مة الهامش المبدئي �اختالف السلعة، أو الورقة المال�ة محل التعاقد.والغرض األساسي 
للهامش هو تحق�ق مبدأ اإللزام في العقود المستقبل�ة، ح�ث ُ�عبر إيداع المبلغ عن حسن ن�ة المستثمر، ورغبته 

 .)88(�شرو� العقد، سواء أكان المستثمر مشتر�ًا أم �ائعأ الجادة �االلتزام

 وحدة التعامل: -د

�عد تحديد وحدة التعامل من البنود المهمة التي تحرص بورصات العقود على النص عل�ها في الص�غة  
�اختالف محل النم��ة للعقود المستقبل�ة، و�قصد بها، الكم�ة والوحدة التي تقاس بها م�ونات العقد التي تختلف 

�ن، وفي أذونات الخزانة األمر���ة ما  5000التعاقد، مثل: أن يتضمن العقد الواحد للتعامل في القمح على 
 .)89( ق�مته مل�ون دوالر، وه�ذا

 حدود المعامالت:  –ه 
                                                           
Economica, France, 2000,p.70. 

 . initial margin  ) ��لق عل�ه �اإلنكل�ز�ة87(
وهو مبلغ منخفض نسب�ًا �الق�اس  Initial Margin) من الجدير �الذ�ر، أنه يوجد نوعان من الهامش هما: الهامش المبدئي 88(

وهو الحد األدنى لما : Maintenance Margin% من ق�مة العقد. وهامش الوقا�ة 10-5إلى حجم العقد، ح�ث يتراوح ب�ن الـ 
�م�ن أن �صل إل�ه رص�د الهامش، فإذا انخفض رص�د الهامش المبدئي عن هذا الحد، ف�جب إيداع مبلغ إضافي، �ما ��في 

وعادة ما ��ون الهامش ب�ن أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للب�ع  إلعادة الرص�د إلى المبلغ الم�لوب، حسب الهامش المبدئي.
المستقبل�ة، و�ستثنى من ذلك، العقود المستقبل�ة الواردة على العمالت. وتتغ�ر األسعار عادة وفقا لعوامل ض�قًا لمع�م العقود 

د.عبد الكر�م قندوز، " الخ�ارات، المستقبل�ات، والمشتقات المال�ة األخر�"، مرجع  العرض وال�لب. لمز�د من التفاص�ل راجع:
 .135سابق، ص 

(89)JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op. cit.,p.170.                   
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تحرص بورصات العقود المستقبل�ة على ب�ان حدود المعامالت المتعلقة بهذه العقود، و�قصد �حدود  
 .)90(الت ب�ان الحد األقصى لعدد عقود المضار�ة التي �م�ن أن تكون ب�د مستثمر واحدالمعام

 العقود المستقبل�ة من العقود المسماة:-3

هي تلك العقود التي ن�مها المشرع �قواعد خاصة، �اإلضافة إلى القواعد التي تن�م ، العقود المسماة 
مع�نًا مثل عقد الب�ع. فل�س المقصود، إذًا، هو وجود اسم خاص العقد بوجه عام، وخلع عل�ها �التالي اسمًا 

لهذه العقود، و�نما وجود تن��م تشر�عي خاص، الذ� �ستتبع أن ��ون لها اسمًا خاصًا.أما العقود غ�ر المسماة، 
تي تن�م فهي العقود التي لم ين�مها المشرع �قواعد خاصة، ولم �خلع عل�ها اسمًا خاصًا، و�نما تر�ها للقواعد ال

. و�ذا ما �بقنًا هذه القواعد على العقود المستقبل�ة، لوجدنا )91(العقد بوجـه عـام ومن أمثلتها عقد النزول في فندق
أن التعاقد عل�ها يتم في األسواق المال�ة المن�مة (البورصات)، وهي أسواق لها قواعد، وأح�ام تن�م �افة العقود 

 نها، ��ب�عة الحال، العقود المستقبل�ة.التي تتم داخل السوق المن�م، ومن ب�

 العقود المستقبل�ة من العقود الملزمة للجانب�ن:-4

العقد الملزم للجانب�ن، هو ذلك العقد الذ� ُينشئ ح�ن إبرامه، التزامات متقابلة في ذمة �ل من عاقد�ه.  
قد عن العقد الملزم ل�رف واحد، ، و�ختلف هذا الع)92(ولذلك، ��لق عل�ه العقد التبادلي. ومثال ذلك: عقد الب�ع

والذ� ينشئ، ح�ن إبرامه، التزامًا على عاتق أحد عاقد�ه فق�، دون المتعاقد اآلخر. ف��ون أحدهما مدينًا غ�ر 
دائن، و��ون اآلخر دائنًا غ�ر مدين. ومن أمثلة ذلك: عقد الو�الة �غ�ر أجر، ح�ث يلتزم الو��ل �الق�ام �عمل 

للعقود المستقبل�ة،  ون أن يلتزم المو�ل �شيء. و�استقراء القواعد القانون�ة المن�مةقانوني لحساب المو�ل، د
ينب�ن لنا أنها عقود ب�ع، و��ب�عة الحال تكون ملزمة لل�رف�ن، ولكن ما تمتاز �ه هذه العقود، هو وجود ب�ت 
                                                           

 . 96) د. الش�خ ولد محمد المختار،" أح�ام التعامل في العقود المستقبل�ة"، مرجع سابق، ص 90(
) د. عبد الناصر الع�ار،" مصادر االلتزام اإلراد�ة في قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي"، م�بوعات جامعة اإلمارات، 91(

 . 80، ص 2000ال�بعة الثان�ة 
واالستحقاق، وضمان الع�وب الخف�ة في المب�ع، ب�نما يلنزم ) يلتزم البائع بنقل الملك�ة، وتسل�م المب�ع، وضمان التعرض 92(
مشتر�، بدفع الثمن، وتسلم المب�ع، ونفقات عقد الب�ع. ولمز�د من التفاص�ل، راجع د. عدنان سرحان، أح�ام الب�ع في قانون ال

 وما �عدها.  141، ص 2013ناشرون، األردن، ال�بعة الثالثة -المعامالت المدن�ة اإلماراتي"، اآلفاق المشرقة
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م البائع، حتى �ضمن تنف�ذ التسو�ة الذ� �قف �مثا�ة البائع أمام المشتر�، �ما �قف أ�ضا �مثا�ة المشتر� أما
 العقد. 

 العقود المستقبل�ة من العقود ال��ل�ة:-5

العقد الرضائي، هو الذ� ��في التراضي ، ف)93(تنقسم العقود بوجه عام إلى عقود رضائ�ة وعقود ش�ل�ة 
العقد، دون وحده النعقاده، دون االعتداد ��ر�قة التعب�ر عن اإلرادة، إذ �مجرد ت�ابق إرادتي العاقدين، ينشأ 

. أما العقد الش�لي، فهو الذ� ال ��في التراضي النعقاده، و�نما يلزم �اإلضافة )94(التوقف على است�فاء إجراء آخر
إلى التراضي، اتباع ش�ل خاص يتصل �التعب�ر عن اإلرادة، إما �ح�م القانون، أو �اتفاق ال�رف�ن. والغالب 

د ��ون هذا المحرر رسم�ًا. و�ذا �انت رضائ�ة العقود هي المبدأ في الش�ل أن يتمثل في �تا�ة محرر العقد، وق
. وتبرر هذه الش�ل�ة أح�انًا، �أهم�ة تنب�ه أحد العاقدين أو �الهما )95( العام، فإن الش�ل�ة تعتبر استثناء عل�ه

و�استقراء القواعد المن�مة  .)96( إلى خ�ورة ما �قدم عل�ه من إبرام العقد، �ما هو الشأن في الرهن التأم�ني
                                                           

هو الذ� ال ��في التراضي وحده النعقاده، و�نما يلزم فوق ذلك، تسل�م الشيء ) و�ضاف إلى هذين النوع�ن، العقد الع�ني، و 93(
) من قانون المعامالت المدن�ة على أنه:" تتم اإلعارة 850محل التعاقد. ومن أمثلة العقد الع�ني: عقد اإلعارة ح�ث نصت المادة (
د.عدنان سرحان؛ د.على أحمد المهداو�؛ د.يوسف راجع  �قبض الشيء المعار، وال أثر لإلعارة قبل القبض". ولمز�د من التفاص�ل،

الشارقة، ال�بعة  –محمد قاسم عب�دات،"الموجز في شرح مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدن�ة االتحاد�"، م�تبة الجامعة 
 . 200، ص 2015األولى 

ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة"، الجزء األول، ) راجع: د.عبد الخاق حسن أحمد،" الوج�ز في شرح قانون المعامالت المدن�94(
 وما �عدها. 22، ص 2005مصادر االلتزام، ال�بعة الثالثة 

 وعندئذ العقد، النعقاد الش�ل�ة شر�اً  تكون  فقد و�ائف عدة، األخ�رة لهذه إن ح�ث ،الش�ل�ة من المشرع أغراض وتتفاوت )95(
 ،لإلثبات الش�ل�ة الرهن التأم�ني. وقد تكون  عقد في كما هو الحال راعاة هذه الش�ل�ة،م تم إذا إال، ينتج أثره وال العقد ينعقد ال

التصرفات التي تز�د ق�متها  إلثبات الكتا�ة �شتر� كأن مع�نًا، ش�الً  أن يتخذ القانوني التصرف إلثبات �ستلزم المشرع أن وتعني
 �رف�ه، ب�ن ف�ما صح�حاً  ينعقد التصرف الحالة، هذه وفي القانوني، التصرف لنفاذ شر�اً  الش�ل�ة تكون  وقد عن حد مع�ن،

ش�ل مع�ن. ولمز�د من التفاص�ل حول الش�ل�ة راجع: د. حسني محمود عبد الدا�م عبد الصمد،  �اتخاذ إال نافذاً  �صبح ال ولكنه
 24ص .2010 كر الجامعي �األس�ندر�ة"الش�ل�ة في إبرام التصرفات دراسة مقارنة وموازنة �القانون الوضعي وفقهه"، دار الف

 وما �عدها. 
(96) راجع: د الشهابي إبراه�م الشرقاو�، "مصادر االلتزام اإلراد�ة في قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي، العقد والتصرف 
 االنفراد�"، اآلفاق المشرقة ناشرون، ال�بعة الرا�عة 2014. ص 44 وما �عدها. 
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للعقود المستقبل�ة، يتب�ن لنا أنها من العقود الش�ل�ة التي �جب أن تبرم وفق �ر�قة مع�نة وداخل أسواق محددة 
كما سنر� عند الحديث عن مراحل إبرام العقود المستقبل�ة.وعلى ذلك، فهي من وجهة ن�رنا تعد من العقود 

ببورصة العقود المستقبل�ة، و�دون هذه ة، تنص عل�ها اللوائح الخاصة الش�ل�ة التي تت�لب إجراءات مع�ن
 اإلجراءات ال �م�ن أن تنعقد العقود المستقبل�ة.

 ال�صائص ال�اصة �العقود المستقبل�ة: – ثان�اً 

تتحلي العقود المستقبل�ة �مجموعة من الخصائص التي تم�زها عن غ�رها، وتتمثل في انعقادها  
لني، وأن التعامل ف�ها يتم من خالل شر�ات السمسرة، و�تم تحديد سعر الشراء بدقة، ��ر�قة المزاد الع

وال�ب�عة الخاصة للسلعة محل التعاقد، فضًال عن ال�ر�قة النم��ة لص�اغة العقود، وذلك على التفص�ل 
 اآلتي: 

 العقود المستقبل�ة تنعقد ��ر�قة المزاد العلني: -1
، عن �ر�ق وس�اء أو )97(بل�ة أنها تنعقد ��ر�قة المزاد العلني المفتوحإن أهم ما �م�ز العقود المستق 

تـُو�ل إل�ها عادة تن��م التسو�ات التي تتم يوم�ًا ب�ن �رفي العقد. و�قوم مشتر� و�ائع العقد  )98(ب�وت مقاصة
المستقبلي �االتفاق على سعر العقد المعني، من خالل مزاد تنافسي يتم في البورصة،  وتجر� المفاضلة ب�ن 

 ض وال�لب.أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للب�ع. وتتغ�ر األسعار عادة وفقا لعوامل العر 

 التعامل في العقود المستقبل�ة يتم من خالل شر�ات السمسرة: -2

ال شك أن ضمان تنف�ذ االلتزامات المتبادلة ب�ن �رفي العقد المستقبلي، وهما المشتر� والبائع، �عد  
نًا من األمور الجوهر�ة. ولذلك، يلتزم �ل منهما عادة �أن �سلم الوس�� في تار�خ نشوء العقد هامشًا مع�

تصف�ة العقد. و�قوم الوس�� عادة �إجراء  من الق�مة اإلجمال�ة للعقد، وال يتم استرداده إال عند تسو�ة أو)99(
تسو�ة يوم�ة ب�ن �رفي العقد تع�س التغ�رات السعر�ة التي تحدث على سعر العقد. ومن ثم، يؤثر ذلك على 
                                                           

 .open outcry) ��لق على هذه ال�ر�قة �اإلنجل�ز�ة 97(
 . clearing houses ) ��لق علي هذه ال�ر�قة �اإلنجل�ز�ة98(
 % من الق�مة اإلجمال�ة للعقد15 – 5وتتراوح ق�مته عادة ب�ن  margin) ��لق على هذا الهامش �اإلنجل�ز�ة 99(
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ل في سوق العقود المستقبلة، إال من خالل رص�د �ل منهما في سجالته، وعلى هذا األساس ال سب�ل للتعام
 . )100(ب�وت السمسرة 

 التحديد الدق�ق لسعر الشراء:  -3
تتم�ز العقود المستقبل�ة، �أن الشراء ف�ها يتم �سعر محدد، متفق عل�ه مسبقًا في تار�خ التعاقد، على  

لب األسعار وتغ�رها، إذ ال ، و�ذلك يتم تجنب أو تخف�ض مخا�ر تق)101(أن يتم التسل�م في تار�خ الحق محدد
 ين�ر إلى السعر في السوق الحاضر عند التنف�ذ، والذ� قد ��ون مرتفعًا. 

 ال�ب�عة الخاصة �السلعة محل التعاقد:  -4
إذا �ان من المم�ن إبرام عقود مستقبل�ة على أ� سلعة، إال أن هناك القل�ل من السلع تتوافر ف�ها  

 : )102(�مة للعقود المستقبلة، ومن أهمهاالشرو� التي تناسب األسواق المن

 أن يوجد �لب نش� على السلعة �ما �حقق الس�ولة لسوقها.-أ 

 قابل�ة السلعة للتخز�ن �ما يت�ح توف�رها في التار�خ المحدد في العقد.   –ب

 أن تكون السلعة قابلة للتنم��، من ح�ث الكم�ة والجودة.-ج 

 �حجمها.أن تكون السلعة ذات ق�مة مقارنة  –د 

ومن خالل هذه الشرو�، يتضح لنا أن هذه األسواق تناسب سلعًا مع�نة، مثل: المنتجات الزراع�ة،  
والقمح، والشع�ر، و�ذلك العمالت واألوراق المال�ة والذهب  و�صفة خاصة البن، والشا�، والذرة، والب�ا�س،

 . )103(والفضة والنف�
                                                           

 )100(.      , p. 33op. cit.RICHARD BRUYÈRE, Les produits dérivés de credit,  
 .110) د. الش�خ ولد محمد المختار،" أح�ام التعامل في العقود المستقبل�ة"، مرجع سابق، ص101(
�حث مقدم إلى ندوة د.عبد الستار عبد الكر�م أبو غدة، "السلع الدول�ة وضوا�� التعامل ف�ها"،  ) لمز�د من التفاص�ل راجع:102(

سبتمبر  7-6يومي ه�لتون جدة �المملكة العر��ة السعود�ة، د اإلسالمي، والمنعقدة �فندق البر�ة التاسعة والعشرون لالقتصا
 وما �عدها. 2، ص 2008

(103) MONDHER BELLALAH et YVES SIMON, Options, contrats à terme et gestion des risque, 
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�اعتبارها  صائص التي تتحلى بها العقود المستقبل�ة،و�ذلك العرض، نكون قد ألق�نا الضوء على الخ 
 أحد أهم أنواع عقود المشتقات المال�ة، و�ح�ن لنا اآلن أن نتعرض إلبرام هذا النوع من العقود.

 المطلب الثاني 

 إبرام العقود المستقبل�ة
وعقود المشتقات لما �انت العقود المستقبل�ة تتحلى �خصائص تم�زها عن غ�رها من العقود �صفة عامة،  

المال�ة �صفة خاصة. لذا، فإن إبرام هذا النوع من العقود �حتاج إلى تفص�ل خاص، نعرض له من خالل ب�ان: 
العناصر الجوهر�ة للعقود المستقبل�ة، وتحديد المشار��ن في أسواقها، واإلجراءات التمه�د�ة والتنف�ذ�ة إلبرام مثل 

 اآلتي:هذا النوع من العقود، وذلك على النحو 
 العناصر الجوهر�ة للعقود المستقبل�ة: –أوًال 

السلعة اتفاقات ب�ن مستثمر�ن ومؤسسات مقاصة الستالم، أو تسل�م تتم�ز العقود المستقبل�ة ��ونها  
العناصر الجوهر�ة ، و�ذلك نست��ع أن نخلص إلى أن في وقت الحق مستقبًال، و�سعر محدد سلفاً  محل التعاقد،

  ف�ما �أتي: �ة تتمثلللعقود المستقبل

 وهم: مؤسسة المقاصة، والبائع، والمشتر�. أطراف العقد- 1 

 السلع واألوراق المال�ة التي يتم التعاقد عل�ها. الذ� يتمثل في محل التعاقد - 2 

 التسل�م. ، وهي: زمان، وم�ان، و�ر�قةالب�نات المتعلقة �التسل�م – 3 

 .)104(أو التسو�ة الكم�ة وسعر التنف�ذ - 4

                                                           
op. cit. p. 730. 

                   
 
 
 .350، مرجع سابق، ص العثماني، "عقود المستقبل�ات في ضوء الشر�عة اإلسالم�ة") راجع: د. محمد تقي 104(
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 الم�ار�ون في أسواق العقود المستقبل�ة:-ثان�اً 

�شارك في أسواق العقود المستقبل�ة ممثلون عن شر�ات سمسرة رئ�سة، و�نوك، ومؤسسات استثمار�ة،  
�العمولة، ووس�اء، أو سماسرة  العقود المستقبل�ةو�عض المتعامل�ن المستقل�ن. والبد من ترخ�ص �ل من تجار 

. و�ست��ع أ� شخص التعامل �العقود المستقبل�ة، من خالل في العقود المستقبل�ةلتعامل القاعة من قبل ه��ة ا
أحد السماسرة، والذ� ��ون في العادة أحد أعضاء بورصة العقود المستقبل�ة. ومع ذلك، فإن مع�م التعامل في 

لسنا وه�ذا، فإننا في العقد المستقبلي  .)105(مثل هذا النوع من العقود يتم بواس�ة البنوك أو المؤسسات المال�ة
لعقود المستقبل�ة العديد من األ�راف التي �جدر �شترك في أسواق ا�صدد عقد تقل�د�، ف�ه �رف�ن فق�، و�نما 

المشار�ون في سوق العقود المستقبل�ة و�نقسم بنا أن نتعرض لهم حتي نتعرف علي دور �ل منهم في هذه العقود.
التجار و  )107( المتوق�نو  )106( : المحتا��ن. و�تمثل هؤالء المشار��ن في�حسب احت�اجهإلى عدة أقسام، �ًال 

  وذلك على التفص�ل اآلتي: ،)108( األساس��ن

 المحتاطون:  – 1

أو �خ��ون للحصول على سلع مستقبل�ة سلع، �قصد �المحتا��ن، األشخاص والشر�ات الذين لديهم  
مع�ن. ومن ثم، التخلص من السلع التي ال �حتاجون إل�ها، أو استهالك هدف تثب�ت السعر على مستو� ب نقدًا،

أنفسهم مخا�ر تقلب األسعار  جنبوا من جهة،��ون المحتا�ون،  ة�هذه ال�ر�قو  ما يز�د عن الم�لوب الحقًا.
في المستقبل القر�ب. ومن جهة أخر�، حددوا تكلفة اإلنتاج والسعر الذ� سوف يتم �رحه لتلك المنتجات. 

وتقل�ل مخا�ر  ،جاه رغباتهماتن �انت في إالمحتا�ون فرص تحق�ق م�اسب من تغ�ر األسعار،  و�ذلك �ضمن
 .)109(تجاه العام للسعرتغ�ر اال

                                                           
 بها ". مرجع سابق، ص 9 وما �عدها. التعامل الدول�ة، وضوا�� (105) راجع: د. محمد عبد المنعم أبو ز�د،"السلع

 .Hedgers) ��لق عل�هم �اإلنجل�ز�ة 106(
 .  Speculators) ��لق عل�هم �اإلنجل�ز�ة 107(
 .   Floor Traders��لق عل�هم �اإلنجل�ز�ة ) 108(
) د.عبد الكر�م قندوز، " الخ�ارات، المستقبل�ات، والمشتقات المال�ة األخر�"، مرجع سابق، ص 109( 
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 المتداولون: – 2

الحصول على أر�اح على المد� القص�ر، من خالل ب�ع وشراء العقود المستقبل�ة في �قصد بهم الراغب�ن  
مستقبلي لسلعة مع�نة. ففي حالة توقع سعر عقود النف� الخام المستحقة �عد  نت�جة لصعود وهبو� سعر عقد

ن المتوقع�ن إة، �سبب مشاكل س�اس�ة، فننخفاض تور�د النف� الخام من دولة مع�اشهر�ن مثًال لألعلى، نت�جة 
صول على الح بهدفوذلك  ،األسعار ارتفاعأو المتداول�ن �قومون ��لب أكثر على تلك العقود نت�جة لتوقع 

  .)110(ل�وم واحد مثًال  –م�اسب سر�عة خصوصًا، أن تداولهم هو على المد� القص�ر 

 : التجار األساس�ون  - 3

�قصد �التجار األساس��ن، األشخاص الذين �قومون �عمل�ات الب�ع والشراء األساس�ة، الخاصة �العقود  
فهؤالء هم من �قومون بتوف�ر الس�ولة، و�م�ات الشر�ات التي �مثلونها.  لمصلحة المستقبل�ة لمصلحتهم، أو 

 .)111(العرض وال�لب، وأسعار عقود السلع المستقبل�ة في السوق �ش�ل عام

 مراحل إبرام العقود المستقبل�ة:  -ثالثًا 

سبق أن ذ�رنا، أن العقد المستقبلي هو التزام متبادل ب�ن �رف�ن، �فرض على أحدهما أن �سلم اآلخر أو 
                                                           

: و�قصد بهم المتداول�ن   Position Tradersداولون أسعارمت-أ و�نقسم المتداولون إلى أر�عة أقسام، تتمثل فما يلي:  )110(
الذين ير��ون عقود التداول، حتى الوصول لسعر مع�ن يتم �عد ذلك إغالق جم�ع العمل�ات، بدون الن�ر في الفترة الزمن�ة الالزمة 

:وهم من �قومون  Day Traders المتداولون �ال�وم –ب لتحق�ق ذلك، والتي من المم�ن أن تمتد أ�ام أو أساب�ع أو حتى شهور. 
المتداولون  –ج �مسك أسعار محددة يوم�ًا، �انت�ار تحرك السوق ووصوله لسعر محدد بذلك ال�وم، من ناح�ة الب�ع أو الشراء 

� : وهم الذين �قومون بتداول عقود السلع المستقبل�ة لفترات زمن�ة قص�رة، و�مواقع تسمح لهم �أخذ نقا Scalp Traders �النقا�
  Spreadالمتداولون �الفروق -ء �س��ة �أر�اح، أو خسائر مع العلم �أن هؤالء المتداول�ن يتعاملون ��م�ات ضخمة نسب�ًا.

Traders وهم تداولوعقود مستقبل�ة لسلعة مع�نة، لها توار�خ أستحقاق مختلفة.  بهذه ال�ر�قة ��ون هنا أسعار مختلفة لنفس :
وس�ة لفتح وغلق مواقع مختلفة لتلك السلعة.  و�تم أستخدام هذه ال�ر�قة من قبل المتخصص�ن السلعة، مما �ع�ي توقع أسعار مت

 في سلعة مع�نة. لمز�د من التفاص�ل حول هذه الموضوع راجع:
JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op.cit, p.200 .           

د.سع�د عبد محمد العلواني، "العقود المستقبل�ة في األسواق المال�ة من  هذه الموضوع راجع:) لمز�د من التفاص�ل حول 111(
 .92من�ور إسالمي"، مرجع سابق، ص 
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و�واســـ�ة �رف ثالث (الوســـ��) �م�ة محددة من محل العقد، ســـواء �ان ســـلعة أو ورقة مال�ة في �ســـتلم منه، 
م�ان، وزمان محددين و�ســـــــعر محدد. وتكون العقود المســـــــتقبل�ة نم��ة موحدة من ح�ث توار�خ االســـــــتحقاق، 

والبائع، و��ن  . وُتبرم العقود ب�ن مؤســـــــســـــــة المقاصـــــــة)112( و�تم تداولها بوحدات نقد�ة موحدة أو �مضـــــــاعفاتها
مؤســـســـة المقاصـــة والمشـــتر�. و�حتف� عادة �ســـجالت تب�ن أوضـــاع المتعامل�ن في نها�ة �ل يوم، ألن أســـعار 
العقود المســــــتقبل�ة تتغ�ر �شــــــ�ل دائم، و�ذلك يتحقق الر�ح والخســــــارة يوم�ًا عند ارتفاع أو انخفاض األســــــعار. 

ن المشــتر� قد دفعها منذ البدا�ة، وهي نوعان: هامش وتغ�ى األر�اح والخســائر ال�وم�ة من الهوامش التي ��و 
ابتدائي لضــــمان تنف�ذ الشــــرو�، وهامش لتغ��ة أ�ة خســــائر مبدئ�ة، تنتج عن تحر�ات أســــعار البورصــــة. فإذا 
وصـــل االنخفاض في تحر�ات األســـعار إلى أقل من هامش تغ��ة الخســـائر المدفوع، فإن مؤســـســـة المقاصـــة 

وه�ذا ��ون لكل سـوق . ضـافي لكي يتم تعو�ض هذا االنخفاض في األسـعارت�لب من المشـتر� دفع هامش إ
، يتألف من أعضــــاء الســــوق، و�تم العقد حق�قة ب�ن )113( من أســــواق العقود المســــتقبل�ة ب�ت لتســــو�ة الصــــفقات

ون البائع و��ت التســـو�ة، ثم ب�ن المشـــتر� والب�ت. فال توجد عالقة مباشـــرة ب�ن البائع والمشـــتر�، بل العقد يتك
ك�ف�ة عمل العقود المســــــتقبل�ة من خالل  من �رف�ن ب�نهما ب�ت التســــــو�ة. ولتوضــــــ�ح الصــــــورة أكثر، نوضــــــح

 تقس�مها إلى مرحلت�ن هما المرحلة التمه�د�ة، والمرحلة التنف�ذ�ة، على التفص�ل اآلتي:
 المرحلة األولي: اإلجراءات التمه�د�ة:

ح حساب لد� شر�ة الوسا�ة المال�ة، �سمى حساب السلعة، أو تبدأ إجراءات التعاقد، �ق�ام العم�ل �فت     
حساب المتاجرة. وهو الحساب الذ� يودع ف�ه العم�ل الهامش المبدئي، الذ� �حدده ب�ت السمسرة. �ما يتم 

فتح حساب لكل سلعة يرغب العم�ل أن يتعامل ف�ها. و�عد فتح هذا الحساب، �صبح العم�ل قادرًا على 
. وعلى ذلك، إذا �انت هناك شر�ة متخصصة في إنتاج المشرو�ات الساخنة، )114( أو ب�ع إصدار أوامر شراءٍ 

وترغب في إبرام عقود مستقبل�ة لتلب�ة ما تحتاجه من مستلزمات اإلنتاج، فهي تقوم أوًال �فتح حساب �اسمها 
                                                           

دوالر أو مضاعفاتها لمز�د  100,000) وعلى سب�ل المثال يتم تداول العقود المستقبل�ة في الوال�ات المتحدة بوحدات نقد�ة 112(
 ضوع راجع:من التفاص�ل حول هذه المو 

ALAIN RUTTIENS, Futures, swap, option, les produits dérivés financiers,op.cit, p.75. 
 .134) د. الش�خ ولد محمد المختار،" أح�ام التعامل في العقود المستقبل�ة"، مرجع سابق، ص113(

(114) ALAIN RUTTIENS, Futures, swap, option, les produits dérivés financiers,op.cit, 
p.130.                                                                           
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لسلعة البن، لد� شر�ة سمسرة، لكي تضع ف�ه الهامش المبدئي، وداخل هذا الحساب تقوم �فتح حساب 
 وحساب آخر لسلعة الشا�، و�عدها تصبح هذه الشر�ة قادرة على إصدار أوامر الب�ع أو الشراء.

 المرحلة الثان�ة اإلجراءات التنف�ذ�ة:

حساب للعم�ل، تبدأ المرحلة التنف�ذ�ة، من  �فتحإلبرام العقود المستقبل�ة  انتهاء المرحلة التمه�د�ة �عد   
إلى الممثل لب�ت السمسرة، الذ� يتولى إبالغ  )115(�إصدار أمر �الشراء، أو أمر �الب�ع خالل ق�ام هذا العم�ل

هذا األمر للقسم المس�ول عن العقود المستقبل�ة بب�ت السمسرة، ف�نقله إلى سمسار الصالة في البورصة، 
ئع�ن ومشتر�ن، و�تم ، و�لتقي مع أقرانه الذين يتعاملون على نفس السلعة، �ا)116(ف�توجه �ه إلى حلبة التعامل

تنف�ذ األوامر �اإلعالن ف�ما ب�نهم على األوامر التي تحمل نفس تار�خ التنف�ذ. ل�ؤ�د سمسار الصالة، تنف�ذ 
األمر إلى الممثل المسجل لب�ت السمسرة، الذ� يتوّلى بدوره إخ�ار ب�ت السمسرة، الذ� �خ�ر العم�ل بتنف�ذ 

راق الصفقات، وتسل�مها إلى مندوب ب�ت التسو�ة، ف�ضع ذلك األخ�ر األمر. ثم �قوم �تبة الصالة، بتجم�ع أو 
كل عقد ب�ع (مر�ز قص�ر) أمام عقد شراء (مر�ز �و�ل)، لعقود السلعة التي لها نفس تار�خ التنف�ذ، معلنًا 

، �علن عنه في لوحة اإلعالنات. و�خ�ر �ه مر�ز الخدمة اإلعالم�ة، لتبث تلك السلعةمولد عقد جديد على 
ل ب�ت التسو�ةو ك محل�ًا وعالم�ًا. ذل العقد الشخصي إلى عقدين، �أن �قف �ائعًا أمام مشتر  هذا �عد ذلك، ُ�َحوِّ

العقد، و�قف مشتر�ًا أمام �ائع العقد. ومن ثم، �م�ن أل� �رف أن �قفل مر�زه، دون أن يتأثر ال�رف 
وعلى ذلك، فبعد فتح الحساب، �جوز لصاحبه أن �شتر�، أو يب�ع �م�ة من السلع على أن  . )117(اآلخر

وحدات تجار�ة، �ل وحدة منها  إلىيتم التسل�م في تار�خ مستقبل، وتكون �م�ات السلع المتعاقد عل�ها مقسمة 
القمح هي خمسة آالف تمثل �م�ة معروفة من تلك السلعة، فمثًال: الوحدة التجار�ة المعتبرة �النسبة لسلعة 

                                                           
 .185) د.عبد الكر�م قندوز، " الخ�ارات، المستقبل�ات، والمشتقات المال�ة األخر�"، مرجع سابق، ص 115(
) تجدر اإلشارة، إلى أنه في �ل بورصة يوجد عدد من غرف التعامل، ُ�خصص �ل منها للتعامل في العقود علي سلع 116(

مع�نة. وفي وس� الغرفة يوجد ملتقي للعامل�ن من أعضاء السوق، ��لق عل�ه الحلبة، وهي مساحة علي ش�ل دائرة تحا� �سلم 
على سلم ما في مواجهة المتعامل�ن الذين �قفون علي سلم آخر، أو في وس� متصل بوس�ها �ح�ث ��ون المتعاملون الذين �قفون 

 .924مرجع سابق، ص د.مبارك سل�مان آل سل�مان، "أح�ام التعامل في األسواق المال�ة المعاصرة"، الحلبة. ان�ر: 
(117) JOHN HULL et autres, Options, futures, et autres actifs dérivés, op.cit, 
p.95.                                                                                 
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ك�س، فال �قع التعاقد ��م�ة أدنى من هذه الكم�ة، و�جوز لصاحب الحساب أن يتعاقد على وحدة تجار�ة من 
 القمح، أو أكثر �حسب احت�اجاته.

 التدوال االلكتروني للعقود المستقبل�ة: -را�عاً 

ول؛ و�بدأ �قبول رسائل �قصد �التداول اإللكتروني، ن�ام اتصاالت الذ� ير�� ب�ن أ�راف التدا 
المتداول�ن اإللكترون�ة في ش�ل أوامر ب�ع وشراء، و�جمعها في سجل األوامر، و�بثها في صورة عروض 

و�لبات، و�نفذها في �ل قواعد أولو�ة واضحة، و�نتهي بتسو�ة الصفقات المنفذة. و�حدد الن�ام من �حق له 
رة صالح�تها. و�وفر الن�ام معلومات عن العروض إدخال أمر في الن�ام، ونوع األوامر المقبولة، وفت

 .)118(وال�لبات السائدة وأسعار الصفقات السا�قة و�م�اتها، وآخر اإلعالنات المتعلقة �الشر�ات المساهمة
وأصبح التدوال اإللكتروني اآلن يلعب دورا مهمًا في تنف�ذ العقود المستقبل�ة، �عد ثورة االتصاالت وتكنولوج�ا 

 ��هر ح�ث ، "اكستر�م �سمى" إلكتروني تداول ن�ام اعتمادًا على المالي دبي سوق  �عمل�ث المعلومات، ح
 استخدام إلى مؤخراً  العالم�ة المال�ة األسواق مع�م اتجهت وقد شاشات العرض، على اً أوتومات��� الب�انات

 ناح�ة من التقل�د�ة التداول �أن�مة مقارنة الن�ام العديدة لمزا�ا �الن�ر وذلك مماثلة، إلكترون�ة تداول ن�م
 .)119(التداول أسعار وعرض والس�ولة الشفاف�ة،

 التداول ن�ام إلى األوامر �إدخال األخ�ر هذا �قوم المعتمد، للوس�� أوامره المستثمر �ع�ي أن و�عد 
 الم�لو�ة �الكم�ة المحددة، أو السلعة  المال�ة للورقة �النسبة والشراء الب�ع أوامر إلكترون�ًا �م�ا�قة �قوم الذ�

 و�م�ات، األسعار على مشتملة والسا�قة الحديثة أنش�ة التداول تفص�ل �عرض الن�ام و�قوم المع�ن. والسعر
 والموات�ة الالزمة المعلومات الحصول على للمستثمر �ضمن مما التنف�ذ، ق�د والشراء الب�ع وأوامر التداول
 .االستثمار�ة قراراته التخاذ

                                                           
دراسة -محمد بن إبراه�م السح�باني،" ن�ام التداول اإللكتروني في سوق �و��و المال�ة والسوق المال�ة السعود�ة  ) د.118(

 – 13هـ (1428ذ� القعدة  4-3معة الملك خالد، يومي مقارنة،" ورقة مقدمة لندوة السوق المال�ة السعود�ة: ن�رة مستقبل�ة، �جا
 .3م)، ص 2007نوفمبر  14

 اإللكتروني التداول مسعود�، " واقع حسام ) لمز�د من التفاص�ل حول التدوال االلكتروني في األسواق المال�ة العر��ة، راجع:119(
 والتجار�ة، جامعة االقتصاد�ة العلوم �ل�ةقدمة رسالة ماجست�ر م"، " 2000-2009 الفترة السعود�ة خالل السوق المال�ة في

 وما �عدها  98، ص 2012ورقلة، الجزائر،  – مر�اح قاصد�

124



      ن�رة تحل�ل�ة في العقود المستقبل�ة
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

125 
 

تعد اإلجراءات التنف�ذ�ة للعقود المستقبل�ة معقدة، وتأخذ وقتًا �و�ًال، ألن التدول وعلى ذلك، فلم  
وتنف�ذها من خالل منصات  ،االلكتروني لهذه العقود سهل الكث�ر من المسائل المتعلقة �إبرام هذه العقود

 التعامل االلكنروني التي ساعدت على �هرها ثورة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات.

 ال�اتمة

لقد تناولنا في هذا الدراسة �الفحص والتحل�ل الجوانب القانون�ة ألحد أهم أنواع عقود المشتقات المال�ة، 
وهي العقود المستقبل�ة، ح�ث عرضنا لماه�ة هذا النوع من العقود، واألح�ام القانون�ة المن�مة لها. ومن خالل 

 التال�ة: هذه المعالجة �م�ن أن نخلص إلى النتائج والتوص�ات
 

 النتائج:  –أوًال 
إن مص�لح العقود المستقبل�ة، قد يوحي أن الب�ع والشراء ال يتم، إال في المستقبل، وهذا ل�س صح�حًا؛ - 1

ألن هذه العقود تستكمل مراحل إبرامها في الوقت الحاضر، و��ون االستالم والتسل�م مستقبًال. ولهذا، تكون 
 المستقبل، إنما هو لتنف�ذ العقد، ال إلبرامه.هذه العقود �اتة، والزمة، فوصف 

إن عقود الب�ع التقل�د�ة، قد تعقد للحصول على السلع في تار�خ مستقبل، والبائع �قصد تسل�م المب�ع، - 2
والمشتر� ير�د تسلمه في ذلك التار�خ، و�قع التسل�م والتسلم فعًال عند حلول األجل المتفق عل�ه. أما في 

، فالسلع تستخدم �أساس للتعامل، ولكن ال �قصد بها التسل�م والتسلم، بل �قصد بها إما العقود المستقبل�ة
 المضار�ة، أو التحو� ضد المخا�ر. 

العقود المستقبل�ة هي �األصل عقود آجلة، تم تنم��ها �استثناء السعر وعدد العقود التي ال �م�ن  إن- 3
 تنم��ها، وتتحدد وفقًا لرغبات المستثمر�ن.

تسو�ة العقود تهدف إلى معرفة األر�اح والخسائر المتحققة من هذه العقود. وتختلف عمل�ة تسو�ة  إن- 4
العقود اآلجلة عن العقود المستقبل�ة، ح�ث يتم إجراء التسو�ة في العقود األولى في نها�ة المدة التي تكون 

 �ل يوم. ثالثة أشهر أو سنة. أما في العقود المستقبل�ة، فتكون التسو�ة في نها�ة
�ضمن ب�ت التسو�ة، في العقود المستقبل�ة تنف�ذ هذه العقود من خالل دفع الهامش المبدئي، وق�ام ب�ت -5

 التسو�ة بدور البائع �النسبة للمشتر�، ودور المشتر� �النسبة للبائع.
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 التعامل في أسواق العقود المستقبلة ��ر�قة المزاد العلني المفتوح،  يتم-6
بتن��م التسو�ات التي تتم يوم�ًا ب�ن �رفي العقد، �ح�ث والتي تقوم أو ب�وت مقاصة، عن �ر�ق وس�اء 

 تع�س التغ�رات السعر�ة التي تحدث على سعر العقد.
تتحلى السلعة محل العقود المستقبل�ة �خصائص مع�نة، منها: قابل�تها للتخز�ن، والتنم�� من ح�ث الكم�ة -7

وأن تكون ذات ق�مة مقارنة �حجمها، �ما يت�ح توف�رها في التار�خ  والجودة، وأن يوجد �لب نش� عل�ها،
 المحدد في العقد.

ن�م المشرع اإلماراتي التعامل في عقود المشتقات المال�ة، ومن ب�نها العقود المستقبل�ة، من خالل  – 8
لألوراق المال�ة  في شأن ه��ة وسوق اإلمارات 2000) لسنة 4تشر�عات اتحاد�ة مثل: القانون االتحاد� رقم (

ح�ومة  ومرسوم، �شأن سوق أبو �بي العالمي، 2013) لسنة 4والسلع، وتشر�عات محل�ة مثل: القانون رقم(
 . 2000) لعام 14دبي رقم (

 
 التوص�ات:  –ثان�ًا 

ُنه�ب �المشرع االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، أن �حذو حذو المشرع المحلي إلمارة أبو �بي  - 1
، �شأن سوق أبو �بي العالمي، ح�ث تناول ف�ه تن��م عقود 2013) لسنة 4في إصداره للقانون رقم(

المنو� بها التعامل في مثل  عقود المستقبل�ة، وأوضح الجهاتالالمشتقات المال�ة �صورة تفص�ل�ة، �ما ف�ها 
 هذه العقود، والضوا�� التي تخضع لها، وأنشأ محاكم خاصة تتولى الفصل في منازعاتها.

رغم التحذيرات التي تعلن �ش�ل صر�ح للمتداول�ن ، إال أننا نؤ�د على أهم�ة ز�ادة التوع�ة �العقود  – 2
المستثمر�ن، و��ون لديهم قراءة واضحة العقود المستقبل�ة، حتى ��ون هناك وعي وخبرة وتخصص لد� 

للسوق تعتمد على معرفة �إ�جاب�اته وسلب�اته، خصوصًا أن الثقافة االستثمار�ة لد� المتعامل�ن تكاد تكون 
ولذا نوصي بنشر الوعي ب�ن المستثمر�ن من .محدودة، والكث�ر منهم ل�س لديهم ثقافة التداول على تلك العقود

األسواق، ودفعهم  ة ومؤتمرات وتواصل مع القو� الجماه�ر�ة المؤثرة في حر�ةخالل تن��م حمالت ارشاد�
 لنشر ثقافة التداول �العقود المستقبل�ة، و��ضاح مد� أهم�تها وخ�ورتها في نفس الوقت.
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 قائمة المراجع 

 المراجع العامة: -أوال

المعامالت المدن�ة اإلماراتي، العقد د. ال�هابي إبراه�م ال�رقاو�، "مصادر االلتزام اإلراد�ة في قانون  -
 .2014، اآلفاق المشرقة ناشرون، ال�بعة الرا�عة والتصرف االنفراد�"
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 مل�ص

لذلك أصبح لزاما إعادة الن�ر في �ث�ر ؛ �اهرة النسخ الخاص للمصنفات وتبادلهالقد فرض واقع الب��ة الرقم�ة 
من القواعد النا�مة لعمل�ة النسخ الخاص، فممارسة ق�د النسخة الخاصة في الب��ة الرقم�ة �ختلف �التأك�د عن 

وأش�اله، أد� إلى سهولة ممارسته �النسبة للمصنفات المنشورة �ال�رق التقل�د�ة. فالتقدم التكنولوجي ��افة صوره 
ممارسة ق�د النسخة الخاصة، واستتبع ذلك سهولة تداول المصنفات واستغاللها �صورة تمثل خ�رًا على حقوق 

 المؤلف في مصنفاته . 

وفي ضوء التحد�ات التي أضحت واقعًا ملموسًا وتحت تأث�ر الب��ة الرقم�ة على ممارسة ق�د النسخة الخاصة 
شّرع لتداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة، فقد أصبحت النسخة الخاصة تمارس من قبل العديد من �الرغم من إقرار الم

الباحث�ن إلى أن �ادت أن تصبح قاعدة عامة في تداول المصنفات، ال مجرد ق�د على الحق األصلي في �ل 
 وجود نصوص قانون�ة قد تحّد من هذا الق�د إلى درجة المنع. 

الضوء على النصوص النا�مة لق�د النسخة الخاصة في التشر�ع اإلماراتي،  سنلقيومن خالل هذه الدراسة 
و��ان أّنها إذا �انت محققة للتوازن الم�لوب ب�ن حق المؤلف في حما�ة إنتاجه الفكر� ومصلحة المجتمع من 

  كون النسخة الخاصة قد ترتقي �مستو� األفراد في المجتمع، وتعمل على ز�ادة وع�هم وثقافتهم .
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Abstract 

The reality of the digital environment has imposed the phenomenon of private 
copying of works and their exchange, which has made it necessary to review many 
of the rules governing the process of private reproduction. Practicing the special 
version in the digital environment is certainly different from its practice for works 
published in the traditional ways. The technological progress, in all its forms, has 
led to ease practicing the private version of the author’s works and exploiting them 
in a way that forms a danger on the author’s copyrights. 

In the light of the challenges that have become tangible and under the influence of 
the digital environment on the practice of the private version, despite of the 
legislator's approval of technological protection measures, the private version has 
been practiced by many researchers until it almost became a general rule in the 
circulation of works and not merely a restriction on the original while there are 
certain legal texts that may limit this constraint to the extent of prevention. 

In this study, we will shed light on the provisions governing the special version in 
UAE legislation and a statement on whether it achieves the desired balance 
between the author’s right to protect his/her intellectual production and the interest 
of society since the private version may raise the level of individuals in society and 
increase their awareness and culture.  
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 مقدمة: 

ُتعّد النسخة الخاصة �ق�د يرد على الحق المالي للمؤلف، إحد� أهم االش�االت القانون�ة التي تثار في ب��ة 
نشر التقل�د�، إال أّن األمر إزداد تعق�دًا في �ل الت�ور التكنولوجي السر�ع الذ� ساهم �ش�ل �ب�ر في سهولة ال

عمل نسخة خاصة من المصنف المنشور في الب��ة الرقم�ة  و�التالي صعو�ة مالحقة من يتجاوز حدود اإل�احة 
افة إلى الخسارة المال�ة التي يتعرض لها في استعمال النسخة الخاصة، و�التالي اإلفالت من العقاب �اإلض

المؤلف جراء انتشار �اهرة النسخ الخاص. فأجهزة النسخ أصبحت في متناول الجم�ع أ�ًا �ان ش�لها ونوعها، 
 واصبح استعمالها وتمّلكها في م�نة غالب�ة الناس. 

ن أرجاء الكرة األرض�ة، و�زاء تنامي �اهرة النسخ الخاص مع �هور شب�ة اإلنترنت التي سهلت االتصال ب�
ح�ث أصبح العالم قر�ة صغ�رة؛ إذ �ست��ع أ� شخص من خالل جهاز الحاسوب، اإل�الع على المعارف 

 والعلوم المتاحة من خالل شب�ة اإلنترنت. 

فما أن �قوم المؤلف بنشر مصّنفه في الب��ة الرقم�ة، فإذا �مستخدمي شب�ة اإلنترنت قاموا �ممارسة حقهم في 
خة وح�دة من المصنف �غرض االستعمال الشخصي، والنت�جة هي منافع مال�ة لصانعي أجهزة عمل نس

االستنساخ، ومقدمي الخدمات عبر شب�ات اإلنترنت، وذلك ��ب�عة الحال على حساب ض�اع الثمار المال�ة 
 إلبداعات المؤلف�ن وأصحاب الحقوق المجاورة. 

��مًا تشر�ع�ًا أكثر وضوحًا مّما هو عل�ه اآلن ل�اهرة النسخة وعل�ه، أصبح لزامًا على المشّرع أن �فرد تن
الخاصة، للتوف�ق ب�ن مصالح المؤلف وصاحب الحق المجاور في حقهم االست�ثار� ومصلحة المجتمع في هذا 

 الق�د الذ� فرضته ضرورات الح�اة. 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، في شأن 2002لسنة  7لقد عالج المشّرع اإلماراتي في القانون اإلتحاد� رقم 
منه، وسنأتي على ذلك في متن الدراسة �شئ من التفص�ل. و�ذلك  23، 22ق�د النسخة الخاصة في المادت�ن 

هذا االستثناء، �ما أّن المشّرع  2002لسنة  82األمر، فقد عالج المشّرع المصر� في قانون الملك�ة الفكر�ة رقم 
من قانون الملك�ة الفكر�ة الفرنسي، �ما  L . 122-5/2الخاصة في المادة  الفرنسي أخذ صراحة �ق�د النسخة

من معاهدة الوايبو �شأن  10والمادة  13، واتفاق�ة تر�بس في المادة 9/2تضمنت �ّل من اتفاق�ة برن في المادة 
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تها في األداء والتسج�ل الصوتي، االشارة إلى هذا الق�د على حق المؤلف، �ح�ث وضعت ضوا�� �جب مراعا
شأن النسخة الخاصة �ق�د على الحق المالي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة تتمثل في ضرورة أّنه ال �جوز 
النسخ لالستعمال الخاص، إذا �ان ذلك من شأنه أن يلحق ضررا �االستغالل ال�ب�عي للمصنف، أو يلحق 

 ضررًا �المصالح المشروعة ألصحاب الحقوق.

 أهم�ة الدراسة:

النسخة الخاصة الرقم�ة من المصنف �ق�د على الحقوق تكمن أهم�ة هذه الدراسة في �ونها تتناول موضوع  
وفقا للقانون اإلماراتي، فالنسخة الخاصة من المصنفات من أهم الق�ود التي ترد على الحق االست�ثار�ة للمؤلف 

الب��ة الرقم�ة. ولعل السبب �عود في ذلك إلى المالي للمؤلف، وقد ازداد انتشارها في اآلونة األخ�رة مع �هور 
سهولة عمل نسخة خاصة من المصنف المنشور في الب��ة الرقم�ة، و�التالي إزد�اد حاالت تجاوز الحدود التي 
رسمها القانون في استعمال هذا الق�د �اإلضافة إلى ضرورة إ�جاد نوع من التوازن ب�ن حق المؤلف في حما�ة 

 حة المجتمع في تنم�ة الثقافة والوعي لد� أفراده.  إنتاجه الفكر� ومصل

ومن ثّم، جاءت هذه الدراسة لتقد�م تصّور عن النسخة الخاصة �ق�د استثنائي على الحقوق المال�ة للمؤلف، 
شرو� ت�ب�ق والوقوف على ماه�ة النسخة الخاصة الرقم�ة، وتسل�� الضوء على الضوا�� القانون�ة للنسخ، و 

والتداول اإللكتروني للمصنفات وتداب�ر الحما�ة وفقا للقانون الخاصة عبر الشب�ة الرقم�ة، استثناء النسخة 
 اإلماراتي.

 إش�ال�ة البحث:  

ترّتب على �هور (اإلنترنت) دخول مفردات النسخ وتبادل الحصول على المصنفات وتوز�عها. وازداد األمر 
ني الهائل في وسائل النسخ سواء أكانت هذه الوسائل سمع�ة إش�اال مع النشر اإللكتروني للمصنفات، فالتقدم التق

أو �صر�ة أو سمع�ة �صر�ة، أدت الى سهولة عمل�ة ممارسة ق�د النسخة الخاصة. وعل�ه، فإّن التقدم التقني 
ألقى �آثاره، وأصبحت معه النسخة الخاصة وس�لة لتداول المصنفات واستغاللها، مّما �ش�ل خ�رًا على مصالح 

ن وحقوقهم، �الرغم من وجود التداب�ر التكنولوج�ة التي �ضعها المؤلفون أو أصحاب الحقوق المجاورة المؤلف�
لحما�ة مصنفاتهم. و�التالي، فإّن مش�لة الدراسة تتمثل في مد� �فا�ة النصوص النا�مة لق�د النسخة الخاصة 
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ها إذا �انت محققة للتوازن الم�لوب ب�ن في التشر�ع اإلماراتي ومسايرتها للت�ور التكنولوجي الحديث، و��ان أنّ 
حق المؤلف في حما�ة إنتاجه الفكر� ومصلحة المجتمع من �ون النسخة الخاصة قد ترتقي �مستو� األفراد 

 في المجتمع وتعمل على ز�ادة وع�هم وثقافتهم. 

 منهج�ة البحث:

اعتمد الباحث على المنهج التحل�لي  ن�رًا لحداثة موضوع البحث في التشر�ع والقضاء والفقه اإلماراتي، فقد 
) لسنة 7الوصفي من خالل شرح النصوص القانون�ة النا�مة للنسخة الخاصة في القانون اإلتحاد� رقم (

م، �شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة للتعرف على مضام�نها، ومرام�ها، وما �م�ن أن 2002
لمختلفة  �ما اتبع الباحث المنهج المقارن �مقارنة انتقائ�ة �ستشف منها �غ�ة التعرف على جوانب الدراسة ا

 لبعض جوانب الدراسة.  

 تقس�م االبحث:
 س�تناول الباحث هذه الدراسة من خالل ثالثة مباحث، وعلى النحو التالي:

 ماه�ة النس�ة ال�اصة الرقم�ة ونطاق الق�د المبحث األول: 
 للنسخة الخاصة الرقم�ة.الم�لب األول: المفهوم اللغو� واالص�الحي 

 الم�لب الثاني: المصنفات الرقم�ة التي تخضع لق�د النسخة الخاصة.
 الم�لب الثالث: المصنفات الرقم�ة المستثناة من ن�اق ق�د النسخة الخاصة وشرو� ت�ب�قها. 

 اإلماراتي  المبحث الثاني: التداول اإللكتروني  للمصنفات والنس�ة ال�اصة وتداب�ر الحما�ة وفقا للقانون 
 الم�لب األول:  النسخة الخاصة من المصنف الرقمي.

 الم�لب الثاني: إرسال المصنفات عبر البر�د اإللكتروني والنسخة الخاصة.  
 الن��ر للن��ر. )(peer to peerالم�لب الثالث: تبادل المصنفات من خالل ن�ام 

تف المحمولة ومد� اعتبار ذلك من قب�ل ق�د النسخة الم�لب الرا�ع: تبادل النغمات الموس�ق�ة على أجهزة الهوا
 الخاصة.

 المبحث الثالث: تداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة وأثرها على ق�د النس�ة ال�اصة 
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 لم�لب األول: ماه�ة التداب�ر التكنولوج�ة.ا
 الم�لب الثاني: شرو� إضفاء الحما�ة القانون�ة على التداب�ر التكنولوج�ة.

 ثار المترتبة على اتخاذ الحما�ة التقن�ة على ق�د النسخة الخاصة.الم�لب الثالث: اآل
الم�لب الرا�ع: موقف المشرع اإلماراتي ح�ال ممارسة ق�د النسخة الخاصة ومراعاة مصلحة المؤلف في حما�ة 

 .إنتاجه الفكر� 
 المبحث األول:

 ماه�ة النس�ة ال�اصة الرقم�ة ونطاق الق�د 

لتحديد ماه�ة النسخة الخاصة الرقم�ة ال بّد لنا بدا�ة، من ب�ان المصنفات التي أجاز المشّرع اإلماراتي أن تكون 
من قانون  24، 22،23محال للنسخ والضوا�� التي أوردها المشّرع للنسخ من المصنفات، وفقًا ألح�ام المواد 

المبحث الثاني تحديد ماه�ة النسخ الرقمي للمصنفات حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي؛ ل�تسنى لنا في 
 والتداول اإللكتروني لها.

وسوف نتناول هذا المبحث من خالل عدة م�الب: المفهوم اللغو� واالص�الحي للنسخة الخاصة الرقم�ة، 
النسخة  والمصنفات الرقم�ة التي تخضع لق�د النسخة الخاصة، و�ذلك المصنفات الرقم�ة المستثناة من ن�اق ق�د

 الخاصة وشرو� ت�ب�قها.

 المطلب األول:

 المفهوم اللغو� واالصطالحي للنس�ة ال�اصة الرقم�ة

نسخ الشئ نسخًا أزاله، �قال:"نسخت الشمس ال�ل، والش�ب الشباب" أ�  إعادة النسخ، :�قصد بلف� النسخ لغة
 .1حرفًا �حرفأزاله، تقول: "نسخت ح�مه �ح�م فالن أ� أزلته �ه" والكتاب: نقله و�تبه 

                                                           
معجم النفائس الوس��، مجموعة من المختص�ن، إشراف األستاذ الد�تور أحمد ابو حاقه، دار النفائس لل�باعة والنشر والتوز�ع   1

 . 1236م، ص 2007ال�بعة األولى 
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و�عادة النسخ تكون من األصل، وقد تأتي �لمة نسخ �معنى التقل�د في الحالة التي ينصب ف�ها النسخ على 
مصنف محمي �موجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. أما إ�الق وصف خاصة على النسخة، ف�دّل 

 حة للجمهور. على أّن النسخ قد تّم ألغراض شخص�ة �ح�ث ال تكون هذه النسخة متا

لسنة  7أما المفهوم القانوني للنسخة الخاصة فقد أورد المشّرع اإلماراتي تعر�فاً للنسخ في القانون اإلتحاد� رقم 
م، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة األولى الخاصة �التعر�فات �أنه: "عمل نسخة أو 2002

إذاعي أو أ� أداء، في أ� ش�ل أو صورة، �ما في ذلك أكثر من مصنف، أو تسج�ل صوتي، أو برنامج 
 التحم�ل أو التخز�ن اإللكتروني الدائم أو الوقتي وأ�ًا ما تكون ال�ر�قة أو األداة المستخدمة في النسخ". 

من ذات القانون: "عمل نسخة وح�دة من المصنف، وذلك الستعمال الناسخ الشخصي  22وجاء في م�لع المادة 
من  138�حي أو المهني ...". وهي ذات العبارة التي استخدمها المشّرع المصر� في المادة المحض غ�ر الر 

م: "استحداث صورة أو أكثر م�ا�قة لألصل من مصنف أو تسج�ل 2002لسنة  82قانون الملك�ة الفكر�ة رقم 
ف أو التسج�ل صوتي �أ�ة �ر�قة أو في أ� ش�ل �ما في ذلك التخز�ن اإللكتروني الدائم أو الوقتي للمصن

من قانون الملك�ة الفكر�ة الفرنسي التي  L.122-3الصوتي".  وهو ما استخدمه المشّرع الفرنسي في المادة 
أشار ف�ها إلى أّن النسخ �عني التثب�ت عن �ر�ق الرسم أو ال�باعة أو التصو�ر الفوتوغرافي أو الصّب في 

 . 2الس�نمائيقوالب أو أ� وس�لة من وسائل التسج�ل الم��ان��ي أو 

 -مّما سبق يتب�ن لنا أن المشّرع اإلماراتي في المادة األولى منه، لم ��تف �المفهوم التقل�د� للنسخة الخاصة 
بل أدخل الوسائل المستحدثة التي  –فهذا المفهوم لم �عد يناسب الوسائل و�رق النسخ الحديثة للمصنفات 

                                                           
2 Article L122-3 : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous 
procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. 
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout 
procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou 
magnétique. 
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un 
plan ou d'un projet type. 
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ت على أجهزة الحاسب اآللي على نحو �سمح بتداولها إلكترون�ا. أفرزتها التكنولوج�ا الرقم�ة في تخز�ن المصنفا
و�التالي فإّن مفهوم النسخ من الناح�ة القانون�ة في التشر�ع اإلماراتي والفرنسي والمصر�، �شمل صور النسخ 
التقل�د�ة أو اإللكترون�ة أو حتى أ�ة صور للنسخ �م�ن استحداثها مستقبًال. و�ستدل على ذلك من خالل ما 
أوردته التشر�عات الثالثة  من عبارة "... �ما في ذلك التحم�ل أو التخز�ن اإللكتروني الدائم أو الوقتي.." الواردة 
في القانون�ن اإلماراتي والمصر�، و"... أ� وس�لة من وسائل التسج�ل الم��ان��ي أو الس�نمائي.." في القانون 

 الفرنسي. 

 المطلب الثاني:

 ال�اضعة لق�د النس�ة ال�اصةالمصنفات الرقم�ة 

من قانون حق المؤلف اإلماراتي، أح�ام النسخة الخاصة من  23، 22تناول المشّرع اإلماراتي في المادت�ن: 
المصنفات والضوا�� الواجب مراعاتها للنسخ، ووضع قاعدة عامة أجاز من خاللها سر�ان ق�د النسخة الخاصة 

 لها التقل�د� أو الرقمي.على �افة المصنفات، أدب�ة أو فن�ة �ش�

لقد تناولنا في الم�لب السابق المتعلق بب�ان ماه�ة النسخة الخاصة، وفي معرض تعر�فه للنسخ أّن القانون 
اإلماراتي لم �قصر النسخ �ش�له التقل�د� على تثب�ت المصنف على دعامة ورق�ة، بل �شمل الوسائل المستحدثة 

تخز�ن المصنفات على أجهزة الحاسب اآللي، على نحو �سمح بتداولها  التي أفرزتها التكنولوج�ا الرقم�ة في
إلكترون�ًا، �ما لو تّم تثب�ت المصنف على دعامة غ�ر ورق�ة �األشر�ة أو األقراص الرقم�ة، والنسخ �قع على 

شخاص المصنف أ�اً  �ان ش�له سواء �ان تسج�ل أو أداء أو برامج إذاع�ة. وعل�ه، فالقانون اإلماراتي سمح لأل
 22/1ال�ب�ع�ة أو الح�م�ة ( الم�تبات العامة، مراكز التوث�ق ...الخ) عمل نسخة من المصنفات، فوفقا للمادة 

من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي، �جوز أل� شخص عمل نسخة واحدة من المصنف 
 لالستعمال الخاص غ�ر الر�حي أو المهني.

، فإّن األصل أن �سر� ق�د النسخة الخاصة على �افة أش�ال المصنفات 22ة وعل�ه، فإّنه �حسب نص الماد
، ح�ث 22سواء �انت �ش�لها التقل�د� أو الرقمي. و�ؤ�د ذلك وجود االستثناء المنصوص عل�ه في المادة 

تضمن استثناءات محددة تتعلق �ح�ر نسخ مصنفات الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة إال إذا وضعت في م�ان 
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و�موافقة صاحب الحق أو خلفه، و�ذلك المصنفات المعمار�ة إال إذا �انت هذه المصنفات قائمة �صفة عام 
دائمة في األماكن العامة، و�رامج الحاسوب وت�ب�قاتها، وقواعد الب�انات. وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني من 

 هذا الم�لب.

ن تكون محال لق�د النسخة الخاصة إال ما استثني بنص وعل�ه، فإّن األصل العام أّن جم�ع المصنفات تصلح أل
 القانون.  

 المطلب الثالث:

 المصنفات الرقم�ة المستثناة من نطاق ق�د النس�ة ال�اصة وشرو� تطب�قها 

منه، وهي جواز عمل نسخة وح�دة من المصنف الستعمال  22�عد أن وضع المشّرع القاعدة العامة في المادة 
ض غ�ر الر�حي أو المهني، وضع استثناء على هذه القاعدة العامة، ح�ث أع�ى المؤلف الناسخ الشخصي المح

أو خلفه �عد نشر المصنف أن �منع الغ�ر من الق�ام بنسخ مصنفات الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة أو المعمار�ة 
هو منصوص عل�ه في  ما لم تكن في م�ان عام، �اإلضافة إلى برامج الحاسوب ،وقواعد الب�انات إال وفقًا لما

من القانون اإلماراتي. وسنتناول المصنفات المستثناة من ن�اق ق�د النسخة الخاصة في الفرع األول،  22المادة 
 أّما الفرع الثاني فسنخصصه لشرو� ت�ب�ق استثناء النسخة الخاصة عبر الشب�ة الرقم�ة.

 الفرع األول:

 �ةالمصنفات الرقم�ة المستثناة من نطاق ق�د النس

 أوال: المصنفات الفن�ة 

من القانون اإلماراتي على الغ�ر، نسخ مصنفات الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة أو تصو�رها،  22/1ح�رت المادة 
ما لم تكن في م�ان عام و�موافقة صاحب الحق أو خلفه.  وجاء في المادة المذ�ورة "... عمل نسخة وح�دة 

خصي المحض غ�ر الر�حي أو المهني، و�ستثنى من ذلك مصنفات من المصنف، وذلك الستعمال الناسخ الش
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الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة إال إذا وضعت في م�ان عام و�موافقة صاحب الحق أو خلفه، �ما تستثنى مصنفات 
 ) من هذه المادة...." 7العمارة إال �بقا لما هو مب�ن �البند (

مخا�بتها للجمهور من خالل حاستي السمع أو البصر أو �ل�هما والمصنفات الفن�ة متعددة األش�ال، تعتمد في 
 كما هو الحال في اللوحات، ومن خالل السمع �الموس�قى.

وقد تناول المشّرع اإلماراتي في المادة الثان�ة، المصنفات الفن�ة التي أوردها على سب�ل المثال وسنتناول منها 
منحوتات، ومصنفات العمارة  التي ال �جوز عمل نسخة منها، ما يتعلق �مصنفات الرسم �الخ�و� واأللوان، وال

 إال إذا عرضت في م�ان عام وتّم الحصول على موافقة المؤلف وهي:

 مصنفات الرسم �ال�طو� واأللوان والمنحوتات  -أ

كما هو الحال في مصنفات الرسم �الخ�و� أو األلوان، والنحت، والنقش، وال�باعة على الحجر واألقمشة 
 شب والمعدن، وأ�ة مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجم�لة.والخ

وهذا الش�ل من المصنفات يتّم التعب�ر عنه �م�هر ماد� محسوس، وهو الن�ر، �ح�ث تع�س ال�ا�ع الجمالي 
اإلبداعي للمؤلف من خالل مشاهدة المصنف، وأ�ًا �انت ال�ر�قة التي �ستخدمها المؤلف، فقد تكون من خالل 

 التش��لي أو  الت�ب�قي الفن مصنفات أما .سوب ف��هر األسلوب  التعب�ر� في غا�ة الدقة والجمالأجهزة الحا

 في النها�ة في لتخرج عمل�ًا؛ ت�ب�قاً  والم�بقة والتلو�ن، والزخارف النقش، أو �الرسم المتصلة األعمال بها ف�قصد

 أو ال�دو�ة الحرف �مصنفات ألمرا تعلق سواء نفع�ة، و�ائف ذات فن�ة إبداعات وهي مجسم، ماد� ش�ل

  .3صناع�ة بوسائل إنتاجها �جر�  التي �المصنفات

وعل�ه، فإّن المشّرع اإلماراتي أخرج المصنفات الفن�ة من أن تكون محًال للنسخة الخاصة �الما أّنها لم تعرض 
في م�ان عام. أّما إذا �انت معروضة في م�ان عام، ف�جوز عمل نسخة �موافقة المؤلف �قصد االستعمال 

                                                           
م، ص  1994ي قوان�ن حق المؤلف، الرقا�ة على المصنفات الفن�ة، فاين الين لل�باعة، خا�ر ل�في، الموسوعة الشاملة ف 3

433 . 
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الما أّنها �انت معروضة �ش�ل الشخصي المحض وغ�ر الر�حي، �ما �جوز عرضها في برامج تلفز�ون�ة  �
 دائم في م�ان عام .

 مصنفات العمارة   -ب

و�ع�س �ا�عاً فن�اً مجسدًا  -تصم�م خارجي لبنا�ة -المصنف المعمار� �عني ابتكار ش�ل خارجي لمبنى مع�ن 
 ومم�زاً �ع�س ال�ا�ع الشخصي للمصمم، و�تمتع هذا األخ�ر �حق التصم�م وما ينشر في الكتالوجات، �ما

 .4يتمتع أ�ضًا �حق على الش�ل الخارجي الذ� �هر �ه البناء

من القانون اإلماراتي على الغ�ر، نسخ المصنفات المعمار�ة �غ�ر إذن المؤلف  22/1هذا، وقد ح�رت المادة 
أو تصو�رها، وجاء في المادة المذ�ورة "... عمل نسخة وح�دة من المصنف، وذلك الستعمال الناسخ الشخصي 

ر الر�حي أو المهني، و�ستثنى من ذلك مصنفات الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة إال إذا وضعت في المحض غ�
) 7م�ان عام، و�موافقة صاحب الحق أو خلفه، �ما تستثنى مصنفات العمارة، إال �بقا لما هو مب�ن �البند (

أو الت�ب�ق�ة، أو التش��ل�ة، من هذه المادة...."، وقد جاء في البند السا�ع: "عرض مصنفات الفنون الجم�لة، 
 أو المعمار�ة في برامج إذاع�ة، إذا �انت هذه المصنفات قائمة �صفة دائمة في األماكن العامة".

يتب�ن من النّص سالف الذ�ر أّن المصنفات المعمار�ة ال �شملها ق�د النسخة الخاصة ف�متنع نسخها بدون 
عام، فعندئذ �جوز نسخها �قصد االستعمال الشخصي  موافقة المؤلف إال إذا عرضت �ش�ل دائم في م�ان

 المحض وغ�ر الر�حي، �ما �جوز عرضها في برامج تلفز�ون�ة �الما عرضت في م�ان عام و�ش�ل دائم. 

 

 

 

                                                           
م  2008أ . د نور� حمد خا�ر، شرح قواعد الملك�ة الفكر�ة، حق المؤلف والحقوق المجاورة، دراسة في القانون اإلماراتي،  4

 . 111ص 
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 ثان�ا: قواعد الب�انات

 .5�قصد �قاعدة الب�انات لغو�ا �أّنها: "مجموعة ب�انات من�مة �ح�ث توفر سهولة االستعادة"

مجمع اللغة العر��ة قاعدة الب�انات �أّنها:"مجموعة ب�انات مسجلة في ملفات على نحو �حدد الروا�� وقد عّرف 
 .6المن�ق�ة ب�ن نوع�اتها المختلفة"

وُعّرفت �أّنها:"تجم�ع الب�انات المرتب�ة ذات العالقات المتبادلة ف�ما ب�نها، والمخزنة ��ر�قة من�مة تساعد على 
 .7ستخدامها، بواس�ة المستخدم�ن في ت�ب�قات متعددة وأغراض متنوعة" سرعة استرجاعها وسهولة ا

وُتعرف قاعدة الب�انات �أّنها معلومات مجمعة، وتتعلق �موضوع ما، و�تم تخز�نها على دعامة ماد�ة متصلة 
�الحاسب اآللي، يتوفر ف�ه عنصر اإلبتكار أو الترت�ب وأ� مجهود شخصي �ستحق الحما�ة، و��ون مخزنًا 

 .8اس�ة الحاسوب، و�م�ن استرجاعه بواس�ته أ�ضاً بو 

ووفقا لهذا التعر��، يتّم تن��م المعلومات المخزنة ��ر�قة تالئم مت�لبات المستخدم واحت�اجاته ح�ث تقسم 
المعلومات إلى ملفات، والملف �مثل مجموعة من�مة من الب�انات ذات العالقة الخاصة ف�ما ب�نها، �ح�ث تؤد� 

). و�حتو� الملف بدوره على مجموعة من السجالت، Organized Collection Of Dataغرضا مع�نا (
و�ل سجل �حتو� على مجموعة من الحقول تتعلق �موضوع مع�ن، وتعامل �وحدة واحدة، و�ل حقل �حتو� 
على مجموعة �املة من مفردات الب�انات المرتب�ة بنوع�ة خاصة من المعلومات، والمفردة هي أصغر وحدة 

                                                           
تار�خ الدخول  / ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ معجم المعاني الجامع، متاح على الموقع اإللكتروني   5

 معجم المعاني هو عبارة عن موقع إلكتروني �عتمد على معاجم أخر�، ول�س هنالك مؤلف له، وهذا را��م، 18/3/2018للموقع 
 https://www.almaany.com المعجم 

، أشار إل�ه د محمد حسام ل�في، عقود خدمات المعلومات، دراسة مقارنة في 12معجم الحاسبات، مجمع اللغة العر��ة ص  6
 .13م، ص 1994القانون�ن المصر� والفرنسي، دار النهضة العر��ة، 

 . 8م، ص 1992محمد خشبه، قاعدة الب�انات، م�ا�ع الول�د، القاهرة،  7
شحاته غر�ب شلقماني، الملك�ة الفكر�ة في القوان�ن العر��ة، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار الجامعة الجديدة  8

 . 50م، ص 2008اإلس�ندر�ة، 
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. وعل�ه فقاعدة الب�انات هي عبارة عن خوارزم ورموز ر�اض�ة تكون مقسمة إلى ملفات وسجالت 9نات مسماةب�ا
 10وحقول تتمتع �أداء و��في متم�ز ناتج عن جهد فكر� جاد .

و�ناءاً على ما سبق من تعر�فات، يتضح أّن الهدف الذ� يرنو إل�ه مصمم الب�انات، هو تصم�م الب�انات ��ر�قة 
خال�ة من التكرار، و�م�ان�ة استرجاعها وتعديلها واإلضافة عل�ها دون أ�ة معوقات أو مشاكل، �ح�ث تجعلها 

�ضمن سّر�ة الب�انات والسماح فق� للمستخدم الشرعي �الولوج ال�ها والتعامل معها دون غ�ره، إال إذا سمح ن�ام 
الواحدة، و�التالي إم�ان�ة السماح لالستعالم إدارة الب�انات بتحديد درجة سّر�ة المعلومات ضمن قاعدة الب�انات 

 و�ش�ل محدود؛ لرؤ�ة �عض الب�انات دون اإلضافة أو التعديل.

م     وتعديالته، في 2002لسنة  7�فقرت�ها األولى والثان�ة من القانون اإلتحاد� اإلماراتي رقم 22تنّص المادة 
خالل �حقوق المؤلف األدب�ة المنصوص عل�ها شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة على ما يلي: "مع عدم اإل

 في هذا القانون، ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه، أن �منع الغ�ر من الق�ام �أ� عمل من األعمال التال�ة:

عمل نسخة وح�دة من المصنف، وذلك الستعمال الناسخ الشخصي المحض غ�ر الر�حي أو المهني، -1
أو الت�ب�ق�ة، إال إذا وضعت في م�ان عام، و�موافقة صاحب الحق و�ستثنى من ذلك مصنفات الفنون الجم�لة 

) من هذه المادة، وتستثنى برامج 7أو خلفه، �ما تستثنى مصنفات العمارة، إال �بقا لما هو مب�ن �البند (
 ) من هذه المادة.2الحاسب وت�ب�قاتها وقواعد الب�انات، إال �بقا لما هو مب�ن �البند (

ن برامج الحاسب أو ت�ب�قاته أو قواعد الب�انات �معرفة حائزه الشرعي  وله وحده عمل نسخة وح�دة م-2
لالقتباس منه، على أن يتّم ذلك في حدود الغرض المرخص �ه، أو �غرض الحف� أو اإلحالل عند فقد النسخة 

ة، و�ن �انت إالصل�ة، أو تلفها، أو عدم صالح�تها لإلستخدام، و�شر� إتالف النسخة االحت�ا��ة أو المقتبس
 محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب �مجرد زوال سند ح�ازته للنسخة األصل�ة. 

                                                           
 .9محمد خشبه، قاعدة الب�انات، مرجع سابق، ص 9

مازوني، الشب�ة الرقم�ة وعالقاتها �الملك�ة الفكر�ة، رسالة ماجست�ر مقدمة إستكماال لمت�لبات درجة الماجست�ر في �وثر  10
 . 70، ص 2005-2004الملك�ة الفكر�ة، �ل�ة القانون، جامعة بن يوسف بن خده، الجزائر، 
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ومّما �جدر ذ�ره في هذا المقام أّن  قواعد الب�انات ال يتّم االستفادة منها في وقتنا الحاضر �ش�ل �ب�ر إال من 
أّن المشّرع اإلماراتي �عد أن خالل أجهزة الحواس�ب. وللوقوف على ما أورده النص السابق ال بّد من ب�ان 

وضع القاعدة العامة �جواز النسخ من المصنفات لالستعمال الشخصي وغ�ر الر�حي في الفقرة األولى من 
، أجازت نسخ قاعدة 22، إستثنى قواعد الب�انات من عمل�ات النسخ إال أّن الفقرة الثان�ة من المادة 22المادة 

 �ما يلي:الب�انات وفق ضوا�� مع�نة نوردها ف

 .أن يتّم عمل نسخة من قاعدة الب�انات �معرفة الحائز الشرعي له، وله وحده لالقتباس منه -1

أن ��ون الهدف من عمل نسخة من قاعدة الب�انات، الحف� أو اإلحالل عند فقد النسخة االحت�ا��ة أو  -2
 المقتبسة.

حول مد� لزوم مشروع�ة ح�ازة النسخة  وقبل البحث في هذين الشر��ن، ال بّد من اإلجا�ة على التساؤل
 إالصل�ة؛ لممارسة ق�د النسخة الخاصة من قاعدة الب�انات.

من  22حق�قة األمر أّن المشرع اإلماراتي اشتر� مشروع�ة ح�ازة النسخة األصل�ة، وذلك بداللة م�لع المادة 
دم اإلخالل �حقوق المؤلف األدب�ة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي التي تنّص على أّنه: "مع ع

المنصوص عل�ها في هذا القانون، ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه أن �منع الغ�ر من الق�ام �أ� عمل من 
األعمال التال�ة ....". وعل�ه، فإّن ذلك �قتضي أن تكون ح�ازة النسخة األصل�ة مشروعة، فالمشّرع اإلماراتي 

فإذا �انت ح�ازة المصنف غ�ر مشروعة ودون إذن من المالك،  ر�� ب�ن عمل نسخة خاصة ونشر المصنف
فإّن عمل نسخة من هذا المصنف ُ�عّد عمالً غ�ر مشروع، و�التالي فإّنه ال يتصور أن ينتج عن عمل غ�ر 

 مشروع، عمٌل مشروع. 

و�ناء على الشر� األول، فإّنه ُ�سمح للغ�ر �معرفة الحائز الشرعي أن �عمل نسخة من قاعدة الب�انات، وذلك 
�شر� أن تكون نسخة الحف� وح�دة، وأن يتوقف استخدام نسخة الحف� على فقد النسخة األصل�ة أو تلفها أو 

يتّم �نت�جة لوجوب إتالف النسخة عدم صالح�تها، ووجوب إتالف نسخة الحف� سواء تّم استخدامها أو لم 
األصل�ة أو المقتبسة، وذلك �مجرد زوال سند ح�ازته للنسخة األصل�ة، ح�ث أن الفرع يتبع األصل وجودا 

 وعدما، فإذا سق� األصل سق� الفرع. 
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 وعل�ه، فإّنه �ستخلص مّما سبق أّن النسخ ��ون �غرض الحف�، فإذا �ان لغرض آخر فهذا �عّد تقل�دا وجرماً 
قانونا، ومسألة تحديد ما إذا �ان الغرض من النسخ هو االحتفا� بنسخة احت�ا��ة �عّد من وسائل الواقع التي 

 .11�ستخلصها قاضي الموضوع حسب �روف �ل حاله

و�ر� الباحث أّنه من األفضل إفراد نّص خاص لقواعد الب�انات، �ح�ث تستثى هذه القواعد من النسخ الخاص. 
دة  على شر� االستثمار الجوهر� فال بّد من التسل�م بدا�ة أّن واضع قاعدة الب�انات س�نفق و�ذا احتوت  القاع

أمواال  �ث�رة إلعداد قاعدة الب�انات. و�التأك�د، فإّن هذه األموال ستكون �مثا�ة أجور للفن��ن والمختص�ن 
قادرة على أداء دور متم�ز في  (المبرمج�ن) ن��ر ما �قومون �ه من جهود تساهم في إعداد قاعدة ب�انات تكون 

و��فتها التي أنش�ت من أجلها، مّما �عني أّن االستثمار للموارد البشر�ة والمال�ة والتقن�ة ستكون �الغة التكلفة 
إلنشاء قاعدة ب�انات متم�زة، �معنى أن ��ون لقاعدة الب�انات ق�مة تجار�ة تتمثل ف�ما تّم استثماره في إنشائها، 

متوقعة في السوق، ولحجم العائد االقتصاد� المتوقع منها. و�التالي، فإّن السماح �النسخ الخاص وعلى ق�متها ال
في إ�ار قواعد الب�انات قد يلحق ضررا �المصالح المشروعة لمؤلفها �الما احتوت  على شر� االستثمار 

 الجوهر�. 

 ثالثًا: برامج الحاسوب 

ن التعل�مات التي قد �عّبر عنها �أ� لغة أو رمز و�أ� ش�ل من ُتعّرف برامج الحاسب اآللي �أّنها مجموعة م
األش�ال، �ح�ث �م�ن توج�هها ��ر�قة مباشرة أو غ�ر مباشرة إلى الحاسب اآللي للوصول إلى نت�جة أو غا�ة 

 .12مع�نة 

                                                           
ة في ضوء قانون حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة عبد الرش�د مأمون �محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاور  11

 م.  2006، 446، ص 199، الكتاب األول، حقوق المؤلف، دار النهضة العر��ة ، بند 2002لسنة  82الجديد، رقم 
عبد الرحمن جم�ل محمود حس�ن، الحما�ة القانون�ة لبرامج الحاسب اآللي، دراسة مقارنه، مقدمة استكماال لمت�لبات درجة  12
 .  13، ص 2008اجست�ر في القانون الخاص ��ل�ة الدراسات العل�ا، جامعة النجاح الو�ن�ة، نابلس، فلس��ن، الم
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لن�ام وُتعّد برامج الحاسوب أهم مصنفات المعلومات، وتح�ى �اهتمام �ب�ر، والبرمج�ات هي الك�ان المعنو� 
 .13الكمب�وتر وال غنى عنها، وال ��ون للم�ونات الماد�ة لجهاز الحاسوب أ�ة فائدة بدونها

و�ّتضح من مراجعة نصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي، أّنه أدرج برامج الحاسوب ضمن 
ادة الثان�ة، إال أّنه لم �ضع تعر�فًا المصنفات المشمولة �الحما�ة القانون�ة، وذلك بداللة الفقرة الثان�ة من الم

                            محددًا لبرامج الحاسوب استنادًا إلى الت�ور السر�ع في مجال برامج الحاسوب.                                                      

وتعديالته، في  2002لسنة   7اتي رقم �فقرت�ها األولى والثان�ة من القانون اإلتحاد� اإلمار  22تنّص المادة 
شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة على ما يلي: "مع عدم اإلخالل �حقوق المؤلف األدب�ة المنصوص عل�ها 

-1في هذا القانون، ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه أن  �منع الغ�ر من الق�ام �أّ� عمل من األعمال التال�ة: 
الستعمال الناسخ الشخصي المحض غ�ر الر�حي أو المهني، و�ستثنى  عمل نسخة وح�دة من المصنف، وذلك

من ذلك مصنفات الفنون الجم�لة أو الت�ب�ق�ة، إال إذا وضعت في م�ان عام، و�موافقة صاحب الحق أو خلفه، 
قاتها ) من هذه المادة، وتستثنى برامج الحاسب وت�ب�7كما تستثنى مصنفات العمارة إال �بقا لما هو مب�ن �البند (

 ) من هذه المادة".             2وقواعد الب�انات إال �بقا لما هو مب�ن �البند (

لقد عّرفت المن�مة العالم�ة للملك�ة الفكر�ة (الوايبو) برامج الحاسوب �أّنها:"مجموعة من المعلومات التي تسمح 
أو و��فة أو نت�جة مع�نة بواس�ة آلة  �عد نقلها على دعامة تست��ع اآللة  قراءاتها مثل ب�ان أو أداء أو إنجاز

معالجة المعلومات، وهي تشمل الوصف التفص�لي للبرنامج الذ� �حدد مجموعة التعل�مات الم�ونة له، و�افة 
. و�مراجعة نص المادة 14المعلومات المساعدة التي تساعد على تفهمه �التعل�مات الموضوعة لصالح المستعمل"

يتبّ�ن لنا أن المشّرع اإلماراتي قد استبعد صراحة برامج الحاسب اآللي من ق�د من القانون اإلماراتي،  22/2
النسخة الخاصة، �ح�ث ت�ل برامج الحاسب اآللي خاضعة إلذن المؤلف. و�استثناء ق�د النسخة الخاصة أجاز 

لت�رق المشّرع عمل نسخة من البرامج، ولكن وفق ضوا�� مع�نه هي ذات الضوا�� التي أشرنا ال�ها عند ا
 لمصنف قاعدة الب�انات، ومنعًا للتكرار فإننا نح�ل إل�ها.                 

                                                           
احمز�و راد�ه و سالمي حم�ده، الحما�ة القانون�ة للمصنفات الرقم�ة، مذ�رة لن�ل درجة الماستر في الحقوق، قانون خاص  13

 .8م، ص  2014-2013ة، الجزائر، شامل  �ل�ة القانون، جامعة عبد الرحمن م�ره، �جا�
، 54م، رقم 1981معجم مص�لحات حق المؤلف والحقوق المجاورة، صادر عن المن�مة العالم�ة للملك�ة الفكر�ة ( الوايبو )  14

 .55ص 
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 الفرع الثاني: شرو� تطب�ق استثناء النس�ة ال�اصة عبر ال�ب�ة الرقم�ة  
بدا�ة، �جب التأك�د على أّن هذا االستثناء �م�ن ت�ب�قه على المصنفات المنشورة في الب��ة الرقم�ة �ما هو 

�النسبة للب��ة التقل�د�ة؛ لكون هذا االستثناء يتالئم ت�ب�قه �ش�ل تام في الب��ة الرقم�ة، ح�ث أجازت المادة الحال 
من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي عمل نسخة وح�دة من المصنف، وذلك الستعمال الناسخ  22

من القانون الفرنسي على أّنه: "ال  5قره ف 122الشخصي المحض غ�ر الر�حي أو المهني �ما أجازت المادة 
�جوز للمؤلف في حال إتاحة مصنفه للجمهور أن �منع الناسخ من الحصول على صور أو نسخ من المصنف 

 .15شر��ة أن ��ون ذلك النسخ الستعماله الخاص ول�س لالستعمال الجماعي"

أن ��ون النسخ لمحض االستعمال الخاص وّمما سبق، يتبّ�ن لنا أّنه �شتر� لت�ب�ق استثناء النسخة الخاصة 
للناسخ، وأال يترتب عل�ه اإلضرار �االستغالل العاد� للمصنف أو �المصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب 

 الحقوق المجاورة. وهذه الشرو� نجملها ف�ما يلي:               

 أوال: أن تكون النس�ة األصل�ة من�ورة 
منه لسر�ان ق�د النسخة الخاصة، أن ��ون المصنف قد تّم نشره فعال،  22لمادة اشتر� المشّرع اإلماراتي في ا

وذلك بداللة م�لع النص القانوني: "مع عدم اإلخالل �حقوق المؤلف األدب�ة المنصوص عل�ها في هذا القانون 
ي فال �م�ن ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه .....". وعل�ه، فال يتصور وجود نسخة بدون أصل سابق لها، و�التال

 إعمال االستثناء �النسبة للمصنفات التي  لم يتم نشرها �عد، و�تحققق النشر سواء �ال�ر�قة التقل�د�ة أو الرقم�ة. 

                                                           
 من قانون الملك�ة الفكر�ة الفرنسي  122/5/2ان�ر نص المادة  15

Article L122-5 :Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à 
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des 
oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre 
originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans 
les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions 
d'une base de données électronique 
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�أّن االستعمال الخاص �عني استنساخ المصنف في نسخة واحدة،  18المنشأة. و�ؤ�د ذلك جانب آخر من الفقه 
ه �أغراض شخص�ة �حتة �ما هو الحال في االستعمال الشخصي، و�ّنما �ذلك الستعماله ل�س �قصد استعمال

 ب�ن جماعة مع�نة من األشخاص.  

وعل�ه، يتبّ�ن لنا أّن االستعمال الشخصي أض�ق ن�اقًا من االستعمال الخاص، وهو ما ذهب ال�ه المشّرع 
 سخ الشخصي). ح�ث استخدم اص�الح (الستعمال النا 22اإلماراتي في المادة 

وقد يتساءل البعض حول االستعمال العائلي ف�ما إذا �ان �عّد من قب�ل االستعمال الشخصي أم ال؟ لقد ذهب 
جانب من الفقه إلى أّن هذا االستعمال هو من قب�ل االستعمال الشخصي          فال �ست��ع المؤلف �عد 

. ونحن بدورنا نؤ�د ما ذهب 19إلقائه في اجتماع عائلي نشر مصنفه إذا �ان مصنفًا موس�ق�ًا أو أدب�اً أن �منع
إل�ه هذا االتجاه الفقهي أّن االنتفاع  �المصنفات الفكر�ة في داخل إ�ار عائلي �عّد في حد ذاته من االستثناءات 

من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة  22/6الواردة على الحق االست�ثار� للمؤلف سنداً  ألح�ام المادة 
ماراتي، التي تسمح �أداء المصنف في اجتماع عائلي. وقد يتساءل  البعض إلى أّن هذه الفقرة تتحدث عن اإل

أداء المصنفات وال عالقة له �استعمال النسخة الخاصة �ق�د على الحق المالي للمؤلف، و�م�ن الرّد على ذلك 
 .20على الحق المالي للمؤلف أّن أداء المصنف في إ�ار عائلي هو في حد ذاته من قب�ل االستثناءات

ومن هنا، ندعو المشّرع اإلماراتي إلى تبّني مع�ار محدد لالستعمال الشخصي، وذلك أّن الفقرة األولى من  
 تنّص على االستعمال الشخصي المحض مّما �عني عدم التوّسع في مفهوم االستعمال.  22المادة 

من قانون حق المؤلف  22أما ف�ما يتعلق �االستعمال المهني الذ� ح�ره المشّرع في الفقرة األولى من المادة 
والحقوق المجاورة اإلماراتي، ف�عني استعمال النسخة الخاصة �غرض تحق�ق أهداف المؤسسة أو الشر�ة التي 
                                                           

دل�ا ل�ز�ك، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ترجمة د محمد حسام ل�في، مر�ز الملك ف�صل للبحوث والدراسات إالسالم�ة  18
وما �عدها. وان�ر د نواف �نعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، م�تبة  232م، ص  2004

 . 239م، ص  2004دار الثقافة، 
ق السنهور�، الوس�� في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملك�ة، تنق�ح المستشار أحمد مدحت المراغي  د عبد الرزا 19

 .86-85م، ص  2004منشأة دار المعارف، اإلس�ندر�ة، 
 على أنه "مع عدم اإلخالل �حقوق المؤلف األدب�ة المنصوص عل�ها في هذا القانون ل�س للمؤلف �عد 22/6تنص المادة  20

أداء المصنف في إجتماعات داخل إ�ار العائلة أو -6نشر مصنفه أن  �منع الغ�ر من الق�ام �أ� عمل من األعمال التال�ة : 
 بواس�ة ال�الب داخل المنشأة التعل�م�ة على أال يتم ذلك �مقابل مباشر أو غ�ر مباشر".
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تحق�ق هدف ر�حي، و�ؤ�د ذلك صراحة  �عمل بها، وأن ��ون استعمال النسخة الخاصة �ع�داً  �ل البعد عن
سالفة الذ�ر �ح�ر االستعمال المهني سواء �ان ذلك في إ�ار فرد� شخصي محض أو جماعي؛  22/1المادة 

 ألن الم�لق �جر� على إ�القه. 

را�عًا: أال يترتب على النسخ إخالل �االستغالل العاد� للمصنف أو إلحاق ضرر غ�ر مبرر �المصالح 
 لف أو �أصحاب الحقوق المجاورة الم�روعة للمؤ 

من قانون حق المؤلف والحقوق المجاوره �النّص على هذا الشر�:  22لقد ُعِني المشّرع اإلماراتي في المادة 
 -1"مع عدم إالخالل �حقوق المؤلف األدب�ة... ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه أن  �منع الغ�ر من الق�ام ... 

من قانون حما�ة الملك�ة الفكر�ة المصر�  171في ح�ن نّصت المادة  عمل نسخه وح�ده من المصنف ..." 
على أّنه: "مع عدم إالخالل �حقوق المؤلف األدب�ة، ل�س للمؤلف �عد نشر مصنفه، أن  �منع الغ�ر من الق�ام 
.... ثان�ًا: عمل نسخة وح�دة من المصنف الستعمال الناسخ الشخصي المحض، و�شر� أال �خل هذا النسخ 

ستغالل العاد� للمصنف أو يلحق ضرراً  غ�ر مبرر �المصالح المشروعة للمؤلف أو �أصحاب حق �اال
 المؤلف".         

و�ر� الباحث أّنه من الضرورة أن ينّص المشّرع اإلماراتي و�ش�ل صر�ح على هذا الشر� وتضم�نه نّص المادة 
ى ضرورة عدم اإلخالل �الحقوق األدب�ة للمؤلف، ، أشار إل22من القانون اإلماراتي؛ ألن م�لع نّص المادة  22

، مّما �ش�ر إلى عدم اإلخالل �االستعمال 22واكتفى بهذه العبارة فق� ولم يتم تضم�ن الفقرة األولى من المادة 
العاد� للمصنف أو عدم الحاق الضرر �المصالح المشروعة للمؤلف. و�رأينا �ان المشرع المصر� موفقاً في 

 من قانون الملك�ة الفكر�ة المصر�.                                               171ش�ل صر�ح في المادة إيراد الشر� و�

من  2فقرة  9و�المقابل، فقد تضّمنت العديد من اإلتفاق�ات الدول�ة النّص على هذا الشر�، فقد ّنصت المادة 
"تختص تشر�عات دول اإلتحاد �حق السماح �عمل نسخ اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة على أّنه: 

من هذه المصنفات في �عض الحاالت الخاصة، �شر� أال يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع االستغالل العاد� 
 . 21للمصنف، وأال �سبب ضررا �غ�ر مبرر �المصالح المشروعة للمؤلف" 

                                                           
 http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=283692متاحة على الموقع اإللكتروني  للوايبو   21

 . 13/11/2018تار�خ الدخول للموقع 
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الدول األعضاء في �عض الحاالت الخاصة  من اتفاق�ة تر�بس على أّنه: "�جب على 13كما نّصت المادة 
التأك�د على الق�ود واالستثناءات الواردة على الحقوق إالست�ثار�ة، �ما يتعارض مع االستغالل العاد�  للمصنف، 

 .22وأال �سبب ضررًا �غ�ر مبرر �المصالح المشروعة ألصحاب الحقوق 

حما�ة ضد النسخ غ�ر المشروع على المؤلف�ن �ما و�الح� على النص�ن السا�ق�ن أّن اتفاق�ة تر�بس لم تقصر ال
هو وارد في اتفاق�ة برن، و�ّنما وّسعت من ن�اق الحما�ة؛ ل�شمل جم�ع أصحاب الحقوق،  و�ستدل على ذلك 

، عندما أشتر�ت أال يترتب على وجود هذه الق�ود حصول ضرر غ�ر 13من الجزء األخ�ر من نّص المادة 
 اب الحقوق. مبرر �المصالح المشروعة ألصح

من معاهدة الوايبو �شأن حق المؤلف على أّنه: "�جوز لل�رف المتعاقد أن ينّص في  10و�ذلك نّصت المادة 
تشر�عه الو�ني على ق�ود أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات األدب�ة والفن�ة بناءًا على هذه 

ستغالل العاد�  للمصنف، وال تسبب ضررا �غ�ر المعاهدة في �عض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واال
 .23مبرر �المصالح المشروعة للمؤلف"

مّما سبق، يتب�ن لنا أّنه وفقًا لهذا الشر� يتع�ن وفقًا للقانون اإلماراتي عدم اإلخالل �الحقوق األدب�ة للمؤلف،  
أو المهني، وأال وأن ��ون الهدف من نسخ المصنف هو استعمال الناسخ الشخصي المحض غ�ر الر�حي 

يلحق ضرراً غ�ر مبرر �المصالح المشروعة للمؤلف أو �أصحاب حق المؤلف، وفقًا لما ورد في اتفاق�ة تر�س 
 التي تش�ل جزءًا من النس�ج التشر�عي اإلماراتي.    

                                                           
 النص �اللغة إالنجل�ز�ة  22

“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which 
do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the right holder”  

 متاح على الموقع إالكتروني   
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm 

تار�خ الدخول  http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=295156متاحة على موقع الوايبو  23
 م  13/11/2018للموقع 
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دولة و�التالي، فإّن هذا الشر� �عمل �ه في دولة اإلمارات �الما أوردته اتفاق�ة تر�بس التي صادقت عل�ها 
 .24اإلمارات العر��ة المتحدة

 المبحث الثاني:

 التداول اإللكتروني  للمصنفات والنس�ة ال�اصة وفقا للقانون اإلماراتي
في �ل التداول الرقمي للمصنفات من خالل الب��ة الرقم�ة، سواء أكانت شب�ة اإلنترنت أو شب�ة االتصاالت 

المنشورة في الب��ة الرقم�ة، �ان ال بّد من معالجة موضوع أو المعلومات وما استتبع ذلك من نسخ للمصنفات 
النسخ الرقمي للمصنفات، وأثره على مفهوم النسخة الخاصة، وتداب�ر الحما�ة لهذه المصنفات، وفقًا للقانون 

 اإلماراتي.

 المطلب األول:
 النس�ة ال�اصة من المصنف الرقمي 

هور هو حق للمؤلف، وذلك من خالل أجهزة الحاسب إّن وضع المصنف على شب�ة اإلنترنت و�تاحته للجم
اآللي أو شب�ات المعلومات أو االتصاالت. وهذه اإلتاحة اإللكترون�ة للمصنفات قد تتّم من خالل وضع 

، وهي  peer to peerالمصنف على موقع مع�ن أو من خالل البر�د اإللكتروني  أو من خالل تكنولوج�ا 
نفات وتداولها، أ�ًا �ان ش�لها مباشرة من خالل جهاز� حاسب آلي دون المرور تكنولوج�ا يتّم ف�ها نقل المص

 .25�الشب�ة المر�ز�ة لإلنترنت. و�التأك�د، فإن مثل هذا العمل �حتاج إلى ترم�ز رقمي

لقد عّرف المشّرع اإلماراتي النسخ في المادة األولى من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي �أّنه 
ل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسج�ل صوتي أو برنامج إذاعي أو أ� أداء في أ� ش�ل أو صورة �ما :"عم

                                                           
 م. 1996ابر�ل  9ي صادقت دولة إالمارات العر��ة المتحده على إتفاق تر�بس ف 24
، 2006عبد الهاد� فوز� العوضي، الن�ام القانوني للنسخة الخاصة من المصنفات المحم�ة، دار النهضة العر��ة، القاهرة،  25

 . 112-11ص 
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في ذلك التحم�ل أو التخز�ن اإللكتروني الدائم أو الوقتي، وأ�ا ما تكون ال�ر�قة أو األداة  المستخدمة في النسخ". 
 ل إذا تعلق األمر �أغاني أو أفالم.ومن �رق النسخ ال�باعة أو التصو�ر أو النسخ اإللكتروني أو التسج�

على أّنه: "استحداث صورة أو أكثر م�ا�قة  9فقرة  138وقد تناول المشّرع المصر� حق النسخ في  المادة 
لألصل من مصنف أو تسج�ل صوتي �أ� �ر�قة أو في أ� ش�ل، �ما في ذلك التخز�ن اإللكتروني الدائم أو 

 الوقتي للمصنف أو للتسج�ل الصوتي". 

في قانون الملك�ة الفكر�ة وفق آخر تعديالته التي  L 26. /3/ 122أما المشّرع الفرنسي فقد تناوله في المادة 
تتضمن أّن النسخ ��ون من خالل التثب�ت الماد� للعمل �أ�ة وس�لة تت�ح نقله الى الجمهور �ال�باعة، والرسم، 

و الس�نمائي أو المغنا��سي �النسبة  لألعمال والنقش، وعمل�ات الصب في القوالب، والتسج�ل الم��ان��ي أ
 المعمار�ة، و�شمل ذلك تكرار عمل�ات النسخ.

مّما سبق، يتبّ�ن لنا أّن عمل�ة نسخ المصنفات وفقا للتشر�عات السا�قة، قد يتحقق �أكثر من وس�لة أ�ًا �انت، 
 �الما أّنها تؤد� �النت�جة إلى إعالن المصنف للكافة.

هنا هو  ��ف يتّم النسخ الرقمي للمصنفات؟ وحق�قة األمر أّن النسخ قد يتّم من خالل  والتساؤل الذ� ��رح
 حالت�ن:

: ف�ها يتّم نقل النّص الم�توب من المصنف األدبي، أو الصوت من المصنف السمعي، أو الصورة الحالة األولى
(الدعامة الماد�ة) إلى من المصنف البصر�، أو الصوت من المصنف السمعي البصر�، من الوس� التقل�د� 

                                                           
26 Article L122-3 :La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous 
procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. 
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout 
procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou 
magnétique. 
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un 
plan ou d'un projet type. 
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وس� رقمي، ح�ث يتّم تحو�ل المصنف إلى أرقام تؤلف من (صفر، واحد)، و�التالي تخز�نه في أجهزة 
 .27الحاسوب

 .28: ��ون المصنف في ش�له الرقمي المعّد مسبقًا، و�تّم نسخه على وس� تقني رقميالحالة الثان�ة

وعلى أ�ة حال، فإّن تشر�عات الملك�ة الفكر�ة قد خولت للمؤلف حق استغالل مصنفه، و�شمل ذلك  إتاحته 
عبر اجهزة الحاسب اآللي أو شب�ات اإلنترنت أو شب�ات االتصاالت أو حتى عبر أ�ة وسائل تكنولوج�ة 

الحصول على ترخ�ص مستحدثة، و�التالي فإّن الحصول على المصنف من مستخدم شب�ة اإلنترنت �قتضي 
من القانون اإلماراتي التي تقضي �أّنه  للمؤلف  7كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المالي سنداً ألح�ام المادة 

وحده وخلفه من �عده أو صاحب حق المؤلف النشر �أ� �ر�قة من ال�رق �ما في ذلك إتاحته عبر أجهزة 
 ال وغ�رها من الوسائل. الحاسب اآللي أو شب�ات المعلومات أو شب�ات االتص

و�التالّي فإّن إتاحة المصنف المحمي عبر اإلنترنت تكون من حق المؤلف وخلفه وصاحب الحق االست�ثار� 
 37و�موافقته، و�ال �ان النشر في هذه الحالة اعتداء على الحق االست�ثار�، و�عاقب عل�ه وفقًا لنص المادة 

 .29من القانون اإلماراتي

                                                           
 .60، ص2002اسامه احمد بدر، تداول المصنفات عبر اإلنترنت، م�بعة جامعة �ن�ا،  27
 .27اسامه احمد بدر، المرجع السابق، ص  28
�شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي على أنه: "مع  2002لسنة  7من  القانون اإلتحاد� رقم  37تنص المادة  29

عدم اإلخالل  �أ�ة عقو�ة أشد واردة في أ� قانون آخر، �عاقب �الحبس مدة ال تقل عن شهر و�الغرامة التي ال تقل عن عشرة 
هم، أو �إحد� هات�ن العقو�ت�ن، �ل من قام �غ�ر إذن �تابي من المؤلف أو صاحب اآلف درهم وال تز�د على خمس�ن ألف در 

 الحق المجاور أو خلفهما �أ� من إالفعال إالت�ة:
إالعتداء على حق من الحقوق األدب�ة أو المال�ة للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عل�ها في هذا القانون �ما  -1 

أو تسج�ل  صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحما�ة المقررة في هذا القانون في متناول في ذلك وضع أ� مصنف أو أداء 
الجمهور سواء عبر أجهزة الحاسب أو شب�ات  اإلنترنت أو شب�ات المعلومات أو شب�ات االتصاالت أو غ�رها من ال�رق أو 

 الوسائل إالخر�.
الصور لمصنف أو تسج�ل صوتي أو برنامج إذاعي محمي �بقا ألح�ام  الب�ع أو التأج�ر أو ال�رح للتداول �أ�ة صورة من -2 

 هذا القانون.
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ن ذلك �سر� على المصنفات المحم�ة التي تخضع للحما�ة القانون�ة لحق المؤلف، وال �شمل و��ب�عة الحال فإ
، ح�ث �جوز للصحف أو الدور�ات أو ه��ات إالذاعة في الحدود التي يبررها الغرض 30النسخ ألغراض إخبار�ة 

نفات م�تو�ة المستهدف نشر مقت�فات من المصنفات التي ات�حت للجمهور �صورة مشروعة، سواء أكانت مص
أو مسموعة أو مشاهدة تتعلق �احداث جار�ة بهدف نقلها الى الجمهور، �ما �جوز نشر المقاالت المتعلقة 
�المناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأ� العام في وقت مع�ن، ما لم يرد عند نشرها ما �ف�د �ح�ر النشر، 

منه واسم المؤلف. �ما �جوز نسخ الخ�ب والمحاضرات  مع األخذ �ع�ن االعتبار اإلشارة إلى المصدر الذ� نقلت
واألحاديث التي تلقى في الجلسات العلن�ة للمجالس الن�اب�ة والقضائ�ة واالجتماعات العامة، ما دامت هذه 
الخ�ب والمحاضرات واألحاديث موجهة إلى العامة، وتنسخ في إ�ار األخبار الجار�ة، و��ون للمؤلف الحق 

 المصنفات في مجموعات تنسب إل�ه.  في جمع أ� من هذه

وف�ما يتعلق �النسخة الخاصة من المصنفات الرقم�ة المنشورة في الب��ة الرقم�ة، فإّن ذلك �ستلزم بدا�ة أن ��ون 
نشر المصنف قد تّم �معرفة المؤلف أو خلفه أو مالك الحق االست�ثار�، إذا �ان مرخصا له نشر المصنف 

تغالل، ول�س النشر �صورته التقل�د�ة فق� مّما �عني أّن النسخ لالستعمال الشخصي إلكترون�اً �إحد� صور االس
على حد تعب�ر المشرع اإلماراتي ال ين�بق على حالة إتاحة المصنف عبر الب��ة الرقم�ة، �الما تّم �غ�ر موافقة 

نف �مقابل أو بدون صاحب الحق في هذا الشأن، سواء أكان الدخول إلى  موقع الشب�ة الذ� إت�ح عل�ه المص
مقابل. و�معنى آخر فإّن ق�د النسخة الخاصة الرقم�ة، يت�لب الخضوع لمع�ار مشروع�ة ح�ازة مصدر النسخة 
الخاصة، أ� أن ��ون المصنف قد تّم إتاحته للنشر اإللكتروني على موقع اإلنترنت من المؤلف أو خلفه أو 

 صاحب الحق االست�ثار�. 

  

                                                           
وتتعدد العقو�ة المنصوص عل�ها في هذه المادة بتعدد المصنفات أو األداءات أو البرنامج أو التسج�الت محل الجر�مة، و�عاقب 

 الة ارتكاب الجر�مه مرة أخر�".�الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، و�غرامة ال تقل عن خمس�ن الف درهم في ح
 من قانون حق المؤلف اإلماراتي.  23نّصت على هذه الحاله المادة  30

156



     النسخة الخاصة الرقم�ة من المصنف �ق�د على الحقوق االست�ثار�ة للمؤلف
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

157 
 

 المطلب الثاني:

 المصنفات عبر البر�د اإللكتروني والنس�ة ال�اصةإرسال 

البر�د اإللكتروني هو رسالة تتضمن ملفات أو صور أو نصوص أو أ� مرفق آخر، �م�ن إرسالها من خالل 
شب�ة اإلنترنت من قبل أ� شخص إلى أ� شخص أو عدة أشخاص، وهو من الوسائل الحديثة التي تستخدم 

 ات �السرعة القصو�، و�تكلفة �س��ة. إلنجاز المعامالت و�رسال المستند

 "من الناح�ة التقن�ة يتّم تحو�ل رسائل البر�د اإللكتروني إلى ملف نصوص، وهذا األخ�ر م�ّون من ن�ام رموز" 
ASCII.  و�موجب هذا الن�ام يتّم ترم�ز األحرف ،(characters)  بت متتال�ة من أرقام الن�ام  8على أساس

تي تفهمها أجهزة الكمب�وتر مهما �ان نوع صنعها ون�ام التشغ�ل الخاص بها، �ما الثنائي، وهي ال�ر�قة ال
 على أن يتّم إرسالها �ش�ل معلومات متدفقة  (attachments)�م�ن إرسال الصور والصوت �ملفات ملحقة 

(streams) ) ثنائ�ة الن�ام.binary.( 

ق المؤلف، و�تّم تبادلها من خالل المرسل مع وعل�ه، فقد يتضمن البر�د اإللكتروني مصنفات محم�ة �موجب ح
 من يتواصل معه هذا األخ�ر. 

 وهنا، ال بّد من التفرقة ب�ن حالت�ن:

 الحالة األولى: أن يتّم إرسال نسخة المصنف إلى شخص واحد. 

 الحالة الثان�ة: أن يتم إرسال نسخة المصنف إلى عدة أشخاص (مجموعات المناقشة). 

ال �ست��ع المرسل إرسال نسخة من المصنف عبر البر�د اإللكتروني دون الحصول على ففي الحالة األولى 
إذن المؤلف أو ممن آلت إل�ه الحقوق المال�ة؛ ألّن ذلك ُ�عّد نشرا للمصنف دون موافقة مؤلفه، وفي الحالة 

 تعمال جماعي.الثان�ة فإّن اإلرسال الجماعي ُ�عّد نقال للمصنف إلى المرسل إل�هم  وهذا في حق�قته اس

وفي حق�قة األمر إّن ق�ام مستخدم اإلنترنت �إرسال مصنف يتمتع �الحما�ة، عبر البر�د اإللكتروني،  يث�ر 
 إش�ال�ة تتمثل في مد� اعتبار هذا العمل من قب�ل النسخة الخاصة.
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صنف  فإّن البر�د أّن اإلرسال إذا تّم إلى شخص واحد، فإّن ذلك ال ُ�عّد تداوالً  للم 31ير� جانب من الفقه 
النقل ب�ن األفراد ال  اإللكتروني ب�ن األفراد ال �مثل تعد�ًا على حقوق المؤلف، حتى لو تضمن نصًا محم�ًا ألنّ 

��ون عامًا. و�ذا تّم إالرسال إلى مجموعة أشخاص ف�ما �عرف �مجموعات المناقشة، فإّن نقل المصنف �مّثل 
للمصنف إلى الجمهور الذ� يتش�ل من جماعة المرسل إل�هم عبر  الفي هذه الصورة األخ�رة بال أدنى شك، نق

 البر�د اإللكتروني. 

ير� الباحث أّن الفروض السا�قة تخرج عن حدود ق�د النسخة الخاصة، و�التالي فإّنها ُتعتبر نشرا غ�ر مشروع 
 على مرحلت�ن، وهما للمصنف، و�عود السبب في ذلك إلى أّن  تداول المصنفات عبر البر�د اإللكتروني  يتمّ 

نسخ المصنف �غرض االستعمال الخاص والشخصي، وهنا يتحقق الغرض من ق�د النسخة الخاصة، والمرحلة 
الثان�ة هي تبادل المصنف مع الغ�ر، وهي الحقة لعمل�ة النسخ، وال صلة لها �استعمال المصنف المنسوخ 

لف عن تداول المصنفات عبر شب�ة اإلنترنت، ألغراض شخص�ة. �ما أّن أداء المصنفات في إ�ار عائلي �خت
فاألداء يتّم في إ�ار عائلي قائم فعًال ولمرة واحدة، وال �عّد أداءا علن�ا مرخصا �ه إذا تّم عبر الشب�ة الرقم�ة  
ألّن هذا الفعل قد يت�ح لغ�ر األصدقاء مشاهدة المصنف المعروض على الشب�ة، إال إذا توافر شر�ان وهما: 

 رسال ألشخاص محدودين، وأن تتوافر في هؤالء األشخاص الصفة العائل�ة. أن ��ون إال

هذا من ناح�ة، ومن ناح�ة أخر� إذا أخذنا �التفرقة ما ب�ن أن ��ون النسخ عاما أو خاصًا، فإّن  النشر عبر 
إللكتروني ب�ن البر�د اإللكتروني س�هدد مصالح المؤلف�ن �ش�ل �ب�ر. وعل�ه، فإّن تبادل المصنفات عبر البر�د ا

المستخدم�ن للشب�ة دون إذن المالك �عّد عمًال غ�ر مشروع، سواء أكان ب�ن المرسل والمرسل إل�ه أو ب�ن 
 مجموعات في إ�ار العائلة؛ ألن هذا الفعل قد يت�ح لغ�ر أفراد العائلة اإل�الع على المصنف و�عادة تداوله . 

من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي، اشتر�  22هذا من جهة، ومن جهة أخر� فإّن نّص المادة  
 و�صر�ح النص أن يتّم عمل نسخة وح�دة من المصنف لالستعمال الشخصي المحض غ�ر الر�حي أو المهني. 

 

                                                           
 .  117عبد الهاد� فوز� العوضي، المرجع السابق، ص  31
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  الن��ر للن��ر (peer to peer)المطلب  الثالث: تبادل المصنفات من خالل ن�ام 

، تبادل الب�انات والملفات حتى المصنفات ب�ن جهاز� حاسوب p2pأو  peer to peer�قصد بتكنولوج�ا  
 لشخص��ن، دون المرور �جهاز خادم مر�ز�، ودون أن يتّم اإل�الع على المصنف. 

المقصود �شب�ات الن��ر للن��ر أّن جهاز� الحاسوب في الشب�ة، �ست��ع �ّل منها تأد�ة و�ائف وعل�ه، فإّن 
و�التالي، فإّن �ل جهاز على الشب�ة �ست��ع تزو�د غ�ره �المعلومات، وفي  المستف�د والخادم  في نفس الوقت.

نفس الوقت ��لب المعلومات من غ�ره من األجهزة  المتصلة �الشب�ة. فكل جهاز �قوم بدور المرسل 
م�ونة من مجموعة من األجهزة، لها حقوق متساو�ة، وال  و�معنى آخر هي شب�ة �مب�وتر محل�ة والمستقبل،

  .32مخصص، بل �ّل جهاز في الشب�ة مم�ن أن ��ون مستف�دًا وخادمًا  server على مزود تحتو� 

نموذجان: في النموذج األول �مّر �لب المستخدم عبر خادم مر�ز�، ل�س من أجل نقل الملفات،  p2pولن�ام 
د اجهزة الحواس�ب ولكن �وس�لة لإلتصال أو قد �مّر �لب المستخدم �خادم مر�ز� متصل �اإلنترنت و�قوم بتزو�

أو ) Bit Torrent ،Torrent�الملفات والمعلومات الم�لو�ة من خالل اإلعتماد على برامج خاصة �برامح (
، ف�تّم p2p. أما النموذج اآلخر لن�ام 33أ� برامج أخر� معّدة خص�صًا لمشار�ة الملفات عن �ر�ق اإلنترنت

 ادم مر�ز�. من خالله تبادل الملفات أو المصنفات دون المرور �خ

.  peer to peerوالتساؤل الذ� يثور هو مد� مشروع�ة تبادل المصنفات من خالل ن�ام الن��ر للن��ر 
إذا �ان التبادل ب�ن المؤلف وشخص آخر أو ب�ن  :ال بّد من التفرقة ب�ن أمر�ن ولإلجا�ة على هذا التساؤل

شخص�ن و�موافقة المؤلف، فإّن من ينقل ال�ه المؤلف ��ون في إ�ار ق�د النسخة الخاصة، أو ب�ن من نقل إل�ه 
المؤلف وأشخاص آخر�ن، فهذه الحالة األخ�ره قد تتحقق بها الجماع�ة التي تناقض االستعمال الشخصي أو 

 الخاص. 

من قانون حق  38، 37المشرع اإلماراتي في هذا الخصوص، فقد استحدث المشّرع المادت�ن  أما عن موقف
المؤلف اإلماراتي، �خصوص جر�مة النشر اإللكتروني  للمصنف بدون إذن �تابي من المؤلف أو صاحب 
                                                           
32 http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=4تار�خ الدخول للموقع 2018/10/30 م  
33 http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=4.تار�خ الدخول للموقع 2018/10/30 م  
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، وأوضح المشّرع الصور التي تش�ل اعتداء على حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 34الحق المجاور
عبر أجهزة الحاسب أو شب�ات  اإلنترنت أو شب�ات  p2pوعل�ه، فإّن عمل�ة تحم�ل المصنف من خالل ن�ام 

المعلومات أو شب�ات االتصاالت أو غ�رها من ال�رق أو الوسائل األخر� تن�و� على حالت�ن: تتمثل الحالة 
صاحب الحق االست�ثار�، فإّن ذلك األولى في إتاحة المصنفات للغ�ر، فإذا تّم ذلك بدون موافقة المؤلف أو 

�ش�ل اعتداءًا على حقوقهم. والحالة الثان�ة وهي مرتب�ة أ�ضا �الحالة األولى، فقد تكون اإلتاحة  للكافة 
(استعمال جماعي) فهذه تش�ل أ�ضًا اعتداء، إذا �انت تخالف قواعد ممارسة ق�د النسخة الخاصة، �اإلضافة  

 قول منه حتى �م�ن االستفادة من ق�د النسخة الخاصة. إلى ضرورة مشروع�ة المصدر المن

 الن��ر للن��ر  ) ( peer to peerو�ر� الباحث أّن عمل�ة تحم�ل المصنفات من خالل ن�ام 

                                                           
�شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي على أنه: "مع  2002لسنة  7القانون اإلتحاد� رقم   من 37تنص المادة  34

عدم اإلخالل  �أ�ة عقو�ة أشد واردة في أ� قانون آخر، �عاقب �الحبس مدة ال تقل عن شهر، و�الغرامة التي ال تقل عن عشرة 
�ن العقو�ت�ن، �ل من قام �غ�ر إذن �تابي من المؤلف أو صاحب آالف درهم وال تز�د على خمس�ن ألف درهم، أو �إحد� هات

 الحق المجاور أو خلفهما �أ� من األفعال إالت�ة :
إالعتداء  على حق من الحقوق األدب�ة أو المال�ة للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عل�ها في هذا القانون �ما -1 

أو برنامج إذاعي مما تشمله الحما�ة المقررة في هذا القانون في متناول في ذلك وضع أ� مصنف أو أداء أو تسج�ل  صوتي 
الجمهور سواء عبر أجهزة الحاسب أو شب�ات اإلنترنت أو شب�ات المعلومات أو شب�ات االتصاالت أو غ�رها من ال�رق أو 

 الوسائل األخر�.
سج�ل صوتي أو برنامج إذاعي محمي �بقا ألح�ام الب�ع أو التأج�ر أو ال�رح للتداول �أ�ة صورة من الصور لمصنف أو ت-2 

 هذا القانون. 
وتتعدد العقو�ة المنصوص عل�ها في هذه المادة بتعدد المصنفات أو األداءات أو البرنامج أو التسج�الت محل الجر�مة، و�عاقب 

مه مرة أخر�. وتنص المادة �الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، و�غرامة ال تقل عن خمس�ن الف درهم في حالة ارتكاب الجر�
من ذات القانون على أّنه: "مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد واردة في أ� قانون آخر، �عاقب �الحبس مدة ال تقل عن ثالثة  38

أشهر، و�الغرامة التي ال تقل عن خمس�ن الف درهم وال تز�د على خمسمائة الف درهم، من ارتكب أ� من األفعال  اآلت�ة :.. 
م�ل أو تخز�ن الحاسب �أ�ة نسخة من برامج الحاسب أو ت�ب�قاته أو قواعد الب�انات دون ترخ�ص من المؤلف أو صاحب تح-3

 الحق أو خلفهما.
 و�عاقب �الحبس مدة ال تقل عن تسعة أشهر، و�غرامة ال تقل عن مائتي الف درهم في حالة ارتكاب الجر�مه مرة أخر�" .
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ال تتحقق ف�ها الضوا�� المن�مة لق�د النسخة الخاصة حتى و�ن تّمت ب�ن جهاز�ن؛ لكون الملفات في الغالب 
ها. فالقاعدة المن�مة لق�د النسخة الخاصة، هي موافقة المؤلف، وأن ��ون التحم�ل األعم متاحة للجم�ع للنقل من

�قصد االستعمال الخاص. وهي قاعدة تتعارض مع ن�ام الن��ر للن��ر، و�عود السبب في ذلك إلى أّن عمل�ة 
 النقل تتم �صورة تلقائ�ة، و�التالي تتحقق بها الجماع�ة التي تناقض االستعمال الخاص. 

 طلب الرا�ع:الم

تبادل  النغمات الموس�ق�ة على أجهزة الهواتف المحمولة، ومد� اعتبار ذلك من قب�ل ق�د  
 النس�ة ال�اصة

في عالمنا المعاصر، ونت�جة لتقدم التكنولوج�ا في مجال صناعة الهواتف المحمولة والمزودة ببرامج مخصصة 
�ة االتصاالت العاد�ة  فقد يتّم تحم�ل النغمات الوس�ق�ة لتبادل النغمات الموس�ق�ة (كالبلوتوث) مثال أو حتى شب

و�رسالها وتبادلها ب�ن إالصدقاء. و�ر� الباحث أّن هذه النغمات الموس�ق�ة التي هي مصنفات موس�ق�ة، تدخل 
في ن�اق المصنفات المشمولة �الحما�ة؛ لكونها تشتمل على عنصر� اللحن والنغم الذين �عّبر بهما المؤلف 

سه، ف�خرج اللحن �ا�قاع موس�قي مختلف عن أ� مصنف موس�قي آخر، فإذا تّم تبادل النغمات عن إحسا
دون استخدام شب�ة اإلنترنت �ما أشرنا سا�قا، فمجرد تبادل  p2pالموس�ق�ة �مصنف �امل من خالل ن�ام 

التذرع �ق�د هذه النغمات س�خرجها من ن�اق االستعمال الشخصي إلى ن�اق الجماع�ة. و�التالي ال �م�ن 
النسخة الخاصة هنا، و�التالي تتحقق المسؤول�ة رغم صعو�ة مالحقة من �قوم بهذا العمل �اإلضافة إلى صعو�ة 
وضع تداب�ر تقن�ة على الهواتف المحمولة لمنع أ� تبادل من هذا القب�ل. أّما إذا تّم تبادل أجزاء مختصرة من 

ما لو �ان المصنف الموس�قي �امال، و�التالي فإّن إت�ان النغمات الموس�ق�ة، فهذا ال �ش�ل نسخة خاصة �
 ه�ذا، عمٌل ال �عّد من قب�ل االنتهاك للحق األدبي للمؤلف. 
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 مبحث الثالث:

 تداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة وأثرها على ق�د النس�ة ال�اصة

قد يتخذ المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة تداب�ر تكنولوج�ة؛ للحّد من عمل�ات الس�و واالختراقات واالنتهاكات 
في الب��ة الرقم�ة، ��ون من شأنها الحّد من عمل�ات القرصنة و�افة األعمال غ�ر المرخص بها، بل إّنها 

المشرع اإلماراتي التداب�ر التكنولوج�ة أصبحت ضرورة للحّد من عمل�ات النسخ غ�ر المشروع  ولذلك تبنى 
 مسايرًا في ذلك، العديد من التشر�عات واإلتفاق�ات الدول�ة في هذا الخصوص. 

 المطلب األول: 

 ماه�ة التداب�ر التكنولوج�ة

لم �شر المشّرع اإلماراتي صراحة إلى التداب�ر التكنولوج�ة التي تهدف إلى إعاقة الوصول إلى المصنف، إال 
 أسبغ الحما�ة القانون�ة على التداب�ر التي �ستخدمها المؤلفون.أّنه 

م على م�افحة �افة األسال�ب التكنولوج�ة 2002لسنة  7من القانون اإلتحاد� رقم  38ولذلك فقد نّصت المادة 
التي تهدف إلى التحايل على الحما�ة التقن�ة التي �ستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور، وجاء ف�ها: 

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشّد واردة في أ� قانون آخر  �عاقب �الحبس لمدة ال تقّل عن ثالثة أشهر، "
و�الغرامة التي ال تقل عن خمس�ن الف درهم  والتز�د على خمسمائة الف درهم، من أرتكب أ� من األفعال 

 التال�ة: 

و التداول أل� مصنف أو نسخ مقلدة أو أل�ة التصن�ع أو االست�راد دون وجه حق �غرض الب�ع أو التأج�ر أ-1
أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خص�صا للتحايل على الحما�ة أو التقن�ة التي �ستخدمها المؤلف 
أو صاحب الحق المجاور؛ لبث أو �رح للتداول أو لتن��م أو إدارة هذه الحقوق أو المحاف�ة على جودة نقاء 

 مع�نة. 

تع��ب دون وجه حق أل� حما�ة تقن�ة أو معلومات إلكترون�ة، تستهدف تن��م و�دارة الحقوق التع��ل أو ال-2
 المقررة في هذا القانون.
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تحم�ل أو تخز�ن الحاسب �أ�ة نسخة من برامج الحاسب أو ت�ب�قاته أو قواعد الب�انات دون ترخ�ص من -3
 المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما. 

عن تسعة أشهر، و�غرامة ال تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجر�مه و�عاقب �الحبس مدة ال تقل 
 مرة أخر�". 

والمالح� على هذا النّص القانوني أّن المشّرع اإلماراتي استخدم عبارة "التحايل على الحما�ة أو التقن�ة التي 
مثلما فعل غ�ره من المشّرع�ن   �ستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور"، ولم يبّ�ن ماه�ة الحما�ة التقن�ة

لسنة  22من قانون حما�ة حق المؤلف األردني رقم  55العرب �المشّرع األردني مثال، إذ ينّص في المادة 
، ح�ث استخدم عبارة "تحايل على التداب�ر التكنولوج�ة الفعالة أو 2005لسنة  9والمعدلة �القانون رقم  1992

فقرة ب من ذات المادة لتبّ�ن المقصود �عبارة التداب�ر التكنولوج�ة الفعالة أ��ل أو ع�ل أ� منها" ، وجاءت ال
�أّنها: "أ� تكنولوج�ا أو إجراء أو وس�لة تتّبع �التشف�ر أو ضب� استخراج النسخ، تستخدم للمنع أو الحّد من 

أورد تعر�فا للحما�ة الق�ام �أعمال غ�ر مرّخص لها من قبل أصحاب الحقوق". وحّبذا لو أّن المشّرع اإلماراتي 
 من القانون.  38التقن�ة التي �ستخدمها المؤلف وصاحب الحق المجاور في المادة 

وعل�ه، فإّن التداب�ر التكنولوج�ة تهدف إلى التح�م في الوصول إلى المصنفات، وتمنع نسخها وتش�ل إجراءًا 
ت عبر شب�ة اإلنترنت، ومنع الوصول وقائ�ًا �حول دون الوصول إل�ها �الترم�ز الذ� يهدف لتأم�ن المصنفا

إل�ها من قبل أ� شخص غ�ر مأذون له، و�لى �لمات السر التي تقتضي الحصول على مفتاح فك التشف�ر 
بدفع مبلغ من المال أو من خالل ن�ام إدارة الحقوق الذ� يهدف الى التح�م في استخدام المصنفات في الب��ة 

 قع على المصنفات المنشورة عبر اإلنترنت.الرقم�ة؛ لتعقب اعمال القرصنة التي ت

) ما �ش�ر إلى (WPPT)، واألداء والتسج�ل الصوتي WCTلقد تضمنت اتفاق�تا الو�بو �شأن حق المؤلف ( 
إلزام الدول المتعاقدة على وجوب النّص في قوان�نها على حما�ة فعالة وجزاءات فعالة، ضد التحايل على التداب�ر 
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، مّما �عني أّن المشّرع 35�ستعملها المؤلفون أو فنانو األداء أو منتجو التسج�الت الصوت�ةالتكنولوج�ة التي 
الدولي أوجد األساس لمشروع�ة اتخاذ مثل هذه التداب�ر، و�لزام الدول في إصدار لوائح أو قوان�ن يتم النّص ف�ها 

التداب�ر التكنولوج�ة. وهذا على قواعد مخصصة للحما�ة المناسبة تتضمن جزاءات فعالة في حال انتهاك 
 .36ينصرف ��ب�عة الحال إلى معنى وجود هذه األعمال على شب�ة اإلنترنت وفي المواقع اإللكترون�ة

و�مراجعة نصوص االتفاق�ت�ن المذ�ورت�ن، نجد أّنهما استخدمتا تعب�ر� "التداب�ر التكنولوج�ة الفعالة" و"المعلومات 
لجأ المشّرع اإلماراتي إلى استخدام تعب�ر� "التحايل على الحما�ة أو التقن�ة . وقد 37التي تتضمن إدارة الحقوق" 

التي �ستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور"     و"إدارة الحقوق". وأ�ا �ان األمر فكال التعب�ر�ن �قصد 
قم�ة، وهذه بهما استعمال وسائل تكنولوج�ة بهدف حما�ة الحقوق التي تت�ح نشر المصنفات عبر الب��ة الر 

 الوسائل من شأنها الحّد من القرصنة، ووضع العقبات التي تع�ق إساءة إستخدام حقوق المؤلف المتاحة رقم�ا. 

م إلى المعلومات التي تتضمن إدارة الحقوق، 1996هذا، وقد أشارت معاهدة الو�بو �شأن حق المؤلف لسنة 
فه أو الفنان المؤد� والمنتج والناشر..الخ. وهذه وهي تلك المعلومات التي تسمح مثال بتعر�� المصنف ومؤل

المعلومات تسمح أل� مستخدم من التعّرف على المؤلف وصاحب الحق المجاور، والفائدة من هذه المعلومات 

                                                           
من معاهدة الو�بو �شأن األداء والتسج�ل  18، والمادة 1996لو�بو �شأن حق المؤلف لسنة من معاهدة ا 11إن�ر المادة  35

�النسبة للمعاهدة األولى،  14/7/2004م والمصادق عل�هما من قبل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة في  1996الصوتي لسنة 
 �النسبة للمعاهدة الثان�ة.  9/6/2005وفي 

 . 135، ص 2010اإللكترون�ة وحقوق الملك�ة الفكر�ة، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، ال�بعة العاشرة، فاتن حس�ن حو�، المواقع  36
من معاهدة الو�بو المقصود �عبارة المعلومات الضرور�ة إلدارة الحقوق �أنها: "المعلومات التي تسمح  12/2لقد حددت المادة  37

قة �شرو� االنتفاع  �المصنف، وأ� أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك بتعر�� المصنف ومؤلف المصنف، أو المعلومات المتعل
من معاهدة الو�بو  2/ 19المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو �اهرا لد� نقل المصنف إلى الجمهور"، �ما حّددت المادة 

ات التي تسمح بتعر�� فنان األداء �شأن األداء والتسج�ل الصوتي المقصود �المعلومات الضرور�ة إلدارة الحقوق �أنها: "المعلوم
وأدائه ومنتج التسج�ل الصوتي ومالك أ� حق في األداءأو التسج�ل الصوتي أو المعلومات المتعلقة �شرو� االنتفاع  �األداء أو 
التسج�ل الصوتي، وأ� أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى �ان أ� عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة عن 

 أداء مثبت أو تسج�ل صوتي أو �اهرا لد� نقل أداء مثبت أو تسج�ل صوتي إلى الجمهور أو إتاحته له". 
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تنبع من إم�ان�ة تتّبع المصنفات التي تّم نشرها بدون الحصول على موافقة المؤلف أو صاحب الحق المجاور 
 �ون استعمال  المصنف المحمي محل رقا�ة من خالل المؤلف أو صاحب الحق المجاور.و�ش�ل تقني، �ح�ث �

و�تّم استخدامها �ش�ل خاص في مجال التسج�الت  -وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن ش�فرات أو أرقام 
المعلومة أو الوشم اإللكتروني، وهي تقن�ة إلكترون�ة يتّم من خاللها ر�� المصنف � –السمع�ة أو البصر�ة 

�ش�ل دائم، �معنى أّن المعلومات المتعلقة �المصنف يتّم ر��ها بنسخ المصنف �ش�ل واضح. وأّ�ا �انت هذه 
من قانون حما�ة  38/2المعلومات، فقد اشتر� المشّرع اإلماراتي ورودها �ش�ل إلكتروني بداللة نّص المادة 

 ح�ام القانون.  حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ لكي يتّم حمايتها �موجب أ

 المطلب الثاني:

 شرو� إضفاء الحما�ة القانون�ة على التداب�ر التكنولوج�ة

فعال�ة الحما�ة التقن�ة المت�ذة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور للحّد من عمل�ات إنتهاك -أوال 
 حقوقهم عبر الب��ة الرقم�ة 

) األ�راف المتعاقدة  على وجوب 1996لف (لسنة من معاهدة الو�بو �شأن حق المؤ  11لقد ألزمت المادة 
تضم�ن قوان�نها حما�ة فعالة ضد أ� أعمال تش�ل تعد�ًا على حق المؤلف، ح�ث نّصت على أّنه: "على 
األ�راف المتعاقدة أن تنّص في قوان�نها على حما�ة مناسبة وعلى جزاءات فعالة، ضّد التحايل على التداب�ر 

�ستعملها المؤلفون لد� ممارسة حقوقهم، بناءًا على هذه المعاهدة أو اتفاق�ة (برن) التي  التكنولوج�ة الفعالة التي
تمنع من مباشرة أعمال لم �صرح بها المؤلفون المعن�ون أو لم �سمح بها القانون ف�ما يتعلق �مصنفاتهم". و�ذات 

ى أّنه: "على األ�راف المتعاقدة من معاهدة الوايبو �شأن األداء والتسج�ل الصوتي عل 18الوقت نّصت المادة 
أن تنّص في قوان�نها على حما�ة مناسبة وعلى جزاءات فعالة، ضّد التحايل على التداب�ر التكنولوج�ة الفعالة 
التي �ستعملها فنانو األداء أو منتجو التسج�الت الصوت�ة �االرتبا� �ممارسة حقوقهم، بناءًا على هذه المعاهدة 

أعمال لم �صرح بها فنانو األداء أو منتجو التسج�الت الصوت�ة المعن�ون أو لم �سمح التي تمنع من مباشرة 
بها القانون ف�ما يتعلق �أوجه أدائهم أو تسج�التهم الصوت�ة". و�ناءًا على النصوص السا�قة نجد أّن �لتي 

اور فعالة، �ح�ث االتفاق�ت�ن اشتر�تا أن تكون التداب�ر المستخدمة  من قبل المؤلف أو صاحب الحق المج
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�فترض اتخاذ وسائل تكنولوج�ة من شأنها حما�ة المصنف المنشور. فإذا لم ��ن التدب�ر فعاال، بل �ان من 
السهولة �م�ان، �سر هذه الحما�ة التقن�ة والوصول �التالي إلى المصنف المحمي، فإّن هذه التقن�ة أو التدب�ر 

 المتخذ ال يتمتع �حما�ة القانون .

من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لم �شر  2/ 38األمر إّن المشّرع اإلماراتي في المادة  وفي حق�قة
إلى هذا الشر�، واكتفى �النّص على عقو�ة ال تقل عن ثالثة أشهر، و�الغرامة التي ال تقل عن خمس�ن الف 

حق أل� حما�ة تقن�ة أو  درهم، وال تز�د على خمسمائة الف درهم، من  قام  بتع��ل أو تع��ب دون وجه
. ومع ذلك ال �م�ن القول أّن عدم 38معلومات إلكترون�ة تستهدف تن��م و�دارة الحقوق المقررة في هذا القانون 

)، WCTوجود مثل هذا الشر� في القانون اإلماراتي �عد قصورًا، ذلك أّن اتفاق�تي الو�بو �شأن حق المؤلف (
تعتبران من النس�ج القانوني اإلماراتي، وتأخذ ح�م التشر�ع الو�ني، بل )، (WPPTواألداء والتسج�ل الصوتي 

إّن صدور هات�ن االتفاق�ت�ن جاء �عد سّن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي. وعل�ه  فإّن ما جاء 
 بهات�ن االتفاق�ت�ن �عتبر م�ّمال للقانون.

 ف أو صاحب الحق المجاور أن ��ون مست�دم الحما�ة التقن�ة هو المؤل -ثان�ا

من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي في فقرتها األولى على هذا الشر�:  38نّصت المادة 
"...للتحايل على الحما�ة أو التقن�ة الي �ستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور..". و�هذا المعنى نّصت 

ب�ر التكنولوج�ة الفعالة التي �ستعملها المؤلفون لد� ممارسة معاهدة الوايبو �شأن حق المؤلف: "....التدا
حقوقهم..."، و�ذلك معاهدة الوايبو �شأن األداء والتسج�ل الصوتي: "....التداب�ر التكنولوج�ة الفعالة التي 

 �ستعملها فنانوا األداء أو منتجو التسج�الت الصوت�ة...". 

ه �شتر� أن تكون الحما�ة التقن�ة للمصنف، قد تّم وضعها من وعل�ه، فإّنه �ستخلص من النصوص السا�قة أنّ 
قبل المؤلف، وهو الشخص الذ� ابتكر المصنف، �ما �عتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بدون اسم أو �إسم 
مستعار �شر� أال  �قوم شّك في معرفة حق�قة شخص�ة المؤلف. فإذا قام الشّك اعتبر ناشر أو منتج للمصنف 

                                                           
من قانون حما�ة حقوق المؤلف: "أن تكون التداب�ر المتخذة من قبل أصحاب الحقوق   55أورد المشرع األردني في المادة  38

 لحما�ة مصنفاتهم فعالة ". 
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 �ب�ع�ًا أو إعتبار�ًا نائبًا عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتّم التعرف على حق�قة سواء أكان شخصاً 
، أو من أصحاب الحقوق المجاورة �فناني األداء، ومنتجي التسج�الت الصوت�ة، وه��ات 39شخص�ة المؤلف

عي أو اعتبار�، اإلذاعة، والموجه في المصنفات الجماع�ة التي تضعه جماعة من المؤلف�ن بتوج�ه شخص �ب�
 و�ذلك الخلف العام والخلف الخاص للمؤلف. 

 المطلب الثالث:

 اآلثار المترتبة على ات�اذ الحما�ة التقن�ة على ق�د النس�ة ال�اصة 

�الرغم من أّن التداب�ر التقن�ة تعد من أفضل الوسائل لضمان حقوق المؤلف عبر الب��ة الرقم�ة  لكونها تش�ل 
حقوق المؤلف�ن، إال أّن لهذه التداب�ر أثرا واضحا ال يتوقف عند النسخ الخاص فحسب، ضمانة حق�ق�ة لحما�ة 

 بل يتعد� إلى إم�ان�ة الدخول إلى المصنف، واإل�الع عل�ه دون نسخه.

فإذا سّلمنا �حق المؤلف�ن �استخدام �افة أوجه الحما�ة التقن�ة للحّد من عمل�ات الدخول غ�ر المشروع للمصنفات، 
متصفحي اإلنترنت والشب�ة الرقم�ة �ش�ل عام س�جدون صعو�ة في ممارسة حقهم في النسخ الخاص إال أن ّ 

والمعترف �ه �استثناء الحق المالي للمؤلف والق�د عل�ه. فمن جهة، ال �جوز التحايل على التداب�ر التقن�ة 
لحما�ة التقن�ة المستخدمة. المستخدمة من قبل المؤلف�ن، ومن ناح�ة أخر� فقد ح�ر القانون أّ� تحايل على ا

وهذا األمر �ش�ل �النت�جة مدعاة إلعادة الن�ر في االستثناءات الممنوحة تحت تأث�ر التقن�ات المستخدمة من 
 قبل المؤلف�ن.

وفقاً لقانون حق المؤلف اإلماراتي، لم نجد ما �ش�ر ب�ن نصوصه لرفع هذا التناقض ب�ن إ�احة النسخة الخاصة، 
 و��ن حما�ة التداب�ر التي تحول دون النسخ الخاص. 

                                                           
 مؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي. من قانون حقوق ال 1المادة  39
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، يوحي �أّن المشّرع 40من قانون الملك�ة الفكر�ة الفرنسي L.122-5و�المقابل، فإّن �اهر نّص المادة  المادة  
الفرنسي قد وازن ب�ن أح�ام نّص النسخة الخاصة من ناح�ة، و��ن تداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة من ناح�ة أخر�، 
ح�ث تضّمن النّص أّن تداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة التي تحّد من االستعمال غ�ر المصرح �ه من المؤلف أو 

 ألح�ام هذا القانون، �ما أّن هذه التداب�ر ال أثر لها على إعمال صاحب الحق المجاور، تتمتع �الحما�ة وفقاً 
الصادر 86/1067من القانون رقم  95والمادة   97/6الى  97/1الحما�ة المنصوص عل�ها في المواد من 

                                                           
40Article L331-5 :Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les 
utilisations non autorisées par les 
titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, 
d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées 
dans les conditions prévues au présent titre. 
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, 
composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par 
cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même 
alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un 
procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet 
de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. 
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne  
constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. 
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective 
de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques 
donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 
1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32. 
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant 
des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative 
à la liberté de communication. 
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé 
dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les 
détenteurs de droits. 
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من  122/6، والمتعلق �حر�ة االتصال. و�جب عند ت�ب�ق أح�ام هذه المادة مراعاة ح�م المادة1986سنة 
 ك�ة الفكر�ة.قانون المل

و�ر� الباحث أن ت�ب�ق التداب�ر التكنولوج�ة يؤد� �الضرورة إلى المساس �ممارسة ق�د النسخة الخاصة، 
 و�التالي الحرمان من االستثناء الذ� أورده القانون. 

ولكي يتالفى المشّرع الفرنسي الصعو�ة التي قد تواجه من وضع لمصلحته االستثناء، فقد أنشأ ه��ة تن��م 
، وهي تختص �التوف�ق في المنازعات 2007ابر�ل  4اب�ر الحما�ة التكنولوج�ة �موجب المرسوم الصادر في تد

 ، وتملك اله��ة توق�ع جزاءات في حال عدم تنف�ذ قراراتها. 41التي تدور حول االستفادة من ق�د النسخة الخاصة

ات وحما�ة اإلبداع على اإلنترنت �مقتضى كما أنشأ المشّرع الفرنسي ما �عرف �السل�ة العل�ا لتوز�ع المصنف
، �شأن تشج�ع النشر واإلبداع على(اإلنترنت) وهي تختص �متا�عة التداب�ر 2009لسنة / 669القانون رقم 

التكنولوج�ة. ومن مهام هذه السل�ة التوف�ق ب�ن المستف�دين من النسخة الخاصة (األشخاص المعنو�ة) �جمع�ات 
لمنتج الذ� وضع التداب�ر التكنولوج�ة، وفي حال عدم التوصل إلى التوف�ق، فإّنها حما�ة المستهلك�ن، و��ن ا

 . 42تأمر وتحت �ائلة الغرامة، تفع�ل االستفادة من استثناء النسخة الخاصة

ولكّن هذه السل�ة �صعب تصور اللجوء إل�ها من المستعمل العاد� لشب�ة اإلنترنت، إذا تعّذر على هذا  
مصنف محمي بتداب�ر الحما�ة التكنولوج�ة التي تحول ب�نه و��ن ممارسة ق�د النسخة  األخ�ر الدخول إلى

 الخاصة. 

  

                                                           
 . 45، ص 2010د أسامه ابو الحسن مجاهد، حما�ة المصنفات على شب�ة اإلنترنت، دار النهضة العر��ة، مصر  41
 . 125-124د أسامه ابو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  42
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 المطلب الرا�ع:

مو�� الم�رع اإلماراتي ح�ال ممارسة ق�د النس�ة ال�اصة ومراعاة مصلحة المؤلف في  
 حما�ة إنتاجه الفكر� 

لمعلومات�ة المتقدمة، فإّننا نجد أّن دولة اإلمارات �الن�ر إلى واقع الت�ورات التكنولوج�ة والتحول إلى مجتمع ا
العر��ة المتحدة أصبح لها الر�ادة واألسبق�ة على المستو��ن العر�ي والشرق األوس�ي من خالل مشروعات 
رقمنة اإلنتاج الفكر�، واإللتزام �قوان�ن الملك�ة الفكر�ة وحما�ة حقوق المؤلف�ن في الب��ة الرقم�ة، وتخل�ها عن 

ال�ب التقل�د�ة في اإلدارة وتحولها إلى الح�ومة الرقم�ة في أغلب أوجه الح�اة ال�وم�ة، وعلى الخصوص األس
الجانب التعل�مي ح�ث تّم ت�و�ر التعل�م �جم�ع مراحله ور��ه بتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت، 

 لومات والنشر الرقمي. وأصبحت الدولة إنموذجا �حتذ� �ه في مختلف مجاالت تكنولوج�ا المع

ومع ذلك، فإّن �اهرة النسخ الخاص وتداول المصنفات في مع�م البلدان العر��ة، أصبحت �اهرة منتشرة ب�ن 
أوسا� المجتمع، فك�ف �م�ن تحق�ق توازن ب�ن مصلحة المجتمع في اإلرتقاء �مستواهم الثقافي، و��ن مصلحة 

 المؤلف في حما�ة إنتاجه الفكر�.

في معرض تبر�ره لبقاء ق�د النسخة الخاصة في المجال الرقمي إلى أّن الفضل  43ب من الفقه لقد ذهب جان
�عود للمجتمع على المؤلف؛ العتماد هذا األخ�ر على فكر من سبقه. و�التالي، فمن حّق المجتمع على المؤلف 

رنت مجان�ة ما هو متاح االستفادة من مصنفاته، �اإلضافة إلى أّنه أصبح مستقرًا لد� مستخدمي شب�ة اإلنت
عل�ها، �الما �ان �اإلم�ان النسخ والتحم�ل. و�التالي، إذا حرمنا المستخدم�ن من ذلك فإننا نعود بهم إلى عهد 

 ما قبل اإلنترنت، وهذا ال �م�ن قبوله من ناح�ة الس�اسة التشر�ع�ة. 

                                                           
 .146د عبد الهاد� فوز� العوضي، المرجع السابق، ص  43
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المجال الرقمي ألّن سهولة إلى عدم ممارسة ق�د النسخة الخاصة في  44في ح�ن ذهب جانب آخر من الفقه
 عمل النسخة من شأنه، اتساع �اهرة النسخ على ن�اق واسع مّما يهّدد مصالح المؤلف�ن وحقوقهم.

وحق�قة األمر أّن هذه الحجة ال تتعلق بب��ة النشر الرقمي فحسب، بل تتعلق بب��ة النشر التقل�د� و�ال �ان من 
 يتعارض مع النصوص القانون�ة  النا�مة لها.�اب أولى ح�ر ق�د النسخة الخاصة، وهو ما 

وفي �ّل هذا التعارض ما ب�ن مؤ�د ومعارض لق�د النسخة الخاصة، ال بّد من الن�ر إلى الموضوع في إ�ار 
تحق�ق المصالح لكل من المؤلف والمجتمع في آن واحد، من خالل إعادة ص�اغة النّص القانوني الذ� �سمح 

أّن تقر�ر مقابل مالي للمؤلف�ن  45� إلى تحق�ق مصالح المؤلف. و�ر� البعضبهذا االستثناء على نحو يؤد
وأصحاب الحقوق المجاورة على النسخة الخاصة من خالل فرض رسوم مع�نة على نسبة المب�عات من أجهزة 
الكمب�وتر أو أ�ة س�ديهات أو أشر�ة فارغه تستخدم في نسخ المصنفات، قد �قلل من خ�ورة النسخة الخاصة 

 ى حقوق المؤلف�ن وأصحاب الحقوق المجاورة.عل

، 46و�ذا �ان المشّرع اإلماراتي لم �أخذ بهذا المقابل حتى تار�خه، وهذا خالفا لما ذهب ال�ه القانون الفرنسي
فالحق�قة أننا ال �م�ن  أن نغفل أثر هذا الق�د على العوائد المال�ة التي �حققها المؤلف. و�ذات الوقت ال �م�ن 

الدور الذ� تقوم �ه النسخة الخاصة في اإلرتقاء �المستو� الثقافي للمجتمع. وهذا �التأك�د مصلحة  أن نتجاهل

                                                           
د حسام الدين إالهواني، حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة في مجال اإلنترنت، مقدم للمؤتمر العلمي العالمي األول حول الملك�ة  44

 م. 10/7/2007الفكر�ة  جامعة ال�رموك، 
 .574، ص2006د رمز� رشاد الش�خ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، رسالة د�توراه، �ل�ة الحقوق، جامعة �ن�ا،  45
من قانون الملك�ة  L311-4وفي المقابل فقد حرص المشرع الفرنسي على األخذ �فكرة المقابل المالي، وهو ما أورده في المادة  46

ذين �قع عل�هم عبء دفع المقابل المالي على مستورد� الدعامات الفارغه، �ما ب�ن الفكر�ة الفرنسي، �ما أنه حدد إألشخاص ال
أّن المستف�دين من المقابل المالي هم المؤلفون وفنانو األداء ومنتجو التسج�الت الصوت�ة، �ما أشار المشّرع الفرنسي إلى أّن 

الدعامة الماد�ة المستخدمة للتسج�ل او النسخ. ومن أجل  المقابل المالي الذ� يتم دفعه ن��ر النسخة الخاصة، �ختلف �اختالف 
تبس�� عمل�ة تحص�ل وتوز�ع المقابل المالي، فقد أنش�ت في فرنسا ه��تان من ه��ات اإلدارة الجماع�ة المشتر�ة لتحص�ل وتوز�ع 

ا، ح�ث �حصل المؤلفون إلى النسبة التي يتم توز�ع المقابل على أساسه L311-7حقوق النسخة الخاصة، �ما أشارت المادة 
على نصف المقابل المالي المستحق عن النسخ الخاص للفونوغرام، و�حصل فنانو االداء على الر�ع، أما المنتجون ف�حصلون 

 على الر�ع أ�ضا.
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عامة، برأينا ينبغي أن تقدم على مصلحة المؤلف في حما�ة نتاجه الفكر�، و�رأينا أّن التوازن المنشود قد �جد 
ن اإلماراتي من خالل النصوص النا�مة صعو�ة في إقامته في �ل وجود التداب�ر التقن�ة، ح�ث لم �شر القانو 

لق�د النسخة الخاصة، ما من شأنه رفع التناقض ب�ن السماح �عمل نسخة خاصة من المصنف و��ن حما�ة 
 التداب�ر التقن�ة التي تهدف إلى إعاقة استخدام ق�د النسخة الخاصة أو ممارسته. 

اصة أال يترتب على النسخ اإلضرار �االستغالل لقد سبق وأشرنا إلى أّنه �شتر� لت�ب�ق استثناء النسخة الخ
العاد� للمصنف أو �المصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب الحقوق المجاورة. وهذا الشر� أكدته اإلتفاق�ات 

من اتفاق�ة برن لحما�ة المصنفات األدب�ة والفن�ة على أّنه: "تختص تشر�عات  2فقرة  9، فقد نصت المادة الدول�ة
�حق السماح �عمل نسخ من هذه المصنفات في �عض الحاالت الخاصة، �شر� أال يتعارض عمل دول اإلتحاد 

 مثل هذه النسخ مع االستغالل العاد� للمصنف، وأال �سّبب ضررا �غ�ر مبرر �المصالح المشروعة للمؤلف".

ت الخاصة، من اتفاق�ة تر�بس على أّنه: "�جب على الدول األعضاء في �عض الحاال 13كما نّصت المادة 
التأك�د على الق�ود واالستثناءات الواردة على الحقوق االست�ثار�ة، �ما ال يتعارض مع االستغالل العاد� 

من  10للمصنف، وأال �سّبب ضررًا �غ�ر مبرر �المصالح المشروعة ألصحاب الحقوق". و�ذلك نّصت المادة 
تعاقد أن ينّص في تشر�عه الو�ني على ق�ود أو معاهدة الوايبو �شأن حق المؤلف على أّنه: "�جوز لل�رف الم

استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات األدب�ة والفن�ة، بناءًا على هذه المعاهدة في �عض الحاالت 
الخاصة التي    ال تتعارض واالستغالل العاد� للمصنف، وال تسبب ضررا �غ�ر مبرر �المصالح المشروعة 

ع اإلماراتي لم �شر إلى هذا الشر� �صر�ح النّص إال أّن هذاالشر� �م�ن إعماله ومع أّن المشرّ للمؤلف". 
و�نبني على ذلك أّنه من المتوجب وضع  �اعتبار أّن هذه اإلتفاق�ات تش�ل جزءا من النس�ج التشر�عي اإلماراتي.

تعل�م�ة والقدر ضوا�� أكثر دقة ووضوح؛ إلعمال النسخة الخاصة لمعرفة ما إذا �انت ألغراض تجار�ة أو 
المستعمل من المصنف المحمي �الن�ر إلى المصنف في مجموعه، واخ�رًا أثر استعمال النسخة الخاصة من 

وال �م�ن أن يتأتى ذلك إال إذا أو�ل األمر لإلدارة الجماع�ة  المصنف على التسو�ق المحتمل للمصنف المحمي.
من آثار النسخة الخاصة من المصنفات في �ل الب��ة  لحقوق المؤلف اإلماراتي �إحد� الوسائل الهامة؛ للحد

 الرقم�ة.    

فإذا �انت تداب�ر الحما�ة التقن�ة تحّد من النسخ الخاص ��ر�قة غ�ر مشروعة، إذا �انت هذه التداب�ر فعالة، 
 فإّن إالدارة الجماع�ة من شأنها أن تجبر الضرر التي يلحق �المؤلف.
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إلى  30بن�ام ه��ات اإلدارة  الجماع�ة في الفصل السادس منه في المواد من ومع أّن القانون اإلماراتي أخذ 
إال أّنه في الواقع العملي لم تترجم هذه النصوص إل�جاد مثل هذا الك�ان الذ� من شانه أن يوفر الوقت  33

 حقوقه المال�ة.والجهد والمال للمبدع؛ ل�تفرغ إلبداعه �الما أّن هنالك جهة تقوم ن�ا�ة عنه في المحاف�ة على 

فاإلدارة الجماع�ة لحقوق المؤلف تحّد من اآلثار المترتبة على انتشار ممارسة ق�د النسخة الخاصة وذيوعها 
 �صورة ضخمة، وذلك �الحفا� على جانب من حقوق المؤلف�ن المال�ة. 

وعل�ه، فإّننا وإل�جاد نوع من التوازن المنشود، فإّن وجود ه��ات اإلدارة الجماع�ة إلى جانب التداب�ر التقن�ة؛ 
ل��مل �ل منهما اآلخر، س��ون لهما دورًا ناجعًا في الحّد من اآلثار المترتبة على النسخ الخاص. فاإلدارة 

�ان حجم وممارسة ق�د استثناء النسخة الخاصة وص�انته، الجماع�ة من شأنها استمرار�ة الحقوق وص�انتها، أّ�ا 
 و�التالي فهي تحقق التوازن ب�ن مصلحة المؤلف�ن وحق المجتمع في ممارسة هذا الق�د. 

 ال�اتمة:

أوضح البحث موضوع الدراسة األهم�ة الكب�رة للنسخة الخاصة �ق�د يرد على الحق المالي للمؤلف. فالت�ور 
م �ش�ل �ب�ر في سهولة عمل نسخة خاصة من المصنف المنشور في الب��ة الرقم�ة، التكنولوجي السر�ع ساه

فغدا من الصعو�ة  مالحقة من يتجاوزون حدود اإل�احة في استعمال النسخة الخاصة، و�التالي اإلفالت من 
فأجهزة  العقاب. و�ستتبع ذلك، الخسارة المال�ة التي يتعرض لها المؤلف جراء انتشار �اهرة النسخ الخاص،

 النسخ أصبحت في متناول الجم�ع، أ�ًا �ان ش�لها ونوعها، وأصبح استعمالها وتمّلكها في م�نة غالب�ة الناس. 

 أوال: النتائج 

لقد أفرد المشّرع اإلماراتي نصوصا قانون�ة تن�م اإلدارة الجماع�ة لحقوق المؤلف، إال أّنه   لم يترجم هذه  -1
النصوص إلى واقع عملي إلنشاء مثل هذا الك�ان الذ� من شانه أن يوّفر الوقت والجهد والمال للمبدع؛ ل�تفرغ 

ة على حقوقه المال�ة. �ما لم يتناول المشّرع اإلماراتي إلبداعه، �الما أّن هنالك جهة تقوم ن�ا�ة عنه في المحاف�
مسألة المقابل المالي للنسخة الخاصة، سواء �فرض رسوم على الدعائم المستخدمة في النسخ، وسواء أكان ذلك  
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في مجال الب��ة التقل�د�ة أو  الرقم�ة �األشر�ة وأجهزة الكمب�وتر، بهدف تحق�ق نوع من التوازن ب�ن مصالح 
 لف�ن من جهة ومصلحة المجتمع من ناح�ة ثان�ة.المؤ 

إّن هنالك تناقضا حادا و�الغ الوضوح، فالمشّرع اإلماراتي أتاح الشئ وضده، ح�ث نّص على حما�ة ممارسة  -2
ق�د النسخة الخاصة، وحما�ة التداب�ر التكنولوج�ة التي تع�ق هذه الممارسة.    ولم يوجد سب�ال للتوف�ق ب�ن 

 ي ال �سمح بتغول إحداهما على األخر�. الحمايت�ن؛ لك

جاءت النصوص الخاصة �التداب�ر التقن�ة الواردة في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة  اإلماراتي  - 3
م خال�ة من ب�ان المقصود ببعض المص�لحات القانون�ة، فلم يورد المشّرع مثال المقصود 2002لسنة  

ضرورة  38ق وما تشمله هذه المعلومات، �ما    لم يتضمن نّص المادة �المعلومات الضرور�ة؛ إلدارة الحقو 
أن تكون التداب�ر التقن�ة المستخدمة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور فعالة؛ �ي تتمتع �الحما�ة القانون�ة 

 على نحو ما أوردته االتفاق�ات الدول�ة.

 ثان�ا: التوص�ات 

ما �ش�ر إلى عدم اإلخالل �االستعمال  22تضم�ن  المادة  -��ل احترام –ندعو المشّرع اإلماراتي  -1
العاد� للمصنف أو عدم الحاق الضرر �المصالح المشروعة له على غرار ما جاء �ه المشّرع المصر� 

 من قانون الملك�ة الفكر�ة المصر�. 171في إيراد الشر� و�ش�ل صر�ح، في المادة 
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة  اإلماراتي، الواردة في  37،38إعادة مراجعة نصوص المواد  -2

�ح�ث يتوجب اشترا� أن تكون التداب�ر التقن�ة المستخدمة من قبل المؤلف أو اصحاب الحقوق 
 المجاورة فعالة، على نحو ما ورد في إتفاق�تي اإلنترنت األولى والثان�ة المشار إل�هما. 

الستعمال الشخصي، ذلك أّن الفقرة األولى من المادة ندعو المشّرع اإلماراتي إلى تبني مع�ار محدد ل -3
 تنّص على االستعمال الشخصي المحض، مّما �عني عدم التوسع في مفهوم االستعمال. 22
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نتمنى على المشّرع اإلماراتي ضرورة إفراد تن��م قانوني خاص لقواعد الب�انات في إ�ار قانون حق  -4
ة الكب�رة لها، والتوسع في النصوص النا�مة لهذا المصنف المؤلف والحقوق المجاورة للق�مة االقتصاد�

 خاصة ما يتعلق �النسخة الخاصة من قواعد الب�انات. 
إّن الوسائل التقن�ة الحديثة في ت�ّور مستمر، واستتبع ذلك أ�ضا ت�ّور اسال�ب انتهاك التقن�ة  -5

مؤتمرات بهدف تأه�ل المستخدمة لحما�ة الحقوق. وعل�ه، فإّن ذلك �ستدعي ضرورة عقد دورات و 
رجال القانون والمختص�ن؛ لمواكبة �ل ما هو جديد، مّما يؤد� إلى ز�ادة معرفتهم، ومقدرتهم على 

 التعامل مع أ�ة قضا�ا مستجدة في مجال إنتهاك التداب�ر التقن�ة.  
إ�ار  إلى تفع�ل دور اإلدارة الجماع�ة لحقوق المؤلف�ن في –��ل احترام –ندعو المشّرع اإلماراتي  -6

تشر�عي، �ستوعب الب��ة الرقم�ة بهدف الحّد من النسخ الخاص غ�ر المشروع للمصنفات المنشورة 
عبر اإلنترنت، من أجل تحق�ق التوازن المنشود ب�ن أصحاب الحقوق المال�ة، و��ن من �ستف�دون من 

 الق�ود الواردة عل�ها، �ما ��فل حقوق المؤلف�ن وأصحاب الحقوق المجاورة. 

 در والمراجعالمصا

 أوال: المعاجم 
معجم النفائس الوس��، مجموعة من المختص�ن، إشراف األستاذ الد�تور أحمد ابو حاقه  دار النفائس  -1

 . 1236م، ص 2007لل�باعة والنشر والتوز�ع، ال�بعة األولى 
لوايبو) معجم مص�لحات حق المؤلف والحقوق المجاورة، صادر عن المن�مة العالم�ة للملك�ة الفكر�ة (ا -2

 م. 1981
 ثان�ا: الكتب 

 م. 2010أسامه ابو الحسن مجاهد، حما�ة المصنفات على شب�ة اإلنترنت، دار النهضة العر��ة  مصر  -1

 م.  2002أسامه احمد بدر، تداول المصنفات عبر اإلنترنت، م�بعة جامعة �ن�ا،  -2
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حسام الدين األهواني، حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة في مجال اإلنترنت، مقدم للمؤتمر العلمي العالمي  -3
 م.  10/7/2007األول حول الملك�ة الفكر�ة، جامعة ال�رموك، 

الفن�ة، فاين الين  خا�ر ل�في، الموسوعة الشاملة في قوان�ن حق المؤلف، الرقا�ة على المصنفات -4
 م. 1994لل�باعة، 

دل�ا ل�ز�ك، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ترجمة د محمد حسام ل�في، مر�ز الملك ف�صل للبحوث  -5
 م. 2004والدراسات إالسالم�ة، 

 م. 2006رمز� رشاد الش�خ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، رسالة د�توراه، �ل�ة الحقوق، جامعة �ن�ا،  -6

كر�ة في القوان�ن العر��ة، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار شحاته غر�ب شلقماني، الملك�ة الف -7
 م. 2008الجامعة الجديدة، اإلس�ندر�ة، 

نور� حمد خا�ر، شرح قواعد الملك�ة الفكر�ة، م�بوعات جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة ال�بعة األولى،  -8
 م. 2008

نسخة الخاصة من المصنفات المحم�ة، دار النهضة العر��ة، عبد الهاد� فوز� العوضي، الن�ام القانوني لل -9
 م. 2006القاهرة، 

عبد الرزاق السنهور�، الوس�� في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملك�ة، تنق�ح المستشار   -10
 م. 2004أحمد مدحت المراغي، منشأة دار المعارف، اإلس�ندر�ة،  

ي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة             في ضوء عبد الرش�د مأمون �محمد سام -11
، الكتاب األول، حقوق المؤلف، دار النهضة 2002لسنة  82قانون حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة الجديد رقم 

 م. 2006العر��ة، 

التوز�ع ال�بعة العاشرة، فاتن حس�ن حو�، المواقع اإللكترون�ة وحقوق الملك�ة الفكر�ة، دار الثقافة للنشر و  -12
 م. 2010
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محمد حسام ل�في، عقود خدمات المعلومات، دراسة مقارنة في القانون�ن المصر� والفرنسي، دار النهضة  -13
 م.1994العر��ة، 

 م.1992محمد خشبه، قاعدة الب�انات، م�ا�ع الول�د، القاهرة،  -14

 2004ؤلف ووسائل حمايته، م�تبة دار الثقافة،نواف �نعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق الم -15
 م.  

 را�عاً : الرسائل العلم�ة 

أحمز�و راد�ه وسالمي حم�ده، الحما�ة القانون�ة للمصنفات الرقم�ة، مذ�رة لن�ل درجة الماستر في الحقوق،  -1
 م. 2014-2013قانون خاص شامل، �ل�ة القانون، جامعة عبد الرحمن م�ره،  �جا�ة الجزائر، 

عبد الرحمن جم�ل محمود حس�ن، الحما�ة القانون�ة لبرامج الحاسب اآللي، دراسة مقارنة مقدمه استكماال -2
لمت�لبات درجة الماجست�ر في القانون الخاص ��ل�ة الدراسات العل�ا، جامعة النجاح الو�ن�ة، نابلس، فلس��ن، 

 م.   2008

ة الفكر�ة، رسالة ماجست�ر مقدمة استكماال لمت�لبات درجة �وثر مازوني، الشب�ة الرقم�ة وعالقاتها �الملك� -3
 م. 2005-2004الماجست�ر في الملك�ة الفكر�ة، �ل�ة القانون، جامعة بن يوسف بن خده، الجزائر  

 

 ثالثا  : المواقع اإللكترون�ة 
http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Net&id=4    
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=283692  
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm 
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=295156  
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 مل�ص:

�ر في إعالنات الحالي سُ إن �فالة حق المتهم في محاكمة عادلة �مثل انجازا انتهت إل�ه اإلنسان�ة في العصر 
الحقوق وفي العديد من المواث�ق الدول�ة ، وفي دسات�ر مع�م الدول وقوان�نها الجنائ�ة . وهو �قتضي توف�ر 
جملة من الضمانات الهادفة إلى تم��ن المتهم من  ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه . ومن ناح�ة أخر� فإن 

في سرعة مجازاة المجرم تحق�قا للردع وتأك�دا لس�ادة القانون . ولذلك  ارتكاب المتهم للجر�مة يولد حقا للمجتمع
 حضور المتهم إجراءات محاكمته من المباد� األساس�ة في المحاكمات الجزائ�ة .  �عد

غ�ر  أن المتهم قد يتخلف عن الحضور إما عن جهل �موعد محاكمته أو لعذر أو ��ون متعمدا عدم الحضور  
الخضوع للمحاكمة أو ما ��لق عل�ه �فرار المتهم من وجه العدالة . وهو األمر الذ�  مستهدفا  التهرب من

يث�ر إش�ال�ة محاكمة المتهم الغائب في تشر�عات اإلجراءات الجزائ�ة . والذ� �عد من  أهم الموضوعات في 
ه الباحث إلى دراسة المحاكمات الجزائ�ة التصاله �حق المتهم في الدفاع عن نفسه  و�ق�م العدالة  . وقد اتج

هذا الموضوع  في تشر�عات اإلجراءات الجزائ�ة في �ل من مصر واإلمارات وال�من . وهو أمر �ضفي على 
البحث أهم�ة أخر� تتجلى في معرفة اتجاهات التشر�عات محل الدراسة في �ر�قة محاكمة المتهم الغائب . 

ي في تن��م هذا الموضوع �شو�ها قدر من الغموض �اإلضافة إلى أن �عض النصوص التي أوردها المشرع ال�من
 ودراسة الموضوع ومقارنته �التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي ف�ه استجالء لبعض هذا الغموض . 

، خصص المبحث األول ، لمحاكمة المتهم الغائب في ن�اق  مبحث�نوقد اقتضت دراسة الموضوع تقس�مه إلى 
قواعد المحاكمة الغ�اب�ة ، والمبحث الثاني، لمحاكمة المتهم الغائب في ن�اق قواعد المحاكمة الحضور�ة 

 اإلعتبار�ة . 
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Abstract: 

Ensuring the right of the accused to a fair trial is a milestone reached by humanity 
in the current era in the line advertising rights in many international conventions, 
and in the constitutions of most countries and criminal laws. It requires the provision 
of a number of safeguards designed to enable the accused to exercise his right to 
defend himself. On the other hand, the defendant committed the crime really born 
to the community in the speed of punishment the criminal investigation to deter and 
affirmation of the rule of law. So is the presence of the accused trial procedures of 
the basic principles in criminal trials.. 

 However, the accused fails to attend either out of ignorance of the date of his trial, 
excuse or be intentional non-attendance target undergo evasion trial or the so-
called flight of the accused face justice. Which raises the problem of the absent 
defendant in the trial of Criminal Procedure legislation. Which is one of the hottest 
topics in the trials partial contact with the accused's right to defend itself and the 
values of justice. The researcher went to study this subject in the Criminal 
Procedure legislation in both Egypt and the United Arab Emirates and Yemen. 
Something that brings other on the importance of research to know the trends 
reflected legislation under consideration in the way the trial of the accused absent. 
In addition to that some of the texts cited by the Yemeni legislator in the 
organization of this topic marred much of the mystery and the study of the subject 
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and comparable legislation Egyptian and UAE which elucidate some of this 
ambiguity. 

The study of the topic necessitated its division into two topics, the first topic was 
devoted to the trial of the absent accused within the scope of the rules of the absent 
trial, and the second topic, to try the absent accused in the context of the rules of 
the legal, legal trial. 
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 المقدمة :

 موضوع البحث وأه�مته:

من المعلوم أن الدعو� الجزائ�ة هي وس�لة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب،وقد ن�مت �ش�ل يؤد� إلى 

 نفسه.التوف�ق ب�ن حق المجتمع في توق�ع العقاب ، وحق المتهم في ص�انة حر�ته وفي تم��نه من الدفاع عن 

فإن ذلك البد أن ��ون من خالل محاكمة عادلة ومنصفة يتاح ف�ها الدولة حقها في توق�ع العقاب ، تنال ولكي 

 للمتهم ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه و�ثبات براءته.

 و�فالة حق المتهم في محاكمة عادلة تتقرر في مختلف مراحل الدعو� الجزائ�ة ، ب�د أنها تلقى أهم�ة فائقة في

مرحلة المحاكمة ، بوصفها المالذ األخ�ر لت�ب�ق المباد� العامة الضامنة لعدالة الح�م المنهي لها . وف�ها يتم 

تمح�ص جم�ع األدلة الواردة �أوراق القض�ة الجنائ�ة ، وتفاد� أوجه القصور التي صاحبت مرحلة جمع 

 االستدالالت أو مرحلة التحق�ق االبتدائي .

الدعو� الجزائ�ة تقرر التشر�عات المختلفة العديد من المباد� الهادفة لضمان حق المتهم ففي هذه المرحلة من 

في محاكمة عادلة ، وهي ترتب� �حضور المتهم وتم��نه من ممارسة دوره اإلجرائي المحقق لفاعل�ة العدالة 
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و ��ون متعمدا عدم الجنائ�ة . ب�د أن المتهم قد يتخلف عن الحضور إما عن جهل �موعد محاكمته أو لعذر أ

 ). 1الحضور مستهدفا  التهرب من الخضوع للمحاكمة أو ما ��لق عل�ه �فرار المتهم من وجه العدالة (

وتتجه الدراسة في �حث محاكمة المتهم الغائب إلى المقارنة ب�ن تشر�عات اإلجراءات الجزائ�ة في �ل من مصر 

هناك تباينا ف�ما ب�نها في تن��م هذه المسألة ، فإذا �ان تش�ر إلى أن  –�ما سنر�  –واإلمارات وال�من  وهي 

المشرعان المصر� واإلماراتي قد جعال من ن�ام المحاكمة الغ�اب�ة قاعدة عامة ، وجاء تن��م المحاكمة 

الحضور�ة االعتبار�ة �صورة عرض�ة أو استثنائ�ة ؛ فإن المشرع ال�مني يتجه إلى ع�س ذلك تماما، ح�ث جعل 

محاكمة الحضور�ة االعتبار�ة قاعدة عامة ، وجاء ن�ام المحاكمة الغ�اب�ة وضعا استثنائ�ا   وهو من ن�ام ال

أمر �ضفي على البحث في هذا الموضوع أهم�ة �ب�ره تستدعي التعرف على مد� توفر ضمانات المحاكمة 

ومن ناح�ة أخر� فإن �عض العادلة للمتهم الغائب أو الفار من وجه العدالة  في هذين االتجاه�ن المتناقض�ن . 

النصوص التي أوردها المشرع ال�مني في تن��م هذا الموضوع �شو�ها �عض الغموض ودراسة الموضوع 

 ومقارنته �التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي ف�ه استجالء لبعض هذا الغموض .

 م��لة الدراسة وتساؤآلتها: 
تث�ر محاكمة المتهم الغائب العديد من المش�الت المتعلقة �فقه اإلجراءات الجزائ�ة ، ذلك إنها تنتقص من حق 

المتهم في الدفاع عن نفسه واالستماع إلى حججه ، وتتعارض مع مباد� أساس�ة في المحاكمات الجزائ�ة لعل 

 أهمها قاعدة " ال إدانة ألحد قبل سماع أقواله". 

                                                           
ب�ة في ومص�لح محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة هو العنوان الذ� اعتنقه المشرع ال�مني لتن��م قواعد المحاكمة الغ�ا  -1

 من قانون اإلجراءات الجزائ�ة .295 - 285المواد : 
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ثر الغ�اب على ن�ر الدعو� الجزائ�ة ؛ فهل ُتغلب أتساؤل الذ� تدور حوله الدراسة �متثل في ولذلك فإن ال

مصلحة المجتمع التي تستقى من االعتبارات العمل�ة التي تقتضي سرعة الفصل في الدعو� ، أم  ترجح 

ما تقرر محاكمته  مصلحة المتهم في تم��نه من الدفاع عن نفسه ، و�التالي عدم جواز محاكمته غ�اب�ا؟ و�ذا

غ�ا�ا، فما هي اإلجراءات التي يتع�ن اتخاذها للح�م في الدعو� الجزائ�ة �الصورة التي تكفل خروج الح�م محققا 

 للعدل واإلنصاف؟

 أهداف الدراسة: 

يتناول البحث دراسة محاكمة المتهم الغائب في تشر�عات اإلجراءات الجزائ�ة في �ل من مصر واإلمارات 

هدف المقارنة ب�ن هذه التشر�عات إلى التعرف على اتجاهاتها في تن��م المحاكمة الغ�اب�ة ،والكشف وال�من ، وت

عن أوجه االتفاق واألختالف ف�ما ب�نها ؛ومن ثم استخالص أوجه القصور التي تلحق �محاكمة المتهم الفارمن 

 وجه العدالة في التشر�ع ال�مني.

 �ن على النحو التالي:سٌأقسم الدراسة إلى مبحث  خطة البحث :

 المبحث األول: محاكمة المتهم الغائب في ن�اق قواعد المحاكمة الغ�اب�ة .

 المبحث الثاني: محاكمة المتهم الغائب في ن�اق قواعد المحاكمة الحضور�ة االعتبار� 

  

184



    محاكمة المتهم الغائب
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

185 
 

 المبحث األول
 محاكمة المتهم الغائب في نطاق قواعد المحاكمة الغ�اب�ة

 :تقس�م 

المحاكمة الغ�اب�ة في الفقه اإلجرائي أن الح�م الغ�ابي الصادر في الدعو� الجزائ�ة هو ح�م تفترض قواعد 

ضع�ف لم �م�ن ف�ه المح�وم عل�ه ممن ممارسة حقه في الدفاع ، و�التالي ��ون له الحق في ال�عن �المعارضة 

يد في الجنا�ات متى قبض على في الجنح والمخالفات ، أو أن الح�م �سق� �قوة القانون وتعاد المحاكمة من جد

 )2المتهم أو سلم نفسه. (

ولما �انت خ�ة التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي في تن��م المحاكمة الغ�اب�ة متقار�ت�ن إلى حد ما، في ح�ن أن 

المشرع ال�مني له تن��م متم�ز عنهما، لذلك سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى م�لب�ن نتناول في أولهما 

محاكمة الغ�اب�ة في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي ،وفي الم�لب الثاني تن��م المحاكمة الغ�اب�ة في تن��م ال

 التشر�ع ال�مني  . 

  

                                                           
فالقاعدة العامة في التشر�عات االنجلوس�سون�ة هي استبعاد المحاكمة الغ�اب�ة ، و�التالي فاألح�ام الجزائ�ة �جب أن تكون  -2

اكمة الغ�اب�ة  : للتفص�ل حول هذا �حضور المتهم. في ح�ن أن القاعدة العامة في األن�مة ذات ال�ا�ع الالت�ني هي األخذ �المح
م 1997األمر : ان�ر . د . أحمد شوقي أبو خ�وة ، األح�ام الجنائ�ة الغ�اب�ة ، دار النهضة  العر��ة ، القاهرة ،ال�بعة الثان�ة ، 

اد�م�ة نا�� العر��ة وما �عدها . د.محمد إبراه�م ز�د ، ن�م العدالة الجنائ�ة في الدول العر��ة ،التحق�ق والمحاكمة ،أك 157، ص 
 .413م . ص2001للعلوم األمن�ة ،الر�اض ، 
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 المطلب األول

 تن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الت�ر�ع��ن المصر� واإلماراتي

تم��ز ب�ن الجنح والمخالفات يذهب المشرعان المصر� واإلماراتي في تن��م المحاكمة الغ�اب�ة إلى التقس�م : 

من ناح�ة، والجنا�ات من ناح�ة أخر� . وسنقسم الدراسة في هذا الم�لب إلى فرع�ن نخصص الفرع األول 

 لتن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الجنح والمخالفات، والثاني، لتن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات.

 الفرع األول

 والم�الفات تن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الجنح

سنعرض لمضمون الح�م الغ�ابي في الجنح والمخالفات ثم لقواعد تصح�ح الح�م الغ�ابي التي نص 

 عل�ها القانون��ن المصر� واإلماراتي : 

 أوال : مضمون الح�م الغ�ابي في الجنح والم�الفات.

) واإلماراتي إلى إقرار المحاكمة الغ�اب�ة في الجنح والمخالفات ، وذلك �أن نصا 3اتجه المشرعان المصر� (

على أنه ( إذا لم �حضر الخصم الم�لف �الحضور في ال�وم المقرر بورقة التكل�ف �الحضور ، ولم يرسل 

                                                           
وقد انعدمت فرصة المحاكمة في المخالفات في التشر�ع المصر� �عد أن قرر المشرع العقاب عل�ها �الغرامة فق� ، ومنح  -3

/ إ.ج المعدلة �القانون رقم  325الن�ا�ة العامة الحق في إصدار أمر جنائي في المخالفات التي ال تر� حف�ها.( راجع المادة 
 م ).74/2007
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 238المادة و��ال عنه في األحوال التي �سوغ ف�ها ذلك ، �جوز الح�م في غ�بته �عد اإل�الع على األوراق ( 

 إ. ج إماراتي ) .  189إ.ج مصر� ،وهي تقابل المادة  /

وتبر�ر إقرار المحاكمة الغ�اب�ة يرتد إلى أن تخلف المتهم عن الحضور ل�س من شأنه أن �حرم المح�مة من 

ستجا�ة أداء رسالتها في إنزال العقاب على من انتهك القانون وأخل �أمن المجتمع وأضر �األفراد؛ �ما أنها تأتي ا

�فكرة العدالة الناجزة التي تقتضي الحرص على الوقت ، ومقابلة الجر�مة �العقاب  -لما �سم�ه البعض -

 )4الفور�.(

و�مقتضى قواعد الحضور والغ�اب فإنه يلزم إلضفاء صفة الغ�اب�ة على الح�م الجنائي توافر شر��ن : األول، 

األحوال التي �ج�ز له القانون أن ين�ب عنه من  تخلف الخصم عن الحضور بنفسه أو عن �ر�ق ممثله في

�مثله ؛ وثان�هما ، عدم تحقق إحد� حاالت اعتبار الح�م حضور�ا في حق الخصم الغائب المنصوص عل�ها 

 )5قانونا .(

والمع�ار لد� الفقه والقضاء في �ل من مصر واإلمارات أن الح�م �عتبر غ�اب�ا إذا صدر دون أن ��ون المتهم 

)ومن ال�رق المقررة في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي 6سة المرافعة ل�تم�ن من تقد�م دفاعه. (حاضرا جل

                                                           
م،�بع منشأة المعارف 1996د. حاتم ��ار ، حما�ة حق المتهم في محاكمة عادلة ، رسالة د�توراة ، جامعة اإلس�ندر�ة، -4

 .173ص1997اإلس�ندر�ة. 
.  2م.ص2000�بعة األولى ، حسام محمد جابر، المعارضة في األح�ام الجنائ�ة الغ�اب�ة ، بدون تحديد جهة ال�بع ، ال -5

والح�م الغ�ابي ال �ص�ر حقا م�تسبا للخصم الصادر في مصلحته في التشر�ع�ن اإلماراتي والمصر� إال �عد انقضاء الجلسة 
 / إ. ج إماراتي ) . 170إ.ج مصر� ،  /242التي صدر ف�ها . ( م 

م. ، 1992، دار النهضة العر��ة ، القاهرة 2المصر� ، جان�ر : د. مأمون سالمة ، اإلجراءات الجنائ�ة في التشر�ع  -6
. د.  675م ،  ص1990. د. أدوار غالي الذهبي ، اإلجراءات الجنائ�ة ، م�تبة غر�ب القاهرة، ال�بعة الثان�ة ،  245ص
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إلعالن المتهم �الحضور أمام القضاء �م�ن رد غ�اب المتهم ،و�التالي اكتساب الح�م الصادر عل�ه في الدعو� 

 الجزائ�ة صفته الغ�اب�ة إلى الصورت�ن التال�ت�ن:

جهل �االدعاء الجنائي المقام ضده أمام القضاء �سبب عدم إعالنه لشخصه أو عدم  األولى : غ�اب المتهم عن

علمه ال�ق�ني بهذا اإلعالن ، أو ألن التكل�ف �الحضور لم يوجه إل�ه إ�القا ، أو وجه إل�ه �ا�ال،كما لو لم 

 يتضمن ب�ان المح�مة أو التار�خ المحدد النعقاد جلسة محاكمته.

عن عذر ح�ث أعلن لشخصه أو علم فعال �التكل�ف �الحضور لكن عذرا حال ب�نه و��ن الثان�ة : غ�اب المتهم 

االستجا�ة لدعوة القضاء ،كما لو �ان مر�ضا أو سج�نا . هذا الخصم على الرغم من نشؤ االلتزام عل�ه قانونا 

 �الحضور ،غ�ر أنه تحقق له العذر الذ� حال ب�نه و��ن الوفاء بهذا االلتزام .

هات�ن الصورت�ن يولد للمتهم الحق في المعارضة، ذلك أن غ�ا�ه �ان دون خ�أ من جانبه ، فقد  الغ�اب في

 كان معذورا ، ول�س متعنتًا .

والمالح� أنه إذا �ان المشرع قد استهدف �التكل�ف �الحضور إعالن المتهم شخص�ا ل�تم�ن من ممارسة حقه 

ات في إثبات اتصال علمه �ه على وجه �ق�ني في حالة في الدفاع غ�ر أنه من الناح�ة العمل�ة يواجه صعو�

                                                           
ض مصر� ، .( نق883م ، ص 1988محمود نج�ب حسني , ، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة ، دار النهضة العر��ة، القاهرة، 

). د. مدحت رمضان ، الوج�ز في شرح  1239ص  223رقم  32م، مجموعة أح�ام مح�مة النقض ، س1981د�سمبر  31
المرجع ‘ . د. فت�حة قورار� ، د. غنام محمد غنام  272ص ) ‘ 44قانون اإلجراءات اإلماراتي ،م�بوعات جامعة اإلمارات ( 

، ص، 30، رقم 12م ، مجموعة أح�ام المح�مة ، ع2001/ 69ل�عن رقم م،ا2/6/2001(.تم��ز دبي ،  298السابق ، ص 
1153 . ( 
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�حسب مالح�ات –اإلعالن إلى م�ان إقامته أو إلى جهة اإلدارة . وذلك يرجع لعوامل متعددة لعل أبرزها 

إلى �ثرة انتقال الس�ان ، وضعف المستو� الثقافي للمتهم ، وتزايد األعباء الملقاة على أقالم  -�عض الفقهاء 

تي حدت ببعضهم إلى التحايل بترك اإلعالنات لد� الجهة اإلدار�ة ( قسم الشر�ة) وذلك �حجة المحضر�ن وال

). فضال عن االختالف في ب�ان المو�ن األصلي والمدون في 7عدم االستدالل على محل إقامة المعلن إل�ه (

 ) . 8الهو�ة الشخص�ة عن المو�ن الحق�قي �النسبة للمعلن إل�هم(

لى انتشار األح�ام الغ�اب�ة ، وهو األمر الذ� دفع البعض إلى الدعوة �إصالح جذر� لن�ام هذه العوامل أدت إ

اإلعالنات القضائ�ة ، أو اتخاذ الوسائل القهر�ة إلجبار المتهم للمثول أمام القضاء الذ� �علن إعالنا قانون�ا 

 )9�التكل�ف �الحضور وخاصة في الجنح المعاقب عل�ها �الحبس  . (

من الفقه أن المحاكمة الغ�اب�ة لم تؤد إلى تحق�ق الغرض الذ� استهدفته في تحق�ق الردع ، ومقابلة  و�ر� جانب

الجر�مة �العقاب الفور� ، �ما أنها لم توفر الوقت، ولم تكفل للقانون س�ادته؛و�نما تمخض عنها سلب�ات �ث�رة 

ال عن عدم اتفاقها مع الس�اسة الجنائ�ة أعاقت س�ر الدعو� وفقدت ق�متها �سبب عدم القدرة على تنف�ذها، فض

                                                           
. د. احمد شوقي أبو  807م. ص 1988ان�ر:  د. رؤوف عب�د ، مباد� اإلجراءات الجنائ�ة ،  دار الج�ل ،  القاهرة ، -7

 .  79خ�وة ،المرجع السابق،ص 
، �بع دار الم�بوعات 1974ئي , رسالة د�توراه ،جامعة اإلس�ندر�ة د.محمد ز�ي أبو عامر , شائبة الخ�اء في الح�م الجنا -8

 .  38م .، ص2011الجامع�ة ،اإلس�ندر�ة ، 
 .204أن�ر: أحمد شوقي أبو خ�وة ، المرجع الساق ، ص  -9
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الحديثة التي تذهب إلى أن الجزاء الجنائي يتع�ن أن �ستهدف إصالح الجاني وهو ما ال �م�ن تحققه إال 

 ). 10�حضوره إجراءات المحاكمة لتقدير جر�مته ووزن شخص�ته( 

 :ثان�ا : قواعد تصح�ح الح�م الغ�ابي في الجنح والم�الفات  -

) . ذلك أنه �صدر 11أن الح�م الغ�ابي �عد من اضعف األح�ام في الداللة على صحة ما قضى �ه(يؤ�د الفقه �

استنادا إلى أقوال وحجج �رف واحد ،ولم يتح لل�رف اآلخر الرد عل�ها وتفن�دها؛ �ما أن القاضي �صدر ح�مه 

فالمحاكمة الغ�اب�ة في وصف في الدعو� الجزائ�ة �عد اإل�الع على األوراق ومن غ�ر تحق�ق ومرافعة . ولذلك 

) فهي تفتقد إلى ضمانات المح�مة العادلة التي 12جانب من الفقه هي حرمان �امل لحق المتهم في الدفاع .(

سلف اإلشارة إل�ها. ذلك أن الح�م الصادر ف�ها يتمخض من محاكمة تفتقد لضمانه أساس�ة من ضمان صحتها 

ن �فترض خ�أ  الح�م الصادر ف�ها ؛ ألنه ال إدانة ألحد دون وهو حضور المتهم . ولهذا السبب فإن القانو 

سماع أقواله ، وذلك هو سبب المعارضة ، فغ�اب المتهم قر�نة على خ�أ الح�م ، وهو خ�أ ينصرف إلى سائر 

 )13جوانب الح�م . (

                                                           
 .  173د. حاتم ��ار ، المرجع السابق ، ص   -10
مود محمود مص�فى ، شرح قانون اإلجراءات الجزائ�ة . ، د. مح866د. رؤوف عب�د ، اإلجراءات ، المرجع السابق ، ص  -11

.د.عبد الرءوف مهد�،شرح القواعد العامة لإلجراءات  546م. ص1988، دار النهضة العر��ة ،القاهرة، ال�بعة الثان�ة عشرة، 
 .1757م،ص2011دار النهضة العر��ة،القاهرة 

 .  395م.  ص2006لمعارف االس�ندر�ة ، ، د.محمد خم�س ، اإلخالل �حق المتهم في الدفاع ، منشأة ا -12
 . 24د. محمد ز�ي أبو عامر ، المرجع السابق، ص -13
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�م الغ�ابي ولذلك أقر المشرعان المصر� واإلماراتي ال�عن �المعارضة �وس�لة لتصح�ح الخ�أ المفترض في الح

) ووضعا القواعد المن�مة لها والتي �م�ن اإلشارة 14، وعمدا إلى تس��رها ضمن �رق ال�عن في األح�ام .(

 إلى أهم معالمها :

فالمعارضة في التشر�ع المصر� تكون في األح�ام الغ�اب�ة الصادرة في الجنح المعاقب عل�ها �عقو�ة مق�دة 

 إ.ج)./229رع اإلماراتي قد مد ن�اقها إلى الجنح والمخالفات(م/إ.ج) ؛في ح�ن أن المش/398للحر�ة ( م/

و�تفق التشر�عان على قصر المعارضة على المتهم والمس�ول عن الحقوق المدن�ة ، و�التالي فهما �حرمان 

). �حجة أن وال�ة المح�مة الجزائ�ة بن�ر الدعو� المدن�ة استثناء ، 15المدعي �الحق المدني من المعارضة (

أال يترتب عل�ها تأخ�ر الفصل في الدعو� الجزائ�ة . ثم أن للمدعي المدني أن يو�ل غ�ره ، فتغ�به قر�نة ف�جب 

 على الرغبة في التسو�� والمما�لة .

وقد وضع التشر�عان م�عادا لل�عن في المعارضة ، ففي التشر�ع المصر� يتحدد في خالل العشرة األ�ام التال�ة 

إج)؛ في ح�ن يتحدد موعده في التشر�ع اإلماراتي  في خالل /398م الغ�ابي (م/إلعالن المح�وم عل�ه �الح�

 /إ.ج) 229سبعة أ�ام من تار�خ إعالنه �الح�م الغ�ابي .( م/

                                                           
 إ.ج إماراتي .  /229إ. ج مصر� . والمادة  401 – 398أن�ر المواد    -14
رع إ. ج ). أما المش /399فقد صرح المشرع المصر� بذلك في قوله ( ال تقبل المعارضة من المدعي �الحقوق المدن�ة /  -15

إ.ج.  "�ان لكل من المح�وم عل�ه والمس�ول عن الحقوق المدن�ة ال�عن ��ر�ق  /229اإلماراتي فقد أشار في مستهل المادة 
 المعارضة  ". وهذا �عني حرمان المدعي المدني .
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من  -�ما ذ�رنا  -) , وذلك الن الح�م الغ�ابي 16والتقر�ر �المعارضة يؤد� إلى وقف تنف�ذ الح�م الغ�ابي (

 ما قضي �ه . أضعف األح�ام في الداللة على صحة

و�رتب التشر�عان على المعارضة إعادة ن�ر الدعو� �النسبة إلى المعارض أمام المح�مة التي أصدرت الح�م 

الغ�ابي .على أساس أن المح�مة لم تستنفذ واليتها وسل�تها في الفصل في الدعو� ، إذ ح�مت بناء على 

لبعض هذا االتجاه التشر�عي  ذلك أن القاضي ).و�نتقد ا17اال�الع على األوراق ودون سماع دفاع المتهم (

سوف ��ون أس�را لرأ�ه السابق الذ� تكون لد�ه واقتنع �ه وس�ر ح�م اإلدانة استنادا إل�ه ، األمر الذ� ينع�س 

 )18سلبا على ممارسة المتهم لحقه في الدفاع . لذلك �ان األحر� أن �عاد ن�ر الدعو� أمام قاض آخر .(

أنه ال �جوز �أ� حال أن �ضار المعارض بناء على معارضته المرفوعة منه،وهذا �أتي و�ؤ�د التشر�عان على 

استمدادا من قاعدة راسخة في ال�عن في األح�ام وهي أال ينقلب ت�لم المرء و�اال عل�ه .. وهناك أراء فقه�ة 

لمح�مة حر�تها في وتشر�عات تخالف هذا االتجاه ، ح�ث تذهب إلى أن المعارضة تسق� الح�م الغ�ابي فتعود ل

                                                           
�ه في الم�عاد إ.ج مصر� على أن ( �جوز تنف�ذ الح�م الغ�ابي �العقو�ة إذا لم �عارض المح�وم عل/467فقد نصت المادة   -16

) ؛ أما التشر�ع اإلماراتي ، فأنه لما �انت القاعدة في االست�ناف أنه ال يترتب على  398المب�ن في الفقرة األولى من المادة 
إ.ج ) وهذا الح�م /230التقر�ر �ه وقف تنف�ذ الح�م إال إذا قررت المح�مة التي اصدرته غ�ر ذلك وفقا للشرو� التي تراها (  م/

لى المعارضة ، ومن ثم  �م�ن للمح�مة أن تقرر نفاذ األح�ام الصادرة من مح�مة أول درجة ولو �انت غ�اب�ة . أن�ر ينسحب إ
 .  302. د. غنام محمد غنام . د. فت�حة  قورار� , المرجع السابق . ص

 . 525م ، ص 1989د. محمد محي الدين عوض ، حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائ�ة ، بدون تحديد جهة ال�بع ، -17
 . 393د.محمد خم�س ،المرجع السابق، ص   -18
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تقدير العقو�ة والتعو�ض ، و�جوز لها �التالي التشديد على المعارض ، ومن مم�زات هذا الرأ� هو التقل�ل من 

 )19المعارضة فال تقام إال إذا �ان لد� المعارض أسباب جد�ة . (

و� تعتبر و�بقا للتشر�ع المصر� فإنه إذا لم �حضر المعارض في أ� من الجلسات المحددة لن�ر الدع

) .أما المشرع اإلماراتي فقد أكد على أنه إذا لم �حضر المعارض الجلسة األولى 20المعارضة �أن لم تكن (

المحددة لن�ر المعارضة تعتبر المعارضة �أن لم تكن ، ومؤد� ذلك أنه إذا حضر المعارض في الجلسة 

بل يتع�ن على المح�مة أن تفصل في األولى وتغ�ب عن  الجلسات التال�ة فال �جوز الح�م برد االعتراض 

 ). 21موضوع الدعو� (

وقد استهدف المشرع من ذلك توق�ع جزاء على المعارض الذ� استخدم حقه في ال�عن ثم أهمل في تتبع 

المعارضة واإلدالء بدفاعه ف�ها . و�ذلك حرمانه من إعادة دعواه إلى المح�مة التي اصدرت الح�م الغ�ابي 

�بقا لن�ام المعارضة ،كما يتضمن حرمانه من تجديد المعارضة مرة أخر� �بقا لقاعدة لتفصل ف�ها من جديد 

                                                           
، ح�ث يرتب على المعارضة سقو� الح�م الغ�ابي واعتباره �أن لم ��ن فتعود  498ومن ذلك التشر�ع الفرنسي في المادة   -19

حر�تها دون أن تتق�د �ما �ان الدعو� إلى المح�مة �حالتها التي �انت عل�ها قبل صدور الح�م ، لتفصل ف�ها من جديد ��امل 
 . 143الح�م الغ�ابي قد قضى �ه .  مشار إل�ه في مؤلف  د. احمد شوقي أبو خ�وة ,المرجع السابق , ص

وقد اردف المشرع المصر� هذا القاعدة �جزاء يتمثل في أنه أجاز للمح�مة في هذه الحالة أن تح�م عل�ه �غرامة إجرائ�ة ال  -20
اد الجنح وال تجاوز عشرة جن�هات في مواد المخالفات ، ولها أن تأمر �النفاذ المؤقت ولو مع حصول تجاوز مائة جن�ه في مو 

 إ.ج مصر� ).وال مث�ل لهذا الجزاء في التشر�ع اإلماراتي .  401االست�ناف �النسبة للتعو�ضات المح�وم بها ( 
 . 548أن�ر: د. فت�حة قورار� , د. غنام محمد غنام , المرجع السابق ,  -21
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ذلك أن تعدد المعارضة �حول دون ح�ازة الح�م للصفة ) ؛22أن المعارضة ال تقبل على المعارضة (

 )24وقد نص على هذه القاعدة القانون المصر� واإلماراتي . ()23الباتة،(

بول معارضته، فعلى المح�مة أن تع�د الن�ر في موضوع الدعو� بذات و�ذا تم حضور المعارض وتقرر ق

السل�ات التي �انت لها عندما �انت تن�ر الدعو� في المرة األولى . غ�ر أنها تتق�د �ما هو مقرر في قواعد 

 )25ال�عن في األح�ام من ح�ث صفة المعارض وفي حدود ما ع�نه في تقر�ر معارضته.( 

المشرع اإلجرائي في �ل من مصر واإلمارات للمعارضة في األح�ام الغ�اب�ة، إال أن وعلى الرغم من تن��م 

الواقع العملي �ش�ر إلى أنها تؤد� إلى تعق�د و��الة إجراءات المحاكمة ، وأنه �ان األحر� �المشرع  أن �عمل 

أمام المح�مة في  على الحد من األسباب التي تؤد� إلى غ�اب المتهم ، ومن ذلك تمديد موعد حضور المتهم

) و��جاد وسائل 26التشر�ع المصر� إلى عشرة أ�ام في الجنح بدال من ثالثة أ�ام من تار�خ تكل�فه �الحضور؛(

فعالة تكفل إعالم المتهم شخص�ا بتار�خ الجلسة والتغلب على الصعو�ات التي تعتر� عمل�ة اإلعالنات 

                                                           
للمز�د في تفص�ل وتحل�ل هذه القاعدة  أن�ر: د. روؤف عب�د ، المش�الت العلم�ة الهامة في اإلجراءات الجنائ�ة،دار الفكر  -22

 وما �عدها . 461، ص2م ، ج1980العر�ي ، 
د.محمد محمد خل�فة،ن�ر�ة الضرورة في اإلجراءات الجنائ�ة،دراسة مقارنة،دار الفكر  - 23

 .715م،ص2016رة(مصر)،والقانون،المنصو 
إ.ج إماراتي . �ما منح المشرع المصر� المح�مة أن  /298/إ.ج مصر� ، والمادة  401ان�ر الفقرة األخ�رة من المادة  -24

تح�م عل�ه �غرامة إجرائ�ة ال تقل عن خمسون جن�ها وال تجاوز مائتي جن�ه في مواد الجنح ، وال تقل عن عشرة جن�هات ، وال 
 �ها في مواد المخالفات .تجاوز عشرون جن

د. عوض محمد عوض،المباد�ء العامة في قانون اإلجراءات الجنائ�ة،منشاة المعارف،اإلس�ندر�ة، بدون تحديد تار�خ ال�بع  -25
 .799، ص

 .174د. حاتم ��ار ، المرجع السابق ،ص -26
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المتهم قهرا ل�مثل أمام المح�مة إن لم �حضر �وعا في القضائ�ة،وان �فعل دور الشر�ة القضائ�ة في إحضار 

 ).27كل جر�مة �عاقب عل�ها �الحبس (

 الفرع الثاني

 تن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات في القانون��ن المصر� واإلماراتي

ا�ات من استمد المشرع المصر� ون��ره اإلماراتي قواعد تن��م محاكمة المتهم الغائب �جنا�ة أمام مح�مة الجن

)، والذ� قرر وضع المتهم الذ� لم �حضر في الموعد المحدد لجلسة محاكمته خارج 28التشر�ع الفرنسي (

حما�ة القانون ، وذلك بتجر�ده من حقوقه المدن�ة ، ح�ث تصادر أمواله وتوضع تحت الحراسة. والح�م الذ� 

من أجل إجباره على الحضور ، ألن �صدر في غ�بته هو ح�م تهديد� �سق� �حضوره أو �القبض عل�ه. وذلك 

)و�بررالفقه لزوم حضور المتهم �جنا�ة شخص�ًا أمام 29حضوره شخص�ا في مواد الجنا�ات أمر وجو�ي. (

 )30المح�مة في خ�ورة الجر�مة وجسامة العقو�ة المقررة عل�ها.(

لجنا�ات  في التشر�ع�ن وفي هذا الس�اق جاءت القواعد المن�مة لمحاكمة المتهم الغائب �جنا�ة أمام مح�مة ا

 المصر� واإلماراتي على النحو التالي :

                                                           
 .230ان�ر : د . احمد شوقي أبو خ�وة ،المرجع السابق ،  -27
 وما �عدها. 111قي أبو خ�وة ، المرجع السابق ، صان�ر: د احمد شو - 28
في هذا األمر  ينص المشرع المصر� على أنه "ال �جوز ألحد أن �حضر أمام المح�مة ل�دافع أو ينوب عن المتهم الغائب   -29

العذر مقبول  , ومع ذلك �جوز أن �حضر و��له أو أحد أقار�ه أو أصهاره و�بد� عذره في عدم الحضور ، فإذا رأت المح�مة أن
 إ.ج)./388تع�ن م�عادا لحضور المتهم أمامها .( المادة 

 .1771م ،القاهرة،ص2009د.نب�ل مدحت سالم ، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة،الجزء الثالث،دار النهضة العر��ة، - 30
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فقد أشار التشر�عان إلى أنه إذا صدر أمر �إحالة متهم �جنا�ة إلى مح�مة الجنا�ات ولم �حضر يوم الجلسة 

�عد إعالنه قانونا �أمر اإلحالة وورقة التكل�ف �الحضور ، ��ون للمح�مة أن تح�م في غ�بته و�جوز لها أن 

 )  .31جل الدعو� وتأمر �إعادة تكل�فه �الحضور . (تؤ 

وتس�ر إجراءات المحاكمة �أن يتلى في الجلسة أمر اإلحالة ، ثم األوراق المثبتة إلعالن المتهم وتبد� الن�ا�ة 

العامة والمدعي �الحقوق المدن�ة، إن وجد، أقوالهما و�لباتهما ،وتسمع المح�مة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك 

 )32ل في الدعو� .(ثم تفص

) . و�ستحسن في هذا 33وال يترتب على غ�اب متهم تأخ�ر الح�م في الدعو� �النسبة لغ�ره من المتهم�ن معه(

الفرض الفصل ب�ن المتهم�ن الغائب�ن والمتهم�ن الحاضر�ن ،وتن�ر الدعو� غ�اب�ا �النسبة للغائب�ن وحضور�ا 

 ).34�النسبة للحاضر�ن (

                                                           
 /إ.ج إماراتي  . 198/إ.ج مصر� ، والمادة  384المادة  -31
 /إ.ج إماراتي .  201/ إ.ج مصر� ،  386المادة  - -32
 / إ. ج إماراتي .  204/إ.ج مصر� ، والمادة  396المادة  -33
د. حسني الجند� . قانون اإلجراءات الجزائ�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة معلقا عل�ه �الفقه وأح�ام القضاء ،دار   -34

 .  1171, ص 2010النهضة العر��ة ، القاهرة 
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تهم في غ�بته �البراءة ، فهو �خرج الدعو� من حوزة المح�مة ، وال �جوز ال�عن ف�ه و�ذا صدر الح�م على الم

 )36)، و��ر�ق االست�ناف والنقض في القانون اإلماراتي.(35إال من الن�ا�ة ��ر�ق النقض في القانون المصر� (

اله أو أن يديرها أو والح�م الغ�ابي الصادر �إدانة المتهم �جنا�ة �ستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمو 

أن يرفع أ� دعو� �اسمه ، و�ل تصرف أو التزام يتعهد �ه المح�وم عل�ه ��ون �ا�ال .وتع�ن المح�مة االبتدائ�ة 

الواقع في دائرتها أموال المح�وم عل�ه حارسا إلدارتها بناء على �لب الن�ا�ة العامة أو �ل ذ� مصلحة في 

نصبه بتقد�م �فالة و��ون تا�عا لها في جم�ع ما يتعلق �الحراسة و�تقد�م ذلك ، وللمح�مة أن تلزم الحارس الذ� ت

 )37الحساب . (

                                                           
والجدير �الذ�ر أن �رق ال�عن التي �قررها المشرع المصر� هي المعارضة واالست�ناف والنقض و�عادة الن�ر؛ ولكن  -35

االست�ناف ال يتقرر إال في الجنح والمخالفات، ألنها تش�ل من قاضي واحد من قضاة المح�مة االبتدائ�ة ، أما مح�مة الجنا�ات 
� مح�مة االست�ناف واألح�ام الصادرة منها تعد نهائ�ة ال تقبل ال�عن �االست�ناف و�نما أمام فتش�ل من ثالثة قضاة من مستشار 

 مح�مة النقض .
فقد جعل المشرع اإلماراتي االست�ناف متاحا في األح�ام الصادرة في الدعو� الجزائ�ة من المحاكم االبتدائ�ة في الجنا�ات ،  -36

إ.ج إمارتي تنص على أنه "�جوز لكل من المتهم والن�ا�ة العامة است�ناف اإلح�ام الصادرة  /230وفي الجنح والمخالفات. فالمادة 
 في الدعو� الجزائ�ة من المحاكم االبتدائ�ة".

إ.ج ,أماراتي . و�ض�ف المشرع المصر� �أن الحراسة تنتهي �صدور ح�م  /199/ إ.ج مصر� ،والمادة  390المادة  -37
متهم حق�قة أو ح�ما وفقا لقانون األحوال الشخص�ة ، و�عد انتهاء الحراسة �قدم الحارس حسا�ا حضور� في الدعو� ، أو �موت ال

 ). 391عن إدارته ( المادة 
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و�نفذ من الح�م الغ�ابي �ل العقو�ات التي �م�ن تنف�ذها ، و�جوز تنف�ذ الح�م �التضم�نات من وقت 

ذلك ،  ) ما لم ينص الح�م على خالف39)، و�جب على المدعي �الحقوق المدن�ة أن �قدم �فالة(38صدورها(

 )40وتنتهي الكفالة �مضي خمس سنوات من وقت صدور الح�م .(

ووفقا للتشر�ع المصر� فإن الح�م الغ�ابي الصادر �اإلدانة  �عتبر ح�ما تهديد�ا أو مؤقتا ، ولذلك  إذا حضر 

المح�وم عل�ه في غ�بته أو قبض عل�ه قبل سقو� العقو�ة �مضي المدة �حدد رئ�س مح�مة االست�ناف أقرب 

جلسة إلعادة ن�ر الدعو� و�عرض المقبوض عل�ه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمح�مة أن تأمر �اإلفراج عنه أو 

حبسه احت�ا��ا حتى االنتهاء من ن�ر الدعو�، وال �سق� الح�م الغ�ابي سواء ف�ما يتعلق �العقو�ة أو �التعو�ضات 

في هذه الحالة التشديد عما قضى �ه الح�م  إال �حضور المح�وم عل�ه جلسات المحاكمة . وال �جوز للمح�مة

 الغ�ابي .

فإذا تخلف المح�وم عل�ه في غ�بته عن حضور الجلسة المحددة إلعادة ن�ر دعواه ، اعتبر الح�م الصادر 

ضده قائما . فإذا حضر مرة أخر� قبل سقو� العقو�ة �مضي المدة تأمر الن�ا�ة �القبض عل�ه و�حدد رئ�س 

ب جلسة إلعادة الدعو� . و�عرض محبوسا بهذه الجلسة . وللمح�مة أن تأمر �اإلفراج مح�مة االست�ناف اقر 

عنه أو حبسه احت�ا��ا حتى االنتهاء من الدعو�،و�ذا �ان الح�م السابق �التضم�نات قد نفذ تأمر المح�مة برد 

                                                           
 التعو�ضات �حسب تعب�ر المشرع اإلماراتي . -38
 وقد عبر عنها المشرع اإلماراتي �الضمان الشخص أو المالي .  -39
/ إ.ج  393و  392الي �عد سنت�ن من وقت صدور الح�م . ( راجع :المادتان وفي التشر�ع اإلماراتي يرد الضمان الم  -40

 إ.ج ، إماراتي . ) 202مصر� ، والمادة 
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ضم�نات في مواجهة المبالغ المتحصلة �لها أو �عضها و�ذا توفى من ح�م عل�ه في غ�بته �عاد الح�م في الت

 ).2007لسنة  74، والقانون رقم  2003لسنة  95إ.ج المعدلة �القانون رقم  395الورثة  ( م 

و�ذهب التشر�ع المصر� أ�ضا إلى انه ال �سق� الح�م الصادر غ�اب�ا من مح�مة الجنا�ات في جنا�ة  �مضي 

)  . وهو ما �عني أن الح�م  394قو�ها ( م المدة ، و�نما تسق� العقو�ة المح�وم بها و�صبح الح�م نهائ�ا �س

�مدة تقادم العقو�ة المح�وم بها في  -استثناء  –الغ�ابي في جنا�ة ال �سق� �مدة تقادم الدعو� و�نما �سق� 

 الجنا�ة .

والمشرع المصر� في التعديالت األخ�رة لم �قرر سقو� الح�م �ما هو األمر في النص السابق و�نما فحسب 

�مضي المدة، ومؤد� ذلك أن الح�م ��ل قائما وتتق�د المح�مة عند ن�ر الدعو� مرة أخر�   سقو� العقو�ة

�عدم اإلضرار �المح�وم عل�ه غ�اب�ا ، فال �جوز لها تشديد العقو�ة عل�ه ، ت�ب�قا لقاعدة عدم اإلضرار �ال�اعن 

، فإن الح�م ��ل قائما وذلك شر��ة حضوره جلسات المحاكمة . أما إذا تخلف عن حضور جلسات المحاكمة 

، وال �سق� إال �حضور من صدر ضده الح�م جلسات المحاكمة وصدور الح�م الجديد ، فإذا تغ�ب أو فر مرة 

 )41أخر�  فأن الح�م الغ�ابي السابق صدوره ��ل قائما .(

                                                           
قبل تعديلها تنص على أنه " إذا حضر المح�وم عل�ه أو قبض عل�ه قبل سقو�  395وقد �ان المشرع المصر� في المادة  -41

ا ف�ما يتعلق �العقو�ة أو �التضم�نات و�عاد ن�ر الدعو� من جديد أمام سو  يب�ل الح�م السابق صدورهالعقو�ة �مضي المدة 
المح�مة ". فهذا النص �ش�ر إلى أن الح�م يب�ل �مجرد حضور المتهم ، و�انت المش�لة تثار ف�ما إذا غاب المتهم  مرة ثان�ة ، 

حمد ز�ي أبو عامر في رسالته شائبة الخ�أ قبل تعديلها . راجع د. م 395وقد تقرر ��الن الح�م الغ�ابي  �مقتضى نص المادة 
، وأن�ر: د. ناصر فتحي بدو� ،المش�الت العلم�ة للح�م الغ�ابي  125م، المرجع السابق ،ص 2011في الح�م الجنائي , �بعة 

 م ، وما �عدها .2006دار الكتب القانون�ة ، المحلة الكبر� ، ‘ 
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واء ف�ما أما المشرع اإلماراتي فقد نص على أنه إذا حضر المح�وم عل�ه غ�اب�ا أو قبض عل�ه �سق� الح�م س

يتعلق �العقو�ة أو التداب�ر أو التعو�ضات ، و�عاد ن�ر الدعو� أمام المح�مة , و�ذا �ان الح�م السابق 

 إ.ج )./203�التعو�ضات قد نفذ ف�جوز للمح�مة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة �لها أو �عضها.( م 

انون ، حتى ولو قبل المتهم الح�م الصادر ومؤد� سقو� الح�م اعتباره �أن لم ��ن ، وتعاد المحاكمة �قوة الق

عل�ه في غ�بته ، ذلك أن إعادة المحاكمة لم تشرع لمصلحة المح�وم عل�ه وحده، و�نما شرعت لمصلحة 

) ولم �ح�ر المشرع اإلماراتي على المح�مة تشديد العقو�ة �ما هو الحال في التشر�ع المصر� ، 42العدالة.(

�ة في تقدير العقو�ة على المتهم ولو اقتضى األمر تشديدها عن العقو�ة و�التالي فإن للمح�مة م�لق الحر 

 المن�وق بها في الح�م السابق .

وتواجه المحاكمات الغ�اب�ة في الجنا�ات ما واجهته المحاكمة الغ�اب�ة في الجنح والمخالفات من نقد من ح�ث 

ن س�ادته، فهي تفتقد إلى ضمانات المحاكمة أنها لم تحقق الردع ، ولم توفر الوقت والجهد ، ولم تكفل للقانو 

العادلة التي تقتض�ها مباد� عامه استقرت عل�ها المحاكمات الجزائ�ة ومن أبرزها : مبدأ المواجهة، ومبدأ 

 الشفو�ة ، وال�ق�ن القضائي المت�لب في المحاكمات الجزائ�ة .

عل�ه ، أو �حضوره جلسات المحاكمة، وهي أح�ام ال �ستق�م حالها القول �سقو�ها �حضور المتهم مقبوضا 

ذلك أنه تعاد محاكمته أمام  المح�مة التي ح�مت عل�ه في غ�بته والتي عادة ما تقع في أسر ح�مها السابق 

، ثم أنه ح�م صدر بناًء على إجراءات سر�عة وتحت و�أة الرغبة في مغالبة التمرد المفترض في جانب المتهم. 

                                                           
 .1176د. حسني الجند� ، المرجع السابق . ص -42
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ة �التخلي عن المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات ، في مقابل تم��ن المح�مة من ولذلك تعالت األصوات الم�الب

األمر �ضب� المتهم و�حضاره إذا غاب رغم إعالنه إعالنًا قانون�ًا . مع تعديل مواع�د الحضور في التشر�ع 

لقضائ�ة ، المصر� �أن تصبح بتكل�فه قبل الجلسة �أسبوع�ن بدًال من عشرة أ�ام. و�صالح ن�ام اإلعالنات ا

 )43و�ما ��فل إ�صال اإلعالن �التكل�ف �الحضور إلى المتهم على وجه �ق�ني .(

 المطلب الثاني

 المحاكمة الغ�اب�ة في الت�ر�ع ال�مني

تقس�م: سنقسم الدراسة في هذا الم�لب إلى ثالثة فروع، نتناول في الفرع األول ب�ان ماه�ة المحاكمة الغ�اب�ة 

، ونخصص الفرع الثاني لبحث مد� األخذ بن�ام المعارضة  ��ر�ق لل�عن في األح�ام الغ�اب�ة في 

 القانون ال�مني ،والفرع الثالث نتناول ف�ه ن�اق المعارضة. 

 ل الفرع األو

 ماه�ة المحاكمة الغ�اب�ة في القانون ال�مني

لم �جعل المشرع ال�مني من غ�اب المتهم سببًا لتع��ل محاكمته ما دامت قد أت�حت أمامه الفرص للحضور 

و�نما اعتبره فارًا من وجه العدالة ، وأع�ى الحق للمح�مة في أن تتصد� للدعو� الجزائ�ة فصًال في موضوعها 

                                                           
 .  174. د. حاتم ��ار ،المرجع السابق ،ص  205راجع : د أحمد شوقي أبو خ�وة ، المرجع السابق ، ص   -43

201



    محاكمة المتهم الغائب
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

202 
 

)،بل إنه أخذ �قاعدة عامة في هذا الشأن اعتبر 44جم�ع الجرائم الجس�مة وغ�ر الجس�مة( في غ�بة منه ، وفي

�ما س�أتي  –الح�م الذ� تصدره المح�مة في غ�بته حضور�ًا ، �معنى أنه تجر� محاكمته �ما لو �ان حاضرا 

�اب�ا �جوز ال�عن أ� اعتبار الح�م غ –وال �جوز �قاعدة عامة المعارضة ف�ه . واستثنى من هذه القاعدة  -

األح�ام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص، وحالة ق�ام عذر قهر� منع المح�وم عل�ه من  –ف�ه �المعارضة 

 الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل صدور الح�م.

فإذا صدر األمر �إحالة المتهم �جر�مة من الجرائم التي يتع�ن عل�ه الحضور ف�ها �شخصه ، ولم �حضر في 

المحددة �عد إعالنه تأمر المح�مة �إعادة إعالنه لجلسة أخر� ، فإذا لم �حضر تؤجل الجلسة لجلسة الجلسة 

 إ.ج)/285م/».(مقبلة ، وتأمر �النشر عن هر�ه �أ�ة �ر�قة من �رق النشر إن تعذر إحضاره قهرًا 

ن تار�خ النشر، و�جب أن يتضمن النشر عن المتهم الذ� سبق إعالنه تكل�فًا له �الحضور في خالل شهر م

إ.ج). ومتى اعتبر فارا من وجه /287م(»فإذا لم �حضر حتى نها�ة هذا األجل اعتبر فارًا من وجه العدالة

العدالة فإنه �حاكم �ما لو �ان حاضرا ( المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة ) . ولم �م�ز المشرع ال�مني في ت�ب�ق 

 ن الجرائم الجس�مة وغ�ر الجس�مة .قواعد محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة ب�

                                                           
�قسم المشرع ال�مني الجرائم إلى قسم�ن ،جرائم جس�مة وجرائم غ�ر جس�مة :  والجرائم الجس�مة :هي ما عوقب عل�ه �حد  - 44

�ذلك �ل جر�مة �عزر عل�ها �اإلعدام أو �الحبس مدة تز�د على ثالثة م�لقا أو  �القصاص �النفس أو �إ�انة �رف أو أ�راف ، و 
 من قانون الجرائم  العقو�ات ) 16سنوات ( م /

أما الجرائم غ�ر الجس�مة :فهي التي �عاقب عل�ها أصًال �الد�ة أو �األرش أو �الحبس مدة ال تز�د على ثالث سنوات أو �الغرامة. 
 ات. ).من قانون الجرائم العقو� 17( م/ 
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وه�ذا فأن المشرع ال�مني لم �أخذ �المحاكمة الغ�اب�ة إال �صورة استثنائ�ة في حالتي الح�م �الحدود والقصاص، 

وفي حالة وجود عذر قهر�  منع المح�وم عل�ه من الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل صدور الح�م على ما هو 

/إ.ج والتي سنأتي لذ�رهما . و�رد ذلك إلى أن المشرع ال�مني قد  293 و289منصوص عل�ه في المادت�ن 

أتخذ وسائل إجرائ�ة متعددة إلعالم المتهم �الحضور. فقد قرر إعالنه �التكل�ف �الحضور، فإذا لم �حضر �عاد 

ل على م�ان إعالنه للمرة الثان�ة، فإن لم �حضر ، ولم يتسن ضب�ه و�حضاره قهرا ، إما لفراره أو لعدم االستدال

إقامته �جر� النشر عن فراره في الصحف الرسم�ة. �ل هذه اإلجراءات السا�قة على المحاكمة جعلت المحاكمة 

 الغ�اب�ة في ن�اق محدود ، في مقابل التوسع في المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة .

 الفرع الثاني
 مد� األخذ بن�ام المعارضة في القانون ال�مني

ذا األمر حول التساؤل عن ما إذا �ان المشرع ال�مني قد اتجه إلى تن��م المعارضة ��ر�ق يتعلق البحث في ه

لل�عن في األح�ام على النحو المعروف في اإلجراءات الجزائ�ة من ح�ث اعتبارها �ر�ق عاد� لل�عن في 

 األح�ام الجنائ�ة الغ�اب�ة  ؛ أم انه استبعد إقرارها بهذا الوصف ورتبها على نحو خاص ؟

 لإلجا�ة على هذا التساؤل هناك رأ�ان في هذا األمر :

الرأ� األول : و�ذهب إلى أن المشرع ال�مني ن�م حضور المتهم وغ�ا�ه �قواعد أخر� تختلف عما هو معهود 

في التشر�ع المقارن ، وقد جاء هذا التن��م مبن�ا على أمر�ن :أولهما ، أنه ال �فتح �اب ال�عن �المعارضة في 
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اإلجراءات الجزائ�ة ، وثان�هما ، أنه �حقق دفاع المتهم دون أن يترتب على هذا تع��ل الفصل في قانون 

 )45الدعو� الجزائ�ة . (

و�ستند هذا الرأ� إلى ما هو مقرر من  قواعد إجراءات المحاكمة في �عض التشر�عات ، من أنه يتع�ن إجراؤها 

كمة الغ�اب�ة ، و�التالي عدم وجود المعارضة ��ر�ق لل�عن �حضور المتهم ، وهو ما �عني استبعاد تن��م المحا

) . والمشرع ال�مني في تن��مه ل�رق ال�عن في األح�ام   46في األح�ام ، �ما هو الشأن في القانون السوداني(

 أ.ج)./412قد حصرها في ثالث �رق : االست�ناف والنقض  والتماس إعادة الن�ر. ( م

المشرع ال�مني �أخذ بن�ام المعارضة ��ر�ق لل�عن في األح�ام, وأن المشرع   الرأ� الثاني : و�ذهب إلى أن

قد توسع في هذا الشأن ح�ث جعل االعتراض في جم�ع الجرائم من أ� نوع �انت , جس�مة أم غ�ر جس�مة , 

جنا�ات, وهو ما ال تسمح �ه التشر�عات العر��ة التي ال تقبل المعارضة تجاه األح�ام الغ�اب�ة الصادرة في ال

و�ستدل في ذلك إلى تن��م المشرع لالعتراض متى سلم المتهم نفسه أو تم القبض عل�ه قبل صدور الح�م , 

 ) . ووضع الشرو� الالزمة لقبول االعتراض على نحو ما س�جيء.47و�عد صدوره(

                                                           
د. حسن صادق المرصفاو� , المرصفاو� في أصول قانون اإلجراءات الجزائ�ة �الجمهور�ة العر��ة ال�من�ة ، بدون تحديد جهة -45

 .  534م .ص1987ال�بع ، 
ف�رق ال�عن في األح�ام في القانون السوداني تنحصر في االست�ناف وااللتماس والفحص :ان�ر :  د. محمد محي الدين  -46

 . 529المرجع السابق ،  ص عوض ,
 . 735م ،ص1985د. محمد إبراه�م ز�د ، تن��م اإلجراءات الجزائ�ة في القانون ال�مني ، صنعاء  -47
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ما هو مقرر في  غ�ر أننا نعتقد أن �ال االتجاه�ن قد جانبهما الصواب ، و�بدو انه قد فات على هذين الرأي�ن

إ.ج ؛ والتي وردت تحت عنوان /295-285التشر�ع ال�مني من قواعد خاصة منصوص عل�ها في المواد 

 محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة . 

وفحو� هذه النصوص أن المشرع ال�مني لم �عتد �المحاكمة الغ�اب�ة �ما هي مقررة في التشر�ع المصر� 

والتي يتقرر ف�ها المعارضة . و�نما توسع المشرع في المحاكمة الحضور�ة  والمقارن ، والتي هي األصل

االعتبار�ة تحديدا وجعلها القاعدة العامة في محاكمة المتهم الغائب، وأ�لق عل�ها �محاكمة المتهم الفار ، ومد 

تؤصل ضمن ن�اق ت�ب�قها إلى مختلف أنواع الجرائم ( الجس�مة وغ�ر الجس�مة ) و�التالي فالمعارضة لم 

ال�رق العاد�ة لل�عن في األح�ام في التشر�ع ال�مني ، و�نما ت�رق لها بوصفها استثناء من ن�ام المحاكمة 

 الحضور�ة االعتبار�ة .

 الفرع الثالث 

 نطاق المعارضة في الت�ر�ع ال�مني

وحالة ق�ام تنحصر المعارضة في القانون ال�مني في حالت�ن اثنت�ن هما:المح�وم عل�ه �حد أو قصاص ، 

 عذر قهر� منع المح�وم عل�ه من الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل صدور الح�م:

 أوًال : المح�وم عل�ه �حد أو قصاص :

استبعد المشرع جرائم الحدود والقصاص من قاعدة المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة ،واعتبر الح�م الصادر 

إ.ج إلى أنه /289�المعارضة عندما أشار في عجز المادة  �عقو�ة الحد أو القصاص  ح�مًا غ�اب�ًا �قبل ال�عن
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وقد ».  ف�ما عدا المح�وم عل�ه �حد أو قصاص ف�م�ن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عل�ه «.. 

اعتبرت المح�مة العل�ا" أن الح�م على الغائب �حد أو قصاص إنما هو ح�م تهديد� ول�س �ح�م فاصل في 

حضور الفار من وجه العدالة المح�وم عل�ه �حد أو قصاص « صومة "وذهبت إلى أن الموضوع أو منه للخ

 ).48»(�ع��ه الحق في الدفاع عن نفسه و�جب تم��نه من ذلك 

وعلة اعتبار الح�م الذ� �صدر في عقو�ة القصاص والحدود ح�مًا غ�اب�ًا �قبل ال�عن �المعارضة �حضور 

ة �اإلثبات ، و��بق �شأنها قاعدة درء الحدود �الشبهات ، ف��ون المتهم أن هذه الجرائم تت�لب قواعد خاص

للمح�وم عل�ه الحق في المعارضة عند حضوره أو القبض عل�ه.ولما �انت القواعد المقررة في اإلثبات في 

 الشر�عة اإلسالم�ة تقضي �أن الح�م �القصاص ال ��ون إال �اإلعتراف أو �الشهادة . ولما �ان المتهم فارًا مما

 )49يتعذر اإلثبات �إعترافه، فإن الح�م �القصاص ال ��ون إال �الشهادة.(

ولذلك ق�دت المح�مة العل�ا إجراءات المحاكمة عند حضور المتهم فمنحته فق� التعر�� �الشهود من ح�ث 

إ.ج ، وهذه تتعلق /296تعديلهم أو جرحهم على النحو المتبع في قواعد اإلثبات . �اإلضافة إلى ت�ب�ق المادة 

محبوسًا، فقد ذ�رت في هذا الشأن بت�ب�ق قواعد المحاكمات المستعجلة على أساس من وجود المح�وم عل�ه 

                                                           
 . 75،ص 23، رقم  1م ،القواعد القضائ�ة للمح�مة العل�ا ، ع17/8/1999أح�ام المح�مة العل�ا ,  -48
ل�عن في األح�ام في قانون اإلجراءات الجزائ�ة ال�مني ، أوان لل�باعة للمز�د من التفص�ل : ان�ر مؤلفنا في المحاكمة وا - 49

 وما �عدها.   91م، ص 2008والنشر ، صنعاء 
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أن للمح�وم عل�ه �القصاص وهو فار من وجه العدالة حق قانوني عند تسل�م نفسه أو إلقاء القبض عل�ه « 

 ) .50» (إ.ج  296التعر�� �الشهود و�عمال المادة 

مة الحضور�ة وعلى الرغم من أن المح�وم عل�ه الفار من وجه العدالة �حد أو قصاص ت�بق عل�ه قواعد المحاك

اإلعتبار�ة ، من ح�ث محاكمته �ما لو �ان حاضرا ، وفي مواجهة ُمَنّصب تند�ه المح�مة  للدفاع عنه على 

 نحو ما س�أتي  ، ومع ذلك اعتبر المشرع الح�م الصادر عل�ه �ما لو �ان غ�اب�ا �جوز ال�عن ف�ه �المعارضة.

 ولم �ستطع تقد�مه قبل صدور الح�م  ثان�ا  : ق�ام عذر قهر� منع المح�وم عل�ه من الحضور

�جوز للمح�مة « من قانون اإلجراءات الجزائ�ة والتي قضت �أنه  293/1وهذه الحالة مستقاة من نص المادة 

 إذا سلم المح�وم عل�ه الفار نفسه أو قبض عل�ه أن تأمر �إ�الق سب�له ��فالة أو بدون �فالة.

�د ق�ام عذر قهر� منعه من الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل الح�م فإذا قدم للمح�مة التي أصدرت الح�م ما �ف

توقفه المح�مة على ما تم من إجراءات في غ�بته ، فإن اعترض على أ� منها و�لب إعادته تفصل المح�مة 

في هذا االعتراض �ح�م قابل لالست�ناف، فإن قبلت المح�مة إعادة اإلجراء وترتب على ذلك تغ��ر عق�دتها 

 .»�م �غ�ر إضرار �المتهم و�ال �ل قائمًا وال تسر� أح�ام الفقرة السا�قة في مرحلة االست�ناف عدلت الح

و�تساقا مع خ�ة المشرع ال�مني في التوسع في المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة �ح�ث تشمل جم�ع الجرائم ، 

قد جاء شامال لجم�ع  الجرائم سواء فإن االستثناء الوارد عل�ها من تقر�ر االعتراض في حالة ق�ام العذر القهر� 

                                                           
 . 173،ص 55م ، القواعد القضائ�ة المستخلصة: رقم 9/8/2004أح�ام المح�مة العل�ا ،  -50
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كانت جس�مة أو غ�ر جس�مة. وتعاد محاكمة المتهم أمام المح�مة التي أصدرت الح�م على المتهم الفار. وهي 

 مق�دة �عدم اإلضرار �ال�اعن .والح�م الصادر في المعارضة ��ون قابال لالست�ناف .

الحق للمدعي �الحق المدني أو المدعي �الحق الشخصي وال�عن �المعارضة �قتصر على المتهم، ولم يتقرر هذا 

أو المسوؤل عن الحقوق المدن�ة . على اعتبار أن المتهم ملزم �الحضور أمام القضاء الجزائي ، في ح�ن أن 

 غ�ره من الخصوم �جوز لهم الحضور �أنفسهم أو من خالل و��ل.

)؛ ذلك  51ومما يؤخذ على المشرع قصر المعارضة على الح�م االبتدائي ، ولم �مد ت�ب�قها إلى االست�ناف(  

أن حرمان المح�وم عل�ه والذ� تغ�ب عن حضور المحاكمة نت�جة عذر قهر� من حق االعتراض على ما تم 

ه حرمانه من إبداء دفاعه، �ما أنه من اإلجراءات في غ�بته في مرحلة االست�ناف يتنافى مع العدالة ، فمنِ شأن

�فوت عل�ه  درجه من درجات التقاضي . فالعدالة تقتضي أن يتبع في األح�ام الغ�اب�ة والمعارضة ف�ها أمام 

 إ.ج مصر� ). 418مح�مة الدرجة الثان�ة ما هو مقرر أمام محاكم الدرجة األولى . ( ان�ر المادة 

ة ،ولم �قرر إعالن المح�وم عل�ه �الح�م الصادر عل�ه في غ�بته ، كما أن المشرع  لم �ضع م�عادا للمعارض

أو �معنى آخر �من جر� محاكمته �اعتباره حاضرا . و�التالي ��ل االعتراض قائما إلى ح�ن تسل�م المتهم 

نفسه أو القبض عل�ه ، معلقا على تقد�م المتهم المح�وم عل�ه العذر المانع من حضوره ؛ والذ� لم �ست�ع 

مه قبل صدور الح�م . و�قع على عاتق المح�مة التي �قدم المتهم اعتراضه أمامها تقدير قهر�ة العذر تقد�

 المانع من الحضور والذ� لم يتم�ن من تقد�مه قبل إصدار الح�م .

                                                           
 .73ال�مني ، المرجع السابق ، صان�ر : د. محمد إبراه�م ز�د ، تن��م اإلجراءات الجزائ�ة في القانون   -51
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 المبحث الثاني

 محاكمة المتهم الغائب في نطاق قواعد المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة

ذا المبحث إلى م�لب�ن ، نعرض في أولهما لماه�ة المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة : سنقسم الدراسة في ه تقس�م

من ح�ث تحديد مضمونها ون�اقها ، وفي الم�لب الثاني، نتناول دراسة إجراءات محاكمة المتهم الُمعتبر 

المشرع  حاضرا  في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي ، ثم في التشر�ع ال�مني في إ�ار المص�لح الذ� أخذ �ه

 وهو محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة.

 المطلب األول 

 ماه�ة المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة  

سنقسم الدراسة في هذا الم�لب إلى فرع�ن، نخصص أولهما لماه�ة الحضور االعتبار� للمتهم،وفي تقس�م: 

 ثان�هما نتحدث عن ن�اق الحضور االعتبار� للمتهم.

 الفرع األول 

 ماه�ة الحضور االعتبار� للمتهم  

يتحدد مضمون الحضور االعتبار� للمتهم في الحاالت التي اعتبر ف�ها المشرع  المتهم حاضرا في �عض 

الجرائم جلسات محاكمته �الرغم من �ونه غائبا من الناح�ة الواقع�ة  ل�نتهي األمر �محاكمته وصدور الح�م 

 عل�ه �ما لو �ان حاضرا .
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في حصر الحاالت التي �عتبر ف�ها المتهم حاضرا  -على ما ب�نها من تباين  –التشر�عات اإلجرائ�ة ولقد اهتمت 

جلسات محاكمته ، �الرغم من أنه غائب من الناح�ة الواقع�ة . وقد �ان دافعها إلى ذلك يتمثل في أن المتهم 

غبة في التسو�� والمما�لة قد تعمد الغ�اب عن حضور جلسات محاكمته �لها أو �عضها دون مبرر سو� الر 

وعرقلة الفصل في الدعو� الجزائ�ة المن�ورة أمام القضاء ، فأراد المشرع أن يرد على قصده الس�ئ فأعتبره 

 ) . 52ب�نما هو في حق�قة األمر غائب .( -في حاالت مع�نة   -حاضرا 

عتبار�ة أنها تقوم في جملتها على و�بدو من الحاالت التي قررتها التشر�عات اإلجرائ�ة للمحاكمة الحضور�ة اال

االفتراض ألجل تحق�ق أكبر قدر من فاعل�ة التشر�ع اإلجرائي لمواجهة الصعو�ات المتعلقة �قواعد الحضور 

) . وقد تمخض عن ذلك ضرورة ت�ب�ق جزاء على المتهم الذ� تخلف عن 53والغ�اب في المسائل الجنائ�ة (

تكل�فه �الحضور؛ غ�ر أنه تخلف عن إبداء دفاعه في االتهام حضور جلسات محاكمته �الرغم من إعالنه و 

 ) 54المنسوب إل�ه �إرادته و�تقص�ره و�هماله في حق نفسه . (

وقد استهدف المشرع من هذا اإلجراء في المقام األول تنب�ه المتهم الخت�ار الحضور �جلسات محاكمته ، إذ 

ة التقاضي للمرحلة التي اعتبر ف�ها حاضرا عن أنه لن �جنى من تغ�به دون عذر مقبول غ�ر إضاعة درج

من  -وسبق ذ�ره -�ر�ق حرمانه من ال�عن �المعارضة في الح�م الصادر بوصفه اعتبار�ا. لما هو معلوم 

أن المعارضة ال تتقرر  إال في األح�ام الغ�اب�ة .كما أنه �المقابل يؤد� إلى استغناء المح�مة عن اتخاذ وسائل 

                                                           
 . 109. أحمد شوقي أبو خ�وة ، المرجع السابق ص  885د. محمود نج�ب حسني ، المرجع السابق ،ص   -52
د . ناينتي ناين  أحمد الدسوقي  ، الحضور� االعتبار�  للمتهم  أمام المح�مة الجنائ�ة ،دار النهضة العر��ة ، القاهرة ،  -53

 . 5م ص2004
 .  20سام جابر ، المرجع السابق ، صد. ح -54
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) . فضال عن دوره في التخف�ف من مساو� المعارضة في ضوء االنتقادات  55الحضور( بديله إلجباره على

 ).56التي وجهت إل�ها . (

والواقع أن فكرة الحضور االعتبار� قد استمدت من فقه المرافعات المدن�ة ، ألسباب ترجع إلى ضرورة توافر 

ي اإلجراءات وتسو�فا للعدالة ، فاعتبرت الجزاء على الغ�اب عموما ، والذ� �ان يلجأ إل�ه الخصوم ت�و�ال ف

األح�ام حضور�ة �الرغم من عدم حضور الخصم إجراءات المحاكمة. وقد أدرجها المشرع الجنائي المصر� 

واإلماراتي وغ�رها من التشر�عات الجنائ�ة  في �اب الجنح والمخالفات،وأحال في شأن قواعد التكل�ف �الحضور 

 ) ؛  في ح�ن مد المشرع ال�مني ت�ب�قها إلى جم�ع الجرائم.57رافعات(إلى ما هو مقرر في قانون الم

 الفرع الثاني

 نطاق الحضور االعتبار� للمتهم 

 أوال : نطاق الحضور االعتبار� للمتهم في الت�ر�ع�ن المصر� واإلماراتي :

�قتصــر الحضــور االعتبار� في القانون�ن المصــر� واإلماراتي على جرائم الجنح والمخالفات ، فقد اســتبعد من 

ت�ب�قها الجنا�ات لما لها من خ�ورة تقتضـــي المحاكمات ف�ها  توف�ر ضـــمانات أقو� مما هو مقرر في الجنح 

                                                           
 .  15د. ناينتي ناين ،المرجع نفسه، ص -55
 .  675، ص488م ،رقم 1990د. إدوارد غالي الدهبي ، اإلجراءات الجنائ�ة ، م�تبة غر�ب ، القاهرة ، ال�بعة الثان�ة ،  -56
 .  84و ص 62د. محمد ز�ي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص   -57
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للســـــــقو� �حضـــــــور المتهم أو  والمخالفات ، فضـــــــال عن أن الح�م الغ�ابي الصـــــــادر في جنا�ة ��ون معرضـــــــا

 �القبض عل�ه جلسات المحاكمة  قبل انقضاء مدة العقو�ة المح�وم بها على نحو ما أسلفنا. 

ب�د أنهما �ختلفان في تحديد حاالت الحضور االعتبار� ، فالمشرع المصر� يوسع �قدر ما في هذه الحاالت، 

من قانون اإلجراءات الجنائ�ة؛ في ح�ن  240و 239و 238ف�حصرها في أر�ع حاالت نص عل�ها في المواد 

من قانون اإلجراءات الجزائ�ة .  190و 189�قررها المشــــرع اإلماراتي في حالت�ن ، نص عل�هما في المادت�ن 

 وذلك على نحو ما هو آت : 

 تسل�م ورقة التكل�ف �الحضور ل��ص المتهم : -أ 

�انت ورقة التكل�ف �الحضور قد سلمت لشخص وقد نص عل�ها المشرع المصر� وذلك ح�نما قرر �أنه إذا 

 أ.ج)./238/1المتهم، وتب�ن للمح�مة أنه ال مبرر لعدم حضوره ف�عتبر الح�م حضور�ا.( المادة 

والح�مة من اعتبار الح�م حضور�ا تكمن في أن المتهم على علم �ق�ني بتار�خ وم�ان انعقاد المحاكمة، والذ� 

حضور. وألن المح�مة لم تجد ما يبرر غ�ا�ه، وذلك ألنه لم �قدم عذرا يبرر �ستمد من تسلمه لورقة التكل�ف �ال

غ�ا�ه ، أو أنه قدم عذرا ولكنها لم تقبله. و�عتبر الح�م حضور�ا �قوة القانون. واألمر في تقدير العذر منو� 

 )58�سل�ة المح�مة .(

                                                           
؛ د.فوز�ة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة ، دار النهضة 886نج�ب حسني ، المرجع السابق . ص د. محمود -58

 .606م.ص2010العر��ة ، القاهرة 
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ا ضمن حاالت الحضور االعتبار� ولم ينص المشرع اإلماراتي على هذه الحالة ، وقد ذهب البعض إلى إدراجه

). غ�ر أن هذا ال �ستق�م مع 59ق�اسا على ما قرره المشرع المصر� من حرمان المتهم من المعارضة ف�ها(

 صراحة النص الذ� حصرها في حالت�ن ل�س هذه من ب�نها . 

 تأج�ل الدعو� لجلسة تال�ة مع إعادة إعالن المتهم في موطنه : -ب 

لى أنه إذا لم �حضر الخصم الم�لف �الحضور حسب القانون في ال�وم المقرر بورقة أشار المشرع المصر� إ

التكل�ف �الحضور ، ولم يرسل و��ال عنه في األحوال التي �سوغ ف�ها ذلك ؛ فإنه �جوز للمح�مة بدًال من 

�هه إلى أنه إذا الح�م غ�اب�ًا أن تؤجل الدعو� إلى جلسة تال�ة، وتأمر �إعادة إعالن الخصم في مو�نه، مع تنب

تخلف عن الحضور في هذه الجلسة، �عتبر الح�م الذ� �صدر حضور�ًا،فإذا لم �حضر وتب�ن للمح�مة أال 

 /إ.ج)، ولم ينص القانون اإلماراتي على هذه الحالة أ�ضًا.  238مبرر لعدم حضوره �عتبر الح�م حضور�ا (م/ 

�الجلسة الم�لف  -لغ�ر شخصه  -م إعالن المتهم  و�بقا للقانون المصر� فإن هذه الحالة تفترض أنه قد ت

) . غ�ر أن المتهم قد ال �علم علم �ق�ن �اإلعالن الذ� تم 60�حضورها إما إلى مو�نه أولمن ع�نهم القانون (

في مو�نه ، لكونه مسافرا أو خارج مس�نه ، مما �جعل إعادة إعالنه في مو�نه �ما يتضمنه من تنب�ه ال �فترق 

ن اإلعالن األول الذ� لم �سلم لشخص المتهم ؛ األمر الذ� دفع البعض إلى التساؤل عن الجديد في فاعل�ته ع

الذ� تصوره الشارع ف�ما �ض�فه اإلعالن الثاني إذا تم �األول لغ�ر شخص المتهم حتى تلزم المح�مة �إصدار 

                                                           
 .475د. غنام محمد غنام ، د. فت�حة قورار� ، المرجع السابق ،  -59
المحضر الشخص الم�لوب إعالنه في مو�نه ،  من قانون المرافعات المصر� على أنه " إذا لم �جد 2/  10تنص المادة  -60

 عل�ه أن �سلم الورقة إلى من �قرر أنه و��له أو أنه �عمل في خدمته أو أنه من الساكن�ن معه من األزواج واألقارب واألصهار" 
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�صل إلى شخص المتهم أفضل  ) و�عالنا واحدا جد�ا61ح�ما حضور�ا اعتبار�ا حال عدم مثول المتهم أمامها . (

من تكرار اإلعالن على نحو ش�لي ال يؤد� في أغلب األحوال إلى تحق�ق الغا�ة منه ، وهو ما اتجهت إل�ه 

 ) 62�عض التشر�عات.(

 

 :لتال�ةحضور المتهم عند النداء على الدعو� ومغادرته الجلسة أو ت�لفه عن الحضور في الجلسات ا -ج

وقد نص عل�ها المشرع المصر� مقررا  أنه �عتبر الح�م حضور�ا �النسبة إلى �ل من �حضر من الخصوم  

عند النداء على الدعو�، ولو غادر الجلسة �عد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إل�ها 

من 190إلماراتي في المادة أ.ج) . �ما نص عل�ها المشرع ا/239الدعو� ، بدون أن �قدم عذرًا مقبوًال ( م/ 

قانون اإلجراءات الجزائ�ة بذات الص�غة الواردة في النص المصر� ف�ما عدا الش�ر األخ�ر من النص ، فلم 

يت�لب المشرع اإلماراتي من الخصم تقد�م عذرا مقبوال يبرر ف�ه انسحا�ه من الجلسة أو تخلفه عن الحضور 

 )63في الجلسات التي تؤجل إل�ها الدعو� .(

                                                           
 65د . محمد ز�ي ابو عامر ، المرجع السابق , ص  -61
إلجراءات والتي نصت ( و�ذا لم تسلم ورقة التكل�ف �الحضور إلى من قانون ا 412ومن ذلك المشرع الفرنسي في المادة   -62

المتهم شخص�ا ولم يثبت أنه قد علم بهذا التكل�ف علم �ق�ن فإن الح�م الصادر حال غ�اب المتهم ��ون غ�اب�ا .)  ، مشار إل�ه 
 .  159د. ناينتي ناين أحمد الدسوقي ، المرجع السابق ،صفي مؤلف  

�عتبر الح�م حضور�ا �النسبة إلى من �حضر من الخصوم عند النداء على الدعو� ماراتي متضمنا اآلتي (فقد جاء النص اإل -63
 إ.ج)./190ولو غادر الجلسة �عد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إل�ها الدعو� .( م/
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ومرد اعتبار الح�م حضور�ا ثبوت علم المتهم �اإلدعاء الجنائي المقام ضده من خالل تواجده عند النداء عل�ه 

في الجلسة المنعقدة لمحاكمته ، وانسحا�ه المفاجئ �عد ذلك من قاعة المح�مة ، و�ذلك تخلفه عن الحضور 

ة السا�قة عل�ها وعلمه ال�ق�ني �الجلسة في الجلسة التي أوجلت إل�ها الدعو� ، �الرغم من تواجده في الجلس

التال�ة المؤجلة لن�ر الدعو� . األمر الذ� �ش�ر إلى أن المتهم �عد مخ��ا ومتعمدا الغ�اب مر�دا التسو�� 

والمما�لة غ�ر م�ترث �القضاء،مما حدا �المشرع إلى مجازاته عن خ��ه �صدور الح�م حضور�ا في مواجهته 

 ) 64ع�ا أمام المح�مة .(�الرغم من أنه لم �مثل واق

 تعدد المتهم�ن وحضور �عضهم دون البعض .  -د

ونص عل�ها التشر�ع المصر� مقررا �أنه إذا رفعت الدعو� على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر �عضهم 

وتخلف البعض اآلخر ، رغم تكل�فهم �الحضور حسب القانون فعلى المح�مة أن تؤجل الدعو� إلى جلسة تال�ة 

ر �إعادة إعالن من تخلف في مو�نه مع تنب�ههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة �عتبر وتأم

الح�م الذ� �صدر حضور�ًا، فإذا لم �حضروا وتب�ن للمح�مة أن ال مبرر لعدم حضورهم ،�عتبر الح�م حضور�ًا 

 إ.ج)./240�النسبة لهم. (م/

من ن�اق األح�ام الغ�اب�ة، ومن سلوك �ر�ق ال�عن �المعارضة، والح�مة من تقر�ر هذه الحالة هو التض��ق 

فضال عن تجنب التضارب ب�ن األح�ام ، وتفاد� تق��ع أوصال القض�ة الواحدة عند تعدد المتهم�ن ومثول 

                                                           
. د. ناينتي ،  64رجع السابق ، ص. د. محمد ز�ي أبو عامر ، الم887د. محمود نج�ب حسني ، المرجع السابق ، ص  -64

 .  107المرجع السابق ، ص
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) و�ر� البعض �أن إصدار أمر �ضب�هم و�حضارهم  أمثل وس�لة لتفاد� 65البعض دون البعض اآلخر .(

 ) .66(التضارب في األح�ام.

وقد نص المشرع اإلماراتي على هذه الحالة  مقررا  فق� إعادة إعالن من لم �حضر من المتهم�ن الغائب�ن 

) . فلم 67وتأج�ل ن�ر الدعو� إلى جلسة تال�ة ، فإن لم �حضروا اٌعتبر الح�م حضور�ا في مواجهتهم جم�عا(

عالن للمو�ن , والتنب�ه على إنهم إذا أن ��ون إعادة اإل -�ما هو الحال في التشر�ع المصر�  -�شتر�  

تخلفوا عن الحضور فإن الح�م س�صدر حضور�ا , �ما أنه لم �ق�د المح�مة �ضرورة التحقق من عدم وجود 

 مبرر لعدم حضور المتهم�ن المتغ�ب�ن �عد إعالنهم للمرة الثان�ة .

 ثان�ا : نطاق الحضور االعتبار� للمتهم في الت�ر�ع ال�مني :

)، 68المشرع ال�مني بت�ب�ق حاالت الحضور االعتبار� على جم�ع الجرائم ( الجس�مة وغ�ر الجس�مة ) (انفرد 

فلم �قصر ت�ب�قها على الجرائم غ�ر الجس�مة على نحو ما ذهبت إل�ه مع�م التشر�عات ومنها التشر�عان 

 شرنا إل�ه. المصر� واإلماراتي اللذان  قصرا ت�ب�قها على الجنح والمخالفات على نحو ما أ

                                                           
 . 608د. فوز�ة عبد الستار ، المرجع السابق ,، ص   -65
 . 163د. ناينتي ناين أحمد الدسوقي ،المرجع السابق ، ص -66
�أنه" إذا رفعت الدعو� إ.ج والتي قضت /189وقد جاء نص المشرع اإلماراتي على هذه الحالة في الفقرة الثان�ة من المادة -67

على عدة أشخاص عن واقعة واحدة ، و�ان �عضهم قد حضر أمام المح�مة والبعض اآلخر لم �حضر وجب على المح�مة 
تأج�ل ن�ر الدعو� إلى جلسة تال�ة إلعادة إعالن من لم �حضر من الغائب�ن ، و�عتبر الح�م في الدعو� حضور�ا في حقهم 

 جم�عا .
ال�مني مص�لح المتهم الفار من وجه العدالة من �عض التشر�عات العر��ة �التشر�ع األردني والسور�  .فقد استمد المشرع-68

واللبناني ، ولكن هذه التشر�عات �بقت مضمون هذا المص�لح في شان تن��م المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات ، واقتصرت في 
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وقد توسع المشرع ال�مني في حاالت الحضور االعتبار� ، �ح�ث تشمل المتهم الفار المتعمد الغ�اب ، والمتهم 

الغائب والذ� لم �ستدل على م�ان إقامته، مادام  قد تم تكل�فه �الحضور،  وتعذر إحضاره قهرا ، ثم النشر 

 شهر من تار�خ النشر .  على اعتباره فارا من وجه العدالة، و�عد مرور فترة

ومن ناح�ة أخر� أورد المشرع حاالت الحضور االعتبار� في قانون اإلجراءات الجزائ�ة  تحت ن�ام�ن متمايز�ن 

في قواعد س�ر المحاكمة التي ت�بق على �ل منهما : األول ، وجاء تحت عنوان إجراءات محاكمة المتهم الفار 

 وان إجراءات المحاكمة المستعجلة. و��ان ذلك على النحو التالي : من وجه العدالة، والثاني، وجاء تحت عن

 حاالت الحضور االعتبار� المستمدة من قواعد محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة :  -أ 

 �عد المتهم  فارًا من وجه العدالة وت�بق عل�ه قواعد المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة في الحالت�ن التال�ت�ن :

 لة عدم حضوره �الرغم من تكل�فه �الحضور وتأج�ل الجلسة والن�ر عن هر�ه .في حا -1

أهاب المشـــــــــــرع ال�مني �المتهم أن �متثل للحضـــــــــــور أمام المح�مة في الموعد المحدد لمحاكمته �ما وفر      

ادة أمامه الفرص للحضـــــور , ح�ث لم ��تف �إعالنه �الحضـــــور أمام المح�مة للمرة األولى، و�نما أكد على إع

إعالنه مرة أخر�. فإن لم �ســــتجب، ولم يتســــن إحضــــاره قهرًا، تع�ن  النشــــر عن هر�ه �أ� وســــ�لة من وســــائل 

 النشر . 

                                                           
د. �امل السع�د ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة ،دار  ان�ر :تن��مها للحضور االعتبار� على الجنح والمخالفات ، 

 . 576م ،ص2005الثقافة للنشر والتوز�ع ،عمان ، 
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إذا صــــــــــــــدر األمر �إحالة المتهم �جر�مة من الجرائم التي يتع�ن عل�ه « إ.ج  285فقد نصــــــــــــــت المادة       

أمر المح�مة �إعادة إعالنه لجلسة أخر� الحضور ف�ها �شخصه ولم �حضر في الجلسة المحددة �عد إعالنه ت

، فإذا لم �حضـــــر تؤجل الجلســـــة لجلســـــة مقبلة وتأمر �النشـــــر عن هر�ه �أ�ة �ر�قة من �رق النشـــــر إن تعذر 

 ».إحضاره قهرًا 

وقد تنبه المشــــــــرع لحدوث عذر �حول دون حضــــــــور المتهم فأتاح له الفرصــــــــة أن ين�ب عنه و��له أو أحد    

�جوز أن �حضــــــــــــــر أمام « إ.ج على أنه /286ر و�لب التأج�ل ، ح�ث نصــــــــــــــت المادة أقار�ه في إبداء العذ

المح�مة و��ل المتهم أو أحد أقار�ه أو أصــــــهاره و�بد� عذره في عدم الحضــــــور ،فإذا رأت المح�مة أن العذر 

 » . مقبول تع�ن م�عادًا لحضور المتهم أمامها تراعي ف�ه ماه�ة العذر

وال �حاكم المتهم �اعتباره فارًا من وجه العدالة إال �عد مرور شــهر من تار�خ النشــر عنه،وأشــار المشــرع إلى    

�جب أن يتضــمن النشــر عن المتهم الذ� ســبق إعالنه تكل�فًا له �الحضــور في خالل شــهر من « ذلك في أنه 

 )69أ.ج).(287م(»وجه العدالة تار�خ النشر ، فإذا لم �حضر حتى نها�ة هذا األجل اعتبر فارًا من

 

                                                           
و�تم  النشر عن المتهم الفار من وجه العدالة  في الجر�دة ال�وم�ة الرسم�ة للدولة وفي صفحة خاصة ،و�جر� التنب�ه عل�ه  -69

ا �عد شهر من ورود اإلعالن في الصح�فة ، وأنه إذا لم يتم حضوره في هذا �الحضور أمام المح�مة في جلسة �حدد موعده
 من قانون اإلجراءات الجزائ�ة .  295- 285الموعد سوف �عتبر فارا من وجه العدالة وسوف ت�بق عل�ه  المو
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و�عد فارًا من وجه العدالة �ل متهم هرب �عد حبســـه أو القبض عل�ه أو لم ��ن له محل إقامة معروف  -2

 إ.ج)./288أو وجدت قرائن تدل على أنه أخفى نفسه(م/ 

نه على علم و�الح� أن  المشــــــــــــــرع في هذه الحالة قد اعتبر المتهم فارًا من وجه العدالة وافترض ف�ها إما أ

�المحاكمة ومع ذلك تخلف عن الحضــور �أن تهرب عمدًا عن المحاكمة أو أخفى نفســه فتعذر القبض عل�ه ، 

 )70أو أنه وعلى فرض عدم علمه �المحاكمة إال أنه تعذر إعالنه لعدم وجود محل إقامة معروف لد�ه . (

 جلة : حاالت الحضور االعتبار� المستمدة من قواعد المحاكمات المستع -ب 

وقد قرر المشـــــــرع ال�مني ت�ب�ق قواعد المحاكمة المســـــــتعجلة في �عض الجرائم التي رأ� أن لها خ�ورة مع�نة 

ترجع إما لوقوعها إضــــرارا �المصــــلحة العامة ، أو ألنها  ارتكبت بواســــ�ة الصــــحف ، أو لوقوعها إعتداًء على 

 )71إ.ج.(/296مو�ف عام  ...الخ ما هو وارد في المادة 

تهدف المشـــــــرع تقر�ر المحاكمة المســـــــتعجلة في هذه الجرائم لما هو ملحو� من تعق�دات تتعلق ��ول وقد اســـــــ

إجراءات المحاكمات الجزائ�ة التي تن�ر أمام محاكم عاد�ة تأخذ دورها �التناوب مع غ�رها من القضــــــــــا�ا التي 

                                                           
ه تتبع في شانه إجراءات وتقرر تعل�مات الن�ا�ة العامة : أنه في القضا�ا التي ��ون ف�ها المتهم معلوما ولم يت�سر ضب� -70

 ).235محاكمة المتهم الفار متى توفرت األدلة على ثبوت التهمة قبله .( م/
الجرائم االقتصاد�ة  -1إ.ج على أنه :( تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحاالت اآلت�ة :  /296فقد نصت المادة  -71

الجرائم المتعلقة بتع��ل المواصالت أ�ا  -2ن العقو�ات أو غ�رها .( �الرشوة واالختالس وغ�رها )  والمنصوص عل�ها في قانو 
الجرائم المشهودة إذا �لبت الن�ا�ة  -4الجرائم التي تقع بواس�ة الصحف أو �أ�ة وس�لة من وسائل النشر .  -3كان نوعها . 
الجرائم التي تقع  -6تقرر اإلفراج عنه . الجرائم التي �قدم المتهم ف�ها للمحاكمة محبوسا مادامت المح�مة لم   -5العامة ذلك . 

 جرائم التلوث الضار �الب��ة . ) -7على أعضاء السل�ة القضائ�ة أومو�ف عام أثناء تأديتهم ألعمال و�ائفهم أو �سببها . 
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كمــة أمــام المحــاكم العــاد�ــة وتــأث�ر تن�رهــا المح�مــة االبتــدائ�ــة ، ولكثرة وقوع هــذه الجرائم و��ء إجراءات المحــا

 ذلك على فاعل�ة الردع .  

وأهم اإلجراءات التي قررها المشـــــــــرع ال�مني في ت�ب�ق المحاكمات المســـــــــتعجلة تتمثل في أن الدعو� الجزائ�ة 

تن�ر في جلســـــــــة منعقدة في �رف أســـــــــبوع من يوم إحالتها إلى المح�مة المختصـــــــــة، وعلى هذه المح�مة أن 

إ.ج) .  وأنه في الغرامات /299ات متعاقبة ما أم�ن ذلك وتفصل ف�ها على وجه السرعة .(م/تن�رها في جلس

والحبس تكون األح�ام الصادرة في الدعاو� �الجرائم التي تخضع لت�ب�ق قواعد المح�مة المستعجلة نافذة رغم 

 إ.ج)./300است�نافها ما لم تأمر مح�مة است�ناف المحاف�ة بوقف التنف�ذ . (م/

وصف المشرع ال�مني إجراءات المحاكمة المستعجلة في الجرائم المشار إل�ها �أنها تأتي استثناء من قواعد  وقد

من  289و297محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة. وقد أوردها في حالت�ن اثنت�ن نص عل�هما في المادت�ن 

 قانون اإلجراءات الجزائ�ة :

اء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذا لم �حضــــــــــــــر أحد إ.ج تنص على أن " اســــــــــــــتثن 297والمادة 

الخصـــوم في الجلســـة المحددة لن�ر الدعو� ولم ��ن قد أعلن لشـــخصـــه تع�ن على المح�مة أن تؤجل الدعو� 

إلى جلسة تال�ة �علن بها ، فإذا لم �حضر �عد ذلك تصدر أمرا �القبض عل�ه ، فإن تعذر ذلك ع�نت منصو�ا 

إ.ج  تنص /298لمحاكمة في حضــــــوره و�عتبر الح�م الذ� �صــــــدر �عد ذلك حضــــــور�ا ". والمادة عنه تجر� ا

على أن "إذا حضـــر أحد الخصـــوم في أ�ة جلســـة أو أودع مذ�رة بدفاعه اعتبرت الخصـــومة حضـــور�ة في حقه 

 �بقا للمادة السا�قة ولو تخلف �عد ذلك "
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م/ إ.ج  ل�س المراد منه استبعاد ت�ب�ق قواعد  297ادة واالستثناء المقصود الذ� أورده المشرع  في م�لع الم

المحاكمة الحضــــــــور�ة االعتبار�ة على هذه الجرائم ، والتي تقتضــــــــي تقر�ر المح�مة تنصــــــــ�ب من �قوم بتمث�ل 

المتهم والدفاع عنه على نحو ما ســــــ�أتي ؛ و�نما ينصــــــرف مضــــــمون االســــــتثناء إلى عدم إتباع �ر�ق النشــــــر 

لمتهم الفار من وجه العدالة. فقواعد المحاكمة المستعجلة استهدف منها المشرع اختصار الواردة  في محاكمة ا

اإلجراءات �اســـتبعاد مدة النشـــر المقررة �شـــهر ، والتســـر�ع �محاكمة المتهم الذ� لم �حضـــر �عد إعالنه وتعذر 

 القبض عل�ه . 

 المطلب الثاني 

 تن��م محاكمة المتهم الذ� ٌاعتبر حاضرا 

في تن��م محاكمة المتهم الذ� اٌعتبر حاضرا إلى تقر�ر ت�ب�ق  –محل الدراسة  -التشر�عات اإلجرائ�ة تتجه 

قاعدت�ن ، األولى:التحق�ق في الدعو� �ما لو �ان المتهم حاضرا ؛ والثان�ة : عدم جواز ال�عن �المعارضة في 

 الح�م الذ� صدر بوصفه حضور�ا . ونخصص لكل قاعدة فرعا مستقال.
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 الفرع األول 

 التحق�ق في الدعو� �ما لو �ان المتهم حاضر

 أوال : التحق�ق في الدعو� �ما لو �ان المتهم حاضرا في الت�ر�ع�ن المصر� واإلماراتي : 

نص المشرعان المصر� واإلماراتي على  أنه " في األحوال المتقدمة التي �عتبر الح�م ف�ها حضور�ًا �جب 

/ إ.ج مصر� ) . وهي تقابل  241الدعو� أمامها �ما لو �ان الخصم حاضرًا.( مادة على المح�مة أن تحقق 

 إ.ج إماراتي ) . /191المادة 

ومضمون هذا النص �ش�ر إلى أن التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي قد قررا محاكمة من اعتبر حاضرا على ذات 

ق�ق الدعو� وسماع الشهود وندب الخبراء النسق المتبع في المحاكمة الحضور�ة . وذلك �أن �قوم القاضي بتح

والمعاينة واتخاذ مختلف اإلجراءات الخاصة �التحق�ق النهائي . فال �جوز للقاضي الح�م في الدعو�  بناء 

) �ما أنه ال �جوز أن �غ�ب أصل البراءة 72على اإل�الع على األوراق �ما هو األمر في المحاكمة الغ�اب�ة . (

 تغ�به ،فتبقى الن�ا�ة العامة �سل�ة اتهام هي المعن�ة �إثبات إدانة المتهم .  عن المتهم المتغ�ب �سبب

و�علل الفقه اتجاه المشرع بت�ب�ق قواعد المحاكمة الحضور�ة  على من اُعتبر حاضرا  �حما�ة حقوق المتهم 

ة في الح�م الغائب التي تقتض�ها عدالة المحاكمة ، فضال عن أن ذلك �أتي تعو�ضا عن حرمانه من المعارض

 )73الذ� �صدر عل�ه بوصفه حاضرا . (

                                                           
 .  252د. مأمون سالمة , المرجع السابق ، ص  -72
 .  889د. محمود نج�ب حسني , المرجع السابق ، ص -73
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وقد أكد المشرعان المصر� واإلماراتي على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر ف�ها الح�م 

إ.ج إماراتي ).  /170/إ.ج مصر� ، م/  242عل�ه في غ�بته ، وجب إعادة ن�ر الدعو� في حضوره .( م/ 

م الحضور� االعتبار� إذا حضر المتهم قبل نها�ة جلسة المحاكمة ،وعلى و�مقتضى هذا النص �سق� الح�

 المح�مة إعادة اإلجراءات في حضوره .

) أن المشــرع الجنائي لم �فرد نصــوصــا خاصــة تن�م المحاكمة الحضــور�ة اإلعتبار�ة، 74و�ر� جانب من الفقه(

القصــــــــور التشــــــــر�عي �جعل الح�م أن تحقق الدعو� �ما لو �ان المتهم حاضــــــــرًا . وهذا –فحســــــــب  -واكتفى 

الجنائي الصــــادر �اإلدانة �فتقد إلى ضــــمانات المحاكمة العادلة والتي تتعلق �صــــورة خاصــــة �مبدأ المواجهة ، 

 وال�ق�ن القضائي: 

فالمشرع اإلجرائي لم ٌيلزم المح�مة بندب محام يتولى الدفاع عن المتهم الغائب ،والذ� تجر� محاكمته �ما لو 

فإذا لم �ستعن المتهم �محام ،فإن الح�م سوف �صدر استنادا إلى وجهة ن�ر واحدة ،هي جهة كان حاضرا ، 

االتهام ؛ ومن شأن ذلك أن �حد من قدرة  القاضي على  الموازنة ب�ن االدعاء والدفاع  وعلى ال�ق�ن القضائي 

أن تفر�د الجزاء الجنائي  المت�لب في المحاكمات الجزائ�ة . وحتى على فرض أن المتهم قد اســتعان �محام إال

 مثوله أمام المح�مة . -في حاالت �ث�رة  -الذ� يتناسب مع �روفه الشخص�ة  تقتضي 

وقد أشارا التشر�عان المصر� واإلماراتي إلى  أن م�عاد است�ناف األح�ام المعتبرة حضور�ا يبدأ �النسبة للمتهم 

إ.ج إماراتي .). �ما أن /235إ.ج مصــــــــــــر�، م/407الذ� صــــــــــــدر الح�م في غ�بته من تأر�خ إعالنه بها .(م

                                                           
 وما �عدها .  306وص  10ينتي ناين أحمد الدسوقي  ، المرجع السابق ، صان�ر : نا -74
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االســت�ناف المرفوع من المتهم المح�وم عل�ه �عقو�ة واجبة النفاذ �ســق� إذا لم يتقدم للتنف�ذ قبل الجلســة المحددة 

 إ.ج إماراتي ) . /238إ.ج مصر� ، م/312/1لن�ر االست�ناف . (م/

 لت�ر�ع ال�مني : ثان�ا : التحق�ق في الدعو� �ما لو�ان المتهم حاضرا في ا

لما �ان المشــــرع ال�مني قد وســــع من المحاكمة الحضــــور�ة اإلعتبار�ة لتشــــمل جم�ع الجرائم فإن ت�ب�ق قاعدة 

محاكمة المتهم �ما لو �ان حاضرا تختلف عن تلك المقررة في التشر�ع�ن اإلماراتي والمصر�  من ح�ث إلزام 

الدفاع عنه ، وفي جواز الحجز على األموال والمنع من  المشرع ال�مني المح�مة بتنص�ب من �مثل المتهم في

 التصرف ، وفي حالة حضور �عض المتهم�ن  وفرار البعض :

 التنص�ب عن المتهم الفار من وجه العدالة : -أ

أوجب المشرع ال�مني على المح�مة أن تندب من �مثل المتهم الفار من وجه العدالة في الدفاع عنه ،وتجر�  

�ان المتهم حاضرا ، و�عد الح�م حضور�ا �أنه صدر في مواجهة المتهم .وقد أ�لق المشرع المحاكمة �ما لو 

ال�مني على ممثل المتهم الفار من وجه العدالة �المنصوب أ� الشخص الذ� تنصبه المح�مة ل�قوم �الدفاع 

 عن المتهم . 

تع�ن المح�مة منصو�ًا عن  «/ إ. ج التي نصت على أن  289وقد أكد المشرع على هذا المبدأ في المادة 

المتهم الفار من أقار�ه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أم�ن و�ال من المحام�ن المعتمدين ثم تن�ر الدعو� 

كما لو �ان المتهم الفار حاضرًا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضور�ة وتفصل في الدعو� 

 . )و�عتبر ح�مها بذلك حضور�ًا ..
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وفكرة التنص�ب عن المتهم الغائب استمدت من قانون المرافعات ال�مني ، فهو �مثا�ة و��ل عن المتهم تقوم 

المح�مة �انتدا�ه ، و�ذا حضر المتهم أثناء ن�ر الدعو� ، ن�رت في مواجهته وله حق الدفاع و�نحى المنصوب 

 مرافعات).116إال إن �قره المتهم  و��ال عنه. ( م/

المنصب عن المتهم التي قررها المشرع في قانون المرافعات المدن�ة هو أن ال ��ون من رجال  ومن ضوا��

مرافعات) . و��ون 125القضاء أو من رجال الج�ش أو األمن أو أحد العامل�ن في المحاكم أو وزارة العدل ( م/ 

/ إ..ج ) . و�عتقد البعض  295للمنصوب الرجوع على المتهم �أجره الذ� تقدره المح�مة بناء على �لبه ( م 

أن تنص�ب الو��ل ل�س إال  إجراء ش�لي ألنه �جهل أدلة الخصم الذ� يدافع عنه ، ولذلك ل�س له أهم�ة من 

).ب�د أن المشرع قد جعله إجراء جوهر�ا يترتب على عدم ق�ام المح�مة �ه ��الن 75الناح�ة الواقع�ة أو العمل�ة (

 ن حقوق التقاضي المتعلقة �حقوق الدفاع. الح�م الصادر منها، إلهداره حق م

و�تع�ن على المح�مة أن تع�ن منصو�ًا عن المتهم الفار من أقار�ه وأصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أم�ن   

ذلك ، أ� إذا قبلوا المهمة و�ال فمن المحام�ن المعتمدين في نقا�ة المحام�ن.وفي الغالب أن المح�مة تندب 

عن المتهم الفار من وجه العدالة ، وذلك اتساقا مع ما �قرره قانون المحاماة ال�مني الذ� محام�ا �قوم �الدفاع 

يؤ�د على أنه ال �جوز للمحاكم على اختالف درجاتها والن�ا�ة العامة والجهات الرسم�ة واإلدار�ة المختلفة قبول 

 )76و�الة أ� شخص غ�ر حائز على ترخ�ص مزاولة مهنة المحاماة ... (

                                                           
 .487م.ص1997د. سع�د خالد  الشرعبي ، حق الدفاع أمام القضاء المدني ، رسالة د�توراه، جامعة ع�ن شمس ،   -75
 م . 1999لسنة  31أ من قانون المحاماة ال�مني رقم /39المادة  -76
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تس�ر المح�مة في اإلجراءات �ما لو �ان المتهم حاضرًا ، فتتلو الن�ا�ة قرار االتهام ، و�تاح للمدعي وح�ن�ذ 

الشخصي(في جرائم القصاص والد�ة) وللمدعي �الحق المدني أن يتقدما ��لباتهما ، ثم �قوم القاضي �سؤال 

) . 77لكي يتم �عدها سماع الب�نة (المنصوب عن المتهم ل�رد على االدعاء ، وعادة ما ��ون رده �اإلنكار ، 

وال �جوز للمح�مة أن تعتبر غ�اب المتهم قر�نة على إدانته ، و�نما عل�ها أن تتحر� الحق�قة مما توافر لديها 

 )78من أدلة ومن ثم �ان جائزا أن تصدر ح�مها �البراءة في غ�اب المتهم.(

قبل صدور الح�م توقفه المح�مة على ما تم  وقد أكد المشرع على أنه إذا حضر المتهم الفار أو قبض عل�ه

من إجراءات في غ�بته فإن اعترض على أ� منها و�لب إعادته تفصل المح�مة في هذا االعتراض وتستكمل 

ن�ر الدعو� �بقًا لإلجراءات المعتادة ، و�جوز للمح�مة في هذه الحالة أن تأمر �حبس المتهم احت�ا��ًا 

 )79اإلجراء من قب�ل �لبات الدفاع التي تخضع لتقدير المح�مة( إ.ج) .و�عتبر �لب إعادة/293/2(

ولم يوضح المشرع إلى أ� مد� ��ون حضور المتهم مقبوًال و�ما يت�ح إعادة اإلجراء �حضوره، و�التالي ف�ستو� 

حضوره في أ� حالة تكون الدعو� ف�ها معروضة على المح�مة حتى لو �ان �عد إقفال �اب المرافعة وأثناء 

 القض�ة للح�م  .حجز 

                                                           
أنقع , شرح قانون اإلجراءات الجزائ�ة (إجراءات المحاكمة ) �بع مر�ز الصادق , صنعاء , ان�ر د. م�هر علي صالح   -77

 .236م , ص  2006
م. ص  2004د. محمد محمد س�ف الشجاع ، شرح قانون اإلجراءات الجزائ�ة ال�مني ، منشورات مر�ز الصادق ،صنعا،  -78

434. 
 .  309م . ص2004ات الجزائ�ة ال�مني ،أوان لل�باعة ، صنعاء ، د. م�هر عبده محمد الشم�ر� ، شرح قانون اإلجراء  -79
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 جواز الحجز على األموال والمنع من التصرف .  -ب 

أجاز المشــــــــــــــرع ال�مني للمح�مة في األحوال التي �عد ف�ها المتهم فارًا من وجه العدالة أن تأمر �الحجز على 

تبع أمواله و�منع من التصــــــرف ف�ها أو إقامة أ� دعو� و�عتبر �ا�ًال �ل تعهد أو التزام على خالف ذلك ، و�

). و�ســـــتهدف المشـــــرع 80إ.ج)(/290في توق�ع الحجز اإلجراءات المنصـــــوص عل�ها في أح�ام التنف�ذ.(المادة 

من هذا اإلجراء الضــــــــــــــغ� على المتهم �ي �متثل الحضــــــــــــــور أمام المح�مة ، وللتنف�ذ في ما �ح�م عل�ه من 

 )81تعو�ضات وغرامات . (

حجز على األموال والمنع من التصــــــــرف، وفي  جم�ع  وقد منح المشــــــــرع المح�مة ســــــــل�ة تقدير�ه في إجراء ال

الجرائم، الجســــــ�مة وغ�ر الجســــــ�مة . على خالف األمر في التشــــــر�ع�ن المصــــــر� واإلماراتي اللذان اوجبا هذا 

اإلجراء في المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات، وعند صـــــــــــــــدور الح�م الغ�ابي على نحو ما ذ�رنا ، في ح�ن أن 

تقر�ره عند إصـــــــدار المح�مة قرارها �اعتبار المتهم فارًا من وجه العدالة ، وقبل البدء  المشـــــــرع ال�مني قد أجاز

 �إجراءات المحاكمة الحضور�ه اإلعتبار�ة .

وألن هذا النص علي هذا اإلجراء قد جاء غامضـــــــا ومعمما الت�ب�ق على جم�ع الجرائم بدون ضـــــــوا�� ، فإن  

ألنه غ�ر ملزم للمح�مة ، فضــــــال عن الصــــــعو�ات العمل�ة التي القضــــــاء ال�مني  لم يتجه إلى ت�ب�قه . وذلك 

                                                           
إ.ج)، /291وفي هذا الشأن أكد المشرع على أن تتبع في إدارة أموال المحجوز عل�ه القواعد المقررة إلدارة أموال المحجوز عل�ه (-80

 إ.ج) /292وتقرر المح�مة نفقة شهر�ة تدفع من إيرادات أموال وحقوق المتهم لكل من �ان �عولهم قبل فراره (
 .735د . محمد إبراه�م ز�د ،اإلجراءات ، ص -81
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تع�ق ت�ب�ق هذا النص ، والتي ترجع إلى واقع المجتمع ال�مني ،التي �غلب عل�ه ال�ا�ع القبلي ، والتي تفتقر 

 الدولة إلى القدرات الضب��ة التي تقتضي ت�ب�قه، وخاصة خارج المدن الرئ�سة .

 �عضهم :حضور �عض المتهم�ن وفرار  -ج

أكد المشرع ال�مني على أنه ال يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأج�ل الفصل في الدعو� �النسبة   

للمتهم�ن الحاضــــــر�ن ما لم تكن التجزئة غ�ر مم�نة أو �ان الفصــــــل في الدعو� ��شــــــف عن عق�دة المح�مة 

 إ.ج) . /294�النسبة للمتهم الفار (

إل�ه المشرع في هذه الحالة ف�ه غموض �حتاج إلى ب�ان ، إذ ��ف يتسنى للمح�مة و�الح� أن ما اتجه       

معرفة واقعة الدعو� مع وجود عالقة وث�قة غ�ر قابلة للتجزئة ب�ن المتهم�ن الحاضــــــــــــــر�ن و��ن المتهم الفار ، 

 والشك أن في حضوره ينجلي الوضع ف�نكشف أمام المح�مة ما غمض ف�ها �غ�ا�ه .

ة الثان�ة ال نعلم ��ف يتأتى للمح�مة تش��ل عق�دتها وتنتهي إلى الفصل في الدعو� عندما تؤجل وفي الحال    

محاكمة المتهم�ن الحاضر�ن وتحاكم المتهم الغائب أو الفار ،و�ان المفترض أن ال يتم التأج�ل �النسبة للمتهم�ن 

عرف على أسباب اإلدانة �النسبة الحاضر�ن بل يتم الفصل في أمرهم من �اب أولى لكي يتسنى للمح�مة الت

يتضرر المتهم�ن الحاضر�ن �إ�الة أمد حبسهم انت�ارا  لضب� المتهم�ن الغائب�ن أو للمتهم الفار ، وحتى ال

) . وهو األمر الذ� ذهب إل�ه المشرع المصر� ح�نما نص على أن إجراءات محاكمة المتهم الغائب 82الفار�ن (

                                                           
من تعل�مات الن�ا�ة العامة على أنه (�جب المبادرة إلى التصرف في القضا�ا التي ��ون المتهمون  236وقد نصت المادة  -82

ف�ها محبوس�ن ، وال يؤثر في ذلك انت�ار ضب� متهم أخر لم يت�سر ضب�ه ،بل تقام الدعو� الجزائ�ة �النسبة إل�ه �اعتباره متهما 
 بس المتهم�ن األخر��ن �غ�ر مبرر).فارا حتى ال ��ول أمر ح

228



    محاكمة المتهم الغائب
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

229 
 

لدعو� �النسبة للمتهم�ن الحاضر�ن المساهم�ن معه في الجر�مة ( ال يترتب عل�ها تأج�ل الفصل في ا

 إ.ج مصر�)/240م/

 الفرع الثاني 

 عدم جواز الطعن �المعارضة

 أوال : عدم جواز الطعن في المعارضة في الح�م الُمعتبر حضور�ا في الت�ر�ع�ن المصر� واإلماراتي : 

أسلفنا القول �أن المشرع�ن المصر� واإلماراتي قد منحا المح�وم عل�ه غ�اب�ا ال�عن �المعارضة في الجنح 

�اهرها   –والمخالفات ، على أساس من أنه لم ُ�م�ن من إبداء دفاعه في االتهام المنسوب إل�ه ألسباب ترتد في 

�الرغم من غ�ا�ه واقعا ، فن�را ألنه قد سارت  إلى �روف خارجه عن إرادته . أما المتهم الذ� اعتبر حاضرا  –

إجراءات محاكمته �ما لو �ان حاضرا ، ألسباب ترتد إلى أنه على علم �موعد وم�ان جلسة محاكمته ، فتعمد 

الغ�اب مستهدفا الت�و�ل في اإلجراءات وعرقلة �ر�ق المح�مة للفصل في الدعو� ، فأن األثر الذ� رتبه 

راتي على ذلك حرمانه من سلوك �ر�ق ال�عن �المعارضة ، غ�ر أنهما اختلفا في المشرعان المصر� واإلما

 ن�اق ت�ب�قها : 

فالتشر�ع المصر� نص على أنه ال تقبل المعارضة في الح�م المعتبر حضور�ا إال إذا أثبت المح�وم عل�ه ق�ام 

 إ.ج)./2 /241م/ عذر منعه من الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل الح�م و�ان است�نافه غ�ر جائز( 
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ومقتضى هذا النص أن األصل هو عدم جواز المعارضة في الح�م الحضور� االعتبار�، واالستثناء المعارضة 

 ف�ه إذا توافر شر��ن: 

األول : أن يثبت المح�وم عل�ه ق�ام عذر منعه من الحضور ، وأنه لم يتم�ن من تقد�مه قبل الح�م . وذلك  

ر متعنت في الغ�اب ، وتقدير تحقق العذر وعدم قدرة المتهم على تقد�مه قبل ألجل أن ��هر للمح�مة أنه غ�

 ). 83صدور الح�م يترك للمح�مة التي ��عن أمامها �المعارضة (

الثاني : أن ��ون الح�م الحضور� االعتبار�  غ�ر جائز االست�ناف ، سواء في األح�ام الصادرة من مح�مة 

فها ، أم �ان الح�م صادرا من مح�مة الدرجة الثان�ة وأح�امها ��ب�عتها ال الدرجة األولى ولكن ال �جوز است�نا

 تقبل االست�ناف. 

و�علل الفقه عدم قبول المعارضة في الح�م المعتبر حضور�ا استنادا إلى هذا الشر� من أن المشرع قد �فل 

ضور�ة ، �اإلضافة إلى أن للمح�وم عل�ه في أن يتم التحق�ق في الدعو� على النحو المتبع في المحاكمة الح

�ر�ق االست�ناف متاحا أمامه ، ف�ست��ع إبدا دفاعه عند إعادة عرض الدعو� عل�ها مرة أخر� ، على خالف 

 ما إذا �ان االست�ناف غ�ر جائز .

أما المشرع اإلماراتي : فإنه لم �ضع نصا إجرائ�ا �قرر ف�ه عدم قبول المعارضة ، ولم يرد ف�ه استثناء قبولها 

وافر عذر مانع من الحضور على نحو ما ذهب إل�ه المشرع المصر� ،مما �ش�ر إلى ت�ب�ق القاعدة العامة بت

 في اعتبار الح�م حضور�ا ال �قبل المعارضة ، و�نما �االست�ناف  ومن تار�خ إعالنه �الح�م المعتبر حضور�ا. 

                                                           
 .889د. محمود نج�ب حسني , المرجع السابق ، ص -83
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ار� ،وأن المتهم الذ� تغ�ب عن مرد هذا أن المشرع اإلماراتي قد ض�ق من ن�اق حاالت الحضور االعتب

الحضور لد�ه علم �ق�ني مستمد إما من حضوره عند النداء عل�ه في الجلسة أو تخلفه عن الحضور في الجلسة 

القادمة التي أجلت إل�ها المحاكمة، أو عند تخلف المساهم�ن في الجر�مة عن الحضور �عد إعالنهم للمرة 

ع من ن�اق الحضور االعتبار� وأوجد أعذارًا  للمتهم تت�ح له الت�و�ل الثان�ة. �خالف المشرع المصر� الذ� وس

 في اإلجراءات . 

كما أن المشرع اإلماراتي أورد قاعدة عامة أتاح ف�ها للمتهم في جم�ع األحوال (في جم�ع الجرائم) أن �حضر 

ة أن العذر مقبول تع�ن و��له أو أحد أقار�ه أو أصهاره و�بد� عذر المتهم في عدم الحضور فإذا رأت المح�م

إ.ج). وهذا �عني أن المشرع /160م�عادا لحضور المتهم أمامها ، وعلى الن�ا�ة العامة تبل�غه بهذا الم�عاد (م/

اإلماراتي قد أقر تقدير توفر العذر المانع من الحضور قبل الح�م سواء في الجنا�ات أو الجنح والمخالفات ؛ 

عذارًا  �عد تقدير اعتباره حاضرا وصدور الح�م بهذه الصفة . ومما يترتب ولم يتح للمتهم �عد ذلك أن �قدم أ 

 على ذلك  أن الح�م المعتبر حضور�ا غ�ر قابل لل�عن �المعارضة في الحالت�ن الواردت�ن في التشر�ع اإلماراتي.

 ثان�ا : عدم جواز الطعن في المعارضة في الح�م الٌمعتبر حضور�ا في الت�ر�ع ال�مني :

القول �أن المشرع ال�مني لم ين�م المحاكمة الغ�اب�ة �ما هي واردة في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي  أسلفنا

والتي يتقرر ف�هما المعارضة في الجنح والمخالفات ، و�نما ن�م المحاكمة الغ�اب�ة سواء في الجرائم الجس�مة أم 

العدالة ، واألح�ام التي تصدر وفقا لهذا غ�ر الجس�مة تحت إ�ار ما �سمى �محاكمة المتهم الفار من وجه 
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) ؛ على 84الن�ام تأخذ صفة األح�ام الحضور�ة االعتبار�ة ،و�التالي فهذه األح�ام ال تقبل ال�عن �المعارضة(

أساس من أن المشرع قد ن�م إجراءات المحاكمة ف�ها على النحو المتبع في المحاكمات الحضور�ة ، وذلك 

به المح�مة ، ولم �قرر المعارضة إال في حالت�ن اثنت�ن: األولى،المح�وم عل�ه �حضور ممثل عن المتهم تنص

�حد أو قصاص، والثان�ة، من توفر لد�ه عذر قهر� منعه من الحضور ولم �ست�ع تقد�مه قبل صدور الح�م 

 على نحو ما أشرنا إل�ه انفًا. 

الست�ناف . وتختص محاكم االست�ناف وفي غ�ر هات�ن الحالت�ن ال ��ون أمام المح�وم عل�ه إال ال�عن �ا

�الفصل في است�ناف األح�ام والقرارات الصادرة من المح�مة االبتدائ�ة الواقعة في دائرة اختصاصها. 

/إ .ج) فجم�ع األح�ام الصادرة في المسائل الجنائ�ة يتقرر �شأنها االست�ناف ، سواء �انت في  231(المادة/

 )85.(الجرائم الجس�مة أم غ�ر الجس�مة 

و�الح� أنه إذا صدر الح�م �إدانة المتهم الفار من وجه العدالة في مواجهة المنصوب الذ� تند�ه المح�مة، 

)، و�التالي 86،فإنه يتعذر است�نافه من المنصوب،ألن االست�ناف من الحقوق الخاصة و�ستلزم تو��ل خاص (

                                                           
 412و�الح� أن المشرع ال�مني قد استبعد ن�ام ال�عن في المعارضة من عداد �رق ال�عن في األح�ام فقد نصت المادة   -84

القرارات عن �ر�ق االست�ناف وعن �ر�ق النقض من قانون اإلجراءات الجزائ�ة ال�مني على أن ( ��ون ال�عن في األح�ام و 
 والتماس إعادة الن�ر)

و�أخذ الن�ام القضائي ال�مني بن�ام القاضي الفرد في المحاكم االبتدائ�ة ، ح�ث �عهد إلى أحد قضاة المح�مة االبتدائ�ة  -85
�ر الجسم�ة ، وأخر� للجرائم الجس�مة الفصل  في الجرائم الجس�مة وغ�ر الجس�مة ، وال توجد محاكم جنائ�ة خاصة �الجرائم غ

 ,،كما هو الشأن في محاكم الجنح والمخالفات ، ومحاكم الجنا�ات في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي .
.  وقد أكدت المح�مة العل�ا على  أن ( قبول االست�ناف من فار  241د. م�هر علي صالح أنقع ، المرجع السابق ، ص-86

م, مجموعة المباد� 2000 /31/5لسنة   279الح�م الصادر في ال�عن رقم للحر�ة غ�ر جائز . ( مح�وم عل�ه �عقو�ة سالبة
م ، 2003القانون�ة والقضائ�ة الصادرة عن المح�مة العل�ا . مجموعة د. حسن مجلي ،مر�ز عباد� للدراسات والنشر ، صنعاء 
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من قانون اإلجراءات  421�ه وفقا لنص المادة �متد م�عاد االست�ناف إلى ح�ن تسل�م المتهم نفسه أو القبض عل

الجزائ�ة ال�مني التي تقضي �أنه"إذا �ان است�ناف المتهم الفار جائزا �سر� الم�عاد �النسبة له من تار�خ تسل�م 

 نفسه أو من تار�خ القبض عل�ه "

لحق الشخصي في جرائم غ�ر أنه يدق األمر إذا صدر الح�م ببراءة المتهم وقررت الن�ا�ة العامة أو المدعي �ا

القصاص والد�ة است�ناف الح�م ، إذ لم �ضع المشرع نصا يواجه هذه الحالة . ولذلك رأ� البعض أنه يتع�ن 

إعالن المتهم  فإن لم �حضر ت�بق عل�ه قواعد مح�مة المتهم الفار، وذلك بنشر الح�م الصادر عل�ه بوسائل 

ة االست�ناف تقوم  بن�ر الدعو� الجزائ�ة في مواجهة اإلعالم ، فإن لم �حضر في خالل شهر  فإن مح�م

 )87المنصوب على النحو المتبع أمام المح�مة االبتدائ�ة . (

 ال�اتمة 

تناولنا  دراســــة  موضــــوع محاكمة المتهم الغائب في التشــــر�ع�ن المصــــر� واإلماراتي مقارنا �التشــــر�ع ال�مني ، 

مخضــت عن هذه الدراســة ،والتوصــ�ات التي نر� النتائج التي تونود أن نســجل في هذه الصــفحات األخ�رة أهم 

 :ضرورة األخذ بها

 أوال: النتائج:

                                                           
ن المتهم المح�وم عل�ه �عقو�ة سالبة للحر�ة واجبة �سق� االست�ناف المرفوع م إ.ج  تنص على  أن " 425)  والمادة 50ص

 النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة �التنف�ذ قبل ال�وم المحدد لن�ر است�نافه وذلك ما لم ��ن مفرجا عنه "
قة د. عبد الباس� الح��مي ، دراسة قانون�ة �شأن المش�الت والمقترحات في �عض نصوص قانون اإلجراءات الجزائ�ة، ور   -87

عمل  قدمت للندوة القانون�ة حول ( قانون اإلجراءات الجزائ��ن النص والواقع ) نقا�ة المحام�ن ال�من��ن ، فرع صنعاء ، في الفترة 
 . 27م ، ص2007مايو  31 – 30
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اختلفت التشــر�عات محل الدراســة في تن��م محاكمة المتهم الغائب في ن�اق قواعد المحاكمة الغ�اب�ة ، وقواعد 

 المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة .  .

وف�ما يتعلق �التشــــــر�ع�ن المصــــــر� واإلماراتي فقد عمدا إلى التم��ز في تن��م المحاكمة الغ�اب�ة ب�ن الجنح  -

والمخــالفــات من نــاح�ــة ، والجنــا�ــات من نــاح�ــة أخر� . والمحــاكمــة الغ�ــاب�ــة في الجنح والمخــالفــات تتحقق إذا 

المحاكمة أو إلى وجود عذر منعه من  تخلف المتهم عن الحضــــور ألســــباب ترتد في �اهرها إلى جهله �موعد

الحضــــور ولم �ســــت�ع تقد�مه قبل صــــدور الح�م . وتصــــدر المح�مة ح�مها من خالل اإل�الع على األوراق 

ومن غ�ر تحق�ق أو مرافعة . ولذلك ُات�ح للمح�وم عل�ه ال�عن �الح�م عن �ر�ق المعارضـــــــــــــــة والتي ن�مت 

عن تغ�ب ذا �ان المتهم على علم �موعد محاكمته ولكن وأدرجت ضــــــــــــــمن قواعد ال�عن في اإلح�ام . أما إ

الحضــــــــور مر�دا التســــــــو�� والمما�لة فقد جر� مجازاته �محاكمته �ما لو �ان حاضــــــــرا تحت مســــــــمى الح�م 

 الحضور� االعتبار� ، و�التالي حرمانه من �ر�ق ال�عن �المعارضة . 

لمصــــــــر� واإلماراتي خ�ة موحدة في تن��مها أما المحاكمة الغ�اب�ة في الجنا�ات فقد وضــــــــعا التشــــــــر�عان ا -

وذلك بتالزم الح�م الغ�ابي الصـــــــــــــــادر ف�ها مع إجراءات تضــــــــــــــع المح�وم عل�ه خارج حما�ة القانون ، وذلك 

�حرمانه من التصــرف في أمواله و�دارتها ، ووضــعها تحت الحراســة القضــائ�ة من أجل إجباره على الحضــور؛  

ســــق� �حضــــور المح�وم عل�ه أو �القبض عل�ه وفقا للتشــــر�ع اإلماراتي والح�م الذ� �صــــدر هو ح�م تهديد� �

،أو �حضـــــوره جلســـــات المحاكمة وصـــــدور الح�م الجديد في التشـــــر�ع المصـــــر� . وســـــقو� الح�م الغ�ابي في 

التشــــــر�ع اإلماراتي  يت�ح للمح�مة تشــــــديد العقو�ة على المتهم ، ب�نما �قائه قائما في التشــــــر�ع المصــــــر� �منع 

 من تشديد العقاب .  المح�مة
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أما المشـــرع ال�مني فلم �عتد �المحاكمة الغ�اب�ة �ما هي واردة في التشـــر�ع�ن المصـــر� واإلماراتي؛ فقد جعل  -

من المحاكمة الحضــــــور�ة االعتبار�ة قاعدة عامة ت�بق  في محاكمة المتهم الغائب ســــــواء �ان غائبا �عذر أو 

تهم الفار من وجه العدالة ، ولم �فرق في ذلك ب�ن الجرائم بدون عذر ؛ وأ�ر ذلك تحت مســــــــــــــمى محاكمة الم

الجس�مة والجرائم غ�ر الجس�مة . فقد وصف المتهم �أنه فارا من وجه العدالة ح�نما ال �ستج�ب للحضور �عد 

إعالنه وتعذر القبض عل�ه ومرور مدة النشــــــــــــــر عن فراره والمحددة  �شــــــــــــــهر ، وتجر� محاكمته �ما لو �ان 

ب على المح�مة أن تع�ن منصو�ا ينوب عن المتهم و�تولى الدفاع عنه . وأجاز لها  أن تحجز حاضرا . وأوج

أمواله وتمنعه من التصـــــرف . والح�م الذ� �صـــــدر في مواجهة المنصـــــب �عد ح�ما حضـــــور�ا ال �قبل ال�عن 

ضور ولم �المعارضة . واستثنى من ذلك الح�م الصادر �حد أو قصاص ، ومن لد�ه عذر قهر� منعه من الح

 �ست�ع تقد�مه للمح�مة قبل صدور الح�م . 

أ�هرت الدراسة أن إقرار المحاكمة الغ�اب�ة في التشر�ع�ن المصر� واإلماراتي قد تولد من الرغبة في تحق�ق  -

الســـرعة في المحاكمة وتغل�ب فاعل�ة الردع العقابي على مقتضـــ�ات عدالة المحاكمة . ولذلك اتجه التشـــر�عان 

واعد اإلجرائ�ة لتصـــح�ح الخ�أ الذ� شـــاب الح�م الغ�ابي ســـواء في ن�ام ال�عن �المعارضـــة في إلى وضـــع الق

الجنح والمخالفات أو بتقر�ر ســـــــقو� الح�م ومن ثم إعادة إجراءات المحاكمة  في الجنا�ات . وهي في مجملها 

تم مواجهة أســــــباب  تعرضــــــت  لنقد الفقه ألنها ت��ل من أمد التقاضــــــي. ولم تكن الضــــــرورة لتقتضــــــ�ها لو أنه

الغ�اب ،و�التالي لم ��ن األمر �حاجة إلى إقرار محاكمة مع�بة تتم في غ�بة المتهم وتعاد إجراءاتها أمام ذات 

 اله��ة القضائ�ة التي أصدرت الح�م الغ�ابي في المرة األولى . 
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ل الجرائم الجس�مة وغ�ر وفي المقابل وجدنا التشر�ع ال�مني يوسع من المحاكمة الحضور�ة االعتبار�ة لتشم -

الجس�مة ، و�ضمان المنصب الذ� تق�مه المح�مة ل�دافع عن المتهم أثناء غ�ا�ه أو فراره ، وهو دفاع صور� 

ألن المنصـــــــــــــب الذ� يتولى الدفاع عن المتهم الفار  �جهل أدلة من يدافع عنه ؛ �اإلضـــــــــــــافة إلى القصـــــــــــــور 

تهم فار من وجه العدالة ، وخاصـــــــة في عدم إعالنه التشـــــــر�عي الذ� لحق بتن��م محاكمة من وصـــــــف �أنه م

�الح�م الذ� صدر �إدانته، ومن ثم عدم  تحديد مده لل�عن �المعارضة في الحاالت التي قرر ف�ها المعارضة. 

كما أنه لم يب�ن أثر غ�اب المتهم أو فراره �عد تقد�م معارضـــته . وعلق اســـت�ناف الح�م إلى ح�ن تســـل�م المتهم 

بض عل�ه . ولم �مد المعارضـــة إلى مرحلة االســـت�ناف . وهي إخالالت تســـتدعي إعادة الن�ر في لنفســـه أو الق

 تن��م محاكمة المتهم الغائب أو الفار من وجه العدالة . 
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 ثان�ا: التوص�ات: 

العمل على تجنب حاالت الغ�اب ، وذلك بتفع�ل دور الن�ا�ة وأجهزة الشـــر�ة لضـــب� المتهم و�حضـــاره  -

 قهرا للمثول أمام المح�مة ،إن لم �حضر �وعًا �عد إعالنه بتار�خ جلسة محاكمته. 

من الحد من الوســـائل التقل�د�ة في إعالن األوراق القضـــائ�ة و�دخال الوســـائل اإللكترون�ة ، واالســـتفادة  -

تقن�ة اإلتصاالت الحديثة في إعالن المتهم�ن المفرج عنهم �التكل�ف �الحضور، لتجنب صدور أح�ام 

 غ�اب�ة ضدهم . 

نوصي المشرع ال�مني �إعادة الن�ر في تن��م محاكمة المتهم الغائب أو الفار من وجه العدالة ، و�لغاء  -

ب ، وما يترتب على ذلك من صدور أح�ام فكرة الٌمنصب الذ� تق�مه المح�مة للدفاع عن المتهم الغائ

 حضور�ة اعتبار�ة ، تخل �حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه ،وتفتقد لضمانات المحاكمة العادلة.
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 وتعديالته ( و�رمز له : ع/ مصر�) 1937لسنة 58قانون العقو�ات المصر� رقم  -

 م.( و�رمز له : إ.ج/ إماراتي)1992لسنة 35قانون اإلجراءات الجزائ�ة اإلماراتي رقم  -

 م.( و�رمز له : ع / إماراتي)1987لسنة 3قانون العقو�ات اإلماراتي رقم  -

 م.(إ.ج/ �مني).1994لسنة  13م قانون اإلجراءات الجزائ�ة ال�مني رق -

 م.( ع/ �مني).1994لسنة  12قانون الجرائم والعقو�ات ال�مني رقم  -

 م.1999لسنة  31قانون المحاماة ال�مني رقم  -
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 مل�ص البحث
 

إن جرائم االتجار �البشر من أكثر الجرائم التي تحقق أر�احًا هائلة لمرتكب�ها، وتأتي في المرتبة الثالثة �عد تجارة 
السالح والمخدرات، وقد تمارس الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة هذه الجر�مة تحت �الل النشا� الس�احي، 

مستغلة حالة الضعف التي تعاني منها ضح�ة  مستخدمة في ذلك أسلوب اإلغراء بدفع مبالغ مال�ة هائلة، أو
االتجار، الس�ما النساء واأل�فال، في صورة االستغالل الجنسي، أو الخدمة القسر�ة، �اإلضافة إلى أفعال 

 االستق�اب واالستخدام والنقل واإليواء والترح�ل واالستالم والتسل�م لضحا�ا االتجار �البشر. 
) لسنة 51م�افحة هذه الجرائم من خالل إصدار القانون االتحاد�  قم ( و�بدو حرص المشرع اإلماراتي على

في ذات الشأن، وقرر  2015) لسنة 1في شأن م�افحة جرائم االتجار �البشر والمعدل �القانون رقم ( 2006
وقت ف�ه عقو�ات رادعة ومغل�ة لجرائم االتجار �البشر الس�ما النساء واال�فال، وتدرج �العقو�ة من السجن الم

إلى السجن المؤ�د إلى اإلعدام، ومع ذلك نجد أن معالجة القانون اإلماراتي تحتاج للدراسة المتعمقة مقارنة 
�معالجة غ�ره من القوان�ن لهذه الجرائم، و�هدف البحث إلى تق��م موقف القانون اإلماراتي، ومد� الحاجة إلى 

ي في معالجته لهذه الجرائم حال ارتكابها من قبل تعديل �عض نصوص قانون م�افحة االتجار �البشر اإلمارات
 الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة.
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Abstract 
The human trafficking crime is one of the most profitable crimes for its perpetrators. 
It comes in third place after the arms and drug trade, tourism companies and 
establishments may practice this crime under the shadow of tourist activity, using 
the temptation to pay huge amounts of money, Including victims of trafficking, 
especially Women and children, in the form of sexual exploitation or forced labor, 
as well as acts of polarization, use, transport, shelter, deportation, and receipt of 
victims of human trafficking. 
 The UAE Legislator is keen to combat these crimes through the issuance of the 
Federal Law No. (51) 2006, regarding the combating of human trafficking crimes, 
as amended by Law No. (1) 2015, And decided to punish the deterrent and 
aggravated human trafficking crimes, especially women and children, and reached 
the penalty until the execution, However, we find that the treatment of UAE law 
need to study compared to the treatment of other laws for these crimes, the 
research aims to evaluate the position of the UAE law, the extent of the need to 
amend some of the provisions of combating of human trafficking crimes in the 
United Arab Emirates law if these crimes committed by tourism companies and 
establishments. 
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 المقدمة
 

�حما�ة النساء واأل�فال من االتجار  -في أغلب دول العالم - �الغاً أبد� المشرع الدولي ون��ره الو�ني اهتماماً 
بهم، في أ� صورة �انت، الس�ما في صورة االستغالل الجنسي التجار�، لذلك نجد المشرع الجنائي الو�ني 
في العديد من دول العالم قد حرص على �فالة حما�ة جنائ�ة للنساء واأل�فال من الوقوع فر�سة لعمل�ات 

تغالل الجنسي، وذلك تنف�ذا من هذه الدول لاللتزامات والتعهدات الواردة �االتفاق�ات والمواث�ق واإلعالنات االس
والبروتو�والت الدول�ة الصادرة في شأن حما�ة األشخاص خاصة النساء واأل�فال من عمل�ات االتجار بهم. 

م، والقانون 2010لسنة  64ون المصر� رقم، والقان2011) لسنة 15ومن هذه التشر�عات: القانون الق�ر� رقم (
م، والقانون البحر�ني رقم 2015) لسنة 1م، والمعدل �القانون رقم (2006لسنة  51اإلماراتي االتحاد� رقم 

أكتو�ر عام  28م، والقانون األمر��ي في شأن حما�ة ضحا�ا العنف واالتجار الصادر في 2008) لسنة 1(
م الخاص �االتجار في الكائنات البشر�ة، والقانون 2003) لسنة 228د رقم (م، والقانون اال��الي الجدي2000

 م.2003م، وتعديله �القانون الصادر في 1956االنجل�ز� المعروف �قانون االنتهاكات الجنس�ة اإلنجل�ز� لسنة 
ضد عمل�ات وقد قررت هذه التشر�عات عقو�ات رادعة لمرتكبي جرائم االتجار �البشر الس�ما النساء واأل�فال 

االستغالل الجنسي التجار�، �ما أن �عض هذه التشر�عات حرص على استثناء هذه الجرائم من ت�ب�ق �عض 
القواعد العامة، من ذلك االستثناء من ت�ب�ق ن�ام ال�روف القضائ�ة المخففة ون�ام وقف التنف�ذ، �ما نصت 

م ضحا�ا االستغالل من المسؤول�ة الجنائ�ة عن أغلب تلك التشر�عات على أعفاء النساء واأل�فال المجني عل�ه
األفعال التي يرتكبونها نت�جة هذا االستغالل، فال �عاقبون عن جرائم الدعارة وممارسة الفجور، وغ�رها من جرائم 

 العرض المنصوص عل�ها في قانون العقو�ات الو�ني.
 :أهم�ة موضوع البحث

الستغالل الجنسي، حد ال�اهرة المقلقة للجهات المعن�ة دول�ًا بلغ انتشار االتجار �البشر، الس�ما في صورة ا
واقل�م�ًا وداخل�ًا، ح�ث ال توجد دولة محصنة ضده �اختالف صوره وأش�اله، وهذا ما أكده األم�ن العام السابق 

ن لألمم المتحدة �وفي عنان �قوله "ال توجد من�قة في العالم مستثناة أو محصنة ضد هذه التجارة اآلثمة، م
 .)1(آس�ا إلى أورو�ا الشرق�ة من أمر��ا الالت�ن�ة إلى أفر�ق�ا....."

                                                           
1) "no region is immune to this evil trade From Asia to Eastern, from Latin America to Africa…." 
See: Silvia Scarpa, Child Trafficking. The Worst Face of The World, (Global Commission on 
International Migration, Switzerland, Sep. 2005), No 40, P:5.     
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 Trafficking in human as a modern form و�عتبر االتجار �البشر صورة للعبود�ة المعاصرة 
  of slavery ما ال يدع مجاال -وهذا يب�ن لنا ، )2(الس�ما إذا أخذ صورة االتجار الجنسي �النساء والفت�ات�

خ�ورة هذه النوع�ة من الجرائم غ�ر اإلنسان�ة التي ُتفقد ضح�ة االتجار آدم�ته و�نسان�ته، وتحوله إلى  -للشك
سلعة تباع وتشتر�، أو سلعة يتم استغاللها �شتى �رق االستغالل بهدف تحق�ق األر�اح والم�اسب المال�ة 

س�احة إلى تعمد جلب أو استقدام أو استقبال الهائلة، وهو ما دفع �عض الشر�ات والمنشآت العاملة في مجال ال
النساء واأل�فال من خارج الدولة واستغاللهم في أعمال الخدمة القسر�ة �المنشآت الس�اح�ة مثل الفنادق والقر� 
الس�اح�ة، أو استغاللهم في أعمال مناف�ة لآلداب، �غرض الجذب الس�احي، ومن هنا �هر مص�لح "الس�احة 

"س�احة الجنس" وهما مص�لحان مترادفان، �ش�ران إلى نوع من الس�احة التي تعتمد على الجنس�ة" أو مص�لح 
 استغالل النساء واأل�فال في ممارسة �عض األعمال الجنس�ة أو المناف�ة لآلداب.

 :منهج البحث 
�قوم البحث على المنهج الوصفي التحل�لي للنصوص القانون�ة الواردة في القوان�ن والتشر�عات التي 
تعاقب على جرائم االتجار �البشر عموما، وتللك القوان�ن والتشر�عات التي تعاقب على االستغالل الجنسي 
 للنساء واأل�فال على وجه الخصوص، و�ذلك األح�ام القضائ�ة الصادرة في هذا الشأن والمتوافرة لد� الباحث.

 خ�ة الدراسة: 
 الم�لب التمه�د�: ماه�ة جر�مة االتجار �البشر

 الفرع األول: التعر�� �جرائم االتجار �البشر
 الفرع الثاني: ال�ب�عة القانون�ة لجرائم االتجار �البشر

 المبحث األول: أح�ام المسؤول�ة الجزائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر
 م االتجار �البشرالم�لب األول: صور المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن جرائ

 الفرع األول: جر�مة االستغالل الجنسي 
 الفرع الثاني: جر�مة الخدمة القسر�ة

الفرع الثالث: جرائم استق�اب أو استخدام أو تجن�د أو نقل أو إيواء أو استقبال أو تسل�م أو استالم ضحا�ا 
 االتجار

                                                           
2) Tiefenbrun (Susan W.), Updating the Domestic and international impact of the U.S. victims of 
trafficking protection Act of 2000: does Law Deter Crime?, Thomas Jefferson School of law 
(TJSL) (San Diego, California, Oct. 2007), P:1.Scarpa (Silvia), Trafficking in human Beings 
Modern Slavery, (Oxford University Press, U.S.A., 2008), P:3-4, Robert Moossy (J.D), Sex 
Trafficking: Identifying Cases and Victims, NIJ Journal/issue NO 262, P:2. 

247



    عن جرائم االتجار �البشر المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

248 
 

 تقع من الشر�ات والمنشآت الس�اح�ةلم�لب الثاني: األح�ام المشتر�ة لجرائم االتجار �البشر التي ا
الفرع األول: ق�ام مسؤول�ة الشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة عن جر�مة االتجار �البشر �ارتكاب صورة واحدة 

 صور االتجار من
 بوسائل مع�نة الفرع الثاني: ارتكاب أفعال االتجار �البشر

 والمدن�ةالجنائ�ة لثالث: إعفاء ضحا�ا االتجار من المسؤول�ة الفرع ا
 الرا�ع: القصد الجنائي في جرائم االتجار �البشرالفرع 

المبحث الثاني: العقو�ة المقررة لجرائم االتجار �البشر المرتكبة �معرفة الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة و�روفها 
 المشدة والمخففة

 الم�لب األول: العقو�ة المقررة للشخص ال�ب�عي المسؤول عن إدارة الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة 
 العقو�ة األصل�ة المقررة للشخص ال�ب�عي 

 الم�لب الثاني: العقو�ة المقررة للشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة ذاتها عن جرائم االتجار �البشر
 المنشاة الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر الفرع األول: شرو� ق�ام مسؤول�ة الشر�ة أو

 الفرع الثاني: العقو�ة األصل�ة المقررة للشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة
 الفرع الثالث: العقو�ات التكم�ل�ة المقررة للشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة

 الفرع الرا�ع: عقو�ة الشروع في جرائم االتجار �البشر
�العقاب على جرائم االتجار �البشر المرتكبة �معرفة الشر�ات والمنشآت الم�لب الثالث: األح�ام الخاصة 

 الس�اح�ة
 الفرع األول: ال�روف المشددة للعقو�ة

 الفرع الثاني: استثناء جرائم االتجار �البشر من ن�اق ال�روف القضائ�ة المخففة
 الفرع الثالث: اإلعفاء من العقو�ة المقررة للجر�مة

  

248



    عن جرائم االتجار �البشر المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

249 
 

 المطلب التمه�د�
 ماه�ة جرائم االتجار �الب�ر 

 
نعرض في هذا الم�لب لتعر�� االتجار �البشر، سواء التعر�� الدولي الوارد �االتفاق�ات والبروتو�والت 
الدول�ة ذات الصلة، أو التعر�� التشر�عي المنصوص عل�ه في القوان�ن والتشر�عات الخاصة �م�افحة هذه 

ئم االتجار �البشر، سواء �الن�ر إلى ر�نها الماد�، أو �الن�ر إلى النوع�ة من الجرائم، ثم نعرض ل�ب�عة جرا
 ر�نها المعنو�، وأخ�را �الن�ر إلى عالقتها �الجر�مة المن�مة.

 
 الفرع األول

 التعر�� �جرائم االتجار �الب�ر
ئم، ورد تعر�� االتجار �البشر في �افة القوان�ن والتشر�عات الخاصة �م�افحة هذه النوع�ة من الجرا   

�عد مرتكبا جر�مة  -1) �قولها: 1) م�ررا (1) في المادة (3تعر�فه في القانون االتحاد� اإلماراتي(من ذلك: 
 االتجار �البشر �ل من:

 �اع أشخاصا أو عرضهم للب�ع أو الشراء أو الوعد بهما. .أ
سلمهم أو استلمهم استق�ب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو  .ب

سواء داخل البالد أم عبر حدودها الو�ن�ة بواس�ة التهديد �القوة أو �استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال 
القسر أو االخت�اف أو االحت�ال أو الخداع أو إساءة استعمال السل�ة أو استغالل النفوذ أو إساءة 

 استغالل حالة الضعف وذلك �غرض االستغالل.
مبالغ مال�ة أو مزا�ا لن�ل موافقة شخص له س��رة على شخص آخر لغرض استغالل أع�ى أو تلقى  .ت

 )4األخ�ر."(

                                                           
) 51ر، والمعدل للقانون االتحاد� رقم (م،  في شأن م�افحة جرائم االتجار �البش2015) لسنة 1رقم ()  القانون االتحاد�  3

 في ذات الشأن.  2006لسنة 
م، والمادة األولى من القانون البحر�ني رقم 2011لسنة  15�ما ورد هذا التعر�� في المادة األولى من القانون الق�ر� رقم  )4
هذه التشر�عات مستوحاة من التعر�� ، و�الح� أن 2010لسنة  64م، والمادة الثان�ة من القانون المصر� رقم 2008لسنة  1

 ، حول هذا التعر�� ان�ر:2000الوارد ببرتو�ول �ال�رمو 
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يالح� أن المشرع اإلماراتي قد نص صراحة على اعتبار صورتي الب�ع والشراء أو الوعد بهما من    
ولى من القانون صور جرائم االتجار �البشر، و�ذلك ��ون المشرع اإلماراتي قد تالفي ما اعتر� نص المادة األ

)، من قصور في عدم النص على هات�ن الصورت�ن ضمن هذه الجرائم، مما 5م(2006) لسنة 51المعدل رقم (
أثار الكث�ر من اللبس والتردد حول اعتبارهما �ذلك، وخ�را فعل المشرع اإلماراتي على غرار ما فعل المشرع 

 جرائم االتجار �األشخاص. في شأن م�افحة 2010) لسنة 64المصر� في القانون رقم (
كما يالح� أن المشرع اإلماراتي قد حرص على وضع تعر�� محدد لالتجار �األ�فال على وجه 

م، ح�ث أغفل ذلك، وقد نصت المادة 2006) لسنة 51)، �خالف مسلكه في القانون المعدل رقم (6الخصوص(
 ، على أنه:2015 ) لسنة1) من القانون االتحاد� رقم (2) في البند (1) م�ررا (1(
 . "�عتبر اتجارًا �البشر، ولو لم ين�و على استعمال أ� من الوسائل المب�نة في الفقرة السا�قة ما يلي: 2

 استخدام �فل أو نقله أو ترح�له أو إيوائه أو استقباله لغرض االستغالل. .أ
 ب�ع �فل أو عرضه للب�ع أو الشراء". .ب

                                                           
- Coster van Voorhout (Jill E.B), Human trafficking for labour exploitation: interpreting the crime, 
Utrecht law review, Published by lgitur, Vol.3, Dec. 2007., P:46. Gallagher (AnneT.), Recent 
legal Developments in the field of Human trafficking: A critical Review of the 2005 European 
Convention and Related instruments, European Journal of Migration and Law, 
2006.Netherlands,P:166. Scarpa (Silvia) ,Trafficking in human Beings Modern Slavery, op. cit., 
p: 4-5. 

ح�ث جاء بتعر�فها "�قصد �اإلتجار �البشر: تجن�د أشخاص أو نقلهم أو ترح�لهم أو استقبالهم بواس�ة التهديد �القوة أو )  5
استغالل  استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال القسر، أو االخت�اف أو االحت�ال أو الخداع أو إساءة استعمال السل�ة، أو إساءة

حالة الضعف، أو �إع�اء أو تلقي مبالغ أو مزا�ا لن�ل موافقة شخص له س��رة على شخص آخر لغرض االستغالل. و�شمل 
االستغالل جم�ع أش�ال االستغالل الجنسي، أو استغالل دعارة الغ�ر أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو االسترقاق أو الممارسات 

 نزع األعضاء". الشب�هة �الرق أو االستعباد أو
م في شأن منع وقمع ومعاقبة االتجار �األشخاص، 1989ب�نما ورد تعر�فه �البروتو�ول االخت�ار� الم�مل التفاق�ة حقوق ال�فل ) 6

) في فقرتها (ج) �قولها "�عتبر تجن�د �فل 3في المادة ( (المعروف ببروتو�ول �ال�رمو) م2000الس�ما النساء واأل�فال، نوفمبر 
أو نقله أو ترح�له أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل "اتجارا �األشخاص" حتى ولو لم �قترن ذلك �استعمال أ� من الوسائل 

 المب�نة وفق الفقرة الفرع�ة (أ) من هذه المادة".
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. �شمل االستغالل في ح�م هذه المادة جم�ع أش�ال االستغالل الجنسي أو استغالل دعارة الغ�ر أو السخرة 3
 أو نزع األعضاء أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو التسول أو الممارسات الشب�هة للرق أو االستعباد". 

، في المادة 2000ا�ا االتجار كما ورد تعر�� االتجار �األ�فال �القانون األمر��ي في شأن حما�ة ضح
الثان�ة منه �قولها: "تجن�د أو نقل أو ترح�ل أو إيواء أو استالم أ� �فل أو إع�اء مبالغ مال�ة للحصول على 
موافقة شخص له س��رة على �فل لغرض االستغالل �ش�ل اتجارًا �األشخاص، �غض الن�ر عما إذا �انت 

 ).7ستخدمت"(الوسائل المنصوصة في المادة األولى قد ا
   )8االتجار �البشر �اعتباره جر�مة يتكون من ثالثة عناصر:( من التعر�فات السا�قة ير� الفقه الدولي أن   
وهي �ل فعل �أخذ صورة التجن�د أو النقل أو التنق�ل أو الترح�ل أو االستقبال لألشخاص  أفعال االتجار: -1

 محل المتاجرة.
التهديد �القوة أو استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال القسر أو االخت�اف  بواس�ةاقتران الفعل بوسائل مع�نة:  -2

أو االحت�ال أو الخداع أو استغالل السل�ة أو استغالل حالة الضعف، أو �إع�اء أو تلقي مبالغ مال�ة أو 
 مزا�ا لن�ل موافقة شخص له س��رة على شخص آخر.

و سائر أش�ال االستغالل الجنسي أو السخرة أو : سواء في صورة استغالل دعارة الغ�ر أقصد االستغالل -3
 الخدمة قسرًا أو االسترقاق أو الممارسات الشب�هة �الرق أو االستعباد أو نزع األعضاء البشر�ة.

                                                           
) في شأن 2009( 18-6-402�عض الوال�ات األمر���ة، من ذلك: القانون رقم  نقوان��ما ورد تعر�� االتجار �األ�فال في  )7

) �قولها: "�عد مذنبًا �جر�مة االتجار �األ�فال �ل من يب�ع A) بند (1االتجار �األ�فال في وال�ة �ولورادو األمر���ة في المادة (
بار آخر أو أ� شيء ذا ق�مة ألجل ال�فل نت�جة لهذه أو �ستبدل أو �قا�ض أو �ستأجر ال�فل و�تلقى أ� أموال أو أ� اعت

 المعاملة." 
-Sale, Kidnapping, trafficking for adoption and related statutes, Annex 5B, http://www.state 
.gov/document/organization/13. 

 دة األولى منه �أنه:كما يالح� أن القانون األمر��ي الف�درالي عرف االتجار �البشر عموما في الما
- Legal Building Blocks to combat trafficking in persons – released by the office to Monitor and 
combat trafficking in persons February 2004. Available at: 
http://www.state.gove/g/tip/rls/19087.htm 
8) Gallagher (A.T.), The International law of Human Trafficking, (Cambridge University Press, 
U.S.A., 2010), P: 29-33. 
عبد الكر�م محمد على سع�د، االستغالل في جرائم االتجار �البشر، (مر�ز الدراسات واالست�العات، وزارة الداخل�ة، االمارات، 

 .17،18)، ص2017
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 الفرع الثاني
 الطب�عة القانون�ة  لجرائم االتجار �الب�ر

 
 طب�عة جرائم االتجار �الب�ر �الن�ر إلى ر�نها الماد�: -أوالً 
�عض الفقه أن جر�مة االتجار �البشر ينبغي أن تفهم على أنها سلسلة من األفعال اإلجرام�ة ال ير�    

على أنها فعل إجرامي واحد �مفرده، �ح�ث �ش�ل �ل من تلك األفعال جر�مة مستقلة، ولكن ال �فهم من ذلك 
�جمع ب�نها وحدة الحق المعتد� أنها تعتبر جر�مة متتا�عة األفعال؛ ألن األخ�رة تقوم �أفعال متعددة ومتماثلة 

عل�ه، ووحدة الغرض اإلجرامي، في ح�ن نالح� أن جر�مة االتجار �البشر تقوم �أفعال متعددة، ولكنها غ�ر 
متماثلة، ففعل تجن�د البشر �ختلف تماما عن فعل النقل أو الترح�ل أو االستقبال أو التسل�م أو غ�ر ذلك من 

 ) 9ني عل�ه ضح�ة االتجار.(األفعال التي تقع على الشخص المج
ومن جانبنا نعتقد أن الرأ� السابق قد �صدق على االتجار �البشر في صورة التجن�د أو النقل أو التسل�م    

أو التسلم أو الترح�ل أو اإليواء أو االستقبال إلى غ�ر ذلك من الصور التي تقع �قصد االستغالل ��ل أش�اله، 
جر�مة إذا اتخذ الفعل ف�ها صورة ب�ع الشخص محل االتجار أو شرائه أو ولكن نعتقد أنه ال �صدق على ال

الوعد بهما؛ ألن الفعل في ذاته جر�مة �عاقب عل�ها الجاني، وال �قوم على أفعال متعددة أو متتا�عة، ح�ث تقع 
و لم يتم الجر�مة �املة �مجرد الب�ع أو الشراء أو الوعد بهما �غض الن�ر على األفعال األخر�، أ� حتى ول

     تجن�د الشخص أو استخدامه في األعمال التي تمثل صور االستغالل.
 طب�عة جر�مة االتجار �الب�ر �الن�ر إلى ر�نها المعنو�: -ثان�اً 

�ستقر الرأ� لدينا من خالل استعراض النصوص التي تعاقب على االتجار �البشر، أنها جر�مة عمد�ة،    
�أخذ الر�ن المعنو� ف�ها صورة القصد الجنائي، مع اختالف الرأ� حول نوع القصد، هل هو قصد جنائي عام 

جرائم االتجار �البشر أم خاص؟ هذا ما سوف نستعرضه في ح�نه، ومن ثم فإنه ال ُيتصور ارتكاب أ� من 
في صورة غ�ر عمد�ة، إذ ال يتصور أن تقع أفعال االتجار �أ� من صور اإلهمال أو عدم االحت�ا� أو الرعونة 

 وغ�ر ذلك من صور الخ�أ غ�ر العمد�. 
 
 
 

                                                           
عادل ماجد، م�افحة جرائم االتجار �البشر في االتفاق�ات الدول�ة والقانون الو�ني، (معهد التدر�ب والدراسات القضائ�ة)، ) 9

 .75، ص1م) �2007اإلمارات العر��ة المتحدة، 
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 جرائم االتجار �الب�ر صورة من اإلجرام المن�م:  -ثالثاً 
  Organized) 10بشر صورة من صور الجر�مة المن�مة(إن غالب�ة الفقه الجنائي تر� أن االتجار �ال   

Crime  ح�ث تقوم بها عصا�ات احترفت اإلجرام، وجعلت من ممارسته عمال وو��فة، ومهنة، تهدف من
 ). 11ورائها إلى تحق�ق أر�اح نقد�ة ضخمة، وسر�عة الحر�ة والنقل من دولة إلى أخر�(

الدول�ة، إلى أن جرائم االتجار �البشر احتلت الترت�ب  و�ش�ر هذا الفقه، وفق التقديرات واإلحصائ�ات   
الثالث �عد تجارة المخدرات والسالح من ح�ث تحق�ق األر�اح، ح�ث �حصد مرتكبوها أر�احًا ببالي�ن الدوالرات 

 )12سنو�ًا.(

                                                           
، د/حمد� عبد 503)، 1996ر��ة، ) د/عبد الواحد الفار، الجر�مة الدول�ة وسل�ة العقاب عل�ها، (القاهرة: دار النهضة الع10

) 1997آثارها ��ف�ة معالجتها، (القاهرة، بدون ناشر،  -أ�عادها -الع��م، غس�ل األموال في مصر والعالم، الجر�مة الب�ضاء
 .17، ص1�

-Richard (A-O), International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary 
Manifestation of Slavery and Organized Crime, (Center for the Study of Intelligence, April 2000), 
P:8. 

، د/�ارق 79)، ص 1999) د/ حسن عبد الحم�د، الت�ور التار�خي ل�اهرة اإلجرام المن�م، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، 11
 ).20019، 2000النهضة العر��ة،  سرور، الجماعة اإلجرام�ة المن�مة دراسة مقارنة، (القاهرة: دار

12) Trafficking in Women and children: The V.S and international Response. (Congressional 
Research Service May 10, 2000), Report 98-649C, p: 1..   

 32لقسر� وحده، �حقق أر�احا تقدر بـ أن االتجار �األشخاص نساًء وأ�فاًال في صورة العمل ا ILOتقدر من�مة العمل الدول�ة 
بل�ون دوالر سنو�ًا، نصفها في البلدان الصناع�ة، وثلثها تقر�بًا في قارة آس�ا، في ح�ن تقدر المن�مة األر�اح السنو�ة لالستغالل 

 .بل�ون دوالر 28الجنسي للنساء واأل�فال �حوالي 
تحالف دولي ضد العمالة القسر�ة: التقر�ر العالمي الملحق �إعالن من�مة العمل الدول�ة  ILO (2005)من�مة العمل الدول�ة 

 حول مباد� وحقوق العمل األساس�ة، جن�ف.
- http:// www.ilo.org/dyn/ declairs/ DECLARATIONWE B. DOWNLOAD_ BLOB? var – 
Documented= 5059.       

محار�ة تجارة األ�فال �غرض  ILO (2001)ومن�مة العمل الدول�ة  IPECالبرنامج الدولي للقضاء على عمالة األ�فال 
 االستغالل الجنسي في غرب ووس� أفر�ق�ا، جن�ف.

- http://www.ilo.org/ public/ English/ standard/ ipec/ about/ factsheet/ Facts 24 htm.    
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) إلى أن االتجار �النساء واأل�فال �ش�ل منذ فترة �و�لة عنصرًا رئ�س�ا في أنش�ة 13�ش�ر البعض(   
المن�مات اإلجرام�ة والتش��الت العصاب�ة، فقد أصبح جانب �ب�ر من النشا� الدولي لالتجار في قبضة 

ن ؤه، وهى استدراج النساء والفت�ات و�غواةعصا�ات الجر�مة المن�مة العابرة للحدود، و�هرت مهنة إجرام�ة جديد
�ث يتم نقل النساء والفت�ات بواس�ة �ممارسة البغاء خارج دولهن، وهو ما �عرف بتجارة الرق�ق األب�ض، ح

جماعات الجر�مة المن�مة من مو�نهم، �صورة غ�ر قانون�ة وتهر�بهم إلى بلد آخر، ل�تم إجبارهم على الدعارة 
). �ما تعمل هذه العصا�ات على تهر�ب sex entertainment )14والمواد والعروض اإل�اح�ة وترف�ه الجنس 

دول ذات الجاذب�ة للمهاجر�ن، �ما تعمل على االتجار �األعضاء البشر�ة، المهاجر�ن غ�ر الشرع��ن لبعض ال
 ).15وقد وصل األمر لدرجة أصبح لهذه التجارة أسواق رائجة تس��ر عل�ها عصا�ات إجرام�ة من�مة(

 
 المبحث األول

 أح�ام المسؤول�ة الجنائ�ة لل�ر�ات والمن�آت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �الب�ر
 

من التعر�فات السا�قة لالتجار �البشر نر� أن المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن    
جرائم االتجار �البشر قد تأخذ صورا متعددة، تتمحور جم�عها في غرض االستغالل �أش�اله؛ االستغالل 

عض األفعال الالزمة له، من الجنسي، واالستغالل في الخدمة القسر�ة، وما يت�لبه هذا االستغالل من إت�ان �
ذلك استق�اب أو ترح�ل أو إيواء أو استقبال ضحا�ا االتجار، �ما أن  لهذه الصور أح�امًا تجر�م�ة مشتر�ة، 
سواء من ح�ث وسائل ارتكابها وعدم االعتداد برضى الضح�ة أو موافقتها، و�عفاء ضح�ة االتجار من المسؤول�ة 

نائي المت�لب لق�ام مسؤول�ة الشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة عن هذه الصور. حالة استغاللها، وأخ�را القصد الج
وعل�ه نعرض لصور المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر في م�لب 

 الي.  أول، ثم نعقبه �الحديث عن األح�ام التجر�م�ة المشتر�ة لهذه الصور في م�لب ثان، وذلك على النحو الت
 

                                                           
عصا�ات اإلجرام المن�م ودورها في االتجار �األشخاص،  ندوة (م�افحة االتجار �األشخاص واألعضاء ، ) د/ محمد فتحي ع�د13

  .37، 36، ص 17/3/2004-15البشر�ة)، جامعة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، الر�اض، في الفترة من 
14) Coster Van Voothout (Jill E. B.), Human trafficking  for  labour exploitation: interpreting the 
crime, op. cit., P:44.  

) د/ عباس أبو شامة، التعر�� �ال�واهر اإلجرام�ة المتحدثة حجمها، أ�عادها، ونشا�ها في الدول العر��ة، ندوة ال�واهر 15
    .18-17، ص 1999اإلجرام�ة المستحدثة وسبل مواجهتها، تونس، 
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 المطلب األول
 صور المسؤول�ة الجنائ�ة لل�ر�ات والمن�آت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �الب�ر

 
ذ�رنا أن المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات والمنشآت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر قد تأخذ صورة 

لآلداب، �غرض الجذب الس�احي، �ما االستغالل الجنسي، أ� استغالل النساء واأل�فال في األعمال المناف�ة 
قد تأخذ صورة الخدمة القسر�ة للنساء واأل�فال في المنشآت الس�اح�ة، الس�ما من ال �صلح منهم لالستغالل 
الجنسي، وأخ�را قد تعتبر صورة ارتكاب أ� من أفعال النقل أو اإليواء أو االستقبال لضحا�ا االتجار من النساء 

لهم في تجارة الجنس أو الخدمة القسر�ة، ومن ثم نعرض لهذه الصور على النحو واأل�فال تمه�دًا الستغال
 التالي.

 الفرع األول
 جر�مة االستغالل الجنسي 

 
صورة حديثة ومعاصرة للعبود�ة واالسترقاق التي تنتهك الحقوق  تعدذ�رنا من قبل أن تجارة الجنس   

وتقدر اإلحصائ�ات أن ما ب�ن مل�ون وأر�عة مالي�ن شخص سنو�ا، أغلبهم من  )16األساس�ة والجوهر�ة للمرأة(
) ونعتقد أن هذه اإلحصائ�ات 17ضحا�ا لالتجار �غرض االستغالل الجنسي التجار�.( �قعون النساء والفت�ات، 

سي، هذا تفتقر إلى الدقة �سبب التكتم الذ� �ح�� ��اهرة االتجار �النساء واأل�فال في صورة االستغالل الجن
ما دفع البعض إلى التأك�د على أن أعداد األشخاص محل المتاجرة �الجنس عالم�ا �فوق ��ث�ر ما تذ�ره 

                                                           
16)  Tiefenbrun (Susan W.), Updating the Domestic and International Impact of the U.S Victims 
of Trafficking Protection Act of 2000 : Does Law Deter Crime? op. cit., p:1-2, Richard(A-
O,"International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of 
Slavery and Organized Crime, op. cit., P:8., Scarpa (Silvia), Child Trafficking: the worst face of 
the world, op. cit., p:2. 

العدد % من 30 -10ح�ث تش�ر اإلحصائ�ات إلى أن البنات والفت�ات صغار السن األقل من سن الثامنة عشرة �مثلن من ) 17
 اإلجمالي للنساء محل االتجار ألغراض الدعارة القسر�ة واالستغالل الجنسي.

- See: Scarpa(Silvia), op. cit, p: 3, Ventrella (M), Protecting Victims of  Trafficking in Human 
Beings in the Italian "Rimini method, op. cit., , No: 2, P: 67.  
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) وهذا ما أكده صندوق األمم المتحدة لل�فولة 18اإلحصائ�ات، وذلك �سبب ال�ب�عة السر�ة لهذه الجر�مة.(
UNICEF ).19من أن هذه اإلحصائ�ات أقل ��ث�ر من الرقم الحق�قي( 

األساسي للمح�مة الجنائ�ة الدول�ة عرف تجارة الجنس �أنها "تشمل �ل فعل جدير �الذ�ر أن الن�ام    
 ) 20أو االحت�ال أو اإلكراه أو أ� وس�لة تقع على من هو دون الثامنة عشرة من عمره".( جنسي تجار� يتم �القوة

)، 21�فال قد �أخذ ش�ل الدعارة القسر�ة(كما تجدر اإلشارة إلى أن االستغالل الجنسي التجار� للنساء واأل  
كما قد �أخذ ش�ل العروض اإل�اح�ة لهم، و�قصد بدعارة األ�فال "استخدام �فل لغرض أنش�ة جنس�ة لقاء 

) ب�نما �قصد �العروض اإل�اح�ة "أ� تصو�ر ل�فل، �أ� وس�لة 22م�افأة أو أ� ش�ل آخر من أش�ال العوض"(

                                                           
18.an W.), op. cit., p:1Tiefenbrun (Sus)  
م، 2003، 15د/ فا�مة شحاته ز�دان، الحما�ة الدول�ة لأل�فال من االستغالل الجنسي، المجلة القانون�ة االقتصاد�ة، العدد -

 .187جامعة الزقاز�ق، ص
التجار� االتجار �النساء واأل�فال لغرض االستغالل الجنسي  the league of nations هذا وقد عرفت عصبة االمم  )19

 ، وتلقى هذا الموضوع اهتماما �ب�را �وال القرن العشر�ن،  1928�اعتباره مش�لة �ب�رة في إقل�م أمر��ا الالت�ن�ة، عام 
-See: Guinn (David E.), Defining the problem of trafficking: the interplay of U.S. law Donor and 
NGO Engagement and the local context in Latin America" Presented at Criminal Trafficking and 
Slavery: The Dark Side of Migration University of Illinois, Champaign (Feb. 23-25, 2006) 
Available on the Legal Scholarship Research Network, http://ssrn.com/abstract=892154., P: 1.  
20) Ventrella (M), op. cit., P: 68, Siddharth (Kara), Sex Trafficking: Inside the business of modern 
slavery, (Columbia University Press, U.S.A., 2009)., P: 4-5.   

ل الجنسي، والذ� ) فقد تم توس�ع تعر�� االتجار �األشخاص ل�شمل الدعارة أو البغاء، بوصفه ش�ال مح�ورا من االستغال 21
يتضمن عنصر القوة واإلكراه في ذاته، إذ أن جم�ع أش�ال الدعارة في جوهرها تتضمن أعمال عنف ضد المرأة، وال تتضمن 

 إم�ان�ة الموافقة ال�وع�ة. 
See: Guinn (David E.), Defining the problem of trafficking: the interplay of U.S. law Donor and 
NGO Engagement and the local context in Latin America" op. cit., P: 5 
22) Article 2 of the OPSC defines child prostitution as “the use of a child in sexual activities for 
remuneration or any other form of consideration” 
-Handbook  on the  Optional Protocol on the Sale  of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography, op. cit.,P:11. 
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اكاة أنش�ة جنس�ة صر�حة أو أ� تصو�ر لألعضاء الجنس�ة لل�فل كانت، �مارس ممارسة حق�ق�ة أو �مح
 ) 23إلشباع الرغبة الجنس�ة"(

كما عرف القانون األمر��ي االتجار الجنسي �أنه "تجن�د شخص أو نقله أو إيواؤه أو ترح�له أو الحصول   
�ي أن من وسائل ) �ما ذ�ر �عض الفقه األمر�24على موافقته لغرض تجارة الجنس واالستغالل الجنسي."(

عبود�ة الجنس: التجن�د، الدين، الب�ع بواس�ة العائلة، اإلغواء، الرومانس�ة، النقل ب�ن الدول، االستغالل �العنف 
 ).25واإلكراه(

وتجدر االشارة إلى أن استغالل النساء واأل�فال ف�ما �عرف �الس�احة الجنس�ة أصبح نشا�ا منتشرا   
) التي تهدف الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة ف�ها لجذب سائحي الجنس، وهم أول�ك 26في الكث�ر من دول العالم(

السائحون الذين ينتقلون ب�ن بلدان العالم سع�اً وراء ممارسة الجنس في صورة خدمة س�اح�ة فندق�ة، أو ترف�ه�ة، 

                                                           
23) Article 2 of the OPSC defines child pornography as “any representation, by whatever means, 
of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual 
parts of a child for primarily sexual purposes” Handbook  on the  Optional Protocol on the Sale  
of Children, Child Prostitution and Child Pornography, op. cit.,P:12 . 

�فال، ح�ث تؤخذ �عض صور ال�فل وهو في حالة عر� تام و�عتبر التصو�ر اإل�احي لأل�فال عمل�ة تجار�ة �أجسام هؤالء األ
أو في أوضاع جنس�ة إغرائ�ة، ثم تعرض هذه الصور على ه��ة أجزاء من أفالم جنس�ة دعائ�ة أو صور على �عض المواقع 

�انا أو �اإلكراه اإل�اح�ة على شب�ة االنترنت، وغالبا ما يتم دفع ال�فل إلى قبول هذا العمل أو العرض اإل�احي إما �المال أح
 واإلجبار أو التهديد �التشرد أح�انا أخر�، وقد تؤخذ تلك الصور لل�فل وهو تحت تأث�ر مخدر.

ندوة (سوء معاملة األ�فال  د/ عبد الرحمن عس�ر�، األنما� التقل�د�ة والمستحدثة لسوء معاملة األ�فال، �حث مقدم ضمن أعمال-
 .27، 26)، ص 2001الدراسات والبحوث، أكاد�م�ة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة،  واستغاللهم غ�ر المشروع) (الر�اض، مر�ز

24) Sec. 103/9 " SEX TRAFFICKING—The term ‘‘sex trafficking’’ means the recruitment, 
harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for the purpose of a commercial sex 
act. 
25) Siddharth (Kara), Sex Trafficking: Inside the business of modern slavery, op. cit., P :7-15. 

) فقد أشار البعض إلى أن استغالل األ�فال في الس�احة الجنس�ة أصبح نشا�ا مواز�ا لنمو النشا� الس�احي في العديد من  26
 وأمر��ا الالت�ن�ة.دول العالم، الس�ما في دول شرق آس�ا، 

، د�سمبر 2، المجلد15أن�ر: قاسم سعاد، الجرائم الجنس�ة وأنواعها: قراءة ن�ر�ة ومفاه�م�ة، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، العدد
 ، منشور على الموقع االلكتروني:65،66، ص: 2016

file:///C:/Users/Admin/Downloads/6117317a2d936fa2d3d5b03d956e550b.pdf 
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لمحاكاة للممارسة أو سواء أكانت هذه الممارسة �ب�ع�ة أم شاذة، وسواء أكانت حق�ق�ة أم افتراض�ة تقوم على ا
)، وقد أصبح هذا النوع من الس�احة من أهم األنش�ة االقتصاد�ة دول�ا ومحل�ًا، 27مجرد العروض اال�اح�ة(

 ).  28وهو من األنش�ة التي تدر مل�ارات الدوالرات للشر�ات العاملة في هذا المجال(
  

 مات وشب�ة اإلنترنت:االستغالل الجنسي للنساء واألطفال �است�دام وسائل تقن�ة المعلو 
 
تجدر اإلشارة إلى أن �عض الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة قد تعمد إلى ت�و�ر خدماتها في مجال س�احة     

الجنس، عن �ر�ق استخدام وسائل تقن�ة المعلومات وشب�ة االنترنت، �غرض إرضاء الرغبات غ�ر السو�ة لد� 
ة من الممارسة ال�ب�ع�ة الحق�ق�ة للجنس، ف�سعون إلى �عض سائحي الجنس، ح�ث �شعر هؤالء �الملل والرتا�

�عض الممارسات االفتراض�ة عبر شب�ة االنترنت ووسائل تقن�ة المعلومات. ون�را لتفشي هذه الممارسات من 
قبل �عض الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة مثل الفنادق والقر� والس�اح�ة والمالهي الل�ل�ة الس�اح�ة فقد حرض 

اتي ون��ره المصر� على تجر�م استغالل النساء واأل�فال في هذا النوع من االستغالل الجنسي المشرع اإلمار 
 التجار�، من ذلك:

م االستغالل الجنسي لأل�فال عن �ر�ق االنترنت أو 2008) لسنة 126رقم ( المصر� القانون تجر�م   
دم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد ينص ) م�رر(أ)، �قولها "ومع ع2/116شب�ات المعلومات، وذلك �موجب المادة (

 عل�ها في قانون آخر، �عاقب بذات العقو�ة �ل من:
أ) استخدم الحاسب اآللي أو االنترنت أو شب�ة المعلومات أو الرسوم المتحر�ة إلعداد أو حف� أو معالجة  

أو عرض أو �باعة أو نشر أو ترو�ج أنش�ة أو أعمال إ�اح�ة تتعلق بتحر�ض األ�فال أو استغاللهم في 
 الدعارة واألعمال اإل�اح�ة أو التشه�ر بهم أو ب�عهم.

                                                           
، منشور على 78، 77) د/ أمل فاضل عبد خشان، األمن الس�احي ومد� فاعل�ته في الحد من الجر�مة الس�اح�ة، ص:  27

 الموقع االلكتروني:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109130 

رة أو البغاء وجعلهما . وقد أشار البعض إلى أن السماح �الدعا67، 66) عبد الكر�م محمد على سع�د، مرجع سابق، ص 28
نشا�ا مشروعا في مع�م دول أمر��ا الالت�ن�ة، �ان سببا في ز�ادة ال�لب على ضحا�ا االتجار �البشر، وأد� لز�ادة في عدد 

 النساء واأل�فال محل المتاجرة في العبود�ة أو االسترقاق الجنسي.
See: Guinn (David E.), Defining the problem of trafficking: the interplay of U.S. law Donor and 
NGO Engagement and the local context in Latin America" op. cit., P: 5. 
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اآللي أو االنترنت أو شب�ات المعلومات أو الرسوم المتحر�ة لتحر�ض األ�فال على ب) استخدم الحاسب 
االنحراف، أو لتسخ�رهم في ارتكاب جر�مة، أو على الق�ام �أنش�ة أو أعمال غ�ر مشروعة أو مناف�ة لآلداب، 

 ولو لم تقع الجر�مة فعال"
 
اإلماراتي حرص على ح�ر استخدام وسائل تقن�ة المعلومات، وشب�ة  المشرعكما تجدر اإلشارة إلى أن   

المرسوم  ) من23االنترنت، في ارتكاب جرائم االتجار �البشر في صورة االستغالل الجنسي، ونص في المادة (
في شأن م�افحة جرائم تقن�ة المعلومات، على أنه "�عاقب �السجن المؤقت  2012) لسنة 5�قانون اتحاد� رقم (

الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف درهم وال تجاوز مل�ون درهم أو �إحد� هات�ن العقو�ت�ن �ل من أنشأ و 
أو أدار موقعا الكترون�ا أو أشرف عل�ه أو نشر معلومات على شب�ة معلومات�ة أو �إحد� وسائل تقن�ة 

 ).29�صورة غ�ر مشروعة"( المعلومات، �قصد االتجار في البشر أو األعضاء البشر�ة أو التعامل ف�ها
كما أن المشرع اإلماراتي قد حرص على �فالة حما�ة جنائ�ة أفضل لأل�فال خصوصاً من أفعال االستغالل  

الجنسي عبر شب�ة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، لذا نجده �فرد نصًا خاصًا في القانون االتحاد� رقم 
ة" �ح�ر �موجبه تنز�ل أو تحم�ل أو إرسال مواد إ�اح�ة أل�فال م، في شأن حقوق ال�فل "ود�م2016) لسنة 3(

)، 30عن �ر�ق شب�ة المعلومات االلكترون�ة أو عبر أ�ة وس�لة أخر� من وسائل االتصال أ� تقن�ة المعلومات(
مائة ألف  100.000وعاقب على مخالفة هذا الح�ر �الحبس مدة ال تقل عن سنة و�الغرامة التي ال تقل عن 

 ).31أر�عمائة ألف درهم أو �إحد� هات�ن العقو�ت�ن( 400.000ال تز�د على درهم، و 
و�ذلك ح�ر المشرع اإلماراتي في ذات القانون فعل استغالل ال�فل استغالال جنس�ا بتعر�ضه أو   

)، وعاقب 32ته��ته ألعمال الدعارة أو الفجور سواء �مقابل أو بدون مقابل و��ر�قة مباشرة أو غ�ر مباشرة(
 ).33مخالفة هذا الح�ر �السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات(على 
 
 

                                                           
) راجع في التعل�ق على مسلك المشرع اإلماراتي في شأن الجرائم المخلة �اآلداب العامة المعلومات�ة د/ إمام حسن�ن خل�ل،  29

ومات في التشر�عات العر��ة، (اإلمارات: مر�ز الدراسات واالست�العات، وزارة الداخل�ة، الحما�ة الجنائ�ة لوسائل تقن�ة المعل
 . 131-122)، ص2016

 ) من القانون المذ�ور.37) من المادة (4) البند ( 30
 ) من القانون المذ�ور.66) المادة ( 31
 ) من ذات القانون.37) من المادة (6) البند ( 32
 المذ�ور. ) من القانون 65) المادة ( 33
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 الفرع الثاني

 جر�مة ال�دمة القسر�ة 
 

مل�ون شخص حول العالم ضحا�ا  12.3هناك ما ال �قل عن  أن  (ILO)تقدر من�مة العمل الدول�ة   
أغلبهم من النساء مل�ون شخص �اإلكراه نت�جة لالتجار �البشر  2.4للعمالة القسر�ة، و�عمل أكثر من 

القسر� للنساء واأل�فال صورا عديدة منها: الخدمة المنزل�ة اإلجبار�ة، العمالة  العمل) و�تخذ 34واأل�فال.(
 )36)أو العمل �فرسان للجمال في سباقات اإلبل.(35القسر�ة في الزراعة، أو التعدين، أو الص�د، أو الدعارة،(

                                                           
) " تحالف دولي ضد العمالة القسر�ة، التقر�ر العالمي الملحق �إعالن من�مة 2005( ILO ) ان�ر: من�مة العمل الدول�ة 34

 العمل الدول�ة حول مباد� وحقوق العمل األساس�ة، جن�ف.
http:www.ilo.org/dyn/declares/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD-BLOB?Var-
DocumentD=5059 

مل�ون �فل ال يتجاوزون الخامسة عشرة يتم تشغ�لهم  20�عض اإلحصائ�ات في الم�س�ك، و�عض الدول األخر� أن قرا�ة وذ�رت 
في �روف قاس�ة و�الغة الخ�ورة، ان�ر: د/محمد الدر�ج، أش�ال استغالل األ�فال وسوء معاملتهم في المجتمع المغر�ي، ندوة 

 .114، ص2001ع، أكاد�م�ة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، الر�اض، سوء معاملة األ�فال واستغاللهم غ�ر المشرو 
�فل سنو�ا يتم تشغ�لهم في األعمال الزراع�ة والعمالة المنزل�ة والتعدين والص�د  200.000) تش�ر التقديرات إلى أن حوالي 35

)" االتجار �البشر، UNICEF )2003والدعارة وذلك في منا�ق غرب ووس� أفر�ق�ا، ان�ر: صندوق األمم المتحدة لل�فولة 
 و�خاصة النساء واأل�فال في أفر�ق�ا" فلورنسا.

http://www.unicef.icdc.org/cgi/bin/unicef/main.sql?menu=/publications/menu.hmtl&testo=downlo
ad-insert.sql?ProductID=362. 

باقات الجمال �فرسان، وذلك في الفترة العمر�ة من فتى يتم تشغ�لهم في س 19000) تقدر من�مة العمل الدول�ة أن أكثر من 36
سنة وغالبا ما يتم استقدام هؤالء الفت�ان من �اكستان ونقلهم إلى الشرق األوس� و�خاصة دول الخل�ج العر�ي. ان�ر:  11: 2

ن�مة العمل الدول�ة ) " تحالف دولي ضد العمالة القسر�ة، التقر�ر العالمي الملحق �إعالن مILO  )2005من�مة العمل الدول�ة 
 حول مباد� وحقوق العمل األساس�ة، جن�ف.

-http:www.ilo.org/dyn/declares/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD-BLOB?Var-
DocumentD=5059 

) لسنة 22) من القانون رقم (4جدير �الذ�ر أن دولة ق�ر قد ح�رت استغالل األ�فال في سباقات الهجن، �موجب المادة (
 ح�ر جلب وتشغ�ل وتدر�ب و�شراك األ�فال في سباق الهجن. ، في شأن 2005
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األعمال الزراع�ة والخدمة المنزل�ة، و�نما يتم استغاللهم في �عض وال �قف تشغ�ل النساء واأل�فال عند حد 
 ) 37األعمال الخ��رة، بل شديدة الخ�ورة، مثل صناعة األلعاب النار�ة والثقاب ومناجم الفحم.(

المنزل�ة �ات األكثر انتشارا في العالم، ح�ث يتم استغاللهم  الخدمةب�د أن استغالل النساء واأل�فال في   
ام �أعمال منزل�ة �التن��ف وال�هي والكي واالعتناء �أبناء صاحب المنزل، �اإلضافة إلى تنف�ذ أوامر في الق�

أهل المنزل، مهما �انت صعو�تها بدون تأخ�ر أو تقص�ر، وقد �شتغلون في الخدمة المنزل�ة �أجر زه�د أو 
عدد النساء واأل�فال الذين بدون أجر مقابل المأكل أو المس�ن. و�ؤ�د البعض أنه من المستح�ل إحصاء 

�عملون في الخدمة المنزل�ة، إذ أنهم محجو�ون وراء أبواب المنازل، وغالبا يتم استغالل اإلناث من األ�فال في 
الخدمة المنزل�ة و�عملون �شرو� شب�هة �شرو� العبود�ة، و�حرمون من أ�س� حقوقهم، مثل حق التعل�م، والع�ش 

 ).38االستغالل الجنسي أو الجسد� أو النفسي.( في دفء عائالتهم، والحما�ة من
ومما �ساهم في تفاقم �اهرة استغالل النساء واأل�فال في العمالة المنزل�ة أن قوان�ن العمل ال تشمل    

بن�اق ت�ب�قها عمال المنازل أو الخدم في الب�وت، واعتبرتهم مستثن�ن من أح�ام قانون العمل مما يتر�هم 
ر��ة المتحدة على توف�ر أفضل )، لذلك حرصت دولة اإلمارات الع39عرضة لالستغالل من أر�اب المنازل.(

                                                           
ألف �فل �عملون في مدينة �اس الهند�ة في صناعة الثقاب واأللعاب النار�ة،  45) ح�ث يذ�ر البعض أن هناك ما �قرب من 37

تلزم شحنهم في وهما من أخ�ر الصناعات، و�تم تجم�ع هؤالء األ�فال من عدة منا�ق قرو�ة �ع�دة عن م�ان العمل مما �س
 حافالت �األنعام والدواب، و�تم تشغ�لهم من الثالثة أو الخامسة صباحا إلى التاسعة مساًء.

 .125، ص 307هـ، عدد 1401د/ حسن فر�د أبو غزالة، �اهرة اض�هاد األ�فال، مجلة الوعى اإلسالمي، رجب، -
-32، ص1) �2008�روت: منشورات الحلبى الحقوق�ة، ) ان�ر: �سام عا�ف المهتار، استغالل األ�فال، تحد�ات وحلول، (ب38

34. 
م، ح�ث أوردت المادة الرا�عة منه �وائف من العمال الذين ال 2003لسنة  12) من ذلك: قانون العمل الموحد في مصر رقم 39

 �خضعون ألح�ام قانون العمل وهم: 
 راد أسرة صاحب العمل الذين �عولهم فعال. أف-عمال الخدمة المنزل�ة ومن في ح�مهم. ج-العاملون �أجهزة الدولة. ب -أ

والقرارات الوزار�ة الجديدة المنفذة له،  2003لسنة  12ان�ر: د/عبد هللا مبروك، مباد� قانون العمل وفقا ألح�ام القانون رقم 
، ( بدون ناشر، وما �عدها، د/الس�د ع�د نايل، شرح قانون العمل الجديد 100، ص 4)، �2003(القاهرة: دار النهضة العر��ة، 

 وما �عدها. 71وتار�خ نشر) ص 
وقد أشار البعض إلى أن االتجار في صورة االستغالل في العمل من أشد أنواع االتجار صعو�ة، فعندما �مارس محل�ًا، على 

 غ�ر األ�فال، فمن المحتمل أن �صنف تحت م�لة انتهاكات قانون العمل التي قد �حمي الضح�ة أو ال �حم�ها.
See: Guinn (David E.), Defining the problem of trafficking: the interplay of U.S. law Donor and 
NGO Engagement and the local context in Latin America" op. cit., P: 6. 
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م في شأن عمال الخدمة 2017) لسنة 15حما�ة لهذه الف�ة من العمالة، فأصدرت القانون االتحاد� رقم (
ال يبس� حمايته على ف�ة  -كما ذ�رنا-المساعدة، �ح�ث يتالفى القصور في قانون العمل االتحاد�، والذ� 

 ساعدة أو المعاونة.الخدم المنزل�ة وغ�رهم من ف�ات العمالة الم
وتجدر اإلشارة إلى أن أهم ما جاء بهذا القانون في مجال استقدام العمال وتشغ�لهم ما نص عل�ه من     

أفعال مح�ورة من أهمها: عدم التم��ز ب�ن العمال على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين... إلى 
جسد�ًا، ومنع العمل الجبر� للعامل أو أ�ة ممارسة لعمل آخره، وعدم التحرش �العامل، جنس�ًا أو لف��ًا أو 

 من القانون). 3يدخل في إ�ار االتجار �البشر (المادة 
كما أن القانون أورد العديد من االلتزامات في حق م�تب االستقدام، من أهمها: إعالم العامل قبل   

ن معاملته وعدم تعر�ضه للعنف (المادة استقدامه من دولته بنوع العمل و�ب�عته ومقدار األجر الشامل، وحس
 من القانون). 4

وخ�را فعل المشرع اإلماراتي �النص على صورة الخدمة قسرا ضمن أش�ال االستغالل الم�ون للغرض   
م، 2006) لسنة 51األساسي من أفعال االتجار �البشر والمنصوص عل�ها في المادة األولى من القانون رقم (

 ) 40م.(2015) لسنة 1) من القانون رقم (1م�ررا ( )1والمعدلة �المادة (
من القانون الف�درالي   1589بند  77فقرة  18كما يالح� أن المشرع األمر��ي قد عاقب في المادة   

  Peonageعلى االستغالل المتعلق �العمل في الصور التال�ة: العمل القسر� مقابل صك دين 
 Forcedأو العمل الجبر�   Involuntary Servitudeال�وع�ةالخدمة القسر�ة غ�ر   Slaveryاالسترقاق
Labor. 

اإلماراتي و�ذلك القانون األمر��ي لم يوردا تعر�فًا للسخرة أو العمل  القانون تجدر االشارة إلى أن   
) من اتفاق�ة من�مة العمل الدول�ة الخاصة �العمل الجبر� رقم 2الجبر�، و�م�ن تعر�فه �الرجوع الى المادة (

�أنه "كل عمل أو خدمة تغتصب من أ� شخص تحت التهديد �أ�ة عقو�ة، ولم يت�وع  1930لسنة  29
للق�ام �ه" ومن ثم يتم�ز العمل الجبر� �انتفاء حر�ة الشخص في الق�ام بهذا العمل، ح�ث يتم تحت  الشخص

المال�ة، إبالغ الشر�ة، أو سل�ات  العقو�اتتأث�ر اإلكراه الماد� أو المعنو�، من صور ذلك: التهديد �الحجز، 
 الهجرة والترح�ل، أو الحرمان من ال�عام، إلى غ�ر ذلك.

إذ إن مفهوم الخدمة يتضمن التزام  الجبر� عن الخدمة القسر�ة العملالبعض إلى اختالف كما �ش�ر   
الخادم بتقد�م خدمات للغ�ر، والتزامه �الع�ش في ملك�ة الغ�ر، واستحالة تغ��ر حالته، �ل ذلك يتم تحت تأث�ر 

                                                           
ر، ح�ث ذ�رت م في المادة الثان�ة منه عند تعر�� االتجار �البش2010لسنة  64) في نفس الس�اق القانون المصر� رقم 40

 "واستغالل األ�فال في ذلك وفي المواد اإل�اح�ة أو السخرة أو الخدمة قسرا.....".
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) �ما أوضحناه 41االسترقاق.( اإلكراه الماد� أو المعنو�، لذلك نجد مفهوم الخدمة القسر�ة مرتب� أكثر �مفهوم
 سا�قًا. 

م رجل أعمال �ور� �ارتكاب جر�مة الخدمة 2003القضاء األمر��ي أدان عام جدير �الذ�ر  أن   
القسر�ة من صور جرائم االتجار �البشر لق�امه بتع��ن س�دات من الص�ن وف�تنام للعمل في مصنع للمال�س 

ة الواردة �العقد إلجبارهن على البقاء في الخدمة، وفرض الرقا�ة �ملكه، ثم ق�امه �استخدام الجزاءات المال�
�ما أدان  )42عل�هن في مجمع المصنع، ومنع ال�عام عنهن �عقو�ة، والسماح �استخدام القوة عند مقاومتهن.(

عامل من الم�س�ك وجوات�ماال في  700م أصحاب شر�ة زراع�ة في فلور�دا �استغالل أكثر من 2000عام 
ص�ل الحامضة، ح�ث استخدمت الشر�ة التهديد �القوة إلجبارهم على العمل مقابل أجر ض��ل جني المحا

أصحاب الشر�ة على جر�مة االتجار  Ramosوأح�انا بدون دفع األجر، وقضت المح�مة �معاقبة اإلخوة 
 )43�البشر في صورة العمل الجبر�.(

أخت�ن من الكام�رون وزوج�هما، �جر�مة م أدان القضاء األمر��ي 2001كما أشرنا إلى أنه في عام   
االتجار �البشر في صورة االستغالل ��ر�ق الخدمة القسر�ة، لق�امهم بتجن�د فتات�ن من الكام�رون إحداهما تبلغ 

سنة، للعمل في الخدمة المنزل�ة في منزلهما في واشن�ن، ثم قام المتهمان  17سنة واالخر�  14من العمر 
ساعة يوم�ًا، دون دفع أجر لهما، وتحت  14زلهم، و�جبارهما على العمل أكثر من �احتجاز الفتات�ن في من
 )44تأث�ر التهديد والعنف.(

وفي مجال النشا� الس�احي �م�ن القول بتصور تشغ�ل الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة للنساء واأل�فال   
و�افة األعمال التي تدخل ضمن قسرا في الخدمات الس�اح�ة مثل أعمال التن��ف، وال�بخ، والغس�ل، والكي 

 خدمة عمالء ونزالء المنشآت الس�اح�ة.
وقد تلجأ هذه المنشآت إلى تشغ�ل ف�ات مع�نة من النساء واأل�فال، وهم ممن ال �صلحون ألعمال   

الترف�ه الجنسي للعمالء أو النزالء أو سائحي الجنس، �ما لو �انت ضح�ة االتجار قد تجاوزت سنا مع�نة، أو 

                                                           
د/ فت�حة محمد قورار�، المواجهة الجنائ�ة لجرائم االتجار �البشر، دراسة في القانون اإلماراتي المقارن، مجلة الشر�عة والقانون، ) 41

 .224العر��ة المتحدة، ص: .، جامعة اإلمارات 2009، 40، العدد 23السنة 
42) LAUREL FLETCHER (K. B), STOVER ( E) and LIZE (S), Hidden Slaves Forced Labour in 
United States, by free slaves, Washington, D.C. and the Human Rights Center of the University 
of California, Berkeley, Journal of International Law, 2005, Vol. 23, P: 54. 
43) ibid,  p. 55. 
44) ibid., p.56. 
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ها الوهن والضعف، أو أصابتها حادثة ذهبت �جمالها، وأفقدتها جاذب�تها، إلى غ�ر ذلك من األسباب التي أصاب
 قد تمنع استغالل الضح�ة في أعمال االستغالل الجنسي.  

 
 الفرع الثالث

جرائم استقطاب أو است�دام أو تجن�د أو نقل أو إيواء أو استقبال أو تسل�م أو استالم ضحا�ا 
 االتجار

 
، أو 2000ورد النص على هذه الصور اإلجرام�ة في تعر�فات االتجار �البشر، سواء في برتو�ول �ال�رمو   

�التشر�عات الو�ن�ة للدول، ومنها القانون اإلماراتي ون��ره المصر� واألمر��ي، وذلك �ما عرضنا في الم�لب 
تتمثل في ق�ام تشر�ع �إضافة صورة لم التمه�د�، مع مالح�ة أن ثمة اختالفات �ف�فة ب�ن هذه التعر�فات، 

ترد في غ�ره، من ذلك: صورة االستق�اب التي نص عل�ها القانون اإلماراتي دون األمر��ي والمصر�. ونعرض 
 ف�ما يلي لهذه الصور واألفعال اإلجرام�ة على النحو التالي:

 
 االستقطاب أو االست�دام أو التجن�د: -أوالً 
 
) استق�َب �ستق�ب، اسِتق�اً�ا، فهو ُمْسَتْقِ�ب، والمفعول ُمْسَتْقَ�ب، �قال: 45يراد �االستق�اب لغة(   

استق�ب الناَس: أ� جمعهم إل�ه وصار لهم مرجًعا وق�ًبا، و�قال: استق�ب اآلراَء: جمعها حول رأ�ه ور�َّزها 
اد لشغل الو�ائف عل�ه، ومنها استق�اب  المو�ف�ن: أ� مجموعة اإلجراءات واألسال�ب الخاصة �اجتذاب األفر 

اجتذاب الضحا�ا واستدراجهم �غرض الس��رة عل�هم  الخال�ة. وفي مجال االتجار �البشر عرفه البعض �أنه
)، ونعتقد أن المشرع أحسن صنعا �استخدام مص�لح "استق�اب" للداللة على أن الجناة يبذلون 46بوسائل عدة(

إلقناعهم �القدوم إلى الدولة، والس��رة عل�هم �األسال�ب الجهد في جمع ضحا�ا االتجار، و�قدمون لهم االغراءات 
 والوسائل المختلفة ومنها الخداع واالحت�ال والوعد �مزا�ا مال�ة �غرض استغاللهم في أش�ال االستغالل المختلفة.

) من استخدَم  47وما يوضح داللة االستق�اب أن المشرع اإلماراتي أعقبه �مص�لح "االستخدام" وهو لغة(   
اّتخذه خادًما وجعله  ستخدم، استخداًما، فهو مستخِدم، والمفعول مستخَدم،  �قال: استخدم  فالٌن فالًنًا أ��

                                                           
45) https://www.almaany.com/ar/dict/ar- / 

 .  35) عبد الكر�م محمد علي سع�د، مرجع سابق، ص 46
47 https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 
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أو عّ�نه في و��فة، ومنها لف� "مستخدم" في قانون العقو�ات للتم��ز عن المو�ف العام، و�راد �ه من  �خدمه،
بشر �عرف �أنه االنتفاع �ضحا�ا االتجار يتم تع��نه أو تشغ�له في شر�ة خاصة. وفي مجال االتجار �ال

واالستفادة �خدماتهم في أوجه وأش�ال االستغالل المنصوص عل�ها، �غرض تحق�ق أر�اح هائلة الس�ما في 
 مجال االستغالل الجنسي.

) من جنََّد �جنِّد، 48وما يوضح داللة االستخدام أن المشرع اإلماراتي أعقبه �مص�لح "التجن�د" وهو لغة(  
�ًدا، فهو ُمجنِّد، والمفعول ُمجنَّد، �قال: َجنََّد الُجُنوَد: َص�ََّرُهْم ُجُنوًدا َوَه�ََّأُهْم ِلَذِلَك، أ� جمعهم وحشدهم تجن

وفي مجال االتجار �البشر �عرف �أنه "ت�و�ع األشخاص داخل الحدود الو�ن�ة أو خارجها سواء تم وجهزهم. 
 ). 49قسر�ة، �قصد االتجار بهم"( ذلك عن �ر�ق استخدام وسائل قسر�ة أو غ�ر

وجدير �الذ�ر أن المص�لحات الثالثة السا�قة تدور حول فكرة جذب ضحا�ا االتجار والس��رة عل�هم    
 �غرض استغاللهم، و�تب�ن ذلك من تسلسل عرضها في تعر�� االتجار �البشر.

 
 النقل أو الترح�ل أو اإليواء أو االستقبال:  -ثان�اً 

 
له من 50لغة( �النقليراد     ) نَقَل  َينُقل،  َنْقًال، فهو  ناِقل، والمفعول  َمْنقول، �قال:  َنَقَل  الشيَء : حوَّ

موضع ِإلى موضع، َنَقَل َجِر�حًا: َحَمَلُه. وفي مجال االتجار �البشر �عرف �أنه حمل الشخص ضح�ة االتجار 
ل ذات الدولة، و�شتر� في ق�ام جر�مة االتجار في من دولته ونقله إلى دولة أخر�، أو من م�ان إلى آخر داخ

صورة النقل أن يتم نقل الضح�ة جبرًا عن إرادته، �استخدام أ� من وسائل اإلكراه والقسر، الس�ما التهديد �القوة 
أو استعمالها أو االخت�اف، وغ�ر ذلك، ب�نما �ستو� في ق�ام الجر�مة نقل الضح�ة ودخوله الدولة �ش�ل مشروع 

                                                           
48) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 .87سابق، ص مرجع ، ) ان�ر: عادل ماجد49
يتم تخص�ص الجانب األكبر منه، على سب�ل  ،و�فترض هذا الرأ� أن التجن�د لألشخاص �صفة عامة يتم بتقد�م قرض للضح�ة

المثال ألهل الضح�ة مع الوعد بو��فة �م�ن أن تدر العائد الكافي لتسديد القرض واالدخار أو بدء مشروع للعمل عند العودة 
ماني بوصول الضح�ة الى بلد المقصد، ح�ث ال تجد العمل الذ� وعدت �ه أو تلحق �عمل ال ��في للو�ن، وتتبخر �ل تلك األ

لتسديد قرضها، وتحت ال�روف القسر�ة أو اإلكراه تمارس أعماال غ�ر مشروعة تحت الضغ� المتواصل من المستغل�ن، ومن ثم 
ف� "التجن�د" في القانون الداخلي الخاص �م�افحة االتجار يذهب هذا الفقه إلى أن األحر� �المشرع الو�ني أن يتجنب استخدام ل

 �البشر.
50) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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)، إذ العبرة �الغرض من الدخول، �ح�ث تقوم الجر�مة في حق الجاني إذا �ان غرضه 51ر مشروع(أو غ�
 استغالل الضح�ة في أ� من أش�ال االستغالل المنصوص عل�ها.

ل، والمفعول ُمرحَّل، �قال:52لغة( �الترح�لو�راد     ل، ترح�ًال، فهو ُمرحِّ َل ُيرحِّ َرّحَلُه: جعله  يرحل،  ) رحَّ
َأَمَر ِبَتْرِح�ِلِه: َفَرَض الرَِّح�َل َعَلْ�ِه. وفي مجال االتجار �البشر �عرف �أنه تحو�ل شخص من م�ان إلى �قال: 

آخر قسرًا ل�تم استغالله �أ� من أش�ال االستغالل المنصوص عل�ها، و�رادف الترح�ل مص�لح اإل�عاد القسر� 
) وتش�ر 53إلى دولة أخر�، وهي دولة االستغالل.( لضح�ة االتجار، �ح�ث يتم إ�عاده من دولة المقصد السابق

خرائ� حر�ة ضحا�ا االتجار �البشر أن الجناة �قومون بنقل الضحا�ا من دولهم إلى دولة أخر� تسمى دولة 
العبور أو الترانز�ت، ثم يتم ترح�لهم أو إ�عادهم من دولة العبور إلى دولة االستغالل، ح�ث يتم استغاللهم في 

 الجنس�ة داخل المنشآت الس�اح�ة التي توفر هذه األعمال لعمالئها.  أعمال الس�احة
) آَو� يؤو� إيَواًء، فهو آٍو، والمفعول مأوّ�، �قال: آو�  فالًنا إل�ه: ضّمه إل�ه، 54لغة( �اإليواءو�راد    

و� إل�ه ضح�ة أس�نه وأنزله م�م�ن�ا عنده. وفي مجال االتجار �البشر �عرف �أنه ق�ام الجاني بتدب�ر م�ان يؤ 
االتجار، و�س�نه ف�ه، و�تحقق ذلك �إخفاء الضح�ة عن أن�ار الناس والسل�ات تمه�دا إما لترح�له من دولة 
العبور إلى دولة االستغالل، وقد يتم إيواء الضح�ة في م�ان ما تمه�دا الستغالله في ذات الدولة، وتقوم الجر�مة 

 ).  55ان آخر(سواء تم إيواء الضح�ة في منزل الجاني أو م�
) استقبَل �ستقبل، اْسِتقباًال، فهو ُمْستقِبل، والمفعول ُمْستقَبل، �قال: اْسَتْقَبَلُه: 56لغة( �االستقبال وأخ�را يراد   

ًبا �ه. وفي مجال االتجار �البشر �عرف �أنه تلقي الجناة ضح�ة االتجار فور وصوله إلى بلد العبور  َلِقَ�ُه ُمَرحِّ
وقد �قوم الجاني �إيواء الضح�ة فترة من الزمن، �ما قد �قوم بنقله من م�ان إيوائه إلى م�ان  أو بلد االستغالل،

آخر، هذا مع مالح�ة أن مسؤول�ة الجاني عن جر�مة االتجار �البشر تقوم في حقه �مجرد تلق�ه الضح�ة فور 
 ).57وصوله، دون اشترا� أن �قوم �إيوائه أو نقله(

ت السا�قة "النقل" أو "الترح�ل" أو "اإليواء" أو "االستقبال" تدور �لها حول جدير �الذ�ر أن المص�لحا   
فكرة نقل شخص من م�ان إلى آخر سواء داخل الحدود الو�ن�ة للدولة أو خارج هذه الحدود إلى دول أخر� 
                                                           

 .36، 35) عبد الكر�م محمد علي سع�د، مرجع سابق، ص 51
52) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 .36) عبد الكر�م محمد علي سع�د، مرجع سابق، ص 53
54) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 36) عبد الكر�م محمد علي سع�د، مرجع سابق، ص 55
56) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 .37) عبد الكر�م محمد على سع�د، مرجع سابق، ص 57
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)، فقد انتشرت أعمال خ�ف 58واالحتفا� �ه فترة مع�نة في م�ان مع�ن تمه�دا لنقله الى م�ان االستغالل(
الفت�ات من قبل عصا�ات إجرام�ة من�مة، تحترف  خ�ف األ�فال الس�ما الفت�ات من ضحا�ا الحروب 
واالشتباكات المسلحة، أو ضحا�ا الكوارث ال�ب�ع�ة، واستقبالهم من قبل أفراد ينتمون إلى عصا�ات إجرام�ة 

االستغالل أورو�ا أو أمر��ا، �غرض استغاللهم في أعمال  أخر� تقوم �إيوائهم في م�ان ما، ثم نقلهم إلى دول
س�احة الجنس، في �عض المنشآت الس�اح�ة التي تسعى إلى اجتذاب سائحي الجنس �شتى ال�رق، دون الن�ر 

 إلى ما �ص�ب هؤالء األ�فال من أضرار تحتاج جهود مضن�ة للتغلب عل�ها وعالجها. 
 
 التسل�م واالستالم:    -ثالثا

 
في مجال االتجار �البشر ق�ام الجاني بتقد�م الضح�ة إلى شخص آخر يتولى إما نقله أو  �التسل�ميراد    

إيواءه أو ترح�له أو استغالله، ومعنى ذلك أن فعل الجاني في صورة التسل�م �قف عند حد تقد�م الضح�ة إلى 
 � من صور جرائم االتجار �البشر.غ�ره، دون اشترا� استتباع فعله �أفعال أخر�، تدخل في مفهوم صورة أخر 

الصورة المعاكسة لفعل التسل�م، أ� أن األخ�ر �فترض األول، �معنى أن تسل�م الضح�ة  االستالم�عد    
من قبل الجاني �فترض بداهة ق�ام الشخص اآلخر �استالم الضح�ة، أ� أن التسل�م واالستالم ضدين، مثل 

د شراء، أ� أن هناك �ائع �قابله وجود مشتر. ونعتقد في حسن مسلك الب�ع والشراء، فكما أن الب�ع �فترض وجو 
المشرع اإلماراتي ون��ره المصر� في النص على صورتي التسل�م واالستالم، �ح�ث ال �سمح للجاني أن �فلت 

 من العقاب إذا قام شخص �صورة وقام الجاني �الصورة المقابلة.   
د أحسن صنعًا ح�ن أضاف عبارة "�اعتباره رق�قًا" ل�ستبعد �ل تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصر� ق   

أش�ال التسل�م واالستالم التي ��ون محلها فتاة على أ� اعتبار آخر، ومن ثم إذا �ان التسل�م أو االستالم أل� 
غرض، أو على اعتبار ارتكاب فعل ما في حق الفتاة أو ذو�ها، �من يتسلم فتاة لغرض �لب فد�ة من أهلها، 

و من يتسلم فتاة تتجاوز الخامسة عشرة إلشباع رغبته الجنس�ة، مع مالح�ة أن المشرع لم �حدد المقصود أ
م الموقعة في جن�ف �أنه 1926�الرق، و�م�ن تعر�فه �الرجوع إلى المادة األولى من االتفاق�ة الخاصة �الرق 

�لها أو �عضها." وقد عرفت "حالة أو وضع�ة أ� شخص تمارس عل�ه السل�ات الناجمة عن حق الملك�ة 

                                                           
، د/ فت�حة 88، مرجع سابق، ص ان�ر: عادل ماجد، م�افحة جرائم االتجار �البشر في االتفاق�ات الدول�ة والقانون الو�ني )58

 .196-192محمد قورار�، المواجهة الجنائ�ة لجرائم االتجار �البشر، مرجع سابق، 
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الرق�ق �أنه "شخص �عمل في خدمة شخص آخر ول�ست له حر�ة االمتناع  1973الجمع�ة المناهضة للرق 
 ).59عن الق�ام �العمل"(

 تطب�قات قضائ�ة:
س�دة �ارتكاب جر�مة من جرائم االتجار م 2011تجدر اإلشارة إلى أن القضاء اإلماراتي قد أدان عام    

قامت �استدراج المجني عل�ها وأخر�ات من الجنس�ة الفلب�ن�ة المب�نة أسماؤهن �األوراق إلى إقل�م �البشر �أن 
الدولة، �االستعانة �آخر�ن مجهول�ن من الجنس�ة الفلب�ن�ة، وموا�ني الدولة عن �ر�ق الح�لة والخداع، �أن 

ألعمال المشروعة �مقابل ماد� قامت �إيهامهن �استقدامهن للعمل في الدولة ��اه�ات �عام، وغ�رها من ا
كب�ر، واستعملت التهديد والتعذيب النفسي �حجزهن واستبقائهن �الشقق المب�نة �األوراق، وحجز وثائق سفرهن، 
�قصد استغاللهن �جم�ع أش�ال االستغالل الجنسي، و�جبارهن على ممارسة الدعارة مع الغ�ر على النحو 

اشتر�تا ��ر�ق االتفاق والمساعدة مع المتهمة األولى في ارتكاب  �ما أدان س�دت�ن �أن .المب�ن �األوراق
) �أن اتفقتا معها على ذلك وساعدتاها، �أن قامتا �استقبال المجني 2، 1الجر�مت�ن موضوعي التهمت�ن (أوًال 

عل�هن، سالفات الذ�ر، حال وصولهن للدولة، ونقلهن إلى الشقق سالفة الب�ان، وحجزهن واستبقائهن بتلك 
لشقق، واالتفاق مع األشخاص الراغب�ن في ممارسة الدعارة، ونقل المجني عل�هن إلى أماكن تواجد هؤالء ا

 ).60األشخاص، وتحص�ل المبالغ المتحصلة منها، فتمت الجر�متان بناء على هذا االتفاق، وتلك المساعدة. (
ئم االتجار �البشر، وذلك كما أدانت مح�مة تم��ز دبي شخصا ارتكب (مع آخر هارب) جر�مة من جرا   

�أن استغال ضعف المجني عل�ها، وعدم معرفتها ل�روف البالد، وجنداها بواس�ة التهديد والضرب �قصد 
استغاللها جنسً�ا، وحجزاها وحمالها على العمل في مجال الدعارة من خالل ممارستها الجنس مع الراغب�ن من 

ح�مت مح�مة أول درجة �معاقبة المتهم  8/5/2008، و�تار�خ �رفهما دون تم��ز، على النحو المب�ن �األوراق
�السجن مدة خمس سنوات عن التهمة األولى (مواقعة المجني عل�ها �اإلكراه والتهديد) و�السجن مدة خمس 
سنوات عن التهم من الثان�ة (االتجار �البشر) حتى األخ�رة و��عاده عن البالد، ولم ترتض الن�ا�ة العامة هذا 

ح�مت المح�مة في موضوع  20/7/2008م، و�تار�خ 3013/2008ف�عنت عل�ه �االست�ناف رقم الح�م 

                                                           
) بن�ام�ن وت��ر "الرق، ضمن دراسات حول الوثائق العالم�ة واإلقل�م�ة، المجلد الثاني، حقوق اإلنسان، إعداد، د/محمود شر�� 59

 . 198، ص2م) �1998�س�وني وآخرون، (ب�روت: دار العلم للمالي�ن،
 نشور على موقع قوان�ن الشرق.، م9/3/2011قضائ�ة، بتار�خ  2011لسنة  53) مح�مة النقض، إمارة ابو�بي، ال�عن رقم  60

http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1841931 
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االست�ناف �إلغاء ما قضى �ه الح�م المستأنف من عقو�ة، والقضاء مجدًدا �معاقبة المتهم �السجن مدة عشر 
 ).61ده عن الدولة(سنوات عن التهمة األولى، و�السجن مدة عشر سنوات من التهمة الثان�ة حتى األخ�رة و��عا

وآخر متوفى (هو زوج المتهمة -م، المتهم�ن جم�عًا الرتكابهم 2013كما أدان القضاء المصر� عام  
جر�مة االتجار في البشر �أن تعاملوا في أشخاص �ب�ع��ن المجني عل�هن .......، .......، .......  -األولى)

د�ة، و�ان ذلك استغالال لحالة الضعف وحاجة �أن استخدموهن في أعمال الدعارة للحصول على منافع ما
المجني عل�هن، و�ع�اء �عضهن والوعد �إع�اء الباق�ات مبالغ مال�ة. ونفاذا لذلك تم توز�ع األدوار ب�نهم �أن 
ه�أ المتهمان األول والمتوفى مس�ن�ن خاص�ن بهما لممارسة الدعارة، واستق�ب المتهمان الثان�ة والثالث راغبي 

 ).62س�ة من الرجال من عرب الخل�ج والمجني عل�هن من الفت�ات المصر�ات(المتعة الجن
 

 المطلب الثاني
 األح�ام الم�تر�ة لجرائم االتجار �الب�ر التي تقع من ال�ر�ات والمن�آت الس�اح�ة

 
جدير �الذ�ر أن جرائم االتجار �البشر التي يتصور ارتكابها من الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة تجمع  

أح�ام مشتر�ة، تعد من الخصائص المم�زة لهذه النوع�ة من الجرائم، وسوف نعرض لهذه األح�ام على ب�نها 
 النحو التالي:

 
 
 
 

                                                           
، منشور على 2008-8-31 قضائ�ة بتار�خ  2008 : لسنة 305 : ال�عن رقم | األح�ام الجزائ�ة -) مح�مة تم��ز دبي،  61

 الرا�� االلكتروني: 
http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1094425 

قضائ�ة بتار�خ  82لسنة :  6772جنائي | ال�عن رقم :  -مح�مة النقض  -) جمهور�ة مصر العر��ة، أح�ام غ�ر منشورة  62
 ، منشور على الرا�� االلكتروني:14-11-2013: 

http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#335866 
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 الفرع األول
�ارتكاب صورة ق�ام مسؤول�ة ال�ر�ات أو المن�آت الس�اح�ة عن جر�مة االتجار �الب�ر 

 واحدة من صور االتجار
 

ر�مة االتجار �البشر �الن�ر إلى ر�نها الماد� أن ثمة عرضنا ف�ما سبق عند الحديث عن �ب�عة ج 
رأ� فقهي ير� أن هذه الجر�مة ينبغي أن تفهم على أنها سلسلة من األفعال اإلجرام�ة ال على أنها فعل إجرامي 
واحد �مفرده، �ح�ث �ش�ل �ل من تلك األفعال جر�مة مستقلة. ولكن ال �فهم من ذلك أنها تعتبر جر�مة متتا�عة 

عال؛ ألن األخ�رة تقوم �أفعال متعددة ومتماثلة �جمع ب�نها وحدة الحق المعتد� عل�ه ووحدة الغرض األف
اإلجرامي، في ح�ن نالح� أن جر�مة االتجار �البشر تقوم �أفعال متعددة ولكنها غ�ر متماثلة، ففعل تجن�د 

أو غ�ر ذلك من األفعال التي تقع األشخاص �ختلف تماما عن فعل النقل أو الترح�ل أو االستقبال أو التسل�م 
 )63.(على شخص المجني عل�ه

وذ�رنا أنه من جانبنا ال نعتقد صواب الرأ� السابق؛ على اعتبار أن هذا الرأ� تعامل مع الجر�مة على 
أنها م�ونة من أفعال إجرام�ة متعددة، وتقع من ارتكاب هذه األفعال �ش�ل متسلسل، �معنى أن الجناة �سألون 

االتجار �البشر إذا قاموا �االستق�اب ثم االستخدام ثم التجن�د ونحوها.. متي وقعت �قصد االستغالل  عن جر�مة
��ل أش�اله، ولكن مما ال شك ف�ه أن الرأ� السابق ال �صدق على جر�مة االتجار �البشر إذا اتخذ الفعل ف�ها 

في ذاته جر�مة �عاقب عل�ها الجاني،  صورة ب�ع الشخص أو شرائه أو عرضه للب�ع أو الوعد بهما؛ ألن الفعل
   وال �قوم على أفعال متعددة أو متتا�عة.

و�م�ننا التأك�د على أن ص�اغة تعر�� االتجار �البشر الوارد �المادة األولى من قانون م�افحة االتجار 
ر األفعال �البشر تش�ر �ما ال يدع مجاال للشك أن ص�غة الع�ف التي استخدمها المشرع اإلماراتي عند ذ�

اإلجرام�ة التي تعد اتجارًا �البشر تؤ�د على أن الجر�مة تقع في حق الجناة إذا ارتكبوا أ�ا من هذه األفعال، 
�ح�ث �سألون عن الجر�مة �املة إذا قاموا �االستق�اب أو االستخدام أو التجن�د أو النقل أو الترح�ل أو اإليواء 

    الب�ع أو الشراء أو الوعد بهما. أو االستقبال أو التسلم أو االستالم، أو
وعل�ه ننتهي إلى ق�ام مسؤول�ة الشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة عن جر�مة االتجار �البشر إذا قامت 
الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة �استق�اب ضح�ة االتجار أو نقلها أو إيوائها أو استقبالها أو تسلمها أو استالمها 

ستق�اب إحد� فت�ات من شرق آس�ا أو �قصد االستغالل، ومفاد ذلك مسؤول�ة الشر�ة الس�اح�ة التي تقوم �ا
من إحد� الجمهور�ات السوف��ت�ة للعمل في المجال الس�احي، ثم يتم تسل�مها إلى منشأه س�اح�ة، فندق أو قر�ة 
                                                           

 .75عادل ماجد، مرجع سابق، ص )63
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س�اح�ة �ح�ث تقوم بتجن�دها أو استخدامها في أعمال مناف�ة لآلداب بواس�ة التهديد �القوة أو استعمالها أو غ�ر 
 واالخت�اف أو الخداع أو إساءة استغالل حالة الضعف التي تعاني منها الضح�ة.       ذلك من أش�ال القسر

ومن الثابت أن جرائم االتجار �البشر من الجرائم التي عدد ف�ها القانون اإلماراتي صور السلوك 
ر: استق�اب اإلجرامي، في المادة األولى من قانون م�افحة االتجار �البشر، ح�ث ذ�ر أنه �عد اتجارًا �البش

االشخاص، أو استخدامهم أو تجن�دهم أو نقلهم أو ترح�لهم أو إيواؤهم أو استقبالهم أو تسل�مهم أو استالمهم 
و�ذلك ب�عهم أو شراءهم أو الوعد �الب�ع والشراء، متى تم ذلك �أ� من الوسائل التي حددها المشرع، وهي 

لقسر أو االخت�اف أو االحت�ال أو الخداع أو إساءة التهديد �القوة أو استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال ا
استعمال السل�ة أو استغالل النفوذ أو إساءة استغالل حالة الضعف لضح�ة االتجار، فتقوم مسؤول�ة �ل من 

 الشر�ة والمنشأة الس�اح�ة عن جر�مة االتجار �البشر �ش�ل منفرد.  
 

 الفرع الثاني
 مع�نةارتكاب أفعال االتجار �الب�ر بوسائل 

 
من الجدير �الذ�ر أن قوان�ن م�افحة االتجار �البشر ومنها القانون اإلماراتي قد اشتر�ت ارتكاب أفعال   

االتجار �البشر بوسائل مع�نة، �ح�ث تنتفي الجر�مة إذا ارتكب الفعل اإلجرامي بدون هذه الوسائل، من تلك 
أو غ�ر ذلك من أش�ال القسر أو االخت�اف أو االحت�ال الوسائل التي نصت عل�ها: التهديد �القوة أو استعمالها 

أو الخداع أو إساءة استعمال السل�ة أو إساءة استغالل حالة الضعف أو �إع�اء أو تلقي مبالغ مال�ة أو مزا�ا 
 ).64لن�ل موافقة شخص له س��رة على شخص آخر(

لبشر بهذه الوسائل دل�ل على انتفاء ارادة وتجد هذه القوان�ن مبررًا لموقفها في أن ارتكاب أفعال االتجار �ا  
المجني عل�ه ضح�ة االتجار، وهو ما �ضفي على األشخاص محل االتجار وصف الضح�ة، ونعتقد أن في 
اشترا� ارتكاب أفعال االتجار بهذه الوسائل ما �م�زها عن الجرائم األخر� التي قد تتشا�ه معها، من ذلك: جرائم 

�ث تعاقب المرأة التي تمارس أفعال الفجور والدعارة بوصفها مسؤولة عن هذه ممارسة الفجور والدعارة، ح
األفعال، و�عاقب من �حرضها أو �عاونها على ممارستها بوصف الشر�ك �التسبب. أما �النسبة لجرائم االتجار 

ارة ولكنها ال �البشر في صورة االستغالل الجنسي، ح�ث يتم استخدام المرأة أو تجن�دها في أفعال الفجور والدع

                                                           
 .207-196د/ فت�حه محمد قورار� ، مرجع سابق، صان�ر في توض�ح هذه الوسائل:   )64

-Gallagher (A.T.), The International law of Human Trafficking, op. cit., P: 31-33. 
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تسأل عن هذه األفعال، لكونها مجن�ا عل�ها، أ� ضح�ة م�رهة على ممارسة هذه األفعال �الوسائل المنصوص 
 عل�ها، و�سأل من �جندها أو �ستخدمها عن جر�مة االتجار �البشر بوصفه فاعال.

 
 تطب�قات قضائ�ة: 

�االنضمام إلى جماعة إجرام�ة  متهم�نم بدائرة رأس الخ�مة عدة  2015اتهمت الن�ا�ة العامة عام   
من�مة غرضها االتجار �البشر، واشتر�وا جم�عًا في استخدام وسائل االحت�ال والخداع على المجني عل�ها/ 

و�يهامها �إ�جاد فرصة عمل لها بدولة اإلمارات العر��ة المتحدة، و�ان ذلك الستقدامها من الخارج إلى ….. 
ل حالة ضعفها، �قصد استغاللها جنس�ًا، و�كراهها على ممارسة الدعارة عن �ر�ق داخل البالد، من أجل استغال

التعد� عل�ها �الضرب، وتهديدها �القتل مرتكب�ن بذلك جر�مة االتجار �البشر على النحو المب�ن �األوراق، �ما 
وآخر مجهول عن  وحرموها من حر�تها، وذلك بواس�ة المتهمت�ن األولى والثالثة… احتجزوا المجني عل�ها / 

�ر�ق تهديدها �القتل و�لحاق األذ� الجس�م بهاـ و�ان ذلك �قصد التعد� على عرضها وحملها على ارتكاب 
-جر�مة على النحو المب�ن �األوراق، �ما قاموا بواس�ة المتهمة األولى وآخر مجهول بتحر�ض المجني عل�ها 

لقاء ُجعل مالي عن �ر�ق اإلكراه والتهديد، و�ان  على ممارسة الدعارة مع آخر�ن دون تم��ز -سالفة الذ�ر
ذلك �أن قاموا �استبقائها �غ�ر رضاها في م�ان، وتهديدها �القتل والتعد� على سالمة جسدها �الضرب بواس�ة 

على البغاء وقاموا … المجهول، و�يذائها �قصد حملها على ارتكاب أفعال الدعارة، �ما أكرهوا المجني عل�ها / 
�غائها على النحو السالف ب�انه، �ما قاموا بنقل واستبقاء و�يواء المجني عل�ها سالفة الذ�ر من بلدها �استغالل 

إلى دولة اإلمارات العر��ة المتحدة وذلك �أن قام المتهمان الثالثة والرا�ع بنقل المجني عل�ها إلى ح�ث توجد 
جم�عًا لغرض استغاللها جنس�ًا �قصد إكراهها على  المتهتان األولى والثان�ة اللتان قامتا �إيوائها، واستبقوها

 ).65ممارسة الدعارة على النحو المب�ن �األوراق(
م �معاقبة متهم �جر�مة اتجار �البشر وح�مت عل�ه �السجن 2007وقضت مح�مة دبي االبتدائ�ة عام   

حالة ضعف المجني عل�ها لمدة خمس سنوات و��عاده عن الدولة، في واقعة تتلخص في ق�امه �إساءة استغالل 
الماد�ة، واتفاقه ��ر�ق الح�لة على ب�عها �مقابل نقد� �غرض استغاللها في ممارسة الدعارة؛ مما �ستوجب 

 ).66في شأن م�افحة االتجار �البشر( 2006لسنة  51) من القانون االتحاد� رقم 1،2،3،8إدانته �المواد (

                                                           
 ، منشور على موقع قوان�ن الشرق.124/2016قضائ�ة، بتار�خ  11لسنة  33) مح�مة تم��ز رأس الخ�مة، ال�عن رقم  65

http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1841931 

 جزاء. 2007لسنة  13200، في القض�ة رقم 2007د�سمبر  16بتار�خ مح�مة دبي االبتدائ�ة ) 66
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ص�ن ارتكبا جر�مة اتجار �البشر، وذلك �أن قاما �شراء المجني كما اتهمت الن�ا�ة العامة بدائرة بر دبي، شخ
من والدتها �العراق، �مبلغ قدره أر�عة مالي�ن دينار عراقي، وأحضراها للدولة مستغل�ن صغر  ----عل�ها/ 

سنها، وضعفها، وجنداها بواس�ة التهديد والضرب، �قصد استغاللها جنس�ًا �العمل في مجال الرقص والدعارة، 
ح�مت مح�مة أول درجة  22/12/2009بل حصولهما على منفعة على النحو الثابت �األوراق، و�جلسة مقا

�السجن لمدة ثالث سنوات و��عادهما عن الدولة، ولم يرتض المح�وم  -----و -----حضور�ًا �معاقبة 
�ا�ة العامة م. �ما �عنت الن24/12/2009ف�عنوا عل�ه �االست�ناف بتار�خ  -----، ----، -----عل�هم 

ح�مت المح�مة برفض  14/3/2010��لب تشديد العقو�ة. و�جلسة  3/1/2010في هذا الح�م بتار�خ 
، ----و ----االست�ناف المقام من المتهم�ن، وفي االست�ناف المقام من الن�ا�ة العامة �معاقبة المتهم�ن 

في هذا الح�م �التم��ز  ----عل�ها �السجن لمدة عشر سنوات و��عادهم عن الدولة، ف�عنت المح�وم  ----و
مرفق �ه مذ�رة �أسباب ال�عن موقع عل�ها من  12/4/2010�موجب تقر�ر مؤرخ بتار�خ  178/2010رقم 

 ).67محام�ها �لب ف�ها نقضه، انتهت مح�مة التم��ز إلى أن ال�عن على غ�ر أساس يتع�ن نفضه(
ة اختصاص مر�ز شر�ة القص�ص، شخصًا ارتكب بدائر  19/10/2009كما اتهمت الن�ا�ة العامة بتار�خ    

وذلك �أن  ------جر�مة االتجار �البشر ��ر�ق االحت�ال والخداع واستغالل حالة ضعف المجني عل�ها 
استقدمها المتهم األول من بلدها، �زوجة له، على أن تعمل �راقصة في دولة اإلمارات، وفور حضورها إلى 

ل، واحضرها إلى الدولة، واستغلها مع المتهم الثاني قسرا عن �ر�ق االعتداء سل�نة عمان استقبلها المتهم األو 
عل�ها �الضرب في ممارسة الدعارة مع آخر�ن، مقابل مبالغ مال�ة يتسلمها المتهم األول، و�سلمها للثاني على 

سنة ح�مت مح�مة أول درجة حضور�ا �معاقبة المتهم �الحبس لمدة  27/6/2010النحو الثابت، و�جلسة 
واحدة، ووضعه تحت مراقبة الشر�ة مدة مساو�ة لمدة العقو�ة المح�وم بها، و��عاده عن الدولة عما أسند إل�ه، 

) عقو�ات. و�عن المح�وم عل�ه في هذا 361�عد تعديلها وصف التهمة إلى استغالل أنثى المؤثمة �المادة (
ح�مت مح�مة االست�ناف حضور�ًا  3/8/2010�معرفة و��له، و�جلسة  30/6/2010الح�م �االست�ناف بتار�خ 

 16/8/2010بتأي�د الح�م المستأنف. و�عن المح�وم عل�ه في هذا الح�م �التم��ز الماثل �موجب تقر�ر مؤرخ 

                                                           
، منشور على 2010-5-3قضائ�ة بتار�خ :  2010لسنة :  178األح�ام الجزائ�ة | ال�عن رقم :  -) مح�مة تم��ز دبي  67

 الرا�� االلكتروني: 
http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1094425 
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مرفق �ه مذ�رة �أسباب ال�عن موقع عل�ها من محام�ه المو�ل �لب ف�ها نقضه، وانتهت إلى أن ال�عن برمته 
 ).68ع�ن الرفض(على غ�ر أساس ومن ثم فهو مت
م رجل أعمال هند� الجنس�ة قام بتع��ن فت�ات من نفس جنس�ته في 2000كما أدان القضاء األمر��ي عام 

م�عم �ملكه في �ال�فورن�ا، ثم ق�امه �اغتصابهن واجبارهن على العمل في الدعارة واستغاللهن جنس�ًا، وقد 
 ).69الجنسي( أدين �ارتكا�ه جرائم االتجار �البشر في صورة االستغالل

و�ذا �ان االمر �ذلك �النسبة لجرائم االتجار �البشر عمومًا، فإن األمر �ختلف �النسبة لجرائم االتجار 
�األ�فال خصوصًا، ح�ث نصت القوان�ن التي عاقبت على االتجار �األ�فال �عدم اشترا� استعمال أ� من 

 الوسائل السا�قة، ومن هذه القوان�ن:
. �عتبر اتجارًا �البشر، 2) على أنه: 2) بند (1) م�ررًا (1: في المادة (م2015) لسنة 1( القانون االتحاد� رقم

 ولو لم ين�و على استعمال أ� من الوسائل المب�نة في الفقرة السا�قة ما يلي: 

 استخدام �فل أو نقله أو ترح�له أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل. .ت

) �قولها "وال �شتر� لتحقق االتجار �األ�فال أو عد�مي 3: في المادة (م2010لسنة  64القانون المصر� رقم 
 )70أ) من هذا القانون"(/1األهل�ة استعمال أ�ة وس�لة من الوسائل المب�نة في المادة (

�قولها "تجن�د أو نقل أو ترح�ل أو إيواء أو استالم  1591بند  18من المادة  77القانون األمر��ي في الفقرة 
فل أو إع�اء مبالغ مال�ة للحصول على موافقة شخص له س��رة على �فل لغرض االستغالل �ش�ل أ� �

 )71اتجارًا �األشخاص، �غض الن�ر عما إذا �انت الوسائل المنصوص عل�ها في المادة األولى قد استخدمت".(

                                                           
، منشور على 2010-9-20قضائ�ة بتار�خ :  2010لسنة :  413األح�ام الجزائ�ة | ال�عن رقم :  -) مح�مة تم��ز دبي  68

 الرا�� االلكتروني: 
http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1094425 
69) LAUREL FLETCHER (K. B), STOVER ( E) and LIZE (S), Hidden Slaves Forced Labour in 
united States, by free slaves, op. cit., P:54. 

 م في شأن م�افحة االتجار �البشر.2011لسنة  15) من القانون الق�ر� رقم 2/3) �قابل ذلك نص المادة (70
في شأن م�افحة االتجار �األشخاص في فقرتها (ب) على أنه  2008لسنة  1ر�ني رقم ) من القانون البح4نصت المادة () 71

"�عتبر من قب�ل االتجار �األشخاص تجن�د أو نقل أو ترح�ل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى �ان ذلك �غرض 
 لفقرة السا�قة.إساءة استغاللهم ولو لم �قترن الفعل �أ� من الوسائل المنصوص عل�ها في ا
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�البشر عموما تقوم على ارتكاب صور السلوك اإلجرامي  االتجارومؤد� ذلك أنه إذا �انت جرائم    
�الوسائل التي نصت عل�ها قوان�ن م�افحة االتجار �البشر، تلك الوسائل التي تحمل في مضمونها عدم رضى 
المجني عل�ه ضح�ة االتجار �األفعال التي مارسها تحت تأث�ر هذه الوسائل، فإن األمر �ختلف �النسبة لالتجار 

ح�ث تقوم الجر�مة �غض الن�ر عن ممارسة الجناة أل� من الوسائل المشار إل�ها على ال�فل �األ�فال، 
المجني عل�ه، لذلك نجد المشرع ال �عتد برضى ال�فل في ارتكاب أفعال االتجار سواء وقعت الجر�مة �ممارسة 

  هذه الوسائل على ال�فل أم ال.
 الفرع الثالث

 الجنائ�ة والمدن�ةإعفاء ضحا�ا االتجار من المسؤول�ة 
 

�ش�ر البعض الى أن التوجه السائد في التعامل مع األشخاص المتجر بهم في األوسا� الشر��ة    
من بالدنا العر��ة هو أنه ين�ر إل�هم عادة على أنهم متهمون منسو�ة ال�هم مخالفة القوان�ن  العديدوالقضائ�ة في 

و تن��م العمل أو الهجرة واإلقامة، ومن ثم يتعامل معهم على الو�ن�ة، سواء تلك المتعلقة �م�افحة الدعارة أ
)، و�ر� هذا الفقه أن وجهة الن�ر السا�قة ال خالف عل�ها، في رأ�ه، متى ثبت 72أنهم مجرمون ول�سوا ضحا�ا(

 أن الشخص، ذ�رًا �ان أم أنثى، قبل أن يتم نقله من بلد إلى آخر �ملء إرادته، وأقدم �إرادته على ارتكاب أحد
األفعال المجرمة في التشر�عات الو�ن�ة لبلد المقصد، وجب توق�ع العقو�ات المنصوص عل�ها في تلك 

 ).73التشر�عات الو�ن�ة عل�ه، ومعاملته �اعتباره متهما �مخالفتها(
ت�ب�قا لهذا المسلك نجد الن�ا�ة العامة بدائرة إمارة أبو�بي، اتهمت المتهمات الثالثة والخامسة وحتى    

�رة �أن اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال بال تم��ز لقاء مقابل نقد� على النحو المب�ن �األوراق، في األخ
الوقت الذ� اتهمت ف�ه عدة أشخاص آخر�ن �ارتكاب جر�مة من جرائم االتجار �البشر في حق هؤالء �أن قاموا 

و�دخالهن الدولة �عامالت، واستعلموا معهن �استدراجهن ��ر�ق الخداع والح�لة، واستقبالهن من خارج البالد، 

                                                           
) ح�ث قد تتهم ضح�ة االتجار في مجال االستغالل في العمل �الهجرة غ�ر الشرع�ة، ومخالفة قانون العمل مما �جعلها عرضه 72

 للمالحقة القضائ�ة.
See: Guinn (David E.), Defining the problem of trafficking: the interplay of U.S. law Donor and 
NGO Engagement and the local context in Latin America" op. cit., P: 6. 

 .76مرجع سابق، ص، ) عادل ماجد73
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التهديد واالكراه والضرب و�لحاق األذ� الجس�م بهن، الستغاللهن جنس�ًا، و�جبارهن على ممارسة الدعارة مع 
 ).74الرجال مقابل جعل مالي(

و�ذلك  إال أن هذا المسلك من الدوائر الشر��ة والقضائ�ة في �عض الدول العر��ة دفع المشرع اإلماراتي   
ن��ره المصر� إلى النص صراحة على إعفاء األشخاص محل المتاجرة من المسؤول�ة القانون�ة بنوع�ها الجنائ�ة 
والمدن�ة، والتعامل معهم على اعتبارهم ضحا�ا �حتاجون إلى العالج والتأه�ل، ول�سوا متهم�ن �ارتكاب مخالفات 

 للقوان�ن الو�ن�ة السار�ة في الدولة.   
، في شأن م�افحة االتجار �البشر ينص على 2015) لسنة 1نجد القانون اإلماراتي رقم ( من ذلك   

عدم تحمل ضح�ة االتجار أ� مسؤول�ة جنائ�ة أو مدن�ة عن االفعال التي قد يرتكبها أثناء استغالله سواء �ان 
مساءلة الضح�ة جنائ�ا ): "إنه ال �جوز 75) �قولها(1) م�ررا (11جنس�ا أو تجار�ا، وذلك �موجب نص المادة (

أو مدن�ًا عن أ�ة جر�مة من المنصوص عل�ها في هذا القانون متى نشأت أو ارتب�ت ارتبا�ا مباشرًا ��ونه 
 ).   76مجن�ا عل�ه"(

من النص يتب�ن بوضوح أن الشخص الذ� �قع ضح�ة االتجار ال �عتد �موافقته على ممارسة أفعال    
رسة الدعارة أو التصو�ر اإل�احي أو غ�ر ذلك من أش�ال االستغالل االستغالل الجنسي المتمثلة في مما

الجنسي من قبل الشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة التي عمدت إلى استق�ا�ه أو نقله أو ترح�له أو إيوائه أو 
لعمل استقباله أو تسلمه أو استالمه لهذا الغرض، وال �عتد �مخالفته لقوان�ن العمل السائدة في الدولة في حال ا

الجبر� أو الخدمة القسر�ة، ومن ثم ال يتم التعامل مع هذا الشخص على أنه متهم، ولكن �اعتباره ضح�ة أو 
 مجن�ًا عل�ه.

ولكن أورد المشرع اإلماراتي شر�ا إلعفاء الشخص محل االتجار من المسؤول�ة الجنائ�ة أو المدن�ة،    
ارتب�ت مباشرة ��ونه مجن�ا عل�ه في جر�مة من جرائم األفعال التي ارتكبها نشأت أو  تكون ح�ث اشتر� أن 

االتجار �البشر، و�تحقق ذلك عند تعرض هذا الشخص لممارسة أ� من الوسائل التي نص عل�ها القانون 
)، وهي التهديد �القوة أو �استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال القسر أو 1) م�ررا (1المذ�ور في المادة (

                                                           
 ، سالف الذ�ر.9/3/2011قضائ�ة، بتار�خ  2011لسنة  53) مح�مة النقض، إمارة أبو�بي، ال�عن رقم  74
) 51المذ�ور أعاله إلى القانون المعدل رقم ()، تجدر اإلشارة إلى أن هذه المادة أض�فت �القانون 1) م�ررا (11) المادة ( 75

م، ح�ث لم يرد بهذا القانون النص على إعفاء الضحا�ا من المسؤول�ة الجنائ�ة، وهو ما دفع دوائر الشر�ة والن�ا�ة 2006لسنة 
 في التعامل معهم على اعتبار �ونهم متهم�ن.

تي في النص على إعفاء ضحا�ا االتجار من المسؤول�ة القانون�ة ) تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصر� قد سبق ن��ره اإلمارا 76
 في شأن م�افحة االتجار �األشخاص. 2010) لسنة 64) من القانون رقم (21بنوع�ها الجنائ�ة والمدن�ة، وذلك �موجب المادة (
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و الخداع أو  إساءة استغالل السل�ة أو استغالل النفوذ أو إساءة استغالل حالة االخت�اف أو االحت�ال أ
 الضعف، أو إع�اء أو تلقي مبالغ مال�ة أو مزا�ا لن�ل موافقة شخص له س��رة آخر �غرض االستغالل.

من الوسائل السا�قة، فال شك في توافر الرضى منه �ممارسة أفعال  أل�أما إذا لم يتعرض الشخص    
أو التجار� أو غ�ر ذلك من أوجه االستغالل، وعل�ه ال �ستحق اإلعفاء من المسؤول�ة  الجنسيستغالل سواء اال

الجنائ�ة، و�نما �عتبر مساهما في الجر�مة التي تتوافر أر�انها �ارتكا�ه أفعال االستغالل، �ما لو قام الشخص 
 �ممارسة أفعال الفجور أو الدعارة �موافقة تامة وصح�حة منه.

وقد أحسن المشرع اإلماراتي صنعًا ح�ث نص على جواز مساءلة ضح�ة االتجار جنائ�ا ومدن�ا عن    
) 2) بند (1) م�ررا (11جر�مة االتجار �البشر إذا انتفى خضوعه للوسائل السا�قة، ح�ث جاء بنص المادة (

ئ�ا ومدن�ا عن جر�مة االتجار ) من هذه المادة تجوز مساءلة الضح�ة جنا1على أنه "استثناًء من ح�م البند (
 �ه في الحاالت اآلت�ة:

 إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه أل� إكراه ماد� أو معنو� في تنف�ذ جر�مة من جرائم االتجار �البشر. )أ
 إذا �ان وافدًا للعمل وأخل �عقد العمل ون�ام اإلقامة. )ب
 )"   77على ذلك.( إذا لم يبلغ السل�ات المختصة عن الجر�مة أو التحر�ض عل�ها مع قدرته )ت

ونعتقد أن األمر �ختلف تماما �النسبة لأل�فال ضحا�ا االتجار، ح�ث يؤ�د المشرع اإلماراتي أن جرائم     
االتجار �األ�فال ال �شتر� لق�امها استعمال أ�ة وس�لة من الوسائل سالفة الذ�ر، تلك الوسائل التي تؤ�د 

) على 1) م�رر في البند (1ة (خضوع الشخص لالتجار �ه بدون أدنى موافقة أو رضى منه، فقد نصت الماد
 أنه �عد اتجارا �البشر ولو لم ين�و على استعمال أ� من الوسائل المب�نة في الفقرة السا�قة ما يلي: 

 استخدام �فل أو نقله أو ترح�له أو إيواؤه أو استقباله �غرض االستغالل. .أ
 ب�ع �فل أو عرضه للب�ع أو الشراء. .ب

تجار �ال�فل سواء في صورة ب�عه أو استغالله جنس�ا أو تجار�ا أو من النص يتب�ن أن �ل أفعال اال   
إلى غ�ر ذلك من أوجه االتجار �ه، �سأل عنها المتاجرون دون أن يتذرعوا برضى  القسر� استخدامه في العمل 

أو أو موافقة ال�فل ضح�ة االتجار أو االستغالل، بدعو� أنهم لم �مارسوا عل�ه أ�ا من وسائل اإلكراه الماد� 

                                                           
، وذلك �موجب القانون 0062) لسنة 51) تجدر االشارة إلى أن هذا البند أض�ف إلى قانون م�افحة االتجار �البشر رقم ( 77

 م سالف الذ�ر.2015) لسنة 1رقم (
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المعنو� سالفة الذ�ر، وعل�ه ال �ستف�د المتهمون إذا حاولوا الدفع أمام المح�مة �عدم ممارستهم أ�ا من الوسائل 
 السا�قة على ال�فل ضح�ة االتجار، ومن ثم يدفعون عن أنفسهم تهمة االتجار بذر�عة رضى ال�فل وموافقته.

ص صراحة على عدم االعتداد برضى ونعتقد أن مسلك المشرع المصر� �ان أكثر وضوحا ح�ث ن   
م 2010) لسنة 64) من القانون رقم (2/3ال�فل أو موافقته أو رضى المسؤول عنه، ح�ث جاء بنص المادة (

أنه "ال �شتر� لتحقق االتجار �ال�فل أو عد�مي األهل�ة استعمال أ�ة وس�لة من الوسائل المشار إل�ها، وال �عتد 
 المسؤول عنه أو متول�ه". في جم�ع األحوال برضاه أو برضى

و�بدو االختالف ب�ن القانون�ن اإلماراتي والمصر� في أن األول اكتفى ��ون االتجار �األ�فال ال    
�شتر� لق�امه ممارسة أ� من وسائل اإلكراه الماد� أو المعنو� على ال�فل، دون التعرض لمسألة رضى ال�فل 

ون المصر� ينص صراحة على عدم االعتداد برضى ال�فل أو من عدمه ومد� االعتداد �ه، ب�نما نجد القان
 رضى المسؤول عنه أو متول�ه، ولم ��تف �عدم اشترا� ممارسة الوسائل السا�قة على ال�فل عند االتجار �ه.

وعل�ه ننتهي إلى أنه �جب الن�ر إلى ال�فل دوما على أنه مجني عل�ه في جر�مة االتجار، ول�س     
ستغالل التي �قع ضح�ة لها، �ما لو تم استغالل ال�فل من قبل �عض المنشآت الس�اح�ة متهما في أفعال اال

في الق�ام �العروض اإل�اح�ة على االنترنت، أو تقد�م ما �عرف �المحاكاة الجنس�ة، أو الق�ام �ممارسة الجنس 
على رجال فعل�ا مع �عض سائحي الجنس، �غرض الجذب الس�احي لهذه الف�ة من الناس، ومن ثم �جب 

الشر�ة والن�ا�ة العامة التعامل مع ال�فل في هذه الحاالت وغ�رها �اعتباره مجن�ا عل�ه، �حتاج إلى الرعا�ة 
 و�عادة التأه�ل، وأال يتم التعامل معه �اعتباره متهما يلقى القبض عل�ه، والتحق�ق معه.

 
 لفرع الرا�عا

 القصد الجنائي في جرائم االتجار �الب�ر
 

من قبل أن جر�مة االتجار �البشر من الجرائم التي يتخذ الر�ن المعنو� ف�ها صورة القصد ذ�رنا    
الجنائي، �عنصر�ه: علم الجاني �عناصر الجر�مة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي ف�ها، على النحو 

من أش�ال االستغالل،  السابق ب�انه، وذلك �قصد تحق�ق النت�جة التي تتمثل في استغالل الضح�ة على أ�
سواء من ذلك استغالله في العمل القسر�، أو االستغالل الجنسي التجار� من قبل الشر�ات أو المنشآت 

 .)78الس�اح�ة(
  

                                                           
 .95: عادل ماجد، مرجع سابق، ص: ر) ان�78
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 القصد الجنائي في جرائم االتجار �الب�ر: طب�عة
هذه الجرائم أن القصد الجنائي في استعراض نصوص قوان�ن م�افحة االتجار �البشر عموما يتب�ن من     

هو قصد خاص يتمثل في قصد االستغالل، يتب�ن ذلك من تصر�ح المشرع اإلماراتي ح�ث ذ�ر بوضوح أن 
أفعال االتجار �البشر �جب أن ��ون �غرض االستغالل في أ� من أش�ال االستغالل المب�نة في الفقرة األخ�رة 

 2010لسنة  64فعل القانون المصر� رقم م، و�ذلك 2015) لسنة 1) م�ررا من القانون رقم (1من المادة (
 ح�ث استخدم عبارة "وذلك �له إذا �ان التعامل �قصد االستغالل".

 
 تطب�قات قضائ�ة:

ت�ب�قًا لذك نجد الن�ا�ة العامة بدائرة أبو�بي تشتر� لق�ام جر�مة االتجار �البشر أن ��ون قصد الجناة    
ستغالل الجنسي، فقد اتهمت س�دة �ارتكاب جر�مة من هو استغالل المجني عل�هم في ش�ل من أش�ال اال

جرائم االتجار �البشر �أن قامت �استدراج المجني عل�هما...... وأخر�ات من الجنس�ة الفلب�ن�ة المب�نة أسماؤهن 
�األوراق إلى إقل�م الدولة، ثم قامت �إيهامهن �استقدامهن للعمل في الدولة ��اه�ات �عام واستعملت التهديد 

�قصد استغاللهن �جم�ع عذيب النفسي، �حجزهن واستبقائهن �الشقق المب�نة �األوراق، وحجز وثائق سفرهن والت
 ).79، و�جبارهن على ممارسة الدعارة مع الغ�ر(أش�ال االستغالل الجنسي

نفس المسلك نجده من الن�ا�ة العامة بدائرة رأس الخ�مة، ح�ث اتهمت مجموعة أشخاص �أن انضموا    
إلى جماعة إجرام�ة من�مة غرضها االتجار �البشر، �أن اشتر�وا جم�عًا في استخدام وسائل االحت�ال والخداع 

ة المتحدة، و�ان ذلك الستقدامها و�يهامها �إ�جاد فرصة عمل لها بدولة اإلمارات العر��… على المجني عل�ها/ 
�قصد استغاللها جنس�ًا و�كراهها على ممارسة من الخارج إلى داخل البالد من أجل استغالل حالة ضعفها 

 ).  80عن �ر�ق التعد� عل�ها �الضرب وتهديدها �القتل مرتكب�ن بذلك جر�مة االتجار �البشر( الدعارة
ي جرائم االتجار �البشر ال �فترض �حسب األصل ما لم �قم وتجدر اإلشارة إلى أن القصد الجنائي ف   

عل�ه دل�ل من األوراق، �ما أن هذا القصد تلتزم المح�مة بب�انه في الح�م من خالل وقائع و�روف الدعو�، 
 و�جب أن تتحقق من ثبوته فعل�ا.

من المسائل وذ�رت مح�مة دبي االبتدائ�ة "أن القصد الجنائي في جر�مة االتجار �البشر هو     
الموضوع�ة التي تستقل بها هذه المح�مة وتستخلصها وتستنب�ها من �افة الوقائع والعناصر الم�روحة عل�ها، 
ولما �ان األمر �ذلك و�ان الثابت من اعتراف المتهم بتحق�قات الن�ا�ة العامة أنه استغل حاجة المجني عل�ها 

نقد� من أجل استغاللها في مجال الدعارة، فضال عن للمال للع�ش وضعفها واتفق على ب�عها مقابل مبلغ 
                                                           

 ، سالف الذ�ر.9/3/2011قضائ�ة، بتار�خ  2011لسنة  53) مح�مة النقض، إمارة ابو�بي، ال�عن رقم  79
 ، سالف الذ�ر.124/2016قضائ�ة، بتار�خ  11لسنة  33مح�مة تم��ز رأس الخ�مة، ال�عن رقم  ) 80
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ضب� المبلغ �حوزته �عد أن سلم المجني عل�ها للمشتر�، فإن �ل ذلك �ق�ع بثبوت القصد الجنائي الخاص 
 ). 81الالزم توفره لق�ام هذه الجر�مة في حق المتهم"(

ة �ح�ث إذا تخلف أحد هذه ومن الثابت أن أر�ان الجر�مة هي عناصر الزمة وضرور�ة لوجود الجر�م   
وجود قانونا، وأفعال االتجار �البشر هي جرائم مستقلة بذاتها ال يلزم لتحققها وقوع  للجر�مةالعناصر ال ��ون 

أفعال استغالل فال تش�ل تلك األفعال أحد أر�ان جر�مة االتجار �البشر، ومن ثم ��ون استخدام �لمة (لغرض 
ة للفاعل، أو �الغرض النهائي للجر�مة، أو الغا�ة من ارتكابها، والتي تتمثل االستغالل) يرتب� �الحالة الذهن�

في استغالل ضح�ة االتجار، في أ� من أش�ال االستغالل، ومن الثابت أن الغا�ة ال أثر لها على تكو�ن 
ي جر�مة الجر�مة، و�ن �ان لها أثر لد� القاضي عند تقدير العقو�ة، ومن ثم �قرر الفقه أن غرض االستغالل ف

االتجار �البشر ال �مثل ر�نا من أر�ان الجر�مة، والقول �غ�ر ذلك يترتب عل�ه إفالت الجناة من العقاب لعدم 
علمهم �أوجه االستغالل التي سوف يتم تسخ�ر ضحا�ا االتجار ف�ها، و�ذا �انت ص�اغة المادة األولى من 

الستغالل هو قصد خاص في جر�مة االتجار م ترجح أن ��ون قصد ا2006لسنة  51القانون االتحاد� رقم 
�البشر، �ما سبق القول، لذلك ير� هذا الفقه أن على القضاء اإلماراتي أن �عمل قواعد االجتهاد القضائي في 
تفس�ر النصوص، وأن ��تفى �علم الجاني �م�لق االستغالل، آخذًا �قواعد التفس�ر الغائي في هذا الشأن، 

عامة مهمة عس�رة، وهي تحديد الصورة النهائ�ة لالستغالل، �أدلة �ق�ن�ة وجازمة، وهو و�التالي �جنب الن�ا�ة ال
 )82األمر المت�لب في اإلثبات الجنائي.(

إفالت الجناة من العقاب إذا لم تتم�ن الن�ا�ة العامة من إثبات ن�ة  م�ان�ةإومن األمثلة الواضحة على    
م بدائرة اإلدارة العامة ألمن الم�ار 27/12/2006نه بتار�خ حدث في قض�ة تتلخص وقائعها أاالستغالل، ما 

إال أنه تب�ن �التدق�ق في جواز� سفر ال�فل�ن أنهما  تم ضب� متهم�ن ومعهما �فالن ادع�ا أنهما ابناهما،
مزوران، فأقر المتهمان �أنهما ل�سا �فل�هما، وأنهما �انا �قومان فق� بنقل ال�فل�ن من الهند إلى فرنسا عن 

رو��ة هند�ة، �ما أضاف المتهم  800,000�ق م�ار دبي لتسل�مهما إلى شخص آخر ببار�س، مقابل مبلغ �ر 
رو��ة هند�ة، �دفعة أولى على أن يتسلم �اقي المبلغ عند عودته إلى الهند  400,000األول �أنه استلم مبلغ 

�أقوال المتهم األول، وتب�ن من  �عد توص�ل ال�فل�ن إلى فرنسا، �ما أقرت المتهمة الثان�ة �مضمون ما جاء
تقر�ر األدلة الجنائ�ة ثبوت تزو�ر جواز� سفر ال�فل�ن، فاتهمتهما الن�ا�ة العامة بدبي �ارتكاب الجرائم اآلت�ة: 
الشروع �االشتراك مع آخر مجهول ووالد� ال�فل�ن في إساءة استعمال سل�ة األبو�ن على نجل�هما مستغل�ن 

إلى فرنسا ن��ر مبالغ مال�ة �غرض االستغالل، إال أن أثر  -الهند–من بلدهما  حالة ضعفهما وذلك لنقلهما

                                                           
 جزاء، سالف الذ�ر. 2007لسنة  12300في القض�ة رقم  2007د�سمبر  16مح�مة دبي االبتدائ�ة جلسة  )81
 .108عادل ماجد، مرجع سابق، ص  ) 82
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جر�متهما قد أوقف لسبب ال دخل إلرادتهما ف�ه، وهو اكتشاف أمرهما من قبل مو�ف األمن في م�ار دبي 
 الدولي، على النحو الثابت �األوراق. 

لغرض من نقل ال�فل�ن محل االتجار، فلم تتب�ن والجدير �الذ�ر أن الن�ا�ة العامة لم تتم�ن من تحديد ا   
الن�ا�ة األوجه التي من المقرر استغالل ال�فل�ن ف�ها، ومع ذلك أمرت الن�ا�ة العامة �إحالة المتهم�ن الى مح�مة 

م ح�مت مح�مة أول درجة حضور�ًا �معاقبة �ل من المتهم�ن �الحبس لمدة 15/5/2007، و�تار�خ الجنا�ات
اإل�عاد عن الدولة عن جر�متي التزو�ر واستعمال المحرر�ن المزور�ن مع مصادرتهما و�راءتهما ستة أشهر مع 

من التهمة األولى (الشروع في االتجار �البشر)، ولم ترتض الن�ا�ة العامة هذا الح�م ف�عنت عل�ه �االست�ناف 
لمستأنف، فلم ترتض م وح�مت المح�مة برفضه وتأي�د الح�م ا26/6/2007م، و�تار�خ 3134/2007رقم 

الن�ا�ة العامة ذلك، ف�عنت أمام مح�مة التم��ز، والتي انتهت إلى رفض ال�عن، تأس�سًا على خلو األوراق من 
الدل�ل ال�ق�ني على ارتكاب الم�عون ضدهما جر�مة الشروع في االتجار �البشر، �ما خلت األوراق من توافر 

ة إل�هما، ولم تقم الن�ا�ة العامة �إثبات هذا القصد، األمر الذ� القصد الجنائي الخاص إلثبات الجر�مة المسند
انتهت �ه إلى انتفاء القصد، وعدم اال�م�نان إلى ارتكاب الم�عون ضدهما الجر�مة، لألسباب السائغة التي 
 أوردتها، والتي تكفي لحمل النت�جة التي انتهت إل�ها مما �ضحى معه �عن الن�ا�ة العامة ال �عدو أن ��ون 
جدًال موضوع�ًا في سل�ة مح�مة الموضوع في تقدير أدلة الدعو�، واستنبا� معتقدها، وهو ما ال �جوز إثارته 

 ) 83أمام مح�مة التم��ز، و��ون �عن الن�ا�ة العامة على غ�ر أساس متع�ن الرفض.(
 
ا� القصد من هذا المن�لق نجد مح�مة النقض المصر�ة تقرر قاعدة مغايرة ف�ما يتعلق �مد� اشتر    

الجنائي الخاص في جر�مة االستغالل الجنسي لأل�فال خصوصًا، ح�ث أكدت المح�مة أنه "من المقرر أن 
القانون ال �ستلزم قصدًا خاصًا في جنا�ة استغالل �فل جنس�ًا التي أدين ال�اعن بها اكتفاء �القصد العام وال 

بل ��في أن ��ون ف�ما أورده من وقائع و�روف ما يلزم في القانون أن �حدث الح�م استقالًال عن هذا الر�ن 
). وفي 84��في للداللة على ق�امه، فإن ما ينعاه على الح�م من قصور في هذا الصدد ��ون في غ�ر محله"(

                                                           
، منشور على 2007-9-24قضائ�ة بتار�خ :  2007لسنة :  278) مح�مة تم��ز دبي، األح�ام الجزائ�ة | ال�عن رقم :  83

 االلكتروني:الرا�� 
http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#1094425 

تار�خ  -قضائ�ة   82لسنة  - 5386ال�عن رقم  -جنائي  -مح�مة النقض  -) جمهور�ة مصر العر��ة، أح�ام غ�ر منشورة  84
 2014-1-9الجلسة 
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مجال فهم مسلك مح�مة النقض المصر�ة في هذا الخصوص �م�ن القول إن المح�مة استندت إلى ما جاء 
المعدل لبعض نصوص قانون العقو�ات وقانون ال�فل، ح�ث لم تت�لب م و 2008لسنة  126�القانون رقم 

القصد الجنائي الخاص في جر�مة استغالل ال�فل جنس�ا، م�تف�ا �انصراف إرادة الجاني وقصده إلى ارتكاب 
 فعل استغالل ال�فل المجني عل�ه جنس�ًا، مع علمه ��ب�عة فعله وما يرمي إل�ه. 

 
المت�لب لجر�مة االتجار �البشر في صورتي الب�ع والشراء أو الوعد بهما هو ونعتقد أن القصد الجنائي    

قصد عام، �خالف القصد الخاص في صورة األفعال اإلجرام�ة األخر� لالتجار �البشر، مثل االستق�اب 
تجار �أ� واالستخدام والتجن�د والنقل والترح�ل واإليواء واالستقبال والتسلم واالستالم، ح�ث ال تقوم جر�مة اال

من هذه الصور إال إذا �ان الغرض منها استغالل الضح�ة في أ� من أش�ال االستغالل، وما يؤ�د وجهة 
ن�رنا، أن المشرع اإلماراتي عرض صورتي الب�ع والشراء أو العرض أو الوعد بهما ولم �عقب ذلك �اشترا� 

 ). 85األخر�(قصد أو غرض االستغالل، ب�نما �ان واضحا في اشترا� ذلك في الصور 
ونر� أن مسلك المشرع االماراتي و�ذلك ن��ره المصر� يؤ�د أن االتجار �البشر �جب التعامل معه     

على أنه جرائم متعددة �صور وأفعال إجرام�ة مختلفة، و�قصد جنائي �ختلف �اختالف هذه الصور واألفعال، 
 نة من تسلسل األفعال المنصوص عل�ها. وهو ما يؤ�د عدم صحة التعامل معها على أنها جر�مة واحدة م�و 

 
 
 
 
 

                                                           
http://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCusto
m#335866 

�عد مرتكبا جر�مة  -1م، �قولها: 2015) لسنة 1) من القانون رقم (1) م�ررا (1راجع تعر�� االتجار �البشر في المادة ()  85
 االتجار �البشر �ل من:

 �اع أشخاصا أو عرضهم للب�ع أو الشراء أو الوعد بهما. .أ
استق�ب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البالد  .ب

أم عبر حدودها الو�ن�ة بواس�ة التهديد �القوة أو �استعمالها أو غ�ر ذلك من أش�ال القسر أو االخت�اف أو االحت�ال أو الخداع 
 استغالل النفوذ أو إساءة استغالل حالة الضعف وذلك �غرض االستغالل.أو إساءة استعمال السل�ة أو 

 أع�ى أو تلقى مبالغ مال�ة أو مزا�ا لن�ل موافقة شخص له س��رة على شخص آخر لغرض استغالل األخ�ر." .ت
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 المبحث الثاني
العقو�ة المقررة لجرائم االتجار �الب�ر المرتكبة �معرفة ال�ر�ات والمن�آت الس�اح�ة و�روفها 

 الم�ففة والم�ددة 
 

تجدر اإلشارة إلى أن جرائم االتجار �البشر من ب�ن الجرائم التي حرص المشرع اإلماراتي في النص    
على عقو�ة محددة  للشخص االعتبار� إذا ارتكبت الجر�مة �اسمه ولمصلحته أو لحسا�ه، فلم ��تف �النص 
العام في قانون العقو�ات االتحاد� والذ� �قرر عقو�ة عامة للشخص االعتبار� عن أ� جر�مة ترتكب �اسمه 

بار� ال تخل �المسؤول�ة الجنائ�ة . ومن الثابت أن المسؤول�ة الجنائ�ة للشخص االعت)86(أو لحسا�ه أو مصلحته
)، ومن ثم نعرض في 87للشخص ال�ب�عي المسؤول عن الشخص االعتبار� ومتولي إدارته أو اإلشراف عل�ه(

المبحث للعقو�ة المقررة للشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر، �اإلضافة إلى العقو�ة المقررة 
 الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة.للشخص ال�ب�عي المسؤول عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
) عقو�ات اتحاد� على أنه "االشخاص االعتبار�ة، ف�ما عدا مصالح الح�ومة ودوائرها الرسم�ة 65) ح�ث نصت المادة (86

 مسؤولة جنائ�ا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو و�الؤها لحسابها أو �اسمها." -واله��ات والمؤسسات العامة، 
لمسؤول�ة الجنائ�ة للشخص االعتبار� عن جرائم االتجار �البشر، �موجب القانون المصر� تجدر اإلشارة إلى أن إقرار ا) إذ  87

م، ال �خل �المسؤول�ة الجنائ�ة للشخص ال�ب�عي التا�ع 2006) لسنة 51م، والقانون االتحاد� رقم (2010) لسنة 64رقم (
في الفقرة الثان�ة �قولها "وذلك دون إخالل �مسؤول�ة ) من القانون االتحاد� سالف الذ�ر 7للشخص االعتبار�، �ما ذ�رت المادة (

 الشخص ال�ب�عي التا�ع له......"
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 المطلب األول
 )88العقو�ة المقررة لل��ص الطب�عي المسؤول عن إدارة  ال�ر�ة أو المن�أة الس�اح�ة(

 
 الفرع األول

 العقو�ة األصل�ة
 

م في م�افحة 2015) لسنة 1حدد المشرع االتحاد� العقو�ة األصل�ة في المادة الثان�ة من القانون رقم (   
االتجار �البشر �السجن المؤقت الذ� ال تقل مدته عن خمس سنوات، و�الغرامة التي ال تقل عن مائة ألف 
درهم، هذا مع مالح�ة أن المشرع اإلماراتي قد شدد العقو�ة إذا �ان المجني عل�ه �فًال �ح�ث تكون العقو�ة 

 يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. السجن المؤ�د، ومن الثابت أن ال�فل في القانون اإلماراتي هو ما لم
ولم ينص المشرع اإلماراتي على تشديد عقو�ة االتجار �البشر إذا �انت المجني عل�ها أنثى، وذلك    

م، في شأن م�افحة االتجار �األشخاص، 2010لسنة  64على ع�س مسلك المشرع المصر� في القانون رقم 
جني عل�ه، ومن جانبنا نؤ�د مسلك المشرع المصر� �الن�ر ح�ث شدد العقو�ة �الن�ر إلى صفة األنوثة في الم

إلى خ�ورة وقوع أفعال االتجار على أنثى، الس�ما إذا �ان الغرض من االتجار استغاللها في الدعارة أو 
 العروض اإل�اح�ة.

و�الح� أن المشرع اإلماراتي و�ذلك ن��ره المصر� لم ينصا على عقو�ة خاصة لالتجار �األ�فال     
في ح�ن عاقب القانون األمر��ي س�ما الفت�ات في االستغالل الجنسي، في الدعارة أو العروض اال�اح�ة، ال

 عشر�ن عاما.على االتجار �األ�فال في مجال الدعارة واالستغالل الجنسي �الحبس 

                                                           
) تجدر اإلشارة إلى أن المشرع اإلماراتي قد نص على ق�ام مسؤول�ة الشخص ال�ب�عي الذ� يتولى إدارة فعل�ة في الشخص  88

، والمعدل �القانون 2006) لسنة 51االتحاد� رقم ( ) من القانون 7االعتبار�، شر�ة أو منشأة أو مؤسسة، �موجب نص المادة (
من المادة السا�قة على أنه "وذلك دون  2م في شأن م�افحة االتجار �البشر، ح�ث نصت الفقرة 2015) لسنة 1االتحاد� رقم (

 االخالل �مسؤول�ة الشخص ال�ب�عي التا�ع له.."
م في شأن م�افحة االتجار �األشخاص 2010) لسنة 64ون رقم () من القان11كذلك فعل المشرع المصر�، ح�ث نص في المادة (

على أنه "�عاقب المسؤول عن اإلدارة الفعل�ة للشخص االعتبار� إذا ارتكبت أ�ة جر�مة من الجرائم المنصوص عل�ها في هذا 
ر�مة المرتكبة إذا ثبت القانون بواس�ة أحد العامل�ن في الشخص االعتبار� �اسمه ولصالحه، بذات العقو�ات المقررة على الج

 علمه بها أو �انت الجر�مة قد وقعت �سبب إخالله بواجبات و��فته..."
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أوردت كما تجدر اإلشارة الى أن جانبًا من التشر�عات الجنائ�ة التي تعاقب على االتجار �األشخاص    
ونساًء، ثم أوردت عقو�ة مشددة لالتجار �األ�فال في الدعارة واالستغالل  رجاالعقو�ة لالتجار �األشخاص 

م والخاص �االتجار في الكائنات 2003) لسنة 228الجنسي، ومن هذه التشر�عات: القانون اال��الي رقم (
ديالت أضاف بها إجراءات وتداب�ر م والذ� أدخل تع2002) لسنة 189) و�ذلك القانون رقم (89البشر�ة.(

م والمتعلق بتهر�ب المهاجر�ن لغرض الدعارة واستغالل 1998) لسنة 286جديدة في المرسوم �قانون رقم (
م الذ� أقر عقو�ة 2002) لسنة 189). ومثلهما القانون رقم (90األشخاص واأل�فال أل� غرض من األغراض(

يرتكب جر�مة تهر�ب المهاجر�ن �قصد تجن�د األشخاص سنة لكل من  15سنوات إلى  5الحبس لمدة من 
 ) 91لغرض االستغالل الجنسي أو تجن�د األ�فال لغرض االستغالل �أ� ش�ل من األش�ال.(

، م1956في نفس االتجاه نجد القانون اإلنجل�ز� المعروف �قانون االنتهاكات الجنس�ة اإلنجل�ز� لسنة  
من العالم لتصبح داعرة، �ما �عاقب على اخت�اف أو ممارسة والذ� �عاقب من �جلب امرأة من أ� م�ان 

م ل�واكب 2003السل�ة والس��رة لدفع األشخاص لممارسة الدعارة والبغاء، وقد عدل هذا القانون في سنة 
اإلجراءات والتداب�ر الجديدة لم�افحة االتجار الجنسي الواردة ببروتو�ول منع وقمع االتجار �األشخاص الس�ما 

 ).92(م الم�مل التفاق�ة األمم المتحدة لم�افحة الجر�مة المن�مة العابرة للحدود2000واأل�فال في نوفمبر  النساء
) و�ل شخص 47كما عاقب على استغالل األ�فال في أعمال الدعارة والتصو�ر اإل�احي (المادة 

سنة، وتكون  14أ) �عقو�ات الحبس لمدة /47�حصل عمدا لنفسه على خدمات جنس�ة من أ� شخص آخر (
عاقب سنة، �ما  13العقو�ة الحبس مد� الح�اة إذا �ان المجني عل�ه أو الشخص محل االستغالل أقل من 

بذات العقو�ة �ل شخص يتح�م في �فل �مارس الدعارة أو �فل متور� في أعمال التصو�ر اإل�احي، �ذلك 

                                                           
89) see: Act 228/2003 " Misure contro la tratta di person" in Ventrella(M), Protecting victims of 
trafficking in human beings in the UK. the Italian,  Rimini method, that could influence the British 
approach, op.cit., p:72:74. 
90) Article  12 (3) of act 189/2002 which concept of smuggling of migrants with the purpose of 
prostitution, exploitation of any person  and the exploitation of children for any purpose. 
 
See: United Nations Convention against transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking 
Protocol) 15 Nov. 2000. See: UN.Doc. A/55/383. 
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)، �ذلك من �قوم بتحر�ض شخص 49من �سهل ل�فل ممارسة الدعارة أو تصو�ر العروض اإل�اح�ة (المادة 
 ).93)(55 -52على أعمال الدعارة لتحق�ق ر�ح مالي المواد (

�أن يتدخل المشرع اإلماراتي و�ذلك ن��ره المصر� �النص على عقو�ة خاصة ومن جانبنا نوصي 
لالتجار �النساء في صورة االستغالل الجنسي والدعارة، مع تشديد العقو�ة إذا �ان المجني عل�ه �فال أنثى �قل 

 سنة. 18عمرها عن 
 الفرع الثاني

 العقو�ات التكم�ل�ة
 

المصر� عقو�ات تكم�ل�ة للشخص ال�ب�عي، �اإلضافة إلى العقو�ة قرر المشرع اإلماراتي و�ذا ن��ره 
 السالبة للحر�ة، ومن ذلك:

 المصادرة:  عقو�ة -أوالً 
 

م �قولها: "مع 2015) لسنة 1) من القانون رقم (1) بند (9نص عل�ها المشرع اإلماراتي في المادة (
. مصادرة أدوات الجر�مة واألموال 1يلي: عدم اإلخالل �حقوق الغ�ر حسن الن�ة �ح�م في جم�ع األحوال �ما

 ).94(والمتحصالت العائدة منها
من النص السابق يتب�ن أن المشرع اإلماراتي جعل من المصادرة عقو�ة وجو��ة على المح�مة، و�ذلك  

) 126�ختلف مسلكه عن مسلك ن��ره المصر� الذ� لم ينص على عقو�ة المصادرة الوجو��ة في القانون رقم (
م والمعدل لقانون العقو�ات المصر�، والذ� عاقب على جر�مة االتجار �األ�فال �جر�مة خاصة، 2008لسنة 

ع. مصر�)، ولذلك نجد المشرع  30و�ذلك ين�بق النص العام �اعتبار عقو�ة المصادرة جواز�ة �موجب المادة (
شأن م�افحة االتجار  م، في2010) لسنة 64) من القانون رقم (13المصر� قد تدارك األمر في المادة (

                                                           
م �عض التداب�ر التي تغ�ي االتجار �األشخاص 2002والجنس�ة واللجوء الس�اسي اإلنجل�ز� لسنة  �ما أورد قانون الهجرة) 93

ألغراض االستغالل الجنسي، ح�ث �عاقب أ� شخص �ساعد أو �سهل دخول شخص آخر �غرض الدعارة. وقد أدخلت تعديالت 
عام فعال مجرما، وقرر عقو�ة الحبس لمدة ال م جعلت االتجار �البشر لغرض االستغالل بوجه 2004كث�رة على القانون سنة 

 سنة لألشخاص الذين يرتكبون جرائم االتجار �البشر. 14تز�د عن 
م، �قولها "�ح�م في جم�ع األحوال �مصادرة األموال 2011) لسنة 15) من القانون الق�ر� رقم (14�قابل ذلك نص المادة () 94

ة من أ� من الجرائم المنصوص عل�ها في هذا القانون، أو التي استعملت في أو األمتعة أو وسائل النقل أو األدوات المتحصل
 ارتكابها، مع عدم اإلخالل �حقوق الغ�ر حسن الن�ة."
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�األشخاص، والتي نصت على وجوب الح�م �مصادرة األموال أو األمتعة أو وسائل النقل أو األدوات المتحصلة 
 من أ� من جرائم االتجار �البشر المنصوص عل�ها في هذا القانون. 

 
 عقو�ة الغرامة: -ثان�اً 

 
عقو�ة أصل�ة سالبة للحر�ة في الجنا�ات، الس�ما من الثابت أن الغرامة تكون عقو�ة تكم�ل�ة إلى جانب 

 )95تلك التي يهدف الجاني من ورائها إلى اإلثراء غ�ر المشروع، مثال جر�مة االتجار �البشر(
وقد نص المشرع المصر� على عقو�ة الغرامة التي ال تقل عن خمس�ن ألفا وال تجاوز مائتي ألف  

رامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم. و�الح� أن المشرع لم جن�ه، في ح�ن نص المشرع اإلماراتي على الغ
�ضع حد أقصى للغرامة، تار�ا ذلك للقاعدة العامة التي تحدد الغرامة في الجنا�ات �ما ال �جاوز مل�ون 

). ومفاد ذلك أن عقو�ة الغرامة للشخص ال�ب�عي تتراوح ب�ن مائة ألف درهم �حد أدنى، وال تز�د على 96درهم(
 هم �حد أقصى.مل�ون در 

ونعتقد أن المشرع المصر� ون��ره اإلماراتي قد جانبهما الصواب في النص على عقو�ة الغرامة العاد�ة 
�حديها األدنى واألقصى، و�ان األجدر بهما النص على عقو�ة الغرامة النسب�ة، والتي يتحدد مقدارها �الن�ر 

لر�� ب�نه و��ن الفائدة التي حصل عل�ها الجاني أو إلى الضرر الفعلي أو االحتمالي للجر�مة أو على أساس ا
أراد الحصول عل�ها من ارتكاب الجر�مة، لذلك قد �ضع المشرع للغرامة النسب�ة حدا أدنى دون تحديد للحد 

 ).97األقصى تار�ا تحديده للسل�ة التقدير�ة للقاضي(
ر�احا تقدر �المل�ارات، ومن ثم فإنها ونعتقد أن الغرامة النسب�ة تناسب جرائم االتجار �البشر والتي تدر أ

ال تتناسب معها الغرامة العاد�ة �حدها األقصى المحدد قانونا، إذ أن الجناة غالبا ما �حققون أر�احًا تجعل 
 الغرامة �حدها األقصى غ�ر رادعة، وتفتقر إلى اإليالم الذ� �عد جوهر العقو�ة.

 64) من القانون رقم 6ك األمر ونص في المادة (ومما يؤ�د وجهة ن�رنا أن المشرع المصر� قد تدار 
م في شأن م�افحة االتجار �البشر على عقو�ة الغرامة التي ال تقل عن خمس�ن ألف جن�ه وال 2010لسنة 

                                                           
شرح قانون العقو�ات االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة، ، حول الغرامة �عقو�ة تكم�ل�ة في الجنا�ات راجع: د/حسن محمد ر��ع) 95

، د/مص�فى فهمي الجوهر�، الن�ر�ة العامة للجزاء الجنائي، دراسة 93، ص:2)، ج1993�ة دبي، (االمارات: أكاد�م�ة شر 
 .  149)، ص1998تحل�ل�ة تأص�ل�ة �بقا لقانون العقو�ات االتحاد� مقارنا �قوان�ن �عض الدول العر��ة، (اإلمارات: 

م والمعدل لقانون 2016) لسنة 7ن اتحاد� رقم () عدل الحد األقصى لعقو�ة الغرامة في الجنا�ات �موجب المرسوم �قانو  96
   العقو�ات االتحاد�، ح�ث ضاعف المشرع عقو�ة الغرامة عشرة أمثال، فجعلها مل�ون درهم بدًال من مائة ألف درهم.

 .867، ص 831د/ محمود نج�ب حسني، مرجع سابق، بند ) 97
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تجاوز مائتي ألف جن�ه أو �غرامة مساو�ة لق�مة ما عاد من نفع أيهما أكبر، و�ذلك ��ون المشرع المصر� أخذ 
مع الغرامة النسب�ة أيهما أكبر، �ح�ث تحقق فكرة اإليالم والردع من الغرامة، وخ�را فعل  �فكرة الغرامة العاد�ة

المشرع المصر�، ولذلك نوصي �أن يتدخل المشرع اإلماراتي و�نص على الغرامة النسب�ة سواء وحدها أو الجمع 
 ب�نهما مع الح�م �األعلى ق�مة، �ما فعل المشرع المصر�.

 
 المطلب الثاني

 العقو�ة المقررة لل�ر�ة أو المن�أة الس�اح�ة المسؤولة عن جرائم االتجار �الب�ر
 

ورد النص على ق�ام مسؤول�ة الشخص المعنو� أو االعتبار� عن جرائم االتجار �البشر والعقو�ة المقررة 
) لسنة 1رقم ( م والمعدل �القانون االتحاد�2006) لسنة 51) من القانون االتحاد� رقم (7المادة (له في نص 

م، في شأن م�افحة جرائم االتجار �البشر �قولها: "�عاقب الشخص االعتبار� �الغرامة التي ال تقل عن 2015
مائة ألف درهم وال تتجاوز مل�ون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو و�الؤه لحسا�ه أو �اسمه إحد� جرائم 

 ).98االتجار �البشر..."(
رع اإلماراتي قد حسم الجدل الفقهي والتردد القضائي الذ� ساد األوسا� �النص السابق ��ون المش

الفقه�ة والدوائر القضائ�ة فترة من الزمن حول مد� إم�ان�ة ق�ام مسؤول�ة الشخص االعتبار� جنائ�ا عن الجرائم 
االعتبار�  التي يرتكبها أحد تا�ع�ه، �ما حسم الخالف الفقهي حول العقو�ات التي �م�ن توق�عها على الشخص

  ).99عند االقرار واالعتراف �مسؤول�ته الجنائ�ة عن هذه الجرائم(
 
 
 
 

                                                           
م في شأن م�افحة االتجار �األشخاص، ونص المادة 2010) لسنة 64) من القانون المصر� رقم (11) �قابله نص المادة ( 98
) 303م، والمادة (2008) لسنة 1) من القانون البحر�ني رقم (3، والمادة (2011) لسنة 15) من القانون الق�ر� رقم (13(

 من قانون العقو�ات الجزائر�. 11م�رر
لألشخاص االعتبار�ة، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، ) حول هذا الخالف والجدل راجع: د/عمر سالم، المسؤول�ة الجنائ�ة 99

)، 1997، وما �عدها. د/ شر�� س�د �امل، المسؤول�ة الجنائ�ة لألشخاص المعنو�ة، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، 1م) �1995
 وما �عدها. 145ص 
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 الفرع األول
 شرو� ق�ام مسؤول�ة ال�ر�ة أو المن�اة الس�اح�ة عن جرائم االتجار �الب�ر

 
اشتر� المشرع اإلماراتي لق�ام مسؤول�ة الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر ارتكاب  

الجر�مة من قبل ممثلي أو مدير� أو و�الء للشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة، ومن ثم ال تسأل الشر�ة الس�اح�ة إذا 
كان من قام �استق�اب الفت�ات أو استخدامهم أو تجن�دهم أو نقلهم أو ترح�لهم أو استقبالهم أو تسلمهم أو 

�ن الشر�ة، �ما لو �ان محتاال، وادعى �ذ�ا استالمهم شخص ال �مت إلى الشر�ة �صلة، أ� ال عالقة ب�نه و�
أنه و��ل عن الشر�ة الس�اح�ة وقام �إجراءات استق�اب الضحا�ا، أو �ان و��ال عنها في وقت ما، إال أن 
الشر�ة أنهت هذه الو�الة، �قرار فصله من الشر�ة، وأبلغت  جم�ع المتعامل�ن معها �إنهاء و�الته، إال أن هذا 

بعض بذلك وقام �استق�اب �عض الفت�ات �اسم الشر�ة الس�اح�ة التي �ان �مثلها، الشخص استغل جهل ال
 �غرض استغاللهن في أعمال الدعارة والعروض اإل�اح�ة.

�ما �شتر� المشرع اإلماراتي أن ��ون ارتكاب جر�مة االتجار �البشر لحساب الشر�ة أو المنشأة  
في حق الشر�ة إذا قام الجناة �استق�اب الضحا�ا �غرض  )، ومن ثم ال تقوم الجر�مة100الس�اح�ة أو �اسمها(

استغاللهم في الدعارة والعروض اال�اح�ة لحسابهم الخاص، ودون أدنى عالقة ب�ن الجر�مة والشر�ة التي 
 �عملون ف�ها.

وأخ�را اشتر� المشرع اإلماراتي أال ��ون الشخص االعتبار� من المصالح الح�وم�ة والدوائر الرسم�ة 
له��ات والمؤسسات العامة في الدولة، ونعتقد أن هذا الشر� متوفر بداهة في الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة، بها وا

فهي ل�ست من المصالح الح�وم�ة أو الدوائر الرسم�ة أو اله��ات والمؤسسات العامة �الدولة، إذ أن الدولة غالبا 
ها في إدارته أو تمو�له، بل على الع�س، ما تترك ممارسة النشا� الس�احي للق�اع الخاص، دون تدخل من

�خضع هذا النشا� لرقا�ة الجهات والدوائر الح�وم�ة، من ذلك: وزارة الس�احة، والبلد�ات، وغ�رهما من الجهات 
 الرقاب�ة �الدولة، الس�ما اللجنة الو�ن�ة لم�افحة االتجار �البشر.

                                                           
، 133)، رقم 2009الجز�رة،  ) د/ شر�� س�د �امل، قانون العقو�ات االتحاد�، القسم العام، (االمارات: جامعة100
، د/ شر�� س�د �امل، المسؤول�ة 9-7، د/عمر سالم، المسؤول�ة الجنائ�ة لألشخاص االعتبار�ة، مرجع سابق، ص143،144ص

 .145الجنائ�ة لألشخاص المعنو�ة، مرجع سابق، ص 
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سؤول�ة الجنائ�ة للشخص االعتبار� عن الجرائم وتجدر االشارة إلى أن الفقه الجنائي الذ� �قر �ق�ام الم
التي تقع لحسا�ه أو �اسمه، هذا الفقه يؤ�د على أن هذه المسؤول�ة تقوم على أساس خ�أ هذا الشخص في 

 )101اخت�ار ممثل�ه أو مدير�ه أو و�الئه الذين �فترض اخت�ارهم على أساس الكفاءة والنزاهة.(
م �قولها "�عاقب المسؤول  عن 2010) لسنة 64ر� رقم () من القانون المص11وقد نصت المادة (

اإلدارة الفعل�ة للشخص االعتبار� إذا ارتكبت أ�ة جر�مة من الجرائم المنصوص عل�ها في هذا القانون بواس�ة 
أحد العامل�ن في الشخص االعتبار� �اسمه ولصالحه، بذات العقو�ات المقررة على الجر�مة المرتكبة إذا ثبت 

أو �انت الجر�مة قد وقعت �سبب إخالله بواجبات و��فته، و��ون الشخص االعتبار� مسؤوال علمه بها 
�التضامن عن الوفاء �ما �ح�م �ه من عقو�ات مال�ة وتعو�ضات إذا �انت الجر�مة قد ارتكبت من أحد العامل�ن 

الشخص االعتبار� في  �ه �اسمه ولصالحه، وتأمر المح�مة في الح�م الصادر �اإلدانة بنشر الح�م على نفقة
جر�دت�ن يوم�ت�ن واسعتي االنتشار، و�جوز للمح�مة أن تقضي بوقف نشا� الشخص االعتبار� لمدة ال تجاوز 

 )102سنة."(
 

 الفرع الثاني
 العقو�ة األصل�ة المقررة لل�ر�ة أو المن�أة الس�اح�ة

 
 للجر�مةجعل المشرعان اإلماراتي والمصر� العقو�ة األصل�ة للشخص المعنو� هي الغرامة المقررة 

�اعتباره متضامنًا مع الشخص ال�ب�عي المسؤول عن اإلدارة الفعل�ة ف�ه. ونعتقد أن أهم ما يلفت االنتباه �شأن 
تقل عن مائة ألف درهم، وال تتجاوز  عقو�ة الغرامة أن المشرع اإلماراتي قد قرر غرامة للشخص االعتبار� ال

مل�ون درهم، وهي ذات الغرامة المقررة للشخص ال�ب�عي حال ارتكا�ه جر�مة االتجار �البشر، �ما أوضحنا 
سا�قًا، وهذا �قود إلى أمر غ�ر مقبول أو غ�ر مستساغ، أال وهو المساواة في عقو�ة الغرامة ب�ن الشخص 

ف تأثر الذمة المال�ة �ل منهما �مقدار الغرامة ومد� القدرة على دفعه، ال�ب�عي والشخص االعتبار� مع اختال
ومد� تحقق الردع بناء على ذلك، ودرجة اإليالم �النسبة لكل منهما، �معنى أن مبلغ مائة ألف درهم أو مل�ون 

التم��ز درهم قد ��ون رادعًا ومؤلمًا للشخص ال�ب�عي، وقد ال ��ون �ذلك للشخص االعتبار�، ومن ثم وجب 
ب�ن مقدار المبلغ المقرر �عقو�ة للشخص ال�ب�عي عن ذلك المقرر �عقو�ة للشخص االعتبار�، وما يؤ�د 

                                                           
 .85) د/ حسنى الجند�، مرجع سابق، ص101
) لسنة 1) من القانون البحر�ني رقم (3، والمادة (2011) لسنة 15الق�ر� رقم () من القانون 13�قابل ذلك نص المادة () 102

 من قانون العقو�ات الجزائر�. 11) م�رر303م، والمادة (2008
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وجهة ن�رنا مسلك المشرع الفرنسي، والذ� قرر عقو�ة الغرامة التي توقع على الشخص االعتبار� �ح�ث �ساو� 
 ).  103ب�عي عن ذات الجر�مة(حدها األقصى عشرة أضعاف ق�مة الغرامة التي توقع على الشخص ال�

كما نالح� �شأن الغرامة أ�ضا أن المشرع اإلماراتي قرر عقو�ة الغرامة العاد�ة، �حديها األدنى الذ� 
ال �قل عن مائة ألف درهم، وحدها األقصى الذ� ال يتجاوز مل�ون درهم، ونعتقد أن األجدر �المشرع األخذ 

قصى للغرامة �حسب ما حققته الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة من أر�اح �فكرة الغرامة النسب�ة، �ح�ث يترك الحد األ
من االستغالل الجنسي للنساء واأل�فال في أعمال الدعارة والعروض اإل�اح�ة. وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه 

صى مل�ون التجارة غ�ر المشروعة �النساء واأل�فال تدر أر�احا �المالي�ن، ومن ثم قد تكون الغرامة �حدها األٌق
درهم غ�ر مناسبة لجسامة الجر�مة، وغ�ر مؤلمة ومن ثم غ�ر رادعة، ونوصي �ضرورة تدخل المشرع اإلماراتي 

حققه  بتعديل الغرامة المقررة للشخص االعتبار�، �ح�ث يز�د من حدها األدنى، و�ترك حدها األقصى �حسب ما
 خذ �فكرة الغرامة النسب�ة بدال من الغرامة العاد�ة.الشخص االعتبار� من أر�اح مال�ة أو حاول تحق�قها، أ� �األ

 
 الفرع الثالث

 العقو�ات التكم�ل�ة المقررة لل�ر�ة أو المن�أة الس�اح�ة
 

) 11) إماراتي، والمادة (7نص �ل من المشرع�ن اإلماراتي والمصر�، وتحديدا في عجز المادة (  
في مجال الس�احة، وهي عقو�ة وقف النشا� المؤقت مصر�، على عقو�ة تكم�ل�ة ت�بق على الشر�ة العاملة 

) مصر�، أو عقو�ة حل أو غلق الشخص المعنو� سواء �ش�ل نهائي أو مؤقت 11لمدة ال تتجاوز سنة المادة (
) إماراتي. و�الح� أن المشرع اإلماراتي لم ينص على مدة اإلغالق إذا �ان 7أو غلق أحد فروعه، المادة (

عقو�ة وقف النشا� للشخص المعنو� أو حله أو غلقه جواز�ة للمح�مة حسب سل�تها مؤقتًا، �ما يالح� أن 
 التقدير�ة، فلها أن تقضي بها أو تغض ال�رف عنها، بدون رقا�ة عل�ها في ذلك من مح�مة النقض.

كما تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي نص على عقو�ة الشخص المعنو� عن جرائم االتجار  
 /239التي أض�فت إلى قانون العقو�ات الفرنسي �موجب القانون رقم  6-4-225المادة  �البشر �مقتضى

 ) وحددت المادة المذ�ورة عقو�ات الشخص المعنو� وهي:104،(2003مارس  18الصادر في  2003

                                                           
م منشور �الجر�دة 2003مارس  18الصادر في  2003 /239عقو�ات فرنسي، والمعدلة �القانون رقم  38-131) المادة  103

 . 2003مارس  19�خ الرسم�ة العدد الصادر بتار 
 .2003مارس  19منشور �الجر�دة الرسم�ة العدد الصادر بتار�خ  )104
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 ).105عقو�ات فرنسي( 38-131الغرامة وفق الضوا�� المحددة في المادة 
 ).106عقو�ات فرنسي( 39-131العقو�ات المنصوص عل�ها في المادة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
المشار إل�ها إلى أن الحد األقصى للغرامة التي توقع على األشخاص المعنو�ة �ساو� عشرة  38-131وقد نصت المادة ) 105

 �عاقب على الجر�مة.أضعاف ق�مة الغرامة التي توقع على الشخص ال�ب�عي �مقتضى القانون الذ� 
المشار إل�ها على أنه في حالة إدانة الشخص المعنو� �جنا�ة أو جنحة �جوز توق�ع عقو�ة  39-131في ح�ن نصت المادة ) 106

 أو أكثر من العقو�ات التال�ة:
اوز الحل، عند إنشاء الشخص المعنو�، أو عند ارتكاب جنا�ة أو جنحة �عاقب عل�ها الشخص ال�ب�عي �الحبس الذ� �ج -

 أو �ساو� ثالث سنوات، أو إذا تم تحو�له عن هدفه �قصد ارتكاب الجر�مة.
ح�ر نهائي لممارسة نشا� أو أكثر من األنش�ة المهن�ة أو االجتماع�ة ��ر�ق مباشر أو غ�ر مباشر لمدة خمس سنوات  -

 أو أكثر.
 الوضع تحت الحراسة القضائ�ة لمدة خمس سنوات أو أكثر. -
خمس سنوات أو أكثر للوحدات أو لوحدة أو أكثر من وحدات المؤسسة التي استخدمت في ارتكاب اإلغالق النهائي لمدة  -

 الجر�مة.
 اإلقصاء من األسواق العامة على نحو نهائي لمدة خمس سنوات أو أكثر. -
 المنع على نحو نهائي لمدة خمس سنوات أو أكثر من دعوة الجمهور لالدخار. -
إصدار ش��ات غ�ر تلك التي تسمح �سحب األموال من قبل الساحب �رف المسحوب المنع لمدة خمس سنوات أو أكثر من  -

 عل�ه أو استخدام ��اقات الدفع.
 مصادرة األش�اء التي استخدمت أو �انت معدة لالستخدام في الجر�مة أو �انت ناتجة عنها. -
 ��ر�ق إلكتروني.إعالن الح�م الصادر أو نشره في الصحافة الم�تو�ة أو �أ�ة وس�لة اتصال للجمهور  -
 مصادرة الح�وان الذ� استخدم في ارتكاب الجر�مة أو الذ� �ان ضح�ة لها. -
              المنع النهائي لمدة خمس سنوات أو أكثر من ح�ازة ح�وان. -
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 الفرع الرا�ع

 عقو�ة ال�روع في جرائم االتجار �الب�ر
 

 م على عقو�ة خاصة �الشروع في االتجار �البشر، 2010لسنة  64القانون المصر� رقم لم ينص  
). ونعتقد أن مسلك المشرع 107تار�ا ذلك لت�ب�ق القاعدة العامة للعقاب على الشروع في الجنا�ات �صفة عامة(

تامة، �جر�مة أنه اعتبر مجرد عرض الضح�ة للب�ع جر�مة قائمة بذاتها، عاقب عل�ها المصر� �جد تبر�ره في 
م. ونفس النهج اتبعه المشرع المصر� 2008) لسنة 126) من القانون رقم (291وذلك �موجب نص المادة (

رة "العرض للب�ع" وصورة الوعد بهما" أ� الب�ع أو م، ح�ث نص على صو 2010لسنة  64في القانون رقم 
الشراء، ومؤد� ذلك أن المشرع المصر� عاقب على الجر�مة سواء تم الب�ع أو الشراء أو توقف سلوك الجاني 

 عند مجرد العرض أو الوعد بهما.
صور ولكن ما يؤخذ على موقف المشرع المصر� أنه لم يتعرض لعقاب الشروع إذا اتخذت الجر�مة    

أو اإليواء أو االستقبال وغ�رها، ومن ثم تن�بق على هذه الصور القاعدة العامة  التسل�ماالستخدام أو النقل أو 
 للعقاب على الشروع في الجنا�ات �صفة عامة، �ما ذ�رنا من قبل.

التامة دون من جانبنا نؤ�د مسلك المشرع اإلماراتي في تقر�ر عقو�ة للشروع مساو�ة لعقو�ة الجر�مة    
قصرها على صورة دون أخر�، وذلك إ�مانا منه �خ�ورة هذه النوع�ة من الجرائم غ�ر اإلنسان�ة، وذلك �مقتضى 

م، 2015) لسنة 1م، والمعدل �القانون رقم (2006لسنة  51) من القانون االتحاد� رقم 1) بند (8نص المادة (
 ).108ص عل�ها في هذا القانون �عقو�ة الجر�مة التامة"(�قولها "�عاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصو 

  

                                                           
م �قرر عقو�ة للشروع في جرائم االتجار �البشر عامة، �موجب نص 2011لسنة  15في ح�ن نجد القانون الق�ر� رقم ) 107
) منه �قولها "�عاقب �الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات و�الغرامة التي ال تز�د على مائتي ألف ر�ال �ل من شرع في 7ادة (الم

 ارتكاب أّ� من جرائم االتجار �البشر المنصوص عل�ها في هذا القانون".
م�افحة االتجار �البشر، و�ذلك  في شأن 2008لسنة  126في نفس الس�اق ما نص عل�ه المشرع العماني في القانون رقم ) 108

 .) من قانون العقو�ات13) م�رر (303فعل المشرع الجزائر� في المادة (
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 المطلب الثالث
األح�ام ال�اصة �العقاب على جرائم االتجار �الب�ر المرتكبة �معرفة ال�ر�ات والمن�آت 

 الس�اح�ة
 

نعرض في هذا الم�لب ألح�ام تشديد العقو�ة المقررة للجر�مة بنوع�ها، ومقدار التشديد، ثم نعرض 
الستثناء جرائم االتجار �البشر من ن�اق ت�ب�ق ال�روف القضائ�ة المخففة، وأخ�رًا نعرض ألح�ام االعفاء من 

 العقو�ة بنوع�ه اإلعفاء الوجو�ي والجواز� واالستثناء من اإلعفاء.  
 

 لفرع األولا
 ال�روف الم�ددة للعقو�ة

تنقسم هذه ال�روف إلى �روف شخص�ة تتعلق �شخص�ة الجاني أو المجني عل�ه، مثل توفر صفات    
مع�نة ف�هما، و�روف أخر� ماد�ة، تتعلق ���ف�ة ارتكاب السلوك اإلجرامي، أو جسامة النت�جة المترتبة عل�ه، 

يلي لهذه ال�روف المشددة  أو استخدام وسائل مع�نة في ارتكاب الجر�مة، أو تعدد المجني عل�هم. ونعرض ف�ما
بنوع�ها. هذا مع مالح�ة أن الباحث �سعى جاهدا إلى قصر الحديث عن ال�روف التي �م�ن تصور توفرها 
في حق الشر�ات والمنشآت الس�اح�ة، ومن ثم لن �عرض الباحث لكل ال�روف المشددة المنصوص عل�ها في 

 كل من القانون�ن اإلماراتي والمصر�. 
 

  الم�ددة ال��ص�ة: ال�روف -أوال

 صفة الجاني: )أ

�أن ��ون أ�ا أو أمًا أو جدًا أو  :الجاني أحد أصول الطفل المجني عل�ه أو من المتول�ن تر��ته-1
جدة لل�فل، �ما �متد التشديد إلى من يتولى تر��ة ال�فل �العم أو الخال أو أ� شخص قائم على تر��ة ال�فل 
ومسؤول عنه، وقد ��ون الولي أو الوصي �ح�م قضائي، �غض الن�ر عن المدة التي يتولى ف�ها تر��ة ال�فل 

نون�ة عل�ه، ما دامت الجر�مة وقعت خالل هذه الفترة. و�تحقق �رف التشديد في أو فترة واليته أو وصايته القا
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) وهذا ما �م�ن تحققه في شأن الشر�ات 109حق من له سل�ة ما على ال�فل المجنى عل�ه �صاحب العمل(
العاملة في مجال الس�احة إذا �ان الجاني �ستغل سل�ته على �عض العامالت لد�ه و�جبرهن على ممارسة 

 األعمال المناف�ة لآلداب.�عض 
 
: قد أحسن المشرع صنعًا في تشديد العقاب عند توافر الجاني مو�فًا عامًا أو م�لفًا ��دمة عامة-2

صفة المو�ف العام؛ ألن ذلك ينم عن استغالله لنفوذ وسل�ات و��فته في ارتكاب مثل هذه الجرائم الالإنسان�ة، 
ستعمال السل�ة من وسائل ارتكاب جرائم االتجار �البشر، �ما أن خاصة وأن �ال المشرع�ن قد اعتبر إساءة ا

استغالل المو�ف العام سل�اته وصالح�ات و��فته في ارتكاب جر�مة �عد انتهاكًا لواجبات الو��فة والتزامه 
)، و�م�ن تحقق 110النزاهة واإلخالص في أداء أعماله، دون تأثر �غرض أو هو� أو تحق�ق مآرب خاصة.(

الشر�ات العاملة في مجال الس�احة من زاو�ت�ن: األولى إذا �انت الشر�ة تا�عة للق�اع العام أو  ذلك في شأن
الح�ومي، من ذلك الشر�ات القا�ضة العاملة في مجال الس�احة والتا�عة �ش�ل مباشر لوزارة الس�احة في مصر، 

لمنشآت الس�اح�ة و�توا�أ مع إدارة أو �ان الجاني �عمل لد� وزارة الس�احة في مجال التفت�ش على الشر�ات وا
 الشر�ة أو المنشأة على ارتكاب جرائم االتجار �البشر �غرض تحق�ق أر�اح مال�ة.  

 : صفة المجنى عل�ه )ب

 64ورد النص على صفة األنوثة ��رف مشدد في القانون المصر� رقم : صفة الطفولة واألنوثة-1
عل�ها أنثى. ونعتقد �حسن مسلك المشرع المصر�، �الن�ر م، ح�ث شدد العقو�ة إذا �انت المجني 2010لسنة 

 إلى جسامة الجر�مة في حق األنثى الس�ما في صورة االستغالل الجنسي واألعمال المناف�ة لآلداب.
ب�نما نجد المشرع اإلماراتي �غفل تشديد العقو�ة حال �ون المجني عل�ها أنثى، و�نص على تشديدها 

وهو أ�ضا مسلك محمود من المشرع اإلماراتي �الن�ر ضعف المجني عل�ه حال �ون المجني عل�ه �فال، 
 وجسامة الجر�مة في حقه الس�ما في صورة االستغالل الجنسي والخدمة القسر�ة لأل�فال.

                                                           
هو ما قررته مح�مة النقض في جر�مة هتك عرض صب�ة عاملة لد� شخص �األجر ح�ث قضت المح�مة أن ال�رف ) 109

، مجموعة 1974يون�ه  23مجني عل�ه. نقض المشدد للعقو�ة يتحقق في حق صاحب العمل �اعتباره ممن لهم سل�ة على ال
 .617، ص 132، رقم 25أح�ام مح�مة النقض، س 

) د/ هشام فر�د رستم، د / هاللى عبد الاله أحمد، شرح قانون العقو�ات ، القسم الخاص، الجزء األول  الجرائم الماسة بنزاهة 110
 . 5، بدون ناشر، ص2003الو��فة العامة، 
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و�ر� الباحث أنه من األفضل الجمع ب�ن صفة األنوثة وال�فولة في ال�رف المشدد للعقو�ة �ح�ث 
 أنثى �شدد عقو�ة الجر�مة.  تكون صفة المجني عل�ه �فال أو

) من القانون اإلماراتي، ونعتقد أن توافر 2ورد النص على هذا ال�رف في المادة ( :صفة اإلعاقة-2
تشديد العقو�ة، فقد �عد ذلك قر�نة على  -�حق-�ستلزم  االتجار �البشرهذه الصفة في المجني عل�ه في جرائم 

عل�ه و��عها إلى مراكز تجارة األعضاء البشر�ة، ومن ثم نؤ�د أن الغرض من االتجار هو نزع أعضاء المجني 
 حسن مسلك المشرع اإلماراتي. 

 
 ال�روف الم�ددة الماد�ة: -ثان�اً 

 
يتمثل ذلك في أن تكون الجر�مة ذات �ا�ع عبر و�ني، وقد ورد تعر�فها في المادة األولى : أ) طب�عة الجر�مة

، �قولها "الجر�مة ذات ال�ا�ع عبر الو�ني: تكون الجر�مة ذات 2006) لسنة 51من القانون اإلماراتي رقم (
 �ا�ع عبر و�ني إذا:

 ارتكبت في أكثر من دولة واحدة. -1
 ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم اإلعداد والتخ��� والتوج�ه واإلشراف عل�ها في دولة أخر�. -2
نش�ة إجرام�ة في أكثر ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن �ر�ق جماعة إجرام�ة من�مة تمارس أ -3

 من دولة.
 ).111ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخر�"( -4

و�بدو مسلك هذه التشر�عات متسقًا مع اتجاه المجتمع الدولي نحو م�افحة الجر�مة المن�مة العابرة     
اإلجرام�ة خارج حدود الدول، مستغلة �عض م�اهر الت�و�ر الذ� لحق �الن�ام  نشا�اتهاللحدود، والتي تمتد 

االقتصاد� الدولي، من ذلك حر�ة انتقال األشخاص ب�ن الدول وحر�ة انتقال األموال، ورفع الحواجز الحدود�ة 
ر الصناع�ة أمام التجارة العالم�ة، وت�و�ر وسائل االتصال التكنولوج�ة وانتشار المعلومات بواس�ة األقما

). لذلك تعتبر الجر�مة العابرة لألو�ان خ�رًا جس�مًا يهدد المجتمعات، خصوصا النام�ة منها، 112واإلنترنت(
) مما دفع علماء 113في �افة النواحي الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة، وتص�ب المجتمع في أمنه واستقراره(

                                                           
 م. 2010لسنة  64) هو ذات التعر�� الوارد �المادة األولى من القانون المصر� رقم 111
 . 79) د/ حسن عبد الحم�د "مرجع سابق"،  ص 112

Provence  –en  –J) “la criminalité organisée et la nation d’ordre” colloque, Aix -ALBRECHT(H113)
7 –6-95 Jun 1996, Presses universitaires d’Aix – Marseille, 1997, P: 18 
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ن مثل هذه الجرائم �ستلزم اإلعداد لها وتنف�ذها تن��ماً منهج�ًا اإلجرام المهتم�ن بدراسة هذه الجر�مة إلى القول �أ
 ).114دق�قًا �فوق ما تت�لبه جرائم األفراد التقل�د�ة(

 
نعتقد أن �ال من المشرع المصر� ون��ره اإلماراتي قد أحسنا صنعاَ �النص  ب) ارتكاب الجر�مة بوسائل مع�نة:

ع�نة تكشف عن جسامة الفعل المرتكب، �ما لو قعت الجر�مة على تشديد العقو�ة حال وقوع الجر�مة بوسائل م
��ر�ق التهديد �القتل، أو األذ� الجس�م، أو أعمال تعذيب بدن�ة، أو نفس�ة، أو �ان الجاني �حمل سالحًا، �ما 
أن التشديد �جد تبر�ره في تعدد للجرائم �ستوجب توق�ع عقو�ة أشد، خاصة إذا مارس الجاني على المجني عل�ه 

ض ألوان التعذيب البدني أو النفسي إلجباره على الق�ام �أفعال االتجار، �ما لو أجبر المجني عل�ها على �ع
 ) 115ممارسة الدعارة أو العروض اإل�اح�ة(

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األمر��ي لم �حدد وسائل مع�نة الرتكاب جرائم االتجار �البشر، ح�ث    
من القانون  1591بند  77فقرة  18، وذلك �مقتضى المادة by any means وس�لةنص على ارتكابها �أ�ة 

 األمر��ي.
 

 ج) تعدد المجني عل�هم:
جدير �الذ�ر أن المشرع المصر�، و�ذلك ن��ره اإلماراتي، لم ينصا على تشديد العقو�ة حال تعدد    

عل�هم �عد من قب�ل جسامة النت�جة المجني عل�هم، ونعتقد أن ذلك �عد قصورًا تشر�ع�ًا؛ ألن تعدد المجني 
اإلجرام�ة التي تستوجب العقاب عل�ها، وهو ما يتفق مع س�اسة المشرع�ن المصر� في تشديد العقاب في جرائم 

 225أخر� مثل القتل الخ�أ إذا تعدد المجني عل�هم. ومما يؤ�د وجهة ن�رنا ما ورد النص عل�ه في المادة (
سي �قولها "وتكون العقو�ة الحبس مدة عشر سنوات وغرامة مقدارها مل�ون ) من قانون العقو�ات الفرن4-2-

 ) 116تعدد المجني عل�هم في الجر�مة."( -3ونصف يورو إذا اقترن ارتكابها بتوافر �رف من ال�روف اآلت�ة: 
 
 
 

                                                           
Gassin (R) “ Criminologie,” 3e Ed., Dalloz, 1994, No 588.  114) 

 .196د/ فت�حة محمد قورار� "المواجهة الجنائ�ة لجرائم االتجار �البشر" مرجع سابق، ص) 115
م، والمنشور 2003مارس  18الصادر في  2003 /239أض�ف النص الى قانون العقو�ات الفرنسي �مقتضي القانون رقم) 116

 م. 19/3/2003في الجر�دة الرسم�ة العدد الصادر بتار�خ 
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 الفرع الثاني
 استثناء جرائم االتجار �الب�ر من ن�ام ال�روف القضائ�ة الم�ففة

 
الجنائ�ة التي عاقبت على جرائم االتجار �األشخاص لم تورد ح�ما خاصا بهذه  التشر�عاتإن أغلب    

)، ومن ذلك: قانون العقو�ات 117الجرائم ف�ما يتعلق بت�ب�ق ال�روف القضائ�ة المخففة الواردة �القواعد العامة(
) 118) عقو�ات مصر�.(17() تار�ا المجال لت�ب�ق القاعدة العامة الواردة �المادة 291المصر� في المادة (

ولما �انت جر�مة االتجار �البشر معاقبا عل�ها �عقو�ة السجن المشدد مدة ال تقل عن خمس سنوات، فإنه �جوز 
هذه العقو�ة إلى عقو�ة السجن أو الحبس الذ� ال �جوز أن ينقص عن ستة شهور، ومؤد� ذلك أن  تخف�ف

 لتخف�ف العقاب عل�ه والنزول درجت�ن، وهو ما �ضعف مرتكب هذه الجر�مة الالنسان�ة �منحه المشرع مجاال
 )119من الق�مة الرادعة للعقاب على هذه النوع�ة من الجرائم الإلنسان�ة.(

جرائم االتجار �األشخاص من مجال ال�روف المخففة؛  -كل�ة–ب�نما نجد المشرع الجزائر� �ستثنى    
م والمعدل لقانون العقو�ات 2009فبراير  25ر�خ من القانون الصادر بتا 6م�رر) 303ح�ث نص في المادة (

الشخص المدان الرتكا�ه أحد األفعال المجرمة في هذا القسم من �روف التخف�ف المنصوص  على أنه "ال �ستف�د
 من هذا القانون."  53عل�ها في المادة 

في شأن  2008لسنة  126) من القانون رقم 20في نفس الس�اق نص المشرع العماني في المادة (   
م�افحة االتجار �البشر على أنه "ال �جوز الح�م بوقف تنف�ذ العقو�ة الصادرة على المح�وم عل�ه في جر�مة 

 االتجار �البشر، وال �جوز النزول عن الحد األدنى المقرر للعقو�ة."
ع العماني من جانبنا نعتقد أن مسلك المشرع المصر� ون��ره اإلماراتي من ناح�ة، ومسلك �ل من المشر    

ت�رف في مسلكه. ونر� أن األصوب منح القاضي قدرًا  منهموالجزائر� من ناح�ة أخر� محل ن�ر؛ ألن �ال 
                                                           
117) Stéfani, Levasseur et Bouloc " Droit Pénal G énéral" 14 éd. 1992, D. No: 554, P: 436 et 
ss., Merle et Vitu," "Traite de Droit Criminel, Droit pénal spécial 1982, T. 1., No: 711, P: 773 et 
ss.  

والتي نصت على أنه " إذا اقتضت أحوال الجر�مة المقامة من أجلها الدعو� العموم�ة رأفة القضاة �جوز تبديل العقو�ة على ) 118
المشدد، عقو�ة السجن المؤ�د �عقو�ة السجن المشدد أو السجن، عقو�ة الوجه اآلتي: عقو�ة اإلعدام �عقو�ة السجن المؤ�د أو 

السجن المشدد �عقو�ة السجن أو الحبس الذ� ال �جوز أن ينقص عن ستة شهور، عقو�ة السجن �عقو�ة الحبس الذ� ال �جوز 
 أن تنقص عن ثالثة شهور."

م يوردا نصا خاصا �استثناء تلك الجرائم من ت�ب�ق ن�ام في نفس االتجاه ذهب المشرع اإلماراتي والمشرع البحر�ني، ح�ث ل) 119
 م.2008) لسنة 1م، والقانون البحر�ني رقم (2006) لسنة 51ال�روف القضائ�ة المخففة في القانون�ن االتحاد� رقم (
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من السل�ة التقدير�ة في ت�ب�ق �روف التخف�ف، ولكن مع فرض ق�ود على ذلك، �ما فعل المشرع الكو�تي 
من ن�ام وقف التنف�ذ، فنص في المادة في مشروع قانون االتجار �البشر، ح�ث استثنى هذه الجرائم جزئ�ًا 

) من قانون الجزاء، ال �جوز عند ت�ب�ق أح�ام هذا القانون النزول 83) على أنه "استثناًء من ح�م المادة (13(
�عقو�ة اإلعدام عن عقو�ة الحبس المؤ�د، والنزول �عقو�ة الحبس المؤ�د عن الحد األقصى لعقو�ة الحبس 

 )120المؤقت.."(
ارة إلى أن ال�روف المخففة �قتصر تأث�رها على تخف�ف العقو�ة األصل�ة فق�، وف�ما يتعلق تجدر اإلش   

نفرق ب�ن ما إذا �انت جواز�ة أم وجو��ة على القاضي؛ فاألولى �جوز له الح�م بها �الرغم  التكم�ل�ة�العقو�ات 
فل�س لل�روف المخففة أ� تأث�ر من توافر ال�روف المخففة، وله أن �ستبعدها �سبب هذه ال�روف، أما الثان�ة 

عل�ها. ولما �انت المصادرة في جر�مة االتجار �البشر وجو��ة على القاضي، فال أثر لل�روف القضائ�ة 
) لسنة 51) من القانون رقم (9المخففة على ت�ب�قها، و�ؤ�د ذلك ما نص عل�ه المشرع اإلماراتي في المادة (

إلخالل �حقوق الغ�ر حسن الن�ة �ح�م في جم�ع األحوال �مصادرة م، سالفة الذ�ر، �قولها "مع عدم ا2006
األموال أو األمتعة أو األدوات التي استعملت في ارتكاب أ� من الجرائم المنصوص عل�ها في هذا القانون" 
كما �قرر الفقه أن ال�روف المخففة ال تأث�ر لها على الغرامة المقررة �عقو�ة تكم�ل�ة في �عض الجنا�ات، 

 )121ها الجنا�ة محل الدراسة.(ومن
 الفرع الثالث

 اإلعفاء من العقو�ة
 

تبدو الح�مة من اإلعفاء من العقو�ة في حرص المشرع على �شف جرائم االتجار �البشر والح�لولة    
دون إتمام ارتكابها وضب� الجناة وتقد�مهم إلى المحاكمة، خاصة وأن هذه الجرائم �سهل إخفاؤها و�صعب 

 أدلتها �ق�نا، ومن ثم يهدف اإلعفاء إلى تحق�ق مصلحة المجتمع في �شف تلك الجرائم.الوقوف على 
 

                                                           
ة �الن�ر إلى ) جزاء �و�تي قد نصت على أنه "�جوز للمح�مة إذا رأت أن المتهم جدير �الرأف83جدير �الذ�ر أن المادة () 120

ال�روف التي ارتكبت ف�ها الجر�مة أو �الن�ر إلى ماض�ه أو أخالقه أو سنه أن تستبدل �عقو�ة اإلعدام عقو�ة الحبس المؤ�د، أو 
الحبس المؤقت الذ� ال تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل �عقو�ة الحبس المؤ�د الحبس المؤقت الذ� ال تقل مدته عن 

ز أن تقل عقو�ة الحبس المؤقت عن ثلث الحد األقصى المقررة للجر�مة، ما لم ينص القانون على حد أدنى سبع سنوات، وال �جو 
   آخر...."

 .1070، ص 702د/محمد ع�د الغر�ب "شرح قانون العقو�ات القسم العام" مرجع سابق، رقم ) 121
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  أنواع اإلعفاء: -أوالً 
لسنة  51م، والقانون اإلماراتي رقم 2010لسنة  15�الرجوع إلى نصوص القانون المصر� رقم 

�البشر، يتضح أن اإلعفاء م، في شأن م�افحة جرائم االتجار 2015) لسنة 1م، والمعدل �القانون رقم (2006
 من العقاب على هذه الجرائم على نوع�ن، وهما:

  اإلعفاء الوجو�ي: )أ

) من القانون 11) من القانون المصر� والمادة (15ورد النص عل�ه في الفقرة األولى من المادة (   
 ) وقد اشتر� المشرع عدة شرو� لإلعفاء وهي:122اإلماراتي(

 :السلطات �الجر�مة ومرتكب�هاأن يتم اإلبالغ قبل علم -1
نعتقد أن المشرع المصر� قصد اإلبالغ عن الجر�مة �عد تمام تنف�ذها أو على األقل البدء ف�ه، و�ؤ�د    

السل�ات في �شف الحق�قة �شأنها، خاصة وأن جر�مة االتجار �البشر  مساعدةذلك أن الهدف من اإلبالغ هو 
ما يؤ�د أن المبّلغ �قدم خدمة للمجتمع، في ح�ن نجد المشرع اإلماراتي من الجرائم التي ترتكب في سر�ة تامة، م

نص على أن يتم اإلبالغ قبل البدء في تنف�ذ الجر�مة، وهو ما �حتاج إعادة ن�ر من المشرع؛ ألن مرحلة 
 التحض�ر واإلعداد للجر�مة غ�ر معاقب عل�ها أصال، مما �جعل اإلعفاء من العقاب لإلبالغ غ�ر ذ� جدو�.

 تقد�م اإلبالغ إلى السلطات الم�تصة:-2
السل�ات المختصة، و�قصد بها السل�ات القضائ�ة أو  إلى�شتر� أن ��ون اإلبالغ مقدما     

)؛ ألن ذلك �حقق المساعدة في �شف أمر الجر�مة وضب� مرتكب�ها واألموال المتحصلة من 123اإلدار�ة(
أو المح�مة، و�قصد �السل�ات اإلدار�ة مراكز الشر�ة، أو الجر�مة، و�قصد �السل�ات القضائ�ة الن�ا�ة العامة 

 اللجنة الو�ن�ة لم�افحة اإلتجار �البشر.
 
  

                                                           
عل�ها في هذا القانون، �ل من �ادر من الجناة  جاء بنص الفقرة األولى من المادة المذ�ورة "�عفى من العقو�ات المنصوص) 122

�إبالغ السل�ات القضائ�ة أو اإلدار�ة �ما �علمه عنها قبل البدء في تنف�ذ الجر�مة، و�ان من شأن ذلك اكتشاف الجر�مة قبل 
 وقوعها أو ضب� مرتكب�ها أو الح�لولة دون إتمامها".

 القانون المصر�. ) من15نفس الص�اغة وردت �الفقرة األولى من المادة (
 . 168) د/ أحمد فتحي سرور "الوس�� في قانون العقو�ات"، الجزء األول، القسم العام، ص 123
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 أن يؤد� اإلبالغ إلى ضبط �اقي الجناة واألموال المتحصلة من الجر�مة:  -3

في تم��ن السل�ات المختصة من ضب� الجناة اآلخر�ن واألموال  أثره�شتر� في اإلبالغ أن ينتج    
المتحصلة من هذه الجر�مة، وال يتحقق ذلك إال إذا �ان اإلبالغ صادقًا مفصًال وشامًال لعناصر الجر�مة، 

). أما إذا �ان اإلبالغ �اذ�ًا، أو مجمًال، أو مرسًال، أو أخفى ف�ه الجاني 124ومحددًا دور �ل من ساهم ف�ها،(
المبلغ معلومات هامة وجوهر�ة تتعلق �أشخاص الجناة اآلخر�ن، و�أشخاص الضحا�ا المجني عل�هم، أو 

 �أماكنهم، فال �ستف�د المبّلغ من اإلعفاء.

 : اإلعفاء الجواز� في حالة اإلبالغ �عد علم السلطات �الجر�مة )ب

في هذه الحالة نجد اإلبالغ جاء �عد اكتشاف أمر الجر�مة، أو علم السل�ات بها، وقد نصت عل�ه    
من القانون المصر� �قولها "و�جوز اإلعفاء من العقو�ة إذا تم اإلبالغ �عد علم  الثان�ة) في فقرتها 15المادة (

) والفقرة الثان�ة من المادة 125ا."(السل�ات وأد� إلى �شف �اقي الجناة وضب�هم وضب� األموال المتحصلة منه
) من القانون اإلماراتي، �قولها "فإذا حصل اإلبالغ �عد الكشف عن الجر�مة جاز إعفاؤه من العقو�ة أو 11(

 التخف�ف منها إذا م�ن الجاني السل�ات المختصة أثناء التحق�ق من القبض على مرتكبي الجر�مة اآلخر�ن."
المشرع المصر� اشتر� أن يؤد� اإلبالغ إلى ضب� الجناة واألموال من مقارنة النص�ن يتب�ن أن    

المتحصلة من الجر�مة، في ح�ن اقتصر المشرع اإلماراتي على ضب� الجناة اآلخر�ن فق�، ونعتقد أن هذا 
المصادرة  عقو�ةاإلعفاء �قتصر على العقو�ة األصل�ة وهي العقو�ات السالبة للحر�ة، بدون انسحاب ذلك إلى 

 وجو��ة على القاضي، �ما ال تنسحب على الغرامة �عقو�ة تكم�ل�ة في الجنا�ات، �ما أوضحنا من قبل.    ألنها
 

 ثان�ًا: االستثناء من اإلعفاء:
م قد أورد 2010لسنة  64) من القانون رقم 15تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصر� في المادة (   

، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة السا�قة والتي الجر�مةاستثناًء على إعفاء الجاني من العقو�ة إذا أبلغ عن 
فاة المجني عل�ه أو إصابته �مرض ال جاء ف�ها "وال تن�بق أ� من الفقرت�ن السا�قت�ن إذا نتج عن الجر�مة و 

                                                           
، 1981القسم الخاص، الجرائم المضرة �المصلحة العامة، دار الفكر العر�ى، القاهرة،  –) د/ مأمون سالمه : قانون العقو�ات 124

 . 106، ص 1989عقو�ات ، القسم الخاص، القاهرة، ، د/ آمال عثمان : شرح قانون ال139 – 138ص 
م، في شأن م�افحة 2011لسنة  15) في فقرتها الثان�ة، من القانون الق�ر� رقم 15نفس الص�اغة وردت بنص المادة () 125

 االتجار �البشر.
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أحسن صنعًا في النص على هذا ). وال شك أن المشرع المصر� قد 126يرجى الشفاء منه أو �عاهة مستد�مة"(
اني، والمتمثلة في وفاة المجني عل�ه ضح�ة االتجار االستثناء، �الن�ر إلى جسامة النت�جة المترتبة على فعل الج

�مرض ال يرجى شفاؤه، في ح�ن س�ت المشرع اإلماراتي عن النص على هذا  أو إصابته �عاهة مستد�مة أو
 االستثناء مما �حتاج إلى إعادة ن�ر، تقديرًا لخ�ورة النت�جة التي ترتبت على فعل االتجار وجسامتها.

 
 ال�اتمة

�البشر إلى  انتهى الباحث من دراسة المسؤول�ة الجنائ�ة للشر�ات أو المنشآت الس�اح�ة عن جرائم االتجار  
 جملة نتائج وتوص�ات، وهي:

 النتائج: -أوالً 

  أن جرائم االتجار �البشر تقع من أفعال إجرام�ة متعددة، ��في ارتكاب أحدها لق�ام مسؤول�ة الشر�ة أو
 المنشأة الس�اح�ة عن جر�مة االتجار �البشر.

  الس�اح�ة �أخذ صورة أن الصور الغالبة الرتكاب االتجار �البشر من قبل الشر�ات أو المنشآت
االستغالل الجنسي للنساء واأل�فال في الدعارة والعروض اإل�اح�ة، �غرض الجذب الس�احي لبعض 

 الف�ات من سائحي الجنس.
  أن القانون يت�لب لق�ام مسؤول�ة الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة عن االتجار �البشر أن يتم ارتكاب

 �الئها، ولحسابها أو �اسمها.الجر�مة من قبل ممثل�ها أو مدير�ها أو و 
  كما يت�لب وقوع أفعال االتجار �البشر بواس�ة الوسائل المب�نة �القانون و�ال فال تقوم مسؤول�ة الشر�ة

 عن االتجار �البشر.
  أن القانون اإلماراتي قرر عقو�ات الغرامة واإلغالق أو الحل للشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة التي ترتكب

 بشر لحسابها أو �اسمها.جر�مة االتجار �ال
  أن مسؤول�ة الشر�ة أو المنشأة الس�اح�ة عن جرائم االتجار �البشر ال تخل �مسؤول�ة الشخص ال�ب�عي

 الذ� يتولى إدارة هذه الشر�ة أو المنشأة.
  أن المشرع اإلماراتي عاقب على الشروع في االتجار �البشر �عقو�ة الجر�مة التامة، على ع�س ما

 المصر�، الذ� لم ينص على عقو�ة محددة للشروع، تار�ا ذلك للقواعد العامة.فعل المشرع 

                                                           
م، في شأن م�افحة 2011لسنة  15) في فقرتها الثالثة، من القانون الق�ر� رقم 15نفس الص�اغة وردت بنص المادة () 126

 االتجار �البشر.
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  أن المشرع المصر� و�ذلك ن��ره اإلماراتي لم ينصا على استثناء جرائم االتجار �البشر من ن�اق
 ال�روف القضائ�ة المخففة، �خالف ما فعل المشرع العماني والجزائر�.

 راتي نصا على حاالت لإلعفاء من العقو�ة المقررة لجرائم أن المشرع المصر� و�ذلك ن��ره اإلما
 االتجار �البشر، وجعاله وجو��ا �شرو� مع�نة.

 التوص�ات: -ثان�اً 

  نوصي �أن يتدخل المشرع اإلماراتي �النص على عقو�ة خاصة لالتجار �النساء في صورة االستغالل
ان المجني عل�ه �فال أنثى �قل عمرها عن الجنسي والدعارة على وجه التحديد، مع تشديد العقو�ة إذا �

سنة، �ما فعل المشرع األمر��ي، هذا مع مالح�ة أن المشرع اإلماراتي قد شدد العقو�ة فعال حال  18
كون المجني عل�ه �فال �أن جعلها السجن المؤ�د بدال من السجن المؤقت، إال أن الباحث يبتغي من 

ديد أكثر للعقو�ة �ما لو أضاف عقو�ة الغرامة إلى السجن التوص�ة حث المشرع اإلماراتي على تش هذه
 المؤ�د.

  نوصي �أن يتدخل المشرع اإلماراتي و�نص على عقو�ة الغرامة النسب�ة بدال من الغرامة العاد�ة، سواء
أكانت للشخص ال�ب�عي مع العقو�ة السالبة للحر�ة، أم للشخص االعتبار� (الشر�ة أو المنشأة 

م ترك تحديد مقدار الغرامة للقاضي �حسب ما حققته الشر�ة أو المنشأة من أر�اح الس�اح�ة) �ح�ث يت
 أو فائدة مال�ة أو حاولت تحق�قها، �ما فعل المشرع المصر�.

  نوصي �أن يتدخل المشرع المصر� �النص صراحة على عقو�ة محددة للشروع في جرائم االتجار
 �البشر، على غرار ما فعل المشرع اإلماراتي.

 نوصي �أن يتدخل �ل من المشرع اإلماراتي والمصر� �النص صراحة على استثناء جرائم االتجار  كما
 �البشر من ن�اق ال�روف القضائ�ة المخففة.

  كما نوصي �أن يتدخل المشرع اإلماراتي �إعادة الن�ر في وجوب اإلعفاء من العقو�ة حال اإلبالغ
ر أن هذه المرحلة غ�ر معاقب عل�ها وفق القواعد، التي عن الجر�مة قبل البدء في ارتكابها، على اعتبا

 ال تعتبر األعمال السا�قة على البدء في تنف�ذ الجر�مة محل عقاب بوصف الشروع.
  نوصي �ضرورة إعادة الن�ر في معالجة المشرع اإلماراتي لالتجار �البشر من الشر�ات أو المنشآت

ة إفراد نص خاص �االستغالل الجنسي للنساء الس�ما العاملة في مجال الس�احة، من ح�ث ضرور 
واأل�فال في النشا� الس�احي، تحديدًا، مع تغل�� عقو�ة تلك الشر�ات والمنشآت حال ثبوت استغاللها 

 النساء في هذا النشا� االجرامي.
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 قائمة المراجع والمصادر
 �اللغة العر��ة: -أوالً 

 المراجع العامة: )أ
 قانون العقو�ات"، "الجزء األول، القسم العام.أحمد فتحي سرور "الوس�� في  -1
 .1989آمال عثمان: شرح قانون العقو�ات، القسم الخاص، القاهرة،  -2
بن�ام�ن وت��ر "الرق، ضمن دراسات حول الوثائق العالم�ة واإلقل�م�ة، المجلد الثاني، حقوق االنسان،  -3

 .2م) �1998للمالي�ن،إعداد، د/محمود شر�� �س�وني وآخر�ن، (ب�روت: دار العلم 
)، 1999حسن عبد الحم�د، الت�ور التار�خي ل�اهرة اإلجرام المن�م، (القاهرة:  دار النهضة العر��ة،  -4

 .79ص 
شرح قانون العقو�ات االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة، (االمارات: أكاد�م�ة شر�ة ، حسن محمد ر��ع -5

 .2)، ج1993دبي، 
أثارها ��ف�ة  -أ�عادها -في مصر والعالم، الجر�مة والب�ضاء حمد� عبد الع��م، غس�ل األموال -6

 .1) �1997معالجتها، (القاهرة، بدون ناشر، 
 الس�د ع�د نايل، شرح قانون العمل الجديد، ( بدون ناشر، وتار�خ نشر). -7
 ).1997شر�� س�د �امل، المسؤول�ة الجنائ�ة لألشخاص المعنو�ة، (القاهرة: دار النهضة العر��ة،  -8
 ).2009شر�� س�د �امل، قانون العقو�ات االتحاد� القسم العام، (اإلمارات: جامعة الجز�رة،  -9

، 2000�ارق سرور، الجماعة اإلجرام�ة المن�مة دراسة مقارنة.، (القاهرة: دار النهضة العر��ة،  -10
20019.( 

في الدول العر��ة،  عباس أبو شامة، التعر�� �ال�واهر اإلجرام�ة المستحدثة حجمها، أ�عادها، ونشا�ها -11
 .1999ندوة ال�واهر اإلجرام�ة المستحدثة وسبل مواجهتها، تونس، 

والقرارات الوزار�ة الجديدة  2003لسنة  12عبد هللا مبروك، مباد� قانون العمل وفقا ألح�ام القانون رقم  -12
 .4)، �2003المنفذة له، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، 

 ).1996الدول�ة وسل�ة العقاب عل�ها، (القاهرة: دار النهضة العر��ة، عبد الواحد الفار، الجر�مة  -13
 .1م) �1995عمر سالم، المسؤول�ة الجنائ�ة لألشخاص االعتبار�ة، (القاهرة: دار النهضة العر��ة،  -14
القسم الخاص، الجرائم المضرة �المصلحة العامة، دار الفكر العر�ي،  –مأمون سالمه: قانون العقو�ات  -15

 .1981 القاهرة،
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مص�فى فهمي الجوهر�، الن�ر�ة العامة للجزاء الجنائي، دراسة تحل�ل�ة تأص�ل�ة �بقا لقانون العقو�ات  -16
 ).1998االتحاد� مقارنا �قوان�ن �عض الدول العر��ة، (االمارات: 

هشام فر�د رستم، د / هاللي عبد الاله أحمد، شرح قانون العقو�ات، القسم الخاص، الجزء األول،  -17
 ، بدون ناشر.2003م الماسة بنزاهة الو��فة العامة، الجرائ
 المراجع المت�صصة:  )ب

إمام حسن�ن خل�ل، الحما�ة الجنائ�ة لوسائل تقن�ة المعلومات في التشر�عات العر��ة، (اإلمارات:  -1
 ).2016مر�ز الدراسات واالست�العات، وزارة الداخل�ة، 

 .في الحد من الجر�مة الس�اح�ةأمل فاضل عبده خشان، األمن الس�احي ومد� فاعل�ته  -2
�سام عا�ف المهتار، استغالل األ�فال، تحد�ات وحلول، (ب�روت: منشورات الحلبى الحقوق�ة،  -3

2008� (1. 
هـ، عدد 1401حسن فر�د أبو غزالة، �اهرة اض�هاد األ�فال، مجلة الوعي اإلسالمي، رجب،  -4

307. 
االتجار �البشر، و�خاصة النساء واأل�فال )" UNICEF (2003صندوق األمم المتحدة لل�فولة  -5

 في أفر�ق�ا"، فلورنسا.
عادل ماجد، م�افحة جرائم االتجار �البشر في االتفاق�ات الدول�ة والقانون الو�ني، (معهد التدر�ب  -6

 .1م) �2007والدراسات القضائ�ة، اإلمارات العر��ة المتحدة، 
 لسوء معاملة األ�فال، �حث مقدم ضمن أعمال عبد الرحمن عس�ر�، األنما� التقل�د�ة والمستحدثة -7

ندوة (سوء معاملة األ�فال واستغاللهم غ�ر المشروع) (الر�اض، مر�ز الدراسات والبحوث، أكاد�م�ة 
 .2001نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، 

عبد الكر�م محمد على سع�د، االستغالل في جرائم االتجار �البشر، (مر�ز الدراسات  -8
 .2017وزارة الداخل�ة، االمارات، واالست�العات، 

فا�مة شحاته ز�دان، الحما�ة الدول�ة لأل�فال من االستغالل الجنسي، المجلة القانون�ة االقتصاد�ة،  -9
 م، جامعة الزقاز�ق.2003، 15العدد 

دراسة في القانون اإلماراتي  -فت�حة محمد قورار�، المواجهة الجنائ�ة لجرائم االتجار �البشر  -10
 ، جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة. 2009، 40، العدد 23جلة الشر�عة والقانون، السنة المقارن، م
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سعاد، الجرائم الجنس�ة وأنواعها: قراءة ن�ر�ة ومفاهم�ة، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،  قاسم -11
 .65،66، ص: 2016، د�سمبر 2، المجلد15العدد

تهم في المجتمع المغر�ي، ندوة سوء محمد الدر�ج، أش�ال استغالل األ�فال وسوء معامال -12
 .2001معاملة األ�فال واستغاللهم غ�ر المشروع، أكاد�م�ة نا�� العر��ة للعلوم األمن�ة، الر�اض، 

عصا�ات اإلجرام المن�م ودورها في االتجار �األشخاص، ندوة (م�افحة ، فتحي ع�د محمد -13
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 �اللغة األجنب�ة: -ثان�اً 
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 بحث:ملخَّص         

 
ـوابـط القَــواِعــد« بحث تناول ة المعامـالت فِـقهِ  تَـرشيد في الفـِقهيَّة وأثــُرها والضَّ  -المعـاصــرة  الَماليـَّ

 اإلشارة مع الماليّة، المعامالت مجال في تصبّ  التي والمقاصدية الفقهية القواعد من جملة »وتطبيقـاتٌ  نمـاذجٌ 
ع أصول قـواعد وهي المعاصرة، تطبيقاتها بعض إلى : بينها من عّدة مجاالت في القواعد من كثير عنها يتفرَّ

 .واالقتصادي المالي المجال
 واقعنا على تنزيلها وحسن الماليّة المعامالت قواعد استيعاب وفهم ضرورة البحث في أوضحت وقد

. واقعنا في تنزيلها وحسن لتعلّمها يفرض نفسه وهو أمر الطارئة، والمستجّدات بالنوازل يعجّ  الذي المعاصر
 الّصناعي التطـّور لمواكبة وذلك اإلسالمية؛ للمصارف الشرعية والرقابة الهيئات أصحاب عند األمر ويشتدّ 

ر شأنه من الذي والماليّ  واالقتصادي  الثبات. وعدم التغيـُّ
 المعامالت؛ باب والمرونة فيأن أحكام الفقه تتَّسم باليُـسر : مفادها حقيقة إلى البحث خالل من خلصت وقد

 غيرها. أو المعامالت مجال في سواء ومكان، زمان لكل صالحيتها على يدلُّ  وهو أمر
 الشريعة - اإلسالمي الفقه - الـمعاصـرة الـماليّـة المعـامالت – الــضوابط - القـواعـد :المفتاحيّة الكلمات
 .النوازل - االجتهاد - المعاصر الواقع - اإلسالميّة
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Search summary 

The search for "Doctrinal rules and regulations and their effect in rationalizing the 
jurisprudence of contemporary financial transactions - models and applications" concerned 
a set of rules of jurisprudence and intentions, which belong to the field of financial transactions, 
referring to certain contemporary applications, which are founding rules, by which many rules are 
generated in several areas, including: the financial and economic sphere. 

Through this research, we have concluded a scientific fact: the reliability of Islamic 
jurisprudence in the financial transaction part; which shows its validity for any time and place, 
either in the field of transactions or cults... Etc. 

We have also explained in research the need to understand the rules of modern financial 
transactions, and to adapt them properly to our reality, which is full of emerging problems, which 
requires judges and those who practice jurisprudence to learn them and implement them well in 
reality. This is becoming particularly insistent for the heads of Sharia supervision boards with 
Islamic banks, in order to keep abreast of industrial, economic and financial development, being 
characterized by change and instability. 

Keywords: rules - contemporary financial transactions - Islamic judgments - Islamic law - 
contemporary reality - Jurisprudence. 
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 مقـدمـة 
*** 

 �سم هللا الرحمن الرح�م
 المستق�م، الصرا� إلى وهدانا الكـر�م، �تا�ه عل�نا وأنزل القو�م، اإلسالم دين لنا شـَرع العالم�ن، ربِّ  هلل الحمد

 س�دنا أن وأشهد له، شر�ك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد المرسل�ن، و�مام النب��ن خاتم ببعثة نعمته عل�نا وأتمَّ 
 :�عد أما الدين، يوم إلى �ث�ًرا تسل�ًما وسّلم وصحبه آله وعلى عل�ه هللا صلى ورسوله عبده محمًدا ونب�نا

والّصالح  الُمرونة والُخلود خاص�ةَ  اإلسالمّي الخالد، الّتشر�ع بها انفـرد التي الَخصائص الع��مة فإنَّ من
 في أكثـر من َموضٍع ومناسبٍة وس�ـاق. ما قّررتـه نُصوصها وهذا وم�اٍن.. زمانٍ  �لّ  وسّد حاجات الناس في

األدّلة الّشـرعّ�ة  تنوُّع: من أبرزها عـوامـل �ث�ـرة الـواقع أرض على الخاص�ة وترجمتها هذه تفعـ�ل في ساعد وقد
دها، أدّلـة  تقفُ  -وهما أصال األصول وِعـماد األدّلة وقّوة الُحّجة �المنقول  - الكتاب والسّنـةجوار  فإلى وتعدُّ

الـعصر  على مـواكـبة للّتشـر�ع اإلسالمـّي الح�ـوّ�ة والـقـدرة المتجـّددة األمـر الذ� ُ�عـ�ـي ؛)1(أخـر� مجاورة تبع�ة
  وتشّعبت الواقعـات. وتعّددت المسائـل مهما �ُثرت الّنـوازل والُملّمـات وُمـراعـاة الـّت�ّور

 للوقائع المناسب الشرعيّ  الُحـكم عن للتم�ُّن من الكشف مجتمعة األُصـول واألدّلـة هذه وقد أعَمـل فقهاء األمَّـة
 حصر وال متناهية غ�ر الجزئ�َّة والّنـوازل الوقائع أن ذلك ؛بعينها يتناولها صر�حٌ  شرعي ف�ها نص يرد لم التي
 حادثةٍ  �ل في يرد لم أنه ق�ًعا الّنـصوص الشرع�ة. ومعلوم تستوعبها بتفاص�لها وال �استمرار، فهي تتجّددلها؛ 
 رحا�ة وهذا ما ُيثبت عنها، المس�وت الوقائع حكم إلى للتوصل األدلة اِلـإعم نم بد ال كانف صر�ـٌح، نصٌّ 

 وحاجاتهم وما �ستجـّد في عصرهم وواقعهم.  العباد �مصالح تضيق ال نهاوأ ومرونتها، الشر�عة
التي  والمسائل من خالل الوقـائع عملً�ا الّشر�عة ُمـرونـة ترجمة في الكب�ـرُ  األثر ومثلما �ان للمصادر الّتبعّ�ـة

 في اإلسالميّ الفقه  إثبات ح�وّ�ة أ�ًضا في وأثرهـا امتدادها لهذه المصادر فإنَّ  عل�ها بناءً  األح�ام خـّرج الفقهاء
 المعاصر. واقعنا

                                                           
 .وغ�رها من المصادر المدينة أهل وعمل الذرائع وسدّ  والُعـرف المرسلة والمصالح واالستحسان الق�اس :مثل - 1
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ـوابـ� من ُزمـَرة إضافًة إلى وجـود المصادر الّتبعّ�ة، هناك التي تتعلَّـق �الـواقع البشرّ�  الفقهّ�ة والقـواعد الضَّ
 المتغ�ِّـر و�ّل مجاالت الح�اة وأحـوال الـم�ّلف�ن وفي قائمتها مجـال الـمعـامالت المـالّ�ة والـّتصرُّفـات التجارّ�ة

 .واالقتصادّ�ة

 بوعي أنواعـه ��لِّ  المـاليّ  النشا� تمارس أن واالقتصادّ�ة التِّجارّ�ـة والمؤّسسات المسلم للفرد الُبدّ  و�ذا �ان
 المجال، في هذا �خوض فردٍ  �ل المسؤولّ�ة تخصُّ  فإن المعامـالت؛ في والـحـرام الحـالل أمـور من و��ِّنةٍ  مت�ّقـٍ�،
زق  إلى تحص�ل و�سعى  .الحالل الرِّ
 الكّ�ان وسـالمة فض�لة الحـالل على حرًصا المبدأ بهذا الماضي في نفسها اإلسالمّ�ة المجتمعات أخذت وقد

 .ف�ها االقتصاد�ّ 
ومن خالل البحث في هذا الموضوع، َيـّسـر هللا تعالى االّ�الع على ُجملة من القواعد الفقهّ�ة والمقاصدّ�ة 

 المالّ�ة، مع العلم أن الموضوع واسـع األ�ـراف ال تستوعبه ورقات معـدودة.المرتب�ة �المعامالت 

 أوًال: إش�ال�ة البحـث:
 وهي: يتناولها التي لإلش�الّ�ة وضًحاـمفصًحا وم البحث عنوان ��ون  قد
إنه من خالل البحث واالستقراء، �جد الّدارس أن الفقهاء قد اعتنوا قد�ًما وحديًثا �علم القواعد الفقهّ�ة تأص�ًال  

ا وغ�ر  وتنز�ًال، �جمعها وتصن�فها وترت�بها، وتحق�ق القول ف�ها، مع العلم أّن المّ�لـع عل�ها �جدها �ث�رة جد�
 سال�بها. محصورة �عدد، وتختلف موضوعاتها ومعان�ها وأ

وهذا الفقه ال بّد من الوقوف عنده ملً�ا عند دراسة فقه المعامالت، لذا حاولُت من خالل هذا البحث تقد�م 
شذرات �س�رة منه، تبّ�ن أهم القواعد الفقه�َّة الكبر� إجماًال والتي ترّ�ز أساًسا على فقه المعامالت المال�َّة؛ وهي 

 لها على الواقع والوقائع المعاصرة.مما ينبغي مدارستها وفهمها وحسن تنز�
 الّتال�ة: األس�لة من خالل و�ناًء على ما تقّدم، �هر لي أن إش�الّ�ة البحث َتكمُن مقار�تها

 هل هناك قواعد فقهّ�ة وأصولّ�ـة ترتب� �فقه المعامالت الـمالّ�ة؟  -1

 القواعد الفقه�ة واألصولّ�ة والمقاصـدّ�ة؟هل ُتبنى المعامالت المالّ�ة في التشر�ع اإلسالمي على  و�معنى آخر:
 هل القواعد الفقه�ة أساس مناسب وقوّ� لتنز�له على المعامالت المال�َّة؟ -2
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  :البحـث ثانً�ا: أس�لة
ؤال�ن اإلجا�ة عن بناًء على األس�لة الّسالفـة، حاولتُ   :الّتال��ن السُّ

القواعد والضوا�ط الفقهّ�ة في معالجة المستجّدات والّنوازل المالّ�ة واالقتصادّ�ة  إسهام مد� ما -1
 المعاصرة؟ 

 المدروس؟ القواعد الفقهّ�ة في الموضوع تطب�ق أمام عائًقا ت�ف التي الم�اكل والعقبات ما -2

 
 ثالًثا: منهـج البحث: 

الفقهّ�ة والمقاصدّ�ة المرتب�ة �فقه من خالل �حثي وتتبُّعي للموضوع، قمُت بدراسة عدٍد من القواعد  -1
المعامالت المالّ�ة و�عض جوانب ت�ب�قاتها المعاصرة، اعتماًدا على المنهج الوصفّي، وذلك �الكشف عنها من 

راسات الّسا�قة اّلتي تناولت موضوع البحث.  خالل عّدة مصادر تراثّ�ة، أهمُّها الـدِّ

 الفروعوتدبُّر  ،المالية �المعامـالت المتعّلـقة القواعـد �عض لحو  تهمـوأدّل العلم لأه �الم تتبع علىعملُت  -2
 .الصواب إلى األقرب أراه الذي لوـالق ترجيح مع و�لحاقها بها،تحتها  المندرجة

 رّ�زُت في البحث على الجانب الت�ب�قي التنز�لي لهذه القواعد، وفق ما قّررته المذاهب الفقه�ة األر�عة. -3

لة �المعامالت المالّ�ة المعاصرة، القواعد من معدودة ومحّددةنماذج  قمُت بدراسة -4  ونماذج الفقهّ�ة ذات الصِّ
ور من الواقع المعاصر هذا الفقه في الفقه�ة الضوا�� من  .أ�ًضا مع التمث�ل لها ببعض الصُّ

أكتفي خّرجُت األحاديث واآلثار من مصادرها األصل�ة، فما �ان ف�ها من الصح�ح�ن أو أحدهما فإنني  -5
ّنة المعتبرة.  �ه، وما ل�س ف�هما خّرجته من �عض مصادر السُّ

 خّرجت األب�ات الشعر�ة وعزوتها إلى قائلها ما أم�نني ذلك، مع الضب� �الش�ل وشرح غر�بها. -6

 وّثقُت النُّقول واألقوال من مصادرها األصل�ة ما است�عُت إلى ذلك سب�ًال. -7

 را�ًعا: ُخـّطة البحث: 
تقّدم ِذ�ـُره سالًفا، ارتأيُت أن أتناول الموضـوع المبحـوث من خالل مبحث�ن، وذلك وْفَق التصوُّر بناًء على ما 
 المنهجي الـتَّالي:
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  :تناوله ومنهج وأس�لته البحث وف�ها ب�ان إش�الّ�ةالمقّدمة. 

  الفقه�َّة. و��ن الّضوا�ط ب�نها المبحـث األول: ماه�َّة القواعد الفقه�َّة والفرق 
 الفقه�َّة. القاعدة تعر�� األول: المطلب -
ـابـط - الفقهي وعـالقـته �القـاعـدة الـفقهـّ�ة. المطلب الثاني: تعر�� الضَّ
ـوابـط الَقــواِعــد الثالث: عالقة المطلب -  المعـاصــرة. الَمال�َّـة المعامـالت �فقه الفـِقه�َّة والضَّ
 المالّ�ة. �المعامالت المتعّلقة المبحث الثاني: القـواعـُد والّضوابـُط الفقهّ�ة 

 الكبـر�. الفقهّ�ة القـواعد :المطلب األول -
 لعقود المعامالت المالّ�ة. األخـر� الحاكمة المطلـب الّثانـي: �عض القواعد -
 والمفاسـد. المصالح إلى المعاني والمقاصد والترج�ح ب�ن المطلب الّثالـث: االلتفات في المعامـالت -
 ل والنتائج الُخالصات أهمّ وتضمَّنت  :ال�اتمة  إل�ها، و�عض التوصّ�ات في الموضوع. المتوصَّ

 قائمة المصادر والمراجع. 
 

�هللا أسأل سبحانه أن ُيوفِّقني لمز�د من العلم النافع والعمل الّصالح، وأن �جعل �ل أعمالنا نافعة خالصة 
دننا في �ّل قوٍل وعمٍل؛ إنه وليُّ ذلك  س�ِّـدنا على و�ـارك وسلَّم هللا والقادر عل�ه، وصلَّى لوجهه الكر�م، وأن ُ�سدِّ

 أجمع�ن. وصحابته آله وعلى محمَّـدٍ 
*** 
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 المبحـث األول
 الفقه�َّة و��ن الّضوا�ط ب�نها ماه�َّة القواعد الفقه�َّة والفرق 

 
 وعلماء اللغة علماء أوردها التي التعر�فات من �ستنتج الذ� الفقه�َّة القواعد مفهوم المبحث هذا تناولت في

د حتى والضوا�� الفقهّ�ة الفقه�َّة القواعد ب�ن ف�ه م�َّزت �ما الفقه، �حثنا، �الغضافة إلى  موضوع بدقة لنا يتحدَّ
ـوابـ� التي تر�� الَقــواِعــد ب�ان العالقة  المسائل هذه المعـاصــرة. وقد عالجت الَمال�َّـة المعامـالت �فقه الفـِقه�َّة والضَّ

 ثالثة م�الب َوْفق الثصوُّر المنهجي اآلتي: في
 :الفقه�ة. القواعد تعر�� الم�لب األول 
  ُ�ـابـ  الـفقهـّ�ة. �القـاعـدة وعـالقـته الفقهيّ  الم�لب الثاني: الضَّ

 ـوابـ� الَقــواِعــد الثالث: عالقة الم�لب المعـاصــرة. الَمال�َّـة المعامـالت �فقه الفـِقه�َّة والضَّ

 الفقه�َّة القاعدة تعر��: األولالمطلب 
 .إضافً�ا مر�ًبا �اعتبارها تعر�فها: أوالً 
 .واصطالًحا لغة القواعد تعر�� -1
) �الكسر( والِقْعَدة المرَّة،) �الفتح( والَقْعَدة ُقعوًدا، َ�قُعد َقَعدَ  من مأخوذة وهي قاعدة، جمع اللغة: في القاعدة -أ

 القاعدة وأصل. وقاعدات قواعد والجمع والمرأة قاعدة، قعوٌد، والجمع قاعد، والفاعل خف�فة، قعدة َقَعدَ  نحو: اله��ة
ْقَتِدرٍ  َمِل�كٍ  ِعندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  {ِفي: تعالى قوله ومنه الم�ان، في واالستقرار الثبوت اللغة في : أ�؛ )2(})55( مُّ
 ف�ه �ق�م الذ� القعود م�ان �المقعد فالمراد �ر�م... مجلس وفي ُمرضي، م�ان في: أو ،)3(صدق مستقر في

 .)4(وا�م�نان �أمان اإلنسان

                                                           
 .55 اآل�ةقمر، سورة ال - 2
  .2/510 :المن�ر المصباح ،3/357 :)قعد( مادة العرب، لسان: ان�ر - 3
بتصرف  14/122القاهرة، د.ت،  ،والنشرلل�باعة  المعارف دار ،الكر�م للقرآن الوس�� التفس�ر، الس�د �ن�او�  محمد - 4

 �س�ر.
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الجلوس،  ُ�ضاهي وهو ُ�خَلف، ال ُمنقاس م�َّردٌ  أصل والدال، والع�ن القاف«: )هـ395فارس (ت.  ابن قال
 الب�ت على أساسات ��لق ولهذا أساسه البناء من فهو ف�ها �الجلوس... ال ُيـتكلَّم مواضـع في ُيـتكلَّم �ـان و�ن

 للااَُّ  {َفَأَتى: تعالى وقال أساسه، أ� ؛)5(َوِ�ْسَماِع�ُل} اْلَبْ�تِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  ِإْبَراِه�مُ  َيْرَفعُ  {َوِ�ذْ : تعالى قال القواعد،
نَ  ُبْنَ�اَنُهم  ما �لَّ إذ إنَّ  الُبن�ان؛ عل�ه ُيرفع ما وهو األساس، اآليت�ن: في القاعدة فمعنى ،)7(-)6(»َقَواِعِد}الْ  مِّ

 .)8(�األصل للجدار الذ� �سّمى قاعدته قـاعـدة �سمى: غ�ره عل�ه ُيبَنى
 البناء من ، والقاعدة)9(البناء قواعد مجر�  الجار�ة أ�: خشباُته الَهـْوَدج، قـواعد وممَّا شاع عند العرب قولهم:

 ُيرتكز ما: الشيء من والقواعد، وقواعد السماء: أصولها، )10(قواعد جزئ�ات، وجمعها على ين�بق الذ� أساسه
 .)11(عل�ه

 �قـواعد حسً�ا �ان سواء وأصوله، الشيء أسُّ  وهي قواعد، وجمعها اللُّغة هي األساس، في إذن فالقاعدة
ين، �قواعد معنوً�ا أو الب�ت  دعائمه. أ� الدِّ

 : القاعدة في االصطـالح -ب
 :قول�ن إلى القاعــدة تعر�� في الفقهاء اختلف
 12(»منه أح�امها لتعرف جزئ�اته جم�ع على ين�بق �ّليّ  هي ح�مٌ « :األول(.  

                                                           
 .127سورة البقرة، من اآل�ة  - 5
 .26سورة النحل، من اآل�ة  - 6
 ،)قعد( م، مادة1999/ه1420 ب�روت، -الج�ل  دار ،2� هارون، السالم عبد: بتحق�ق اللغة مقاي�س معجمان�ر:  - 7
5/108. 
 .43، ص ِدهوقواع فقهِ ال ولُأص ةمنُ�وم، العث�م�ن صالح بن ان�ر: محمد - 8
 .410ص  ،القرآن غر�ب مفرداتان�ر: الراغب األصفهاني،  - 9

 .748، ص الوس�ط المعجم العر��ة، اللغة مجمع - 10
، مقاي�س اللغة، ابن فارس، 2/20، المصباح المن�ر، الف�ومي، 3/126)، دقع، مادة (لسان العربان�ر: ابن من�ور،  - 11

  .354، ص الفقهاء لغة معجمقن�بي،  صادق حامد، قلعجي رواس ، محمد109، 5/108)، قعدمادة (
 التقع�د ن�ر�ةمحمد الرو�ي،  ،1/35 التوض�ح على التلو�ح شرح التفتازاني، الدين سعد :راجعللتفص�ل في الموضوع  - 12

 محمد ،24 ص ،تحتها المندرجة والقواعد الكبر�  ال�مس الفقه�ة القواعدمحمد علوان،  بن حسن إسماع�ل ،53ص ،الفقهي
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 13(»منه أح�امها لتعرف جزئ�اته أكثر على ين�بق �ليّ  ال أكثر�ٌّ  فهي ح�ـمٌ « :الثاني أما(.  
 وجود إلى ن�ر "أغلب�َّة إنها": قال ومن القاعدة، أصل إلى ن�ر "�ّل�َّة إنها": قال من أن :ال�الف ومن�أ
 .قاعدة �ل في مستثن�ات

 .�ّل�ة" "قاعدة �ونها األول؛ و�ترّجُح التعر��
 :�هرت من خالل اآلتي الترج�ح وأسباب

 .�ّل�ة تكون  أن القاعدة شأن: أوًال  -
 .الُكّلي مقتضى عن الجزئ�ات آحـاد تخلُّف �ضّرهُ  بـ "الكّل�ة" ال الوصف أنَّ : ثانً�ا -
 .�ه اختصَّ  وصف إلى يرجع القاعدة من االستثناء أو التخلُّف هذا أنَّ : ثالًثا -
 منها ينت�مُ  ال الجزئ�ة المتخّلفات ألن الق�عّي؛ العامّ  اعتبار الّشـر�عة في معتبرٌ  األكثر�ّ  الغالب أنَّ : را�ًعا -

 .الثابت الكّلي هذا �عارض ُكّلي
 .أخر�  قاعدة تحت وجودها �حتمل التي والنوادر الّشـوارد �مثا�ة المستثن�ات أن: خامًسا -
 الشواذّ  من تخلو ال العلوم سائر في القواعـد أنّ  �ما قاعدة، َينقض وال له ح�م ال الشاذّ  أن: سادًسا -

  .)14(والمستثن�ات
 في أثرها وقّوة الفقه، في موقعها وع��م العلمّ�ة، ق�متها من َينقـُص  ال أغلبّ�ة هـذه القـواعـد �ـون : سا�ًعا -

ًرا القواعــد هذه في ألن فق�ه؛التَّ   آلفاقها و�شًفا العاّمة، الفقه�ة والمقّررات للمباد� رائًعا وتنو�ًرا �ارًعا، تصوُّ
 المنا� متحدة الفروع، هذه من ُزمـرة �ل في بّ�نة �ضوا�� العملّ�ة األح�ام لفروع وضبً�ا الن�ر�ة، ومسالكها

 وأبوابها. موضوعاتها اختلفت و�ن تجمعها برا��ة االرتبا� وجهة
 

                                                           
 اإلمام عند المقاصد قواعدالك�الني،  ز�د إبراه�م الرحمن عبد ،354 ص ،الفقهاء لغة ، معجمقن�بي صادق وحامد قلعجي رواس

 .29 ص ال�اطبي،
حم�د،  بن أحمد: ودراسة تحق�ق ،دالقواعـ �،المقر  ،1/51 البصائر ع�ون  غمز، الحمو�  الحس�ني الدين شهابان�ر:  - 13

 .107 /1 ]ب�انات بدون م�ة الم�ّرمة، [ - جامعة أّم القر� 
 .163 - 161 ص: ، صالموقع�ن إعالم من المست�رجة الفقه�ة القواعدالجزائر�،  جمعة المج�د عبدان�ر:  - 14
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 .واصطالًحا لغة) الفقه�َّة( تعر�� -ج
 .)15(وف�ن وعلم فهم �معنى فقه؛ الفعل وأصله الفقه، إلى نسبة: لغة

، وهو »التفص�ل�ة أدلتها من الم�تسبة العمل�ة الشرع�ة �األح�ام العلم«: �أنه الجرجاني عرَّفه واص�الًحا:
 .)16(تعر�� الب�ضاو� في المنهاج

 .)17( االعتراضاتوتعر�فه هذا أحسن ما ق�ل لسالمته من 
 : هو مجموعة األح�ام الشرع�َّة العملّ�ة المستفادة من أدلتها التفص�لّ�ة.و�تعر�� آخر

 
 .ولقًبا ِعلًما �اعتبارها الفقه�ة القواعد تعر��: ثانً�ا

 يلي: ما إلى الفقه�ة القاعدة تعر�� في الفقهاء آراء اختلفت
o الفقه�ة، القاعدة �حق�قة التعار�� ألصق الرو�ي الد�تور اعتبره بتعر�� )هـ799المقر� (ت.  اإلمام عرفها 

 األصول من أخصُّ  هو �لِّيٌّ  كلٌّ «: هي الفقه�ة القاعدة أن التعر�� هذا ومفاد �ماه�تها، ��ون  ما وأخص
 .)18(»الخاصة الفقه�ة الضوا�� وجملة العقود من وأعم العامة، العقل�ة المعاني وسائر

o 19()جزئ�اتها جم�ع على من�بقة �ل�ة قض�ة هي القاعدة( �قوله: )هـ816الجرجاني (ت.  وعرَّفها(. 

o  لُتعرف جزئ�اته أكثر على ين�بق ُ�لِّي، ال أكثر�ٌّ  هي ُحكم( �أنها عند الفقهاء: )هـ1098(ت.  الحمويوقال 
 .)20()أح�امها منه

                                                           
 .13/522، مادة (فقه)، لسان العربابن من�ور:  - 15
 محمد حاش�ة ومعـه اإلسـنو�  الحسـن بـن الـرح�م لعبـد السـول نهايـة: شـرحه مـع األصول علم إلى الوصول منهاج: ان�ر - 16

  .1/22هـ، 1430الم�تبة المحمود�ة التجار�ة، القاهرة،  ،المط�عي ���ت
  :أ�ًضا وراجع ،1/22مرجع سابق،  ،األصول علم إلى الوصول منهاج: ان�ر - 17
 .1/30 ،1997/هـ1418 ،4� دمشق، الفكر، دار ،وأدلته اإلسالمي الفقه: الزح�لي وهبة -
  .289صم، 1982هـ/1402، 1دار الفكر، دمشق، � ،الفقهي القاموس: ج�ب أبو -
 ، دراسة وتحق�ق: محمد الدردابي2/1، قواعد الفقه - 18
 .748، ص الوس�ط المعجم العر��ة، اللغة مجمع - 19
 .1/22، م1985 - هـ1405 ،1، ب�روت، �العلم�ة الكتب دار ،والن�ائر األشباه شرح في البصائر ع�ون  غمز - 20
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 من �ث�ر لدن من أع��ت التي االص�الح�ة التعر�فات �اقي تعر�� المقر� عن م�َّز ما الحق�قة، وفي
 األخر�  القواعد دخول من و�منع عل�ها، �صدق إذ الفقه�ة، القاعدة �ماه�ة ��ون  ما أخص جاء �ونه هو الفقهاء

 .الخاصة الفقه�ة الضوا�� أو

o موجزة نصوص في �ل�َّة فقه�َّة أصول« �أنها: الزرقا أحمد مص�فى األستاذ ومن تعر�فات المعاصر�ن عرَّفها 
 .)21(»موضوعها تحت تدخل التي الحوادث في عامة تشر�ع�ة أح�اًما تتضمن دستور�ة

 ح�م ُ�لِّي« الفقه�ة القاعدة إن: الرو�ـي القائل بتعر�� المجال هذا في الحديث ألختم التعر�فات بهذه وأكتفي
 .)22(»األغلب�ة أو اال�راد سب�ل على جزئ�اته على من�بق مح�مة، ص�اغة مصوغ شرعي، دل�ل إلى مستند

 .)23(م�وناته بتوض�ح صاحبه قام التعر�� هذا مضمون  عن إبهام أو لبس أ� وإلزالة
مر�ًبـا وصـفً�ا أنها ح�ٌم �ّليٌّ فقهي، أو ح�ٌم �ّليٌّ شرعي  �اعتبارهـا الفقه�ـة القاعـدة تعر�ـف مـن نف�ـده مـا

أمـا . فـروع وت�ب�قات مـن يـأتي ف�مـا الذ� اعتمدته شرعي، وهذا المفهوم األولي هـو دل�ل إلى عملي مستند
عَلًما على فنٍّ مع�ن فال يتأتى إال �عد ضب�  �اعتبارها الفقه�ة للقاعدة المانع الجامع التعر�� ص�اغة
لكثرتها وتنوعها وتداخلها وتشا��ها من جهة،  ومناقشــتها؛ الســا�ق�ن تعر�فــات لعــرض المقــام يتَّســع وال المفهوم،

 والت�ب�قات اآلت�ة ستعتمد على توض�ح �عض الجوانب الخالف�ة ف�ها من جهة أخر�.ولكون الفروع 
 

ـابـطُ : المطلب الثاني  الفقهي وعـالقـته �القـاعـدة الـفقهـّ�ة الضَّ
 في اللغة: تعر�� الّضا�ط: أوالً 

ب� ضبً�ا، وُ�ضب� َ�ضِب�ُ  َضب�َ  وحبسه، من الشيء هو لزوم: لغة الّضبـ�  .)24(�الَحـْزم الشيء ِحف� والضَّ
 
 

                                                           
 .556 فقرة ،العام الفقهي المدخل - 21
 .47: ص ،الفقهي التقع�د ن�ر�ة - 22
 .48، ص المرجع السابق - 23
 .)� ب ض( ، مادةخا�ر محمود تحق�ق: ،الصحاح م�تارالراز�،  ،)ضبط( مادة ،العرب لسان ان�ر: ابن من�ور، - 24
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 : االصطالح ثانً�ا: الّضابـط الفقهي في
 " حسب الحقل الـّداللّي والمجالّي الذ� يوّجهه و�شغُله. ففي مجال البحوثالـضا�طتنّوعت تعر�فات مفهوم "

ما نقله العلم، عّرفوه بتعر�فات عّدة، أقت�ف منها  وتحديًدا فلسفة )(العلمّ�ة  والدراسات أو المنهجّ�ة
 ، إذ نقل في تعر�فه ما يلي:-رحمه هللا -الد�تور/ فر�د األنصارّ� 

 »ب�عته أو البحث جوهر من جزء يتحدد �موجبه جوهرّ�، محّدد هو ):البحث ضوا�ط( الضا�ط� . 
 من) َنَسق( على: أ� ،)منهج( على البحث بناء �مقتضاه يتم جوهر�ّ  محدد وهو :المنهجيّ  الضا�ط 

 .)25(وتن�مه العلمي البحث توجه التي والضوا�� القواعد،
و�ب�عته  العلمّي،) اإلش�ال( حق�قة تتجلى �اجتماعها التي المحّددات، من مجموعة هي -إذن- فالضوا��

 .)26(»الجوهرّ�ة وحدوده
 الّضا�� عـّرف من أنَّ هناك إال ،)27(�أنها هي الضا�� القاعدة عـّرف من العلماء وفي المقابـل ُوجـد من

 :ب�ن تعر�فات هذا االّتجاه أذ�ر ما يلي ومن خاّص، الفقهي بتعر��
ب�ي ح�ث قال: الدين تعر�� تاج -أ متشابـهٍة،  صـورٍ  نْ�ـمُ  �ه وُقـِصـد بباب، اختّص  والغالب ف�ما«(...)  السُّ

 .)28(»أن �سّمى: ضابـً�ا...
 .)29(»واحدٍ  �ابٍ  من متعّددة فروع على ين�بق فقهيّ  �ّلي ح�مٌ  هو الّضا��:« -ب

و�عد إيراد عـدٍد من الّتعـر�فات للّضا�� الفقهّي، خُلص الباحث مص�فى الـّزاهـد إلى تعر�فه، فاختار في 
قضّ�ة �لّ�ة شرعّ�ة عملّ�ة تجمع شتات صور مت�ابهة من األح�ام، في �اب واحد أو أبواب «تعر�فه أّنه: 

 .)30(»متقار�ة

                                                           
 ، نفس الم�ان.المصدر السابق - 25
 .182)، ص ضبط، مادة (ال�رعّ�ة العلوم في البحث أ�جد�اتان�ر:  - 26
 المعجموآخـرون،  مص�فى راه�م، إب510 2/ ،الكب�ر ال�رح غر�ب في المن�ر المصباحالف�ومي،  علي بن ان�ر: أحمد - 27

  .  1/33اإلس�ندر�ة،  الدعوة، دار اللغة العر��ة �القاهرة،مجمع  إشراف وتحق�ق: ،الوس�ط
 .192، ص الحاف� م��ع محمد تحق�ق: ،والن�ائر األشباهنج�م،  بن الدين ز�ن ؛1/11 والن�ائر األشباه - 28
 .1/72 ،ت�م�ة ابن عند الفقه�ة والضوا�ط القواعد الحص�ن، محمد بن إبراه�م بن السالم عبد - 29
 .48، ص القواعد والضوا�ط الفقه�ة وتطب�قاتها عند ابن ُجـَز� ان�ر:  - 30
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 :والقـاعـدة الّضابـط ب�ن ثالًثا: الفـرقُ 
 فروًعا �جمع والضا�� مختلفة، أبواب من فروًعا تجَمع القاعدة أن هو: والّضا�� القاعــدة ب�ن الفرق  ُعمدة

 جم�ع في فإنها تدخل القاعدة أما متقار�ة، أبواب أو واحـد بباب �ختصُّ  الّضا�� ، أ�: أن)31(من �اب واحد
 أغلبها. أو الفقه أبواب

 .)32(»الضا�� �خالف الفقه، من معّ�نة أبواب بباب أو تختصُّ  ال والقاعدة«: البّنانى حاش�ة في جاء
: األشباه من الثاني الفن في ف�قول والضا��، القاعدة ب�ن الفرق  هذا إلى نج�م الحنفيّ  ابن العّالمة و�م�لُ  

 هذا واحد، �اب من �جمعها والضا�� شتى، أبواب من فروًعا تجمع القاعدة أن: والقاعدة الضا�� ب�ن الفرق «
 .)33(»األصل هو

مّتفق عل�ها، أما الـّضابـ� فهو عـادة �ختصُّ �مذهب معّ�ن.  -في الغالب  -ومن جهة أخر� فإنَّ القاعدة 
ولهذا نجد القواعـد الفقه�ة ال ُتنسب عـادة إلى مذهب معّ�ن، وال ُيـعرف لها سند مّتصل �ما ال ُ�عرف لها مخالف، 

 .)34(إال منسو�ة إلى مذهب معّ�ن، وال اتّـفاق عل�هاأما الضوا�� فال ُتعرف 
 الباحث�ن يتعب أمر وهذا ،)35(مصّنفاته في ب�نهما �خل� بل والضا�� القاعدة ب�ن �فّرق  ال من الفقهاء ومن

 أمر وهو مذهبّي، خالف من األبواب هذه في ما �ثرة على بها الخاصة أبوابها في الضوا�� عن البحث في
ـه في مذهب �ل إلى الرجوع عبء الباحث على �ض�ف آخـر  .)36(م�انِّ

                                                           
 .1/46، الفقه�ة والضوا�ط القواعدالحص�ن،  ؛192ص  ،والن�ائر األشباهنج�م،  ان�ر: ابن - 31
بتصّرف، وراجع أ�ًضا في هذا المعنى:  2/290 ،الجوامع جمع على المحّلي الجالل شرح على البّناني حاش�ة: ان�ر - 32

 .المدخل، ومص�فى الزرقا في 5/1177، ك�اف اصطالحات الفنون التهانو�، 
 .192 ص ائر،والن� األشباه - 33
 للعلوم القادر عبد األم�ر جامعة ، مجلةةلقواعد الفقه�ة والّضوا�ط األصول�ّ قاضي والمفتي في ازاد ال�ر لشهب، أبو � - 34

 .146م، ص 1989، السنة 12، العدد 17 مجاإلسالم�ة، 
 لقواعد في الفقه اإلسالمي"،�ما هو الحال عند اإلمام ابن رجب الحنبلّي، ح�ث لم �فّرق ب�ن الضا�� والقاعدة في �تا�ه "ا - 35

 .228، 36، 3ان�ر األمثلة المضّمنة في �تا�ه، الصفحات: 
 وما يل�ها. 8، ص ّتوج�هألصالة والا، القواعد الفقه�ة ب�ن ان�ـر: محمد بـكر إسماع�ل - 36
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أو  جزئ�ات، عنها تتفّرع أو �ّل�ات فروع، إل�ها تردُّ  قواعـد جم�عها والضوا�� وفي آخـر الم�اف فالقواعد
 �اب في غ�ر منحصرة ��ونها تتمّ�ـز ح�ث الضوا��، من أعـمُّ  القواعد أن إال جزئ�ة، عل�هـا مسائل تنـبني أصول
يـن. أبواب من معّ�ن  الدِّ

أبـواب  جم�ـع في تدخل ألنها ضا�ً�ا؛ ال قاعدة تسمى )37()الت�س�ر تجلب المشقة( قاعدة المثال سب�ل فعلى
 جازت إجارته جازت ما( قاعدة أما الدين، أبواب من وغ�رها والمعامالت العبادات في الفقه والشر�عة،

العار�ة، وهي تف�د أن الشيء الُمعار مما  �اب في �المعامالت الختصاصها فقهي؛ ، فهـي ضا��)38(إعارته)
ـَلم ال �جـوز ما(( قاعدة ، و�ذلك)39(�صحُّ االنتفاع �ه شرًعا مع �قاء ع�نه ، وفي )41()قرُضـه �جـوز ال ف�ه )40(السَّ

القرض  (�اب �المعامالت المال�ة الختصاصها ضا�� ، فهي)42()لف� (ما جـاز الّسَلم ف�ه جاز قرضه، وما ال فـال
 أو السلف).

                                                           
 ،أفند� أم�ن خواجه ح�در علي ان�ر: .المعّللة (القرآن والحديث) الشرع�ة النصوص من المستنب�ة القواعد من هذه واحدة - 37

 الندو�، ،74 ، صوالن�ائر األشباهنج�م،  ابن ،76، ص والن�ائر األشباهالس�و�ي،  ،18 ،األح�ام مجلة شرح في الح�ام درر
 .394 ص ،الفقه�ة القواعد

 أبي األع�م اإلمام مذهب في العالم��رّ�ة �الفتاو�  المعروفة الهند�ة ان�ر: الش�خ نّ�ام وجماعة من علماء الهند، الفتاو�  - 38
وما يل�ها،  316 /5، �تاب المزارعة، �اب زراعة أحد الشر���ن األرض، بد الرحمن، ضب�ه: عبد الل��ف حسن عحن�فة الّنعمان
 .227ص الفقه�ة،  القواعدإسماع�ل،  ��ر ، �محمد4/735، وأدلته اإلسالمي الفقهوهبة الزح�لي، 

 .281، ص الفقه�ة القواعد إسماع�ل، �ر� محمد - 39
 تبًعا الّسَلم عقد تعر�� في الفقهاء وقد اختلف .واحد �معنى والسلف والسلم. �السلف والالم المهملة الس�ن �فتح الّسَلم: -40

 :تعر�فه في ذ�روه ومما. ف�ه المعتبرة الشرو� في الختالفهم
 عاجًال. �ع�ى ببدل الذمة في يثبت موصوف شيء ب�ع أو ،�عاجل جلآ ب�ع هو

 �عد عالمب� الشيء و�سلم العقد مجلس في الثمن �سدد التسل�م مؤجل مقبوض بثمن في الذمة موصوف شيء ب�ع هو أو هو:
 أجل.
 الهرو�، ،1/245 ،المطلع الحنبلي، الفتح أبو ،1/87 التنب�ه ألفا� تحر�ر النوو�، ،5/281 األوطار ن�ل الشو�اني،: ان�ر
ـَلم ب�ع في مباحث البنكاني، إسالم ، ماجد1/217 الزاهر  .9 ص مرقون، �حث ،السَّ

 .3/155، المنثورالزر�شي،  - 41
 .457، ص األشباه والن�ائر الس�و�ي، - 42
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 االص�الحي التفر�ق في الفقهاء أغلب عل�ه درج الذ� الّسائد االّتجاه هو و�ناًء عل�ه �م�ن القول: إن هذا
�عـضهم  �ـان وغ�رهم، و�ن نج�م السب�ي والس�و�ي وابن الدين والّضا�� �ما هو الشأن �النسبة لتاج القاعـدة ب�ن

 القاعدة. اسم الكلّ  على قد أ�لق
 �أس فال والضا�� ب�ن القاعدة الدق�ق للفارق  ب�ان سبقه إذا اإل�الق في الّتساهل فإن األمـر �ان ما أ��او  
 أعلم. �هللا �ه،

 حتى القواعـد والّضـوا�� الفقه�ة، إيـراد في �ـث�ًرا توّسعوا العلماء أن ير�  الفقهّ�ة القواعـد لكتب المتتبِّـع أنّ  إال
 صفات وال صـفات القاعدة تمتلك ال ولكنها العملّ�ة، الناحّ�ة من �ب�ًرا أثًرا تشّ�ل التي الهامة لها أح�امها ذ�ـروا

 الزمن. مرور مع االّتساع في تأخذ ال�اهرة وهذه الضا��،
 العلم أبواب من �اب �ل في متكاملة ن�رّ�ة استخالص في الرغبة التوّسع، هو هذا إلى الـّدافع والّ�اهـر أنّ  
 الّتفاق أو الشديد لرجحانها الّثابتة الُجَمل والـضوا��، مرتكزة إلى عدٍد من القواعد من مجموعة على تعتمد

 عل�ها. العلماء
 بـاب المعامالت المالّ�ة أذ�ـر القـواعـد التال�ة: في المجموعة هذه على األمثلة ومن

َعاَرُة، َتِجبُ  َال  )1  .)43(َمْفَسَدةٍ  ِلَدْفعِ  َتَع�ََّنْت  َحْ�ثُ  إالَّ  اْإلِ

 .)44(الضمان�ن في وقٍت واحـدٍ  �قبل ال الواحد المحلُّ  )2

 .)45(صراحـة �اإلذن داللـة اإلذن )3

 .)46(المالك إجـازة على موقوف الُفضوليّ  تصرُّف )4

                                                           
 الرحمن عبد ، وراجع أ�ًضا:467ص، م1983/هـ1403 ،1، ب�روت، �العلم�ة الكتب دار ،والن�ائر األشباه، الس�و�ي - 43
 لدفع تع�نت ح�ث إال اإلعارة تجب ال :الثالث الضا��، للت�س�ر المتضمنة الفقه�ة والضوا�ط القواعد، الل��ف العبد صالح بن

 . 2/691، مفسدة
 .8/463 عم�رات ز�ر�ا: ضب�ه ،الرائق البحر، نج�م ابن، 1/300، والن�ائر األشباهالسب�ي،  - 44
 .2/220 )،772الحس�ني، المادة ( فهمي : المحاميتعر�ب ،ح�اماأل مجلة شرح الح�ام درر، ح�در علي - 45
، ابن 406، تحق�ق: محمد حسن إسماع�ل الشافعي، القاعدة الثالثة: في وصف العقود، ص والن�ائر األشباه، الس�و�ي - 46

 .2/18، القرطبي تفس�ر من الفقه�ة األح�ام جامع ،الجند� العز�ز عبد فر�د ،436ص ،القواعدرجب، 
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عي) االتجاه االّتجاه (أ�: والذ� ��هر في هذا المنحى: أّن هذا  �اعتدال و�انضبا� �ان إذا منه مانع ال التَّوسُّ
�غ من الُجَمل هذه تكون  أن �مـا ال بد الفـروع، �حـر في القـواعـد الكل�ة ذو�ان إلى ُ�فضي تفر�� ودون   الصِّ

 الفقهّ�ة في األبواب الـواردة والّضوا�� القواعد مع ُتسِهم وأن قوً�ا ال خالف حوله، رجحاًنا راجحة أو عل�ها مجمعا
 .)47(متكاملة �لّ�ة ن�رّ�ات وضع في

الفروع  شتات وجمع األح�ام من تفّرق  ف�ما �الن�ر -الغالب في - ��ون  الفقهّ�ة القواعد في إال أن التجديد
: (رحمه هللا) الزرقا مص�فى . �قول األستاذ)48(المتكاملة الّن�ر�ة �شبه ما إلى �الباب �صل �ش�ل ب�نها والتأل�ف

 ابه تمسك أصول دون  �واهرها تتعارض قد مشتتة فروًعا الفقه�َّة لبق�ت األح�ام القواعـد هذه لوال«
 .)49(»...األفكار

و�جماالً �م�ن القول: إن ب�ن القاعدة والضا�� عموًمـا وخصوًصـا ل�س هذا محّل التفص�ل ف�ه والوقوف عنده 
 .)50(�و�ـًال 

 وخـالصـة الـقـول في مسألـة الـقاعـدة والـّضابـ� ت�هـر في اآلتي:
 العلم من أنواًعا تشمل القول من جملة عن عبارة :أّن القاعـدة. 
 العلم من أفراًدا تشمل القول من جملة عن عبارة :والّضا�ط. 
 ضا�ٌ�؛ هذا .َمك�ل �لِّ  في الـّر�ا �جر� : تقول أن مثل أفرادها، �ضب� لكن واحدة، مسألة في ��ون  :فالّضا�ط 

 �شمل وهذا التّـَلف، في مقبول فقوله أم�ن �ل: تقول أن القاعدة لكن معّ�ـٍن، شيءٍ  في أفراًدا �جمع إنما ألنه
 .)51(والّضا�� حسبما ت�ّسـر في هذا المقام القاعـدة ب�ن الفرق  هو فهذا الِعـلم؛ في مختلفةٍ  أنواعٍ  من �ث�رة أش�اء

 
*** 

                                                           
 للبنك الشرع�ة اله��ة، ، �حث مرقون اإلسالم�ة المال�ة للمعامالت ال�رع�ة والقواعد الضوا�ط، خالد� إسماع�ل ان�ر: - 47

  بتصّرف. 4 -2ص ص: ، [بدون ب�انات]، التر�ي الكو�تي
 المرجع السابق، نفس الم�ان. - 48
 .1/949 ب�روت، الفكر، دار، العام الفقهي المدخل - 49
 .50، 49، ص: القواعد والضوا�ط الفقه�ة وتطب�قاتها عند ابن ُجـَز� ّزاهـد، مص�فى ال ان�ر: - 50
 بتصّرف. 44، مرجع سابق، ص وقواعده الفقه أصول من�ومة، العث�م�ن صالح بن محمد :ان�ر - 51
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ـوابـط عالقة الَقــواِعــد: المطلب الثالث  المعـاصــرة الَمال�َّـة الفـِقه�َّة �فقه المعامـالت والضَّ
 

المعـاصــرة هو الفقه الذ� يدرس �ل ما يتعلق بتعامالت الناس وأحوالهم المع�ش�ة،  الَمال�َّـة فقه المعامـالت
 فقه" بـ �سّمى ما وهذا وضمانات، وتصرفات عقود من الناس ب�ن يتعّلق ما تتناول �ل المعامالت فأح�ام

 المعرفة هو«: تعر�فه في فق�ل تعر�فات، �عدة -العلوم  من ِعلًما �اعتباره - الفقه هذا ُعّرف وقد ،"المعامالت
 العامة �المقاصد وتر��ها ومآخذها، وعللها، األح�ام، تلك مقاصد عن تكشف التي األموال بتبادل العم�قة
 .)52(»الجديدة الوقائع على األح�ام تلك إنزال من للتَّم�ُّن وذلك اإلسالم�ة، للشر�عة

 بها الناس يتبادل التي للعقود المن�مة الشرع�ة �األح�ام العلم هو: المعامالت ففقه :آخر و�تعر��
 األموال، تداول بها يتمُّ  والتي الناس، ب�ن تحصل التي العقود جم�ع التعر�� هذا في يدخل وه�ذا. )53(منافعهم
 .الناس ب�ن ف�ما المنافع تبادل: أ�ًضا ذلك في و�دخل ،)سلعة مقابل سلعة( السلع تبادل ف�ها يتم التي والعقود

 اإلسالمي، الفقه أقسام أهم من ُتعتبر المعامالت المعامالت؛ �اعتبار أن أبواب فقه دراسة وتعلُّم وتتجلى أهم�ة
 وحتى بل والحنابلة)، والشافع�ة والمالك�ة (الحنف�ة األر�عة المذاهب جم�ع في الفقه �تب منها تخلو ال ولذلك
 الناس جم�ع من إل�ها الحاجة لعموم وذلك المال�ة"؛ المعامالت "أبواب: القسم هذا ف�ها تجد الحديثة، الفقه كتب
 .التعامالت أنواع من ذلك غ�ر أو إجارٍة، أو شراٍء، أو بب�ٍع، إما غ�ره مع المنافع تبادل إلى �حتاج إنسان فكل

 لم معامالت من استجدَّ  ما �سبب الحاضر الوقت في األبواب هذه والمعرفة في التفقه إلى الحاجة وتبرز
 الشرع ح�م معرفة في سبًبا ��ون  مما األبواب هذه وأصول قواعد ضب� إلى األمر ف�حتاج قبل، من معروفة تكن
 .المستجدة المعامالت تلك في

                                                           
 � األردن، - عمان والتوز�ع، للنشر النفائس دار ،اإلسالمي الفقه في المعاصرة المال�ة المعامالت شب�ر، عثمان محمد - 52
 .13 ص ،2007/هـ1427 ،6
 الج�ل م�تبة ،"اإلسالم�ة ال�ر�عة في المال�ة المعامالت فقه" �تا�ه في القل�صي علي: من �ل عرفة التعر�� هذا و�نحو - 53

 ال�ر�عة في المال�ة المعامالت فقه في الوج�ز" �تا�ه في ال�و�لي وأحمد، 1/14 م،2007 عام ،1� صنعاء، - الجديد
 .6 ص م،2009 ،1� صنعاء، والنشر، لل�باعة المتفوق  مر�ز ،"اإلسالم�ة
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 (رضي الخ�اب بن عمر عن رو�  فقد والشراء و�الب�ع التجارة في المشتغل المسلم حقِّ  في )54(ذلك و�تأكد
 أجاب فإن والحرام الحالل مسائل عن البائع ف�سأل المسلم�ن أسواق في يب�ع من إلى يبعث �ان أنه عنه) هللا
 .المسلم�ن وتؤ�له الر�ا تأكل المسلم�ن؛ أسواق في تقعد ال قم :له ق�ل و�ال

 الب�ع أح�ام �عرف ال وهو السوق  في وجده من �ضرب �ان عنه هللا رضي عمر المؤمن�ن أم�ر أن ثبت وقد
 .»ديننا في تفقه من إال سوقنا في يبع ال« :و�قول والشراء،

 فق�ًها ��ون  أن ذلك: معنى ول�س والحرام، الحالل مسائل في الفقه �عني النسبّي، الفقه �الفقه: هنا والمراد
 .ف�ه يتعامل ف�ما فق�ًها ��ون  أن المقصود ولكن الدين، أمور جم�ع في

. المسلم�ن ف�ه و�وقع الر�ا في �قع ل�ال األح�ام؛ �عرف ال من األسواق من �قام �أن مالك اإلمام أمر وقد
 و�قف األسواق على �مشي المحتسب أدرك إنه: ش�وخه أحد عن نقًال  »المسالك أوضح« �تا�ه في الرهوني �قول
ز و��ف الر�ا، عل�ه يدخل أين ومن ب�عه، في تلزمه التي األح�ام عن صاحبه د�ان، ف�سأل �ل على  يتحرَّ
 أسواق في تقعد أن �م�نك ال: وقال منه، أقامه ذلك من ش�ً�ا جهل و�ن الد�ان، في أ�قاه أجا�ه فإن منه،

 .�جوز وما ال الر�ا الناس تطعم المسلم�ن
 ارتبك) في ارت�م (�عني فقد فقه �غ�ر اتَّجر من: قال رضي هللا عنه عل��ا أن: البالغة" "نهج: �تاب وفي

 .)55(»الفق�ه إال ب�نهما �فرَّق  وال الب�ع �مسائل مشتبهة الدين مسائل ألنّ «: شرحه في الحديد أبي ابن قال. الر�ا
 �عض و�ضرب �األسواق، رضي هللا عنه ��وف عمر �ان: �الب أبي بن لم�ي القلوب" "قوت: �تاب وفي
ه، من إال سوقنا في يبع ال«: و�قول �الدرة، التجار  .»أبى أو شاء الر�ا أكل و�ال تفقَّ
 

                                                           
 .المعامالت في التفقه: أ� - 54
 .4/479: ان�ر - 55
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 المذ�ور وهو ،)56(»الدين في تفقَّه من إال سوقنا في يب�ع ال«: مرفوًعا الترمذ� إلى المتأخر�ن �عض وعزا
 و�عرضونهم والسوقة التجار ف�جمعون  األمراء �أمر مالك �ان: المغتر�ن" "تنب�ه: �تاب وفي ،)57(العمال" "كنز في

: له وقال السوق  من أقامه الحرام، من الحالل �عرف وال المعامالت، أح�ام �فقه ال منهم أحًدا وجد فإذا عل�ه،
 .الر�ا أكل فق�ًها ��ن لم فإن السوق، في اجلس ثمَّ  والشراء، الب�ع أح�ام تعلَّم

 مع العلم أن األصل المعامالت، أح�ام أمر �عرف أن حقِّه في يتأكَّد �التجارة يتعامل وه�ذا يّتضُح أن من
ا، وهذه واسعة المعامالت في المباح واإل�احة؛ ألنَّ دائرة الِحلُّ  هو ف�ها إذ إنَّ  العلم، ل�الب مف�دة قاعدة جد�

 .والمنع الح�ر العبادات في واألصل واإل�احة، الِحلّ  المعامالت في األصل
 مسائل في يتفقَّه أنَّ من ومن خالل ما سبق فالمقصد من إدراك هذا العلم (أ� العلم �فقه المعامالت المال�ة):

 .المح�ور شرًعا في الوقوع غ�ر ب�سر ووضوح من غرضه إلى �صل أن الحق�قة في ��ع�ست المعامالت
 َأِبي َوَعنْ  اْلُخْدِر�ِّ  َسِع�دٍ  َأِبي عن الصح�ح�ن في �ما ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد في وقعت في هذا الس�اق قصة وأذ�ر

 َفَقالَ  )58(َجِن�بٍ  ِبَتْمرٍ  َفَجاَءهُ  َخْ�َبرَ  َعَلى َرُجًال  اْسَتْعَملَ  َوَسلَّمَ  َعَلْ�هِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعْنُهَما للااَُّ  َرِضيَ  ُهَرْ�َرةَ 
اعَ  َلَنْأُخذُ  ِإنَّا للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا َ�للااَِّ  َال  َقاَل: َهَكَذا؟ َخْ�َبرَ  َتْمرِ  َأُكلُّ  َوَسلََّم: َعَلْ�هِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ   َهَذا ِمنْ  الصَّ

اَعْ�نِ  اَعْ�نِ  ِ�الصَّ َراِهمِ  )59(اْلَجْمعَ  ِ�عْ  َتْفَعلْ  َال « َوَسلََّم: َعَلْ�هِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِ�الثََّالَثةِ  َوالصَّ  اْبَتعْ  ُثمَّ  ِ�الدَّ
َراِهمِ   .)60(»َجِن�ًبا ِ�الدَّ
�ا، ع�ن سمَّاه بل ر�ا، أنه التفاضل مع الج�د �التمر الرد�ء التمر ب�ع أن ملسو هيلع هللا ىلص ب�ن القصة هذه ففي  وأرشد الرِّ

 في الوقوع يتجنَّب أن المسلم �ست��ع وم�سور سهلٌ  مخرجٌ  وهو البديل، و�لى المخرج إلى والسالم الصالة عل�ه
                                                           

 ال: أ� ،"سوِقنا في َيِبعْ  ال" ومعنى ،الترمذ� صح�ح في األلباني إسناده نوحسَّ  غر�ب. حسن: وقال) 487( الترمذ� رواه  - 56
ه َمن إالَّ " والب�ِع، للتِّجارةِ  المسِلم�ن ُسوقِ  إلى َيدُخلْ  ينِ  في َتفقَّ ين، أح�امِ  من �ه الجهلُ  َ�سُعه ال ما َعِلم: أ� ،"الدِّ  ِفقهَ  وَعِلمَ  الدِّ
ر�عِة؛ في والمعاَمالتِ  الُب�وعِ  راءِ  الب�عِ  وُشرو�َ  المحرَّمَة، الب�وعَ  فَعِلمَ  الشَّ لِع؛ والشِّ  ال وهو المحرَّمةِ  التعاُمالتِ  في �َقعَ  ال حتَّى للسِّ
 .وغ�ِره الرِّ�ا مثل َيدر�،

 .1/218: ان�ر - 57
 (ال��ب). الج�د التمر من نوع: الجن�ب - 58
 .الرد�ء تمرنوع من ال: الجمع - 59
 �تاب في صح�حه، في )، ومسلم2201( 3/77، ِمْنهُ  َخْ�رٍ  ِبَتْمرٍ  َتْمرٍ  َبْ�عَ  َأَرادَ  ِإَذا َ�ابُ ، الُبُ�وعِ  ِ�َتابُ : البخار�  صح�ح - 60

  ) �الهما من �ر�ق مالك، �ه وهو عند البخار� في مواضع ُأَخـر بنحوه.1593)، (3/1215( ثلمِ �ِ  ثًال مِ  ال�عام ب�ع �اب الب�وع،
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 هذا �ست��ع ج�ًِّدا، و�ذلك تمـًرا �الدراهم �شتر�  ثم بدراهم، الرد�ء التمر يب�ع أن وهو المسلك، هذا سلك إذا الر�ا
 الر�ا، في الوقوع تجنُّب مع الرد�ء التمر مقابل في الج�د التمر على الحصول وهو غرضه إلى الوصول الرجل
 .الباب هذا في الفقه ثمرة من وهذا

 ُ�ُرق  فف�ه التَّورُّق : مثل ال�وم، المصارف تجر�ها التي المعاصرة المال�ة المعامالت سائر ذلك على وقس
 ومراده مقصوده على �حصل فإنه وسلكها، المسلم ف�ها تفقَّه إذا شرع�َّة �رق  وهناك محرَّمة، المعاملة هذه تجعل
 .الشرعي المح�ور في الوقوع دون 

 الفقه�ة والقواعد الضوا�� من زمرة والجدير �الذ�ر في هذا المقام و�تقاًنا لهذا الفقه والتمّ�ن منه أن هناك
 المجامع المال�َّة، ون�ًرا ألهم�ة هذا الموضوع البالغة تولَّت �المعامالت الخاص ومنها العام منها �ه، تتعلَّق
 اإلسالم�ة للمؤسـسات المال�ة المحاسبة �ه��ة اله��ات من �شبهها وما الفقه اإلسالمي �مجمع المعاصرة الفقه�َّة
 وغ�ر الجائز منها الجائز لتوض�ح وتحل�لها دراستها �عد المعاصرة المالّ�ة �المعامالت الخاصة األح�ام إصدار

المال�ـة  المعامالت ضب� خصوًصا والمهتم�ن عموًما الناس على �سهل لكي وذلك الفقه�َّة؛ القواعد خالل من
ه من إال سوِقنا في يبعْ  ال«: امتثاًال للمقولة العمر�ة الشه�رة بهم، الخاصة  .)61(»الدينِ  في تفقَّ

 اله��ات أصحاب وخاصة المعاصرة، الناس معامالت في الفتو�  مـن و��فتهم الذين على و�ناء عل�ه �جب
 ثم ومن عل�هم تعرض التي المسائل فهم في تساعدهم لكي يهتمـوا بها �ث�ًرا، أن اإلسالم�ة للمصارف الشرع�ة
 واقع المسلم�ن ال�وم. على و�سقا�ه الصح�ح الشرعي الح�م استنبا�

                                                           
 سبق تخر�جه. - 61
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 المبحث الثاني

 المالّ�ة �المعامالت المتعّلقة القـواعـُد والّضوابـُط الفقهّ�ة
وما �جر� في دائرتها من الّتجـارة واالستثمار وارتقى �أح�امها  )62(إذا �ان اإلسالم قد اهتّم �المعامالت المال�ة

ل�جعلها من الواجبات على األّمـة المسلمة في �ل عصر، فإن ديننا الحن�ف، من أجل ضمان استمرار المعامالت 
ق �ه المصالح والغا�ات المنشودة وتندفع �ه المفاسد واألضرار الموجودة، وضع ضوا�� واالستثمار الذ� تتحقّ 

 وق�وًدا محّددة أشارت إل�ها نصوُص القرآن والسّنة الصح�حة ونّبه عل�ها العلماء في �تا�اتهم قد�ًما وحديًثا.
سلوك الفرد نحو تمّثل  جاءت لتحق�ق مقاصد نب�لة وغا�ات سام�ة، ولتوج�ه -في ُجملتها -وهذه الّضوا�� 

وتحق�ق المنهج الّرّ�انّي في العملّ�ة الّتجارّ�ة االستثمار�ة، وإل�عاد المستثمر�ن عن الوقوع في متاهات حّب الماّدة 
وعبادتها، والخروج عن المنهج الرّ�اني السوّ� في الكسب واإلنفاق، ولتأخذ �أيد� أفراد المجتمع إلى الترا�� 

 . )63(لدن�ا وأحـوال اآلخــرةوالموازنة ب�ن شؤون ا
وفي هذا المبحث اخترت الحديث عن �عض القواعد والضوا�� الفقه�َّة التي تؤّ�ـر المعامالت المالّ�ة 

 المعاصرة وذلك من خالل تناولها في ثالثة م�الب وفق التصّور المنهجّي اآلتي:
 :الفقه�َّة الكبر�. القواعد المطلب األول 

  لعقود المعامالت المالّ�ة. األخـر� الحاكمة القواعدالمطلـب الّثانـي �عض 
 والمفاسـد. المصالح ب�ن والترج�ح والمقاصد، المعاني إلى المعامـالت في المطلب الّثالـث: االلتفات 

*** 
 

                                                           
 هذه توث�ق من بهما يّتصل ما أو التبّرع أو الِعَوض �ر�ق من المال بتحر�ك يتعّلـق ما كل« :�المعامالت المالّ�ة ُ�قصد - 62

ان�ر: وهبة  .»...الّن�اق هذا في الّشـرع قّرره ما احترام إلى االنصراف وجوب وعلى �قواعدها، وااللتزام تنف�ذها ��فّ�ة و��ان العقود
محّرم  6"، قناة الجز�رة الفضائّ�ة، حلقة مسّجلة بتار�خ: ال�ر�عة والح�اة، لقاء حوار�، برنامج "المالّ�ة المعامالت أصول الزح�لي،
 م.2005فبراير  15 لـ هـ الموافق1426

خار عالقةان�ر في هذا السّ�اق:  - 63 )، 887( العدد، صح�فة الوس� البحر�نّ�ة، عاالستثمار ب�ن الّ�رع والّت�ر�و  �التوف�ر االدِّ
 ".االقتصاد�ّ  المحررم، ر�ن "2005 فبراير 09 هـ الموافق: األر�عاء1425 الحجة ذ� 29 بتار�خ:
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 الكبـر�  الفقهّ�ة القـواعد: المطلب األول
 وقد الفقه�ـة، األبـواب �ل في تدخل و�نما األبواب، محّدد من بباب تختّص  ال التي ةالكل�َّ  القواعد في لوتتمثَّ 
المال�ة المعاصرة،  المعامالت في ت�ب�ق�ة مجاالت على االقتصار حاولُت من خاللها قواعد، منها أر�ع اخترت

 وهذه القواعد هي:
 .�مقاصدها) (األمــور: األولـى القاعدة  )1
 ِضــرار). وال ضــرر (ال: الثان�ة القاعدة  )2
 �ال�ك). يزول ال (ال�ق�ـن: الثالثة القاعدة  )3

 ُمحـكَّـمة). (العـادة: الــّرا�عـة القـاعـدة )4
 

 �مقاصدها) (األمور :األولى القاعدة
أهم�تها  وتبرز القواعـد، رأس على تأتي بل الفرعّ�ة األح�ام تشملُ  التي الكبر� المهّمة واحدة من القواعد هذه

 روح الّن�ة«: الجـوزّ�ة ابن قّ�م قال إل�ها، والتصّرفات واألفعال األقوال وردِّ  والن�ات للمقاصد خالل إعمالها مـن
 .)64(»�فسادها و�فسد �صّحتها �صحُّ  لها؛ تا�عٌ  وهو وَقوامـه، وُلبُّه العمل
 .)65(...)ِ�الن�اتِ  اْألَعمالُ  إنما(: �صر�ح قولهملسو هيلع هللا ىلص  الرسول الوارد على لسان المشهـور الحديث هذه القاعدة وأصل

 على ��ون  أمر على يترّتب اّلذ� الح�م أنّ «: أ� ،)66(»فاعلها �مقاصد األمور ح�م أن« :القاعدة ومعنى
 .)67(»األمر ذلك من المقصود هو ما مقتضى

 المعامالت المال�َّة المعاصرة: أوًال: أهمّ�ـة القاعدة في مجال
 واألفعال األقوال ردّ تكمن في  القاعدة أهم�ة لهذه يّتفُق الـكث�ر من الباحث�ن على قضّ�ة مهّمة وهي: أنّ 

 فال العبادات في النّ�ة تأث�ر أما الم�ّلـف، عن ما �صُدر و�لّ  العبادات تشمل فهي و�التالي إل�ها، والتصّرفات

                                                           
 .3/123 م،1973 ب�روت، الج�ل، دار سعد، الّرؤوف عبد �ه: تحق�ق ،الموقع�ن إعالم - 64
 ، �تاب بدء الوحي. صح�حهأخرجه البخارّ� في  - 65
 1/40...الفقهّ�ة والّضـوا�ط القواعد الندو�، - 66
 .1/17 الحّ�ام ُدرر ح�در، علي - 67
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 العلماء �عض منعه فقد المعامالت النّ�ة في تأث�ـر أما �الن�ة، إال عبادة الفعل ��ون  ال ألنه ب�ان؛ إلى �حتاج
 �عضهم.  وأوجبه

 لم ما )69(والشافعّ�ة )68(الحنفّ�ة والبواعث وهم: الن�ات �إهدار المعامالت القائلون  في النّ�ة تأث�ر منعَ  ومّمن
أصل ما أذهب إل�ه: أّن �ّل عقٍد �ان صح�ًحا في « :اإلمام الشافعّي قوله عن ورد فقد العقود، في ت�هر

لو ُأ�ِهرْت  اهر، وأكره لهما الّن�ة، إذا �انتالّ�اهر لم أ��له بتهمة وال �عادة ب�ن المتبا�ع�ن، وأجزته �صّحة ال�
 فهذه«شلبي معّلًقا على �الم الشافعي (رحمه هللا):  ، �قول الد�تور/ محمد مص�فى)70(»كانت ُتفسد الب�ع...

 �تب �عض في لكن الخب�ثة، الن�ة ��ره �ان و�ن العقود صّحة عل�ها و�رتّـب العبارة َ�عتبر أنه تف�د العبارة
َ�غ �عتبرون  أنهم �ف�د ما المتأّخـر�ن الشافع�ة   .)71(»الص�غة... دون  المعنى �عتبرون  وقد الغالب، في الصِّ

 عندهم �صحُّ  ولهذا العاقدان، ينو�ه �ما ال ��اهر العقود عندهم (أ�: الشافع�ة ومن ينحو نحوهم) فاالعتبار
 .)74(ون�ائره )73(التحل�ل قصد من ونكاح )72(الِع�نة ب�ع

                                                           
 الحقائق تب��ن ،4/189 الصنائع بدائع ،7/127 القدير فتح تكملة ،280 ص ،الطحاو�  م�تصر :أقوالهمفي  راجع - 68
5/125. 
 القاسم ابن على الباجور�  �عدها، وما 2/37 المحتاج مغني ،1/267 المهذب ،3/85 األم: الشافعّ�ة أقوالفي  راجع - 69
1/353. 
 بتصرف. 3/74، األمان�ر:  - 70
 ).1( الهامش ،422 ، صاإلسالمي �الفقه التعر�� في المدخل: ان�ر - 71
 النقد حصول النهائ�ة الصورة فتكون . أقل بثمن نقًدا أخر�  مرة �شتر�ها ثم مؤّجل، بثمن السلعة يب�ع أن هو: �نةب�ع العِ  - 72

 .ب�ع صورة في قرٌض  فكأنَّه مدة، �عد منه �أكثر �سدده وسوف للمشتر�،
 .137 - 4/135، الوج�ز ��رح العز�ز فتحالرافعي، : ان�ر

 �حتاال أن للمرأة  وال للم�لِّق �حلُّ  الّلعن؛ ألنه ال فاعله و�ستحقّ  د،فاس محرَّم دهو عقل": نكاح "التحل�ل" أو "نكاح المحلِّ  - 73
وقد قّرر الفقهاء حرمة  في الفقه والواقع، �ث�رة ومتعددة صور له عقد وهو ،"الّتحل�ل احنك" �سمى �ما للزواج للّرجوع هللا رعش على

 نكاح التحل�ل والمتعة.
 دار ،الم�تار الدر على المحتار ردّ  عابدين، ابن، و 9/248 م،1997ب�روت،  الفكر، دار ،لمجموعا شرف النوو�، ان�ر: - 74

 .3/187 ب�روت، العر�ي، الكتاب دار ،الصنائع بدائع الكاساني، ،5/273 ،2000 ب�روت، الفكر،
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: ُزهـرة الش�خ أبـو والقصود، �قول النّ�ات إلى الن�ر دون  �عتّدون �األلفا� في العقود -إذن - فالشافعّ�ة
رضي ( الشافعيّ  واألغـراض النّ�ات إلى ن�ر غ�ر من لها الم�ّونة وعباراتها العقود ��اهر �أخذ من وأ�هـرُ «

 .)75(»عل�ه...)؛ فهو ال �أخذ إال �مقتضى �اهـر األلفا� في العقـود وما تدّل هللا عنه
 العقود ��اهر�ة �أخذون  اإلسالم�ة الشر�عة في الفقهاء أكثر أن: والحق«وفي موضع آخر قال (رحمه هللا): 

 النّ�ات إلى ن�ر غ�ر من �ال�اهر االستمساك في تشّدًدا أكثرهم الشافعيّ  أن ب�د �أح�امها، واإللزام تفس�رها، عند
 الدن�ا أح�ام ألن عل�ه؛ تدلُّ  وما العقود، في األلفا� �اهر �مقتضى األخذ ضرورة في �شّددُ  فهو واألغراض؛

). فالعقود �لُّها ال ُيؤَخـُذ ف�ها إال �ما تن�ق �ه عباراتها، من غ�ر ...اإلسالمّي ( الشرع في �ال�اهر ن��ت كلها
 .)76(»ن�ر إلى الّنّ�ات خّ�رة �انت أو غ�ر خّ�رة...

 ف�ها والعبرة والمقاصد، النّ�ات ف�ها ُتلغى �ّلها فالعقود النّ�ة؛ إلى ف�ها ين�ر ال الدن�ا في األح�ام �انت و�ذا
 صح�ح عقد فهو �ه، اقتـرن  وما ف�ه اشتر� وما ألفا�ه �مقتضى صح�ًحا العقد �ان فإذا عباراتها، �ه تن�ق ما
  .)77(عل�ها العبد �محاسبة هللا تكّفل النّ�ة ألن والنّ�ة؛ الدافع إلى ن�ر غ�ر من الوجوه �ل من

 �انت أو اإلحالل ون�تها ن�ته �انت سواء المحلِّل، نكاح صّحة إلى الشافعيّ  ذهب الرأ� هذا أساس وعلى
 عنده عبرة وال الموت، مرض في �ائًنا زوجها �ّلقها التي إرث المرأة  عدم اإلحالل.. وأضاف أ�ًضا فق� هو ن�ته
 .)78(الّتوارث و�منع النكاح يرفع البائن الّ�الق ألن الم�راث؛ من حرمانها ��القه �قصد قد الزوج �أن

                                                           
 .205و 210، ص ةاإلسالم�ّ  ةالّ�ر�ع في دالعق ةون�ر�ّ  الملكّ�ةان�ر:  - 75
 بتصرُّف. 345 – 344، ص ص: وفقُههُ  آراؤه - وعصره ح�اته ال�افعيان�ر:  - 76
 المصدر السابق، نفس الصفحة. - 77
 خالًفا دونها أو ثالًثا ال�الق �ان سواء الموت، مرض ولو ،�ونه في الصحة أو في المرض ب�ن ال�الق وقوع في فرق  ال - 78
  .الشرع نصوص لعموم مردود، وهو. التهمة ألجل �قع، ال: قال فإنه لشعبي،ل
 يرثه العّدة، في وهي مات، فأيهما ب�نهما، الم�راث ينق�ع ال: -ارجع� ال�الق �ان إن ثم الصح�ح، ��الق �قع المر�ض �القو 

، تحق�ق: عادل عبد الموجود ال�افعي اإلمام فقه في التهذيب، البغو�  الفراء بن الحس�ن . ان�ر في تفص�ل الموضوع:صاحبه
 .103 -6/100م، 1998 -هـ 1418، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلم�ة، �

334



ـوابـ� الفـِقه�َّةالَقــواِعــد     وأثــُرها في تَـرش�د ِفـقِه المعامـالت الَمال�َّـة المعـاصــرة والضَّ
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

336 
 

 من أقلّ  بثمن مبتاعها من اشتراها ثم مؤّجـلٍ  بثمن سلعة �اع صح�حة؛ ألن من اآلجال ب�وع ب�نما اعتبر
 ��ونه عبرة وال الم�لو�ة، شرو�ه استوفى وقد األول الب�ع غ�ر الثاني الب�ع ألن صح�ح؛ فالب�ع نقًدا الثمن األول

   .)79(�جوز ال �الّ�نون  وأخذهم الّتهم على الناس حمل ألن له؛ وس�لة الب�ع واّتخذ الّر�ا، قصد
 وانكشفت �هرت إذا إالّ  بها �أخذ فال والبواعث، النّ�ات وُ�هِدر األلفا� إلى ين�ر الّشافعيّ  أن يّتضحُ  وه�ذا

 .العقد في ُيذ�ر بلف�ٍ 
 و�تب�ن ذلك الخفّ�ة، للن�ات وتتبُّعٍ  تحرٍّ  غ�ر من العقود عبارات ��اهر األخذ إلى فهم �م�لون  :أما الحنفّ�ة

 إلى اإلشارة عدم �شر� صح�ح، المحّلل نكاح أن يرون  فهم المذهب، في المختلفة الفروع تف�ده ما خالل من
 الباعث أنّ  مع الِع�نة ب�ع جّوزوا أنهم ، �ما)80(العقد ذلك في والزوجة الزوج اشترا� وعدم العقد في التحل�ل

 .)81(الّر�ا إلى التوّصل عل�ه
 و�نما العقود، أح�ام عل�ها ل�بنوا واألغراض والمقاصد النّ�ات يّتبعون  ال أنهم ��هر ما أشرت إل�ه خالل ومن
 .)82(العقود في العبارات �ـواهر عل�ه تدلّ  �ما يهتّمون 

                                                           
 السمرقند� الل�ث ، أبو1/275 ال�الف مسائل على اإلشرافالوهاب،  عبد : القاضيوراجع أ�ًضا ،69و 3/33 األم - 79

 .198، تحق�ق: الس�د يوسف أحمد، �تاب ال�الق، ص فتاو� النوازلالحنفي، 
 ��ون  النكاح إنّ  الصاحبان: وقال فاسد، ألنه �ا�ل؛ والشر� العقد فهو صح�ح في ذلك اشتر�ا لو حتى أنه حن�فة أبو ير�  - 80

ان�ر:  وفي �عض �تب الحنفّ�ة: أنه مأجور و�ن شر�اه �القول لقصد اإلصالح. .المؤّقـت الّنكاح معنى في صح�ح؛ ألنه غ�ر
كر [د.ت] الل��ف، دار الفالوهاب عبد ي نكاح المتعة، راجعه وضب�ه: عبد ، �اب ما جاء فالترمذ� جامع ��رح األحوذ� تحفة

 .370 ، هامشال��ص�ة ، األحوال، أبو زهرة41/348، الفقه�ة الموسوعة: ، وراجع أ�ًضا4/267
 العّلة أن إلى والحنابلة الحنفّ�ة ذهب وقد .الكراهة مع وتسو�غه إجازته من �منع لم ذلك ولكن الب�ع، هذا الحنف�ة �عض ره� - 81

: وآرائهم أقوالهمفي  ان�ر... �الر�وّ�ة المال يوصف حتى اجتماعهما من البدّ  أمر�ن في تتمثل الّر�وّ�ة األموال بها ُتعرف التي
 . 7 - 4/5 ،المغني قدامة، ابن ،120 -12/116 ،المبسو� السرخسي،

 .�عدها وما 222 ، صالعقد في ال�ر�عة اإلسالم�ة ون�ر�ة الملك�ة: ان�ر - 82
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 من العبارات عل�ه تدلُّ  لما تا�عة األح�ام جعل في الشافعيّ  مذهب �قارب الحنفي المذهب أن يّتضحُ  وه�ذا
 العقد، من العاقد ومرمى والمقصد النّ�ة مع مت�ا�قة تكن لم إذا ؛ فاأللفا�)83(والمقاصد الن�ات إلى التفات غ�ر

 .)84(لها أمارات وجدت إذا عنها و�بحث تتلّمس ح�م؛ والنّ�ات بها ينا� وال عقد عنها ينشأ ال
مختلف فروع  تشمل هيف ؛ينأبواب الدّ  �ث�ر منهذه القاعدة تدخل في  أنّ مّما سبق يّتضُح ح: اجالرّ الرأ� 
وتجر� في  راء،ـة واإلبمل��ات المال�ّ اوضات والتَّ ـالمع :ة مثلتجر� في �ث�ر من األبواب الفقه�ّ « ، إذالمعامالت

�نا�ات الب�ع  في �نا�ات العقود مثل: �صلالف �مثا�ة وهي ،)85(»...الو�االت والضمانات واألمانات والعقو�ات
 .)86(.ة..ـالـة واإلقـو�الـة والـوالـمان والحوالهبة والوقف والقرض والّض 

 المالّ�ـة المعـاصــرة: في نـوازل المعامـالت القاعـدة ثانً�ا: من تطب�قـات
الّتعـامالت  من المعاصـر اإلسالميّ  واقعنا في انتشـر ما عنها: تفّرع وما القاعدة هذه صلب إلى هردّ  ينبغي مما
 :العقود أش�ر إلى اآلتي ب�ن هذه ومن ال�اهرّ�، ش�لها عن مقصودها �ختلف اّلتي والعقـود
 محّددة �فائدة مضمون  تعدُّ �مثا�ة قـرض أنها المعاملة هذه إذ إن حق�قة ،)87(المصـرفّ�ة أوًال: الـودائـع 
 لها ّددتحُ  فإذا قـرض، هي و�نما ود�عـة أنها على شرًعا ُتكّ�ف أن �م�ن فال الـود�عـة مضمونة دامـت ومـا سلًفا،
 محـّرًما. ِرَ�ـوً�ا �انـت قــرًضا سلًفا مشـرو�ة فائـدة

                                                           
 �عض ألنه �شتمل على لها؛ والّناكر�ن �النّ�ات اآلخذين ب�ن وسً�ا ُ�عتبر الحنفيّ  المذهب أنّ  ز�دان الكر�م عبد ير� الش�خ - 83

 .267 ،266 ص:، فق�هة �حوث مجموعة ان�ر: التصرف. إلى و�واعثهم المتعاقدين مقاصد ف�ها لوح� التي األح�ام
 .220 - 219 ص:، العقد ون�رّ�ة الملك�ةان�ر:  - 84
 .47ص  ،رقاق عل�ه: مص�فى أحمد الزّ حه وعلّ ، صحّ ةد الفقه�ّ ـرح القواعـشأحمد الزرقا،  - 85
 .49، ص �ائراألشباه والنّ الس�و�ـي،  - 86
 الذ� "األمانات صندوق بـ: " �سمى ما على ين�بق وهذا ف�ه، يتصرف أن دون  لحف�ه، الغ�ر عند يترك ما هي :الود�عة - 87

، البنكّ�ة والتقنّ�ات البنوك اقتصادّ�ات لو بوخار�،العايب، لح ان�ر: ول�د .البنوك �عض في وجد ور�ما وغ�رها، الفنادق في يوجد
 .59-53ص ص: 
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 ـو�ـاالت �الب�ع، القائمة الجهات مع �االتّـفاق الـّرَ�ـوّ�ة البنوك ُتجـر�ه �ما ،)88(�الّتـقس�ـط ثانً�ا: الب�ع� 
 �التقس��، ب�ًعا �سمى ال الحالّ  الّثمن عن مفصولة الفائدة على ف�ه ينصُّ  الذ� الب�ع هذا الـّس�ارات، فمثل

ذّمـة  في اسـتقـرّ  أن �عد الـّز�ادة ف�ه وقعت الثمن �اقي ألن الشرعّ�ة؛ حق�قته عن �خـرجه االسم ال بهذا وتسم�ته
 المشتـر�.

  ق  والشراء للبنك مقصـوًدا ��ـون  فالب�ـع ال اإلسالمّ�ة، البنوك �عض تنّ�مه الذ� ،المنّ�ـم )89(ثالًثا: الّتـورُّ
 البنك وقصدُ  البنك، لد� َدينه تسـديـد أو الّنقـد على الحصـول العم�ل قصدُ  و�نما للعم�ل، مقصوًدا ��ون  ال

 في ذّمته. الـذ� َدينه تحص�ل أو العم�ل حاجة وراء من االستـر�ـاح

*** 
 ِضرار) وال َضررٌ  (ال الّثانّ�ة: القاعـدة

 أوًال: أهم�ة القاعدة في الّت�ـر�ع اإلسالمي:
 الفقهاء والقانون�ون مًعا عل�ها �عتمد التي الكبر� في الشر�عة اإلسالمّ�ة القواعد الكّل�ة من القاعدة هذه ُتعتَبـر

 وأجلِّها الكلّ�ـات أهم من الشرعّ�ـة الكلّ�ـة المستجـّدة. وهذه والّنـوازل والمسائـل الحوادث �ث�ر من أح�ام تقر�ر في
 .الفقهّ�ة المجاالت مختلف في واسعة ت�ب�قات ولها اإلسالمّي، الفقه في شأًنا

                                                           
لعة( المب�ع ف�ه ُ�َعجَّل ب�ع : هوالتقس�ط ط أو ب�ع�الّتقس� الب�ع - 88  معلومة أقسا� على �عُضه أو �لُّه الثمن ف�ه و�تأجل) السِّ

 وردت و�ن إلى نصوص شرعّ�ة لتأص�ل هذه المعاملة التجارّ�ة، والنصوص -قد�ًما وحديًثا -الفقهاء معلومة. وقد استند  آلجال
 التأج�ل. أجل من الثمن ز�ادة جواز النصوص في يرد لم أنه إال الثمن، تأج�ل �جواز

 ان�ر: .النقد على بذلك ل�حصل �ه، اشتراها مما �أقلّ  البائع لغ�ر نقداً  يب�عها ثم نس��ة، سلعة �شتر�  هو أن :ق ورُّ التَّ  - 89
 .14/147 ،الفقه�ة الموسوعة
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 أغلق �بر�  قاعدة ؛ وهيملسو هيلع هللا ىلص �لمه جوامع من ُ�عـدُّ  الذ� ،)90()ضـرار وال ضـرر ال(: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  قول وأصلها:
ـرر منافذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها  صالحهـم ف�ه ما �ما إال إذنٌ  اإلسالم تشر�ع في يبق فلم المسلم�ن، أمام والفساد الضَّ
  .)91(وآخرتهم دن�اهـم في

 لجلب إمَّا األح�ـام فإن نصفه؛ تتضّمـن ولعّلها له، حصر ال ما الفقه من ف�ها«: شأنها في الندو�ّ  الش�خ قال
 الح�اة، أو النفس الدين، حف�: هي التي الخمس الضرورّ�ـات دفع ما يهدم ف�ها ف�دخل المضاّر، لدفع أو المنافع
 .)92(»والمال العرض، أو النسل العقل،

 الفقهّ�ة األبواب من لكث�ر وشمولها لعمومها -الفقهاء  والمهّمة عند المعلومة القواعـد واحدة منون�ًرا لكونها 
 ُيـزال)، (الضرر بـاختصاًرا  عنها عّبـرت الفقهّ�ـة القواعـد �تب ، فإنه يتبّ�ن �االستقـراء أّن أغلب-الفرعّ�ة والمسائـل

 )،ضـرار وال ضــرر ال( الزرقا بـ واألستاذ صدقـي البورنو الد�تور/و  )93(السعد�ّ  الرحمن عبد الش�خ وعّبر عنها
لها، ولها مجاالت واسعة وت�ب�قـات وتفر�عات �ث�رة في الفقه اإلسالمّي والقانـون  أصـالً  اآلخـرون  جعله ما وهو

 .)94(أ�ًضا

                                                           
 المسند في وأحمد)، 31، ورقمه (2/745 المرفق، في القضاء �اب - 26 األقض�ة، �تاب المو�أ، في مالك أخرجه - 90
 رُّ ُض �َ  ما حقه في بني من �اب األح�ام، �تاب السنن، في ةماج وابن ،)2867، مسند عبد هللا بن عباس، حديث (1/672

  .)2341) و(2340( برقم 2/784 جاره،
 األلباني حهصحَّ الحديث و ، 179، ص داود أبي سنن خالل من السّنة في الّ�ـرعّ�ـة الكلّ�اتالقاسمي،  اإلله ان�ر: عبد - 91
 .3/408 الغل�ل إرواء في
 بتصّرف. 287، للندو�، ص القواعد الفقهّ�ةان�ر:  - 92
 (ال ضرر وال ضرار). القاعدة الخامسة عشرة، الكاملة المجموعةان�ر:  - 93
 الفقهي ، المدخلالزرقاء أحمد وراجع أ�ًضا: ،ص ،الكلّ�ة الفقه قـواعد احإ�ض في وج�ز، الالبورنو صدقي ان�ر: محمد - 94

 ./ ،العام
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والتأل�ف والّتصن�ف عند �ث�ر من  �البحث ُأفردت ،)95(�ث�رة قواعـد أخر�  القاعدة عن هذه تفّرعـت وقد
 .)96(المعاصر�ن

 ثانً�ا: شـرُح القاعـدة:
 الجنس، تنفي ألنها بذلك؛ سّم�ت ،"الّتبرئـة الم" وتسمى للجنس، النافّ�ة "ال" �حرف القاعـدة هذه ُصـّدرت

 الجنس. ذلك من البـراءة على تـدلّ  فكأنها

: مـاله، في ضـرر عل�ه دخل: تقول الشيء، في يدخل النُّقصان :والّضـرر  .الّضـرر واالسم الّنـفع، ضدّ  والضـرُّ
 قال .المشهور وهو �الّضـرر، الّضـرر مقابلة هو: وق�ل �معنى، وضاّره ضرَّه من الّضاد) (��سـر والّضرار

 ال ُ�ضـارّ  :"ِضـرار ال" ومعنى نفسه، على ُيدِخله لم ضرًرا أحد على ال ُيدَخـلُ  :"ضـرر ال" معنى«: البـرّ  عبد ابن
 .)97(»�أحـدٍ  أحدٌ 

 فـرًقا؛ فَحملُ  ب�نهما أن: المشهور«: الزرقا الش�خ وعن أوجه التّـشا�ه واالختالف ب�ن الّضـرر والّضـرار، قال
 م�لـًقا، �الغ�ر مفسدة إلحاق: األول معنى أن الفرق  في األقوال وأحسن التأك�د، من أولى التأس�ـس على اللف�

 واالنتصار �المثل االعتداء �ق�د تق��دٍ  غ�ر من لكن له المقابلة وجه على �الغـ�ر مفسدة إلحاق: الثاني ومعنى
 .)98(»للحقِّ 

 لمنع أساس وهي والسّنة، الكتاب من �ث�رة نصوص لها وتشهـد الّشـر�عـة، أر�ان ُتعدُّ واحدة من القاعدة فهذه
 جلب في االستصالح لمبدأ سند أ�ًضا وهي والعقو�ة، الماليّ  التعو�ض في نتائجه وترت�ب الضار، الفعل

 .)99(للحوادث الشرع�َّة األح�ام تقر�ر في وم�زانهم وعمدتهم الفقهاء عدة وهي المفاسد؛ ودرء المصالح

                                                           
 لدفع الخاص الضرر ليتحمَّ (و ،)�مثله يزال ال الضرر(و ،)اإلم�ان �قدر ُيدفع الضرر(و ،)ُيـزال الضرر: (قاعدةمثل  - 95

  .ونحوها ،)العام الضرر
: مقاصدها "قاعدة "ال ضرر وال ضرار"الد�تور/عبد هللا الهاللي، إذ جعلها موضوع أ�روحته للد�توراه تحت عنوان:  �ما فعل - 96

 .منشورةرسالة  وت�ب�قاتها الفقهّ�ـة، وهي
 ع�ا. محمد سالم تحق�ق: ،7/191، االستذ�اران�ر:  - 97
 .165، ص شرح القواعد الفقهّ�ةان�ر:  - 98
 .87ص ،الوج�ز البورنو، ،879ص  ،الفقهي المدخل ،الزرقا ان�ـر: - 99
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 و�شمل الخاص، والضرر العام الضرر ذلك و�شمل م�لًقا، منعه ف�وجب الضرر ينفي القاعدة هذه ونّص 
 التداب�ر من �م�ن �ما وقوعه قبل دفعه أ�ضاً  �شمل �ما المم�نة، الوقا�ة ��رق  وقوعه، قبل الضرر دفع أ�ضاً 
 ترتب و�ن القاعدة هذه ينافي ال �المجرم�ن المشروعة العقو�ات إنزال فإن َثمَّ  ومن تكراره؛ وتمنع آثاره تز�ل التي

 .وأع�م أعم لضرر ودفعاً  عدالً  ف�ها ألن بهم؛ ضرر عل�ها

 نفي إلى معناها ف�رجع ضرار، وال ضرر ال اإلضـرار، لجنس ونفيٌ  الّضـرر، لجنس نفيٌ  القاعدة هذه ففي
 .)100(الغ�ـر وعن الّنفس عن الضـرر جنس

 :الفقه أبواب على قاعدة الضرر من ُيبنى ثالًثا: ما
 :أذ�ر منها الفقه، أبواب من �ث�ًرا القاعدة هذه على بنى الفقهاء

 :المشتر�، و�فالس والتغر�ر، المشرو�، الوصف اختالف من الخ�ارات، أنواع وجم�ع �الع�ب، الرد أوًال 
فعة؛ �أنواعه، والحجر  المتلف، وضمان والكفارات، والحدود والقصاص القسمة، ضرر لدفع ُشـرعت ألنها والشُّ

 الفساد، أو �الع�وب، النكاح وفسخ والبغاة، المشر��ن وقتال الّصـائل، ودفع والقضاة، األئمة ونصب والقسمة،
 .)101(ذلك غ�ر أو

 :منفعة، بال للضرر توس�ع ذلك ألن ماله؛ �إتالف ُ�قابل أن �جوز ال -مثالً – غ�ره مال أتلف من ثانً�ا 
 حساب إلى نفسه الضرر وتحو�ل الضرر، بتعو�ض نفعاً  ف�ه فإن أتلف، ما ق�مة المتِلف تضم�ن منه وأفضل

 ق�ـع ومن ُيـقتل، قتل فمـن الِقـصاص؛ ف�ه ُشــرِّع ممـا البـدن أو النفـس على الجنا�ة �خالف وذلك المعتد�،
 .)102(جنســها من عقو�ــة إال �ق�عهــا ال الجنــا�ات هذه ألن ُيـق�ـع؛

 :القاعدة هذه وتطب�قات أح�ام رابـًعـا: من
 المثل �أجر المستأجر يد في تبقى األرض فإن الزرع ُ�سَتحَصد أن قبل الزراعّ�ة األرض إجارة مدة انتهت لو 

.أوانه قبل الـّزرع �قلع المستأجـر لضرر منعاً  �ستحصد حتى

                                                           
 .98، ص القواعد والضوا�ط الفقهّ�ة وتطب�قاتها عند ابن ُجـَز� ّزاهـد، مص�فى الان�ر:  - 100
 .ص ،والن�ائر األشباهان�ر: الس�و�ي،  - 101
 .بتصرف ص ،الفقهي المدخل ،الزرقا - 102
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 فساده، وخ�ف المب�ع وقبض الثمن نقد قبل المشتر�  وغاب مثًال، �الفواكه الفساد إل�ه �سرع مما ش��اً  �اع لو 
.للضرر دفعاً  غ�ره و�ب�ع الب�ع �فسخ أن فللبائع

 قضائي ��ر�ق مع�ن جرم عل�هم يثبت لم ولو تو�تهم، ت�هر حتى والفساد �الدعارة المشهور�ن حبس �جوز 
 عل�هم شيء إثبات �م�ن وال و�ضراراً  فساداً  الدن�ا �ملؤون  فقد و�تحّف�ون، �حتا�ـون  قد ألنهم لشرهم؛ دفعاً 

.)103(قضائيّ  ��ر�ق
 اقتصادّ�ة �ث�ـرة ومنافع أر�اًحا ف�ها أن ولو وخنز�رٍ  ومخدراتٍ  خمرٍ  من المحّرمات في الّتجارة منع. 

 المالّ�ة الـمعاصرة: المعامالت تطب�ـق القاعـدة في خامسـًا: مجال
ا، المال�ـّة المعـامـالت أبواب " فيوالـّضـرار الـّضـررت�ب�ق قاعـدة " مجال إن ت�ب�ق�ة لها  أمثلة ومن واسـع جـد�

 :أذ�ر اآلتي
 والخسائر الكب�ر �الضرر المتعاقدين أحد على يرجع مما ،طارئة �روف من العقود على �طرأ ما مسألة -1

 ال�رف �فاجأ ثم المقابل، الثمن على و�تفقان مع�ن مبنى إنشاء على مقاولة عقد ال�رفان يوّقع �أن الجس�مة،
 �ب�رة، خسارة عل�ه يترتب مما ال�ارئة، األسباب من �سبب األسعار في شديد �ارتفاع التنف�ذ على المسؤول

 .والتصدير االست�راد عقود في �حدث قد ذلك ومثل

 القض�ة هذه هـجر�ة1402 الخامسة سنة دورته في اإلسالمي العالم برا��ة اإلسالميّ  الفقه مجمع ناقش وقد
ر ،)اإلم�ان �قدر ُيدفع الضرر( ، وقاعدة)ُيـزال الضرر( وقاعدة ،)ضرار وال ضرر ال( قاعدة تحت  :اآلتي وقـرَّ

 تبدُّالً  التعاقد ف�ها تم التي ال�روف تبّدلت إذا والمقاوالت والتعهدات التّـور�د �عقود التنف�ذ المتراخّ�ة العقود في
 �الملتزم يلحق الّتعاقد، ح�ن متوّقعة تكن لم عاّمة �ارئة �أسباب �ب�ًرا تغ�ًرا واألسعار والتكال�ف األوضاع غّ�ـر

 المتجاوز القدر توز�ع �صورة وااللتزامات الحقوق  تعديل �جوز فإنه منه، تقص�ر أو إهمال دون  جس�مة، خسائر
 تعو�ض مع وأسهل، أصلح فسخه �ان إذا العقد فسخ �جوز �ما المتعاقدين، ال�رف�ن على الخسارة من للمتعاقد

الخبرة  أهل رأ� الموازنات هذه وتعتمد العقد، في تلحقه التي الخسارة من معقوالً  جانًبا له �جبر له للملتزم عادل
 .)104(واالختصاص

                                                           
 .بتصرف الموضع نفس ،السابق المرجع - 103
 .م1995 ينايـر عشـرة، الرا�عة اإلسـالمي، الدورة العالم را��ة لمجمع الـرا�ع القـرار: راجـع - 104
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وتوض�ح صورة  ...�ضـّر الباعة ال �ما والتسع�ر السوق  سعر ��الف �سعر )105(للُمْسَترِسل الب�ع -2
 المسألة �اقتضاب في اآلتي:

 تعر�� ب�ع المسترِسل: -أ

 أ� إل�ه: استرسل �قال: الشيء، إلى وال�مأن�نة االست�ناس وهو االسترسال، من فاعل اسم: لغة المسترسل
 .)106(والثبات الس�ون  من وأصله واستأنس، انبس�

 . )107(�ماكس أن �حسن وال ومشترٍ  �ائعٍ  من �الق�مة الجاهل واص�الًحا:
 المسألة: صورة -ب

 البائع ف�قول �الع�س، للناس، أو تب�ع �ما فبـِعني ثمنها، أجهل أنا و�قول: السلعة ربِّ  إلى أحد �أتي كأن
 الناس. من ُ�شتر�  �ما مّني فاشـْـترِ  السلعة، هذه ق�مة أعلم ال أنا للمشتر�:

 المسترِسـل: ب�ع ح�م -ج
، )110(الحنف�ة ذلك في ، وخالفهم)109(المالك�ة ووافقهم، )108(الحنابلة السادة عند للمسترسل الغبن خ�ار يثبت
 المشوب العقد أن إلى -أعلم�هللا  - أم�ل«ال�وسف �خصوص هذه المعاملة:  قال الد�تور/ مسلم ،)111(والشافع�ة

 أقدم عندما أنه ذلك صح�ح، غ�ر المسترسل رضا ألن ؛)112()خال�ة ال( حديث ح�م عل�ه ين�بق �االسترسال
 رضا �ان �السعر غبنه قد وأنه الثقة، هذا خان قد أنه �هر فلما �البائع، ثقته على �عتمد �ان العقد إبرام على

                                                           
  �ه. اعترفوا الذين الفقهاء عرف في واحد شيء�لها مص�لحات تدلُّ على  االستسالم أو االست�مان، أو االسترسال، ب�ع  - 105
 .11/283 العرب لسان  - 106
 .3/212 القناع ك�اف  - 107
 .3/212 القناع �شاف ،2/41 اإلرادات منتهى شرح  - 108
 .3/141 الكب�ر ال�رح على الدسوقي حاش�ة  - 109
 .4/103 عابدين ابن حاش�ة ،232/  5 الصنائع بدائع  - 110
 .12/326 المجموع ،3/470 الطالب�ن روضة  - 111
 ال فقل: �ا�عت (من فقال: ،الب�وع في �خدع أنه - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لرسول رجل ذ�ر قال: -عنهما هللا رضي - عمر ابن عن  - 112

 .10/12 الب�وع، �تاب البخار�، خال�ة) رواه 
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 ومدلول من�وق  وفق الغبن لخ�ار المثبت الرضا ع�وب �أحد مشوب هو بل صح�ح، غ�ر المسترسل المشتر� 
 .)113(»ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث

في  وخلل ضعف �ه �من فك�ف وجد، أينما الحق مع تقف وهي وح�مة، رحمة �لها اإلسالم�ة الشر�عة إن
 أو والشراء الب�ع �حسنون  ال الذين هؤالء �جانب ��بقها ومن الشرع نصوص تقف أن أولى �اب فمن ح�مه،
 .)114(والضع�فة المر�ضة النفوس أصحاب من وأموالهم أنفسهم �حمون  ��ف �عرفون  ال الذين

 عن الضرر رفع على حرص اإلسالم إن: القول �م�ن القاعدة، لهذه والت�ب�قات النماذج هذه خالل ومن
 والتداب�ر واإلجراءات الناجعة واألسال�ب الوسائل �شتى وقوعه قبل دفعه على حرص �ما وقوعه، �عد العبد

 المقاصد تقتض�ها التي والمفاسد المصالح لن�رّ�ة َوفقاً  المفسدة، عنه و�دفع المصلحة، للعبد �حّقق مما الرادعة؛
 .وماله وعقله وعرضه ودينه العبد نفس لحف� الشرع�ة
 تحق�ق تقتضي ح�ث الشرعّ�ة؛ المقاصد لتحق�ق جداً  هاّمة قاعدة هي )يزال الضرر(: قاعدة أن نجد هنا ومن

 وتب�ن إزالته؟ تكون  و��ف الضرر معنى تب�ن التي الفرعّ�ة قواعدها تقتض�ه ما وذلك المفسدة، ودفع المصلحة
 المنافع) جلب من أْولى المفاسد (درء قاعـدة أن �ما أجلها؟ من المح�ور العبد �فعل ومتى الّضـرورة حاالت

 ُشـّراح عل�ه اص�لح ما وهذا �حقه؛ هو انتفاعه مقابل �غ�ره الضرر ُيلحق أن له ال �جوز اإلنسان أن تؤّ�د لنا
ـف بـن�ر�ة ال�وم الحديث القانون   .الحقّ  استخدام في والممنوع المسموح بّ�نت والتي الحـق، استخدام في التعسُّ

*** 
) يـزول ال (ال�ق�ـن :الّثالثة القاعدة  )115(�الّ�ـكِّ

 أّوًال: شـرح القـاعـدة:
 ال المت�ّقن األمر إن بل الشـّك، �مجّرد يرتفع ال عدًما أو وجوًدا ب�ق�نٍ  ثبوته عِلم ما الـقاعـدة: أنّ تعني هذه 

  �ال�ق�ن. إال يرتفـع

                                                           
 .10 ص ،اإلسالمي الفقه المسترسل في ب�ع  - 113
 السابق، نفس الم�ان. المرجع  - 114
 ،األح�ام شرح مجلة األح�ام درر، 56 ، صاألشباه والن�ائرنج�م،  ابن ،50 ، صاألشباه والن�ائرالس�و�ي،  ان�ر: - 115

 .102 ، صالوج�ز، البورنو، 20 ص ،)4( المادة
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 يرجع بل الشّك، إلى يلتفت ال فإنه سابق، �ق�ن عنده و�ان اإلنسان، على ورد إذا الشك أنّ و�معنى آخــر: 
 عل�ه. السابق ال�ق�ن إلى الح�م في

 أهّمها: من �ث�رة قـواعد القاعدة هذه الفقهاء عن فـّرع وقد

 �ان)). ما على �ان ما �قاء األصل(( قاعدة )1
مة)). براءة األصل(( قاعدة )2  الذِّ
 .))اإلبـاحة األش�اء في األصـل(( قاعدة )3
 ال�هارة)). األش�اء في قاعدة ((األصل )4

 أوقاته)). أقرب إلى الحادث إضافة قاعدة ((األصل )5
 والصـّحة)). اإل�احة والّشـرو� العقود في األصل(( قاعدة )6

 .العدم)) العارضة الصفات في األصل قاعدة )7
 .أوقاتها)) أقرب إلى الحوادث إضافة األصل قاعدة )8

 .التحر�م)) األ�ضاع في ((األصل قاعدة )9
 .الحق�قة)) الكالم في ((األصل قاعدة )10
 والتي منها المتفـّرغة واألصول القواعد من وغ�رها .)116(الّتصـر�ـح)) مقابـل في للّداللـة عبـرة ال(( قاعدة )11
 الفقه�ة. القواعد مصنفات ثنا�ا في متناثرة نجدها

 
 
 

                                                           
ت�ب�ق�ة تفوق الحصر، تدخل في �ل األبواب الفقهّ�ة، ومن ب�نها �اب المعامالت والعقود تشمل هذه القاعدة ومث�التها أمثلة  - 116

هذه القاعدة تـدخل في جم�ع أبواب الفقه، والمسائل المخـّرجـة عل�ها تبلغ ثالثة أر�اع «والعبادات ونحوها، حتى قال �عض العلماء: 
 ، أحمد51، ص األشباه والن�ائـران�ر: الس�و�ي،  ؛ وهي قاعدة تستند إلى أدّلة شرع�ة صح�حة من الكتاب والسّنة.»الفقه وأكثر

، ص عنها تفّرع وما الكبر�  الفقه�ة القواعدلسدالن، ، صالح بن غانم ا1/194 البصائر ع�ون  غمزالحمو�،  م�ي محمد بن
 وما يل�ها. 207
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المالّ�ـة: المعامـالت في الـقاعـدة تطب�ـق ثانً�ا: مجـال
المالّ�ة  بنـوازل المعامـالت المتعّلـقة الحاالت ومن عنها، تفـّرع وما القاعدة هذه لت�ب�ق �ث�رة مجاالت هناك

 :أش�ـر إلى اآلتي
 إلى التجار يلجأون  من �ث�راً  جعل السر�ع الماد� والتكسب الماد�ة، والمصالح التجارّ�، أن التنافس -1

 من فاعل، �فعل أو بذاته النجاسات من �ستح�ل ما ��هارة القائل�ن العلم أهل �عض �الم من ورد ما استغالل
 في إلدخالها التحايل عن فضالً  واستعماًال، وشراءً  ب�ًعا النجاسات بتعا�ي المتعلق السابق للسبب اعتبار غ�ر

 .بدنه قوام ف�ها مما اإلنسان يتعا�اها التي المواد

 الع�ب يثبت فال الع�ب، من الّسالمة هو: �ه المت�قن األصل ألن ؛)117(�الـ�كّ  يثبت ال �الع�ب الردّ  حق -2
 ب�ق�ن. إال للخ�ار الموجب

 �فـوز لمن �ع�ى شهرً�ا �مبلغ المو�ف�ن ، أو اشتراكالمال�ة) (الجمع�ات الّ�هـرّ�ةمسألة القرعة المالّ�ة  -3
  �القرعـة، أو ما تسّمى في ُعـرف المغار�ة ال�وم بـقرعـة "داَرْت":

ايرة"،)دارت( معاملة المعاصر�ن أجـاز �عض  من جماعة اتّـفاق المغار�ة: �ما تسمى عند وهي ، أو "الـدَّ
 �ل متمّ  وه�ذا �القرعة، ألحدهم فتسلَّـم األقسا� ُتجمع أن على شهر �ل نها�ة المال من قس� دفع على الناس
 جم�ًعا. �ستف�دوا حتى شهر،

وهذه المعاملة هي واحدة من الّنـوازل المالّ�ة المعاصرة التي جـر� بها العمل في معامالت الناس ال�وم، 
  تجوز؟ ال أو تجوز هل فتجدهم ��ثرون من السؤال والفتو� عن ح�مها:

وقد أبد� العلماء المعاصرون رأيهم في القضّ�ة، و�حثوا لها عن مخرج فقهّي مناسب، فعن تصو�رها وشرحها، 
-أ�: مسألة الُقـرعة المالّ�ة الّشهـرّ�ة  -ب�ان المسألة «: -رحمه هللا تعالى  -�قول الش�خ عبد الرحمن السعد� 

 إذا واحـد.. �أخذها شهـر �ل ثم الشهر، في مع�ًنا مبلًغا يدفع دٍ واح و�ل الناس، من مجموعة �جتمع : هي أنْ 
 �الم�ة؟ م�ة �ه نق�ع هل الكالم، هذا �جوز: لهم قلنا

                                                           
تحق�ق:  ،3/60 اإل�ضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاو�  حاش�ة الحنفي، ال�ح�او�  إسماع�ل بن أحمد: ان�ر - 117
 .الخالد� العز�ز عبد محمد
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 اتباع هذا ألن عل�ه؛ نقِدم أن لنا ف�جوز يترّجح، �الم�ة سبع�ن بنسبة هذا إنّ : ونقول �جوز،: نقول لكن ال،
 .)118(»...الغالب أ�: ال�ن الّراجح، لل�ن

من الفقهاء المعاصـر�ن من أفتى بتحر�مها ق�ًعا استناًدا ألدّلـة ال يّتسع المقام لجردها، فقد رأ� الش�خ ووجد 
 عدم جواز العمل بها ق�ًعـا! وقد صّورها وفق الش�ل اآلتي: -رحمه هللا -محمد التَّاو�ل 

 و�ضعونه المال �التساو�، من محّدًدا مبلًغا منهم واحد �ل �ضع أن على -أكثر أو ثالثة- جماعة تتَّفق أن
 �ستأنفون  ثم �القرعة، �أخذه أحدهم مهم مبلغ �جتمع عندما أنه أساس على أحدهم، عند أو بنكيّ  حساب في

 على �أتي حتى دوال�ك وه�ذا �القرعة أ�ًضا، الباق�ن من واحد ف�أخذه األول، المبلغ مثل �جتمع حتى الجمع،
 .آخرهم

 مراًرا س�لت عنها وقد ومحـّرمة، ممنوعة معاملة وهي عنها، السؤال و��ثر الناس ب�ن شائعة معاملة وهي
 .)119(رأيي في جائزة غ�ر معاملة �أنها فأجبت

 أن الناس من �ث�ر عادة جرت«جـائـزة":  "الجمعّ�ـات عنوان: تحت الع��م عبد سع�د الش�خ ومّما قالـه أ�ًضا
 �التراضي، المشتر��ن على �الّدور المحّصلة المبالغ ترد أن على �التساو�  شهرّ�ة مبالغ في مجموعة تشترك

 القرض قب�ل من ول�س والتقو�  الِبـرِّ  على والّتعاون  الّتكافل من نوع وهو المعسر�ن، على ت�س�ر ف�ه العمل وهذا
 البحوث مجّلة في ورد �ما الجمعّ�ات �از ابن الش�خ برئاسة �السعودّ�ة الفتو�  لجنة أجازت وقد نفًعا. الذ� جـرَّ 
 .)120(»اإلسالمّ�ة

                                                           
ـروحات ،الس�ف س�ف بن سع�د بن ناصر :ان�ر - 118  عبد بن ، وحمد33ص الفقهّ�ة،  القواعــد من�ومة على الذهب�ة ال�ُّ

 »لل�ق�ن... الشك يز�ل فال لل�ق�ن األح�ام وترجع«، شرح قوله: للسعد� الفقه�ة القواعد من�ومة ، شرحالحمد العز�ز عبد بن هللا
 صفر )،306( العدد، مجلة الب�ان، العلم�ة المسا�قات في السا�ق�ن ب�ن القرعة ح�معصبان،  مبارك وراجع: أكرم، 3/2

 م.2012د�سمبر هـ،1434
 جـامـع" مـوقـع على ومنشورة فتو� محّررة من سبع ورقات ،"َداَرْت " �اسـم شعبً�ا المعـروفـة المالّ�ة المعاملة ح�ـم :ان�ر - 119

 :الـتالي الرا�� على المغرب، – �فاس" الـقرو�ـ�ن

 .2020أكتو�ر  9 الموافق هـ1442صفر  21الجمعة : الدخول للموقـع تار�خ
ـة المعامالت �عض وح�م الب�وع في شائعة أخطاء ان�ـر �تا�ه: - 120  .59، ص الهامَّ
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 لكن ووجهة ن�ره، استدالالُته فلكلٍّ  المخالف، على ف�ه ُينكـر ال سائـٌغ، خالف أنه والّ�اهر خالف�َّة، فالمسألة
ـورة هذه حـرَّم من أنَّ  وهو: �ب�ًرا إش�االً  لنا �حلُّ  أمـرٌ  قد ��هر  ُكلُّ لقاعدة: ( حرمها إنما المعامالت؛ من الصُّ

 . )122(ِرً�ا) َفُهـوَ  َمْنَفَعًة؛ َجــرَّ  َقــْرضٍ  (ُكلُّ  ، وفي الحديث الشر��:)121()نفًعا َحــرام َجــرَّ  َقــْرضٍ 
 �عض في إال عل�ها تتنزل ال وهي مسألتنا، على الصورة هذه و�ّبق أقرضك، أقرضني فروعها: ومن
 .صورها

 و�نما أقرضك، أقرضني ف�ها ل�س دورة من ألكثر تدوم أن ف�ها �شتر� ال التي الجمع�ات أن ذلك: وتوض�ح
 جم�ًعا، أصحا�ه من اقترض قد ��ون  الجمع�ة هذه �قبض الذ� أن �معنى تقض�ني، أن على أقرضك هي

 .أقرضه أحداً  س�قرض أن ف�ها ول�س واحد، �عد واحًدا عل�ه لهم ما ذلك �عد وس�قض�هم
 س��ون  أّوال قبض من أنّ  على فأكثر لدورت�ن استمرارها من البد أنه الجمع�ة، تأس�س عند اشتر� إذا لكن

 أعلم. �هللا �منعها، ق�ل التي الصورة تأتي والع�س، فهنا قبضا، اآلخر هو ذلك �عد
 الجمع�ات صور من صورة على يتنزل إنما آنًفا، السائغ الخالف جنس من أنه ُيذ�ر هنا الذ� فالخالف وعل�ه

 .)123(!!فل�تدبر صورها، جم�ع على ول�س

                                                           
وهي قاعدة مر�زّ�ة من  صح�ح، معناها ح�ث فالقاعـدة من ولإلشـارة. 316، ص األشبـاه والـنَّ�ـائر�م، ان�ـر: ابن نج - 121

 ل�متنع ِر�وّ�؛ وغ�ر ِر�ـوً�ا القـرض من �ان ما ألفا�ها في تحـو�  القاعـدة وهذه القـرض، �اب في قواعد فقه األموال، وُ�ستدلُّ بها
ـح توض�عبد هللا بن َبـ�َّه، رُّف، بتص 345، ص الــرِّ�ا فقـهُ  ز�ـد، أبـو جـالل ان�ـر: عبد الع��م .المم�نة االنتفاع أوجـه من وجـه أ�

، ص األصولي التَّجـديـدر�سـوني، ، أحمد ال125، 124ص ص: ، ل من معامـالت األمــوالأوجـه اختـالف األقـوال في مسائ
305.  
 َمْنَفَعًة؛ َجــرَّ  َقــْرضٍ  (ُكلُّ  قاعـدة وغ�ره ُرشـد ابن ذ�ـرها التي الـرِّ�ا �أصـول لحقن أن و�م�ن ،ش�بة أبي ابن ان�ر: مصنَّـف - 122
 أو الَقـرض، مع ُمشترً�ا ��ـون  الذ� فهو الـرِّ�ا، من هو والذ� الُمحـرَّم النَّفعُ  و�نَّما إ�القها، على ل�ست القاعـدة وهذه ؛ِرً�ا) َفُهـوَ 
ا المشتـَر�، ُحكم في كان  .1/304، المهّذبان�ـر: الش�راز�،  .�ه �أس فال �ذلك ��ن لم إذا أمَّ

  للتوّسـع راجـع: - 123
رّ�ة، دار الدارق�ني، اإلس�ند ، دار الترمذ�،اإلسالم�ة ال�ر�عة في ال�هر�ة الجمع�ات ح�مالصع�د�،  الستار عبد بن أحمد -

 وما يل�ها.  3م، ص 2009، 1دم�ا�، �
جامعة القدس،  –، �ل�ة الدعوة وأصـول الدين رةالمالّ�ـة المعاصـعن المعامـالت ونك �سألعفانة،  موسى بن الدين حسام -
 . 119 – 9/118، ونـك�سألوما يل�ها، و�تا�ه أ�ًضا:  1/156
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 :بها في هذه الـنَّازلــة الُمعـاصــَرة ونخرج هنا ُنسّجلها أن �م�ن التي والُخـالصة
 األفضل ومن. �ث�ًرا المعاصر�ن الفقهاء ب�ن ف�ها مختلف مسألة.. القـرعة أو ،"الّدايرة" أو ،"دارت" مسألـة أنَّ 

 ضوا��ها َوفق بها �عمل إل�ها احتاج و�ن.. و��مانه وِعـرضه لدينه واستبراءً  سالمة يتجّنبها أن الورع لإلنسان
 .المرعّ�ة وشرو�ها الشرعّ�ة

 �شهد أن له �جوز فإنه مثًال، �ألف لعمرو مدين َ�كًرا أن �علم إنسان �ان إذا ما من تطب�قات القاعـدة: -4
 ال�ق�ن جانب في للشك عبرة ال إذ عنها؛ له الدائن إبراء في أو وفائها في الشك خامره و�ن �ألف ��ر على

 .السابق
 :ثالثا: تفـر�عـات القاعدة

 لب�ر �شهد أن له �جوز فإنه أحد؛ ف�ها نازعه ثم ��ر ملك �انت الفالن�ة الع�ن أن �علم �ان إذا ما :منها 
 .ينازعه لمن �اعها أنَّه ُ�حتمل و�ن �ان الع�ن ِملُكـه، �أنّ 
 على ب�ِّنة ز�دٌ  فأقام اإلبـراء، أو األداء على ب�ِّنة عمرو فأقام مثًال، ألًفا عمرو على ز�دٌ  اّدعى لو ما :ومنها 

 تلك غ�ر هي عل�ها المشهود األلفَ  أنَّ  ُيبرهن أن غ�ر من ُتقبل ال هذه ز�د ب�ِّنة فإنَّ  ألًفا، له عل�ه أنَّ 
 �ق�ًنا، أصبح أقامها التي البّ�نة �عد الذّمة فراغ ألنَّ  عنها؛ اإلبراء أو أداءها، ادَّعى َعمرو التي األلف
 ذمَّة تشغل فال عنها، المبرأ أو الُمرادة هي تكون  أن فُ�حتمل الب�ِّنة م�لقة، عل�ها ز�دٌ  أقام التي واأللفُ 
ًرا الُمسق�ُ  ُ�عتبر اجتمعا إذا والُمسق� وألن الموجب �فـراغها؛ الت�قُّن �عد الشكِّ  �مجرَّد عمرو  ؛ إذ)124(متأخِّ

 .)125(الوجوب �عد ال سقو�

                                                           
)، ص 43( العدد اإلسالمّ�ة، البحوث ، مجلةاإلسالمي الفقه في وأح�امها المو�ف�ن جمع�ةالجبر�ن،  العز�ز عبد بن هللا عبد -

 وما �عدها. 243
  الدعو�. ، �تابالحامد�ة الفتاو�  تنق�ح في الدر�ة العقود، عابدين بنا - 124
 من 72، ص ة المسّماة: "مغني المفتي عن جواب المستفتي"العماد�ّ  الفتاو� عمادّ�، أبو السعود حامد بن علّي ال - 125

 الكستل�ة. ال�بعة
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 من على الــّردَّ  ألن يبرُأ؛ ال فإنه المالك؛ ع�ال في من على المغصو�ة الع�ن الغاصـب ردُ  لو ما :ومنها 
مانُ  وجـٍه، دون  وجهٍ  من ردٌّ  ع�اله في  .)126(�شـكٍّ  يبـرأُ  فال ب�ق�ن، واجًبا �ان والضَّ

  :هذا فإقـراُرهُ  مبلغ �ذا، بذمَّـتي لك يوجد أنه أ�ـنُّ : قائـالً  آلخــرٍ  �مبلغِ  شخص أقــرّ  لوومن تطب�قاتها أ�ًضا 
مَّة بـراءة األصـلَ  ألنَّ  حـكٌم؛ عل�ه يتـرتَّـب ال  ال ذمَّته �شغل �ق�نٌ  �حصل لم فما الُمت�قَّـن.. هو واألصلُ  ،الـذِّ

، شكٍّ  عن بل �ق�ن، عن ينشأ لم إقــراره إنَّ  إذ له، للمقـرّ  عل�ه المبلغ َيثُبتُ   ببراءة ال�ق�ن ُيـز�ل ال وهذا وّ�ــنٍّ
 .)127(�خفى ال �ما الُمـقـِرّ  ذمَّة
 . )128(القاعدة هذه عن متفــّرعة أخــر�  قواعد عن عبارة هي لها، أخر�  ت�ب�قات وهناك
 .مثله ب�ق�نٍ  إال يزول ال وأنَّـه ال�َّـار�، �الشـكِّ  يزول ال ال�ق�نَ  أنَّ  :القول ممَّا ذ�ر وُجملة

 ُمحـكَّـمة) (العـادة :الــّرا�عـة القـاعـدة
 أوًال: شرح الـقاعــدة وأثرها في الّتـ�ـر�ع اإلسـالمـي:

 

ـمة العـادة( ُتعدُّ قاعـدة  من عنها تفـّرع وما المعامـالت فقه في �ب�ر تأث�ر لها التي القـواعـد واحدة من )ُمح�َّ
 على الفقهاء �اّتفاق الـَقبـول الحسن -الّشـرع تخالف لم ما- القواعد هذه القت وقد العـرف، خاّصـة بتح��م قواعد

  مذاهبهم. مختلف
 المالّ�ة على وجه مخصوص، المعامالت في ع��مة أهم�ة له ما واألعـراف ومما ال �خفى أّن مـن العـادات

 �أكل ف�ه من عادات الجاهل�ة، ما منها أ��ل أن �عد أقـّرهـا اإلسـالم ومـضار�ات وشر�ات ب�وع للعرب �ان فقد
الغـرر والجهالة، ونحـوها من المعـامـالت اّلتي لم  و��ـوع ،)والفضـل (الّنِس��ة بنوع�ه والـّر�ا �البا�ـل، الّناس أمـوال

 ُيـقـّرها اإلسـالم.
  

                                                           
 .81 المـودع، ص ف�ه �صدق ما �حث والثالث�ن، الثالث الفصل ،الفصول�ن جامع - 126
 .105، ص عنها تفرع وما الكبر�  الفقه�ة القواعدالسدالن،  غانم بن ان�ر: صالح - 127
 .واألصولّ�ة الفقه�ة للقواعد زايد معلمة :ان�ر - 128
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 ثانً�ا: أدّلـة القاعـدة:
 ومنها:تهذيبها و��ان ضوا��ها  �عد الب�وع من اإلسالم قبل شائًعا �ان تقر�ر الشرع ما القاعدة: هذه أدّلـة من

َلم ب�ع  ب�ع في ، مع العلم أن األصل)132(ـزافالـجِ  و��ع ،)131(المـزابنة ب�ع من )130(العـرا�ا واستثناء ب�ع ،)129(السَّ
 :ومنها، )133(المعـدود أو قّل جهله من الم��ل والموزون  من علمه �شـقّ  ف�ما خّفـف ولكن الشرع المنع، األخـ�ر

 �انت التي األعـراف مع متماش�ة وجدناها العقود مل��ا هذه تأّملنا فلو .والمسـاقـاة والمزارعة واإلجارة المضار�ة
 .آنذاك الّناس حاجات من ونا�عة سائـدة

 العبادات أبواب مختلف في- اإلسـالم شـّرع وتماشً�ا مع أعـراف الّناس وعاداتهم ومـراعـاة مصالحهم وحاجاتهـم،
عل�هم  والّت�س�ر الحـرج والمشّقة رفـع الم�ّلف�ن، ُ�قصُد من ورائهاأح�ـام �ما ينسجُم مع واقـع  جملة -والمعـامـالت

ابتغاء تحص�ل المصلحة الّراجحة في الغالب؛ ألن المصلحة الخالصة عز�زة الوجود �ما �قول العّز بن عبد 
وهذه مسألة  ، فإذا �انت المصلحة هي الغالبة فهي عندئٍذ المعتبرة، وال ُين�ـر إلى اقتران المفسدة بها،)134(السالم

فقهّ�ة أصولّ�ة دق�قة خاض ف�ها العلماء �الّضوا�� والتقع�دات المناسبة في �ل األبواب الفقه�ة التي تعتر� أحوال 
 .)135(الم�ّلف�ن

                                                           
 .مضىتعر�فه ف�ما سبق  - 129

 وقال الرقبة، دون  الّنخل ثـمـر ع�ّ�ة األصـل في وهـي عل�ها، ما أكل والتي الُمعــّراة  الّنخلة: َعِرّ�ة، والعـر�ة جمع: العرا�ا - 130
 ،المن�ر المصباحا... ان�ر: عامًـ  ثمـرها له �جعل �أن امحتـاجً  رجـالً  صاحبها) �ع��ها أ�:( �عّر�ها التي النخلة هي: الجوهر� 

 .)(عـرو مادة
ص  ،التنب�ه ألفا� تحر�ـر: ان�ر ��ًال. بتمر النخل رؤوس في ر�ب ب�ع �أنها العلماء من �ث�ر عّرفها : فقدفي الشرع أما
 .241، ص الفقهاء لغة في االقتصاد�ة المصطلحات معجم ،397، ص عرفة ابن حدود شـرح ،241، ص المطلع ،180
 .395 /1 األصول جامع األث�ر، ابن: �التمر. ان�ر النخل رؤوس في التمر : هي ب�عالُمــزابنـة - 131
، أو يوزن، أو ُ�كال، ما ب�ع هوــزاف: الج ب�ع - 132  من س�ارة حمولة أو ���خ َ�ْومة شراء� عدّ  وال وزن، وال ��ل بال جملة ُ�َعدُّ

 ذلك. ونحو العنب،
 .3/20ب�روت  الفكر، دار عل�ش، تحق�ق: محمد ،الكب�ر ال�رح على الدسوقي حاش�ةالدسوقي،  عرفة ان�ر: محمد - 133
 .1/7، قواعـد األح�امان�ر:  - 134
قـواعد األح�ام"، العز بن عبد السالم في �تا�ه النف�س " إلى ما أّصله وضبطه العلماء مثل:�م�ن الرجوع في هذا الجانب  - 135

 وما �عدها.  2/46الموافقات،  والشا�بي في:
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  �136(�الـُعـرف العمـل شــرو(:
 :ومنهاوالّضوا��  الّشـرو� �عض تحّقق من البدّ  األح�ام الّشـرعّ�ة، ذ�ر العلماء، أّنه في العـرف العتبار

ا الُعـرف �خالـفَ  أالّ  -1  الّصـر�ـح. للنّص  المخالف �العـرف عبـرة ال إذ الّشـرعـّ�ة؛ الّنـصـوص مـن نـص�

 الّشـر� ألن أ�: أّال �عارضه تصـر�ـح �خالفـه؛ وذلك العقد؛ في عل�ه نّص  لما مخالـًفا العـرف ��ـون  أالّ  -2
 العـرف.  مـن أقـو� 

 أن ��ـون عام�ا. -3

 العـرف مّ�ـرًدا وغـالًبا.أن ��ون  -4

 أن ��ون العـرف المراد تح��مه قائًما عند إنشاء التصّرف. -5

 �انت و�ن أ�ـرافها سعة على تـدلُّ  وضـوابـ� �ث�رة قواعد عنها والجديـر �اإلشـارة أن هذه القاعدة تفـّرعت
من  -جملتها في- ُتعدُّ  القـواعـد من مجمـوعة العدلّ�ة األح�ام مجلة في ذ�ـر الداللـة والمعاني، وقد متقار�ة

مة العـادة(( الكل�ة ألح�ام القاعدة المن�مـة الضوا��  منها: أذ�ر ،))ُمح�َّ

 بها العمل �جب حّجة الناس : (استعمال37 الماّدة(. 
 غلبت أو اّ�ـردت إذا العادة تعتبر : (إنما41 الماّدة(. 
 شرً�ا �المشرو� عرًفا : (المعروف43 الماّدة(. 
 ب�نهم �المشرو� التجار ب�ن : (المعروف44 الماّدة(. 
 النّص  �التع��ن �الُعـرف : (التع��ن45 الماّدة�(. 

  

                                                           
 ص ،والن�ائر األشباه نج�م، ابن ،96 – 93: ص ص والن�ائر، األشباه ،الس�و�يان�ر في موضوع ضوا�ط العرف:  - 136
 المبار�ي، س�ر بن أحمد الفقهي، المدخل الزرقا، أحمد مص�فى ،2/113 عابدين ابن رسائل مجموعة ،عابدين ابن ،101
 .يل�ها وما 89 ص والقانون، ال�ر�عة في وأثره العرف
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:)137(المعاصـرة المالّ�ة المعامالت القاعـدة في تطب�ق ثالًثا: مجال
 :الّناس وتعامل العـرف ف�ها يـؤثّـر اّلتي والقضا�ا المسائل ب�ن من

اإل�جار  عقود في �جـر�  ما وهذا الّتجـار، ب�ن للعـرف تخضع فإنها �االّتفاق تحّدد لم إذا الّسمسار أجـرة -1
 العقارات. م�اتب والب�ع لد�

 اعتبار من والمجـامـع اله��ات وفتـاو�  قـرارات تضّمنته ما �العـرف: المرتبطة االقتصادّ�ة المسائل من -2
 المصـارف عرف عل�ه جر�  القبض، �ما ح�م �مثا�ة المشتر�  حساب في العمالت مبـادلة لعملّ�ة تق��د البنك

 أ�ًضا الح�مي القبض من �عدّ  ومما ".الح�مي القبضبـ " سمي ما ، وهذا)138(تقـابـًضا �النقد مبادلة النقد في
 ��لبه الدائن حساب في الّدين لمبلغ المدين و�يداع االئتمان�ة، �الب�اقة والّدفـع للش�ك المصرفّي، المستف�د قبض

 القبض اختلف ولهذا العـرف، األش�اء قبض ��ف�ة تحديد في األصل« ألن المـدين بذلك؛ ذّمة وتبرأ رضاه، أو
 .)139(»أعـراف الّناس اختالف �حسب األش�اء في

األثمان،  إلى إضافتها على التّجار تعارف التي المصار�� �ض�ف أن المرابـحة عقـود في للبنك �حقُّ  -3
 .)140(البنك �ه على وقفت �ما ذلك عند الّسلعة سعر عن و�عّبر وغ�رها، والجمارك والنقل، التخز�ن، كمصار��

 
 لعقود المعامالت المالّ�ة األخـر� الحاكمة �عض القواعد: المطلـب الّثانـي

والقواعد . ذلك شا�ه وما الِعـوض ف�ها المشـرو� والهبات واإلجـارات الب�وع عقود المعاوضات عقـود تشمل
 المعامـالت من �ث�ر على ت�ب�قاتها مجال الشتمال أر�عة قواعد ارتأيت أن أتناول وقد ف�ها �ث�رة، والضوا��

 المالّ�ـة المعاصــرة.
                                                           

�م�ن الرجوع في هذه الجزئ�ة المرتب�ة �قواعد العرف في المعامالت المال�ة إلى المبحث الثالث: أثر قواعد العرف في  - 137
 الطّبـ�ة والمسائل المالّ�ة المعامالت: المعاصر االجتهاد في وأثـره الفقهيّ  "التقع�دالمعامالت المال�ة والمسائل ال�ب�ة، من �تاب 

 م.2010، ب�روت، �بعة والّتوز�ع والنشر للّ�باعة حـزم ابن �ح�ى سع�د�، دارأنمــوذًجا"،  المعاصـرة
 .1/35 ،الكو�تي الّتمو�ل لب�ت االقتصادّ�ة الفتاو�  - 138
 .256 ص ،المحاسبة له��ة الّ�ـرعّ�ة المعاي�ر - 139
 .1/52 ،الكو�تي التمو�ل لب�ت االقتصاد�ة الفتاو�  - 140
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اإلبـاحـة). العقــود في (األصـل :األولـى القاعـدة

 أّوًال: شـرح القاعـدة وأدلّتـها:
 الب�وع األصل في أن بها: والمقصود ،))اإلبـاحة األش�اء في األصـل(( �قاعـدة وث�ـق ارتبا� لها القاعـدة هذه
الدل�ل  يـرد لم وما تحر�مه، على الّدل�ل قام ما إال منها �حّرم فال واإلبـاحـة، الِحـلّ  المالّ�ة المعاوضات وجم�ع

 الكتاب من تحر�مه على دل�ل �قـم ولم شرًعا �حـّرم ما �ه ��ن لم إذا عقد فكل. الحالل أصل على ف�بقى بتحر�مه
 الذ� األصل هذا عن ينقله ما وجود ولعدم األصـل على لبقائه وذلك وحلِّه، �إ�احته ح�م اإلجماع، أو أو السنة
  .األصل من استثناء فهو الحرام أما واإلبـاحـة، هو الحـلّ 
َم الرَِّ�ا}: تعالى قوله األصـل هذا صّحة على يدلّ  ومما  العر�ي عند ذ�ره ابن قال ،)141({َوَأَحلَّ للااَُّ اْلَبْ�َع َوَحرَّ

 .)142(»رّده على الّدل�ل قـام ما إال ب�ع �لّ  جـواز اإل�الق هذا فاقتضى«: اآل�ة لهذه
 أو �الّصـرف مـواعدة أو صـرًفا �ان سواء الب�وع قصد تحق�ق الر�ح، أنواع من نوع �ل ووفق هذا الـرأ� �جوز

 أو )144(الـوض�عة أو )143(التولّ�ة أو �المرا�حة م�لًقا ب�ًعا �ان مـؤجًال، وسـواء أو وسواء �ان حـاال�  مقايـضة،
 ابن �قـول الّصـدد هذا بتحـر�مه، وفي الّشـارع من ف�ه نـّص  ورد ما إال الب�ع من �حـرم فال ة وغ�رها، مـزايـد كان

                                                           
 .275من اآل�ة  سورة البقرة، - 141
 .2/846، �ر�م ولد هللا عبد د. محمد تحق�ق: ،أنس بن مالك موطأ شرح القبسان�ر:  - 142
 عبدالحم�د ان�ر: .نقصان وال ر�ح ز�ادة غ�ر من نحوه أو وّل�تك :بلف� عل�ه، قام �ما المولى إلى المب�ع جم�ع نقل هو - 143
 .58ص ، المسماة العقود، الزح�لي ، وهبة13/179 ،اإلسالمي االقتصاد موسوعة ،سل�مان أبو

  .المرا�حة ب�ع ضدّ  وهو األّول، الّثمن من معلوم بنقصان الّشيء ب�ع هو - 144
 الب�وع من النوع هذا إلى التجار و�لجأ. المال رأس من �خسارة أ� الشراء، ثمن من أقل بثمن الب�ع هو و�تعر�� آخر هو:

 سلع وتصر�� الز�ائن جذب خالل من لتجارتهم الترو�ج بهدف أو المال، رأس خسائر من والحد الكاسدة، سلعهم لتصر�� إما
 .أخر� 
 بب�ع أ�ًضا الب�ع هذا و�سمى .للمب�ع الحق�ق�ة التكلفة عن المشتر�  �إخبار مؤتمن البائع ألن األمانة؛ ب�وع من الوض�عة و��ع

 االقتصاد موسوعة ،سل�مان أبو الحم�د ، عبد2/18، درر الح�ام ،263ص القوان�ن الفقه�ة،  ابن جز�، ان�ر: .الح���ة
 .66، ص اإلسالمي التمو�ل أساس�ات، قحف ، منذر13/179، اإلسالمي
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 لسـان على وجـّل ـ هللا ـ عـز حـّرمه ما إال تـراض عـن تجـارة �انت إذا حـالل أنها الب�وع: في األصـل«البـّر:  عبد
ا ملسو هيلع هللا ىلص رسـوله  .)145(»بـه المتبا�عان تراضـى و�ن حـرام ذلك فإن النص؛ معنى في �ان أو نص�

 الجائز�  المتبا�ع�ن برضا �انت إذا مباح �ّلها الب�ـوع فأصـل«اآل�ة السا�قة:  على الشافعـّي تفر�ـًعا اإلمـام وقال
 رسول عنه نهى ما معنى في �ان وما منها، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عنه نهى ما إال تبا�عاه ف�ما) التصـّرف أ�:( األمـر

 .)146(»تعالى هللا �تاب في الب�ع إ�احة من وصفنا �ما أ�حناه ذلك فـارق  وما �إذنه... محّرم هللا
 ب�عٍ  �لّ  يتناول عمـوم لف� اآليـة في الب�ع فلف� النووّ�، ذ�ـر �ما اآليـة معنى في وأصّحها األقـوال أ�هـر هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي �أن) الماورد�( الحاو� الكب�ر صاحب لذلك واستدّل، الّدل�ل خّصه ما إال جم�عها إ�احـة و�قتضي
 ما إال الب�وع جم�ع إ�احة تناولت الكر�مة اآل�ة أن على فـدلّ  الجائز، يبّ�ن ولم �عتادونها �انوا ب�ـوع عن نهى

 المخصـوص. ملسو هيلع هللا ىلصو��ن  منها خّص 
المرا�حة البس��ة التي �انت معروفة  مشروع�ة على االستدالل معرض في الفقهاء ذ�رها فهذه األقوال و�ن

 .)147(لهذه أصل تلك ألن �الشراء؛ لآلمـر عندهم، إال أنه �م�ن االستدالل بها على مشروع�ة المرا�حة
 المالّ�ة: مجال المعامـالت في القاعـدة ثانً�ا: �عض تطب�قات

مقبوًال  ��ون  قبل من الفقهاء إل�ه يت�رق  لم مما المعاصرة الح�اة في مستجد عقد أ� فإن األصل هذا وعلى
 مصالح اقتضته مما و�ان الق�اس أو اإلجماع، أو السنة أو الكتاب من شرعي دل�ل مع يتصادم لم إذا شرًعا

هنا محّل المستحدثة والشائعة ل�س  �ث�رة من الب�وع وللقاعـدة أمثلة. راجحة مفسدة على �شتمل ولم الناس العاّمة
 .)148(التفص�ل ف�ها و��ان أوجهها

                                                           
 .6/419 االستذ�اران�ر:  - 145
  .3/3األم ان�ر:  - 146
م، 2005 والتوز�ع، �. األولى والنشر الثقافة دار ،اإلسالم�ة المصارف في وتطب�قاتها المرا�حة ب�ع ملحم، أحمد ســالـم - 147
 .بتصّرف 155 – 154: ص ص

�التقس��،  الب�ع �الشراء، إ�احة لآلمر المرا�حة ب�ع �م�ن تنز�ل هذه القاعدة على �عض الت�ب�قات المعاصرة من قب�ل: - 148
 المتناقصة، المشار�ة الجزائي، الشر� مسألة الصرف، في �التمل�ك، المواعدة المنته�ة المقاولة، اإلجارة االستصناع، عقد عقد

 الح�مي، البورصة، القبض مشروعة، غ�ر أنش�ة وتتعا�ى األصل في المشروع النشا� ذات الشر�ات �التمل�ك، المشار�ة المنته�ة
 ، مع العلم أنها)اإل�احة العقود في األصل( قاعدة مجال في تندرج التي المستحدثة ونحوها، وهي من العقود ...االستجرار ب�ع

  ف�ها. والتفص�ل عن ذ�رها المجال �ض�ق كث�رة
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�س�ـره) دون  العقـود ُ�فسد الكث�ر (الغـرر :الثانّ�ة قاعدة
 أّوُال: تـعر�ـف الـغـــرر:

ــــــــــــّر أو غة: اسم مصدر لفعلالغرر في اللُّ  ــــــــــــرَّ َ�ِغـ ــــــــــــ(غَ  غـ ر)ـ ، )150(النقصان :، وهو دائر على معنى)149(رَّ
 .)153(، والجهل)152(، والتعرض للهلكة)151(والخ�ر

 .)154(»أم ال أ��ون  يدر�  ال العاقبة مجهول ما ��ون « قال الجرجانّي: 
 :اآلتيمنها البحث ورد �متقار�ة، و  تعر�فه في العلماء فعبارات كاالص�الح الفقه�ّ  في أما

 .)155(»ما ��ون مستور العاقبة :ررـالغ«فقال:  لحنفّ�ةمن ا خسيرَ ـعّرفه السَّ  -
 والفرق  والجهالة الغرر تعر�� في القرافي . �قول)156(»ال أم أ�حصل ُيدر�  ال الذ�« �أنه: المالك�ة وعرَّفه -

 ما وأما الماء، في والسمك الهواء في �ال��ر ال أم �حصل هل يدر�  ال هو: الذ� الغرر وأصل« ب�نهما:
 شيء أ�ُّ  يدر�  ال ق�ًعا لكن �حُصلُ  فهو ُ�ّمه؛ ما في �ب�عه المجهول، فهو صفته وجهلت علم حصوله

 .)157(»هو؟

                                                           
، مادة (غـّرر)، لسان العرب)، 809، مادة (غــّر)، ص (مقاي�س اللغة معجم)، 4/346، مادة (غــّر)، (الع�نين�ر:  -149

)5/13.(  
  ).809، مادة (غــّر)، ص (اللغة معجم مقاي�سين�ر:  -150
، مادة (غ ر ر)، ص المصباح المن�ر)، 5/13، مادة (غـرر)، (لسان العرب)، 2/768ر)، (، مادة (غـر الصحاحين�ر:  -151

)230.(  
  ).648، مادة (غــّر)، ص (المعجم الوس�ط)، 14-5/13، مادة (غـرر)، (لسان العربين�ر:  -152
  ).5/14، مادة (غـرر)، (لسان العربين�ر:  -153
، �تاب الب�وع، ال�لبي ال��خ حاش�ة ومعه الدقائق �نز شرح الحقائق تب��ن، وراجع أ�ًضا: 69، ص التعر�فاتين�ر:  - 154

 ، تحق�ق: أحمد عزو عنا�ة.4/366�اب الب�ع الفاسد، 
 .13/68الشر�،  �غ�ر الخ�ار �اب الب�وع،: �تاب ،المبسو�، السرخسي -155
 .3/265، الغرر وقاعدة المجهول قاعدة ب�ن الفرق  للقرافي، البروق  أنوار ال�روق على إدرارابن الشـا�،  - 156
 .3/265ب�روت،  ، �. عالم الكتب،الفروق ان�ر:  - 157
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 .)158("الفقه�ة األسرار فى السن�ة والقواعد الفروق  "تهذيب صاحب التعر�� هذا في وتبعه
: ما ال �علم أنههو تعر�� الغرر في ، يتب�ن أن أجمعها وغ�رها هذه التعر�فاتمجموع و�الن�ر إلى 

 .)159(حصوله أو ال تعرف حق�قته ومقداره
 

 المعاصـرة: تطب�قاتها و�عض وأهّم�تها،ثانً�ا: شـرح القاعدة، و��ان أدّلتها 
فقه  قـواعـد أهـمّ  من وهي المالّ�ة، المعامـالت بباب الختصاصها الفقه�ة الضوا�� هذه القاعدة من ُتعـدُّ 

  ور�ائـزها األساسّ�ة. المالّ�ة المعامالت
نـاد أبو الذ� رواه  الحديث الصح�ح فتستنُد القاعـدة إلى أما ف�ما ��ّص أصلها:  أبي عن األعـرج عن الـزِّ

، وقد بّ�ن اإلمـام )160()اْلَحَصاةِ  َبْ�عِ  َوَعنْ  اْلَغـَررِ  َبْ�عِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص للااَِّ  َرُسولُ  َنَهىـ رضي هللا عنه ـ قال: ( هر�رة
مه اإلمام مسلٌم، الب�وع، ولهذا �تاب أصـول من ع��مٌ  أصـلٌ « النـووّ� في شـرحـه للحديث أّنـه ف�ه  وتدخل قدَّ

البائع  ملك يتمّ  لم وما تسل�مه على �قـدر ال وما والمجهول والمعدوم اآلبق �ب�ع منحصرة، غ�ر �ث�رة مسائل
 .)161(»َغـَررٌ  ألنه �ا�ل؛ ب�عه هذا و�ل ذلك، ون�ائر... عل�ه

مقّرر عند الّتحـر�م �ما هو  أنه ُ�ف�د النهي في األصـل ألن الَغــَرر؛ ب�ع تحر�ـمُ  الحديث إجماًال: من و�ستفاد
 لكل والفساد الّتحـر�ـم شمـول األصـول، �ما �قتضي علماء جمهور قّرره �ما الفساد �قتضي الفقهاء؛ وألن النهي

عند شرحه للحديث الذ� رواه مسلم برقم  -هللا  رحمه - الخ�ابيّ  ، قال)162(عـامٌ  الحديث لف� ألن الَغـَرر؛ ب�وع

                                                           
 �م�ة، وهو: المالك�ة مفتي )م1948 - 1870=  هـ 1367 - 1287( الم�ي المالكي حس�ن بن علي محمد للش�خ - 158

 األوقاف ، �بعة وزارة)الفروق  أنواع على ال�روق  إدرار( المسمى: للقرافي الفروق  لكتاب الشا� ابن شرح على حاش�ة
 .3/270، 2010 – هـ1431�السعود�ة،

  ).54 - 53، ص (الغرر وأثره في العقودا: ن�ر أ�ًض ا)، و 2/9( إعالم الموقع�ن)، 5/818( زاد المعادين�ر:  -159
 ، �تابسننهماجه في  ، وابن3/1153 غرر، ف�ه الذ� والب�ع الحصاة ب�ع ��الن �اب رواه مسلم، �تاب الب�وع، - 160

قال  ) وغ�رهما، �لهم من �ر�ق أبي الزناد، وهو حديث �ما2194الغرر، ح ( ب�ع وعن الحصاة ب�ع عن النهي التجارات، �اب
 أدلة جمع من المرام بلوغ شرح السالم سبلو ماجه. ابن على السند� حاش�ةان�ر:  الترمذ� والبغو� وغ�رهما حسن صح�ح.

 .19)، ص 750تحق�ق: محمد عبد العز�ز الخولي، �تاب الب�وع، ح ( األح�ام،
 .10/156 ،مسلم صح�ح شرحان�ر:  - 161
 . 11 ص المعاصرة، التطب�قات في وآثاره العقود في ، الغررالضر�ر األم�ن محمد ان�ر: الصديق - 162
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: )الَغــَررِ  ب�عِ  وعن الحصاِة، ب�ع عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نهى: (قال -عنه هللا رضي - ُهر�رة ) عن أبي(
 على الثوب �و�ت: قولك من مأخوذ وهو وِسرُّه، �ا�نه عل�ك وخفي علمه، عنك ُ�و�  ما هو: الغرر أصل«

 عل�ه، مقدور غ�ر عنه ومعجوزاً  معلوم، غ�ر مجهوالً  منه المقصود �ان ب�ع و�ل األول، �سره على أ� َغرِّه؛
 .)163(»غرر فهو

 ألنه للعقـود؛ مفسد عنه، وهو المنهيّ  الغـرر فهــو �ث�ـًرا، �ان إذا الَغـَرر أن :للقاعـدة اإلجماليّ  والمعنى
 تكاد وال منه �صعب االحتـراز ألنه العقود؛ �فسد ال فإنه مقصود، غ�ر وتا�ًعا �س�ـًرا �ان إذا أما للّنـزاع، �فضي
 ف�ه �ان ما الحديث، والمراد: لهذا �ا�ل الغرر ب�ع أن األصل«: الّصدد هذا في النوو�ّ  �قول الب�وع، منه تخلو
 ذلك ونحو... �أساس الدار عنه االحتراز �م�ن وال الحاجة إل�ه تدعو ما فأما عنه، االحتراز �م�ن �اهر غرر
 فكان الغررقل�ل  من �سلم الب�وع من شيء ��اد وال«: البرّ  عبد ابن ، و�قول)164(»�اإلجماع ب�عه �صحُّ  فهذا

  .)165(»عنه معفو�ا
 من السهل ولهذا ل�س والم�ان، الـّزمان الختالف تختلف التي الّنسبّ�ة األمور من الغـرر في والقّلة والكثرة

 سبب اختالف هو وهذا يؤثِّـر، ال الذ� ال�س�ر والغـرر العقد في يؤثّـر الذ� الكث�ر الغـرر ب�ن فاصلٍ  حدٍّ  وضع
.الغـرر مسائل في الفقهاء

 العقود أمثلة ذلك ومن المعاصرة، المسائل من الكث�ر فحص في مع�اًرا األصل هذا �جعل أن و�م�ن
 :الغـرر بناًء على هذه القاعدة، أش�ـر منها إلى ما يلــي على المستحدثة والّشـائعــة المشتملة

عقد ب�ع نقٍد بنقٍد؛ ولذلك فهو عقٌد �ا�ٌل �سبب  –في الحق�قة  -الذ� �عتبر التجار�  التأم�ن عقـد -
الفقهاء �خصوص هذا  وقد أجمع اشتماله على ر�ا الفضل ور�ا النَّس��ة إذا �ان النقدان من جنس�ن مختلف�ن.

األمر على ما يلي:
شرًعا؛  وحرامٌ  �ا�لٌ  التجار�  التأم�ن عقد فإنَّ  ثم ومن المال�َّة، المعاوضات عقود ُيب�ل الفاحش الغرر أن -أ

 .)�اإلجماع( القمار حدِّ  إلى �ه �صل فاحـشٍ  غـررٍ  على ألنه �حتو� 

                                                           
  .  6/60 ،هـ1428الجوز�،  ابن دار ،المرام بلوغ شرح في ّالمالع منحةالفوزان،  هللا ع: عبد، وراج3/88، معـالم الّسنن - 163
 .9/246، المجموعان�ر:  - 164
 .2/191، التمه�دان�ر:  - 165
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 عقد ال محالة ين�بق على واحٍد، وهذا جنس من نقد بنقد ب�ع حالة في حرامٌ  والنس��ة الفضل ر�ا أن -ب
 ).�اإلجماع( أ�ًضا وهذا الس��ة، ور�ا الفضل ر�ا من ف�ه لما شرًعا؛ وحرامٌ  فهو �ا�لٌ  ثم ومن التجار�. التأم�ن
 ألنه تعل�قه؛ �سبب - )166(الق�م ت�م�ـة وابن ابن عدا ما -الفقهاء جم�ع لرأ� عقد التأم�ن �بًقا يب�لُ  -ت

 معلًقا!! إال يتصوَّر والتأم�ن ال الفقهاء؛ عند �ا�لٌ  التمل��ات تعل�ق وألن بنقٍد، ب�عٌ 
 العداوة إ�قاع إلى يؤدِّ� فاحش غرر علي �حتو�  ألنه القمار؛ من نوع هو إنما التجار�  التأم�ن أن والحق
 األورو��َّة البالد في حاصلٌ  هو �ما زوجها، الزوجة تقتل وأن أ�اه، االبن �قتل أن إلى بل الناس، ب�ن والبغضاء
.)167(التأم�ن �ث�ًرا ف�ها شاع التي واألمر���َّة

 ف�ه يلتزم معاوضة �مثا�ة عقد��هر في صورته الحق�ق�ة  ألنه و�ناًء على ما سبق قال العلماء بتحر�مه؛
 مقابل الخ�ر وقوع عند عل�ه متفًقا مبلًغا) العم�ل أو الُمـَؤمَّن له( للمستأِمن �أن يدفع) التأم�ن شر�ة( المؤمِّن
 �حصل قد فالمؤمِّن ُ�غتفـر. ال الذ� الفاحش الكث�ر من الغـرر ف�ه لما وذلك المستأِمن؛ يدفعها دورّ�ة أقسا�
 األقسا� جم�ع على وقد �حصل الكارثة، تقع ثم أقسا� عشرة على �حصل وقد الكارثة، تقع ثم واحد قس� على
.)168(ش�ً�ا �خسر فال التأم�ن مدة في الكارثة تقع وال

                                                           
 :هي العقود وهذه اإل�الق، على التعل�ق تقبل ال التمل�ك عقود أن - الق�م وابن ت�م�ة ابن ماعدا - الفقهاء جم�ع ير�  - 166
 اأ�ًض  بها و�لحقون  ،�الوقف التبرع معنى ف�ها التي اإلسقاطات عقود الح�م هذا في التمل�ك �عقود و�لحقون  واإلجارة والهبة الب�ع
 . �التجارة له المأذون  المم�ز الصبي على والحجر والوصي الوقف ونا�ر الو��ل �عزل التق��دات عقود
 في يراجع .�منعه والتعل�ق الحال في عل�ها أثرها يترتب أن العقود هذه في األصل �أن العقود: هذه تعل�ق جواز عدم الفقهاء وعلل
 مسالَّ ، 152، تحق�ق: أحمد بن محمد الخل�ل، ص الفقهّ�ة القواعد النورانّ�ة، و32/22و 28/76، مجموع الفتاو� : الس�اق هذا

، 2/27 الك�اف على اإلرادات منتهى ،2/41 القناع ك�اف ،618وص �عدها، وما 62ص ،اإلسالمي للفقه المدخل مد�ور،
�خصوص �المه عن "الخ�أ  1/259و 3/288 الموقع�ن إعالم: �تا�ه في عامة �صفة العقود تعل�ق في الق�م ابن رأ� وراجع

 قال: إن عقود المسلم�ن وشرو�هم ومعامالتهم على الب�الن حتى �قوم دل�ل الصحة...الرا�ع" في الرد على من 
دار القضاء،  وأح�ام والت�ر�ع الفقهاء آراء ضوء في التأم�ن عقد، أحمد س�د �براه�مو  الوهاب عبد أحمد أشرفان�ر:  - 167

 وما يل�ها. 22 صم، 2018القاهرة، �. األولى، العدالة للنشر والتوز�ع، 
 دورته في اإلسالميّ  الفقه مجمع قرار على عّدة قرارات فقهّ�ة معاصرة، منها: بناءً  التجار�  �التأم�ن الّتعامل تحر�م تمّ  - 168

 العلماء �بار ه��ة مجلس قرار على و�ناء اإلسالمي، العالم را��ة الم�ّرمة، �مّ�ة هـ1398 شعبان 10: بتار�خ المنعقدة األولى
 فتاو� : ان�ر .)55( رقم �قراره هـ،04/04/1397: بتار�خ الـر�اض، �مدينة العاشرة دورته في السعود�ة العر��ة المملكة في
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 ��ون  في األجنة مثل: ب�ع و��ع المجهول، الجمل الشارد، ب�ع ومن أمثلته الم�هورة أ�ًضا: -
 هنا ، والغررملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عنهما نهى اللذين الغـرر والجهالة في الوقـوع هو: الب�الن في . والسبب)169(الح�وان
الشيء المب�ع  ��ون  م�انه؛ ألن من مقاصد الشر�عة في �اب المعامالت أن أو الّتسل�م وقت جهالة أ� الجهالة،

 و�ن التعاقد ح�ن تسل�مه معجوزا عن المب�ع �ان إذا الب�ع ينعقد فال التعاقد، وقت للمشتر�  مقدوًرا على تسل�مه
.)170(�ا�ـًال �ما أشرت في األمثلة الّسالفة العقد و��ون  للعاقد، ومملوً�ا موجوًدا کان

يون  وشراء التجار�، والتأم�ن الهرمي، الشب�ي التسو�ق شر�ات معاملة :أ�ًضا المعاصرة صوره ومن -  الدُّ
.)171(ق�متها من �أقلّ  المرتجعة والش��ات المتعّثرة

والجهالة) الغرر من المعاوضات في �غتفر ال ما التبّرعات في (ُ�غتَفر القاعدة الّثالثة:
 أّوًال: شرح القاعـدة:

 . والق�ود والضوا�� الشرو� ح�ث من والتسامح التّـساهل وهو �عني: تّتصل القاعدة عموًما �قواعد االغتفار،
ير�د  منهما فكل العاقدين؛ ب�ن المشاحة على تقوم المعاوضات التي عقود الشق األخ�ر من القاعدة: ومثال

 النزاع وق�ودها ما يؤد� للخالف، لحسم شرو�ها في ُ�غتفر ال لذلك �م�ن. ما أكبر وأخذ �م�ن ما أقلّ  إع�اء
 أم�ن. ما ال�رف�ن ب�ن
ل أحدهما ألن العاقدين؛ ب�ن والمسامحة الم�ارمة على تقوم فهي التبرعات: عقود أما   واآلخر ومحسنٌ  متفضِّ

ل  . وشرو�ها ضوا��ها في يتساهل لذلك إل�ه، ومحَسن عل�ه متفضَّ
  المعاوضات. في ُ�غتفـرُ  ال ما التبرُّعات في ُ�غتفـرُ  أنه على العلماء وعل�ه ينصُّ  

                                                           
 فلس��ن،� لإلفتاء اإلسالمي ، وفتو� المجلس15/308 الشوادفي، صفوت: وترت�ب جمعواإلفتاء،  العلم�ة للبحوث الدائمة اللجنة
 .م07/04/2014: الموافق هـ1434 اآلخر جماد� 7: بتار�خ فتو� 
 الـَحَبلة. بـ "حبل �سمى ما أو الّناقـة، ��ن في يزال ما الذ� الجن�ن ب�ع: مثل - 169
 35، ص األردنيّ  والقانون المدني اإلماراتي المدن�ة المعامالت قانون  في المسماة العقود، الزح�لي وهبة ان�ر: - 170

 بتصّرف.
 اقتصاد�ات محمود، دـحام محمود وما �عدها. 20/216وما يل�ها، و 18/149، ك�سألونعفانة،  الدين ان�ر: حسام - 171

 .وما يل�ها 131م، ص 2017، 1، �والترجمة للنشر حم�ثرا دار، المال�ة واألسواق البنوك

359



ـوابـ� الفـِقه�َّةالَقــواِعــد     وأثــُرها في تَـرش�د ِفـقِه المعامـالت الَمال�َّـة المعـاصــرة والضَّ
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

361 
 

 هذه ومن الفقه�ة، األبواب مع�م في الفقهاء تناولها االغتفار ح�ث وقد تفّرع عن هذه القاعدة �ث�ر من قواعد
 : اآلتيأش�ر �إ�جاز في  القواعد ما

  ُغ�رها ُ�غَتفـر في ال ما الفضائل في ُ�غَتفـر. 
 العقود. الـُفسوخ ما ال ُ�غَتفـر في ُ�غَتفـر في 
 القول ُ�غَتفـر في ال ما الفعل ُ�غَتفـر في . 
 المعاوضة ُ�غَتفـر في الُقـر�ة ما ال ُ�غَتفـر في . 
 غ�ره ُ�غَتفـر مع ما ال العاقـد مع المعاملة ُ�غَتفـر في . 
 غَتفـر في الجزئيّ  ال ما الكـّلي األمر ُ�غَتفـر في�ُ . 
 االجتماع ُ�غَتفـر عند ال ما االنفراد ُ�غَتفـر عند . 
 األع�ان ُ�غَتفـر في ال ما المنافع ُ�غَتفـر في . 
 الواجب. ُ�غَتفـر في ال ما المندوب ُ�غَتفـر في 
  المقاصد ُ�غَتفـر في ال ما الوسائل ُ�غَتفـر في . 
 األصل ُ�غَتفـر في ال ما الوصف ُ�غَتفـر في . 
 172(مقصوداً  ثبوته ُ�غَتفر في ال ما تا�ًعا الشيء ثبوت ُ�غَتفـر في(. 

و��ف�نا اإلشارة  القواعـد واإلحا�ة بت�ب�قاتها المعاصرة في المجال المالّي، هذه �ل دراسة عل�نا المتعذر ومن
 إلى التي ب�ن أيدينا.

 الهبة والتي تشمل غالًبا: تنّص على ق�مة االغتفار ف�ما يدخل في �اب التبرُّعـاتوما دامت هذه القاعدة 
 واإلحسان، وأساسها المعروف التبرُّع في معنى التي العقود من ونحوها... والقرض واإلعـارة والوصّ�ة والصدقة
 لم لكونه ذلك؛ �سبب ضـرر أ�ُّ  حقهال يل عل�ه المتبـرَّع ألن والجهالة؛ الغـرر ف�ها يؤثِّـر ال العقود هذه فإن مثل

 ال التصـرُّفات هذه إن«: -رحمه هللا  -�قول اإلمام القرافي  عنه �المعوَّض والعلم العدل �ستحقُّ  عوًضا يدفع
 غ�رها �خالف ش�ً�ا، يبذل لم عل�ه؛ فإنه ضرر ال إل�ه بها أحسن من على فاتت إن بل المال، تنمّ�ة بهاُيـقصد

                                                           
 وما يل�ها. 306، ص والقانونّ�ة الفقهّ�ة وتطب�قاتها الفقهّ�ة القواعد، ةالقّرال اس�ـن� أحمد - 172
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 أما ف�ه. الجهالة الّشرع منع ح�مة فاقتضت مقابلته، في المبذول المال ضاع والجهاالت �الغـرر فات إذا
رف اإلحسان  �المعلوم ��لِّ �ر�قٍ  ف�ه التَّوسعة اإلحسان وحثِّه على الّشرع ح�مة فاقتضت ضرر؛ فال الصِّ

 .)173(»والمجهـول
ثانً�ا: من تطب�قات القاعدة في �اب المعامالت المالّ�ة المعاصرة:

 ما يلي: القاعدة لهذه المالّ�ة المعامالت في المعاصرة الت�ب�قات أهمِّ  من
 ال ألنه والجهالة؛ الغرر ف�ه ف�غتفر األخ�ار تفت�ت التبـرُّع على عقود من فهو :التعاونيّ  التأم�ن عقد -
 الكوارث، نزول عند المسؤول�ة تحمل في والتعاون واالشتراك التضامن �ه �قصد بل المعاوضة، �ه �قصد

 ب�نهم األخ�ار توز�ع �قصدون  و�نما أموال غ�رهم، من ر�ًحا وال تجارة �ستهدفون  ال التعاوني التأم�ن فجماعة
الضرر تحمل على والتعاون 
 ح�ث من التعاونيّ  التأم�ن جواز على الفقهّ�ة في العالم اإلسالميّ  والمجامع الفقهاء المعاصرون  اتفق وقد
�ا، مثل: �المحـّرمات، أو إدارته شر�ته تعاملت إذا إال المبدأ  .)174(ونحوه الـرِّ

 الملزم: الـوعـد على التجار�ّ  التأم�ن عقد ق�اس -
؛ �ه ال �قول من عند الملزم الوعـد على التجار�ّ  التأم�ن عقد ق�اس   ومن. الفارق  مع ق�اس ألنه �صحُّ

 واجًبا، �ه الوفاء فكان المحض، المعروف �اب من مثالً  خسارةٍ  تحمُّل أو إعارٍة، أو �قرٍض، الوعـد أنّ : الفروق 
 فال المحض، الماد�ّ  الر�ح األول �اعثها تجارّ�ـة معاوضة فإنها التأم�ـن؛ عقود �خالف األخـالق، م�ارم من أو

 .)175(والغـرر الجهالة من التبـرُّعات في ُ�غتفـر ما ف�ها ُ�غتفـر

  

                                                           
 .1/277م، 1998 ب�روت العلم�ة، الكتب دار المنصور، خل�ل تحق�ق ،الفروق  - 173
 ).9/2( 9 رقم اإلسالمي الفقه مجمع قرار ؛199 ص ،اإلسالمي التأم�نان�ر: الُقـّره داغي،  - 174
 بن أحمد: وترت�ب ، جمعواإلفتاء العلم�ة للبحوث الدائمة اللجنة فتاو� واإلفتاء،  العلم�ة للبحوث الدائمة ان�ر: اللجنة - 175
 .4/274، المرام بلوغ من األح�ام توض�حالبسام،  هللا ، وعبد15/283، الدو�ش الرزاق عبد
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الغرم �الغنم) وتطب�قاتها في مجال المعامالت المالّ�ة المعاصـرة.(الُغْنم �الُغْرم أو  القاعدة الّرا�عة:
 أّوًال: مفهوم الُغنم �الُغــرم:

 .)176(الشيء ذلك من مرغو�ه من له �حصل ما والفضل؛ وهو والر�ح �الشيء الفـوز هو :الُغـْنمُ 
ين، :والُغرم  . )177(نفسٍ  أو مالٍ  من شيءٍ  مقابل المرء أداؤه ودفعه يلزم ما وهو الزم؛ شيء وأداء الدَّ

  النِّعمة). �قدر والنِّـقمة النِّْقَمةِ  �قدرِ  (النِّعمةُ  عنها ر�عبَّ  ما أو الُغـْرم)، عل�ه الُغـنم له (من أو �الغرم)، و(الغنم
 :للقاعدة العام ثانً�ا: المعنى

 يتحمل شيء، نفع ينال من أنَّ « المعنى: ح�ث من وهي تف�د هذه واحد من القواعد الفقهّ�ة الجل�لة القدر،
 .)179(»�ه وانتفع منه استفاد من على تجب الشيء على تترّتب التي والغرامات التكّلفات أن كما«، )178(»ضرره

 قاعدة وتعّبـر ،)�الضمان الخراج( الفقهّ�ة الشه�رة القاعـدة ومن شر�� نبـو�  حديث من مستفادة القاعـدة وهذه
 بتحمل استحّقه إنما شيء نفع ينال من أن تعني وهي السا�قة، القاعدة من اآلخـر ال�رف عن) �الغرم الغنم(

- الضمان« أن أ� اآلخر، الوجه على والضـمان الخــراج ب�ن التالزم تق�م القاعدة وهذه منه، المحتمل الضرر
ل التي والخسارة فالتكال�ف ،»�الخراج -اأ�ًض   �الع�ن المنتفع أ� خراجها، َ�غنم من يتحمَّلها الع�ن من تتحصَّ
 . )180(اشرعً 

 شرًعا؛ �ه ينتفع َمن على تكون  الشيء من تحصل التي والخسارة التكال�ف و�ناًء على ما سبق ب�انه، فإن
 .)181(ضرَره يتحمل أن �جب شيء نفع ينال َمن إن: أ�

                                                           
 .نفس المرجع ونفس الم�ان بتصّرف - 176
 .بتصّرف 1475 ص ،مح�طال وسالقام ،آ�اد� الف�روز: ان�ر - 177
 .1/79، األح�ام مجلة شرح الح�ام درران�ر: علي ح�در،  - 178
 .2/1029م، 1964سور�ا، �بعة  –دمشق  –، م�بعة الح�اة عامالمدخل الفقهي الزرقا، مص�فى أحمد ال - 179
 .66ص ، اإلسالمي االقتصاد في الم�اطرة ن�ر�ة، عـو�ضـة محمد هللا عبد ان�ـر: عدنان - 180
 ،235 ص والن�ائر، األشباه، الس�و�ي، 79 ص )،87( المادة ،األح�ام مجلة شرحان�ر في شرح القاعدة وت�ب�قاتها:  - 181
 .411 ، صالفقه�ة القواعدالندو�،  ،313 ، صالوج�زالبورنو،  ،151 ،والن�ائر األشباه نج�م، ابن

362



ـوابـ� الفـِقه�َّةالَقــواِعــد     وأثــُرها في تَـرش�د ِفـقِه المعامـالت الَمال�َّـة المعـاصــرة والضَّ
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

364 
 

 فائدة له �ان من فكل والفائدة، الخسارة ب�ن الّتالزم إن هذه القاعدة تعني آخر �م�ن القول: أو �معنى
 النماء ب�ن (التالزم �قاعدة القاعدة هذه من �عّبر قد وعل�ه �ذلك، المال ذلك خسارة عل�ه �ان شرًعا )182(المال

 تكون  الشيء من تحصل التي والخسارة التكال�ف أن �الضمان)، أ�: (الخراج �قاعدة عنها ُ�عبَّـر وقد والدرك)،
 .شرًعا منه �ستف�د من على

 �التكال�ف مشروع، غ�ر ��ون  أن الت�ب�قات أو في س�رد �ما مشروًعا ��ون  أن ب�ن الُغـرم في فرق  وال
 النساء على هذه من شيء وال أنفسهم، سالمة �مقابلة أر�ابها على فإنها األمالك؛ على ت�رح التي األم�ر�ة

 مختلفة، والتعب�رات واحد فالمعنى الغرم)، فعل�ه الغنم له (من: �قاعدة �عبر وقد. لهم يتعرض ال ألنه والصب�ان؛
 .)183(الصح�حة المعامالت جم�ع القاعدة مورد و��ون 

�ل واحد  �أخذ �ما المشترك، المال من لهم ما بنسبة الخسارة من يلزمهم المال في الشر�اء :ذلك ومثال
 .الر�ح منهم من

ثالًثا: من تطب�قات القاعدة في المعامالت المعاصرة: 
، وأذ�ر )184(�ث�رة مال�ة فقه�ة فروعاً  عل�ها وفّرعوا المالّي، الفقه أبواب مختلف في القاعدة هذه الفقهاء أعمل

 من ذلك ما يلي:
 .لمصلحته اإليـداع ألن المودع؛ على الود�عة رد �لفة أنّ  -

                                                           
على اص�الح�ن رئ�س��ن، هما اص�الح الحنف�ة،  -تبًعا الختالفهم في أح�امه  -اختلف الفقهاء في تعر�� المال  - 182

 ،5/160 األم ،2/17 دّراز بتحق�ق الموافقاتواص�الح الجمهور. ولهم في هذا الصدد تعر�فات �ث�رة. ان�ر في هذا الس�اق: 
، الس�و�ي، 3/152، ك�اف القناع، 2/5، التمه�د، 8/246، الجامع ألح�ام القرآن، 2/7 اإلرادات منتهىالنجار الحنبلي،  ابن

ال�رح ، تحق�ق: ت�س�ر فائق أحمد محمود، ابن قدامة، 3/222، المنثور في القواعد، الزر�شي، 327، ص األشباه والن�ائر
 إبراه�م �اسر تحق�ق: ،2/6، والمنتهى اإلقناع جمع في المنتهى غا�ة ، مرعي بن يوسف المقدسي،4/7 الكب�ر على متن المقنع

 - 37، ص اإلسالمي الفقه في الق�مة أح�ام، الدل�مي علي حس�ن محمد �اسم وراجع أ�ًضا:، الرومي يوسف رائدو  المزروعي
 .وما يل�ها 74ص  ،اإلسالمي الفقه في والتقادم الح�ازة، الش�خ آل الل��ف عبد، 48

شرح الزرقا، ، 74 – 73 ص ،الموجز ال�رح مع الفقه�ة القواعد الدّعاس، عب�د ان�ر في ت�ب�قات القاعدة: عزت - 183
 .438 ، صالقواعد الفقه�ة

 األردن�ة، الجامعة د�توراه، رسالة، ياإلسالم الفقه في وتطب�قاتها ضمان�ال �راجال قاعدة معابدة، وحن ان�ـر: محمد - 184
 .يل�ها وما 189 ص ،الفقه�ة دالقواع جمهرة �عدها، الندو�، وما 353 ص م،1998
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 .بها وانتفاعه إل�ه الملك�ة النتقال توث�ق ألنها المشتر�؛ على" الب�ع عقد" المبا�عة صك �تا�ة أجـرة أنّ  -
 �حق انتفاعهم �مقابل ف�ه، الشر�اء على مائه، وت�ه�ر حافاته، وتعم�ر المشترك، النهر �ر�  مؤونة أنَّ  -
 .الشرب
 من الغرق والهالك على أشرفت إذا البحر، في ف�ها المحمولة األمتعة إلقاء على الّسف�نة ر�َّاب اتّـفق إذا -
 .أنفسهم سالمة �مقابل الر�اب على المتلفات ق�مة فإن ثقلها،

 إدراج اإلسالميّ  الفقه في �خصوص هذه الّنازلـة، ال ُيـَسـّوغ الخ�ــر: وضمان األجـر العمل ربّ  تحم�ل -
 رب تحم�ل العدل من فل�س عمله، على يتقاضى أجرة العامل ألن ؛)�الغنم الغرم: (قاعدة في المصانع أخ�ار
 العامل بتسبب �ان بل الضرر، حدوث في متسبًبا العملرّب  ��ن لم إذا الس�ما الخ�ـر، وضمان األجـر العمل
 احتراس.  قلة أو إهمال من بتقص�ره نفسه

 نسبة حرفة بدفع �ل أفراد �ساهم ح�ث الحرفّي، التعاونيّ  التأم�ن بن�ام األخذ: األحوال هذه في واألصلح
 والتبرَعـات الز�اة أموال إل�هاوتضاف  الح�ومة من تدعم ثم الشرعّ�ة �الوجوه الحصائل وتنمى شهرً�ا الدخل من

 الحادثة. العمالة أضرار منها وتغ�ى ونحوها،
 عن أخ�ار البحار دفع على تعاونوا لما البندق�ة مدينة تّجار تعاون  في المبدأ هذا ت�ب�ق الفقهاء أقرّ  وقد

 أنفسهم وعن �ضائعهم
 �مثا�ة أهل الحرفة و��ون  �الِحـرف التناصر ��ون  العاقلة، أواصر انق�اع حال في أنه على الفقهاء نّص  كما
 )185(العاقلة
 ودفع الهالك، من األمـوال علىالحفا� يتمّ  حتى األصول، جم�ع على ضـرورة أصبح التعاوني التأم�ن إنَّ 

 . )186(�التّـقس�� الـمب�عـة المستأجـرة أو الع�ن هالك من تحدث تلك التي مثل: المنازعات
 هذه من العام المقصد أن �جد ،»�الضمان الخراج« قاعدة و�ذلك »رمـ�الغُ  نمـالغُ « القاعدة لهذه المتأمل إن
 تتعادل �ح�ث والحقوق والمصالح، الم�زات من �أخذ ما �قدر واألعباء الواجبات من الفرد تحم�ل هو القواعـد

                                                           
 الدراسات �ل�ة ،مرقونة د�توراه  أ�روحة ،المالّ�ة المعامالت في وأثرها الكبر�  الفقهّ�ة د، القواع�امل هللا عبد ان�ر: عمر - 185

 .359ص هـ، 1426 األزهر، جامعة – �القاهرة واإلسالم�ة العر��ة
 الح�اة، على التأم�ن دون  األموال على �عض المعاصر�ن التأم�ن وقد أجاز ،513، ص سابق رجعم، �امل هللا عبد عمر - 186
 .2/504 السامي لفكرالحجو� من المالك�ة. ان�ر: ا الحسن محمد قول وهو
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القاعدت�ن  ب�ن االختالف ومع أن. األخر�  حساب على إحداهما تثقل فال والحقوق، الواجبات في الم�زان كفتا
 القس� أساس على تقوم السمحاء اإلسالمّ�ة الشر�عة �ون  عن تعب�ر أصدق هي القواعد هذه أن إال حاصلٌ 
 . اإلنسان�ة الح�اة مجاالت �لِّ  في والمساواة  والعدل

 المجال، أهل من المختّص�ن على �خفى ال أمر التشر�ع الوضعّي والقانون  في القاعدة هذه ت�ب�ق ومجاالت
 القانون  في ُ�عرف إنكار ما تدع�م في أ�ًضا القاعدة هذه تتَّـفق و�ذلك العقود، في الضمان قسم في عادة وتدرج

 الشر�عة علماءل ومهّمة ع��مة قاعدة هي األحوال �لّ  وفي ،سبب بدون  الكسب أو) سبب بال اإلثراء(�مسألة 
 .أ�ًضا والقانون 

 من قسً�ا نال من ألنَّ  وت�ب�ًقا؛ فهًما القواعد �مثل هذه الوضعي اإللمامالقانون والتشر�ع  �أساتذة وحر�ٌّ 
است�عاب  عل�ه وسُهل أفكاره، وصقـل قصب السبق في ماّدته، قد أحرز بذلك ��ون  القواعد هذه على االّ�الع

 ما �ح�� �ه من قضا�ا عصره وواقعه.
 

 المصالح ب�ن والترج�ح ،والمقاصد المعاني إلى المعامـالت في االلتفات المطلب الّثالـث:
 والمفاسـد

 ال المقصد، واضح العلة، معلوم المعنى، معقول أنه األصل ح�ث من المال�ة المعامالت فقه �ه سميتَّ  مما
 و�خلو الشرع�ة المقاصد مع و�تناغم و�نسجم المفاسد و�دفع المصالح �حقق فما �صورة وال �ش�ل، ف�ه يتعبد
 الغا�ة ألن؛ السلف عصور في الحال عل�ه �ان عما وش�ًال  صورة اختلف و�ن مباح فهو ورسوله هللا حرمه مما
 .بها الق�ام مجرد ال لمقصودها تحق�قها المعامالت إبرام من

 في تف�د �ما الناس، مصالح �حقق �ما المعامالت في والت�و�ر واالبتكار التجديد أهم�ة في السمة هذه وتف�د
 أ� �رح في �ف�د �ما الخ�ر، لها و�جلب األمة حاجة يلبي دام ما المجال هذا في الغ�ر من االستفادة إ�احة
 كل« :�قوله قواعده في السالم عبد بن العز عنه عبر ما وهو المصالح، هذه تحق�ق عن �عجز ش�ل أو صورة

 .)187(»�ا�ل فهو مقصوده تحص�ل عن تقاعد تصرف

                                                           
: في البروق  أنوار وصاحب ،2/121 ،"األنام مصالح في األح�ام قواعد" �تا�ه في السالم عبد ابن القاعدة هذه ذ�ر - 187

. »له المملو�ات إلمائه اإلنسان زواج قاعدة و��ن الزوج غ�ر ملك في اإلماء زواج قاعدة ب�ن والم�ة والخمسون  الثالث الفرق «
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نوع�ـن  إلى المعاني إلى االلتفات ح�ث من الشرعّ�ة األح�ام دأب علماء الشر�عة اإلسالمـّ�ة على تقس�موقد 
 األصل«: في هذا الّصـدد -رحمه هللا تعالى -قال الشا�بي  المعامـالت. قسم وثان�هما العبادات ِقـسـم أّولهما

، )188(»المعاني إلى االلتفات العادات وأصل المعاني، إلى االلتفات دون  التعبد الم�لف إلى �النسبة العبادات في
 الّتعبُّـد، العبادات أح�ام على األعـمّ  الغالب أنّ ؛ أ� المعاني إلى االلتفات ف�ها الشارع اعتمدفقد  العـاداتأما 
 التي والعادات العبادات ب�ن الّتفرقـة خالل من -هللا رحمه - الشا�بي قول يؤّ�د ما وهو قل�ل، ف�ها الّتعل�ل ب�نما
 .)189(قل�ل األمر�ن في والع�س التعّبد، ف�ها يراعى العبادات ب�نما المعاني إلى ف�ها يلتفت

 ف�ها لعلّ  ما وأكثر تمث�له، تقدم �ما العادات �اب تشر�ع في والحَ�م العلـل ب�ان في الشارع وقد توّسـع
 ال المعاني اتباع ف�ها قصد الشارع أن ذلك من ففهمنا �القبول، تلقته العقول على عرض إذا الذ� �المناسب
 . )190(»ذلك خـالف ف�ه المعـلوم فإن العبادات، �اب �خالف النصوص، مع الوقـوف

 تضمنتها، التي المصالـح إلى الن�ـر - المال�ة المعـامالت ومنها - المختلفة المعامـالت في إذن فاألصل
 .ومصالحهم الناس حاجات تقتض�ه ما إلى تفص�لها وترك الشارع جاءت عامة، أح�امها وأغلب

 تتناولها لم -مثالً  - فالعقود االجتهاد، آل�ات من آل�ة هو الذ� واسٍع، �ش�ل الق�اس ف�ه �جـوز مما القسم فهذا
 نص ما على �قاس جديدة عقود من الناس إل�ه يتوصل وما �عضها، أح�ام ب�نت بل �التفص�ل، �لها الشر�عة

 إحداث المعامالت وتشا�ك المال�ة الضرورات تقتضي مرة �ل وفي. وضوا��ه أح�امه عل�ه وت�بق الشرع، عل�ه
 .)191(�جـوز ال وما �جوز ما منها ف�تب�ن اإلسالم�ة، الشر�عة في العامة �الضوا�� تنضب� لكنها جديدة، عقـود

 جلب قاعدة إلى �الن�ـر وفقه المعامـالت، أح�ام في المقاصدّ� الحص�ف الّن�ـر مراعـاة -إذن  -ف�نبغي 
 إذا- عنها �النهي النّص  جاء التي والعقـود. عل�ها الح�م القاعـدة ��ون  هذه على و�ناءً  المفاسد، ودرء المصالح

                                                           
. »َ�اِ�لٌ  َفُهوَ  َمْقُصوده َتْحِص�لِ  َعنْ  َتَقاَعدَ  َتَصرُّفٍ  ُ�لُّ : الثَّاِنَ�ةُ  اْلَقاِعَدةُ «: الس�و�ي وقال ،3/244 الفروق، أنواع في البروق  أنوار
 ص ،"األصول�ة المناهج" �تا�ه في الدر�ني وذ�رها ،285 ص ه،1403 ،1� العلم�ة، الكتب دار والن�ائر، األشباه: ان�ر
  .6/156 الكو�ت�ة، الفقه�ة الموسوعة: وان�ر ،410ص والح�م، الس�اسة في اإلسالمي التشر�ع خصائص وفي ،31

 عشرة. الثامنة المسألة، 513: ص، ب�روت ة،المعرف دار درَّاز، هللا عبد: بتحق�ـق الموافقات - 188
 وما يل�ها بتصرُّف. 108، ص واألصولي الكالميّ  نالفكر� في عل�لالتّ  ةن�ر�ّ زَّا، عبد الّنور بـ ان�ر في هذا الجانب: - 189
 يل�ها. وما 2/300مرجع سابق  ،الموافقاتان�ر:  - 190
 .381ص:  ،إسالمي ورمن� من رةالمعاص ةالعالم�ّ  ةاالقتصاد�ّ  األزمـة، ورانالع اسفر  ان�ر: أحمد - 191
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النهي عنها أولى من �اب دْرِء المفـاسد، والعقـود التي ثبت  فكان مفاسـد، تضّمنت تجدها -مقصدها في تأملـت
النصُّ الـّشرعـيُّ �إ�احتها قد تضّمنت مصـالح، فكان اإلذن ف�ها أولى؛ وألن جلب المصالح مقصٌد شرعيٌّ معتبر 

ـرونـًة على في �ّل أح�امها رحمًة وت�س�ًرا وم -أّ�ما رعايـة  -في �ل التصّرفات، فقد راعته الـّشر�عة الـغّراء 
الم�ّلف�ن؛ ولهذا لم يوجد أّ� مـانع شرعّي في ديننا الحن�ف من اقتباس ما ف�ه المصلحة َوفق ضوا��ها الّشرعّ�ة 

 .)192(المرعـّ�ة
 الدينّ�ة والخّاصة، العاّمة �المصالح الشر�عة أح�ام ن��ت ومما تجدر اإلشـارة إل�ه في هذا الس�اق: أنه �لما

 ومعقول�ة التكل�ف في سماحة من �ه تتم�ز وما الشر�عة لروح وأوفق الح�مة، لمقتضى أنسبَ  ذلك �ان والدن�وّ�ة،
 .التشر�ع في

 اشتمل ما إال والمعامالت الب�وع من �منع الح��م لم الّشارع و�ناًء على هذا األساس المت�ن في الشر�عة، فإنَّ 
 الناس؛ ب�ن وعداوة نـزاع إلى يؤد� أن منه خشي أو ونحوه، والـِغـّشِ  واالحتكار الر�ا تحر�م أساس وهذا �لم؛ على
 فهمت و�ذا ومفهوم. معلل هو بل تعبد�اً  ل�س األمور هذه في والغرر؛ ألن المنع الم�سر تحر�م أساس وهذا
 فاألصل العبادات �اب �خالف المعامالت �اب في األصل هو وهذا وعدمًا، وجوداً  معها يدور الح�م فإن العلة
 المصلحة الدن�و�ة من وراء ذلك. أو العلة عن �حث دون  منه م�لوب هو لما الم�ّلف وامتثال التعّبـد ف�ه

 مع التّـسع�ر أجازوا الّتا�ع�ن فقهاء �عض رأينا المصلحة، إلى الن�ر المعامالت في األصل أن على و�ناءً 
 ،)193(االستصناع عقد إجازتـهم ذلك: ومثلوالمقصد المتحّقق للم�ـّلف�ن.  العّلة إلى التفاًتا الحديث من ف�ه ورد ما
  .)194( ف�ه الّنـزاع �ه، وقّلة العمل وجر�ان إل�ه، الناس لحاجة ن�راً  معدوم ب�ع أنه مع

 وتتحقق لل�رف�ن المنافع ��فل عقًدا العتباره التكافلّي، التعاونيّ  التأم�ن على ين�بق في عصرنا األمر ونفس
 الغّراء. الّشر�عة مقاصدمع  تتوافق نب�لة وغا�ات مصالح ورائه من

                                                           
 بتصرف. 382 - 381نفسه، ص ص:  - 192
، لصـانع �قول أن وهو الّصـنعة، �لب«: �أنه الس�واسي الهمام ابن الدين �مال عّرفه - 193 َفـر: أواني أو م�عب، أو ُخـفٍّ  الصُّ
ا لي اصنع أو  المسمى الثمن و�ع�ى ��ذا. �ذا، ه��ة على �ذا، وزنها �ذا، تَسعُ  ُبْرَمـةً  أ�: ِدستًـا، أو �ذا، وسعته �ذا �وله ُخـف�

 .7/114، القدير فتح شرح ان�ر: »معه اآلخر ف�عِقـد ش�ً�ا، �ع�ي ال
 .18 ، صالمرا�حة ب�عالقرضاو�، : ان�ر - 194
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�جد أن  اإلسالمي التشر�ع مصادرختاًما لهذا المحور وجبت اإلشارة إلى نق�ة مهمة وهي: أن الدارس لو 
 واالستصحاب، والق�اس، واإلجماع، النبو�ة، والسنة الكر�م، القرآن: منها و�ث�رة، متعددةمصادر  هناك

 مجال في إال تعمل ال األخ�رة الثالثة المصادر. والمالح� أن وغ�رها والعرف المرسلة، والمصالح واالستحسان،
 وال استصالح، وال استحسان، ال معها �صلح فال توق�ف�ة العبادات ألن العبادات؛ دون  والعادات المعامالت

 صور لكافة اإلسالم�ة الشر�عة است�عاب في �سهم مما الجم�ع، لها �صلح ح�ث المعامالت �خالف عرف،
 . جمود دون  وأنما�ها المعامالت

 وال ومصلحته عرفه له وم�ان زمن فكل والعرف واالستصالح االستحسان لها �صلح المعامالت �انت و�ذا
 نقل من البعض ف�ه �قع قد لما تنب�ه وهذا آخر، وم�ان آخر لزمان مصلحته أو زمان عرف استنساخ �جوز
 المصلحة، أو االستحسان، أو العرف، على مبن�ة اجتهادات من �تبهم في المتقدمون  الفقهاء أورده لما حرفي

 اعتبار وال التشر�ع مصادر من �عد ال مما �له فهذا الفهم، هذا في دور للعرف �ان نبو�  أو قرآني لنص فهم أو
 مخالفتها. �جوز ال التي الق�ع�ة االجتهادات من الباب هذا في الفقهاء اجتهادات

 المستجدات من اإلسالم�ة الشر�عة موقف تصور �م�ننا السمات بهذه اإلسالم في المعامالت تمتُّع إزاء
 مقصد تحقق ومعاملة تصرف �ل اإلسالم�ة الشر�عة تشجع إذ المال�ة؛ والتصرفات العقود مجال في واالبتكارات

 التصرفات تلك تشتمل لم ما الرفاه ��ن لم إن الكفا�ة لهم �ضمن �ما الناس احت�اجات وتلب�ة األرض، عمران
 شرعي. مح�ور على والمعامالت

 مجال في اإلسالم�ة الشر�عة ت�ب�ق عن �سأل ممن البعض أس�لة على السمات هذه تج�ب الوقت نفس وفي
 التجارة من�مات في الدولة ودخول الدول�ة والتجارة والبورصات البنوك مع التعامل يتمُّ  ��ف المال�ة، المعامالت

 هذا في الشر�عة أن �اختصار ذلك على واإلجا�ة المال�ة، الح�اة مستجدات من هو مما ذلك ونحو العالم�ة
 و�افة وال�لم، والغرر والغش الر�ا من وخلوها الناس، لمصالح المعامالت هذه تحق�ق إال فق� تراقب ال المجال
 ذلك من ش�ً�ا تمنع وال والمغشوشة، الفاسدة الصفقات جراء من األمة تص�ب أن �م�ن التي واألضرار المفاسد
 عن تتكلَّم شرع�ة نصوص توجد لم أنه أو وسلم، عل�ه هللا صلى النبي عهد في موجوًدا ��ن لم أنه �حجة

 .ونحوها" الجات اتفاق�ة" أو البنك، أو البورصة،
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 ال�اتمة
 

القواعد  من خاللها إثارة �عض الجوانب المهمة في موضوع ُرمت والتي العلم�ة الممتعة الرحلة هذه ختام في
 تعالى الذ� هللا أحمد أن إال �سعني المال�ة المعاصرة، ال أح�ام المعامالت في الفقهّ�ة وت�ب�قاتها والضوا��

 المسلم�ن، و�عد: فإني أخلص إلى إخواني �ه و�نفع �ه ينفعني أن سبحانه وأسأله البحث، هذا �إتمام علي منَّ 
 اآلت�ة: النقا� أهـمِّ النتائج التي توّصلُت إل�ها و��انها في

 إضافة  الفقه اإلسالمي ومصادره التشر�ع�ة، وخصو�ة الدين الخالد، هذا ع�مة اّتضح لي من خالل البحث
 .المن�مة ألحوال الناس وتعامالتهم ال�وم�ة واألح�ام إلى تقر�ره جملة من الضوا��

 وذلك  المال�ة المعاصرة، والضوا�� الفقه�ة أهم�ة �بر� في �ل الجوانب ومنها جانب المعامالت للقواعد
 .عل�ها المال�ة والمصرف�ة المعاصرة �عض المسائل بتخر�ج

  ُّمنه أح�امها لتعـرف جزئ�اته جم�ع على ين�بق �ـّلي: في البحث أنها اّتضح القاعدة تعر�� ف�ما �خص. 
 صور شتات تجمع عمل�ة شرع�ة �ل�ة قض�ة: أنه إلى فقد خلص الباحث الفقهّي، أما ف�ما �خصُّ الضا��

 .متقار�ة أبواب أو واحد �اب في األح�ام، من متشابهة

 منها العتبارها والعمل بها بـدَّ  والتي ال جملة من الشـرو� الفقهّ�ـة للقاعدة. 

 وضب�ها وحديًثا قد�ًما المال�َّة هذه المعامالت أح�ام معرفة في �ب�ر في �اب المعامالت أثر الفقه�ة للقواعد 
 .اإلسالمّ�ـة للشر�عة صد�ةالمقا الرؤ�ة َوفـق

 يرتكز  وعل�ها للفق�ه والمجتهد، األساسيّ  اإلسالمي العماد الفقه في مجال والضوا�� الفقهّ�ـة تشّ�ل القواعد
 الفقه. أبواب جم�ع تغّ�ي أنها إلى �اإلضافة ف�ه، يبحث الذ� الموضوع في الجوهر�ة النقا� تجم�ع في

 لتكون  تفر�عاتها الكث�رة، وقد ضب�ها العلماء بدّقة في هذا المجال �اإلضافة إلى �بر� مهمَّة قواعد هناك 
 معامالت الناس، األمر الذ� يلزم �مراعاتها عند إصدار األح�ام الشرع�ة (الفتاو�) في لمعامالت حاكمة

 .واقــع الم�لف�ن على تنز�لها و�التالي حسن المعاصــرة، المسلم�ن
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 ـوا�� وفق القواعد تك��فها وتنز�لها يتمُّ  �ث�رة مال�ة وعقود معاصرة مسائل هناك  الفقه�ة. والمنهج والضَّ
 عناصره على نتعّرف �أن ُمـدر�اته، أّوالً  نتصوَّر أن المستحدثة العقود من عقد أ� لمعرفة الصح�ح
 .ومقاصدها الكل�ة الشر�عة قواعد وضوا�� على ونعِرضها

 وتنز�ًال،  وتأص�الً  واستدالًال، تن�ـ�ًرا الفقهّ�ـة ديدة �القواعدالمذاهب عموًما عنايتهم الش مما ُ�حمد لفقهاء
 .واالجتهاد والبحث والن�ر الفتو�  في لها إعمالهم خالل وأ�ًضا من وَن�ًما، وشرًحا

 
 هذه أن لمست المعامالت المال�ة المعاصرة، �قـواعـد يتعّلق ما ذ�رته ف�ما خالل إنَّني منوصفوة القول: 

 �ان و�ن �اآلخر�ن، الضرر يلحق الفعل هذا �ان متى �جوز ال وما فعله عل�ه �جب ما لمسلمل تب�ِّـن القواعـد
وهذا م�لب إ�جابي محمود �ساعد  تعامل؛في ال المثلى وتتَّضح األسس العباد شؤون  فبها ُتن�َّـم له؛ خالًصا حق�ا

 .مخالفة للتشر�عات واألحـكامفي رسم ح�اة ��بة للعباد، �ما أراد هللا عز وجل دون معصّ�ة أو 
ـداد لنهج �ـر�ـق الحـّق والـرَّشــاد  وعلى محمد نبّ�نا على وسلَّم هللا وصلَّى ،وختاًما أسأل هللا حسن الَقبول والسَّ

 �ث�رًا والحمد هلل رّب العالم�ن. تسل�ماً  وسلَّم وصحبه آله
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*(المصـادر والمـراجع
195

( 
  عن عـاصم.القرءان الكر�ـم بروايـة حفص 

المعرفة  دار درَّاز، هللا الش�خ عبد تحق�ق وتعل�ق: ،الموافقات الشا�بي: اللَّخمي محمد بن موسى بن إبراه�م -
ب�روت [بدون ب�انات]. -

 الدعوة، دار �القاهرة، العر��ة اللغة مجمع: وتحق�ق إشراف ،الوس�ط المعجم وآخـرون، مص�فى إبراه�م -
اإلس�ندر�ة [بدون ب�انات].

 ،النوازل فتاو�  هـ)،الَحَنِفيُّ (ت.  السمرقند� الخ�اب بن إبراه�م بن محمد بن نصر الل�ث أبو -
م. العلم�ة، الكتب دار أحمد، يوسف الس�د: تحق�ق

 ،اإل�ضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاو�  حاش�ة الحنفي، ال�ح�او�  إسماع�ل بن أحمد -
 .م/هـ األولى. � ب�روت، العلم�ة الكتب دار الخالد�، العز�ز عبد محمد: تحق�ق

رقا، دار زّ ـق عل�ه: مص�فى أحمد الـحه وعلّ ، صحّ ةد الفقه�ّ ـشرح القواعأحمد بن الش�خ محمد الزرقا،  -
 م.القلم، دمشق 

قمحاو�، دار  الصادق محمد: تحق�ق ،القــرآن أح�ـام الحنفّي، الجصاص الراز�  ��ر أبو عليّ  بن أحمد -
م.  -هـ ب�روت، ومؤسسة التار�خ العر�ي، ب�روت، �. األولى  –إح�اء التراث العر�ي 

 مخ�و� ،الب�وع في جماعة ابن وضعها التي المسائل شـرحالعباس،  أبو الجّذامي القباب، قاسم بن أحمد -
ـة م�تبة الم�ّرمة، مّ�ة مصّور،  حنفي. )( رقم الم�ـّرمة م�َّ

 المعهد: منشورات ،إسـالمـي من�ـور من المعاصـرة العالمّ�ـة االقتصادّيـة األزمـة ،العوران فـراس أحمد -
 العالمّ�ة، اإلسالمّ�ة العلـوم وجامعة األمر��ّ�ة، المّتحدة الوال�ات – فرج�ن�ا - هـرندن – اإلسالمـي للفكر العالميّ 
.م - هـ األولى. � األردن، – عّمـان

                                                           
*- اعتمدت في ترت�ب جر�دة المصادر والمراجع الترت�ب األ�جد� ألسماء المؤلف�ن دون اعتبار لأللقاب واأللف والالم و(أب) 

السمرقند�. الل�ث و(ابن) في أول الكلمة، ما لم ��ن ذلك داخل في حق�قة االسم، �ما هو الشأن �النسبة لإلمام أبي  
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 عّمان والتوز�ع، للنشر األكاد�مّ�ون  ،والقانونّ�ة الفقهّ�ة وتطب�قاتها الفقهّ�ة القواعد ،القّرالـة �اس�ن أحمد -
 .م األولى. � والتوز�ع، للنشر الّرمال األردن، –

 هـرندن اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،الت�ر�ع�ة السلطة وو��فة االجتهاد مؤسسة حف�ان، إسماع�ل -
م. - هـ األولى. � ،)األردن( عمان م�تب - األمر���ة المتحدة الوال�ات – فرج�ن�ا -

 الشرع�ة اله��ة مرقون، �حث ،اإلسالم�ة المال�ة للمعامالت ال�رع�ة والقواعد الضوا�ط خالد�، إسماع�ل -
.]ب�انات بدون [ التر�ي، الكو�تي للبنك
 وأح�ام والت�ر�ع الفقهاء آراء ضوء في التأم�ن عقد أحمد، س�د إبراه�م الوهاب، عبد أحمد أشرف -

م. األولى،. � القاهرة، والتوز�ع، للنشر العدالة دار ،القضاء
، دار الكتب العلم�ة، ب�روت، �. اإلسالمي الفقه في الق�مة أح�امالدل�مي،  علي حس�ن محمد �اسم -

 م.األولى، 
  الموافق هـ محّرم : بتار�خ مسّجلة حلقة الفضائّ�ة، الجز�رة قناة ،"والح�اة ال�ر�عة" برنامج -
.م فبراير
 والتوز�ع، والنشر لل�باعة القلم دار ،البـرّ�ـة ربِّ  �تاب في ال�رعّ�ة المنهّ�ات السالم، عبد محمد �س�وني -
م. األولى. � لبنان، – ب�روت
 وخّرج حّققه ،الفقه�َّة النوران�ة القواعد: هـ). ت( ت�م�ة �ابن الشه�ر الحل�م عبد بن أحمد الدين تقي -

. � السعود�ة العر��ة المملكة -الدمام  - والتوز�ع للنشر الجوز�  ابن دار الخل�ل، محمد بن أحمد. د: أحاديثه
.هـ األولى،
 فبراير  األر�عاء: الموافق هـ الحجة ذ� : بتار�خ ،)( العدد البحر�ن، ،الوسط جر�دة -

خار عالقة( م ).والّت�ر�ع الّ�رع ب�ن واالستثمار �التوف�ر االدِّ
 الم�تب ،األطراف �معرفة األشراف تحفة المـّز�، الرحمن عبد بن يوسف الحجاج أبو الدين جمال -

م.هـ/ الثان�ة �. القّ�مة، والدار اإلسالمي
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 الدين وأصـول الدعوة �ل�ة ،المعاصـرة المالّ�ـة المعامـالت عن �سألونك عفانة، موسى بن الدين حسام  -
 .م - هـ القدس، جامعة –

 لل�باعة ال��ب ودار العلم�ة الم�تبة: توز�ع ،وآدا�ه المسلِم التاجر فقه ،عّفانة موسى بن الدين حسام -
م.هـ/ المقدس ب�ت األولى،. والنشر، �

 المعامالت عن "�سألونك ، سلسلةالمعاصرة المال�ة المعامالت عن �سألونك، عّفانة موسى بن الدين حسام -
م.هـ/المال�ة المعاصرة"، أبو د�س، ب�ت المقدس، فلس��ن، �. األولى 

 األولى المحاضرة محاضرات، سلسلة ،المعاصرة للمعامالت ال�رع�ة الضوا�ط شحاتة، حس�ن حس�ن -
ب�انات]. [بدون 
، �رسي سـابـك لدراسـة اإلسالمّ�ة المالّ�ة المؤسسات حو�مةخـولة فـر�ـز الّنو�باني وعبد هللا الصّد�قي،  -

 م. -هـ األسواق المالّ�ة اإلسالمّ�ة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمّ�ة، �. األولى 
م. الثان�ة، �. ب�روت، – المعرفة دار ،القرآن غر�ب مفردات األصفهاني، الراغب -
 ،الرائق البحر تكملة: آخره وفي الدقائق �نز شرح الرائـق البحر ،)هـ. ت( المصر�  نج�م ابن -
 الش�خ: وأحاديثه آ�اته وخّرج ضب�ه ،)هـ �عد. ت( القادر�  الحنفي ال�ور�  علي بن حس�ن بن لمحمد
.م ب�روت، العلم�ة، الكتب دار الهند�، الدين تسل�م: وصححها راجعها جديدة �بعة عم�رات، ز�ر�ا
 دار الحاف�، م��ع محمد: تحق�ق ،النُّْعَمانِ  َحِن�َفةَ  َأِبيْ  َمْذَهِب  َعَلى َوالنََّ�اِئرُ  اْألَْشَباهُ المصر�،  نج�م ابن -
هـ. ب�روت، -الفكر
 نزار م�تبة ،القواعد رجب، �ابن الشه�ر الفرج البر�ات، أبو أبي بن أحمد بن الرحمن عبد الدين ز�ن -

 . م�ة الباز، مص�فى
 الدائمة اللجنة فتاو�  و�ل�ه الهامَّـة المعامالت �عض وح�م الب�وع في شائعة خطاءأ الع��م، عبد سع�د -

 .م األولى. � اإلس�ندرّ�ة، – والتوز�ع والنشر للـ�بع اإل�مان دار ،واالفتاء العلم�ة للبحوث
 خل�ل تحق�ق ،الفروق  أنواء في البروق  أنوار أو الفروق �القرافي،  الشه�ر إدر�س بن أحمد الدين شهاب -

م. ب�روت العل�مة، الكتب دار المنصور،
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 األولى. � الر�اض، بلنس�ة، دار ،عنها تفّرع وما الكبر�  الفقه�ة القواعد السدالن، غانم بن صالح -
 .هـ

 الر�اض، – والتوز�ع للنشر بلنس�ة دار ،عنها تفرع وما الكبر�  الفقه�ة القواعد السدالن، غانم بن صالح -
 .م – هـ األولى. � السعود�ة، العر��ة المملكة
 للتنم�ة اإلسالمي البنك ،المعاصرة التطب�قات في وآثاره العقود في الغرر الضر�ر، األم�ن محمد الصديق -

. – والتدر�ب، �. األولى،  للبحوث اإلسالمي المعهد -
. � فرج�ن�ا، اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،النبو�َّة السنة مع التعامل إش�ال�َّة العلواني، جابر �ه -

م. - هـ األولى،
القاهرة، �.  –، دار الكلمة داود أبي سنن خالل من السّنة في الّ�رعّ�ـة الكلّ�اتالقاسمي،  عبد اإلله -

 م.األولى 
 المعهد ،المال�ة واألسواق والنقود المصارف في: اإلسالمي االقتصاد موسوعة ،سل�مان أبو الحم�د عبد -

 .م/  هـ األولى. � �القاهرة، السالم ودار اإلسالمي للفكر العالمي
 محمد ، تحق�ق:شـرح نهج الـبالغـةعبد الحم�د بن محمد المدائني الشه�ر �ابن أبي الحديد المعتزلي،  -

م.الكتب العر��ة، �. األولى  إبراه�م، دار إح�اء الفضل أبو
 صالح ، مر�زالسعد� ناصر بن الرحمن عبد ال��خ لمؤلفات الكاملة المجموعةالسعد�،  الرحمن عبد -

م.الثقافي، �. األولى  صالح بن
 محمد: تحق�ق ،والن�ائر األشباه الدين، �جالل الملقب الس�و�ي، عثمان بن الكمال بن الرحمن عبد -
 .م ب�روت، العلم�ة، الكتب دار الشافعي، إسماع�ل حسن
 دار ،ودراسة جمًعا ت�م�ة ابن عند الفقه�ة والضوا�ط القواعد الحص�ن، محمد بن إبراه�م بن السالم عبد -

م. القاهرة، التأص�ل،
 (جمع العق�دة مصنفات في الواردة الفروع مسائل الل��ف، عبد آل علي بن محمد بن العز�ز عبد -

الجزء الخامس عشر. وآدابها، العر��ة واللغة الشر�عة لعلوم القر�  أم جامعة مجلة )،ودراسة
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 الرسالة مؤسسة ،المعاصرة للتطب�قات وشاملة مقاِرنة دراسة: الرِّ�ا فقهُ  ز�د، أبو جالل الع��م عبد -
 .م - هـ األولى. � ب�روت، ناشرون،

 م. -هـ  ب�روت، - الرسالة مؤسسة ،فق�هة �حوث مجموعةز�دان،  الكر�م عبد -
، الوضعي �القانون  مقارنة دراسة: اإلسالمي الفقه في والتقادم لح�ازةالش�خ، ا آل عبد بن الل��ف عبد -

 م.هـ/ب�روت، �. األولى،  -الدار العر��ة للموسوعات 
 ،األمــوال معامـالت من مسائل في األقـوال اختـالف أوجـه توض�ـح َبـ�َّه، بن محفـو� الش�خ بن هللا عبد -

 .م األولى. � الم�ـّرمة، م�ـّة – الم�ّ�ة الم�تبة
 البحوث مجلة ،اإلسالمي الفقه في وأح�امها المو�ف�ن جمع�ة الجبر�ن، العز�ز عبد بن هللا عبد -

 ).( العدد اإلسالمّ�ة،
 َسْبكِ  إلى المَراِقي وأسهل المسالك أوضح الم�اشفي، الرُّهـوني أحمد بن -�فتح الم�م -َمَحمَّد  هللا عبد -
 مهـ/ سنة ب�روت، -الفكر  دار ،»الـرُّهـوني حاش�ة« بـ الم�هور الباقي عبد ال��خ إبر�ز

 هـ).مصر،  األم�رّ�ة، األولى، الم�بعة ال�بعة عن (مصور
 ابن دار الموقع�ن إعالم من المست�رجة الفقه�ة القواعد الرحمن، عبد أبو الجزائر�، جمعة المج�د عبد -

هـ. األولى،. � القاهـرة، -عفان للنشر والتوز�ع  ابن الر�اض، دار -الق�م للنشر 
 هرندن اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد واألصولي، الكالمي الفكر�ن في الّتعل�ل ن�رّ�ـة بـزَّا، الّنور عبد -

 .م - هـ األولى. � فرج�ن�ا، –
اإلسالمي،  الفقه مجمع مجلة ،ُمَقارَنة تحل�لّ�ة ِفقهّ�ة َدراَسة االخِت�ارات سل�مان، أبو إبراه�م الوهاب عبد -

 الدورة السا�عة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي.
 القلم دار ،ال�ـالف مسائـل على اإلشـراف �تاب خالل من اإلسالمي الفقه قواعـدالبغداد�،  الوهاب عبد -

م. - هـ األولى،. � جدة، – اإلسالمي الفقه مجمع دمشق، –
 ،تطب�ق�ة تأص�ل�ة دراسة: اإلسالمي االقتصاد في الم�اطرة ن�ر�ة ،عو�ضة محمد هللا عبد عدنان -
 .م - هـ األولى. � اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد
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 ترت�ب في الصنائع بدائع الحنفي، الكاساني أو الكاشاني أحمد بن مسعود بن ��ر أبو الدين عالء -
ب�روت. العر�ي، الكتاب دار ،ال�رائع
: تصن�ف ،واألفعال األقوال سنن في العمال �نز إلى المرشد الدين، حسام بن المتقي علي الدين عالء -
م. هــ الثان�ة،. � ب�روت، الرسالة، مؤسسة مرعشلي، وأسامة مرعشلي ند�م

 مهمَّتها أدلتها مؤلفاتها ودراسة وتطورها ون�أتها مفهومها الفقه�َّة: القواعد الندو�، أحمد علي -
. –  دمشق، –، دار القلم تطب�قاتها

 لالستثمار، المصرف�ة الراجحي شـر�ة ،المال�َّـة المعامالت في الفقه�ة القواعد ، جمهرةالندو�  أحمد علي -
 .م األولى،. � الر�اض، الشرع�ة، المجموعة

 �. األولى، –ب�روت  الفكر، دار ،المصاب�ح م��اة شرح المفات�ح مرقاة القار�، الهرو�  المال علي -
م. - هـ

 العلم�ة، الكتب دار الحس�ني، فهمي المحامي: تعر�ب ،األح�ام مجلة شرح الح�ام درر ح�در، علي -
 .م األولى،. � ب�روت،
 ،)العاِلمّ�ة( د�توراه  رسالة ،المالّ�ة المعامالت في وأثرها الكبر�  الفقهّ�ة القواعـد �امل، هللا عبد عمر -
 جامعة – �القاهرة واإلسالم�ة العر��ة الدراسات جمعة، �ل�ة علي. د: ومشار�ة القرنشاو�  الجل�ل عبد. د: إشراف
 .هـ األزهر،
: تحق�ق ،األح�ام نوازل في الح�ام مذاهب محمد، المالكي وولده األندلسي ال�حصبي موسى بن ع�اض -
م. ب�روت اإلسالمي، الغرب دار شر�فة، بن محمد
الحوار  سلسلة الب�ضاء، الدار - الفرقان منشورات ،ال�رع�ة العلوم في البحث أ�جد�اتفر�ـد األنصـار�،  -

م. أبر�ل/  هـ القعدة ذو األولى،. ، �)( رقم
. � ب�روت، - العلم�ة الكتب دار ،القرطبي تفس�ر من الفقه�ة األح�ام جامع الجند�، العز�ز عبد فر�د -

 . األولى،
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 هـ ر��ع ،)( العدد العشرون، السنة اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،المعرفة إسالمّ�ة مجّلة -
 . م (مقال الد�تورة/ جم�لة تّلوت) -

م. الرا�عة، �. القاهرة، - الدول�ة الشروق  م�تبة ،الوس�ط المعجمالعر��ة،  اللغة مجمع -
 م. �. الثان�ة، القاهرة، - العر�يّ  الفكر دار ،ال��ص�ة األحوالمحمد أبـو زهـرة،  -
 م.القاهرة،  -، دار الفكر العر�ي وفقُههُ  آراؤه - وعصره ح�اته ال�افعيمحمد أبـو زهـرة،  -
 م.القاهرة،  العر�ي، الفكر دار ،اإلسالمّ�ـة الّ�ـر�عـة في العـقـد ون�رّ�ـة الِملكّ�ةمحمد أبـو زهـرة،  -
 ورقات سبع من محّررة فتو�  ،"َداَرْت " �اسـم شعبً�ا المعـروفـة المالّ�ة المعاملة ح�ـم التّـاو�ـل، محمد -

 .المغرب - �فاس" الـقرو�ـ�ن جـامـع" مـوقـع على ومنشورة
 دار الحامد�ة، الفتاو�  تنق�ح في الدر�ة العقود عابدين، العز�ز الشه�ر �ابن عبد بن عمر بن أم�ن محمد -

.]ب�انات بدون [ ب�روت، - المعرفة
م. ب�روت، -والنشر لل�باعة الفكر دار ،الم�تار الدر على المحتار ، ردعابدين ابن -
، دار المنـار لل�باعة والنشر والتوز�ع، القواعد الفقه�ة ب�ن األصالة والّتوج�ه، محمد ��ر إسماع�ل -

م.1997مصر، �. األولى،  –الج�زة 
 �ه: تحق�ق ،العالم�ن رب عن الموقع�ن إعالم الجوز�ة، ق�م المعروف �ابن أيوب بن ��ر أبي بن محمد -

 .  ب�روت، - الج�ل دار سعد، عبد الرؤوف
 لبنان م�تبة خا�ر، محمود: تحق�ق ،الصحاح م�تار الراز�، الحنفي القادر عبد بن ��ر أبي بن محمد -

م. ب�روت، -ناشرون 
هـ. ب�روت، المعرفة، دار ،األمالشافعي،  إدر�س بن محمد -
 محمد: تحق�ق ،األح�ام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح: السالم سبلالصنعاني، إسماع�ل بن محمد -
ب�روت. األرقم، الخولي، دار العز�ز عبد

سة: الناشـر ،وقواعِده الفقهِ  ُأصول منُ�ومة ،العث�م�ن صالح بن محمد - �خ ُمؤسَّ  صالح بن محمَّد الشَّ
 .هـ الثَّالثة. � السعودّ�ة، العر�ّ�ة المملكة الجوز�، ابن دار الخ�ر�َّة، العثْ�ِم�ن

377



ـوابـ� الفـِقه�َّةالَقــواِعــد     وأثــُرها في تَـرش�د ِفـقِه المعامـالت الَمال�َّـة المعـاصــرة والضَّ
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

379 
 

 ب�روت، – الفكر دار ،مالك اإلمام موّطأ على الزرقاني شرح الزرقاني، محمد بن الباقي عبد بن محمد -
م./هـ. �

 القبس المالكي، اإلشب�لي العر�ي بن ��ر أبو �القاضي المشهور المعافر�، محمد بن هللا عبد بن محمد -
 األولى. � ب�روت، اإلسالمّي، الغرب دار �ر�م، ولد هللا عبد محمد. د: تحق�ق ،أنس بن مالك موطأ شرح

 .م
 .م/هـ األولى. � ،البه�ة الدرر شرح المض�ة الدرار�  الشو�اني، علي بن محمد -
م./هـ األولى. � الحديث، دار ،األوطار ن�لالشو�اني،  علي بن محمد -
 إح�اء مر�ز حم�د بن هللا عبد بن أحمد: ودراسة تحق�ق ،القـواعــد المقّر�، أحمد بن محمد بن محمد -
ب�انات]. [بدون  الم�ّرمة، �م�ة اإلسالمي التراث
.م ب�روت، – الرسالة مؤسسة ،المح�ط القاموس آ�اد�، الف�روز �عقوب بن محمد -
 والتوز�ع، والنشر لل�باعة النفائس دار ،الفقهاء لغة معجم قن�بي، صادق حامد - قلعجي رواس محمد -

م. - هـ الثان�ة،. �
 ب�روت، �. الرا�عة، الرسالة، ، مؤسسةالكل�ة الفقه قـواعد إ�ضـاح في الـوج�ز البورنو، صدقي محمد -

م. - هـ
 - هـ األولى. � ناشرون، الرسالة مؤسسة ،الفقه�ة القواعد موسوعة البورنو، صدقي محمد -

.م
 الخالد�، هللا عبد: تحق�ق ،"اإلدار�ة الترات�ب" المسمى: النبو�ة الح�ومة ن�ام ،الكتاني الحي عبد محمد -
[د.ت]. الثان�ة. � لبنان، - ب�روت األرقم، أبي بن األرقم دار

ب�روت. الفكر، دار عل�ش، محمد: تحق�ق ،الكب�ر ال�رح على الدسوقي حاش�ة الدسوقي، عرفة محمد -
، م�بعة دار ف�ه والعقود الملك�ة وقواعد اإلسالمي �الفقه التعر�� في المدخلشلبي،  محمد مص�فى -

 م.هـ / مصر، �. الثان�ة،  -التأل�ف، اإلس�ندر�ة 
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 الجامعة د�توراه، رسالة ،اإلسالمي الفقه في وتطب�قاتها �الضمان ال�راج قاعدة معابدة، نوح محمد -
 .م األردن�ة،

. � القاهرة، والترجمة، للنشر حم�ثرا دار ،المال�ة واألسواق البنوك اقتصاد�ات محمود، حامـد محمود -
 .م األولى،
 العر�ي التراث إح�اء دار ،الحجاج بن مسلم صح�ح شرح المنهاج النوو�، شرف بن �ح�ى الدين مح�ي -

هـ. ب�روت، -
المزروعي  إبراه�م �اسر ، تحق�ق:والمنتهى اإلقناع جمع في المنتهى غا�ةالكرمي،  بن يوسف بن مرعي -
 م. هـ/الرومي، �. األولى،  يوسف ورائد
 العالم في التأم�ن�ة الصناعة« �عنوان: الدولي المؤتمر األزهر، �حوث �جامعة اإلسالمي االقتصاد مر�ز -

م. مارس  - الموافق هـ الحجة ذ� من - ،»ومستقبلها واقعها: اإلسالمي
 فاتح الثالثاء: بتار�خ منشور �حث سور�ة، - حلب ،اإلسالمي الفقه في المسترسل ب�ع ال�وسف، مسلم -
.م// لـ الموافق هـ محـرَّم
م.هـ/  ب�روت، الفكر، دار العام، الفقهي الزرقا، المدخل أحمد مص�فى -
م. ، المملكة المغر��ة، ُجـَز�  ابن عند وتطب�قاتها الفقه�ة والضوا�ط القواعد الّزاهد، مص�فى -
 ،ال�مس المسّبحات الّسور في تحل�لّ�ة دراسة: القرآني ال�طاب عالم�ة العلواني، فّ�اض جابر مص�فى -
م. - هـ األولى،. � اإلسالمّي، للفكر العالميّ  المعهد
 �حث ،)المعامالت قسم( األوطـار" "ن�ل �تا�ه في ال�و�اني اإلمام ترج�حاتشه�د،  محمد معلم�ن -

 سالنجور، بوال�ة العر��ة اللغة مر�ز م،  أغس�س الفقه، وأصول الفقه في الماجست�ر درجة لن�ل تكم�ليٌّ 
.م فبراير األولى،. � مال�ز�ا،
 األع�م اإلمام مذهب في العالم��رّ�ة �الفتاو�  المعروفة الهند�ة الفتاو�  الهند، علماء من وجماعة نّ�ام -
 األولى. � ب�روت، – العلمّ�ة الكتب دار الرحمن، عبد حسن الل��ف عبد: ضب�ه ،الّنعمان حن�فة أبي

 .م - هـ
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 م. -هـ �. األولى 
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.م - هـ الثامنة،. � سور�ا، - دمشق – الفكر دار: الناشر
 .مهـ/ الثان�ة،. � دمشق، –الفكر  دار وأدلته، اإلسالمي ، الفقهالزح�لي وهبة -
 م.ب�روت،  الفكر، دار ،المجموع النوو�، شرف بن �ح�ى -
 للنشر الرشد م�تبة ،تطب�ق�ة تأص�ل�ة ن�ر�ة دراسة: مح�مة العادة الباحس�ن، الوهاب عبد بن �عقوب -
 م. األولى �. السعود�ة، - الر�اض - والتوز�ع
 اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد م،األولى، �.  ،لل�ر�عة العامة المقاصد العاِلـم، يوسف -

فرج�ن�ا، الوال�ات المّتحدة األمر���ة.
 ضوء في دراسة اإلسالم�ة، المصارف تجر�ه �ما �ال�راء لآلمر المرا�حة ب�ع القرضاو�، يوسف -

.مهـ/ الثالثة، �. القاهرة، - وهبة م�تبة ،ال�رع�ة والقواعد النصوص
 سالم تحق�ق: ،األقطار وعلماء األمصار فقهاء لمذاهب الجامع االستذ�ارالّنَمر�،  البر عبد بن يوسف -
م. ب�روت، العلم�ة، الكتب دار ع�ا، محمد

380



    س�اسة التشر�ع�ة الخاصة في مواجهة جرائم أمن الدولةال
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

382 
 

 

 الت�ر�ع�ة ال�اصة في مواجهة جرائم أمن الدولةس�اسة ال

 /7"دراسة تحل�ل�ة في ضوء تعديالت قانون العقو�ات االتحاد� �موجب المرسوم �قانون رقم /
 "2016لعام 

 د. منال مروان منجد
 جامعة الشارقة –أستاذ القانون الجنائي المشارك ��ل�ة القانون 

 
 

Special legislative policy in the face of state security crimes 
An analytical study in light of the amendments to the Federal 

Penal Code pursuant to Decree Law No. 7 of 2016 
 

Dr. Manal Marwan Munjid 
Associate Professor of Criminal Law, College of Law - University of Sharjah 

 

  

381



    س�اسة التشر�ع�ة الخاصة في مواجهة جرائم أمن الدولةال
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

383 
 

 المل�ص

أمن الدولة حجر األساس في استمرارها ونهوضها وازدهارها؛ لذلك تحرص دول العالم قا�بًة على حما�ة  ُ�عدّ 
 أمنها، والذود عنه ��ل ال�رق والوسائل المتاحة.

وقد أ�قن المشّرع في دولة اإلمارات أّن ازدهار الدولة ال ��ون إال �حما�ة أمنها الداخلي والخارجي من أ� خ�ر 
��اله؛ لذلك أولى أمن الدولة اهتمامه الخاص، وتصّدرت الجرائم الماسة �أمن الدولة القسم الخاص أو اعتداء قد 

�الجرائم والعقو�ات في قانون العقو�ات االتحاد�. وتكر�ساً للحما�ة الجنائ�ة ألمن الدولة، فقد �ان للجرائم الماسة 
خ�ر لقانون العقو�ات االتحاد� الذ� ُأقر �أمن الدولة الخارجي والداخلي، النص�ب األوفر في التعديل األ

 .2016لعام / /7�المرسوم �قانون رقم /

يتناول البحث �التحل�ل والمناقشة، التعديالت الجديدة لقانون العقو�ات االتحاد� المتعلقة �جرائم أمن الدولة، 
 اب.والتي تبنى المشّرع �موجبها س�اسة تشر�ع�ة خاصة شملت قواعد التجر�م وقواعد العق
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Summary 

The security of the State is the cornerstone of its continuation, advancement and 
prosperity. Therefore, the countries of the world are keen to protect their security 
and defend it in all available ways and means. 

The legislator in the UAE has realized that the prosperity of the state can only be 
achieved by protecting its internal and external security against any danger or 
aggression it may have. Therefore, the state security has given its special attention 
to this matter. The crimes against state security have led to the section on crimes 
and penalties in the Federal Penal Code. In order to ensure the State Security, 
crimes affecting the external and internal security of the State, have the largest 
share in the recent amendment of the Federal Penal Code approved by Decree-
Law No. 7 of 2016. 

The study analyzes and discusses the new amendments to the Federal Penal Code 
concerning crimes against State Security under which the legislator adopted a 
special legislative policy that included the rules of criminalization and the rules of 
punishment. 
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 مقدمة:

مّما ال شـــــــّك ف�ه أّن للدولة �ما لألفراد، حقوقا وق�ما ومصـــــــالح أســـــــاســـــــ�ة، تعمد إلى حمايتها والذود عنها ��ل 
لى الوســائل المتاحة، ذلك أّن ق�ام الدولة واســتكمالها ألر�انها األســاســ�ة من أرض وشــعب وســ�ادة، ووصــولها إ

مرحلة االستقرار، معناه المرور �العديد من المراحل االنتقال�ة �ما تحمله هذه المراحل من صعو�ات وتحد�ات؛ 
لذلك نجد الدول حر�صـــــــــــــة �ل الحرص على حف� أمنها واســـــــــــــتقرارها وســـــــــــــ�ادتها والدفاع عن حقوقها وق�مها 

 ومصالحها المختلفة �شتى ال�رق والوسائل.

لحقوق األســـــاســـــ�ة: حقوقها �شـــــخص من أشـــــخاص القانون الدولي، �حق الســـــ�ادة وتتمتع الدول بنوع�ن من ا
واالســـــتقالل واالحترام في المجتمع الدولي، وحقوقها �شـــــخص من أشـــــخاص القانون الداخلي، �حق الدولة في 
تســــــــ��ر شــــــــؤونها الداخل�ة وحف� األمن والن�ام وســــــــ�ادة القانون في المجتمع. والدولة �ما هي حر�صــــــــة على 

ها الدول�ة ب�ن أقرانها وعلى اســـتقاللها وســـ�ادتها حر�صـــة أ�ضـــًا على اســـتقرار أوضـــاعها الداخل�ة وتأم�ن م�انت
ة �األمن الخارجي والداخلي للدول، فكل فعل  األمن والســـالم لموا�ن�ها. ومن هنا فقد نشـــأ مفهوم الجرائم الماســـّ

لة في ��نونتها واســتقاللها وســ�ادتها، ف�ه مســاس �الدولة �شــخص من أشــخاص القانون الدولي، و�ســتهدف الدو 
ة �األمن الخارجي للدولة؛ و�ل فعل ف�ه مســــاس �الدولة �شــــخص من أشــــخاص القانون  ُ�عّد من الجرائم الماســــّ
ة  الداخلي، و�ســـــــتهدف الدولة في أمنها واســـــــتقرارها دون المســـــــاس �الدولة ���ان دولي ُ�عّد من الجرائم الماســـــــّ

 .1�األمن الداخلي للدولة

                                                           
. د. 31، ص1965للتوسع راجع د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، م�بعة جامعة دمشق، ال�بعة الثالثة  - 1

، 2014العقو�ات الخاص، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، م�بوعات جامعة دمشق، منال مروان منجد، قانون 
 وما �عدها. 5، ص2008. د. ابراه�م محمود اللب�د�، الحما�ة الجنائ�ة ألمن الدولة دار الكتب القانون�ة، مصر، 21ص 
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ة �أمن الدولة الخارجي والداخلي إلى أ�عد الحدود، ح�ث تصــــــّدرت  وقد اهتم المشــــــّرع االتحاد� �الجرائم الماســــــّ
ة �أمن الدولة ومصـــــــــــالحها، القســـــــــــم الخاص من قانون العقو�ات االتحاد� وعالجها المشـــــــــــّرع  الجرائم الماســـــــــــّ

 . 2االتحاد� قبل غ�رها من الجرائم األخر� 

تكر�س الحما�ة الجنائ�ة ألمن الدولة، فقد �ان للجرائم الماســـــــــة �أمن الدولة الخارجي و�معانًا من المشـــــــــّرع في 
 /7والداخلي النصــ�ب األوفر في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات االتحاد� الذ� صــدر �المرســوم �قانون رقم /

الدولة بنصــوص ، ح�ث اســـتبدل المشـــّرع االتحاد� مجموعة من النصـــوص المتعلقة �جرائم أمن /2016لعام /
 .5، �ما ألغى عّدة نصوص متعلقة بها4، وأضاف عّدة نصوص جديدة إل�ها 3جديدة

و�اال�الع على �افة النصــوص المســتبدلة والمضــافة والملغ�ة، وتحل�لها، وقراءة ماب�ن الســ�ور والوقوف على 
علق �جرائم أمن الدولة، مقاصـــد المشـــّرع، نجد أّن المشـــّرع االتحاد� قد اعتمد ســـ�اســـة تشـــر�ع�ة خاصـــة ف�ما يت

وسمة هذه الس�اسة هي الخروج عن األح�ام العامة في قانون العقو�ات. فكما نعلم أّن المشّرع في القسم العام 

                                                           
 /3األول من الكتاب الثاني من قانون العقو�ات االتحاد� رقم / عالج المشّرع االتحاد� جرائم أمن الدولة ضمن أح�ام الباب - 2

، وقد خصص الفصل األول منه للجرائم الماسة �األمن الخارجي للدولة  في ح�ن خصص الفصل الثاني 1987الصادر عام 
 2016لعام  /7قانون رقم/للجرائم الماسة �األمن الداخلي للدولة، وقد أضاف �موجب التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات �المرسوم �

فصًال جديدًا هو الفصل الثاني م�ررا، تناول ف�ه مجموعة من األح�ام العامة �شأن الجرائم الماسة �األمن الخارجي والداخلي 
 للدولة. 

انون م�ة وثالث�ن مادة من ق 2016لعام  /7استبدل المشّرع االتحاد� �موجب نّص المادة األولى من المرسوم �قانون رقم / - 3
مادة من مواد الفصل األول  /45العقو�ات االتحاد�، وقد �ان لجرائم أمن الدولة النص�ب األكبر منها؛ ح�ث استبدل المشرع /

 والثاني من الباب األول من قانون العقو�ات المتعلق �الجرائم الماسة �أمن الدولة ومصالحها.
ثالثة وعشر�ن مادة إلى قانون  2016لعام  /7ن المرسوم �قانون رقم /أضاف المشّرع االتحاد� �موجب نص المادة الثان�ة م - 4

مواد خاصة �الجرائم الماسة �أمن الدولة. �ما أضاف المشّرع �موجب نص المادة الثالثة من  /6العقو�ات االتحاد�، �ان منها /
نون العقو�ات هو الفصل الثاني م�ررا، وجاء المرسوم �قانون المشار إل�ه فصًال جديدًا إلى الباب األول من الكتاب الثاني من قا

 ) مادة جديدة.  11تحت عنوان "أح�ام عامة �شأن الجرائم الماسة �أمن الدولة الخارجي والداخلي للدولة" و�تألف من (
 خمسة عشرة مادة من قانون  2016لعام  /7ألغى المشرع االتحاد� �موجب نص المادة الرا�عة من المرسوم �قانون رقم/ - 5

 ) مادة متعلقة �الجرائم الماسة �أمن الدولة الخارجي والداخلي.11العقو�ات االتحاد� �ان منها (
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من قانون العقو�ات، وضــــع قواعد وأح�امًا عامة تســــر� على جم�ع الجرائم والعقو�ات، ولكننا نجده في الجرائم 
هذه القواعد واألح�ام العامة، و��رس قواعده الخاصـة �الجرائم الماسـة �أمن الماسـة �أمن الدولة �الذات يتجاهل 

الدولة. والحق�قة إّن هذا النهج الذ� اعتمده المشــــــــــــــّرع االتحاد� في قانون العقو�ات، تكاد تجمع عل�ه أغلب 
تحاد�، هو توســع ، ولكن ما �م�ز قانون العقو�ات اال7واللبناني واألردني 6التشــر�عات العر��ة �القانون الســور� 

المشــّرع الشــديد في هذه األح�ام الخاصــة �موجب التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات، ح�ث أضــاف فصــًال �امًال 
إلى الباب األول من الكتاب الثاني من قانون العقو�ات، ونجد مبرره في خ�ورة المرحلة وخ�ورة محل الحما�ة 

 الدولة �أكبر قدر مم�ن من الحما�ة الجزائ�ة.  الجزائ�ة، وحرص المشّرع االتحاد� على إحا�ة أمن

 إش�ال�ة البحث:

ة �أمن الدولة  في قانون العقو�ات االتحاد� المعّدل �المرســــــــــوم �قانون  في قراءة متأن�ة ألح�ام الجرائم الماســــــــــّ
يثار ، يثار التساؤل حول مبررات تفر�د جرائم أمن الدولة �أح�ام عامة خاصة بها.  �ذلك 2016لعام  /7رقم/

التســـــــاؤل حول مد� فاعل�ة هذا الخروج عن القواعد واألح�ام العامة في مواجهة الجرائم الماســـــــة �أمن الدولة؛ 
الســـ�ما عندما �صـــبح الخروج عن األح�ام العامة هو القاعدة العامة في هذه الجرائم، وهل تكفل هذه الســـ�اســة 

 التشر�ع�ة الخاصة حما�ة أمن الدولة �ما ير�د المشرع.

 �ة البحث:أهم

تتجلى أهم�ة البحث في أّنه يتناول �التحل�ل والمناقشـــــــة الســـــــ�اســـــــة التشـــــــر�ع�ة الخاصـــــــة التي تبّناها المشـــــــّرع 
االتحاد� في الجرائم الماســـــــــــــــة �أمن الدولة �موجب التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات االتحاد�؛ الســــــــــــــ�ما أّن 

أمن الدولة، قد شـــــــمل أح�ام التجر�م وأح�ام الخروج عن األح�ام العامة في قانون العقو�ات ف�ما يتعلق �جرائم 

                                                           
 ، وما �عده.40د. محمد الفاضل المرجع السابق، ص -6
 .25، ص 2009د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرهاب، دار الثقافة، األردن،  -7
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العقاب. و�التالي فإن دراسة م�اهر هذه الس�اسة الخاصة �عّد من األهم�ة �م�ان ن�رًا لحداثة التعديل األخ�ر 
 لقانون العقو�ات.

لة �الجرائم الماسة �أمن الدو  -خاصة -كما تأتي أهم�ة البحث في أّنه يناقش مبررات فاعل�ة وجود أح�ام عامة
 ومداها، �ما �حاول �رح أفكار جديدة تساعد في حما�ة أمن الدولة. 

 منهج�ة البحث: 

اقتضت �ب�عة البحث االعتماد على المنهج التحل�لي، ح�ث سنعمد إلى تحل�ل التعديالت الجديدة التي أدخلها 
ة �أمن الدولة، والبحث في فلســـفة المشـــّرع وفي  األســـباب التي دعت إلى المشـــّرع االتحاد� على الجرائم الماســـّ

إدخال مثل هذه التعديالت الكث�رة. �ما اقتضـــــــــــــــت االعتماد على المنهج المقارن؛ للمقارنة ب�ن أح�ام قانون 
 العقو�ات االتحاد� و�عض األح�ام الواردة في القوان�ن العر��ة.

 خطة البحث:

االتحاد� التي تبنى المشّرع ف�ها س�اسة يتناول البحث �التحل�ل والمناقشة، التعديالت الجديدة لقانون العقو�ات 
تشـــــر�ع�ة خاصـــــة شـــــملت قواعد التجر�م وقواعد العقاب. و�ناء على ذلك رأينا تقســـــ�م �حثنا إلى مبحث�ن وخاتمة 

 على النحو التالي:

 المبحث األول: قواعد التجر�م الخاصة �جرائم أمن الدولة 

 و�شتمل على ثالثة م�الب: 

 التجر�م الم�لب األول: توس�ع ن�اق

 الم�لب الثاني: المشار�ة اإلجرام�ة

 الم�لب الثالث: االتفاق الجنائي
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 المبحث الثاني: قواعد العقاب الخاصة �جرائم أمن الدولة

 و�شتمل على ثالثة م�الب: 

 الم�لب األول: المؤ�دات الجزائ�ة

 الم�لب الثاني: األعذار وال�روف المخففة 

 الم�لب الثالث: ال�روف المشّددة 

 وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوص�ات.
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 المبحث األول

 قواعد التجر�م ال�اصة �جرائم أمن الدولة

ه مجموعــة القواعــد القــانون�ــة التي تحــّدد الــدولــة �موجبهــا األفعــال التي تعــّدهــا جرائم  ُ�عرف قــانون العقو�ــات �ــأنــّ
من األح�ام: أح�ام عامة تن�بق على جم�ع والعقو�ات المســــتحقة لمرتكب�ها. و�تضــــمن قانون العقو�ات نوع�ن 

الجرائم والعقو�ات، وهو ما درج الفقه على تســــــم�ته "القســــــم العام"، وأح�ام تفصــــــ�ل�ة خاصــــــة ��ل جر�مة على 
حدة، وهو ما درج الفقه على تســــم�ته "القســــم الخاص". وتتعلق األح�ام العامة �الن�ر�ات التي يتبناها المشــــّرع 

عقاب والموضوعات المتعلقة بهما �عالقة السبب�ة والشروع والمشار�ة اإلجرام�ة وأسباب ف�ما �خّص التجر�م وال
اإل�احة والعقو�ات واألعذار وغ�رها من األح�ام العامة، في ح�ن تقتصـــــــر األح�ام التفصـــــــ�ل�ة الخاصـــــــة على 

 .8ب�ان أر�ان �ل جر�مة وعقو�تها وال�روف المتعلقة بها ونموذجها القانوني

م أمن الدولة الخارجي والداخلي عن غ�رها من الجرائم األخر� في أّن المشــــــــــــــّرع �ان قد أفرد لها وتتم�ز جرائ
، �عض األح�ام االستثنائ�ة ن�رًا لخصوص�تها؛ ذلك أّن 1987لعام  /3�موجب قانون العقو�ات االتحاد� رقم/

، وال مجال للقول �قدرة 9األخر� حق الدولة في األمن واالســــتقرار والســــ�ادة واالســــتقالل ترتب� �ه جم�ع الحقوق 
الدولة على صــ�انة حقوق األفراد، إذا لم ��ن حّقها في األمن مصــونًا. فك�ف �م�ن للدولة أن تحاســب وتعاقب 
القاتل والســـــــــــــارق والمغتصـــــــــــــب والمعتد� على حقوق األفراد، إذا لم تكن �أوج قوتها ومنعتها. ألجل ذلك �ان 

ها، وقد �رس المشـــرع االتحاد� هذه الخصـــوصـــ�ة في التعديل األخ�ر للجرائم الماســـة �أمن الدولة خصـــوصـــ�ت
. وتجلى ذلك في عدة أوجه شـــــــملت توســـــــ�ع 2016لعام  /7لقانون العقو�ات االتحاد� �المرســـــــوم �قانون رقم/

 ن�اق التجر�م، أح�ام المشار�ة اإلجرام�ة، واالتفاق الجنائي. وسوف نقوم بب�ان ذلك ف�ما يلي:

 
                                                           

 وما �عدها.  5محمد سالمة، قانون العقو�ات القسم الخاص، دار النهضة العر��ة، القاهرة، د. ت، ص د. مأمون  - 8
 22د. منال مروان منجد، قانون العقو�ات الخاص، المرجع السابق، ص  - 9
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 المطلب األول
 توس�ع نطاق التجر�م

مّما الشّك ف�ه أّن الخ�ر الذ� �اتت تتعّرض له الدول في الوقت الحاضر، �فوق آالف المرات األخ�ار التي 
كانت تتعرض لها ســــــــــا�قًا. ففي الســــــــــابق �ان العدّو في الغالب دولة أخر�، �معنى... أّن عالقات الدول ف�ما 

لم أو الحرب، و�التالي �انت الدول تعرف عدّوها مســـــــــبقًا ب�نها �انت ال تخرج عن إحد� صـــــــــورت�ن: إما الســـــــــ
وتحتا� منه. في الوقت الحالي اختلف األمر، فالعدّو ال �شـــــــــــتر� أن ��ون دولة معاد�ة، و�ّنما من المم�ن أن 
��ون جماعة مســــــــــــلحة أو من�مة إرهاب�ة أو جماعة تعمل ســــــــــــّرًا أو عالن�ة على اإلخالل �أمن الدولة؛ األمر 

من الواجب التحســـب دائمًا لهذا العدو الذ� ال �شـــ�ل دولة، و�نما من شـــأنه اإلخالل الجســـ�م �أمن الذ� �جعل 
ع من ن�اق التجر�م،  الدولة. ألجل ذلك نجد أّن المشـــــّرع االتحاد� في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات قد وســـــّ

 وقد تجلى هذا التوسع �عدة م�اهر، منها:

) من قانون العقو�ات، ح�ث 149ومن ذلك على ســـب�ل المثال المادة ( ّد ذاته:تعديل النص القانوني �ح -أوالً 
ها �عد التعديل على النحو اآلتي: " �عاقب �اإلعدام �ل موا�ن التحق �أ� وجه  �القوات المســلحة أصـــبح نصـــّ

أو �إحد� الجهات األمن�ة لدولة معاد�ة أو في حالة حرب مع الدولة أو �قوة مســـــــــلحة لجماعة معاد�ة 
قبل التعديل:" �عاقب �اإلعدام �ل موا�ن   ". في ح�ن �ان النّص للدولة أو تســـــــــعى لإلخالل �أمن الدولة

"، للدولة �القوات المســلحة لدولة في حالة حرب مع الدولة أو �قوة مســلحة لجماعة معاد�ةالتحق �أ� وجه 
الجهات التي لم ��ن ح�ث وســــــــع المشــــــــرع ن�اق التجر�م وأصــــــــبح النص �عاقب على االلتحاق �خدمة �عض 

) من قانون العقو�ات 150�عاقب على االلتحاق بها ســــــــــا�قًا. �ذلك نذ�ر على ســــــــــب�ل المثال أ�ضــــــــــًا المادة (
�ل من حّرض أ�ًا من  -2االتحاد� ح�ث أصبح النّص �عد التعديل على النحو التالي:" �عاقب �اإلعدام :... 

أ� دولة في زمن الحرب على االنخرا� في خدمة من�ة منتســـبي القوات المســـلحة أو ال�ـــرطة أو األجهزة األ
أو ســــــــــــهل لهم ذلك". في ح�ن أن النّص �ان قبل  أو خدمة جماعة معاد�ة أو تســــــــعى لإلخالل �أمن الدولة

 خدمة دولة أجنب�ةفي زمن الحرب على االنخرا� في  الجند�ل من حّرض  -2التعديل:" �عاقب �اإلعدام: ...
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ع المشـــّرع من ن�اق التجر�م �إضـــافته �عض األشـــخاص الذين يتناولهم الســـلوك أو ســـهل لهم ذلك".  ح�ث وســـ
 .10المجرم وهو "التحر�ض"

: وعلى ســــب�ل المثال �انت إضـــافة �عض النصـــوص الجديدة �موجب التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات -ثان�اً 
د على خمس ســــــــــــنوات، �ّل ) من قانون العقو�ات تنّص على ما يلي:" �عاقب �الحبس مدة ال تز�176المادة (

من أهان �إحد� �رق العالن�ة رئ�س الدولة أو علمها أو شــــــعارها الو�ني"، وقد عّدل المشــــــّرع هذه المادة �ما 
) على أّنه :" �عاقب 176) م�ررًا؛ فأصــــــــــــــبحت على النحو اآلتي، تنّص المادة (176أضــــــــــــــاف إل�ها المادة (

لى خمس وعشـــــر�ن ســـــنة والغرامة، �ّل من أهان رئ�س �الســـــجن مدة ال تقل عن خمس عشـــــرة ســـــنة وال تز�د ع
) م�ررًا على أّنه:" �عاقب �السـجن مدة ال تقل عن عشـر سـنوات وال تز�د على 176الدولة"، �ما تنّص المادة (

خمس وعشر�ن سنة والغرامة التي ال تقل عن خمسمائة درهم، �ّل من سخر أو أهان أو أضّر �سمعة أو ه�بة 
علمها أو شــــــعارها الو�ني أو رموزها الو�ن�ة أو أ� من مؤســــــســــــاتها". فالتجر�م    لم �عد  أو م�انة الدولة أو

�قتصــر على إهانة رئ�س الدولة أو علمها أو شــعارها الو�ني، بل أصــبح �متد؛ ل�شــمل أ� ســلوك ف�ه ســخر�ة 
ا الو�ن�ة أو أ� من أو إهانة أو إضرار �سمعة أو ه�بة أو م�انة الدولة أو علمها أو شعارها الو�ني أو رموزه

 مؤسساتها، وفي ذلك توسع في التجر�م.

: ومن ذلك على ســــــــــــــب�ل المثال تجر�م أنما� جديدة من الســـــــــلوك من شـــــــــأنها اإلخالل �أمن الدولة -ثالثاً 
ت على اآلتي: " �عاقب �الحبس مدة ال تقل عن ســـــــنة و�الغرامة، �ّل من 1) م�ررًا (201المادة( ) والتي نصـــــــّ

                                                           
منها  العديد من النصوص التي وّسع بها المشّرع ن�اق التجر�م ونذ�ر 2016لعام  /7تضمن المرسوم �قانون رقم / - 10

 -196 -187 -185 -181 -176 -169 -166 -160 -158 -157 -155-154 -153 -152 -151المواد(
 )198 -1م�رر 197 -197

391



    س�اسة التشر�ع�ة الخاصة في مواجهة جرائم أمن الدولةال
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

393 
 

نها اإلخالل �الن�ام العام أو تعر�ض ح�اة إنســـــــان أو ســـــــالمته أو أمنه أو حر�ته للخ�ر، أفتى �فتو� من شـــــــأ
 .11وتكون العقو�ة السجن المؤقت، إذا ترتب على الفتو� حدوث ضرر أ�ا �ان"

: و��هر جل�ًا توس�ع المشّرع من ن�اق التجر�م من خالل إلغاء �عض إلغاء �عض النصوص القانون�ة -را�عاً 
) من قانون العقو�ات االتحاد� والتي �انت تحدد �ش�ل حصر� 170ون�ة، ومنها نّص المادة (النصوص القان

، و�إلغائها لم تعد أســـرار الدفاع عن الدولة محددة �شـــ�ل حصـــر�، و�ّنما 12المقصـــود �أســـرار الدفاع عن الدولة
 لدولة أو ال.�ات �عود إلى السل�ة التقدير�ة للقاضي اعتبار أمر ما سرًا من أسرار الدفاع عن ا

                                                           
أضاف المشّرع االتحاد� في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات �عض الجرائم الجديدة الماّسة �أمن الدولة، وقد نّص عل�ها  - 11

 ).4م�رر 201 -3م�رر 201 -2م�رر 201 -1م�رر 201و( )2م�رر 181م�رر) و( 176في المواد (
) من قانون العقو�ات االتحاد� على ما يلي:" �عاقب �اإلعدام أو السجن المؤ�د، �ّل من سلم أو أفشى 158تنّص المادة( - 12

من �عملون لمصلحتهم على أ� وجه و�أ�ة وس�لة، إلى دولة أجنب�ة أو جماعة معاد�ة أو تسعى لإلخالل �أمن الدولة أو إلى أحد م
سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل �أ�ة �ر�قة للحصول على سّر من هذه األسرار �قصد تسل�مه أو إفشائه لدولة أجنب�ة 
أو جماعة معاد�ة أو تسعى لإلخالل �أمن الدولة أو ألحد من �عملون لمصلحتهم، و�ذلك �ّل من أتلف لمصلحتهم ش��ًا �عّد سّرا 

 ر الدفاع أو جعله غ�ر صالح ألن ينتفع �ه".من أسرا
 فقد �انت تنّص على ما يلي: الملغاة) 170أما المادة (

 "�عتبر سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة:
المعلومات العس�ر�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة والصناع�ة والعلم�ة واألمن�ة التي ال �علمها �ح�م �ب�عتها إال األشخاص الذين  -1

 في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرًا على من عداهم. لهم صفة
الم�اتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائ� والتصم�مات والصور واإلحداث�ات وغ�رها من األش�اء التي قد يؤد� �شفها  -2

قى سرًا على غ�ر من ينا� بهم حف�ها إلى إفشاء معلومات مما أش�ر إل�ه في الفقرة السا�قة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تب
 أو استعمالها.

األخبار والمعلومات المتعلقة �القوات المسلحة ووزارة الداخل�ة واألجهزة األمن�ة وتش��التها وتحر�اتها وعتادها وتمو�نها وأفرادها  -3
ذن �تابي من السل�ة المختصة بنشره وغ�ر ذلك مّما له مساس �الشؤون العس�ر�ة والخ�� الحر��ة واألمن�ة، مالم ��ن قد صدر إ

 أو إذاعته.
األخبار والمعلومات المتعلقة �التداب�ر واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عل�ها في هذا الفصل وضب� الجناة،  -4

 إذاعتها".و�ذلك األخبار والمعلومات الخاصة �س�ر التحق�ق والمحاكمة، إذا ح�رت سل�ة التحق�ق أو المح�مة المختصة 
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ع من ن�اق التجر�م في جرائم  وخالصـة القول: إن المشــرع في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات االتحاد�، وســّ
أمن الدولة �ما �ضمن حمايتها وحف� أمنها. و�رأينا إّن ذلك �جد مبّرره في أهم�ة أمن الدولة وخصوص�ته، فال 

�أمن الدولة؛ ألّن أمن الدولة واســـــــتقرارها وســـــــ�ادتها مجال للتجاوز أو التغاضـــــــي عن أ� ســـــــلوك ف�ه مســـــــاس 
ينع�س على المجتمع، وترتب� �ه جم�ع الحقوق األخر� للدولة ولألفراد الموا�ن�ن والمق�م�ن على أراضــــــــــــــ�ها، 

 فكان البّد من الذود عنه ��ل الوسائل المتاحة.

 المطلب الثاني
 الم�ار�ة اإلجرام�ة

 
شـــــخص واحد، �ما �م�ن أن �شـــــارك في ارتكابها عدة أشـــــخاص و�م�ن أن الجر�مة مم�ن أن ترتكب من قبل 

�قوموا جم�عهم �فعل واحد، �ما �م�ن أن تتعدد أدوارهم، و�قوم �ل منهم �فعل �ختلف عن فعل �اقي الشــــر�اء، 
 .13ولكنه ��ّون مع جم�ع الشر�اء المشروع اإلجرامي

م 52-44شــــار�ة اإلجرام�ة ضــــمن المواد(وقد ن�م المشــــّرع االتحاد� في قانون العقو�ات أح�ام الم ) ح�ث قســـّ
أما فاعل الجر�مة فهو  .المســـاهم�ن في الجر�مة إلى ثالث ف�ات: الفاعل، الشـــر�ك المباشـــر، الشـــر�ك �التســـبب

من ارتكبها وحده، في ح�ن أن الشـــــــر�ك المباشـــــــر هو من ارتكب الجر�مة مع غ�ره أو ارتكب عمدًا، عمًال من 
مة، أو سّخر غ�ره الرتكابها و�ان هذا الغ�ر غ�ر مسؤول جنائ�ًا أل� سبب، وعّد شر��ا األعمال الم�ونة للجر�

�التســــــــــــــبب من حّرض الغ�ر على ارتكابها  ووقعت بناء على ذلك التحر�ض، أو اتفق مع غ�ره على ارتكابها 
 فوقعت بناء على هذا االتفاق أو ساعد الفاعل عمدًا �أ� وس�لة على ارتكاب الجر�مة.

                                                           
للتوسع في أح�ام المشار�ة اإلجرام�ة راجع د. محمد شالل العاني، أح�ام القسم العام في القانون االتحاد� اإلماراتي،  - 13

. د. محمد السع�د عبد الفتاح، الوج�ز في شرح 231، ص2010دراسة تأص�ل�ة فقه�ة موازنة، اآلفاق المشرقة ناشرون، عمان 
، 2014عمان، ال�بعة األولى  القسم العام، اآلفاق المشرقة ناشرون، -لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة قانون العقو�ات االتحاد�

 .165ص
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ت المادة(وقد ع ) من قانون 47اقب المشــــّرع الشــــر�ك ســــواء �ان مباشــــرًا أم �التســــبب �عقو�ة واحدة، ح�ث نصــــّ
العقو�ات االتحاد� على أّنه:" من اشـــترك في جر�مة بوصـــفه شـــر��ا مباشـــرا أو متســـببًا عوقب �عقو�تها، ما لم 

 ينص القانون على خالف ذلك".

ة �أمن الدولة ســـّجل المشـــ ّرع �عض االســـتثناءات على هذه األح�ام العامة والســـ�ما المتعلقة وفي الجرائم الماســـّ
 نبّ�نها ف�ما يلي: 14منها �االشتراك �التسبب

:  األصــــــــــــل أّن التحر�ض على ارتكاب الجر�مة ُ�عّد صــــــــــــورة من اعتبار التحر�ض جر�مة قائمة بذاتها -أوالً 
عقو�ات االتحاد� واالســتثناء أّن المشــّرع في ) من قانون ال45صــور المشــار�ة اإلجرام�ة، وهو ما قّررته المادة(

ة �أمن الدولة، عّد التحر�ض جر�مة قائمة بذاتها وعاقب على التحر�ض �ســــــــلوك جرمي  �عض الجرائم الماســــــــّ
) من قانون 150. ونذ�ر على ســـــب�ل المثال المادة(15مســـــتقل، ول�س �صـــــورة من صـــــور المشـــــار�ة اإلجرام�ة

بها �اإلعدام "كّل من حّرض أ�ًا من منتســــبي القوات المســــلحة أو الشــــر�ة العقو�ات والتي عاقب المشــــّرع �موج
أو األجهزة األمن�ة في زمن الحرب على االنخرا� في خدمة أ� دولة أو خدمة جماعة معاد�ة أو تســــــــــــــعى 
لإلخالل �أمن الدولة أو ســــــــــهل لهم ذلك". فالتحر�ض هنا جر�مة مســــــــــتقلة قائمة بذاتها ول�ســــــــــت مرتب�ة �أ� 

أخر� و�بّرر هذا الخروج عن القاعدة العامة في التحر�ض، خ�ورة الجر�مة والســـــــ�ما لجهة الزمن الذ� جر�مٍة 
تقع ف�ه وهو زمن الحرب. ففي زمن الحرب تكون الدولة �حاجة إلى حشــــد �ل �اقاتها وجنودها وموا�ن�ها من 

غ�ة تقد�م الخدمات لدولة أجل �ســـــــــــب المعر�ة، و�التالي أ� تحر�ض لمنتســـــــــــبي الجهات التي حددتها المادة �
أخر� أو جماعة معاد�ة أو تســـــــعى لإلخالل �أمن الدولة، ف�ه إضـــــــرار شـــــــديد �أمن الدولة والتأث�ر على قوتها 

) التي عاقب المشـــــــــــّرع �موجبها 197وتعر�ضـــــــــــها للخ�ر �ســـــــــــبب التحر�ض على التخلي عنها. �ذلك المادة(
                                                           

دراسة مقارنة، رسالة  -للتوسع راجع د. فت�حة القورار�، المساهمة التبع�ة في القانون االتحاد� لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة -14
 . 2000د�توراه، جامعة اإلس�ندر�ة ، 

يتبنى ذات المنهج، المشّرع المصر� ح�ث �عتبر التحر�ض جر�مة مستقلة قائمة بذاتها، إذا �ان محل التحر�ض ارتكاب  - 15
). د. شر�� س�د �امل، شرح قانون العقو�ات القسم 172جنا�ات القتل أو النهب أو الحرق أو جنا�ات مخلة �أمن الح�ومة ( م

 .592، ص2013ة، ال�بعة األولى،العام، دار النهضة العر��ة، القاهر 

394



    س�اسة التشر�ع�ة الخاصة في مواجهة جرائم أمن الدولةال
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

396 
 

 تجاوز خمســــــــــمائة ألف درهم "كّل من حّرض غ�ره على �الحبس و�الغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال
ة �أمن الدولة الداخلي،  ن أمرًا �عّد جر�مة". وُتعّد هذه الجر�مة من الجرائم الماســــــــّ عدم االنق�اد للقوان�ن أو حســــــــّ
وقد قّدر المشــــــــــــــّرع خ�ورة عدم االنق�اد للقوان�ن على األمن الداخلي، فلم ��تف �عقاب من �خرج عن القانون؛ 

ّنما عاقب من �حّرض اآلخر�ن على الخروج عن القوان�ن وعدم االنص�اع لها أو ُ�جّمل لهم فكرة الخروج عن و�
 القانون �ارتكاب جر�مة. 

األصــــــــــــل أّن المشــــــــــــرّع االتحاد�  ال�عاقب على   العقاب على التحر�ض ولو لم يترتب عل�ه أ� أثر: -ثان�اً 
ت المادة( ) من قانون العقو�ات 45التحر�ض على الجر�مة إال إذا وقعت الجر�مة محل التحر�ض، ح�ث نصـــــــــّ

االتحاد� على أّنه: "ُ�عّد شـــــــر��ًا �التســـــــبب في الجر�مة: أوًال : من حّرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا 
لى أّن المشــــــــــــــّرع االتحاد�    لم �عرف التحر�ض أو المحّرض �ما فعلت �عض التحر�ض". ونشــــــــــــــ�ر هنا إ

. وقد عّرف �عض الفقه التحر�ض �أّنه: "توج�ه النشــــــــــــــا� 16التشــــــــــــــر�عات األخر�، �ما أنه لم �حدد وســــــــــــــائله
اإلجرامي المعنو� نحو إرادة الغ�ر توج�هــًا من شــــــــــــــــأنــه دفعهــا إلى ارتكــاب جر�مــة مع�نــة، وذلــك �خلق الفكرة 

ه: "الحمــل أو الــدفع إلى 17جرام�ــة، وهــذا هو اإل�عــاز أو إثــارتهــا أو تعز�زهــا"اإل . �مــا عّرفــه البعض اآلخر �ــأنــّ
.  واستثناء من هذا األصل �ان المشّرع �عاقب �موجب 18ارتكاب الجر�مة، وخلق التصم�م عل�ها لد� الفاعل"

م يترتــب عل�ــه أثر في �عض الجرائم ) من قــانون العقو�ــات االتحــاد� على التحر�ض، و�ن ل191نّص المــادة(

                                                           
) �قوله:" �عّد محرضًا من حمل أو حاول أن �حمل شخصًا آخر 216عّرف قانون العقو�ات السور� المحّرض في المادة( - 16

) من قانون العقو�ات األردني المحرض �قولها: �عّد محرضًا من 80/1�أ� وس�لة �انت على ارتكاب جر�مة"، �ما عّرفت المادة(
حاول أن �حمل شخصًا آخر على ارتكاب جر�مة �إع�ائه نقودًا أو بتقد�م هد�ة له أو �التأث�ر عل�ه �التهديد أو �الح�لة حمل أو 

 والخد�عة أو �استغالل النفوذ أو �إساءة االستعمال في ح�م الو��فة.
ئ�ة، رسالة د�توراه جامعة د. عبد الفتاح الص�في، االشتراك �التحر�ض ووضعه من الن�ر�ة العامة للمساهمة الجنا - 17

 .179، ص 1958اإلس�ندر�ة،
د. عالء ز�ي، االشتراك �التحر�ض واالتفاق والمساعدة في قانون العقو�ات، الم�تب الجامعي الحديث اإلس�ندر�ة، ال�بعة  - 18

 . 47، ص2014األولى، 
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ة �األمن الداخلي للدولة ، إال أّنه ألغى المادة المشــــار إل�ها، وأضــــاف مادة جديدة شــــملت العقاب على 19الماســــّ
ت المادة( ) على ما 14) م�ررًا (201التحر�ض في جرائم أمن الدولة جم�عها الخارجي والداخلي؛ ح�ث نصــــــــــــّ

ة �األمن الخارجي أو الداخلي للدولة، يلي:" �عاقب �ّل من حّرض على ارت كاب جر�مة من الجرائم الماســـــــــــــــّ
�العقو�ة المقررة للشــروع في الجر�مة التي حّرض على ارتكابها، إذا لم ينتج عن التحر�ض أثر". و�ذلك أصــبح 

ب التحر�ض على ارتكاب أ� جر�مة من جرائم أمن الدولة سواء الخارجي أو الداخلي معاقب عل�ه، و�ن لم يرت
ذلك التحر�ض أثر. وفي ذلك خروج تام عن قاعدة أســــــــــــــاســــــــــــــ�ة في قانون العقو�ات االتحاد� نجد مبرره في 
خ�ورة الجر�مة والخ�ورة اإلجرام�ة للجاني وأهم�ة المصــــــــلحة محل الحما�ة الجنائ�ة؛ إذ ال �م�ن للمشــــــــّرع أن 

لمجرد أن تحر�ضـــــه       لم  �ســـــمح لمن ســـــّولت له نفســـــه �التحر�ض ضـــــّد أمن الدولة أن يتفلت من العقاب
يترتب عل�ه أ� أثر.  ونحن بدورنا نتوّجه إلى المشـــــــــــــّرع الجنائي في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة؛ �ي �عمم 
هذا الح�م على جم�ع الجرائم �أن �عتبر التحر�ض على ارتكاب جنا�ة أو جنحة جر�مة قائمة بذاتها، دون أن 

جر�مــة محــل التحر�ض �مــا هو الحــال حــال�ــًا؛ ذلــك أّن المحرِّض �ق�ــامـه ير�� العقــاب على التحر�ض بوقوع ال
بتحر�ض الغ�ر على ارتكاب جر�مة ��ون قد عّبر عن خ�ورة إجرام�ة �ب�رة، و�جب على المشـــــــــــّرع أن �عاقبه 
و�واجه هذه الخ�ورة، وال �علق عقا�ه على مد� اســــــتجا�ة المحرَّض وارتكا�ه للجر�مة. ونشــــــ�ر هنا إلى موقف 

مشــّرع الســور� الذ� �عاقب على التحر�ض �جر�مة مســتقلة قائمة بذاتها، ح�ث تنّص الفقرة الثان�ة من المادة ال
)  من قانون العقو�ات الســــور� على أّنه: " إّن تبعة المحرِّض مســــتقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب 216(

 .20الجر�مة"، ح�ث ُ�عاقب المحّرض سواء لقي تحر�ضه قبوًال أم لم يلق

                                                           
على أنه:" �ل من  2016لعام  /7نون رقم/) من قانون العقو�ات االتحاد� والملغاة �موجب المرسوم �قا191نصت المادة ( -19

، 187، 186، 184، 183، 178، 177، 175، 174حرض على ارتكاب جر�مة من الجرائم المنصوص عل�ها في المواد(
) �عاقب �السجن مدة ال تز�د على خمس سنوات إذا لم 196، 195، 194، 193، 190، والفقرة الثالثة من المادة 189، 188

 تحر�ض أثر).يترتب على هذا ال
القسم العام م�بعة جامعة  -للتعمق في أح�ام التحر�ض في القانون السور� راجع د. عبود السراج، شرح قانون العقو�ات - 20

 .70وما يل�ها. الد�تور محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  391، ص2007دمشق، دمشق 
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) من قانون 45د المشـــــــّرع االتحاد� �موجب نّص المادة(حدّ  التوســـــع في أحوال االشـــــتراك �التســـــبب: -ثالثاً 
العقو�ات االتحاد� أحوال الشــــــــــر�ك �التســــــــــبب، والتي اشــــــــــتملت على التحر�ض ووقوع الجر�مة بناء على هذا 
التحر�ض، واالتفــاق على ارتكــاب الجر�مــة ووقوع الجر�مــة بنــاء على هــذا االتفــاق والمســــــــــــــــاعــدة على ارتكــاب 

 فعال. الجر�مة �أ� فعل من األ

في الجرائم الماّسة �أمن الدولة، أضاف المشّرع االتحاد� أحواًال أخر� للشر�ك �التسبب، نّصت عل�ها المادة  
ة 12) م�ررًا(201( )، ح�ث جاءت على النحو اآلتي: "�عاقب �اعتباره شــــــــــر��ا �التســــــــــبب في الجرائم الماســــــــــّ

 :21�األمن الخارجي أو الداخلي للدولة

 بنّ�ات الجاني وقّدم إل�ه إعانة أو وســــــ�لة للتع�ش أو ســــــ�نًا أو مأو� أو م�انا لالجتماع �ّل من �ان عالماً  -1
أو غ�ر ذلك من التســه�الت، و�ذلك �ّل من حمل رســائله أو ســّهل له البحث عن موضــوع الجر�مة أو إخفائه 

 أو نقله أو إبالغه.

 ر�مة أو تحصلت منها وهو �علم بذلك.�ّل من أخفى أش�اء استعملت أو أعدت لالستعمال في ارتكاب الج -2

�ّل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غّ�ر عمدًا، مســــــتندًا من شــــــأنه تســــــه�ل �شــــــف الجر�مة أو أدلتها أو  -3
 عقاب مرتكبها".

و�تحل�ل نّص المادة المشـــــــار إل�ها آنفًا نجد أنها تضـــــــمنت أفعاًال من شـــــــأنها، مســـــــاعدة الجاني في جرائم أمن 
 ف مراحلها: و�م�ن تقس�مها على النحو اآلتي:الدولة على اختال

                                                           
) من 12م�رر 201تعديال موضوع�ًا على المادة ( 2016لعام  /7/لم يدخل المشّرع االتحاد� �موجب المرسوم �قانون رقم - 21

) وأضافها برقم 171)، ولكن المشّرع ألغى المادة(171قانون العقو�ات؛ و�ّنما أدخل تعديًال ش�ل�ًا فق�، ح�ث �ان رقم المادة سا�قًا(
لعقو�ات، ح�ث �انت خ�ته تجم�ع ) إلى الفصل الثاني (م�رر) الذ� استحدثه في التعديل األخ�ر لقانون ا12م�رر 201(

األح�ام العامة لجرائم أمن الدولة في جزء محدد من قانون العقو�ات �عد أن �انت تلك األح�ام مبعثرة ضمن الجرائم الماسة �أمن 
 الدولة الخارجي والداخلي. 
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ومن ذلك تقد�م اإلعانة أو وســ�لة للتع�ش أو ســ�ن أو مأو�  أفعال سا�قة أو معاصرة الرتكاب الجر�مة: -أوالً 
أو م�ان لالجتماع، ح�ث أّن الجاني في هذه الحالة �قدم للفاعل المت�لبات األســـــاســـــ�ة له التي من شـــــأنها أن 

مهمته، وتجعله قادرا على البقاء �ع�دًا عن أيد� الســـــــل�ة. و�قصـــــــد بتقد�م اإلعانة �ل أوجه تســـــــّهل عل�ه أداء 
المســاعدة التي �حتاجها الجاني، �ما �قصــد بتقد�م وســ�لة للتع�ش تأم�ن مصــدر �ســب للجاني أ�ًا �ان �ضــمن 

لدولة و�ســـافر إلى له اســـتقرار مع�شـــته، �من يه�ئ لجاســـوس أجنبي عمًال يتكســـب منه ر�ثما ينهي مهمته في ا
دولته، أما تقد�م الســــ�ن أو المأو�، ف�قصــــد �ه تأم�ن م�ان �ق�م ف�ه الجاني �قضــــي ف�ه أوقات راحته، و�قصـــد 
بتقد�م م�ان لالجتماع، تأم�ن م�ان آمن �عقد ف�ه الجاني اجتماعاته التي �ســعى من ورائها إلى المســاس �أمن 

قد ذ�ر �عض أوجه تقد�م العون إال أّنه أحسن صنعًا ح�ن أ�لق  الدولة. وعلى الرغم من أّن المشّرع االتحاد�
وســـــائل العون �قوله".... أو غ�ر ذلك من التســـــه�الت"، و�التالي فإّن أ� مســـــاعدة تقدم للجاني في جرائم أمن 

ل الدولة، ُتعّد من قب�ل االشــتراك �التســبب. �ذلك فقد أورد المشــّرع صــورًا للمســاعدة المباشــرة للجاني �من �حم
رســـائله، و�قصـــد بذلك أن ��ون الشـــر�ك في هذه الحالة صـــلة وصـــل ب�ن الجاني وغ�ره، ف�وصـــل إل�هم رســـائل 
الجاني والتي من المم�ن أن تكون م�تو�ة أو غ�ر م�تو�ة، �ما �عّد من قب�ل أعمال المساعدة من �ف�د الجاني 

على ��ف�ة الحصـــــول على ســـــّر من �معلومات تســـــّهل عل�ه البحث عن موضـــــوع الجر�مة، �ما لو دّل الجاني 
أسرار الدفاع عن الدولة أو ��ف�ة نقله أو إبالغه. و��في لق�ام مسؤول�ة الشر�ك في هذه الحالة أن ��ون عالمًا 

 بن�ات الجاني، ولو لم ��ن عالمًا بتفاص�ل جر�مته.

ة لالستعمال في الجر�مة �من �خفي أش�اء استعملت أو �انت معدّ   أفعال الحقة على ارتكاب الجر�مة: -ثان�اً 
ة �أمن الدولة أو تحصــــــــلت منها، �إخفاء الســــــــالح المســــــــتعمل في الجر�مة أو الهاتف النقال أو جهاز  الماســــــــّ
الكومب�وتر الذ� اســـتعمل في ارتكاب الجر�مة، ح�ث إّن إخفاء مثل هذه األشـــ�اء من شـــأنه أن �ســـاعد الجاني 

ق�قات. �ذلك قد تتجسد المساعدة في إتالف أو اختالس أو على اإلفالت من العقاب، و�ؤد� إلى تضل�ل التح
إخفاء أو تغ��ر مســــــتند من شــــــأنه الكشــــــف عن الجر�مة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها، و�قصــــــد �اإلتالف إعدام 
الشــــــــيء، أّما االختالس فهو االســــــــت�الء عل�ه من خالل تغ��ر ن�ة ح�ازته �المو�ف الذ� �حوز مســــــــتندًا ف�ه 

ني، ف�ســــــــتولي عل�ه من أجل تضــــــــل�ل العدالة، في ح�ن �عني اإلخفاء مواراة الشــــــــيء ومنع معلومات عن الجا
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الغ�ر من الوصول إل�ه، أما تغ��ر المستند فقد ��ون �إنشاء مستند جديد ف�ه معلومات مغايرة للمستند األصلي 
لشر�ك �التسبب أن يتوافر أو �إدخال تغ��رات على المستند ذاته. وقد اشتر� المشّرع االتحاد� لق�ام مسؤول�ة ا

 . 22لد�ه القصد الجرمي �معنى أن �قدم على تقد�م المساعدة أ�ًا �انت عن علٍم و�رادة

) هي أخ�ر من أن �عّدها المشـــّرع االتحاد� مجرد 12) م�ررًا (201و�رأينا إّن األفعال التي تضـــمنتها المادة(
ة لد� الجاني الذ� �علم �أّن هنالك من �عتد� على أفعال اشـــتراك �التســـبب، �ما أّنها تدّل على خ�ورة إجرام�

أمن الدولة، و�قّدم له وســــــائل العون المختلفة ســــــواء الســــــا�قة أو المعاصــــــرة أو الالحقة على ارتكاب الجر�مة، 
 و�ان حر�ًا �المشّرع أن �عاقب عل�ها �جرائم مستقلة ن�رًا ألهم�ة محل الحما�ة الجنائ�ة أال وهو أمن الدولة.

 الثالثالمطلب 
 االتفاق الجنائي

�قصد �االتفاق الجنائي �صورة عامة، اتحاد إرادة شخص�ن أو أكثر على ارتكاب جر�مة من الجرائم، وتختلف 
التشــــــر�عات الجزائ�ة في موقفها من االتفاق الجنائي، فبعض التشــــــر�عات تعاقب على االتفاق الجنائي �جر�مة 

االتفاق الجنائي الخاص في الجرائم الماســــة �أمن الدولة، ومثال  مســــتقلة قائمة بذاتها إضــــافة إلى العقاب على

                                                           
 وما يل�ها. 47للتوسع راجع: د. مأمون سالمة، المرجع السابق، ص -22
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،  في ح�ن أن البعض اآلخر ال �عاقب على 24، وقانون العقو�ات الســـــــــــور� 23ذلك قانون العقو�ات المصـــــــــــر� 
االتفاق الجنائي �جر�مة مســـــتقلة قائمة بذاتها؛ وهو ما يتبناه المشـــــّرع االتحاد� في قانون العقو�ات. واســـــتثناء 

ذا األصـــــــل، فقد �ان المشـــــــّرع االتحاد� في قانون العقو�ات �عاقب على االتفاق الجنائي، إذا �ان محله من ه
)، 192) أو �عض الجرائم المحددة الماســـــة �أمن الدولة الداخلي (المادة172جرائم أمن الدولة الخارجي (المادة

، فقد ألغى المشـــــّرع 2016لعام  /7رقم /و�موجب التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات االتحاد� �المرســـــوم �قانون 
) المتعلقة 13) م�ررًا (201) المشــــــــــــــار إل�هما، وأضــــــــــــــاف المادة (192) و(172االتحاد� �ًال من المادت�ن(

 �االتفاق الجنائي ونّصها:

"�عاقب �السجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات �ّل من اشترك في اتفاق جنائي سواء �ان الغرض منه 
مة من الجرائم الماســة �األمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وســ�لة للوصــول إلى الغرض ارتكاب جر�

 المقصود من االتفاق الجنائي.

                                                           
) من قانون العقو�ات المصر� على أّنه:" يوجد اتفاق جنائي �لما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جنا�ة 48تنص المادة( -23

أو جنحة ما أو على األعمال المجهزة أو المسهلة الرتكابها، و�عتبر االتفاق جنائ�ًا سواء أكان الغرض منه جائزًا أم ال، إذا �ان 
الوسائل التي لوح�ت في الوصول إل�ه". والبد من اإلشارة هنا إلى أّن جر�مة االتفاق الجنائي من  ارتكاب الجنا�ات أو الجنح من

الجرائم التي أثارت ومازالت تث�ر جدًال واسعًا ب�ن فقهاء القانون الجنائي، وقد قضت المح�مة الدستور�ة العل�ا في مصر في ح�مها 
)، لال�الع 48ضائ�ة المح�مة الدستور�ة العل�ا �عدم دستور�ة نص المادة (ق 21لسنة  /114في القض�ة رقم/ 2001الصادر عام 

 على الح�م المشار إل�ه متاح على الرا�� اآلتي:
hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC.../Egypt-SCC-114-Y21.html  

ون العقو�ات، المرجع السابق، ص وراجع في هذا الصدد أ�ضًا د. عالء ز�ي، االشتراك �التحر�ض واالتفاق والمساعدة في قان
 .191فت�حة القورار�، المرجع السابق، ص وما �عد. د. 275

)، �ما عاقب على االتفاق الجنائي الذ� ��ون 325عاقب المشرّع السور� على جر�مة االتفاق الجنائي �موجب نص المادة( -24
. للتوسع راجع د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على ) تحت مسمى (المؤامرة)260محله جرائم أمن الدولة �موجب نص المادة (

. أ�ضًا د. سم�ر عال�ة، الوج�ز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، المؤسسة الجامع�ة 85أمن الدولة، المرجع السابق، ص
 .31. د. منال منجد، المرجع السابق، ص72ص 1999للدراسات والنشر والتوز�ع، ب�روت، ال�بعة األولى، 
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 و�عاقب �السجن المؤ�د، �ّل من �ان له شأن في إدارة حر�ة هذا االتفاق.

، ولم �قبل دعوته. ومع و�عاقب �الســـــــــجن المؤقت، �ّل من دعا آخر إلى االنضـــــــــمام إلى اتفاق من هذا القب�ل
ذلك إذا �ان الغرض من االتفاق، ارتكاب جر�مة مع�نة أو اتخاذها وســـــــــــــ�لة إلى الغرض المقصـــــــــــــود، و�انت 
عقو�ة الشروع في هذه الجر�مة أخف مّما نصت عل�ه الفقرات السا�قة فال توقع عقو�ة أشد من العقو�ة المقررة 

 لذلك الشروع.

الفقرات الثالث األولى، �ّل من �ادر من الجناة إلى إبالغ السل�ات المختصة و�عفى من العقو�ات المقررة في 
 �ق�ام االتفاق، ومن اشتر�وا ف�ه قبل البدء في ارتكاب أ�ة جر�مة من الجرائم المنصوص عل�ها".

 من خالل قراءة النص الســــــــابق نجد أّن المشــــــــّرع االتحاد� قد عاقب على ثالثة جرائم تتعلق �االتفاق الجنائي
هي: االشـــــــــــتراك �االتفاق الجنائي، إدارة حر�ة االتفاق الجنائي، دعوة الغ�ر لالنضـــــــــــمام إلى االتفاق الجنائي. 
و�دا�ة، البّد من اإلشـــــــــارة إلى أّن المشـــــــــّرع االتحاد� لم يورد في قانون العقو�ات تعر�فًا لالتفاق الجنائي تار�ًا 

االتفــاق الجنــائي �ـأنـّه:  تالقي إرادت�ن أو أكثر على األمر للفقــه والقضـــــــــــــــاء، وقـد عّرف �عض الفقــه الجنــائي 
 .25ارتكاب الجر�مة، و ذلك �عرض يتقدم �ه أحدهم يلقى قبوًال من الشخص اآلخر أو اآلخر�ن

 و�تحل�ل النص السابق نالح� اآلتي:

لمن شّدد المشّرع عقو�ة جر�مة االتفاق الجنائي، ح�ث أصبحت السجن المؤقت مدة ال تقّل عن عشر سنوات  
اشترك في اتفاق جنائي سواء �ان الغرض منه ارتكاب جر�مة من الجرائم الماسة �األمن الخارجي أو الداخلي 
للدولة أو اتخاذها وســ�لة للوصــول إلى الغرض المقصــود من االتفاق الجنائي، �عد أن �انت العقو�ة ســا�قًا هي 

ة �أمن الدولة الســــــــــــــجن المؤقت أو الحبس لمن اشــــــــــــــترك في اتفاق جنائي، محله جر� مة من الجرائم الماســــــــــــــّ

                                                           
 .280تعر�� الد�تور محمود نج�ب حسني، مشار إل�ه في �تاب الد�تور محمد شالل العاني، المرجع السابق، ص  - 25
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الخارجي، والســـــــجن لمدة ال تز�د على خمس ســـــــنوات لمن اشـــــــترك في اتفاق جنائي، محله جر�مة من الجرائم 
 ) والماّسة �أمن الدولة الداخلي.191المحددة في المادة(

ع من ن�اق االتفاق الجنائي، فأصـــبح معاقبًا عل�ه ســـوا ء �ان محله جر�مة من كما يالح� فإّن المشـــّرع قد وســـّ
 الجرائم الماّسة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، �عد أن �ان مقتصرًا على جرائم محددة.

كذلك فقد ألغى المشــــــــــــــّرع �التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات عقاب المحّرض في جر�مة االتفاق الجنائي، وقد 
التفاق الجنائي قبل تمامه ال �عد جر�مة حتى أحسن صنعًا في ذلك؛ ألن التحر�ض ال ��ون إال في جر�مة، وا

نقول بوجود التحر�ض، ح�ث �مّر االتفاق الجنائي �عّدة مراحل قبل انعقاده. وهذه المراحل هي مرحلة التحاور 
ة �أمن الدولة، ومن ثّم تحديد الجر�مة  والتشــــــــــــــاور وتبادل اآلراء والتعب�ر عن الرغبة في ارتكاب جر�مة ماســــــــــــــّ

االتفاق، وصــــــــــــوًال إلى اتحاد اإلرادات واتخاذ القرار الحاســــــــــــم بتنف�ذ الجر�مة محل االتفاق  وتحديد الغرض من
وعقد العزم على ذلك. ففي حال اســــــــــتجمع االتفاق هذه العناصــــــــــر، نكون أمام اتفاق جنائي معاقب عل�ه. أّما 

ما �شــ�ل مرحلة التفك�ر في مجرد تبادل اآلراء والتعب�ر عن الرغبات، فهو ال �صــل لدرجة االتفاق الجنائي؛ و�نّ 
ا �ــإلغــاء فكرة الجر�مــة أو �عقــد العزم على ارتكــابهــا ه �ــان من 26الجر�مــة والتي البــّد أن تنتهي، إمــّ . ونعتقــد أنــّ

األفضل لو عّرف المشّرع االتحاد� االتفاق الجنائي �ش�ل صر�ح محددا أر�انه وعناصره �ما هو شأن �عض 
ّن �عض التشــــــر�عات العر��ة ت�لق على االتفاق الجنائي في جرائم أمن التشــــــر�عات العر��ة. ونشــــــ�ر هنا إلى أ

، 1949) من قانون العقو�ات الصادر عام 260الدولة تسم�ة "المؤامرة"، ومن ذلك المشّرع السور� في المادة(
ئل والتي عّرفت المؤامرة على أمن الدولة �أّنها:"كل اتفاق تم ب�ن شـــــخصـــــ�ن أو أكثر على ارتكاب جنا�ة بوســـــا

 مع�نة".   

وف�ما يتعلق �العقاب على االتفاق الجنائي، فقد شـــــــــّدد المشـــــــــّرع االتحاد� في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات 
، عقو�ة االشــــــــتراك في االتفاق الجنائي �ح�ث أصــــــــبحت الســــــــجن المؤقت مدة ال تقل عن عشــــــــر 2016لعام 

                                                           
 .35د. منال مروان منجد، المرجع السابق، ص  -26
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االتفاق إلى الســـجن المؤ�د. �ما عاقب المشـــّرع ســـنوات، �ما شـــّدد عقو�ة من �ان له شـــأن في إدارة حر�ة هذا 
من دعا آخر إلى االنضــمام إلى اتفاق جنائي، ولم تقبل دعوته ســواء �ان محل دعوته اتفاق جنائي على أمن 
الدولة الخارجي أو الداخلي، في ح�ن أّن هذا الدعوة �انت مجرمة في قانون العقو�ات االتحاد� قبل التعديل 

ة �أمن الدولة الخارجي فق� (المادةفق�، إذا �ان محل اال ). �ما منح عذرًا معف�ًا من 172تفاق جر�مة ماســـــــــــــــّ
العقاب في حال �ادر أحد الجناة �إبالغ الســــــــل�ات المختصــــــــة �ق�ام االتفاق، ومن اشــــــــتر�وا ف�ه قبل البدء في 

الثاني من ارتكاب أ�ة جر�مة من الجرائم المنصـــــوص عل�ها. ونرجئ الخوض في هذا الموضـــــوع إلى الفصـــــل 
 البحث والمتعلق �قواعد العقاب الخاصة �جرائم أمن الدولة.

 المبحث الثاني
 قواعد العقاب ال�اصة �جرائم أمن الدولة

، بتعديل 2016لعام  /7لم ��تف المشـــــــــّرع في التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات �موجب المرســـــــــوم �قانون رقم/
ــدولــة،  ــدولــة، بــل نجــده أدخــل العــديــد من التعــديالت على جرائم أمن ال �عض قواعــد التجر�م في جرائم أمن ال

عقو�ات في جرائم أمن الدولة؛ نجد في تناولت قواعد العقاب. فباإلضافة إلى توجه المشّرع الواضح في تغل�� ال
التعديالت األخ�رة خروجًا واضـــــــحًا في جرائم أمن الدولة عن األح�ام العامة للعقاب، فنعرض في هذا المبحث 

 ألهم التعديالت التي تناولت قواعد العقاب. 
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 المطلب األول
 المؤ�دات الجزائ�ة

ة �أمن  الدولة المعّدلة في قانون العقو�ات االتحاد�  تجعلنا نتلمس إّن قراءًة متأن�ًة لنصــــــــــوص الجرائم الماســــــــــّ
توّجه المشّرع إلى تبّني س�اسة تشر�ع�ة خاصة في هذا النوع من الجرائم �النسبة للمؤ�دات الجزائ�ة. وقد تجلى 

 . 27ذلك في تغل�� العقو�ات من جهة، وفي تبني أح�ام استثنائ�ة ف�ما يتعلق �انقضاء العقو�ة من جهٍة ثان�ة

 الفرع األول
 تغل�� العقو�ات

ة �أمن الدولة  ة �أمن الدولة إلى نوع�ن: جرائم ماســــــّ م الجرائم الماســــــّ ســــــبق لنا القول أّن المشــــــّرع االتحاد� قســــــّ
ة �أمن الدولة الداخلي. وقد قرر المشــــــــــــــّرع لبعض هذه الجرائم عقو�ة اإلعدام ن�رًا  الخارجي، وجرائم ماســـــــــــــــّ

ان �عاقب �اإلعدام في �عض جرائم أمن الدولة الخارجي وهي: جر�مة التحاق لخ�ورتها على أمن الدولة، فك
)، والجرائم التي تؤثر في 149الموا�ن �القوات المسلحة لدولة معاد�ة أو �قوة مسلحة لجماعة معاد�ة للدولة (م

خوله إقل�م )، والتعامل مع العدو بتســـــه�ل د150والء القوات المســـــلحة أو قوتها والمنصـــــوص عل�ها في المادة(
) أو 154) التخابر مع العدو(151الدولة أو تســـــــل�مه أ� شـــــــيء أعّد للدفاع عن البالد أو �ســـــــتعمل في ذلك (

 ).158إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة (

كما �ان �عاقب �اإلعدام في �عض الجرائم الماســـــــــــــــة �أمن الدولة الداخلي وهي: محاولة قلب ن�ام الح�م أو 
)، 186، تأل�ف عصـــا�ة لمهاجمة الســـ�ان أو مقاومة رجال الســـل�ة العامة �الســـالح ()174االســـت�الء عل�ه (

                                                           
، 23،ص2005د. عبد اإلله النوا�سة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشر�ع األردني، دار وائل للنشر، ال�بعة األولى  - 27

 .97، ص1976د. محمد الفاضل، محاضرات في الجرائم الس�اس�ة، م�بعة جامعة دمشق، ال�بعة الثالثة 
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)، اســـتعمال المتفجرات في ارتكاب جر�مة من جرائم أمن الدولة الداخلي 187ترأس أو إدارة عصـــا�ة مســـلحة (
)194.( 

تعملها فق� في ومن هذه النصــــــوص نجد أّن المشــــــّرع االتحاد� �ان �قّنن في اســــــتعماله لعقو�ة اإلعدام، و�ســــــ
الجرائم األكثر خ�ورة �الخ�انة، والتجســــــس، ومحاولة قلب ن�ام الح�م، وتشــــــ��ل العصــــــا�ات المســــــلحة. وفي 
ع في تقر�ر عقو�ة اإلعدام �ح�ث شــــملت العديد من  التعديل األخ�ر لقانون العقو�ات، نالح� أّن المشــــّرع توســــّ

 -1عدام ونذ�ر منها على ســــــــب�ل المثال الجرائم اآلت�ة:الجرائم التي لم ��ن المشــــــــّرع �عاقب عل�ها ســــــــا�قا �اإل
 149ارتكاب فعل عمد� يؤد� إلى المســــــاس �ســــــ�ادة الدولة أو اســــــتقاللها أو وحدتها أو ســــــالمة أراضــــــ�ها(م 

إعانة  -3)، 2م�رر 149حمل الســــــــالح ضــــــــد الدولة أو الشــــــــروع في ذلك أو التحر�ض عل�ه( -2)، 1م�رر
)، 152ة أو تســــــعى لإلخالل �أمن الدولة �أن نقل إل�ه أخبارًا أو �ان مرشــــــدًا(مالعدو أو دولة أو جماعة معاد�

الســعي أو التخابر مع دولة أجنب�ة أو جماعة معاد�ة أو تســعى لإلخالل �أمن الدولة أو أحد مّمن �عملون  -4
التعد� على  -5)، 154لمصــــــلحتها لمعونتهما في عمل�اتهما الحر��ة أو اإلضــــــرار �العمل�ات الحر��ة للدولة(م

إفشـــــــاء المو�ف أو الم�لف �خدمة عامة أســـــــرار الدفاع عن الدولة زمن  -6)،158أســـــــرار الدفاع عن الدولة(
 ). 159الحرب(

و�رأينا أّنه على الرغم من أّن المجتمع الدولي والســــــــــــــ�ما تلك الدول التي تناهض عقو�ة اإلعدام  رّ�ما ينتقد 
و�ة اإلعدام إال أننا نؤ�د المشــّرع االتحاد� ف�ما ذهب إل�ه تمامًا. المشــّرع االتحاد� �ســبب توســعه في تقر�ر عق

فــأمن الــدولــة �جــب أن ��ون خ�ــًا أحمرًا ال يتجرأ أحــد على االقتراب منــه  ذلــك أّن المصــــــــــــــلحــة التي �حم�هـا 
القانون في جرائم أمن الدولة ل�ســــــــت مصــــــــلحة شــــــــخصــــــــ�ة، بل هي مصــــــــلحة عامة تشــــــــمل أمن البالد وأمن 

من المق�م�ن ومصــــــــــــــالح الدولة قا�بًة، فأ� تهاون ف�ها �عّد خ�رًا على ��ان الدولة واســــــــــــــتقرارها الموا�ن�ن وأ
واســتقاللها واســتمرار�تها. �ما أّن العالم �صــورة عامة والشــرق األوســ� �صــورة خاصــة �مّر �مرحلة خ��رة، فكّل 

المســلحة المعاد�ة؛ لذا �ان  يوم نســمع عن دول فقدت األمن وأصــبحت مســتنقعًا لإلرهاب واإلجرام والعصــا�ات
 البّد من مواجهة أّ� سلوك �مثل خ�رًا على أمن الدولة �العقو�ات الرادعة الزاجرة التي تق�ع يد المعتد�.
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كما تجلى تغل�� العقو�ات في استبدال عقو�ة الحبس �عقو�ة السجن المؤقت في �عض الجرائم  �ما هو الحال 
اء دار للعبادة أو للتعل�م الديني في الدولة أو تأســــ�ســــهما أو تن��مهما م�رر) التي تجرم إنشــــ 181في المادة( 

) التي تجرم االشــــتراك في تجمهر 1م�رر 197أو إدارتهما  دون ترخ�ص من الســــل�ات المختصــــة، والمادة (
) التي تجرم نشـــــر معلومات أو أخبار من شـــــأنها تعر�ض 2م�رر197لمنع تنف�ذ القوان�ن أو تع��له، والمادة (

) التي تجرم التحر�ض على �غض �ائفة من الناس 198ن الدولة للخ�ر أو المساس �الن�ام العام، والمادة(أم
أو ازدراءها، �ما تّم اســــــتبدال عقو�ة الســــــجن المؤقت �عقو�ة الســــــجن المؤ�د في �عض الجرائم، �ما هو الحال 

فـــــــاع عن الـــــــدولـــــــة               ) التي تجرم أفعـــــــاًال مختلفـــــــة تشــــــــــــــ�ـــــــل اعتـــــــداء على أســــــــــــــرار الـــــــد160في المـــــــادة(
ة �أمن الدولة، مح�ور نشــــــــــــــرها أو إذاعتها، 169والمادة( ) التي تجرم تســــــــــــــر�ب أخبار أو معلومات ماســـــــــــــــّ
) التي تجرم حمل رئ�س الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئ�س المجلس الو�ني االتحاد� أو 178والمادة(

لى أداء عمل أو االمتناع عنه �العنف أو التهديد، والمادة أحد أعضـــــائه أو أحد أعضـــــاء الســـــل�ة القضـــــائ�ة ع
) التي تجرم تع��ل أوامر الح�ومة، �ما شــــمل تغل�� العقو�ات الغرامات، ح�ث أضــــاف المشــــّرع عقو�ة 184(

 الغرامة في �عض األح�ان، �ما رفع مقدار الغرامة المتوجبة في حاالت أخر�.

ات الجزائ�ة شـــــمل أ�ضـــــا التداب�ر الجنائ�ة وتحديدًا تدب�ر اإل�عاد، ح�ث والبّد من اإلشـــــارة إلى أّن تعديل المؤ�د
) إلى األح�ام العامة في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي 7) م�ررًا(201أضــــــــــاف المشــــــــــّرع نّص المادة (

ة �أمن الدولة الخارجي     أو الداخلي �ســــــــتوجب إ�عاد المح ها:" �ّل ح�م �اإلدانة في جر�مة ماســــــــّ �وم ونصــــــــّ
جنائ�ة أو  -، فأ�ًا �انت العقو�ة المح�وم بها على الجاني28عل�ه من الدولة �عد انقضــــــاء العقو�ة المح�وم بها"

 ��ون إ�عاده من البالد وجو��ًا. -جنح�ة الوصف

                                                           
فبعد  2016لعام  /7ونش�ر هنا إلى أن المشّرع االتحاد� عّدل أح�ام تدب�ر اإل�عاد من البالد �موجب المرسوم �قانون رقم / - 28

اإل�عاد في الجرائم الواقعة على العرض، أصبح اإل�عاد وجو��ًا في الجنا�ات المعاقب  أن �ان اإل�عاد من البالد جواز�ا �استثناء
قانون عقو�ات اتحاد�). د. منال مروان منجد،  121عل�ها �عقو�ة مق�دة للحر�ة، إضافة إلى الجرائم الواقعة على العرض (المادة 

، 2016لعام  /7�ر، وفقًا آلخر التعديالت �موجب المرسوم �قانون رقم/العقو�ة والتدب -دراسة تحل�ل�ة للن�ر�ة العامة للجزاء الجنائي
 .99، ص2017أكاد�م�ة العلوم الشر��ة، الشارقة 
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 الفرع الثاني
 أسباب انقضاء العقو�ة

ّل هذا الح�م محلها ��ل األصــــــل أّن صــــــدور الح�م الباّت في الدعو� الجزائ�ة يؤد� إلى انقضــــــائها �ح�ث �ح
آثاره ومفاع�له القانون�ة. �ما أّن األصل أّن العقو�ة التي يتضمنها الح�م الباّت تنقضي �التنف�ذ، ومع ذلك فإّن 
التنف�ذ ل�س هو الســـــــب�ل الوح�د النقضـــــــاء العقو�ة، بل من المم�ن انقضـــــــاؤها �أســـــــباب أخر� �مضـــــــي المدة 

الخاص أو بنجاح مدة التجر�ة في حالة اإلفراج المب�ر عن المح�وم عل�ه (التقادم) أو العفو الشــــــامل أو العفو 
 . 29أو نجاح مدة التجر�ة في حالة وقف تنف�ذ العقو�ة

ة �أمن الدولة الخارجي والداخلي، �ّرس المشــّرع الجزائي اســتثناءات على هذا األصــل، ح�ث  في الجرائم الماســّ
ت عل�ه الفقرة (قّرر أّن العقو�ة ال تنقضــي إال �التنف�ذ الت ) 2ام أو �العفو الشــامل أو العفو الخاص وهو ما نصــّ

) من قانون العقو�ات المعّدل، ح�ث جاء ف�ها:" ال تســــــــق� العقو�ة المح�وم بها في 8) م�ررًا(201من المادة (
خاص". الجرائم الماســـــــــــــــة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي إال �التنف�ذ التام أو �العفو الشـــــــــــــــامل أو �العفو ال

ة �أمن  و�التالي يتبّ�ن لنا من خالل النّص الســابق أّن المشــّرع حصــر أســباب انقضــاء العقو�ة في الجرائم الماســّ
الدولة في ثالثة أســــــباب فق� هي: التنف�ذ التام، العفو الشــــــامل، العفو الخاص. و�ترتب على ذلك أّن العقو�ات 

�الرغم من عدم وجود نّص صـــر�ح �ما هو الحال في  الصـــادرة في جرائم أمن الدولة ال تنقضـــي �مضـــي المّدة
) على أّنه:" 8) م�ررًا(201) من المادة (1انقضــــــاء الدعو� الجزائ�ة، ح�ث أّكد المشــــــّرع االتحاد� في الفقرة (

ال تنقضي الدعو� الجزائ�ة في الجرائم الماّسة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي �مضي المدة". �ما ال تنقضي 

                                                           
للتوسع د. محمود نج�ب حسني ، شرح قانون العقو�ات القسم العام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوق�ة، ب�روت،  -29

حمد علي القضاة، شرح قانون العقو�ات االتحاد� االماراتي، القسم العام، الجزاء ، د. مؤ�د م1185ال�بعة الثالثة، د.ت، ص 
، أ�ضًا د. خالد حامد مص�فى، الن�ر�ة العامة للجزاء الجنائي، اآلفاق 166، ص2014الجنائي، م�تبة الجامعة، الشارقة، 

 وما �عدها. 233، ص2012المشرقة ناشرون، عمان، 
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نجاح مدة التجر�ة في اإلفراج المب�ر؛ ألّن المشـــــــــــّرع ح�ر اإلفراج المبّ�ر في األح�ام الصـــــــــــادرة في العقو�ة ب
) على أّنه:"ال تخضع العقو�ات 8) م�ررًا (201) من المادة(3الجرائم الماّسة �أمن الدولة، ح�ث نّصت الفقرة (

أو الداخلي لإلفراج المبّ�ر المنصوص عل�ه المقّ�دة للحر�ة المح�وم بها في جر�مة ماّسة �أمن الدولة الخارجي 
 في قانون تن��م المنشآت العقاب�ة النافذ أو في أ� تشر�ع آخر".

و�ذا �ان المشـــــّرع قد أعلن عن موقفه صـــــراحًة ف�ما يتعلق �اإلفراج المب�ر، وضـــــمنًا ف�ما يتعلق �مضـــــي المدة، 
ة فالســــــــؤال الذ� ��رح نفســــــــه، ماذا عن وقف تنف�ذ العقو�ة؟ وهل �ج وز وقف تنف�ذ العقو�ة في الجرائم الماســــــــّ

�أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، الســــــ�ما أّن وقف التنف�ذ له �ب�عته الخاصــــــة؛ إذ �عّد من أســــــباب انقضــــــاء 
 ؟30العقو�ة وانقضاء الح�م مًعا، ول�س من أسباب انقضاء العقو�ة فحسب

ة �أمن الدولة إلى وقف تنف�ذ والحق�قة أّن المشـــّرع االتحاد� لم يت�رق ضـــمن األح�ام العا مة في الجرائم الماســـّ
العقو�ة، و�التالي فإّن وقف تنف�ذ العقو�ة يبقى خاضــــــعا لألح�ام العامة في قانون العقو�ات المنصــــــوص عل�ها 

). و�ترتب على ذلك أّنه إذا أصــــــــدر القاضــــــــي ح�مه مع وقف التنف�ذ، ومضــــــــى على 86-83ضــــــــمن المواد(
ث ســــنوات دون أن يتوفر ســــبب من أســــباب إلغاء وقف التنف�ذ، اعتبر الح�م �أن لم صــــ�رورة الح�م نهائً�ا ثال

ة �أمن الدولة،  ��ن. ونر� أّن على المشــــــّرع أن يبّ�ن موقفه صــــــراحًة من وقف تنف�ذ العقو�ة في الجرائم الماســــــّ
ة �أمن الدولة و�بقى على ســــــــ�اســــــــته االســــــــتثنائ�ة �ح�ث ال ��ون هنالك وقف لتنف�ذ العقو�ة في الجرائم الماســــــــّ 

 الخارجي والداخلي؛ ن�ًرا لخ�ورتها وأهم�ة الحق المعتد� عل�ه.

 

                                                           
تعل�ق تنف�ذ عقو�ة على شر� موقف، خالل مدة تجر�ة �حددها القانون، فإذا انقضت هذه المدة  �قصد بوقف تنف�ذ العقو�ة - 30

دون أن يرتكب المح�وم عل�ه جر�مة أخر� خاللها، فإّن الح�م �اإلدانة �عتبر �أن لم ��ن. د. أحمد عبد ال�اهر، القوان�ن الجنائ�ة 
، وللتوسع راجع د. عبد الرحمن خلفي 557، ص2011ة، ال�بعة األولى الخاصة، الن�ر�ة العامة، دار النهضة العر��ة، القاهر 

 .2015دراسة فقه�ة تحل�ل�ة تأص�ل�ة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ال�بعة األولى،  -وآخرون، العقو�ات البديلة
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 المطلب الثاني
 األعذار وال�روف المعف�ة والم�ففة

األصــــل في العقو�ة أن تكون محددة بنوعها ومقدارها ضــــمن النص القانوني، و�لتزم القاضــــي الجزائي بت�ب�ق 
ولكن التشـــــــــر�عات العقاب�ة الحديثة تأثرت �مبدأ تفر�د العقاب الذ� النّص على ما �عرض عل�ه من القضـــــــــا�ا، 

�منح القاضـــــي الجزائي ســـــل�ة في تخف�ف العقو�ة أو تشـــــديدها  �غ�ة تحق�ق المالءمة ب�ن العقو�ة التي �قّررها 
 .31المشّرع من جهة، و��ن ال�روف الواقع�ة للحالة المعروضة عل�ه من جهة أخر� 

اد� في قانون العقو�ات مبدأ تفر�د العقاب، فنّص على أســـباب تخف�ف وأســـباب تشـــديد وقد تبّنى المشـــّرع االتح
 للعقو�ة، منها ما هو عام �سر� على جم�ع الجرائم، ومنها ما هو خاص بنوع محدد من الجرائم.

ة �أمن الدولة الخارجي والداخلي، �ان للمشـــــّرع االتحاد� أح�امه الخاصـــــة المتعلقة بتخ ف�ف في الجرائم الماســـــّ
 العقو�ة واإلعفاء منها على النحو التالي:

 تض��ق نطاق تطب�ق األعذار الم�ففة العامة واألسباب الم�ففة التقدير�ة:  -1

) من قانون 98-96نّ�م المشـــّرع االتحاد� أح�ام األعذار واألســـباب المخففة للعقو�ة ضـــمن نصـــوص المواد(
ت المادة( األعذار المخففة، حداثة ســن المجرم أو ارتكاب الجر�مة  ) على أّنه:"�عّد من96العقو�ات، ح�ث نصــّ

) أثر 97لبواعث غ�ر شـــــر�رة أو بناء على اســـــتفزاز خ��ر صـــــدر من المجني عل�ه �غ�ر حق". و�ّ�نت المادة(
ت على أّنه:"إذا توفر عذر مخفف في جنا�ة عقو�تها اإلعدام،  توافر العذر المخفف على العقو�ة، ح�ث نصــــــــــــّ

                                                           
، 2008وز�ع، األردن، ال�بعة األولى دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و الت -د. أكرم نشأت ابراه�م، الس�اسة الجنائ�ة - 31

، 1970وما �عدها. د. حسن�ن ابراه�م صالح عب�د، الن�ر�ة العامة لل�روف المخففة، رسالة د�توراه حقوق القاهرة،  137ص
 .115ص
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الســــــــــجن المؤ�د أو المؤقت أو إلى الحبس الذ� ال تقل مدته عن ســــــــــنة، فإذا �انت عقو�تها  نزلت العقو�ة إلى
الســجن المؤ�د نزلت العقو�ة إلى الســجن المؤقت أو إلى الحبس الذ� ال تقل مدته عن ســتة أشــهر، فإذا �انت 

له ما لم ينّص عقو�تها الســــــــجن المؤقت نزلت إلى عقو�ة الحبس الذ� ال تقل مدته عن ثالثة أشــــــــهر؛ وذلك �
ت على 98القانون على خالفه". �ما تضــــــــمنت المادة( ) أح�ام ت�ب�ق األســــــــباب المخففة التقدير�ة ح�ث نصــــــــّ

أّنه:"إذا رأت المح�مة في جنا�ة أّن �روف الجر�مة أو المجرم تســــــــــــــتدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقو�ة 
 المقررة للجنا�ة على الوجه اآلتي:

 المقررة للجنا�ة هي اإلعدام، جاز إنزالها إلى السجن المؤ�د أو المؤقت.إذا �انت العقو�ة  -أ

إذا �انت العقو�ة المقررة للجنا�ة هي الســجن المؤ�د، جاز إنزالها إلى الســجن المؤقت أو الحبس الذ� ال  -ب 
 تقل مدته عن ستة أشهر. 

إلى الحبس الذ� ال تقل مدته عن ثالثة إذا �انت العقو�ة المقررة للجنا�ة هي السجن المؤقت، جاز إنزالها  -ج
 أشهر".

ت المادة ( ة �أمن الدولة عن القواعد الســـا�قة، ح�ث نصـــّ ) 6) م�ررًا (201وقد خرج المشـــّرع في الجرائم الماســـّ
) من هذا القانون عند الح�م �اإلدانة في جر�مة 98)، و(97)، و(96على أّنه: "ال �جوز ت�ب�ق أح�ام المواد(

ة �األمن الخارجي أو الداخلي للدولة، عدا الجنا�ات المعاقب عل�ها �اإلعدام أو الســــــــــــــجن من الجرائم  الماســــــــــــــّ
المؤ�د، ف�جوز النزول �عقو�ة اإلعدام إلى الســـــــجن المؤ�د والنزول �عقو�ة الســـــــجن المؤ�د إلى الســـــــجن المؤقت 

واألســـباب المخففة إلى الذ� ال تقل مدته عن عشـــر ســـنوات". ح�ث ضـــّ�ق المشـــّرع من ن�اق ت�ب�ق األعذار 
 .32أ�عد الحدود

 

                                                           
 .548الد�تور أحمد عبد ال�اهر، المرجع السابق، ص  - 32
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 العذر ال�اص في الجرائم الماّسة �أمن الدولة: -2

ة �أمن الدولة �عذر قانوني خاص �م�ن أن ��ون معف�ًا أو مخففًا  خّص المشــــــــــــــّرع االتحاد� الجرائم الماســـــــــــــــّ
ت المادة ( من النائب العام  ) على ما يلي:" تح�م المح�مة بناء على �لب9) م�ررا(201للعقو�ة، ح�ث نصــــــّ

أو من تلقاء نفســــــــــــها، بتخف�ف العقو�ة أو اإلعفاء منها، عّمن أدلى من الجناة إلى الســــــــــــل�ات القضــــــــــــائ�ة أو 
اإلدار�ة �معلومات تتعلق �أ� جر�مة ماّسة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، متى أد� ذلك إلى الكشف عنها 

أحدهم". أّما عن شــــــــــرو� االســــــــــتفادة من العذر الخاص في أو عن مرتكب�ها أو إثباتها عل�هم أو القبض على 
 الجرائم الماسة �أمن الدولة فهي: 

 إدالء الجاني �معلومات تتعلق �جر�مة ماّسة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. -1

 أن ��ون هذا اإلدالء موجها إلى السل�ات القضائ�ة أو اإلدار�ة. -2

دة، ومن شــــــأنها الكشــــــف عن الجر�مة أو مرتكب�ها أو إثباتها عل�هم أو أن تكون المعلومات المدلى بها مف� -3
 القبض على أحدهم.

فإذا توافرت الشــــــــرو� الســــــــا�قة، فإّن المح�مة تح�م بناء على �لب النائب العام أو من تلقاء نفســــــــها بتخف�ف 
 العقو�ة أو اإلعفاء منها.

والبّد من اإلشــــــــــارة هنا إلى أّن المشــــــــــرع االتحاد� قد لجأ إلى العذر المعفي أو المخفف في حال اإلبالغ عن 
جرائم أمن الدولة �قصــد تشــج�ع الجناة على الرجوع عن الجر�مة، وفتح �اب التو�ة أمامهم؛ وذلك �عد أن قارن 

 ب�ن المنفعة المحققة من اإلبالغ و��ن إنزال العقاب �الجاني. 
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 ):13) م�ررًا(201العذر المعفي ال�اص في جر�مة االتفاق الجنائي في جرائم أمن الدولة (م  -3

منح المشّرع عذرًا معف�ًا من العقاب للجاني في جر�مة االتفاق الجنائي، إذا �ادر إلى إبالغ السل�ات المختصة 
 .33الجرائم المنصوص عل�ها�ق�ام االتفاق ومن اشتر�وا ف�ه، قبل البدء في ارتكاب أ�ة جر�مة من 

ت المادة( ) في فقرتها األخ�رة على أّنه: "...و�عفى من العقو�ات المقررة في الفقرات 13)م�ررا(201ح�ث نصـــّ
الثالث األولى، �ّل من �ادر من الجناة إلى إبالغ الســـــــل�ات المختصـــــــة �ق�ام االتفاق ومن اشـــــــتر�وا ف�ه، قبل 

 م المنصوص عل�ها".البدء في ارتكاب أ�ة جر�مة من الجرائ

) 13) م�ررًا(201)، والمادة (9) م�ررًا(201ونالح� أن العذر الخاص الذ� قّرره المشـــّرع في �ل من المادة(
ينبع من مصـــلحة المشـــرع في الكشـــف عن الجرائم الماســـة �أمن الدولة، فالمشـــّرع يوازن ب�ن مصـــلحة المجتمع 

لجاني، و�غّلب مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم في الكشف عن الجر�مة والمنفعة المحققة من عقاب ا
ة �أمن الدولة والحد من خ�رها؛ لذلك فهو �فتح �اب التو�ة  للجاني الذ� �قوم �اإلدالء �معلومات عن  الماســـــــــــّ
ة �أمن الدولة أو �اإلبالغ عن جر�مة االتفاق الجنائي �حســــب الحال. ونشــــ�ر هنا إلى أّن المشــــّرع  جر�مة ماســــّ

إلمارات العر��ة ينتهج هذه السـ�اسـة عمومًا، ح�ث �شـّجع الجناة على الرجوع عن جرائمهم من خالل في دولة ا
منحهم األعذار المخففة، بل والمعف�ة في �عض األحوال. ونذ�ر على ســــــــــــــب�ل المثال قانون م�افحة الجرائم 

 معف�ًا من العقاب للجاني في اإلرهاب�ة االتحاد�، فعلى الرغم من خ�ورة هذه الجرائم نجد المشـــــــــّرع �منح عذراً 
جر�مة االتفاق الجنائي التي محلها ارتكاب جر�مة إرهاب�ة أو اتخاذها وســ�لة للوصــول إلى الغرض من االتفاق 

                                                           
�ل المثال قانون العقو�ات السور�، ح�ث منح المشّرع السور� تتبنى أغلب التشر�عات العر��ة هذا النهج، ونذ�ر على سب - 33

). د. منال مروان 262عذرا محًال من العقاب للمتآمر على أمن الدولة الذ� يبلغ عن المؤامرة قبل البدء �أ� فعل مه�ئ للتنف�ذ( م
شورات جامعة حلب، �ل�ة الحقوق، ، د. عبد القادر الش�خ، شرح قانون العقو�ات  القسم الخاص، من55منجد، المرجع السابق ص

 . 40، ص2006
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الجنائي، إذا �ادر إلى إبالغ الســـــــل�ات المختصـــــــة �ق�ام االتفاق ومن اشـــــــتر�وا ف�ه، قبل البدء في ارتكاب أ� 
 .34جر�مة من الجرائم المنصوص عل�ها

 :35العذر المعفي ال�اص ألسباب عائل�ة -4

تقديرًا من المشــــّرع للروا�� األســــر�ة والعائل�ة، وحرصــــا على مصــــلحة األســــرة، فقد منح عذرًا معف�ًا خاصــــًا من 
 العقاب في الجرائم الماسة �أمن الدولة في حالت�ن:

 جر�مة االمتناع عن التبل�غ عن جر�مة ماّسة �أمن الدولة: -1

ة 15) م�ررا(201المشـــــــــّرع �موجب نّص المادة(فرض  ) على �ّل من علم �ارتكاب جر�مة من الجرائم الماســـــــــّ
ت  �األمن الخارجي أو الداخلي للدولة واجب التبل�غ عنها و�ال وقع تحت �ائلة العقو�ة الجزائ�ة، ح�ث نصـــــــــــــــّ

ة �األمن الخارجي  أو الداخلي للدولة، ولم يبادر على اآلتي:" �ّل من علم �ارتكاب جر�مة من الجرائم الماســــــــــــــّ
إلى إبالغ الســــــل�ات المختصــــــة؛ �عاقب �عقو�ة الشــــــروع لتلك الجر�مة". وقد قّدر المشــــــّرع أّن أحدًا من أقر�اء 
الجاني �م�ن أن �علم �اشــــتراك قر�به في جر�مة ماســــة �أمن الدولة، وســــوف ��ون من المســــتح�ل عل�ه التبل�غ 

ًا أو أخًا أو من أفراد األســـرة المقر��ن، �ما أّن التبل�غ في هذه ال�روف يؤد� عنه الســـ�ما إذا �ان ابنًا أو حف�د
ت الفقرة الثان�ة  إلى مشـــ�الت عائل�ة تؤثر في اســـتقرار المجتمع وأمنه؛ لذلك قرر إعفاءه من العقو�ة ح�ث نصـــّ

بالغ زوًجا للجاني أو من المادة المشـــــار إل�ها على أّنه:"و�جوز اإلعفاء من العقو�ة، إذا �ان من امتنع عن اإل
 أحد أقار�ه أو أصهاره حتى الدرجة الرا�عة".

والبّد من اإلشــارة هنا إلى أنّه على الرغم من أّن المشــّرع االتحاد�، قد قّرر لجر�مة االمتناع عن التبل�غ عقو�ة 
اع عن التبل�غ الشــــــــــــــروع في الجر�مة التي علم بها الجاني وامتنع عن اإلبالغ عنها، فإّن عقو�ة جر�مة االمتن

                                                           
 .2014) لعام 7) من قانون م�افحة الجرائم اإلرهاب�ة االتحاد� الصادر �المرسوم �قانون رقم(28المادة( -34
األولى، للتوسع راجع : عبد العز�ز سل�مان الحوشان، القرا�ة وأثرها على الجر�مة والعقو�ة، منشورات الحلبي الحقوق�ة ال�بعة  -35

2006. 
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غ�ر محددة �شــ�ل ق�عي؛ بل تختلف �حســب الجر�مة التي تّم االمتناع عن اإلبالغ عنها إال أّن االمتناع عن 
التبل�غ عن جر�مة ماّسة �أمن الدولة �عّد جر�مة قائمة بذاتها م�تملة العناصر يتألف ر�نها الماد� من السلوك 

الغ مع وجود واجب قانوني عام �قضــي �ضــرورة اإلبالغ الســلبي الذ� صــدر من الجاني ح�ث أحجم عن اإلب
عن أ� جر�مة ماســـــــــة �أمن الدولة، وال يت�لب ق�ام هذه الجر�مة وقوع نت�جة جرم�ة. فهي من جرائم الســـــــــلوك 
المحض التي �عاقب ف�ها المشّرع لمجرد ارتكاب السلوك الجرمي، والبد لق�ام الجر�مة من توافر القصد الجنائي 

عناصــره العلم واإلرادة؛ إذ أّن ما ين�بق على الجرائم اإل�جاب�ة ين�بق على الجرائم الســلب�ة أ�ضــًا لد� الجاني و 
ة �أمن الدولة، وأّن من واجبه اإلبالغ عنها  أ� البد أن ��ون عالمًا أّن ما وصـــــــــل إلى علمه هو جر�مة ماســـــــــّ

للــدافع الــذ� دفعــه إلى االمتنــاع عن . وال أهم�ــة �عــد ذلــك 36وأن تتجــه إرادتــه إلى االمتنــاع عن التبل�غ عنهــا
، وهو ما 37التبل�غ، ح�ث أّن الدافع ال يؤثر على ق�ام المســـؤول�ة الجزائ�ة، و�قتصـــر تأث�ره على العقو�ة فحســـب

ها:" ال �عتّد �الباعث على ارتكاب الجر�مة ما لم ينّص 40أكدته المادة( ) من قانون العقو�ات االتحاد� بنصـــــــــــّ
 .القانون على خالف ذلك".

 :جر�مة االشتراك �التسبب في الجرائم الماّسة �األمن ال�ارجي أو الداخلي للدولة -2

 ) على النحو اآلتي: 12) م�ررًا (201وقد حّدد المشرّع أحوال الشر�ك �التسبب �موجب نّص المادة( 
� أو م�انًا لالجتماع �ّل من �ان عالمًا بنّ�ات الجاني وقّدم إل�ه إعانة أو وســــــ�لة للتعّ�ش أو ســــــ�نًا أو مأو  -1

أو غ�ر ذلك من التســه�الت، و�ذلك �ّل من حمل رســائله أو ســّهل له البحث عن موضــوع الجر�مة أو إخفائه 
 أو نقله أو إبالغه.

 �ّل من أخفى أش�اء استعملت أو أعّدت لالستعمال في ارتكاب الجر�مة أو تحصلت منها وهو �علم بذلك. -2

                                                           
د. محمود نج�ب حسني، الن�ر�ة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأص�ل�ة مقارنة للر�ن المعنو� في الجرائم العمد�ة، دار   36

 .54، ص1988النهضة العر��ة، القاهرة، ال�بعة الثالثة 
 .187د. محمود نج�ب حسني، الن�ر�ة العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص  - 37
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خفى أو غّ�ر عمدًا مســــــتندًا، من شــــــأنه تســــــه�ل �شــــــف الجر�مة أو أدلتها أو �ّل من أتلف أو اختلس أو أ -3
 عقاب مرتكبها.

وقد منح المشــــــــــــرع عذرًا معف�ًا من العقاب ألقارب الجاني وأصــــــــــــهاره إلى الدرجة الرا�عة إذا لم ��ونوا معاقب�ن 
 بنص آخر في القانون. 

عذر معٍف جوازا ول�س وجو�ا  و�التالي يبقى منح  ونشــــ�ر هنا إلى أّن العذر المعفي المتعلق �صــــلة القرا�ة هو
هذا العذر أو منعه مرتب�ًا �الســـــــــــل�ة التقدير�ة للقاضـــــــــــي الذ� له الكلمة األخ�رة في المنح أو المنع �حســـــــــــب 

 �روف الدعو� ومال�ساتها.
ك �التســّبب ونحن ال نتفق مع المشــّرع في منحه عذرا معف�ا من العقاب للشــر�ك �التســّبب، ذلك أّن أحوال الشــر�

تشـــ�ر إلى توافر القصـــد الجرمي لد�ه، وهو قصـــد تقد�م العون وتســـه�ل مهمة الجاني في الجرائم الماســـة �أمن 
ونر� أّن هذه الصـور تصـلح ألن تشـ�ل  -�ما أشـرنا سـا�قا -الدولة، �ما ال نتفق مع صـور االشـتراك �التسـّبب

ة ومصـــــالحها، ونر� أن �قوم المشـــــّرع �إلغاء العذر جرائم قائمة بذاتها لما تتضـــــمّنه من خ�ورة على أمن الدول
 المعفي من العقاب �النسبة للشر�ك �التسّبب في الجرائم الماّسة �أمن الدولة.

 المطلب الثالث
 ال�روف الم�ّددة

بتغل�� العقو�ات األصـــــــل�ة في الجرائم   2016لعام  /7لم ��تف المشـــــــّرع االتحاد� في المرســـــــوم �قانون رقم/
ة  �أمن الدولة، بل عمد إلى وضـــــع أح�ام خاصـــــة �ال�روف المشـــــّددة في هذه الجرائم، و��هر ذلك من الماســـــّ

ة �أمن الدولة  خالل أمر�ن: أّما األول ف�تمثل في وضــــع �رف مشــــّدد خاص �ســــر� على جم�ع الجرائم الماســــّ
ة �أمن الدولة. الداخلي، والثاني يتمثل في الخروج عن القواعد العامة في حال التعّدد الماد� للجرا ئم الماســـــــــــــــّ

 وسنقوم بب�ان ذلك ف�ما يلي:
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 ال�رف الم�ّدد ال�اص �الجرائم الماّسة �أمن الدولة الداخلي: -أوال

إذا �انت الجرائم الماّسة �أمن الدولة الخارجي تؤثر على الدولة �شخص من أشخاص القانون الدولي، وتضّر 
ارج�ة، فإّن الجرائم الماّسة �أمن الدولة الداخلي ال تقّل خ�ورة عنها الدولة في ��نونتها واستقاللها وس�ادتها الخ

إذا تؤثر في الدولة �شــــخص من أشــــخاص القانون الداخلي، وتضــــّر �الدولة في اســــتقرارها وســــ�ادتها الداخل�ة 
لة في وقدرتها على توف�ر األمن والســــــــــــــلم االجتماعي. وتزداد خ�ورة جرائم أمن الدولة الداخلي، إذا �انت الدو 

�روف اســتثنائ�ة والســ�ما في حالة حرب ح�ث يؤد� ذلك إلى إضــعاف الدولة والن�ل من منعتها وقوتها؛ ألّنها 
ســــــــــــــتواجه خ�ر�ن في آن واحد وهما العدو الخارجي واالعتداء الداخلي، و��ون الخ�ر أكبر إذا قصــــــــــــــد من 

ة �أمن الدولة الداخلي تقد�م العون للعدو أو اإلضــرا ر �ج�ش الدولة والعمل�ات الحر��ة التي تقوم الجر�مة الماســّ
بها القوات المســلحة. وقد تنّبه المشــّرع االتحاد� إلى خ�ورة ذلك، فقّرر �رفًا مشــددًا خاصــًا �ســر� على جم�ع 

ة �أمن الدولة الداخلي ضـــــــمن نّص المادة ( ت على ما 199الجنا�ات الماســـــــّ ) من قانون العقو�ات ح�ث نصـــــــّ
�عقو�ة اإلعدام في أ�ة جنا�ة منصــــــــــوص عل�ها في هذا الفصــــــــــل، إذا وقعت في زمن يلي:"للمح�مة أن تح�م 

الحرب �قصـــــد إعانة العدو أو اإلضـــــرار �العمل�ات الحر��ة للقوات المســـــلحة، و�ان من شـــــأنها تحق�ق الغرض 
ص المنشـــود". ومنا� التشـــديد في هذا النّص يتمثل في زمن وقوع الجر�مة وهو زمن الحرب، وفي القصـــد الخا

لد� الجاني وهو قصــــد إعانة العدو أو اإلضــــرار �العمل�ات الحر��ة للقوات المســــلحة، وفي إم�ان�ة تحق�ق ذلك 
 الهدف ح�ث تشّدد عقو�ة الجر�مة إلى اإلعدام. 

 التعدد الماد� للجرائم الماّسة �أمن الدولة ال�ارجي والداخلي: -ثان�ا

ت  91رائم في نّص المادة (نّ�م المشـــــــّرع االتحاد� أح�ام التعدد الماد� للج ) من قانون العقو�ات ح�ث نصـــــــّ
على ما يلي:"إذا ارتكب شــــــــخص عّدة جرائم قبل الح�م عل�ه في إحداها، ولم يتوافر في هذه الجرائم الشــــــــرو� 

) من هذا القانون، ح�م عل�ه �العقو�ة المقررة لكل منها، ونّفذت 88) و(87المنصـــــــــــــوص عل�ها في المادت�ن (
عقو�ات المح�وم بها �التعاقب على أال يز�د مجموع مدد الســــــــــجن وحده أو مجموع مدد الســــــــــجن عل�ه جم�ع ال
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والحبس معًا على عشــــــــر�ن ســــــــنة، وأال تز�د مدد الحبس في جم�ع األحوال عن عشــــــــر ســــــــنوات. و�ذا تنوعت 
 العقو�ات، وجب تنف�ذ عقو�ة السجن، ثّم عقو�ة الحبس".

ت المادة (وقد خرج المشـــــّرع عن هذه األح�ام في ال ة �أمن الدولة، ح�ث نصـــــّ ) 10) م�ررًا (201جرائم الماســـــّ
ة �أمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الح�م  على ما يلي:" إذا ارتكب شـــــــخص عّدة جرائم من الجرائم الماســـــــّ

) من هذا 88) و(87عل�ه في إحداها، ولم يتوافر في هذه الجرائم الشـــــــــرو� المنصـــــــــوص عل�ها في المادت�ن (
ذت عل�ـه جم�ع العقو�ـات المح�وم بهـا �ـالتعـاقـب على أال القـا نون، ح�م عل�ـه �ـالعقو�ـة المقررة لكـل منهـا، ونفـّ

يز�د مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معًا على أر�ع�ن سنة، وأال تز�د مدد الحبس في 
 ة السجن، ثّم عقو�ة الحبس".جم�ع األحوال عن عشر�ن سنوات. و�ذا تنوعت العقو�ات، وجب تنف�ذ عقو�

ح�ث رفع المشــــــــــــــّرع الحد األعلى للعقو�ات التي �م�ن تنف�ذها �حق الجاني في جرائم أمن الدولة و�رأينا إّن 
المشــــــــــّرع أحســــــــــن صــــــــــنعًا بتغل�� العقو�ة في حالة التعدد الماد� لجرائم أمن الدولة. ونجد مبّرر ذلك  في أّن 

على أمن الدولة �جرائم متعددة ال �ستحق التسامح معه، الس�ما وأّنه عّبر الجاني الذ� تسّول له نفسه التعد� 
عن خ�ورة إجرام�ة �ب�رة تقتضــــي تشــــديد العقاب �حقه، إضــــافة إلى أّن العقو�ة المشــــّددة من شــــأنها أّن تحّقق 

 الردع العام.
د الجرائم الماد� الذ� ال �قبل ونشـــ�ر هنا إلى أّن المشـــّرع االتحاد� لم يت�رق إلى تعّدد الجرائم المعنو�، وتعدّ 

التجزئة ضــــــــــــــمن أح�ام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، تار�ًا األمر للقواعد العامة التي تقّرر ت�ب�ق العقو�ة 
) من قانون العقو�ات االتحاد� على أّنه:" إذا �ّون الفعل 87، ح�ث تنّص المادة(38األشــــــــد في هات�ن الحالت�ن

                                                           
وتوجد حالة  ) من قانون العقو�ات االتحاد�،93 -87نّ�م المشّرع االتحاد� أح�ام تعدد الجرائم والعقو�ات ضمن المواد(   - 38

تعدد الجرائم عندما يرتكب الجاني أكثر من جر�مة واحدة أو عندما يرتكب فعًال جرم�ًا واحدًا يترتب عل�ه عدة نتائج جرم�ة أو 
وقد قّسم المشّرع االتحاد� التعّدد إلى ثالثة أنواع: تعدد الجرائم المعنو� و�قصد �ه وحدة الفعل  ة.ين�بق عل�ه عدة أوصاف قانون�

الجرمي مع تعدد األوصاف أو النتائج، ح�ث ��بق ف�ه العقو�ة األشد، والتعدد الماد� البس�� و�قصد �ه تعدد األفعال وتعدد 
العقو�ات مع وجود حد أعلى، وتعدد الجرائم الماد� الذ� ال �قبل التجزئة النتائج وتعدد الغرض الجرمي، و��بق ف�ه قاعدة جمع 

و�قصد �ه تعدد األفعال وتعدد النتائج مع وجود وحدة الغرض الجرمي، و��بق ف�ه عقو�ة الجر�مة األشد. د. مؤ�د القضاة، شرح 
 .86قانون العقو�ات االتحاد�، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص
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) 88الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجر�مة التي عقو�تها أشــــــــــــــّد والح�م �عقو�تها دون غ�رها"، �ما تنّص(
ئة، وجب اعتبارها على أّنه:" إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و�انت مرتب�ة ببعضــــــــها ارتبا�ًا ال �قبل التجز 

 جر�مة واحدة والح�م �العقو�ة المقررة ألشد تلك الجرائم". 
و�ذا �ان من الســـــهولة �م�ان التم��ز ب�ن حالة التعّدد الماد� للجرائم و حالة التعدد المعنو�؛ إذ يت�لب التعدد 

و� في حال ارتكاب الماد� البســـــ�� ارتكاب الجاني أكثر من ســـــلوك جرمي، في ح�ن تتوافر حالة التعدد المعن
الجاني ســــــــــــــلو�ًا جرم�ًا واحدًا تتعدد نتائجه أو األوصــــــــــــــاف التي تن�بق عل�ه، إال أّن التم��ز ب�ن حالة التعدد 
الماد� البســـــــــ�� والتعدد الماد� الذ� ال �قبل التجزئة تث�ر �عض الصـــــــــعو�ة. وقد بّ�ن القضـــــــــاء االتحاد� أّن 

إجرام�ة واحدة؛ ح�ث جاء في أحد األح�ام الصــــــــــــــادرة عن  الف�صــــــــــــــل هو أن تكون الجرائم قد انت�متها خ�ة
أّن منا�  -وعلى ما جر� �ه قضـــــــــــــــاء هذه المح�مة -المح�مة االتحاد�ة العل�ا ما يلي:" لّما �ان من المقّرر

من قانون العقو�ات، أن تكون قد انت�متها  87،88ت�ب�ق االرتبا� ب�ن الجرائم المنصـــوص عل�ه في المادت�ن 
واحدة �عدة أفعال م�ملة �عضــــــــــــــها البعض، �ح�ث تتكون منها مجتمعة الوحدة اإلجرام�ة التي خ�ة إجرام�ة 

عناها المشــــــــــــــّرع أو أن تنشــــــــــــــأ من فعل واحد، ول�ن �ان تقدير ق�ام االرتبا� ب�ن الجرائم مّما يدخل في حدود 
نحو الذ� حصــــــله الســــــل�ة التقدير�ة لمح�مة الموضــــــوع إال أّن ذلك مشــــــرو� �أن تكون وقائع الدعو� على ال

 . 39الح�م تتفق قانونًا مع ما انتهى إل�ه"
 -والبّد من اإلشــــارة أخ�رًا إلى أّن المشــــّرع االتحاد� لم يوِل التداب�ر الجنائ�ة أهم�ة تذ�ر في جرائم أمن الدولة 

خاصة التي ونر� أّنه �ان س��ون مجد�ًا أن يواجه جرائم أمن الدولة ببعض التداب�ر ال -�استثناء تدب�ر اإل�عاد
من شــــــــــــــأنها رفع الحس الو�ني لد� الموا�ن الذ� يتجرأ على أمن و�نه، ونشــــــــــــــ�ر هنا إلى أّن �عض الدول 

 .40أدخلت مثل هذه التداب�ر �عقو�ات بديلة أو تداب�ر جنائ�ة �حسب الحال
                                                           

. منشور على موقع المح�مة 7/11/2016، جزائي جلسة 2016لسنة  437ة االتحاد�ة العل�ا، ال�عن رقم ح�م المح�م - 39
 االتحاد�ة العل�ا ومتاح على الرا�� اآلتي:

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/criminal 
راجع األستاذ مع�في لعز�ز، التر�ص حول الموا�نة �بديل لعقو�ة الحبس في فرنسا، �حث منشور ضمن �تاب �عنوان"  -2

 . 185ص 2016دراسة فقه�ة تحل�ل�ة تأص�ل�ة مقارنة" ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -العقو�ات البديلة
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  جّرم المشــــــــّرع االتفاق الجنائي في جرائم أمن الدولة إال أّنه لم يبّ�ن ما هي أر�انه والعناصــــــــر الم�ونة
 له.

 ارب الجاني  أو أصـــــــهاره إلى منح المشـــــــّرع عذرًا معف�ًا من العقاب للشـــــــر�ك �التســـــــّبب إذا �ان من أق
الدرجة الرا�عة. ونحن ال نتفق مع المشــّرع  في ما ذهب إل�ه، الســّ�ما أّن أحوال الشــر�ك �التســّبب �ما 

) تصـــــــلح �حد ذاتها؛ لتشـــــــ�ل أفعاال جرم�ة مســـــــتقلة، إضـــــــافة إلى أّن 12) م�رر (201ب�نتها المادة(
 صر�ه العلم واإلرادة.الر�ن المعنو� ف�ها يتمثل في صورة القصد الجرمي �عن

  ة �أمن الدولة اهتمامًا �اف�ًا للتداب�ر الجنائ�ة، ح�ث �ق�ت خاضـــــــعة لم يول المشـــــــّرع في الجرائم الماســـــــّ
لألح�ام العامة الواردة في قانون العقو�ات �اســـــــــــتثناء تدب�ر اإل�عاد، و�رأينا فإّن ذلك يؤثر على فاعل�ة 

 شرع في جرائم أمن الدولة. الس�اسة التشر�ع�ة الخاصة التي اعتمدها الم
  ًالتوص�ات: -ثان�ا 
  ة �أمن الدولة ف�ما يتعلق نقترح على المشــــّرع االتحاد� أن �عّمم القاعدة التي خّص ف�ها الجرائم الماســــّ

 �التحر�ض �ح�ث �عاقب على التحر�ض في جم�ع الجرائم ولو لم يترتب عل�ه أ� أثر. 
  جرائم مســـــتقلة  /12) الفقرة/201ال التي وردت في المادة(نقترح على المشـــــّرع االتحاد� اعتبار األفع

 قائمة �حد ذاتها، ول�ست صورة من صور االشتراك �التسّبب.
   نقترح على المشـــــــــــّرع االتحاد� أن يبادر إلى تعر�� االتفاق الجنائي و�لى تحديد أر�انه والعناصـــــــــــر

 الم�ونة له؛ ن�رًا لخصوص�ة جر�مة االتفاق الجنائي.
 ة �أمن الدولة، و�ترتب لم يت�ّرق ا لمشــــّرع االتحاد� صــــراحًة إلى وقف تنف�ذ العقو�ة في الجرائم الماســــّ

ة �أمن الدولة في حال توافر شــــــــــــرو� وقف تنف�ذ  على ذلك أّنه �جوز وقف التنف�ذ في الجرائم الماســــــــــــّ
ســـــــــــتثناء ) من قانون العقو�ات. ونر� أّن على المشـــــــــــّرع التدخل وا86-83العقو�ة �ما حّددتها المواد(

 جرائم أمن الدولة من وقف تنف�ذ العقو�ة �الن�ر لخ�ورتها وخصوص�ة الحق المعتد� عل�ه.
  ت عل�ه نقترح على المشــــــــّرع االتحاد� إلغاء العذر المخّفف �النســــــــبة للشــــــــر�ك �التســــــــّبب الذ� نصــــــــّ

 ./12) م�ررا/201المادة(
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  ة �أمن نقترح على المشـــــــــّرع االتحاد� أن �عتمد تدب�ر جديد يتمثل في إلزام الجاني في الجرائم الماســـــــــّ
الدولة �عد تنف�ذ العقو�ة �الخضـــوع لصـــفوف وحلقات دراســـ�ة حول الدولة والموا�نة، تعزز وع�ه �ق�مة 

�ــاألمن واألمــان والح�ـاة األمن في الــدولــة، وتعّرفــه �ــالتزامــاتــه اتجــاه الو�ن الــذ� �ع�ش ف�ــه، و�نعم �ــه 
  الكر�مة، فهذه الصفوف من شأنها رفع حّسه الو�ني، وتوع�ته �خ�ورة المساس �أمن الدولة. 
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 مل�ص البحث

، بذ�ره عبارة (مشروع عقد ذ� ن�ام)، في س�اق 1951) لسنة 40انفرد القانون المدني العراقي رقم (      
)، وعلى الرغم من خلو المذ�رات اإل�ضاح�ة لهذا القانون عن 167عرضه لتن��م عقود اإلذعان في المادة (

د هذه العبارة، فإنها عنت للبحث الكث�ر في ب�ان الصلة ب�ن الصفت�ن العقد�ة والن�ام�ة للعالقات ذ�ر سبب ورو 
التي ُينشؤوها العقد، فكث�ر من هذه العالقات �غلب عل�ها الجانب الن�امي، إذ ش�لت �عض العقود، �الشر�ة 

انون في تن��مها �قواعد آمرة، �غلب واإل�جار والعمل، وحتى عقد الزواج، أن�مة عقد�ة لها، من خالل تدخل الق
عل�ها الوصف أنها تمثل اإلرادة العقد�ة العامة، عبر قنوات داخلة في العقد من غ�ر ذ�ر، و�نود عقد�ة 

 مفترضة.

وعادة ما يتصل نشوء الن�ام العقد� بوجود عقود إذعان ُ�سلم ف�ها الموجه إل�ه العروض التعاقد�ة �شرو�     
من وجهها، والذ� يتمثل �الشر�ة أو المؤسسة التي تتصف �أنها ال�رف القو� في العالقة، وال شك أن القانون 

ت تنف�ذ�ة سر�عة وعمل�ة لحما�ة ال�رف عالج هذا األمر، لكن معالجته أضحت قد�مة، إذ وضع البحث آل�ا
 الضع�ف في هذه العالقات، �عد أن أعاد قراءتها من من�ور األن�مة العقد�ة.

 : العقد، الن�ام، عقد اإلذعان، اال�جاب، القبول، اإللتزام، القانون المدني.الكلمات الدالة
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Abstract 

    The Iraqi Civil Code No. (40) for the year 1951, by mentioning the term "draft 
contract a system", in the context of its offer to regulate the contracts of compliance 
in article 167, and although the explanatory notes of this law do not mention the 
reason for the occurrence of this phrase, Many of these relationships are dominated 
by the formal aspect. Some contracts, such as company, rent, work, and even 
marriage, have formed contractual systems for them through the intervention of the 
law in their regulation of peremptory norms, Description It represents the general 
will of the nodal, through the channels included in the May not be mentioned, and 
assumed contractual clauses. 

    The emergence of a nodal system is usually related to the existence of contracts 
of surrender in which the assignee delivers contract offers on terms of its own, 
which represent the firm or institution that is the strong party in the relationship. 
The law undoubtedly addressed this, but its treatment has become obsolete. Quick 
and practical process to protect the weak party in these relations, after rereading 
them from the perspective of the Stochastic systems. 

Key words: contract, system, compliance contract, affirmative, acceptance, 
commitment, civil law. 
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 مقدمة 

العقد والن�ام، فكرتان، ير�� ب�نهما التالزم واالقتران في �عض األح�ان، وتفترقان في أحاي�ن �ث�رة، إذ في      
مقابل استلزام العقد لقدر عاٍل من الحر�ة، النعقاده وتكو�نه، �فرض الن�ام قواعده و�حدد بها حر�ة من شاء 

رادة وُ�قّصر سل�انها وُ�ق�ِّد من إ�الق سل�اتها، لكن في االنضمام إلى الرا��ة العقد�ة، أو ُ�قلل من تأث�ر اإل
ن عن فكرة ال  ن الن�ام ؟ ال شكَّ أنه تكوَّ الوقت نفسه ال �خرج مفهوم الن�ام من ال�ا�ع العقد�، إذ  ��ف تكوَّ

 مندوحة من إتِّساقها مع فكرة العقد، إن لم تكن موافقة أو م�ا�قة لها. 

�مة التي ساهمت في ترس�خ الحر�ة التعاقد�ة، ثم في تراجعها، نت�جًة لس�ادة و�ع�دًا عن األحداث القد     
األفكار الناجمة عن إعتناق �ال المذهب�ن الفرد� والجماعي، والتي �اتت ال تعدو ال�وم من ذ�ر�ات الماضي؛ 

صاد�، وتزايد إذ أضحت التغ��رات متأثرة �متغ�رات وتأث�رات حديثة ومعاصرة، تعود إلى حالة االنفتاح االقت
العالقات العابرة للحدود، مما أد� إلى إزد�اد مساحة التوافق في اإلتجاهات التشر�ع�ة ب�ن الدول، �ما أن 
المصالح المشتر�ة لجم�ع المجتمعات في تقر�ر األمن و�ستقرار الن�ام �ما في ذلك ن�ام المعامالت، قد ساهمت 

نت �ش�ل فاعل في تق��د الحر�ة التعاقد�ة، ال إنح� ازًا لمذهب أو فكر، بل تحق�قًا لمصالح ودرءًا لمفاسد، �وَّ
 قاعدة مشتر�ة للمصالح ب�ن الدول. 

لذا ال مفر من االعتراف أن قانون العقد ال�وم غ�ر قانون العقد �األمس؛ ففي الوقت الذ� �ع�ي ف�ه       
ل�ها •�فكرة الن�ام، التي ما عاد ُين�ر إقانون العقد في عالمنا المعاصر لإلرادة دورها البارز، �عود و�ق�دها، 

�من�ور القانون العام، بل أضحت على قدر ملموس من اإلختال� �الفكرة التعاقد�ة، فَأَخَذ التأثر والتأث�ر ب�ن 
العقد والن�ام �فرز لنا أفكاراً ومن�ومات ما �انت معلومة �األمس، ففي مقابل العقد الن�امي، توجد فكرة، الن�ام 

 وال مناص ال�وم من تعر�� العقد �من�ور ن�امي، �ما ال مناص من تعر�� الن�ام �مفهوم عقد�.العقد�، 
 40) من القانون المدني العراقي رقم 167إن عبارة (مشروع عقد ذ� ن�ام)، عبارة وردت في نص المادة (    

قراءتنا لن��راتها من المواد  ، لتن��م موضوع القبول في عقود اإلذعان، وقد تَـفرَّد بها، ومن خالل1951لسنة 
القانون�ة المن�مة لعقود اإلذعان في قوان�ن مدن�ة عديدة، نجد أن �اهر ص�اغتها تعني ص�غة العقد المن�مة 
سلفًا من قبل ال�رف الُمذِعـن، لكنها عبارة، أضحت ال�وم، معبرة، عن األفكار المعروضة أعاله، وأضحت 
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عادة •إلى أجواء الن�ر�ة العامة للعقد، �ما أضحت ذات إعتبار في إتتجاوز حدود عقود اإلذعان، لتن�لق 
 الن�ر في العالقة ب�ن المتعاقدين. 

إن البحث في (مشروع عقد ذ� ن�ام)، له مش�الت عدة، فإلى جانب البحث في دوافع المشرع العراقي في     
إذ تبدو، وألول وهلة، غامضة و�صعب  إخت�ار هذه العبارة، ماذا تعني على وفق فلسفة العقد السائدة ال�وم؟،

تفس�رها؛ وسنحاول في هذا البحث أن نجد تفس�رًا مقنعًا لها، ونو�فها في تحق�ق من�ورنا الجديد للعالقة ب�ن 
العقد والن�ام. �ما أنها جملة ُتعبّـِر عن حق�قة �عض العقود التي تتصف �الصفة الن�ام�ة، فضًال عن صفتها 

د على عدم انفصال العقد عن الب��ة االجتماع�ة التي ولد ف�ها؛ �ما يندرج ضمن مش�الت العقد�ة، �ما أنها تؤ�
البحث، وجود هذه العبارة في النص المن�م لعقود اإلذعان، مما قد يوحي إلى إقتصار فكرة الن�ام العقد� على 

ها عما ��تنف فكرة هذه العقود فحسب، ثم أن فكرة الن�ام العقد� لم تزل غامضة �ح�ث ال تقل نسبة غموض
 العقد الن�امي من لبس.

وسنحرص من خالل هذا البحث التر��ز على التالزم ب�ن الصفة التن��م�ة والعقد�ة للعالقة الناجمة من      
�عض العقود، وعالقتها �فكرة اإلذعان، مخصص�ن الدراسة في ن�اق القانون المدني العراقي، مع اإلشارة إلى 

 .2016ما التعديل األخ�ر على القانون المدني الفرنسي الصادر عام �عض القوان�ن، وال س�

 ولتحق�ق هدفنا البحثي في مش�الت البحث، ارتأينا أن نقسم البحث إلى المباحث الثالثة اآلت�ة :     

 المبحث األول : الترا�� ب�ن الن�ام العقد� والعقد الن�امي. -
 لن�ام ومترتباته. المبحث الثاني : مقومات الترا�� ب�ن العقد وا -
 المبحث الثالث : المتصل �مشروع عقد ذ� ن�ام وخصوص�ة وضعه التشر�عي.  -

ـُح ف�ها أهم النتائج والتوص�ات ومن هللا التوف�ق.   وسننهي البحث �خاتمة نوضِّ
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 المبحث األول 

 الترا�ط ب�ن الن�ام العقد� والعقد الن�امي 

العقد والن�ام، ال ُبدَّ من التسل�م �الفكرة المعاصرة التي أضحى العقد عندما ُيراد فهم حق�قة الرا��ة ب�ن      
قائمًا عل�ها، فهو لم �قتصر على �ونه نم�ًا معبرًا عن مبدأ سل�ان اإلرادة، بل أضحى، في أغلب أش�اله، 

رضة، والتي ال ن�امًا من نوع خاص، تقرُّه الجماعة العقد�ة العامة، و�حتو� على الكث�ر من البنود العقد�ة المفت
 تقدر اإلرادة على تغ��رها أو مناقشتها. 

�ما �ات الن�ام غ�ر مقتصر على األفكار الفضفاضة والمفاه�م الغامضة، التي ال حد لمفهومها وال رسم،      
كفكرة الن�ام العام وفكرة اآلداب العامة؛ بل اكتسب �ا�عًا أقرب ما �جعله عقدًا جماع�ًا، وهو بهذا �سوغ لفكر 

 �سود نهجه ف�ه، و�صوغ مفهومًا مغايرًا لمفهومه التقل�د�. 

من هنا أضحت الح�اة القانون�ة ال�وم، تحتو� على أن�مة عقد�ة وعقود ن�ام�ة، مما جعل فكرتي العقد      
والن�ام تقتر�ان من �عضهما وتختل�ان في أنماٍ� قانون�ة مع�نة. ولعل �ال النم��ن قد نتجا �بعًا من تحديد 

 فهوم الن�امي للعقد والمفهوم العقد� للن�ام، وهذا ما سنتناوله في الم�لب�ن اآلت��ن : الم

 المطلب األول 

 المفهوم الن�امي للعقد 

، في عقد األر�ع�نات من القرن 1948) لسنة 131عندما وضع القانون المدني المصر� النافذ رقم (    
أحدهما خاص �عقود الجماعة والثاني خاص �العقود  المنصرم، �ان مشروعه التمه�د� �حتو� على نّص�ن،

، 1النموذج�ة، فاألول �ان نصه : (( في عقود الجماعة يتم القبول برضاء األغلب�ة، وترتب� األقل�ة بهذا القبول))
                                                           

، م�بعة 2مصر�)، الصادرة عن الح�ومة المصر�ة، وزارة العدل، جالح� : مجموعة األعمال التحض�ر�ة للقانون المدني (ال 1
. (وقد جاء ف�ها : (( ال ��رأ على عقود الجماعة مجرد عرض �غ�ر 68دار الكتاب العر�ي، ب�روت، (دون ذ�ر سنة نشر)، ص

من أبرز م�اهر النشا�  من أوصافه بل �جاوز أمره ذلك، ف�صبح القبول معدومًا على وجه اإل�الق، والحق أن هذه العقود وهي
االقتصاد� الحديث ال تن�و� على حق�قة التعاقد، وأ�هر ما ��ون هذا المعنى �النسبة لألقل�ة التي ترتب� �قبول الغالب�ة دون أن 
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والمثال على عقود الجماعة، عقد العمل الجماعي، وهو العقد الذ� ين�م شرو� العمل ب�ن �ائفة من أصحاب 
و�ائفة العمال، و�تم اإل�جاب والقبول ف�ه برضاء األغلب�ة من �ل من ال�ائفت�ن، ترتب� األقل�ة �العقد، العمل 

فكل فرد من األقل�ة ارتب� �عقد لم �قبله ولم ��ن �رفًا ف�ه. وأصبح ال �م�ن االنحراف في عقد فرد� عن 
أن عقود الجماعة أقرب إلى القوان�ن  نصوص العقد الجماعي، وفي هذا خروج واضح على القواعد العامة، �علله

 . و�معنى أدق أقرب إلى الن�ام منه الى العقد. 2منها إلى العقود

أما النص الثاني، فقد جاء ف�ه : (( إذا وضعت السل�ة العامة أو أ�ة ه��ة ن�ام�ة أخر� نموذجًا ألحد      
العقود، فإن من يبرم هذا العقد و�ح�ل على النموذج يتق�َّد �الشرو� الواردة ف�ه )) والعقد النموذجي هو الذ� 

جار النموذج�ة التي تضعها وزارة األوقاف أو تضعه السل�ة العامة أو أ�ة ه��ة ن�ام�ة أخر�، �عقود اإل�
المجالس البلد�ة أو النقا�ات؛ و�موجب النص السابق، فإنه من يتعاقد مح�ًال في تعاقده على عقد نموذجي فقد 

 .  3تق�ــَّـد �الشرو� الواردة ف�ه، الن اإلحالة عل�ه تفترض أن المتعاقد قد اّ�لع على ما ورد ف�ه من شرو� وارتضاها

 وقد تم حذف النص�ن، �ون األول م�انه في تشر�ع خاص، و�ون الثاني ح�مه واضح.      

والمتأمل في هذين النص�ن الملغ��ن من القانون المدني المصر�، واللذين من المفترض أنهما مضاف�ن إلى     
ن�امي للعقد ) من هذا القانون والخاص �عقود اإلذعان، نن�لق في التسل�م بوجود مفهوم 100نص المادة (

 �ختلف عن مفهومه التقل�د�، وهذا ما سنعرفه في الفرع��ن اآلت��ن : 

                                                           
ترتضي ذلك، وقد بلغ من أمر الثغرة التي أصابت مبدأ سل�ان اإلرادة من جّراء هذا الوضع أن أصبح إص�الح ((اإلرتبا�ات 

م�ة)) أغلب على األلسنة في هذا المقام من إص�الح ((عقود الجماعة))؛ وقد�مًا وضعت قوان�ن التجارة في ن�ام الصلح الن�ا
في االفالس صورة من صور هذه العقود، ب�د أن صورة أخر� أع�م أهم�ة وأبلغ أثرًا قد أخذت ��هور عقد العمل الجماعي م�انها 

� حر�ات العمال والنقا�ات، فقد يتفق أر�اب العمل والعمال على قواعد خاصة �شرو� في الح�اة االقتصاد�ة الحديثة تحت ضغ
العمل و�هذا يتكون عقد جماعة يرتب� �ه أول�ك وهؤالء جم�عًا سواء ف�هم من قبل أو من لم �قبل. و�ترتب على ذلك ��الن �ل 

 ة ذاتها. ح�م في عقود العمل الفرد�ة يتعارض مع نصوص هذا العقد)) نقًال عن الصفح
الح� : د. عبدالرزاق أحمد السنهور�، الوس�� في شرح القانون المدني الجديد، المجلد األول، ن�ر�ة االلتزام بوجه عام، (مصادر 2

 . 251، ص3، �2000، منشورات الحلبي الحقوق�ة، ب�روت، 1االلتزام)، ج
 الح� : المرجع السابق نفسه، اإلشارة ذاتها. 3
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 الفرع األول:

 العقد وفقًا لمبدأ سلطان اإلرادة 

ير�ز مفهوم العقد وفقًا لمبدأ سل�ان اإلرادة على دور اإلرادة في تكو�نه؛ إذ يتكون العقد �إرتبا� إرادت�ن     
 من القانون المدني 1103المادة  –على سب�ل المثال  –وهذا ما نصت عل�ه  ؛4متوافقت�ن إلحداث أثر قانوني

خ هذا المبدأ، وأفرز آثاره على تحديد مفهوم العقد، �رأت عل�ه إستثناءات 5الفرنسي المعدل والمتمم ، و�عد أن ترسَّ

                                                           
. (في هذا 47، ص 2009د : د. محمد سل�مان األحمد، خوا�ر مدن�ة، دار الفكر والوعي، السل�مان�ة، الح� في تعر�� العق4

الصدد استخلص جانب من الفقه الفرنسي �أنه من الضرور� التم��ز ب�ن إص�الح�ن أساس��ن �ستخدمان في هذا الشأن وهما 
ق ب�نهما �ب�ر جدا، فالعقد �ش�ر إلى ص�غة العالقة القانون�ة وهو العقد واإلتفاق، وأح�انا يتم تداولهما �مترادفات، مع أنه الفر 

من  1101ينصب على الجانب الش�لي في ح�ن أن اإلتفاق�ة تش�ر إلى محل العقد أ� الجانب الموضوعي، ولهذا نجد المادة 
الموضوعي في العقد وهو محل  العنصر 1105القانون المدني المعدل والمتمم تن�م العنصر الش�لي في العقد ب�نما تن�م المادة 

 اإلتفاق من ح�ث صحته وشرو�ه)، وهو األمر الذ� �رسه القضاء المدني في عدة أح�ام له أهمها:
3ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°09-72679, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et 
Legifrance). Pour plus de détaille concernant ce point majeur voir - PELISSIER J., LYON-CAEN 
A., JEAMMAUD A., DOCKES E., Les grands arrêts du Droit des contrats, Dalloz, 4ème ed., 
2008, arrêts n°41 à 46 et 52 à 54. DOCKES (Emmanuel), contrats et conventions, 3eme ed., 
Dalloz coll. Hypercours, 2008, § 101 s., 210 s., 464. PELISSIER J., SUPIOT A., JEAMMAUD 
A., Droit des contrats, 23ème ed., 2006, Précis Dalloz § 278 s. et 376. Articles : PELISSIER 
(Jean), Pour un droit des clauses des contrats, RJS 2005 p.499. Clavel-Fauquenot, Marie-
Françoise Marignier, Natacha Rigaud, Frédérique, « Les clauses des contrats civils», Liaisons 
sociales, 25 mars 2005, p. 3-93 (supplément au numéro 14348 du Liaisons sociales Quotidien). 
Simonneau, Maryline Desplat, Adrien, « Les clauses des contrats et conventions», Liaisons 
sociales, 17 septembre 1999, p. 5-88, numéro spécial. DOCKES (Emmanuel), La détermination 
de l'objet des obligations nées du contrat, Droit social 1997, p.140.  

 10/2/2016المؤرخ في  131 – 2016من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم بواس�ة األمر رقم  1103نصت المادة  5
ا يلي: ((تنزل العقود المبرمة على الوجه القانوني منزلة القانون �النسبة للذين أنشؤوها ))، وهذا إقراٌر لمبدأ "العقد شر�عة م

 المتعاقدين"، وهذا �عني �أن األصل في إبرام العقود هو مبدا سل�ان اإلرادة.
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، 6في عصور محددة استندت إلى إعتبارات متنوعة أعادها الفقهاء وأرجعتها التشر�عات إلى ال�روف التي سادت
و�ع�دًا عن الخوض في تفاص�ل المبدأ واستثناءاته، نر�ز في هذا الفرع على التصو�ر المعاصر لمبدأ سل�ان 

 اإلرادة والحر�ة التعاقد�ة، في �ل األحداث والت�ورات الجار�ة ال�وم. 

د تبدو متعارضت�ن، فاألولى إن المستقر�ء ال�وم لألوضاع المعاصرة التي �شهدها العالم، �خرج بنت�جت�ن ق    
وهي الداعمة لمبدأ سل�ان اإلرادة، �امنة في الت�ور الهائل الذ� شهدته حر�ة التواصل االجتماعي واالنفتاح 
على اآلخر�ن العابر للحدود، إذ أضحى �إم�ان الفرد أن تتسع مساحة حر�ته التعاقد�ة، فال تنحصر إرادته في 

 عل�ه الرضا واالخت�ار من ب�ن ف�ات عديدة، حتى أن �عض العقود �اتت إخت�ار ف�ة مع�نة، بل أصبح �س�راً 
 ووسائ� التواصل األلكترون�ة.  7تبرم عبر وسائل اإلعالم  

لكن، وفي الوقت نفسه، و�وصفها نت�جة ثان�ة تتعارض، أو يبدو أنها �ذلك، مع األولى، فإن الهواجس      
لى وضع العديد من الق�ود على التعاقد، لمواجهة الحر�ات اإلرهاب�ة األمن�ة دعت األن�مة في جم�ع دول العالم إ

وتوجهات العنف والقرصنة، التي أمست ال�وم الخ�ر األهم على الح�اة اإلجتماع�ة واالقتصاد�ة، �ما تمتد 
ائد في خ�رها إلى الروا�� القانون�ة التي �اتت تصب في قوالب قانون�ة ش�ل�ة من شأنها أن تق�ِّد من المبدأ الس

 العقود والقائم على الحر�ة التعاقد�ة. 

والنا�ر الجامع لكال النت�جت�ن س�خرج �قناعة قائمة على أن مبدأ سل�ان اإلرادة الذ� �ح�م العقود في     
لكن دالالته و محدداته تغ�ّرت، فداللة مبدأ سل�ان اإلرادة  يومنا هذا، و�ن �ان ذاته �األمس من ح�ث المفهوم،

                                                           
Mekki (M.), L'intérêt général et le contrat., Tome 411, LGDJ. Thèses / Bibliothèque de droit 
privé, 2004,p:24. 

، 1970لمز�د من التفص�ل الح� �ل من : د.حسن على الذنون، شرح القانون المدني (أصول االلتزام)، م�بعة المعارف، �غداد، 6
هل�ة، �غداد، ، مصادر االلتزام، شر�ة ال�بع والنشر األ1. د. عبدالمج�د الح��م، الموجز في شرح القانون المدني، ج30ص

، مصادر االلتزام، م�بعة 1. د.محمود سعد الدين الشر��، شرح القانون المدني العراقي، ن�ر�ة االلتزام، ج32، ص2، �1963
 . 5، ص1955العاني، �غداد، 

7 Ancel (P.), Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTC 1999, 77. Starck (B.), 
Roland (H.), Boyer (L.), Droit civil : les obligations, éd. Litec, 1993-1998. 
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الحر�ة التعاقد�ة التي ما عادت تتق�د �موجبات الن�ام العام واآلداب العامة، أو �موجبات الن�ام العام تكمن في 
، وما تفرضه القواعد 8من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم 1102حصرًا، مثلما نصت عل�ه المادة 

وصحتها، وهو ما عبرت عنه الفقرة القانون�ة اآلمرة، بل أضحت، فضًال عن ذلك، مق�دة �ما �ضمن سالمتها 
، وهنا مر�� الفرس ب�ن النت�جت�ن، فاألولى 9من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم 1104األولى من المادة 

المرّســِخة للحر�ة التعاقد�ة، و�ذ تتق�د �الثان�ة، فإن تقّ�دها بها ينصب في صالح األولى، وهي ترس�خ و��فة 
إذ �اتت جم�ع االجراءات التي تمارسها الح�ومات في مختلف الدول، تنصب على حما�ة الحر�ة التعاقد�ة، 

هذه الحر�ة، و�ن بدت في م�هرها الخارجي منصبة على حف� األمن والن�ام، وهذا ما أد� الى �هور مفهوم 
 ن�امي للعقد. 

                                                           
(السابق  131 – 2016من القانون المدني الفرنسي المعدل والمتمم بواس�ة األمر رقم  1102في هذا اإل�ار نصت المادة   8

في تحديد محتو� العقد، ما لم �ش�ل ذلك خرقا ذ�ره) ما يلي: "��ون للمتعاقد الحر�ة في اخت�ار ال�رف المتعاقد معه و�ذا الحر�ة 
 لمقومات الن�ام العام".

Larroumet (Ch.), Droit civil. Tome 4, Les obligations : Régime général 1er éd Economica 1998. 
  Le Tourneau (Ph.), Droit de la responsabilité et des contrats 2008-2009, 7e édition, Dalloz, 
2008. 

(السابق ذ�ره) نالح� �أن  131 – 2016في إ�ار التعديل األخ�ر للقانون المدني الفرنسي المعبر عنه بواس�ة األمر رقم  9
ها �ش�ل متكرر في غالب�ة المواد المن�مة لشرو� صحة العقد من الناح�ة المشرع الفرنسي قد استعمل ص�غة عامة وح�دة ذ�ر 

منه) وهي ص�غة "حسن الن�ة" مع أن مصدر المشروع�ة في هذه الحالة هو اإلرادة  1109و 1108و 1107القانون�ة (المواد 
�مل�ها المشرع مسبقا، وهو األمر الذ�  الفرد�ة لأل�راف المتعاقدة ول�س اإلرادة العامة للدولة المشخصة في القواعد اآلمرة التي

تباين الموقف الفقهي �شأنه ب�ن مؤ�د ومعارض، رغم أن الفكرة مرتب�ة من جهة �المبدأ العام في هذا المجال وهو مبدأ سل�ان 
رت عنها من القانون المدني الفرنسي، ومن جهة أخر� �فكرة ن�ام�ة هذا المبدأ التي عب 1103اإلرادة الذ� نصت عل�ه المادة 

 من القانون المدني الفرنسي. 1104الفقرة الثان�ة من المادة 
C. François, « Présentation de l'article 1128 de la nouvelle section 2 “La validité du contrat” »,La 
réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/
openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2.  
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سل�ة االخت�ار، ُثم ال يتق�د إال �ما  لذا لم �عد مبدأ سل�ان اإلرادة ذلك المبدأ الذ� �ع�ي لإلرادة الفرد�ة      
ر لها دعمها وموافقتها  يوجبه القانون، بل أضحى مبدًأ إختل�ت ف�ه اإلرادة الفرد�ة �إرادة مفترضة جماع�ة، ُقدِّ

 .10لإلرادة الفرد�ة �صورتها المثال�ة، بل ودعمها وحمايتها

 الفرع الثاني:

 الق�ود الن�ام�ة للمفهوم التقل�د� للعقد

م تكن الق�ود الن�ام�ة ول�دة ما نع�شه ال�وم من �روف وت�ورات شهدتها االتصاالت وتبادل المعلومات ل     
والتقن�ات المستخدمة في نقل المعرفة، بل بدأت مع بدء انتشار الفكر االشتراكي في قوان�ن عدة في النصف 

                                                           
وقد فهم �عض الفقهاء هذا خ�ًأ فقرروا دحض فكرة العقد أو التقل�ل من شأنها، فقد ذهب فق�ه القانون العام "د�جي" إلى انه في 10

يوم ل�فسح ال�ر�ق أمام فكرة المر�ز القانوني التي أخذت تحل محله القانون الحديث قد أخذ دور العقد يتالشى و�تناقص يوما �عد 
ة، في عقود اإلذعان في القانون المصر�،  وهو ما �عتبر في ن�رنا محل ن�ر، ( والكالم لألستاذ الد�تور عبد المنعم فرج الصدَّ

قائًال/ : (( فإنه من ناح�ة أخر�  ) /و�مضي28، ص1946دراسة فقه�ة وقضائ�ة مقارنة، م�بعة جامعة فواد االول، القاهرة، 
�قرر (أ� األستاذ "د�جي")إن الملك�ة والمسؤول�ة وحر�ة التعاقد إنما تكون األسس الثالثة التي �قوم عل�ها القانون المدني الحديث 

غ�ر "د�جي:, , و�ذا �انت حر�ة التعاقد هي إحد� هذه األسس فمعنى ذلك أن العقد ��ون واحد منها , ومع ذلك نجد من الكتاب 
أمثال "جاستون موران" و "جورج ر�بر" من �قول بتدهور العقد. والقول بتدهور العقد إنما ين�و� على شئ من المبالغة وال يتفق 
مع حق�قة الواقع ,بل أننا نم�ل إلى القول �أن دائرة العقد , بدال من أن تض�ق وتحد ,قد اتسعت حتى أصبحنا من يوم إلى آخر 

ة لعقود لم تكن معروفة قبل ذلك , وآ�ة ذلك ما نراه في عقود اإلذعان , فضال عن غ�رها من العقود. ولعل الذين نجد صورا جديد
�قللون من شأن العقد في العصر الحديث , قد لفت ن�رهم ذلك التوسع الملحو� في دائرة القانون الجماعي وذلك القانون الذ� 

من شأنه. والحق أن القانون الجماعي هذا , و�ن �ان قد �هر حديثا ونما، فإنما تم  �عتقدون أنه قد نال من قانون العقود وح�َّ 
ذلك إلى جانب قانون العقود ال على حسا�ه . صح�ح إن حر�ة التعاقد , تلك الحر�ة التي �مقتضاها ��ون للمتعاقدين الحق في 

�عن لهما في حدود الن�ام العام واآلداب , هذه الحر�ة قد أن ين�ما عالقتهما التعاقد�ة وما يترتب عل�ها من حقوق والتزامات �ما 
�رأ عل�ها شئ من الحد والتق��د , �ما �شاهد في القوان�ن الحديثة التي تن�م �عض العقود فتورد نصوصا مع�مها آمرة, أ� ال 

حدود فق� �م�ننا أن نقول بتغ�ر �م�ن الخروج عل�ها وال تترك للحر�ة التعاقد�ة إّال ن�اقا ض�قا. ففي هذه الحدود , وفي هذه ال
 الن�ر�ة التعاقد�ة. ولكن القول بتدهور العقد شئ , والقول بتق��د الحر�ة التعاقد�ة شئ آخر).
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االتفاقات تهدف ال�وم ال إلنشاء التزامات إلى:((إن �ث�رًا من  11الثاني من القرن المنصرم، فقد أشار أحد الفقهاء
وحسب بل تهدف �ذلك إلى إنشاء ن�ام دائم ومستقر، له من الثبات في الزمان والم�ان ما ل�س للعقد. فالعقود 
تتسم �التعاقب السر�ع، والتح�م، واألهواء التي تتنازع أ�رافها، لذلك �اد أن �ص�ر من المستح�ل على الدولة 

د وس�لة �ّ�عة لتحق�ق أغراضها االقتصاد�ة واالجتماع�ة، فالتجأت إلى فكرة (( الن�ام )) التي أن تتخذ من العقو 
تحقق لها استقرارًا و�عدًا عن األهواء، وقدرًة على الذهاب �آثار العقد إلى ما أ�عد مما يذهب إل�ه العقد. وأوضح 

وع )) الذ� خلقته ضرورات العصر الحالي ما ��هر ف�ه حلول فكرة (( الن�ام )) محل فكرة العقد هو (( المشر 
االقتصاد�ة واالجتماع�ة )). لكن، وفي �ل الت�ورات المعاصرة أضحى المفهوم الن�امي للعقد من�لقًا من 
مت�لبات الح�اة المتشعبة، وأصبح تدخل الدولة ال لتحق�ق تلك الغا�ات التي سبقت اإلشارة إل�ها، بل لتحق�ق 

لذ� ال �ستغني أحٌد منهم عن حاجته للتعاون والتعاقد مع اآلخر�ن في �ل االنفتاح مصلحة مجموع المتعاقدين ا
  الذ� شهده العالم.

؛ 12إنه ولما �ان المفهوم التقل�د� للعقد مفاده أن العقد عبارة عن إرتبا� إرادت�ن متوافقت�ن إلحداث أثر قانوني    
 التي تكثر ف�ها الق�ود الن�ام�ة ؟.  فهل أضحى هذا التعر�� واف�ًا لمت�لبات الح�اة المعاصرة

                                                           
األستاذ الد�تور عبد الحي حجاز�، الن�ر�ة العامة لاللتزام وفقًا للقانون الكو�تي، الجزء األول، المجلد األول، م�بوعات جامعة 11

 .280، ص1982الكو�ت، 
) منه �أنه : (ارتبا� اإل�جاب الصادر من أحد العاقدين �قبول اآلخر 73وقد عرف القانون المدني العراقي العقد في المادة (12

على وجه يثبت أثره في المعقود عل�ه) وهذا التعر�� منتقد عندنا (الح� تفاص�ل االنتقادات: د. محمد سل�مان األحمد، خوا�ر 
) منه �انه : ((ار�تا� اإل�جاب �القبول على إحداث أثر يرتبه 31ون المدني الكو�تي في المادة ()، وعرفه القان47مدن�ة، ص

) من 1101القانون)). وقد تم التر��ز في هذا التعر�� على جعل�ة اآلثار التي يرتبها القانون تلقائ�ًا على العقود. وعرفت المادة (
: ((العقد هو اتفاق إرادات لشخص�ن أو أكثر يهدف إلى انشاء التزامات او تعديلها القانون المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي

) من القانون المدني الفرنسي، ترجمة: 7-1231-1100أو نقلها أو إلغائها)). الح�: قانون العقود الفرنسي الجديد، (المواد 
من القانون المدني  1101ونعني المادة -لمادة). وهذه ا28، ص2018د.محمد حسن قاسم، منشورات الحلبي الحقوق�ة، ب�روت، 

، والتي تحدد األ�عاد الموضوع�ة للعقد -2016فبراير  10المؤرخ في  131 – 2016الفرنسي المعدل والمتمم بواس�ة األمر رقم 
تحو�ل أو إلغاء إن�القا من تحديد اآلثار التي �م�نها أن تترتب عنه، والتي �م�ن أن تتضمن إنشاء أو تعديل أو  –�ش�ل عام  –

خصوصا في فرنسا  –التي ت�رقت إلى هذا الموضوع  أشهر رسائل الد�توراه ، ومن إلتزامات، ألغت �ل تم��ٍز ب�ن العقد واالتفاق
 نذ�ر: –
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إن ارتبا� اإلرادت�ن �حتاج على الدوام إلى التعب�ر عنهما، فلكي يرتب� القبول �اإل�جاب، ال بد من تعب�ر      
عن �ل�هما وعلم بهذا التعب�ر، فهل أن هذا التعب�ر مح�وٌم �الحر�ة التعاقد�ة، �ما هي إرادة التعب�ر، أم أن 

 رادة مختلف عن إرادة التعب�ر ؟التعب�ر عن اإل

ومن جهة أخر� هل اإلرادة حرة في إخت�ار األثر القانوني المترتب على العقد، �حر�تها في التعاقد ؟ هنا      
 قد ��ون للن�ام �لمته في الجواب على �ال التساؤل�ن. 

إن المناخات واألجواء التي �اتت مفتوحة للتعاقد ب�ن الناس، اقترنت بوسائل وأدوات خاصة بها، إذ ال �م�ن     
التعب�ر عن اإلرادة في ن�اقها، ما لم تُـفرغ في قالب من�م لها. فعندما ��ون �إم�ان الموا�ن في إحد� دول 

إن أرادا التعاقد ال ُبـدَّ من االعتماد على األدوات الشرق التواصل مع موا�ن آخر في إحد� دول الغرب، فإنهما 
والوسائل التي ال ينسجم التعاقد وال يتم إّال بها، و�هذا ��ون التعب�ر قد أفرغ في جانب تن��مي؛ وهذا �عني أن 

 إرادة التعب�ر قد تقولبت في إ�اٍر تن��مي ال مناص منه. 

                                                           
Albiges C., De l’équité en droit privé, LGDJ 2000. Amselek P., Perspectives critiques d’une 
réflexion épistémologique sur la théorie du droit, LGDJ 1964. Batiza R., Les vraies sources du 
code civil français, Eason-weinmann Center for Comparative Law, 1982. Belaid S., Essai sur le 
pouvoir créateur et normatif du juge, LGDJ 1974. Berthiau D., Le principe d’égalité et le droit 
civil des contrats, LGDJ, 1999 .Besson A., La notion de garde dans la notion de responsabilité 
du fait des choses, th. Paris, 1927. Capitant H., De la cause des obligations, th. Paris 1923. 
Cozian M., L’action directe, LGDJ 1966. Cubertafond B., La création du droit, Ellipses 1999. 
Dabin J., Le droit subjectif, Dalloz 1952. Danis-Fâtome A. Apparence et contrat, LGDJ 
2004.Delebecque Ph., Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, th. Aix 1981 .
Deliyannis J. Fin-Langer L., L’équilibre contractuel, LGDJ 2002. Goyard-Fabre, Les fondements 
de l’ordre juridique, PUF 1992.  
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مرتب من قبل القانون، إذ ال تقو� اإلرادة على تغ��ر �عض �ما أن إحداث األثر القانوني، �ان وما زال      
�ما أن الوضع القانوني لألثر العقد� يتجلى في العقود النموذج�ة وعقود الجماعة،  13األح�ام القانون�ة للعقود.

لبث فضًال عن تجل�ه في العديد من العقود التي أنتجتها التكنولوج�ا الحديثة، �عقود خدمات المعلومات، وعقود ا
�ما أن هذا الوضع ين�بق أ�ضًا  ،التلفاز�، وعقود شراء الموقع في القمر الصناعي وما شاكل من عقود عديدة

على العقود المدن�ة التي يتم إبرامها وفق ال�رق الكالس���ة أو التقل�د�ة، و�ذلك تلك التي يتم إبرامها إلكترون�ا، 
المتعلق  2005يون�و  16المؤرخ في  674 – 2005رقم  وهذا ما نصَّ عل�ه المشرع الفرنسي بواس�ة األمر

، إذ ما على اإلرادة إّال االنضمام إلى عقد ما واالرتضاء �ه، تار�ًة أمر إحداث 14�أح�ام إبرام العقود إلكترون�ا

                                                           
الح� : د. صالح الدين الناهي، الوج�ز الوافي في شرح القوان�ن المدن�ة في العراق واألردن والكو�ت، مصادر الحقوق 13

 . 29، ص1984الشخص�ة، المصادر اإلراد�ة، م�بعة الب�ت العر�ي، عمان، 
14 H. Bitan, Contrats informatiques , coll. Droit@Litec, Litec. J. M. Bruguière, Droit et jeu : le 
double jeu, Dalloz, 2000. Le contrat électronique, Travaux de l'Association H. Capitant, Tome V, 
Toulouse 2000, Panthéon Assas. H. Causse et J.-C. Hallouin (dir.), Le contrat électronique. Au 
cœur du commerce électronique, LGDJ, 2005, p. 84. C. Castets-Renard, Droit de l'Internet, coll. 
Cours, Montchrestien, novembre 2009 CCE, revue, Communication, commerce électronique, 
(LexisNexis, JurisClasseur). J. Huet, Vous avez dit contrat « contrats électroniques ?, in Rev. 
Contrats, 2005/ 2, p. 553. C. Chabert: Le commerce électronique et la loi sur l'économie 
numérique du 21 juin 2004, in RLDC 2005/5, suppl., étude n° 556. F. Olivier et E. Barbry : La 
prise en compte des enchères électroniques par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, in JCP éd 
G., 2000, actualités, p. 2051. C. Féral-Schuhl, Cyberdroit, Le droit à l'épreuve de l'Internet, coll. 
Praxis Dalloz, Dalloz. P. –Y. Gautier : Formation du contrat : un code, deux régimes, in Rev. 
Contrats, 2005/ 2, p. 529. Lecourt : Franchise et Internet : des rapports contractuels délicats, in 
D. 2004, chron., 623. Ph. Letourneau, Contrats informatiques et électroniques, 5e 
éd., Dalloz, 2008. J. Huet : Encore une modification du Code civil pour adapter le droit des 
contrats à l'électronique, loi LCEN n° 2004-575 du 21 juin 2004 », in JCP 2004, éd G., I, n° 
178. E. Jouffin : Démarchage et vente à distance de produits et services financiers : principes 
généraux, in Recueil Dalloz 2006, p. 1534. M. Vivant : La protection du cyberconsommateur 
entre tentations, tensions, hésitations, in Liber amicorum Jean Calais Auloy, Dalloz, 2004, p. 
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دت�ن)، األثر القانوني للقانون نفسه، وهذا يدفعنا إلى تحديد مفهوم تن��مي للعقد، ��من في أنه : (نتاج قانوني إلرا
فالقانون هو المن�م لهذا الترا�� من اإلرادت�ن، لذا فالعقد ما هو إّال نتاج قانوني، ما �ان ل�حصل لوال تدخل 

 القانون. 
 إال أن هذا المفهوم على إ�القه، �خلق مش�الت فكر�ة وفقه�ة وعمل�ة :     

 فعلى المستو� الفكر�، �خالف هذا المفهوم دستور العقد القاضي �سل�ان اإلرادة.  -
 وعلى المستو� الفقهي، يت�لب هذا المفهوم إعادة الن�ر في أر�ان العقد.  -
 وعلى المستو� العملي : ال بد من إعادة قراءة آثار العقد. -

ى تلك التي تتحقق ف�ها الصفة الن�ام�ة، ولهذا ال �م�ن إ�الق هذا المفهوم على �ل العقود، بل عل      
وتتحقق هذه الصفة عندما تتحقق �العقد مصلحة جماع�ة، وهذه المصلحة ال يتحدد مفهومها حسب 
التوجهات االشتراك�ة التي دعت البعض إلى إعادة الن�ر في مفهوم العقد ح�ن ش�وعها في العالم العر�ي، 

المعاصرة التي تأثرت بثورة وسائل االتصال السر�ع وتداول  بل هي المصلحة المولودة من رحم المتغ�رات
المعلومات بتقن�ة غ�ر مسبوقة، أحا�ت العمل�ة العقد�ة �ُأ�ر ن�ام�ة، حققت من خاللها مصلحة جماع�ة، 

 .15تضمنت في فحواها مصلحة الدولة ومصلحة مجموع المتعامل�ن

                                                           
115. Ph. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique, in JCP 2004, éd. 
E et A, n°38, p. 1341.  

في فترة الست�نات والسبع�نات من القرن المنصرم، ه�ذا �ان ُين�ر إلى المفهوم الن�امي للعقد، إذ �تب ح�نها الفق�ه األستاذ 15
�مراحل عدة : فف�ما مضى �ان  -المنبثقة من الن�ام العقد� -الد�تور عبد الحي حجاز� ما �أتي : ((ولقد مرت فكرة المشروع

هو الوس�لة التي �شبع بها الفرد حاج�اته، �بناء ب�ت أو حفر ب�ر أو إقامة قن�رة أو حرث أرض الخ. فلما دعت عقد المقاولة 
الحاجة إلى الق�ام �أعمال ضخمة تت�لب نفقات وآالت ضخمة حلت "�ر�قة المشروع" محل عقود المقاولة، المتعددة المستقلة 

ن عقود المقاولة على حدة، بل �قصد بها مجموع المعدات الالزمة �عضها عن �عض. وت�لق �لمة المشروع ال على عقد م
للمقاول ل�قوم �مجموع األعمال التي �انت تحققها له من قبل جملة عقود مستقل �عضها عن �عض و�ان المشروع في هذه المرحلة 

حجم االنتاج وصار يت�لب معدات ينتمي إلى فرد �ض�لع �مجموعة �ب�رة من عقود المقاولة فكان شخص�ًا في أول أمره فلما �بر 
اقتصاد�ة ضخمة تز�د على قدرة رجل واحد هو مالك المشروع �ان ال بد من أن �شرك معه من الناح�ة الماد�ة غ�ره من الناس 
و�ذلك تجرد المشروع من ال�ا�ع الشخصي، فكان عصر "شر�ات المساهمة"، ولما زاد حجم هذه الشر�ات وصارت تستغرق �عض 
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 المطلب الثاني 
 المفهوم العقد� للن�ام 

ر الذهني الفتراض ال تنشأ ا      ألن�مة من ال شيء، بل ال بد من مصدٍر منشيٍء لها، والحق�قة أن التصوُّ
التنوع في المصدر ناجم عن االختالف في الن�ام، فل�ست �ل األن�مة على نوع واحد، و�ن �انت جم�عها تقوم 

 على مفهوم السل�ة وانصهار الفرد في المجموع.

م إلى اإلرادة اإلنسان�ة، وهذه اإلرادة قد تكون منفردة، أو مزدوجة، فن�ام غالبًا ما يرجع تكو�ن الن�ا      
، ون�ام الشر�ات والجمع�ات ُينشؤه العقد، بل حتى لو تحدثنا عن ن�ام 16المؤسسات تخلقه اإلرادة المنفردة

ها إلى العقد الدولة فل�ست فكرة العقد عنه ببع�د، فالدولة التي تمثل المجتمع الس�اسي ُيرجع الكث�ر�ن أساس
؛ ما ُنر�د أن نقوله هنا أن الن�ام هو نتاج قانوني لتالقي إرادات، فهو ل�س فحسب صناعة 17االجتماعي 

قانون�ة، بل هو �ذلك نتاج عقد�، و�ن �ان العقد المنشيء له من نوع خاص؛ فكل ن�ام ُ�مثل جماعة، والجماعة 
 .18عقد، على حد تعب�ر أحد الفقهاء

إال أنه ينبغي مالح�ة أن العقد و�ن �ان مصدرًا لكث�ر من األن�مة، أو لجم�عها إن وّسْعنا في مفهومه،    
فإنه ال �عدو أن ��ون المحرك لتكو�نها ل�س إال دون أن ��ون الحاكم واآلمر الناهي لكث�ٍر منها، فكث�ر من 

فكرة العقد ��ث�ر، لكن يبقى البعض منها  الن�م تتحول من مجرد اتفاقات إلى مأسسة وجماعة و��ان يتجاوز

                                                           
َمْت "شر�ات المساهمة". المرافق ال و�مضي قائًال: هذه هي المراحل التي  –عامة �مرفق الكهر�اء والنقل والم�اه تدخلت الدولة وُأمِّ

مرت بها فكرة "الن�ام"، و�تضح من خاللها ��ف أخذت م�انة العقد المنفرد تتقلص رو�دًا رو�دًا، ح�ن أخذ "الن�ام" �ح�� �ه ش��ًا 
خضوع لمت�لباته، فأوشك توافق اإلرادات وأصحاب هذه اإلرادات أن تص�ر مجرد أدوات في ذلك الن�ام، فش��ًا حتى اض�ره إلى ال

 .281وأخذت اإلرادة الفرد�ة تفقد سل�اتها في العقود.))، نقًال عن الد�تور حجاز�، مرجع سابق، ص
القوان�ن المعاصرة. ( الح� : د. عبد الرزاق �عد إنشاء المؤسسات أحد ت�ب�قات اإلرادة المنفردة بوصفها مصدرًا لاللتزام في 16

 ).1446، مرجع سابق، ص 1السنهور�، الوس��، ج
 .568، ص2017الح� : د. محمد سل�مان األحمد، فلسفة الحق، منشورات ز�ن الحقوق�ة، ب�روت، 17
 .38األستاذ الد�تور عبد المنعم فرج الصدة، في عقود اإلذعان، مرجع سابق، ص 18
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محتف�ًا �أثر العقد ف�ه، وهذا ما �جعلنا نتحدث أوًال عن الن�ام العقد� والن�ام الال عقد� في الفرع األول، ثم 
 نتناول المغز� العقد� للن�ام في الفرع الثاني.

 الفرع األول:
 الن�ام العقد� والن�ام الال عقد�

ُ�ش�ل المحور األساس لقواعد القانون الخاص، مجرد ارتبا� إرادت�ن متوافقت�ن، بل �عني  ال �عني العقد الذ�    
أن �حصل هذا االرتبا� ب�ن اإلرادت�ن المتوافقت�ن لُ�ؤد� إلى ترت�ب آثار قانون�ة ذات �ا�ع مالي، فال ُ�عدُّ عقدًا 

ون�ة ل�س بذ� �ا�ع مالي، وهنا ��من الفرق ارتبا� اإلرادات�ن المتوافقت�ن إلحداث آثار ال قانون�ة، أو آثار قان
ب�ن الن�ام العقد� والن�ام الال عقد�، فاألول هو ن�ام ناجم عن عقد �المفهوم الخاص له، وأما الثاني فناشيء 
عن عقد �خرج عن المفهوم الخاص له و�ن دخل في مفهومه العام، ففكرة العقد االجتماعي التي يتحدث عنها 

ور� في تفس�ر أساس نشوء الدولة، ال تدخل في المعنى الخاص للعقد، ولهذا ��ون ن�ام فقهاء القانون الدست
الدولة ن�امًا ال عقد�ًا، �ذلك الحال �النسبة لألن�مة التي ارتب� وجودها بوجود الدولة، �الن�ام الدولي والن�ام 

 ا أن�مة ال عقد�ة.الدستور� في الدولة والن�ام اإلدار� ف�ها والن�ام القضائي وغ�ر ذلك، جم�عه
وفي المقابل توجد أن�مة أخر� نشأت عن العقد �مفهومه الخاص، وال زال العقد �ح�مها إلى حٍد ما، إو     

إلى القدر الذ� يتأثر ف�ه الن�ام �مصدر نشوئه، �ن�ام الزواج و�عض األن�مة االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ن�ام 
�ع هذه األن�مة �صح عل�ها الوصف العقد�، لكن أال �حق لنا الشر�ات والن�ام الذ� �ح�م ق�اع العمل، فجم

 أن نتساءل لماذا تحولت إلى أن�مة ؟ �عد ما �انت عقودا �غ�رها من العقود.
في �عض األح�ان يتدخل المشرع في العالقات العقد�ة، ل�س تدخال عاد�ا عندما تستدعي ضرورة الحفا�     

ائ�ا قائما على عدم اقتصار العالقة ب�ن المتعاقدين على الصبغة العقد�ة، على الن�ام العام ذلك، بل تدخال استثن
، �عالج القانون �ث�را من جوانبها �قواعد ال �م�ن استبعادها من قبل المتعاقدين )19(بل جعل العالقة تن��م�ة

ها على وجه ابتداءا أو إنتهاءا، مما �جعل العالقة ب�ن المتعاقدين في تلك العقود التي يتدخل المشرع ف�
الخصوص، عالقة عقد�ة وتن��م�ة في وقت واحد، وهذا ما �جعل القانون ( �قنــــون ) العقد عبر هذا التدخل 

                                                           
وأح�انا �سم�ها القانون �العالقة القانون�ة، �ما ورد في نص الفقرة (ثالثا) من المادة األولى من قانون التجارة العراقي رقم  )19(
 .1984) لسنة 30(
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. وتوجد جملة من االعتبارات تدفع المشرع إلى التدخل في العالقة العقد�ة، منها اعتبارت اجتماع�ة وأخر� 20
فمن العقود التي يتدخل في أح�امها المشرع العتبارات اعتبارات اقتصاد�ة وثالثة اعتبارات قانون�ة صرفة، 

اجتماع�ة، هي عقد الزواج وعقد اإل�جار، فعقد الزواج �مثل الوحدة التي ترتكز عل�ها عالقات األسرة، �ما أن 
 عقد اإل�جار يلبي حاجات ال�بقة الوس�ى في إ�جاد الس�ن.

ت اقتصاد�ة هي عقد الشر�ة وعقد العمل، فعقد الشر�ة ومن العقود التي يتدخل في أح�امها المشرع العتبارا    
هو النواة المنّش�ة لن�ام الشر�ة الذ� يدفع الحر�ة االقتصاد�ة في الدولة إلى النهوض، �ما أن عقد العمل �ما 
�مثله من وضوح في اختالل التوازن االقتصاد� ب�ن ال�رف�ن غالبا ما يتدخل المشرع ل�حمي ال�بقة العاملة 

ثل إحد�  أهم وسائل اإلنتاج. �ما أن القانون يتدخل في �عض العقود العتبارات قانون�ة صرفة وهي التي تم
حما�ة ال�رف الضع�ف، �ما في عقود اإلذعان و�ع�اء السل�ة التقدير�ة للقاضي في تعديل �عض الشرو� 

ل الروا�� العقد�ة إلى روا�� تن��م�ة، لكن �قي لهذه األن�مة جانب  المجحفة. و�التالي فإن تدخل المشرع َحوَّ
مهم من صفتها العقد�ة األصل�ة وهي �ونها ال تنهض إال إذا تمَّ ابرام عقد بها، ولهذا صحَّ إ�الق لف� األن�مة 

 العقد�ة عل�ها.

 الفرع الثاني:
 حق�قة المغز� العقد� للن�ام

 
ذ�رنا في الفرع السابق أن الن�ام العقد� هو الن�ام الذ� ينشأ من عقد �المعنى الخاص له، إذ يبقى العقد      

سار�ًا ب�ن �رف�ه ما دام الن�ام قائمًا، لكن قد تتراجع فاعل�ة العقد المبرم ب�ن ال�رف�ن والذ� نشأ �ه الن�ام 
ض اقتصاد�ة، أو ألغراض قانون�ة صرفة، لكن ال �مّس �سبب تدخل القانون، إما ألغراض اجتماع�ة، أو ألغرا

هذا التدخل الجوانب التي تمَّ االتفاق عل�ها ب�ن المتعاقدين والتي ال ير� القانون ف�ها انتهاكا للثوابت التي �قوم 

                                                           
الح� : د. محمد سل�مان األحمد، (قنونة !) العقد، �حث منشور في مجلة دراسات قانون�ة وس�اس�ة، تصدرها �ل�ة القانون 20

 .15. ص 2013العدد الثاني ، السنة األولى ، امعة السل�مان�ة، والس�اسة، ج
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، وهنا ال بدَّ من �رح سؤال أصولي حول ما هو األصل الذ� 21عل�ها والتي تجعله يتدخل في تعديل العقود
الن�ام العقد�: أهو القانون أم إرادة المتعاقدين؟ فإلى أ�ة جهة تم�ل الَغَلبة، َأ إلى الن�ام أم إلى العقد؟  �ح�م

فهل األصل في العقد الذ� يتمخض منه ن�ام أن تح�مه اإلرادة العقد�ة التي تمثل �رفي العقد و�تدخل ف�ه 
إلرادة واالستثناء ت�ب�ق ما اتفق عل�ه المتعاقدان ف�ما القانون استثناًء، أم األصل ��من في تق��د القانون لهذه ا

 لم �خالف قواعد القانون ؟؟

فلو أخذنا نموذجًا ألحد أبرز األن�مة العقد�ة، وحلَّلنا ف�ه ذلك التساؤل، ر�ما نخرج بنت�جة وجواب لهذا        
شراح قانون الشر�ات، ان  ، ومن المعلوم لد�22السؤال، فالشر�ة هي عقد ارتأ� القانون أن �جعله ن�امًا 

الشر�ة تتسم �صفت�ن فهي عقد من جهة، و��ان قانوني اعترف له القانون �الشخص�ة المعنو�ة من جهة 
،،وهي �الصفة الثان�ة تعد تن��ما تدخل القانون �ث�را ف�أاح�امه، من لح�ة التأس�س إلى لح�ة االنقضاء 23أخر� 

 والتصف�ة.

لعالقة العقد�ة ب�ن الشـــــر�اء، هو أمر ضـــــرور� اســـــتلزمته األهم�ة ال شـــــكَّ أن التدخل التشـــــر�عي في ا
الع�مى لوجود الشــــــــر�ات في الح�اة المدن�ة المتحضــــــــرة، فالشــــــــر�ات تجمٌُّع وتر��ز للجهد والمال و�ها تنهض 
العديد من اقتصاد�ات الدول في العالم، فالنمو االقتصاد� قائم على وجود شر�ات ناجحة في المجتمع، ثم أن 

�ات قائمة على مبدأ التعاون، فكث�را من الناس من �ملك الجهد والقدرة والخبرة في إدارة المشروعات، لكنه الشر 
ال �ملــك المــال، و�ــالع�س هنــاك من �ملــك المــال وال �ملــك الخبرة والجهــد، فــاذا اجتمع الفر�قــان وتعــاونــا، فــان 
                                                           

لة للعقود، تأخذ معنى العقد، �حسب التعديل األخ�ر للقانون المدني الفرنسي، �ما أن �ل االتفاقات �اتت عقودًا   21 االتفاقات المعدِّ
 تنقله أو تلغ�ه .الح�: ( س�ما التي تعدل من أح�ام المسؤول�ة، فهي إما أن تنشيء التزامًا أو تعّدله أو

Clavel-Fauquenot, Marie-Françoise Marignier, Natacha Rigaud, Frédérique, « Les clauses des 
contrats civils», Liaisons sociales, 25 mars 2005, p. 3-93. numéro spécial. DOCKES 
(Emmanuel), La détermination de l'objet des obligations nées du contrat, Droit social 1997, 
p.140. ) 

) لسنة 21عرَّف قانون الشر�ات العراقي رقم(على الرغم من أن قوان�ن الشر�ات دأبت على تعر�� الشر�ة �أنها عقد، إذ 22
ي مشروع اقتصاد� ( عقد يلتزم �ه شخصان أو أكثر �أن �ساهم �ل منهم ف: المعّدل، الشر�ة في المادة الرا�عة /  أوال �أنها 1997

 بتقد�م حصة من مال أو من عمل القتسام ما ينشأ عنه من ر�ح او خسارة ). 
 ) من قانون الشر�ات العراقي.4وهذا ما نصت عل�ه الفقرة ( ثالثا ) من المادة (23
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، ال ســـــــ�ما وأن وجود المشـــــــروعات الكبر� 24معالفائدة لن تعم فق� على �ل�هما بل على الكث�ر من أفراد المجت
في الدول �فضــــل وجود الشــــر�ات ســــ�عمل على تشــــغ�ل األيد� العاملة، و��جاد مداخل ألســــر، ما �انت لتوجد 
لوال ق�ام الشــــــر�ات، و�التالي فإن الشــــــر�ات أداة للقضــــــاء على مشــــــ�لة الب�الة، ثم أنها وســــــ�لة لجذب رؤوس 

شـــــــا�ها نجاحا ملفتا للن�ر، �ما ان الشـــــــر�ات هي االداة المثال�ة الســـــــتثمار األموال األجنب�ة، عندما �شـــــــهد ن
رؤوس االموال، و�دارة المشـــــــــار�ع الضـــــــــخمة، والتي يت�لب إنجازها ردحا من الزمن قد يتوقف عمر اإلنســـــــــان 
االفتراضـــــي، إذ أن الشـــــر�ة، و�فضـــــل تمتعها �الشـــــخصـــــ�ة المعنو�ة، قادرة على إدارة المشـــــروعات الضـــــخمة، 

 قوف على الصناعات الثق�لة التي تت�لب وقتا �و�ال، أكثر مما �م�ن ان �قوم �ه الفرد ال�ب�عي. والو 
فضــــال عن �ل ما ســــبق ذ�ره، فإن ز�ادة عدد الشــــر�ات في المجتمع يزرع الثقة في نفوس المتعامل�ن 

منهم ينتمون  على مختلف صـــفاتهم وأصـــنافهم، ف�جعلهم �قدمون على مزاولة أنشـــ�ة مماثلة، أو �جعل البعض
إلى هذا التجمع االقتصـــــــاد�، وذلك لكي يرفد عل�هم �األر�اح، أو �قدمون قروضـــــــا للشـــــــر�ة، أو يتعاملون في 
أســهمها في البورصــة، ولهذا فإن هذا الن�ام �جب أّال يتر�ه المشــرع إلرادة أ�راف العالقة العقد�ة فحســب، بل 

ز الثقة في التعام ل ب�ن الناس، ولهذا فإن القانون يتدخل في تحديد وصف �جب أن ��فل حسن س�ره، �ما �عزِّ
الشــر�ة، ومد� مســؤول�ة الشــر�اء ف�ها، بل وحتى في تحديد عدد أعضــاء �ل نوع من أنواعها، وفي تأســ�ســها، 
ومستلزمات التأس�س وضرورة التسج�ل، وفي تحديد رأسمالها، وتقس�مه، �ما نجده يتدخل في االكتتاب �أسهم 

رأس المال، وز�ادته وتخف�ضــــه، والتصــــّرف �األســــهم والحصــــص، وانتقال ملك�تها، وتقســـ�م الشــــر�ات، وتســــديد 
األر�اح والخســــائر، و�صــــدار ســــندات القرض، بل و�تدخل أ�ضــــا في ��ف�ة إدارة الشــــر�ة،ومن ماذا تتكون هذه 

ى اإلدارة في مختلف الشــــــــــــــر�ات، وما هي اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــاتها، و��ف تجتمع،كما أنه ين�م عمل�ة الرقا�ة عل
الشـــر�ات، الســـ�ما الرقا�ة المال�ة، إلى أن �صـــل �الشـــر�ة إلى التصـــف�ة، ف�ضـــع لها أح�اما، و�ب�ن ��ف�ة دمج 
الشـــــر�ات وتحولها. �ل هذا �جعل من الصـــــبغة التن��م�ة لعقد الشـــــر�ة �ارزًا جدًا، فهذه العالقة ل�ســـــت عقد�ة 

 فحسب، بل هي عالقة تن��م�ة �ذلك. 
براز الجانب التن��مي في الشــر�ة و�روزه على الجانب التعاقد�، أنه �صــدد إ25وفي ذلك يذ�ر البعض

في الشر�ات، والس�ما الكبر� منها، �الشر�ات المساهمة (...  ح�ث �م�ن ألغلب�ة الشر�اء أن تفرض إرادتها 
                                                           

. د. �اسم 13، ص 1990الح�: �امل عبد الحس�ن البلداو�، الشر�ات التجار�ة في القانون العراقي، دار الكتب، الموصل، 24
 .8، ص 1989محمد صالح و د. عدنان أحمد ولي العزاو�.القانون التجار�، الشر�ات التجار�ة، دار الكتب ، �غداد، 

 .8د. �اسم محمد صالح. ود.عدنان أحمد ولي العزاو�، مرجع سابق، ص 25
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على األقل�ة وأن تعدل من نصـــوص ن�ام الشـــر�ة... وعندئذ.. ، تضـــمحل هذه الصـــفة التعاقد�ة، فمن �شـــتر� 
ا في هذا النم� من الشـــــر�ات، بهدف ب�عه �عد فترة وج�زة، �صـــــعب اعتباره شـــــر��ا متعاقدا مع غ�ره من ســـــهم

الشر�اء، هذا إضافة إلى أن المشرع أخذ في الواقع المعاصر يتدخل �استمرار،ومن خالل وضع القواعد اآلمرة 
ال وفقا لمشـــــــ��ة و�رادة المتعاقدين، في تن��م الشـــــــر�ة و��ف�ة تكو�نها، �ح�ث أصـــــــبحت تتم وفقا لقواعد قانون�ة 

ومن هنا أنكر �عض الفقه على الشــــــــــــــر�ة صــــــــــــــبغتها التعاقد�ة و�ر� ف�ها ن�ام قانوني أقرب إلى القانون منه 
كتصــــــــرف تعاقد� )، لكن هذا ال�منع من وجود عالقة عقد�ة قائمة ب�ن الشــــــــر�اء، لكن الجانب التن��مي في 

 .26الشر�ة هو األبرز
أن نقول أن تحول أ�ِّ عقد من مجرد عقد إلى ن�ام �جعل األصـــــــل ف�ه ن�امًا  مما ســـــــبق نســـــــت��ع  

�ح�مه القانون، لما �مثله القانون من أداة تعب�ر عن إرادة جماع�ة، أما إرادة المتعاقدين فتح�م ح�ن �ج�ز لها 
 .27القانون ذلك

 المبحث الثاني
 مقومات الترا�ط ب�ن العقد والن�ام ومترتباته

 
ال يتمخَّض عن جم�ع العقود أن�مة، فكث�ر من العقود تبقى �ع�دة عن فكرة الن�ام، لكن إذا تحققت �عض      

لها القانون إلى أن�مة عبر تدخله في الرا��ة العقد�ة بتحو�لها إلى را��ة قانون�ة، لكن تحول  اإلعتبارات َحوَّ
ترا�� وانسجام ب�ن �ا�عها العقد� و�ا�عها الن�امي، هذه العقود إلى أن�مة ال �فقدها ال�ا�ع العقد�، بل ثمة 

 كما أن هناك آثار تترتب على هذا الترا��، وهذا ما سنبحثه في الم�لب�ن اآلت��ن :

                                                           
شر�ات العراقي، م�تب التفس�ر ،وأ�ضا د. حس�ن توف�ق ف�ض هللا، مستجدات قانون ال9الح� : المرجع السابق نفسه، ص 26

 ، وما �عدها .30، ص2006للنشر واإلعالن، ار��ل، 
27 Concernant la théorie générale de ces deux processus voir - Fabre-Magnan, Les obligations, 
PUF p 89 et s. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 
Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », 2005, 7e éd., 970 p. [détail des 
éditions](ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788) Sous la direction de Jean-Luc 
Aubert et Éric Savaux, Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz (ISBN 2247032443, présentation 
en ligne). JurisClasseur Civil, LexisNexis JurisClasseur Paris 2004 p 236 et s. 
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 الم�لب األول :   مقومات الترا�� ب�ن العقد والن�ام. -
 الم�لب الثاني :   مترتبات الترا�� ب�ن العقد والن�ام. -

 المطلب األول
 الترا�ط ب�ن العقد والن�اممقومات 

 
�قوم الترا�� ب�ن العقد الذ� ين�ر إل�ه القانون �ن�ام، وفكرة الن�ام المتأسس على العقد، على مقوم�ن      

 أساس��ن هما :
 تراجع الفكرة العقد�ة. -1
 تدخل القانون. -2

 ونعالجهما في الفرع�ن اآلت��ن :
 

 الفرع األول:
 التن��م�ةتراجع الفكرة العقد�ة وش�وع الصفة 

 
عندما ير� القانون أن عقدًا تمخض عنه ن�ام مع�ن، فإنه يتدخل، و�تدخله في العالقة القائمة ب�ن أ�رافه     

ُ�شــبع الصــفة التن��م�ة للعالقة القائمة ب�ن �رفي العقد وُ�ضــعف الفكرة العقد�ة، ففي عقد العمل، تر� الصــفة 
ما تصــــــــــــــور عالقة العمل في الرا��ة العقد�ة التي تر�� العامل  عادة، إذ التن��م�ة غالبة على الفكرة العقد�ة

�صـــاحب العمل، وتتجســـد هذه الرا��ة في عقد العمل الفرد�، �ما أن عقد العمل الجماعي مشـــمول �اال�الق 
نفســـه، إذ ��لق عل�ه �عض الكتاب عبارة عالقة العمل الجماع�ة وهي تمثل االتفاق ب�ن مجموعة من العمال، 

  لعمل، مع مجموعة من أصحاب العمل، أو نقابتهم.أو نقا�ة ا

ون�رًا لما �ح�� �العمل من أهم�ة اجتماع�ة واقتصاد�ة، فضًال عن أهم�ته القانون�ة، جعلته �خرج عن 
الن�اق العقد� المرســـــــــــــوم له، �ح�ث لم �عد �قتصـــــــــــــر على �ونه عقدًا، مما أتاح لعالقة العمل أن تتصـــــــــــــف 

 ب�ن مفهوم العقد�ة والقانون�ة المع�اة لعالقة العمل. �القانون�ة تعب�رًا عن الف�صل
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وال ينكر ما لعقد العمل من تأث�ر على وجود العالقة القانون�ة، �ما أنه ال ننكر ما للقانون من قوة في 
التدخل والتأث�ر في عقد العمل لكي ينتج آثاره القانون�ة، فكون عالقة العمل عقد�ة ال �عني أننا نســــــــــــــت��ع أن 

عن قانون�تها، �ما أن قانون�ة العالقة ل�ســـت �غنًى عن عقديتها، وت�لق العالقة العقد�ة على االرتبا�  نســـتغني
القانوني ب�ن اإلرادت�ن والذ� ينجم عنه  العقد �ما ُيرّتبه من  آثار، في ح�ن أن العالقة القانون�ة ت�لق على 

 .28في النشوءالعالقة المنشأة �موجب القانون دون أن ��ون لمصدر آخر دور 

ال شـــــــــك أن توافق إرادتي العامل وصـــــــــاحب العمل وارتبا�هما يؤد� إلى نشـــــــــوء العالقة ف�ما ب�نهما، 
قانون�ة �انت أو عقد�ة، لكن هذا التالزم في النشــــــــــــــوء ال �عني أنه م�لق من ناح�ة، �ما أنه ال �عني أنهما 

ان اإلرادة ل�س هو �ل شــــــيء في العالقة التي متالزمت�ن إلى النها�ة من ناح�ة ثان�ة. فالعقد القائم على ســــــل�
تح�م  �رفي العمل، و�ال �ان �اإلم�ان االكتفاء  �ما نص عل�ة القانون المدني في �اب العقود المســـــــــــــماة من 
أح�ام خاصـــــــة �عقد العمل، فاألمر �ختلف �النســـــــبة لعقد العمل، فهو ل�س �ســـــــائر أكثر�ة العقود المدن�ة، فهو 

 -، فضًال عن ارتبا�ه �فلسفة قانون�ة خاصة، فالعقد29أنما� اجتماع�ة و�رؤ�ة اقتصاد�ةيرتب� �س�اسة دولة و�
إن تجرد من االرتبا� بهذه الق�م عّد عقدًا مح�ومًا �القواعد التقل�د�ة،  فضــًال عن القواعد الخاصــة �ه  -أ� عقد

القة العقد�ة القائمة ب�ن من إن �ان من العقود المســــماه، لكن ارتبا� العقد وتعلقه �ق�م تخرج عن مضــــمون الع

                                                           
28 Sur ce point d’analyse voir - Bénabent, Les obligations, 7e éd., 1999, Montchrestien‚  p 45 et 
s.Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les bligations, 22e éd., 2000, PUF‚ P 67 – 87. Flour et Aubert, 
Les obligations : (et Savaux), t. 1, L'acte juridique, 9e éd., 2000, A. Colin ; t. 2, Le fait 
juridique, 8e éd., 1999 ; (Y. Flour et E. Savaux), t. 3, Le rapport d'obligation, 1999, A. Colin 
Ghestin, Goubeaux et Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, 4e éd., 1994, 
LGDJ. Terré, Simler et Lequette, Les obligations, 7e éd., 1999, Précis Dalloz. Fabre-
Magnan, Les obligations, PUF P 23 et s. 

الجديد على أنه : (( يهدف هذا القانون إلى تن��م  2015) لسنة 37ذلك نصت المادة الثان�ة من قانون العمل العراقي رقم (وفي 29
التنم�ة المستدامة المستندة إلى  عالقات العمل ب�ن العمال وأصحاب العمل ومن�ماتهم بهدف حما�ة حقوق �ل منهما وتحق�ق

العدالة االجتماع�ة والمساواة وتأم�ن العمل الالئق للجم�ع من دون أ� تم��ز لبناء اإلقتصاد الو�ني وتحق�ق حقوق اإلنسان 
ل العر��ة والحر�ات األساس�ة، وتن��م عمل األجانب العامل�ن أو الراغب�ن �العمل في جمهور�ة العراق وتنف�ذ أح�ام اتفاق�ات العم

 والدول�ة الُمصادق عل�ها قانونًا)).
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صـــــدر منه اإل�جاب ومن صـــــدر منه القبول، لتتصـــــل �شـــــواخص ودالالت لها أثرها الحي الجلي على خر��ة 
المجتمع وتر��به وأيدولوج�ات الفكر الســـائدة ف�ه، مما تجعله عقدًا من جهة ون�امًا من جهة أخر�، ولعل أول 

الذ� تدخلت ف�ه التشــــــــــر�عات الخاصــــــــــة �إ�جار العقار أو إ�جار  ما �مثل عل�ه �عد عقد العمل، عقد اإل�جار،
األماكن أو المســـــــاكن أو قوان�ن المالك�ن والمســـــــتأجر�ن، مهما اختلفت التســـــــم�ات، ح�ث ابتدعت هذه القوان�ن 
فكرة اإلمتداد القانوني لعقد اإل�جار، و�موجبه �ســــــــتمر المســــــــتأجر في إشــــــــغال العقار المأجور على الرغم من 

عقد اإل�جار، وهذا ما يرهق العقد و�جعله �حمل أكثر مما �حتمل، مما يؤد� إلى تحول الرؤ�ة العقد�ة  انتهاء
للعالقة إلى رؤ�ة قانون�ة، وعقد العمل ال �قل شــــــأنًا ف�ما �ختص الموضــــــوع من التدخالت التشــــــر�ع�ة من عقد 

لمشــــــاكل االجتماع�ة التي ســــــببها اإل�جار، ال ســــــ�ما أن هذه التدخالت بدأت تضــــــعف في عقد اإل�جار ن�رًا ل
االمتداد القانوني ب�ن المؤجر�ن( المالك�ن) والمســـتأجر�ن، مما حدا �التشـــر�عات إلى االنتصـــار للعالقة العقد�ة، 
وفي المقابل تزايدت تدخالت الشــــــــــــــارع الوضــــــــــــــعي في عالقة العمل ل�س في نشــــــــــــــوء العالقة، بل وحتى في 

حب العمل أن �شـــــــغل �عض أصـــــــناف العمال لد�ه، ومنعه من انقضـــــــائها. فقانون العمل قد فرض على صـــــــا
، إذ أن العالقة التي ســـــــتنشـــــــأ ب�ن العامل 31، مثال ذلك تشـــــــغ�ل األجانب30تشـــــــغ�ل أصـــــــناف أخر� إال �ق�ود

، فصــــــــاحب 32األجنبي وصــــــــاحب  العمل هي عالقة عمل قانون�ة �ع�دة عن المفهوم العقائد� إلنشــــــــاء العقود
عقد العمل مع العمال األجانب إّال �الق�ود التي وضــــــعها القانون، و�ثار التســــــاؤل  العمل ال ��ون حرًا في إبرام

عن مد� حقوق العامل غ�ر الو�ني الذ� عمل لد� صـــاحب عمل دون أن �ســـتحصـــل األخ�ر على ترخ�ص 
�العمل من وزارة العمل �ما هو منصــــــــوص عل�ه في قانون العمل. ولعل هذا التســــــــاؤل يبرز مد� التباين ب�ن 

                                                           
على أنه:" على صاحب العمل الذ� �ستخدم  1996) لسنة 8) من قانون العمل األردني المعدل رقم (13فمثًال نصت المادة ( 30

رت�بات ومعاهد خمس�ن عامًال أو أكثر وتسمح �ب�عة عمله �استخدام العمال المعوق�ن الذ� تم تأه�لهم مهن�ًا بواس�ة برامج وت
التأه�ل المهني للمعوق�ن التي اعتمدتها الوزارة أو إنشائها �التعاون مع المؤسسات الرسم�ة أوالخاصة أن �ستخدم من أول�ك العمال 

 % (اثن�ن �المائة) من مجموع عماله وأن يرسل إلى الوزارة ب�انًا �حدد ف�ه األعمال التي �شغلها المعوقون الذين2عددًا ال �قل عن 
 تم تأه�لهم مهن�ًا وأجر �ل منهم".

 ) من قانون العمل العراقي النافذ.30الح�: المادة (  31
) من قانون العمل األردني، بتشغ�ل العامل المصاب �إصا�ة ينتج عنها 14كذلك فإن صاحب العمل ملزم �موجب المادة ( 32

 و�األجر المخصص لذلك.عجز دائم جزئي ال �منعه من أداء عمل غ�ر عمله السابق، في عمل آخر 
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ّراح قانون العملعال ذهب الى أن اســـتحصـــال الحقوق ��ون 33قتي العمل العقد�ة والقانون�ة، ح�ث إن �عض شـــُ
على أســـــاس دعو� اإلثراء بال ســـــبب، اذ أن صـــــاحب العمل أثر� على حســـــاب العامل، اذ قام األخ�ر بتقد�م 

صـــــــــــــــاحب العمل من دون  عمله ولم �أخذ مقابل لذلك، لكني أعتقد أن العقد الذ� يبرمه العامل األجنبي مع
الحصـــــول على التراخ�ص الالزمة لذلك هو عقد تتوافر ف�ه �ل العناصـــــر العامة للعقد، لكن القانون لم يرد أن 
�ضـــفي على هذه العالقة الصـــفة القانون�ة، و�التالي فالعالقة تفتقر إلى القانون�ة، لكنها عقد�ة صـــرفة، و�ن أراد 

تى ال �ســـــــتف�د العامل من الحما�ة القانون�ة المقررة للعامل في هذا البعض أن ال �منحها صـــــــفة عقد العمل، ح
العقد، فانني أقول أن هذه الحما�ة القانون�ة �مشــــــــتمالتها المعروفة، انما أع��ت للعامل المرتب� �عالقة قانون�ة 

ل مع صـــــــــــــــاحب العمل، وهذه العالقة رســــــــــــــمت حدودها قواعد قانون العمل، لكن عقد العمل المبرم مع العام
األجنبي دون ترخ�ص، هو عقد عمل لم ترسم له عالقة قانون�ة، فهو عقد عمل مح�وم �القانون المدني، عل�ه 
فإن العامل األجنبي �ســــت��ع أن ��الب �حقوقه على أســــاس إخالل ال�رف اآلخر �العقد ونهوض المســــؤول�ة 

جه عدم التالزم ب�ن عالقتي العقد�ة، لكن دون أن �ســـــــــتف�د العامل من مجمل نصـــــــــوص قانون العمل. ومن أو 
العمل العقد�ة والقانون�ة ف�ما يتعلق �االنقضــــــــاء، ما يلتزم �ه العامل �عد انقضــــــــاء عقد العمل، أو �عبارة أخر� 
�عد انتهاء العالقة العقد�ة ب�ن العامل وصــاحب العمل، ح�ث تســتمر العالقة القانون�ة في صــورة غ�ر مباشــرة، 

مل �وال ح�اته أن يلتزم �االمتناع عن إفشاء أسرار صاحب العمل التي �ّ�لع إذ تفرض هذه العالقة على العا
 .34عل�ها �ح�م عمله 

 الفرع الثاني:
 تدخل القانون 

يتدخل القانون في الرا��ة العقد�ة ح�ثما �جد أن ثمة مصلحة جماع�ة مهددة �العقد المبرم، إذ �قوم تدخله     
على أساس المفاضلة ب�ن المصلحة العقد�ة الخاصة �المتعاقدين والمصلحة العقد�ة العامة، إذ قد ال �قتصر 

                                                           
 .112الح�: د. أحمد أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، مرجع سابق، ص  33

 ) عمل عراقي.42)الح� الفقرة (ثان�ًا/ج) من المادة (34(
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ر� يراها القانون أنها أجدر وأولى �الحما�ة أثر العقد على المس �مصالح �رف�ه، بل قد �متد ل�مس مصالح أخ
 من المصلحة، أو المصالح الخاصة التي �ستهدفها العقد.

لكن ما هو المع�ار في أن عقدا ما قد مسَّ �التهديد لمصلحة جماع�ة دفعت القانون للتدخل؟ المع�ار هو       
دم �المصّدات الجماع�ة التي وضعها أن العقد ��ون قد جاوز فضاءات الحر�ة التي �عوم في أجوائها، واص�

القانون له، فاألصل في العقود الحر�ة ما لم �ق�دها القانون، وهو �ق�دها �مع�ار أنها تجاوزت غرضها المرسوم 
لها، وأصبحت تمّس مصالح ل�ست هي من �قرر تحق�قها أو نف�ها، أو تقر�رها أو إنكارها، فالمع�ار أن العقد قد 

إلى تخصص و ن�اق القانون وفي المجال الذ� ال �سمح �ه القانون التجاوز على خرج عن تخصصه ون�اقه 
صالح�اته �ونه المعبر عن اإلرادة العامة، �ما ف�ها اإلرادة العقد�ة العامة، المختصة بتحق�ق المصلحة العامة، 

عاقدين، تحق�قًا �ما ف�ها المصلحة العقد�ة العامة؛ هو خروج العقد من ن�اق سل�ة الحر�ة التعاقد�ة للمت
 لمصلحتهما العقد�ة.

لكن ما هو سالح القانون للتصد� للتجاوزات العقد�ة؟ إن سالح القانون هو تقر�ر الب�الن للعقود، أو      
للشرو� التي احتوت عل�ها،�حذفها من البن�ان العقد�، أو هدمه إذا وجد أنها قد بلغت حًدا من األهم�ة لدرجة 

 ءًا من ر�ن السبب في العقد. أنها وصلت إلى عّدها جز 

 وعادة ما يتدخل القانون في العقد عن �ر�ق (قنونة) العقد والبند العقد� المفترض، ونتناولهما �إ�جاز:     

ال نقصد بـ (قنونة) العقد دخول موضوع ما في ن�اق اختصاص علم القانون، فذلك تعبر  اوًال: (قنونة) العقد:
، فهي تعني ببسا�ة تدخــُّل القانون عبر فتح قناة له في العقد، عبر قواعده اآلمرة أو عنه القوننة، أما الـ (قنونة)

مح�وراته العقد�ة، �ما في عدم جواز مخالفة العقد للن�ام العام أو اآلداب، أو عبر قواعده الم�ملة عندما ال 
 .35يتفق المتعاقدان على مخالفتها إبتداءً 

                                                           
 .13الح� لمز�ٍد من التفص�ل : د.محمد سل�مان األحمد، (قنونة) العقد، سبق ذ�ره، ص 35
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البند العقد� المفترض، فهو البند الذ� �فترض وجوده القانون في �ل عقد  أما ثان�ًا: البند العقد� المفترض:
، و�شمل، فضًال عما تفرزه (قنونة) القانون للعقد، ما تفرضه اإلرادة المشتر�ة للمتعاقدين ون�تهما العقد�ة التي 

 .36د�ة العامةتصبُّ في النها�ة في تكو�ن اإلرادة العقد�ة العامة، والتي تسعى في تحق�ق المصلحة العق

�ما أن السل�ة تفرض إرادتها على أعمال الشر�ات التي التزمت تجاهها �أعمال تمسُّ في العادة نشا�       
مرفق عام، �شر�ات النقل، ال س�ما �الس�ك الحديد�ة، ح�ث فرضت عل�ها إبرام عقود نموذج�ة مع جم�ع 

ا في عقود التزام المرافق العامة ( عقود األشغال المستف�دين من ق�اع أعمالها، لهذا تدخلت اإلدارة في فرنس
 العامة )، عبر وسائل عدة :

تن��م قائمة للشرو� تحدد ف�ها شرو� االلتزام واألسباب المحتملة للسقو�، وتعرض على الشر�ة   -1
قواعد تتعلق �استغاللها , فتحمي الجمهور ضد خ�ر سوء استعمال االحتكار، وقائمة شرو� موحدة 

 ل المشروعات التي من النوع نفسه.�الق�مة لك
ضرورة المصادقة على تعر�فات الشر�ات, أ� األعمال التي تحدد الشرو� التي بها تعرض على   -2

الجمهور والق�ام �عمل�ات النقل, �ح�ث �جب أن ُتصادق عل�ها السل�ة العامة. وال �م�ن لتعر�فة 
 أن ُت�بق دون است�فاء هذه الش��لة.

�ها المدد التي �جب أن يتم ف�ها النقل السر�ع أو الب�يء. وتحرص التعر�فة اتخاذ قرارات تحدد ف -3
غالبا على النص على مبدأ المساواة ب�ن عمالء المرفق العام. وهو مبدأ مسلم �ه حتى ولو لم ��ن 

 .37موضوع بنص صر�ح
سبة شرو� عقد النقل �الس�ك الحديد�ة �الن -و�فضل تدخل السل�ة العامة–بهذا توحَّدت      

لجم�ع العمالء الذين ��لبون الخدمة نفسها �الشرو� نفسها وفي ال�روف ذاتها. وما ق�ل عن عقود 

                                                           
ان األحمد، البند العقد� المفترض، �حث منشور في مجلة دراسات قانون�ة، �صدرها الح� لمز�ٍد من التفص�ل : د.محمد سل�م36

 .32. سبق ذ�ره، ص2018مجلس النواب في مملكة البحر�ن، العدد األول، 
 .34د. عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص 37
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النقل �الس�ك الحديد�ة �م�ن أن �قال �النسبة لكل عقود اإلذعان التي تبرم ب�ن الجمهور ومن 
 . 38يتولى مرفقا عاما �شر�ات الم�اه والكهر�اء

فُ�عدل منها في 39وأح�انا �حل القاضي محل العقد في تعديل البنود العقد�ة إذا ماتصمنت شرو�ًا تعسف�ة    
 محاولته إلعادة التوازن إلى العقد.

 المطلب الثاني 
 مترتبات الترا�ط ب�ن العقد والن�ام  

تالقي اإلرادات هو المصدر القر�ب أو البع�د لكل من العقد والن�ام، و�حسب ما إذا �ان الن�ام عقد�ا       
أم ال عقد�، لكن التقاء اإلرادات هذا ق�َّده القانون لتحق�ق مآرب محددة، وغالبا ما نجد مترتبات الترا�� ب�ن 

ن�ام الزواج ون�ام الشر�ات ون�ام العمل، والتي ��ثر العقد والن�ام متحققا في األن�مة الناتجة عن العقود، �
ف�ها تدخل القانون عبر قواعده القانون�ة اآلمرة. ومترتبات الترا�� ب�ن العقد والن�ام، إما أن تكون متصلة �إعادة 
 رسم العالقة ب�ن المتعاقدين و�ما أن تكون متصلة �المن�ومة العقد�ة ذاتها، عندما تتحول إلى ن�ام جماعي،

 وهذا ما سنتناوله في الفرع�ن اآلت��ن:

 الفرع االول:

 اعادة رسم العالقة ب�ن المتعاقدين 

إن من آثار الترا�� ب�ن العقد والن�ام، أن العقد لم �عد المصدر الوح�د لرسم العالقة ب�ن المتعاقدين عن     
القة رسمًا أو �ا�ًعا متغايًرا عن ذ� �ر�ق تحديد حقوقهما والتزاماتهما، إذ بتدخل القانون تأخذ خر��ة هذه الع

 قبل.

                                                           
 المرجع السابق ذاته، اإلشارة ذاتها.38

39 B. Biemar. Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels. Edition du Jean Barreau 
de liege. Lima 2013. P.204.   
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إن ما ُيرتبه تدخل القانون في العالقة العقد�ة، وما ينتج من وجود مفهوم ن�امي للعقد، جعل العالقة تنحو     
ًا إلرادة ال�رف القو� في رسم عالقته مع ال�رف االخر، وأصبحت هناك حقوقا  منحًى آخر، إذ وضع حدَّ

��تسبها ال�رف الضع�ف في العالقة العقد�ة، وخ�ر مثال على هذا، تدخل القانون  وضع�ة مصدرها القانون 
في عالقة العمل الفرد�ة، عندما �منع العامل من التنازل  عن أ� من حقوقه الواردة في قانون العمل، فإن هو 

 . 40فعل، ُعّد تصرفه �ا�ال ، وفي ذلك حما�ة واضحة لحقوق العامل

خل في العالقة العقد�ة، ُ�ع�د رسمها من جديد، إما �قواعد قانون�ة آمرة وصر�حة، �منع فالقانون عندما يتد    
، أو منع التعامل على تر�ة إنسان 41القانون المتعاقدين من االتفاق على سعر فائدة أكبر مما هو محدد قانوناً 

تعاقدين، �ما هو الحال ؛ أو ُ�ع�ي للقاضي سل�ة تقدير�ة في إعادة رسم العالقة ب�ن الم42على ق�د الح�اة
، أو توج�ه القاضي إلى ضرورة 44، أو إلغاء الشرو� التعسف�ة في العقد43�النسبة لتعديل مبلغ الشر� الجزائي

 .45تفس�ر العقد لمصلحة ال�رف الضع�ف

ومن الجدير �المالح�ة أن القانون المدني الفرنسي في تعديله األخ�ر قد سمح للمتعاقدين أن يرسما      
 Le contrat عالقتهما التفص�ل�ة المستقبل�ة عبر إبرامهم لعقود، سماها عقود اُأل�ر، �جمع لعقد اال�ار،

Cadre.46 ) للقانون المدني الفرنسي، لعام ) من القانون الُمعدل والمتمم 1111ح�ث جاء في نص المادة
                                                           

) أوًال، من قانون العمل العراقي الجديد على أنه (( تمثل الحقوق الواردة في أح�ام هذا القانون الحد األدنى 14نصت المادة (  40
لحقوق العمال، وال ُتؤثر تلك األح�ام على أ� حٍق من الحقوق التي ُتمنح للعامل أ� قانون آخر، أو عقد عمل، أو إتفاق أو 

تِّـب للعامل حقوقًا أفضل من الحقوق المقررة له �موجب أح�ام هذا القانون)). ونصت الفقرة (ثان�ًا) من قرار، إذا �ان أ� منها ُير 
المادة نفسها على أنه: (( �قع �ا�ًال �ل شر� في عقد أو اتفاق يتنازل �موجبه العامل عن أِ� حق من الحقوق المقررة له �موجب 

 أح�ام هذا القانون)) .
 ) مدني عراقي.172الح�: المادة (  41
 ) مدني عراقي.129/2الح� المادة (  42
 ) مدني عراقي .179الح�: المادة (  43
 ) مدني عراقي.167الح�: المادة (  44
 ) مدني عراقي) .167) مدني عراقي)، أو ُمْذَعنًا، ولو �ان دائنًا ( المادة(166سواء أكان مدينًا ( المادة (  45

46 Bacache-Gibeili (M.), La relativité des conventions et les groups de contrats, [Pref. Y. 
Lequette], 1996, LGDJ, Bib. de droit privé, T. 268.   Behar-Touchais (M.), Traité des contrats. 
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، أن: ((عقد اإل�ار هو إتفاق ُ�حدد األ�راف �مقتضاه الخصائص العامة لعالقاتهم التعاقد�ة المستقبل�ة، 2016
 .47وتحدد عقود الت�ب�ق ��ف�ة تنف�ذ هذا االتفاق))

 الفرع الثاني:
 تكو�ن المن�ومة العقد�ة 

ت العقد�ة التي استقرت حول نوع واحد من العقود، وقد ساهمت المن�ومة العقد�ة هي مجموعة من الثواب     
القواعد القانون�ة المن�مة للعقود في تش��ل هذه المن�ومة، �ما أن للعرف دور �ارز في تش��لها، فضال عن 

 .48العقود النموذج�ة والعقود الجماع�ة

والمن�ومة العقد�ة التي تعد من أبرز عالمات تن��م العقود، ساهمت في خلق مصلحة عقد�ة جماع�ة     
تستهدفها المن�ومة من خالل العقود التي تنتمي إل�ها. إذ �ش�ل أ� شر� غ�ر مألوف �ضعه أحد المتعاقدين 

حتى و�ن لم �خالف هذا الشر� قاعدة لتق��د حر�ة أو حقوق المتعاقد اآلخر، ضر�ًا لما استندت عل�ه المن�ومة، 
قانون�ة آمرة أو ن�ام عام أو آداب، إذ تسود حالة من المباد� الشائعة في �ل نم� عقد� , تجعل من الصعو�ة 

 �م�ان على أٍ�ٍ◌ من المتعاقدين في �ل نم�، أن �سلكا �ر�ًقا مغايًرا لما اشتملت عل�ه المن�ومة العقد�ة.

ة التجار�ة في ترس�خ مباد� المن�ومة العقد�ة، فال �قدر التاجر أن �ستثني نفسه وأح�انا تساهم المنافس     
من إع�اء �عض المزا�ا للمتعامل�ن، اعتاد أقرانه إع�ائها و�ّال �سدت �ضاعته، فلو أن التعامل التجار� جر� 

ر�، فإن المصانع على أن �قدم المصنع المنتج ُأنموذجًا صناع�ا للمنتج المراد شراؤه �صورة مجان�ة للمشت

                                                           
Les contrats de la distribution, LGDJ, 1999.   Braun (M.), Mader (M.), S. Marchand (S.), 
Actualités du droit des contrats n°77 : Le contrat à la croisée des chemins, Publication CEDIDAC, 
2008.   Buy (F.), Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales n’est pas 
toujours réservé à la cour d’appel de Paris, Recueil Dalloz, n°40, 20 novembre 2014, Études et 
commentaires, p. 2329 à 2332, note à propos de Com. - 7 octobre 2014. 

 .33قانون العقود الفرنسي الجديد، ترجمة: د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  47
48 Audit (. M.), [Sous la direction scientifique de], Conflits de lois et régulation économique, 
LGDJ., 2008. 
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ل هذه العادة  المنافسة ال تقو� على إع�اء نماذج �مقابل خوفا من المنافسة، واض�راد العمل بذلك س�حوِّ
التجار�ة إلى عرف تصعب معه مخالفته، �ما أن المن�ومة العقد�ة تتش�ل من خالل إبرام عدة عقود ارتب� 

إذ ترتب� �ه عقود �ث�رة، �عقد النقل، وعقد الفندقة، غرضها �حدث مع�ن، �ما في تن��م المسا�قات الر�اض�ة، 
وعقد النقل التلفز�وني، وعقد الرعا�ة واإلعالم، وما إلى ذلك، وقد تتش�ل من مجموع هذه العقود، مجموعة عقد�ة 
�قف وجود �عضها على وجود العقود األخر�. بل أكثر من ذلك، قد يؤثر وجود هذه المجموعة على تحديد 

ة لجعلها عقد�ة، إذا ارتب� �حدث الضرر والمتضرر �مجموعة عقد�ة واحدة، و�ن �ان �ل واحد صفة المسؤول�
 منهما أجنبً�ا عن اآلخر، وفقا للمفهوم التقل�د� للعقد.

�ما أن مجموع الوسائل وال�رق التي �انت تساهم في عمل العقد قد تغ�رت إلى حد �ب�ر، فتر��ز       
تساع دائرة العالقات التجار�ة الدول�ة , �ل هذا أد� إلى الوقوف عند مستو� المشروعات وتعدد المعامالت وا

خاص للعقد. ففي �ل يوم �جب أن يتعاقد صاحب المصنع أو التاجر مع عدد �ب�ر من األفراد. وهو ال �م�نه 
�ث تكون أن يناقش �ل شر� في العقد مع �ل من يتقدم للتعاقد معه , ف�عمد إلى اتخاذ ص�غ للعقد نموذج�ة �ح

شرو�ه غ�ر قابلة للتغ��ر, ف�م�نه بذلك أن �حدد أسعاره �سهولة , و�ذلك حل محل المناقشة الحرة ن�ام التحر�ر 
 .49السابق

                                                           
. وُ�ض�ف : ((ولقد بدا هذا في أش�ال مختلفة ابتدأت بتحديد شرو� 32الح� : د. عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص 49

فراد عامة للب�ع أش�ر إل�ها في الفوات�ر أو اإلعالنات أو الس�نالوجات... الخ حتى وصلت إلى اتفاقات تبرمها مجموعات من اإل
في فرنسا  1912�غ�ة الوصول إلى عقود نموذج�ة , �ما في حالة الوث�قة النموذج�ة للتأم�ن ضد الحر�ق التي عملت سنة 

مؤتمر �قصد الوصول  1921�مقتضى اتفاق ب�ن جماعة المؤمن لهم ومندو��ن عن شر�ات التأم�ن. �ذلك عقد في الها� سنة 
ن أن �قبلها الناقل من الشاحن , و�ذا �ان هذا المجهود لم ينجح في الوصول إلى إلى عمل حاف�ات نموذج�ة دول�ة للشحن �م�

الغرض المقصود , إّال أنه يدل على االتجاه نحو تقر�ر ص�غة دول�ة في هذا الصدد. و��في أن ندلل على جد�ة مثل هذا الن�ام 
 للقمح.)) الصفحة ذاتها.�ما �قوم �ه اتحاد لندن لتجارة القمح من فرض عقود على التجارة الدول�ة 

Voir aussi - MOORE, Benoît, « Le contrôle des clauses abusives: entre formation et exécution 
du contrat », p. 461-492, dans: Benoît MOORE (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions 
Thémis, 2003. PAQUIN, Julie, « Le contrôle des clauses pénales abusives en droit québécois: 
la clause pénale peut-elle être punitive ? », (2013) 47-2 Revue juridique Thémis 387-405. 
PAQUIN, Julie, « Les approches judiciaires en matière de contrôle des clauses pénales abusives 
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 المبحث الثالث 

 المتصل �م�روع عقد ذ� ن�ام وخصوص�ة وضعه الت�ر�عي  

المدني، عند تن��مه لموضوع إن عبارة ( مشروع عقد ذ� ن�ام ) اختص بذ�رها المشرع العراقي في القانون    
القبول في عقود اإلذعان، على الرغم من أن مذ�راته التحض�ر�ة لم تب�ن لماذا استفرد في استخدام هذه 

؛ و�عدما و�فنا الموضوع لب�ان حق�قة العالقة ب�ن العقد والن�ام، ُنعالج في هذا المبحث ماهو متصل 50العبارة!
عي لما تحمله من معاٍن، وهو ذو �عدين، أحدهما متصل �القبول  في بهذه العبارة، وخصوص�ة الوضع التشر�

 :مشروع عقد ذ� ن�ام، واآلخر متصل �عقود اإلذعان، ونعالجهما في م�لب�ن منفصل�ن 

 المطلب االول 
 القبول في م�روع العقد ذ� ن�ام  

للقبول خصوص�ة في الن�ام العقد� �جعله مختلفا �عض الشيء عن القبول الذ� تنعقد �ه العقود، �ما      
 �ستتبع هذه الخصوص�ة ح�م خاٌص �ه، وُنعالج ذلك في الفرع�ن اآلت��ن :

 الفرع االول:
 خصوص�ة القبول في م�روع عقد ذ� ن�ام 

في الن�ام العقد� الذ� يتسبب العقد في تكو�نه، ��ون للقبول خصوص�ة ف�ه، فالقبول �مثل التعب�ر األخ�ر      
لمش��ة ترغب في التعاقد، وال �شتر� صدورها من متعاقد ما �حسب ص�غته في �ل عقد، ففي عقد الب�ع، قد 

وجب والبائع القابل، فل�س هناك قاعدة عامة ��ون البائع الموجب والمشتر� القابل، واح�انا ��ون المشتر� الم
                                                           
en droit québécois: étude exploratoire de la jurisprudence relative a l’article 1623 C.C.Q. », 
(2016) 50-1 R.J.T 1-34. POPOVICI, Adrian, « Le nouveau Code civil et les contrats 
d’adhésion », p. 137-160, dans: Meredith Lectures 1992, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
1992. 

الح�: محموعة األعمال التحض�ر�ة للقانون المدني العراقي،  إعداد: األستاذ ض�اء ش�ت خ�اب وآخر�ن، م�بعة الزمان،   50
 .199، الجزء األول، ص 1998�غداد، 

456



    مشروع عقد ذو ن�ام
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

458 
 

في نسبة اإل�جاب أو القبول إلى متعاقد �صفته، لكن لماذا ال ��ون لإل�جاب الخصوص�ة ذاتها للقبول، ل�الما 
 إن األمر ال تح�مه قاعدة عامة في تداول اإل�جاب والقبول ب�ن المتعاقدين ؟. 

��ثر ف�ها النقاش حول شرو� العقد والمزا�ا وااللتزامات التي  ،51�سبق العقد مرحلة تسمى مرحلة التفاوض     
ـُبـهـــاعلى �ال المتعاقدين، فتر� �ل منهما يوجه عرضا لآلخر، و�تقاذفان العروض إلى أن �ستتب األمر  ُيرتِّ
 �أحدهما، ف�وافق على عرض اآلخر، فاإل�جاب قد يتعدد ف�نسخ الالحق ف�ه السابق عل�ه وه�ذا، أما القبول
فواحد ينعقد �ه العقد. لكن هل �صدق هذا األمر في الن�ام العقد�؟، إذ غالبا ما يته�أ أحد المتعاقدين بوضع 
شرو�ه في عقد نموذجي �عرضه على المتعاقد األخر، ول�س لألخ�ر مناقشة األول، وال �ملك من خ�ارات سو� 

ه الذ� سُنبّ�ـُِنـُه الحقًا؛ فاإل�جاب هنا ال خ�ار� القبول أو الرفض. وهذا ما �حصل في عقد اإلذعان على الوج
ــه إل�ه العرض ف��اد ينحصر  �ش�ل خصوص�ة، ما دام أنه يتضمن عرضاً �العناصر الجوهر�ة للعقد، أما من ُوجِّ

 في خ�ار� القبول أو الرفض دون أن ��ون له حر�ة تعاقد�ة �اف�ة في مناقشة شرو� الموجب.

عقد منشئ لن�ام مع�ن، �شبه إلى حد ما القبول في عقود اإلذعان، مع إضافة إن القبول في الدخول إلى      
أن القبول في الدخول إلى األن�مة العقد�ة، هو قبول ألن�متها الداخل�ة، والرضوخ لها والتعهد �إ�اعة أوامرها 

جب، إذ غالبا واالنص�اع لنواه�ها، �ما أن خصوص�ة القبول هنا هي أنه قد �صاحبه �التزامن رفضًا من المو 
                                                           

 1-1112و  1112المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي مرحلة المفاوضات العقد�ة، في المواد( 2016نّ�ـم قانون عام    51
) منه على أنه: (( ��ون اقتراح المفاوضات قبل التعاقد وس�رها وق�عها حرًا، �جب 1112)، ح�ث نصت المادة (2-1112و 

لزامًا أن تراعى هذه المسائل مقتض�ات حسن الن�ة. و��ون تعو�ض الضرر الناجم عن الخ�أ الحاصل خالل المفاوضات ال 
) فقد نصت على أنه: ((�جب على 1-1112لذ� لم يتم ابرامه)). أما المادة (�شمل خسارة المزا�ا التي �انت منت�رة من العقد ا

من �عرف من األ�راف معلومة لها أهم�تها الحاسمة لرضاء ال�رف اآلخر، أن ُ�علمه بها متى �ان جهل هذا األخ�ر �المعلومة 
إلعالم ال يرد على تغ�ُّـر ق�مة األداء. وتعد مشروعًا أو �ان قد وضع ثقته �المتعاقد معه. على الرغم من ذلك فإن هذا الواجب �ا

معلومات لها أهم�ة حاسمة تلك التي لها صلة مباشرة وضرور�ة �مضمون العقد أو صفة األ�راف. و�قع على من يّدعي أن 
ز لأل�راف معلومة �انت واجبة له، إثبات أن ال�رف اآلخر �ان مدينًا له بها، و�قع على هذا ال�رف إثبات تقد�مها له. وال �جو 

االتفاق على الحد من هذا الواجب أو استبعاده. ف�ما عدا مسؤول�ة المدين بواجب اإلعالم، فإن اإلخالل بهذا الواجب �م�ن أن 
) فجاء ف�ها: (( 2-1112) وما �عدها)). أما المادة (1130يؤد� إلى ��الن العقد وفقًا للشرو� المنصوص عل�ها في المواد (

للقواعد العامة، �ل من �ستخدم أو ُ�فشي دون إذن، معلومة سر�ة حصل عل�ها �مناسبة المفاوضات)) . الح�: ��ون مسؤوًال وفقًا 
 وما �عدها. 35قانون العقود الفرنسي الجديد، ترجمة: د.محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 
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ما ير� الموجب أن الشخص الذ� قبل إ�جا�ه غ�ر مؤهل مهنً�ا أو موضوعً�ا للدخول في الن�ام العقد�، وهذا 
ما �جعلنا أمام إش�ال�ة حق�ق�ة، تناولها القضاء الفرنسي قد�مًا، وجعلها تقسم إلى قسم�ن، إذ �جوز للموجب أن 

لنقل، إذ يوجه الناقل إ�جا�ه للجمهور بتقد�م هذه يرفض قبول شخص ألسباب موضوع�ة، �ما في ق�اع ا
الخدمة، فإذا ب�عت �ل التذاكر ولم يبق م�ان أل� راكب، فإن من حق الموجب رفض أ� راكب �أتي �عد 

 .53. و�ذلك الحال �النسبة لن�ام العمل52إمتالء واس�ة النقل �الر�اب

 الفرع الثاني:
 ح�م القبول في م�روع عقد ذ� ن�ام

يرفض الموجب في مشروع عقد ذ� ن�ام، قبول أحد األشخاص الموجه إل�هم اإل�جاب العام، فإن  عندما     
ذلك قد يدخله في ن�اق التعسف في استعمال الحق، لكن القضاء الذ� أقام هذه الفكرة استند إلى �ون الموجب 

، ففي �عض األح�ان تنعدم قد اتجهت ن�ته إلى اإلضرار �القابل، وهذه الفرض�ة ل�ست قائمة في جم�ع األحوال
هذه الن�ة لد� الموجب، إما ألنه اكتفى �عدد القابل�ن إل�جا�ه، أو أن ثمة مصلحة أخر� دفعته إلى ذلك، فإذا 

 . 54رفض اإل�جاب فإنه ال �عد متعسفا في استعمال حقه، بل يدخل فعله في دائرة الحر�ة التعاقد�ة
                                                           

 101.الح� : د.عبد المنعم فرج الصدة، في عقود اإلذعان، مرجع سابق، ص52
 .ابق ذاته، اإلشارة ذاتها. المرجع الس53

54 Pascal FRÉCHETTE, « La qualification des contrats : aspects théoriques », (2010) 51 C. de 
D.117. 
Il sera question de requalification si les parties avaient déjà qualifié le contrat lors de sa formation. 
Le tribunal tient alors pour acquis que les parties avaient le pouvoir de le faire et que cette 
qualification a un effet quelconque. Jean-Francis OVERSTAKE, Essai de classification des contrats 
spéciaux, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, L.G.D.J., 1969, p. 12. Xavier HENRY, La 
technique des qualifications contractuelles, thèse de doctorat, Nancy, Faculté de droit, sciences 
économiques et gestion, Université de Nancy II, 1992, p. 7. Loïc CADIET, « Interrogations sur le 
droit contemporain des contrats », dans Loïc CADIET (dir), Le droit contemporain des contrats. 
Bilan et perspective, Paris, Economica, 1987, p. 7, à la page 19. Voici divers exemples : 
l’intensité de l’obligation (dans le cas d’un contrat de transport de personnes, le transporteur est 
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ا�ات األشخاص القائم�ن على األن�مة العقد�ة، �مؤسسة عمل إال أننا نر� أن العروض التي تقدمها إ�ج    
أو ق�اع نقل، أو شر�ة مساهمة، إنما ال �عدو أن ��ون عرضًا أو دعوة الى التعاقد، و�ن احتو� على العناصر 
الجوهر�ة للتعاقد، ال ألن الموجب �ام�انه العدول عن عرضه أو تغ��ره أو تعديله أو اخضاعه لنقاش مع القابل، 

ل ألن هذه العروض توجه إلى الجمهور الستق�اب متعاقدين محددين نوًعا وعدًدا. فالمدرسة التي توجه دعوة ب
، 55للجمهور لتسج�ل بناتهم وأبنائهم للتعلم ف�ها، إنما خّصصت مقاعد محددة العدد، فهنا تّق�دت المدرسة �العدد

مع�نة، فمن حق صاحب العمل عدم  أو أبدت مؤسسته صاحب العمل عن حاجتها لعمال �متلكون مهارات
الموافقة على أ� إ�جاب من أ� شخص ال ير� ف�ه أنه مؤهل للعمل في مؤسسته، ف��ون عرض مؤسسة العمل 

 مقّ�دًا �النوع.

عل�ه فإن قبول العرض المقدم للدخول في عالقة تن��م�ة عبر عقد منشئ لها، ما هو إال إ�جاب جديد �حاجة  
م الع  .56رض نفسهإلى قبول من مقدِّ

                                                           
tenu à une obligation de résultat) ; le tribunal compétent (l’existence d’un bail de logement 
entraîne la juridiction de la Régie du logement) ; la validité du contrat (la donation entre vifs sans 
désaisissement immédiat est nulle). Pour l’ensemble des développements à ce sujet, voir supra, 
note 1. Bruno PETIT, J.-Cl. rép. not., voContrats et obligations, fasc. 1-2, no 34. 
Maurice TANCELIN, Sources des obligations, vol. 1 « L’acte juridique légitime », Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1993, p. 151. Ainsi, seront distingués par exemple, le crédit-bail du simple bail, le 
mandat par rapport au dépôt, la donation par rapport au prêt à usage. 
 

في المعنى نفسه، الح�: د.عدنان إبراه�م سرحان ود.علي أحمد المهداو�، الوج�ز في شرح العقود المسماة (عقد المقاولة،   55
 . 18، ص2015عقد الو�الة، عقد التأم�ن) ، م�تبة الجامعة، الشارقة، 

المرأة، ال �عني إ�جا�ا، إذ غالبا ما . ولعل هذا التصو�ر �قترب من مقدمات عقد الزواج، فالخ�بة التي يتقدم بها الرجل إلى 56
يوجه القاضي أو المأذون إلبرام عقود الزواج، المرأة في اإل�جاب، و�حصل القبول من الرجل، ولعل عقد الزواج ف�ه الكث�ر من 

عقد، سبق ذ�ره، األح�ام التن��م�ة التي تجعله أقرب إلى الن�ام منه إلى العقد ( الح� : د.محمد سل�مان األحمد،�حثه: (قنونة) ال
 ). 25ص 
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إننا إذا اعتبرنا أن التعب�ر الذ� �صدر عن الشخص الذ� ُوجه إل�ه العرض أو اإل�جاب العام قبوًالً، فاننا     
ال نر� أ� أساس في تبر�ر رفض الموجب لقبول الموجب إل�ه، �عد صدور القبول منه وعلم األول �ه، إذ 

دين الرجوع عنه، إال إذا �ان غ�ر الزم ألحدهما، أو �القبول ينعقد العقد، و�صبح �اتا ال �جوز ألحد العاق
ـه  لكل�هما. أما إذا اعتبرنا قبول الشخص الموجه إل�ه العرض أو اإل�جاب العام إ�جا�ًا، فإنه يبقى على من َوجَّ

 قد.العرض أو اإل�جاب العام أن يوافق على هذا اإل�جاب أو ال ُيوافق، فإن وافق ُأبرم العقد ب�نهما، و�ّال فال ع

م ممن وجه إل�ه العرض؟       لكن َأال �حق لمن �ش�ك في هذا التحل�ل أن يتساءل عن مضمون اإل�جاب المقدَّ
 أل�س هو العرض نفسه ؟!. 

�الحق�قة هو العرض نفسه، وهذا ما دفع المشرع إلى إ�الق لف�ة القبول ول�س اإل�جاب على التعب�ر      
د انتصر القانون للمعنى العضو� لمفهوم القبول على حساب المعنى المتضمن الموافقة على عرض الموجب، وق

) من القانون المدني العراقي : (( القبول في عقود 167الو��في له، إذ جاء في نّص الفقرة االولى من المادة (
علَّ اإلذعان ينحصر في مجرد التسل�م �مشروع عقد ذ� ن�اٍم مقرٍر �ضعه الموجب وال �قبل ف�ه مناقشة )). ول

 الذ� دفع المشرع إلى التوجه نحو هذا التوص�ف، ما �أتي:

عدم التسبب في إحداث إش�ال�ة تحديد شخص الموجب وشخص القابل في عقود اإلذعان، فجعل  -1
من وصف القابل ملتصقًا �شخص ال�رف الُمذَعـن على الدوام، على الرغم من أن الت�ب�ق العملي 

 ، وهو ل�س �ذلك في �ث�ٍر من األح�ان.قد ال �جعل الُمذَعن في وضع القابل
إن المشرع قد جعل العرض المقدم من الموجب في ح�م اإل�جاب، على الرغم من أنه قد ال ��ون  -2

كذلك في �ث�ر من األح�ان، إذ قد ال يتضمن العرض �عض األمور الجوهر�ة للتعاقد، �المقابل 
�ون مجرد دعوة إلى التعاقد ل�س الذ� س�حصل عل�ه ال�رف اآلخر عند تعاقده مع الموجب، ف�

 إال.
ُثمَّ إن المشرع قد افترض في مشروع العقد ذ� ن�ام مقرر من الموجب، أنه إ�جاب �المعنى  -3

 الموضوع له قانونًا، وهذا ما دفعه إلى تصو�ر التعب�ر المقابل له �القبول.
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التال�ت�ن لهذه الفقرة، في كما أن المشرع اتََّخَذ من هذا التصو�ر أساسًا لما قضت �ه الفقرت�ن  -4
 موضوع الشرو� التعسف�ة وعدم جواز تفس�ر الشك إال لمصلحة ال�رف الُمْذَعن.

ومع �ِل ما سبق ذ�ره فنحن لسنا مع المشرع في هذا التصو�ر وال نوافقه هذا التوص�ف، فهو فضًال     
ج القانون عن �ر�قه المعتاد ، وهو ما ُ�خر 57عن تز�ُّد ال ق�مة له، إذ خال من ح�م واقتصر على الوصف

في ترت�ب األح�ام ول�س في إ�الق األوصاف، فإنه توص�ف بال ضا��، �ما أنه ال ق�مة له من الناح�ة 
عند (قبول) ال�رف الُمذَعن لشرو� الُمذِعن، فالكلمة األخ�رة  –عادًة  –العمل�ة، إذ ال ينتهي األمر �التعاقد 

الُمذِعن، والكلمة األخ�رة في حالة التعاقد هي القبول، وفي حالة  في هذه العقود لل�رف القو�، وهو هنا
 الال تعاقد هي الرفض، و�لت�هما ب�د ال�رف الُمذِعن.

 المطلب الثاني
 الترا�ط ب�ن م�روع عقد ذ� ن�ام وفكرة اإلذعان

 
) من القانون المدني العراقي، (( 167إن عبارة ( مشروع عقد ذ� ن�ام ) وردت تحديدًا في نص المادة (     

القبول في عقود اإلذعان ينحصر في مجرد التسل�م �مشروع عقد ذ� ن�ام مقرر �ضعه الموجب وال �قبل  -1
ًا تعسف�ة، جاز للمح�مة أن تعدل هذه  إذا تمَّ العقد ��رق اإلذعان و�ان قد تضمََّن شرو�-2ف�ه مناقشة.    

الشرو� أو تعفي ال�رف الُمذَعن منها وذلك وفقًا لما تقضي �ه العدالة، و�قع �ا�ًال �ل اتفاق على خالف 
وال �جوز أن ��ون تفس�ر العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضارًا �مصلحة ال�رف الُمذَعن  -3ذلك.    

المشرع الفرنسي إلى التم��ز ب�ن عقد التراضي وعقد اإلذعان �موجب المادة  وقد ت�رق   58ولو �ان دائنًا ))

                                                           
وقد جاء في األعمال التحض�ر�ة للقانون المدني العراقي، اعتراض األستاذ من�ر القاضي على تعر�� القبول في عقود   57

 .)200اإلذعان، إذ ير� أن ف�ه �عض الغموض. ( الح�: األعمال التحض�ر�ة للقانون المدني العراقي، سبقت اإلشارة إل�ها، ص
-58) مدني أرد�،(104،204) مدني مصر�، (100،149،151/2ل هذا النص في القوان�ن العر��ة، المواد : (الح� ما �قاب58

 ) معامالت مدن�ة إماراتي.145،248) مدني �و�تي، (82) مدني �حر�ني، (59
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من القانون المدني المعدل والمتمم، التي ��فت جوهر التم��ز ب�ن النموذج�ن على أساس تحديد مد�  1110
 .  59مساهمة أ�راف العقد في تحديد مضمون محل العقد

دني العراقي أن ثمة ترا�� عضو� ب�ن مشروع عقد ذ� ن�ام ) من القانون الم167يتب�ن من نص المادة(     
وعقود اإلذعان، و�أن المشرع العراقي أراد بهذه الجملة حصرها في عقود اإلذعان التي ال تقبل المساومة وال 
ُتجر� ب�ن أ�رافها مناقشة حول بنود العقد، بل على أحد ال�رف�ن، وهو ال�رف الُمذَعن، أن �خضع لشرو� 

ذِعن من غ�ر تدخٍل من القضاء إال في حالة ما إذا �انت شرو� ال�رف الُمذِعن تعسف�ة، وهنا ال�رف المُ 
��من الترا�� الو��في ب�ن مشروع عقد ذ� ن�ام، والذ� ُيبرز ف�ه الجانب التن��مي للعالقة العقد�ة، وعقود 

 اإلذعان، وهذا ما سنتناوله في الفرع�ن اآلت��ن:
 لعضو� ب�ن مشروع عقد ذ� ن�ام وفكرة اإلذعانالفرع األول:    الترا�� ا -
 الفرع الثاني:    الترا�� الو��في ب�ن مشروع عقد ذ� ن�ام وفكرة اإلذعان -

 
                                                           
59CROTEAU, Nathalie, Le contrat d’adhésion. De son émergence à sa 
reconnaissance, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, 179 p. CROTEAU, Nathalie, « Le contrôle 
des clauses abusives dans le contrat d’adhésion et la notion de bonne foi », (1996) 
2 R.D.U.S. 401-428. GAGNON, Jean-H., « Le contrat d’adhésion sous le Code civil du 
Québec », dans: Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 
66, Développements récents en droit commercial (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 
1-40. GHOZLAN, Stéphanie, « The Concept of Essential Obligation under the Control of Abusive 
Clauses: The Study of French and Quebec Legal Systems », (2015) 49 R.J.T. 399-450. 
GRAMMOND, Sébastien., « Règle sur les clauses abusives sous l’éclairage du droit comparé », 
(2010) 51 C. de D.83-116. GUILLEMARD, Sylvette, « Les clauses abusives et leurs sanctions: 
la quadrature du cercle » (1999) 59 R. du B. 369-392. JOBIN, Pierre-Gabriel, « Les clauses 
abusives », (1996) 75-3 R. du B. can. 503-523. LEFEBVRE, Brigitte, « Le contrat 
d’adhésion », (2003) 105-2 R. du N. 439-490. LEMIEUX, Marc, « Clauses abusives dans les 
contrats d’adhésion », (2000) 41 C. de D. 61-94 
  
 

462



    مشروع عقد ذو ن�ام
 

 

 م2019يناير  – عتاسالعدد ال – �امسةالسنة ال - مجلة العلوم القانون�ة

464 
 

 الفرع األول:
 الترا�ط العضو� ب�ن م�روع عقد ذ� ن�ام وفكرة اإلذعان

 
نقصد �الترا�� العضو�، الصلة الماد�ة والوجود�ة القائمة ب�ن فكرة اإلذعان وما أ�لق عل�ه المشرع      

العراقي بـ(مشروع عقد ذ� ن�ام)، وال �قف األمر، في الحديث عن هذه الصلة، عند وجود هذه الجملة في 
إنما قصد �ه المشرع ما  ) من القانون المدني العراقي، فوجودها لم ��ن محض صدفة،167نص المادة(

أ�لقنا عل�ه �الترا�� العضو�، بل �جب أن يتعد� إلى البحث في حق�قة االعتبارات التي أنتجت هذا 
الترا��، فجم�ع العقود التي ينشأ عنها ن�ام ومأسسة للعالقة العقد�ة، من خالل تحو�لها إلى عالقة تن��م�ة، 

اقد �الشرو� والق�ود التي يبديها ال�رف الذ� ب�ده المشروع، ُتبرم ��ر�ق اإلذعان، إذ ُ�سلم ال�رف الُمتع
 و�وافق عل�ها من غ�ر مناقشة، أو يرفضها، ف�مضي العقد نحو العدم.

إنه ل�س من سب�ل للقول �اإل�الق إذا ما قلنا أن جم�ع األن�مة العقد�ة نشأت عن عقود اإلذعان،       
�مة العقد�ة التي تكونت �البدء من عقود وتستمر في معامالتها ول�س هذا من قب�ل المبالغة، فالكث�ر من األن

مع جمهور المستهلك�ن عبر قنواٍت، اعتادت أن تكون هذه القنوات �ش�ل عقود ال تقبل المناقشة، �ما هو 
الحال �النسبة إلى األن�مة العقد�ة التي تح�م عمل شر�ات ال��ران ومؤسسات أصحاب األعمال والشر�ات 

 ، و�عود األمر إلى اعتبار�ن أحدهما حقوقي واآلخر ن�امي:60لمقاوالت الُكبر� المساهمة وا
: فإن األن�مة العقد�ة تحتو� على قواعد الئح�ة تخا�ب جم�ع المتعامل�ن �شرو� االعتبار الحقوقيأما  -

موحدة، وهي بذلك ال تملك المفاضلة ب�ن متعامٍل وآخر، إال العتبارات موضوع�ة تنصب في مصلحة 
ل من الشرو� الم�بوعة  المشروع نفسه، ولهذا ال �م�ن للمتعامل أن �ختار لنفسه شرو�ًا يرتض�ها، أو ُ�عدِّ

                                                           
تتجه القوان�ن إلى حما�ة المستهلك الذ� �مثل ال�رف الضع�ف (الُمْذَعن) في النعاقد مع ه�ذا شر�ات، ففي عقد ب�ع العقارات 60

عه، تحت اإلنشاء فرض المشرع الفرنسي على البائع أن �ضع ب�ن يد� المشتر� مشروع العقد قبل شهر على األقل من توق�
والهدف من ذلك ضمان فحص شرو� العقد والتشاور �شأنه �ش�ٍل جماعي مع أفراد العائلة، و�ع�اء المشتر� فترة للترو� قبل 

، فأع�ى 1972د�سمبر  22إبرامه نهائ�ًا. وقد انتبه المشرع الفرنسي لهذا األمر منذ تشر�عه لقانون تن��م عقود الب�ع المنزلي في 
لعقد خالل سبعة أ�ام من تار�خ ابرامه للعقد. ( الح� : د.عدنان سرحان، أح�ام الب�ع في قانون للمشتر� حق الرجوع عن ا

 ).43، ص 3، �2017المعامالت المدن�ة اإلماراتي، م�تبة الجامعة، الشارقة، 
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سلفًا حسبما يرتأ�ه، فاألمر مح�وم بن�ام أساسه المساواة والعدل ب�ن جم�ع المتعامل�ن من غ�ر تفض�ل، 
 دير في التعديل والتغ��ر.إال العتبارات �قررها الن�ام نفسه، أو �منح اإلدارة ف�ه سل�ة التق

 : فمرده عامل�ن، أولهما إقتصاد� والثاني إدار�:االعتبار الن�اميوأما  -
فمن الناح�ة االقتصاد�ة: ُ�ش�ِّل مشروع العقد ذ� ن�ام، في العادة، قوة اقتصاد�ة، تفرض م�انتها في  -1

م مرفق هاٍم في الح�اة حسا�ات العرض وال�لب ومت�لبات السوق، إذ غالبا ما ُ�مسك المشروع ب�ده زما
�ض�ر المتعامل، وهو في أغلب األح�ان، مستهلك، إلى الرضوخ والتسل�م والقبول �شرو�ه، فحاجة 
المتعامل إلى ما ��رحه المشروع المح�وم �الن�ام العقد�، أكبر ��ث�ر من حاجة المشروع له على 

ع، فواجهه �أح�ام صارمة من خالل وجه االنفراد؛ ولعلَّ هذا العامل هو الذ� س��ر على فرض�ة المشر 
تن��مه لعقود اإلذعان، �ما أن ما ُ�ش�له المشروع من قوة اقتصاد�ة ال �ست��ع الفرد لوحده مواجهته 
�غ�ر دعٍم، ولهذا اتجهت تشر�عات حما�ة المستهلك إلى إنشاء جمع�ات حما�ة المستهلك، لتكون 

قو� �صعب مقاومتها �غ�ر تن��م ُ�جا�ه ن�امها  المواجهة جماع�ة مع ما ُتش�له األن�مة العقد�ة من
 العقد� المت�ن.

ومن الناح�ة اإلدار�ة: ال �ست��ع المشروع المتمخِّض عن عقد اإلذعان أن �ضع عقدًا خاّصـًا لكل  -2
متعامل، ال س�ما وأننا في عصر البرمج�ات وت�ور تقن�ة المعلومات التي �اتت تح�م الن�م اإلدار�ة، 

أن ُتخضع معامالتها لن�ام "سستم" مع�ن �سر� على الجم�ع، خاصة وأن العمل�ة والتي من شأنها 
اإلدار�ة، و�ن سبقتها عمل�ات التخ��� ورسم الس�اسات والتحديد المسبق لألهداف، فإنها �حاجة إلى 
تقو�م مد� نجاحها في تحق�ق أهدافها، لضمان د�مومتها واستمرار نجاحها، وهذا ما أد� إلى ترس�خ 

م ضمان الجودة، و��ان مد� رضا المتعامل على السلعة أو الخدمة من خالل وسائل موحدة مفاه�
وعامة، �ي تصل المؤسسة أو الن�ام إلى رؤ�ة سل�مة عبر نتائج عمل�ات االحصاء والتقدير واستقراء 

ع نتائج االستب�انات �ش�ٍل أقرب ما ��ون مجسدًا للحق�قة، �ل هذا ال �ستق�م إال إذا عاملت جم�
 .61المتعامل�ن �شرو� موحدة من غ�ر تفض�ل، وهذا ماجعل األن�مة العقد�ة تلجأ إلى العقود النموذج�ة

                                                           
, و�نما هي ، أن مثل هذه العقود ال تعتبر عقود إذعان 32و�ر� األستاذ الد�تور عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص61

عقود تن�م �بقا للعادات التي استقرت في مهنة مع�نة. إّال أن هناك صلة وث�قة , ألن هذه ال�ر�قة الفن�ة , وهي �ر�قة التحر�ر 
السابق , هي التي اتخذها ال�رف القو� في عقد اإلذعان للق�ام بتن��م سابق لعقد �فرض شرو�ه على ال�رف المذعن. فالفارق 
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العقود النموذج�ة ال تعدُّ �الضرورة عقود إذعان. ولقد رأينا صورا منها ال ومن الجدير �الذ�ر أن   
العقد توجد في أغلب عقود تندرج تحت هذا النوع من العقود. إّال أن هذه الوس�لة الفن�ة في عمل 

 .63, �ما في عقود النقل �الس�ك الحديد�ة وعقود النقل البحر� وعقود التام�ن62اإلذعان

ومن الالفت للن�ر أن القوان�ن المدن�ة التي أفردت نصوصاً لعقود اإلذعان، أتت جم�عها بنص وصفي �صف   
) من القانون المدني العراقي 167من المادة (ك�ف ��ون القبول في عقود اإلذعان، �ما في نص الفقرة األولى 

: ((القبول في عقود اإلذعان ينحصر في مجرد التسل�م �مشروع عقد ذ� ن�ام مقرر �ضعه الموجب وال �قبل 
                                                           

�ر السابق في العقد النموذجي �ان نت�جة لتفاهم ب�ن المتعاقدين أو ممثل�هم , أما في عقود اإلذعان ف�نفرد �ه هو أن هذا التحر 
 احد ال�رف�ن وهو ما عبر عنه "سال�ه" �أنه تحر�ر سابق من جانب واحد.

62 LEMIEUX, Marc, « Clauses abusives dans les contrats d’adhésion », (2001) 42 C. de 
D. 841-872. MOORE, Benoît, « Autonomie et spécificité de l’article 1436 C.c.Q. », p. 593, 
dans: Pierre-Claude LAFOND (dir.), Mélanges Claude Masse: En quête de justice et d’équité, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003. MOORE, Benoît, « À la recherche d’une règle générale 
régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177-240. MOORE, 
Benoît, «Les clauses abusives: dix ans après », (2003) 63 R. du B. 59-101. 

تعلق �أصل هذه العقود �فترض في الحق�قة ((ولقد الح� االستاذ "بنكاز" أن فكرة اإلذعان الزمت فكرة العقود النموذج�ة ف�ما ي63
أن شخصا مع�نا , هو على العموم مشروع أو مجموع من المشروعات , قد حرر مقدما نماذج لعقود ال يتعداها في مزاولته 
لصناعه. فالذين يرغبون في الدخول في عالقات مع هذه المشروعات , ��ون عل�هم مقدما أن يرضخوا لهذه الشرو� المدخلة في 
هذه العقود النموذج�ة , التي تكون على العموم م�بوعة , ومن هنا �ان اإلذعان الذ� �قوم �ه اإلنسان �النسبة إلى هذه العقود 
النموذج�ة من�ورا إل�ه من ناح�ة ز�ائن المشروع. وأول ما وجدت العقود النموذج�ة وعقود اإلذعان هذه �ان �النسبة للنقل �الس�ك 

شراح القانون التجار� , �ان من المستح�ل �النسبة إلى شرو� النقل أن يراعى مبدأ حر�ة االتفاقات ف�ما الحديد�ة. و�ما الح� 
يتعلق �شر�ات الس�ك الحديد�ة �سبب مر�زها المر�ب وصفتها �اعتبارها صاحبة التزام للق�ام �أعمال عامة )). نقًال عن األستاذ 

 .33الصدة، المرجع السابق، ص 
Sur ce point d’analyse voir également- CHARPENTIER, Élise, « L’article 1437 du Code civil du 
Québec: de l’art de lire un article qui surprend », p. 233-248, dans: Benoît MOORE 
(dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003. CHARPENTIER, Élise, « Pour 
une interprétation (très large) de l’art. 1437 du Code civil du Québec », p. 255, dans: Benoît 
MOORE (dir.), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003. 
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ف�ه مناقشة))، وماذا �عد؟ هل هذا القبول معتبر؟ أم ف�ه علة؟، فإن �ان معتبرًا فلما النصُّ عل�ه أصًال؟! و�ن 
 تضمن عارضًا فما هو؟ وأين ح�مه؟.كانت ف�ه علة أو 

لذا �ان ال ُبدَّ للمشرع من أن ُ�غ�ِّر من هذا النص لُ�صبح �اآلتي: (( مجرد التسل�م �مشروع عقد ذ�       
 ن�ام مقرٍر �ضعه الموجب وال �قبل ف�ه مناقشة، ُ�عدُّ إ�جا�ًا جديدًا، ما لم �قِض القانون �غ�ر ذلك)).

 
 الفرع الثاني:

 و��في ب�ن م�روع عقد ذ� ن�ام وفكرة اإلذعانالترا�ط ال
 

نقصد �الترا�� الو��في، العالقة القائمة ب�ن ما ُتنتجه فكرة اإلذعان من نتائج وآثار، ون��راتها الناجمة      
عن وجود ��ان �ح�مه ن�ام عقد�، وما وضعه القانون من أح�ام للحد من هذه اآلثار أو إلغائها؛ و�ذا أمعنا 

�ضع أحد ال�رف�ن شرو�ًا ما، تكون تعسف�ة، الن�ر نجد أن هذه العالقة واضحة، ففي عقد اإلذعان، ح�ث 
�خضع لها ال�رف اآلخر ُمذعنًا، وال سب�ل وال خ�ار له إال في قبولها أو رفضها، وهذا األمر متحقٌق �ذلك في 
المشروع الذ� �ح�مه الن�ام العقد�، فمع �ل الحرص الذ� ُتبد�ه الشر�ات والمؤسسات التي يتجسد ف�ها الن�ام 

ا� على موضوع�تها وعدالتها ونزاهتها، تبقى م�َّـالة لتحق�ق مصالحها على حساب مصالح العقد�، في الحف
المتعامل�ن معها، ال س�ما تلك التي تحتكر نشا�ًا مع�نًا �ض�ر األفراد إلى التعامل معها، إلست�فاء منفعتهم 

، فمثًال عندما تكون هناك منه �غ�ر خ�ار، ال س�ما اله��ات العاملة في مجال االتصاالت والنقل والمواصالت
شر�ة نقال واحدة في الدولة ستحتكر نشا�ًا وتضع ما تشاء من شرو� على األفراد، وال �ست��ع �ل فرد أن 

  �عدل أو يبدل من شرو�ها.
ومن أجل التصدَّ� ألعمال األن�مة التي ُ�فرزها عقد اإلذعان، �جب عدم االقتصار على ترك الحل ب�د     

ب األمر في اللجوء إلى القضاء وقتًا ومصار�� �ث�رة، �ما أن حق المتعامل المهَدر قد ��ون القضاء، إذ يت�ل
قل�ًال �ش�ل �جعله متهاونًا في االلتجاء إلى القضاء، إذ غالبًا ما تلجأ هذه اله��ات إلى إهدار حقوق ض��لة 

ل متعامل �مفرده الرجوع على شر�ة للمتعامل�ن ُ�ش�ل مجموعها تحق�ق منافع وأر�اح �ائلة لها، فقد ال يتم�ن �
�ما أهدرت عل�ه من دقائق معدودة لالتصال، أو في فشل تعب�ة رص�د حسا�ه، بل قد تضع  -مثالً –االتصاالت 

 عل�ه عوائق مع�نة الستحصال حقوقه،إلى أن �صل إلى مرحلة ال�أس ف�ترك األمر �له. 
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�ذ�ة سر�عة، ول�س �إجراءات قضائ�ة، والتي �جب أن وهنا ال بد أن تواجه هذه األسال�ب �إجراءات تنف      
تكون مختصة �الحاالت التي تتضمن م�البات �أموال �ب�رة، �ما أن اإلجراءات القضائ�ة، حتى في �ل هذه 
الم�البات، تتسم �الغموض في �ل الترا�� الو��في ب�ن فكرة اإلذعان ومشروع عقد ذ� ن�ام، فال مع�ار 

اشتر� المشرع وجودها لتدخل القاضي في إعفاء ال�رف الُمذَعـــن منها، �ما أن هذه للشرو� التعسف�ة، التي 
الشرو� قد ال تقتصر على مرحلة إبرام العقد، بل تكون موجودة أ�ضا في فترات التنف�ذ، س�ما في الحاالت التي 

على أوراق و�خ�و� يروج ف�ها المنتج لعروضه مع ز�ائنه وعمالئه، فهنا �ض�رهم إلى توق�ع عقود وتعهدات 
صغ�رة جدا ال يتم�ن المتعامل من قراءتها، و�عتمد على ثقته المشروعة التي زرعها في المنتج، ف�مضي في 

 است�فاء الخدمة من غ�ر تبصر.
صح�ح أن قوان�ن حما�ة المستهلك قد جابهت هذه الوسائل بوضع التزامات على عاتق المنتج في إعالم      

، لكنها مجابهة غ�ر صارمة ول�ست �مستو� ما تت�لبه العدالة العقد�ة، فالعرض 64كالمستهلك وما شاكل ذل
الترو�جي الذ� ��رحه المنتج �جب أن ��ون صادقًا في تحق�ق المنفعة التي قصد المستهلك استحصالها من 

ل السلعة أو الخدمة المعروضة، ول�س فق� تحق�ق مصالحه التي رسمها له خبراء متخصصون في �سب الما
، وهنا ال بد من تصد� 65��رق التوائ�ة �صعب على المستهلك المعتاد �شف أسرارها أو الخوض في أسبارها

 القانون لها عبر قنوات تنف�ذ�ة �م�ن إجمالها في اآلتي:
                                                           

�ر أن هذا القانون ؛ ومن الجدير �الذ2010) لسنة 1) من قانون حما�ة المستهلك العراقي رقم (6وهذا ما نصت عل�ه المادة (  64
هو األسوأ من ب�ن قوان�ن عر��ة عديدة عالجت موضوع حما�ة المستهلك، وأحا�ت حقوقه �قدٍر أوفر من الحما�ة، فلم �حتِو 
القانون العراقي على إجراءات صارمة تجاه المنتج أو المزود، ولم �ح� المستهلك �حما�ة خاصة، بل أ�اح له مراجعة المحاكم 

ثان�ًا)، وهذا األمر ال �حتاج أن ُيذ�ر في قانون خاص، إذ تح�مه القواعد العامة وتضمن س�ره الوال�ة العامة /6( المدن�ة (المادة
 للقضاء و�فالة حق التقاضي.

�عمل العديد من خبراء المال واألعمال في المؤسسات والشر�ات التي تستحوذ على �عض المرافق المهمة في الح�اة االقتصاد�ة 65
�خدمة االنترنت وال��ران والنقل، وخدمة الهاتف النقال، و�صبُّ عملهم على ابتكار أفكار مبتدعة تصب في خدمة والخدم�ة، 

الشر�ة وتفتح لها أبوا�ًا لألر�اح ما �انت مفتوحة من قبل، فعلى سب�ل المثال نر� ب�ن ح�ٍن وآخر تقدم شر�ات الهاتف النّقـال 
عروضًا تنافس�ة، �ما في برامج الباقات، والذ� ير�د االستفادة من هذه العروض عل�ه أن  عروضًا ترو�ج�ة توهم المتعامل�ن �أنها

�مضي على ورقة معدة سلفًا، ف�ها شرو� تعسف�ة، من ضمنها أن المتعامل إذا قرر إلغاء هذه الخدمة خالل مدة محددة، �ستة 
خدمة هي لصالح الشر�ة، و�ال لماذا تفرض هذه الغرامة اشهر، فإن عل�ه أن يدفع غرامة للشر�ة، وهنا يتأكد للمستقر�ء أن ال

على المتعامل إذا �انت الخدمة لمنفعته!. الحق�قة أن المدرك لحق�قة الخدمة المقدمة س�جد ف�ها فائدة للمتعامل، لكن مر�� الفرس 
ن سجلوا عل�ها وهم ال �ست��عون في األر�اح التي تحققها الشر�ة من هذه الخدمة في �م المتلق�ن لها، هذا أوًال، ومن �م الذي
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منع فرض الغرامات التي �ضعها ال�رف المنتج أو الُمذِعـن، على المتعامل، ال س�ما إذا �ان  -1
 مستهلكًا.

الوزارات ذات الصلة، وعبر خبراء متخصص�ن، �فحص العروض الترو�ج�ة التي ت�لقها إلزام  -2
الشر�ات والمؤسسات المه�منة على المرافق الح�و�ة في الدولة، و�شف الوسائل االلتوائ�ة في 

 الحصول على األر�اح، وفرض غرامات مال�ة تحت عنوان (مخالفة مباد�ء نزاهة المهنة).
السر�عة في �ل وزارة أو إدارة ح�وم�ة معن�ة، �ستقبل �ش�ل ألكتروني ش�او� إنشاء م�تب للش�او�  -3

 المتعامل�ن، وتتم االستجا�ة لمشاكلهم �ش�ل سر�ع وفعال.
إلزام الشر�ات المه�منة على الق�اعات الح�و�ة في الدولة �إعادة الحق إلى المتعامل خالل فترة  -4

� المتعامل�ن، و�ال فرضت عل�ها دفع ضعفها غرامة ثالثة أ�ام من تار�خ إبالغها �قرار دائرة ش�او 
 لخز�نة الدولة، ما لم ت�عن �قرار الدائرة أمام القضاء.

جعل المنتج أو ال�رف الُمذِعـــن في مر�ز المدعي، ول�س في مر�ز المدعى عل�ه، من خالل  -5
متمثل، عادًة، وجود دائرة الش�او� السر�عة، وهو ما ُ�خفف على المستهلك عبء إثبات ادعائه، وال

 في المستندات التي �صدرها ال�رف المنتج أو الُمذِعــن، والتي قد يلقى صعو�ة في استحصالها.
إتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشر�ات التي يثبت �الح�م القضائي عدم أحق�تها في ادعاءاتها، عند  -6

 التراخ�ص منها.�عنها �قرار دائرة الش�او� السر�عة، عن �ر�ق فرض غرامات عل�ها، أوسحب 
سن تشر�ع يتضمن المباد� المتقدمة، أو تعديل القوان�ن ذات الصلة، �قانون حما�ة المستهلك، أو  -7

 قانون منع الممارسات االحتكار�ة، �ما يتّـفق وهذه المباد�ء.
 

 ال�ـــــــــــــاتمة
فرد بذ�رها القانون المدني العراقي عند تن��مه ألح�ام عقود اإلذعان ن(مشروع عقد ذ� ن�ام)، عبارة إ      

)، وهذه العبارة لم تأِت إعتبا�ًا، و�ن خلت األعمال التحض�ر�ة لهذا القانون من ذ�ر السبب 167في المادة (
ى في ن�رنا الحق�قي وراء ورود هذه العبارة في هذه المادة، لكن وجودها في النص المن�م لعقود اإلذعان، قد عن

                                                           
است�فائها إما ألسباب شخص�ة أو لعوامل تتعلق �محدود�ة الوقت المتاح الستعمالها، وهذا ثان�ًا، و�ذلك من مجموع الغرامات التي 

اح للشر�ات ستجن�ها من الذين ألغوها �عدما تب�ن لهم أنها ال تروق لهم، وهذا ثالثًا، هنا تستند دراسات الخبراء في جني األر�
 ��رق، إذا لم �صدق عل�ها أنها احت�ال�ة، ف�صدق عل�ها أنها التوائ�ة.
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الكث�ر، إذ تتمخض من �عض العالقات التعاقد�ة عالقات تن��م�ة ُيباشر رسمها والتح�م بها أحد ال�رف�ن 
المتعاقدين، �ما لد�ه من سل�ة اإلمساك بزمام األمور التي اتصل وجود العقد بتن��مها، فكث�ر من المؤسسات 

�ع �رح سلعه أو خدماته إال عبر التعاقد مع الجمهور، والشر�ات إنبثق من العقد، �ما أن العديد منها ال �ست�
كما أن الكث�ر منها ُيروج لمستجدات عروضه عبر العقود، وفي الوقت الذ� أضحى ف�ه العقد وس�لة مهمه 
لهذه األن�مة في تحق�ق أهدافها، فإن هذه العقود ل�ست �ع�دة عن التأثر �ما ُتفرزه هذه األن�مة من قواعد تصبُّ 

الن�ام الذ� �ح�م عمل صاحب المشروع ونشا�ه، وقد ��ون على حساب مصالح جمهور المتعامل�ن، في صالح 
 والذ� ُ�شّ�ـِل المستهلكون الغالب�ة الع�مى منهم.

لقد عالج البحث التمازج الحاصل ب�ن الفكرت�ن العقد�ة والتن��م�ة للعالقات التي تنشأ من العقد، والتي     
ة ولوائح داخل�ة تن�م عمل المؤسسة أو الشر�ة أو الشخص المعنو� (االعتبار�) أن�م -عادةً –يتمخض منها 

الذ� نشأ �العقد، إذ غالباً ما تنشأ العالقات التي �ختل� بها ال�ا�ع العقد� �ال�ا�ع التن��مي، من عقود اإلذعان، 
ص�غ التعاقد األول�ة، �ح�ث كما أنها ُتمثل المخا�ب �ه في القاعدة التي ذ�رت مشروع عقٍد ذ� ن�ام مقرٍر ف�ه 

ال ُيتاح وال ُيباح للمتعاقد اآلخر أن يناقشها أو �ساوم عل�ها، وفي الوقت الذ� انتقدنا ف�ه الموقف الوصفي 
للمشرع للقبول في هذا النوع من العقود، أوضحنا موقفنا من ضرورة إعادة تن��م هذه العقود �ما ُ�ع�د التوازن 

ة ال�رف الضع�ف في العالقة، وهو ال�رف المتعامل مع صاحب المشروع، اإلقتصاد� للعقد، بترج�ح �ف
 لدرجة تصل إلى عدم االعتداد �قبوله في األحوال التي ُ�قررها القانون.

ال شكَّ أن القانون المدني وقوان�ن حما�ة المستهلك و�عض القوان�ن المن�مة للح�اة االقتصاد�ة، قد        
رف المتعامل مع صاحب المشروع، والذ� ��ون من ف�ة المستهلك�ن في الغالب، احتوت على قواعد حمائ�ة لل�

إال أنها تبقى عاجزة عن تحق�ق أهدافها البتعادها عن أرض الواقع الذ� ُ�فرز ُمش�الت عديدة يتجاهل 
�سبب  المستهلكون مباشرة حقوقهم اإلجرائ�ة في مقاضاة تلك الك�انات االقتصاد�ة الُمتس�ِّدة في السوق، إما

إتِّصاف تلك اإلجراءات �الب�روقرا��ة، أو الستصغار المستهلك مش�لته ق�اسًا على ما س�خسره من مصار�� 
لمباشرة حقوق التقاضي، �ما أن تكل�فه بتقد�م أدلة اإلثبات يز�د في ال��ن ِبلَّة، إذ س��ون في مر�ز المدعي 

أننا وضعنا قواعد حمائ�ة ال تعدو �ونها مجرد تن��ر، والب�نة ستقع عل�ه ال محال؛ لكل ذلك ال ينبغي أن نزعم 
وال تتجاوز ق�متها العمل�ة سو� أنها حبٌر على ورق �ما ُ�قال في العادة، بل ينبغي أن ُنحاكي الواقع في وضع 
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قواعد ذات أثر وق�مة، ونر� أن أفضل وس�لة لتحق�ق ذلك، هو تغ��ر الوضع اإلجرائي للمستهلك �جعله في 
ى عل�ه ال في وضع المدعي، و�حصل هذا من خالل إنشاء مر�ز للش�او� المستعجلة التي ُتقدم مر�ز المدع

ألكترون�ًا من قبل المستهلك�ن، والتي يتم التعامل معها �ش�ٍل سر�ع، دون أن ُ�كلف المستهلك بتقد�م أسان�ده، 
�نهم و��ن صاحب المشروع، وُ�ترك األمر للتحق�ق من قبل خبراء متخصص�ن في ذلك، �ح�ث تحصل المواجهة ب

و��ون لمر�ز الش�او� فرض الغرامات و�لزام صاحب المشروع �إعادة الحق إلى المستهلك، على أن ��ون 
لصاحب المشروع ال�عن أمام القضاء في قرار المر�ز، ف�لتزم هو بتقد�م األدلة والبراه�ن التي تؤ�د على إستالم 

الة فق� نكون قد عفونا المستهلك من الدخول في مضمار اإلجراءات المتعامل أو المستهلك حقوقه؛ في هذه الح
 المعقدة التي تفرزها إجراءات التقاضي. 

؛ فهذا القانون 2010) لسنة 1�ما يوصي البحث �ضرورة إلغاء قانون حما�ة المستهلك العراقي رقم (       
، وأحا�ت حقوقه �قدٍر أوفر من هو األسوأ من ب�ن قوان�ن عر��ة عديدة عالجت موضوع حما�ة المستهلك

الحما�ة، فلم �حتِو القانون العراقي على إجراءات صارمة تجاه المنتج أو المزود، ولم �ح� المستهلك �حما�ة 
ثان�ًا)، وهذا األمر ال �حتاج أن ُيذ�ر في قانون خاص، /6خاصة، بل أتاح له مراجعة المحاكم المدن�ة (المادة (

وتضمن س�ره الوال�ة العامة للقضاء و�فالة حق التقاضي. والعمل على سن قانون إذ تح�مه القواعد العامة 
لحما�ة المستهلك يواكب الت�ورات الحاصلة، و�ضع في سلم أولو�اته حما�ة المستهلك حما�ة خاصة وعمل�ة 

 عبر تبني األفكار السابق ذ�رها أعاله.

ذ �فكرة إنشاء مر�ز للش�او� السر�عة، وال س�ما في إنه و�الرغم من وجود العديد من العقبات أمام األخ      
�عض الدول التي ما زالت تتبع الن�ام التقل�د� في إدارة شؤون الح�اة، مثل العراق، و�ذلك ما �ش�له تأس�س 
مر�ز الش�او� السر�عة من تكال�ف وأعباء على الح�ومة، لكن هذه ال�ر�قة هي أصدق وس�لة لحما�ة حقوق 

 ف�ة المستهلك�ن.
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د.عدنان إبراه�م سرحان ود.علي أحمد المهداو�، الوج�ز في شرح العقود المسماة (عقد المقاولة، عقد  .10
 .2015الو�الة، عقد التأم�ن) ، م�تبة الجامعة، الشارقة، 

 .1990�ن البلداو�، الشر�ات التجار�ة في القانون العراقي، دار الكتب، الموصل،  �امل عبد الحس  .11
 .2009د. محمد سل�مان األحمد، خوا�ر مدن�ة، دار الفكر والوعي، السل�مان�ة،  .12
 .2017د. محمد سل�مان األحمد، فلسفة الحق، منشورات ز�ن الحقوق�ة، ب�روت،  .13
، مصادر االلتزام، 1المدني العراقي، ن�ر�ة االلتزام، جد.محمود سعد الدين الشر��، شرح القانون  .14

 .1955م�بعة العاني، �غداد، 
 

 ثان�ًا: البحوث: -
د. محمد سل�مان األحمد، (قنونة !) العقد، �حث منشور في مجلة دراسات قانون�ة وس�اس�ة، تصدرها  -1

 .2013العدد الثاني ، السنة األولى ، كل�ة القانون والس�اسة، جامعة السل�مان�ة، 
د.محمد سل�مان األحمد، البند العقد� المفترض، �حث منشور في مجلة دراسات قانون�ة، �صدرها  -2

 .2018مجلس النواب في مملكة البحر�ن، العدد األول، 
 ثالثًا: القوان�ن واألعمال التحض�ر�ة: -

 .1951لسنة  القانون المدني العراقي -1
 .1948القانون المدني المصر� لسنة  -2
 .1976ني األردني لسنة القانون المد -3
 .1982القانون المدني الكو�تي لسنة  -4
 .1985قانون المعامالت المدن�ة اإلماراتي لسنة  -5
 .2001القانون المدني البحر�ني لسنة  -6
) من القانون المدني الفرنسي، ترجمة: د.محمد 7-1231-1100قانون العقود الفرنسي الجديد، (المواد  -7

 .2018الحقوق�ة، ب�روت، حسن قاسم، منشورات الحلبي 
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 .1997) لسنة 21قانون الشر�ات العراقي رقم( -8
 .1984) لسنة 30قانون التجارة العراقي رقم ( -9

 .2015) لسنة 37قانون العمل العراقي رقم ( -10
 .1996) لسنة 8قانون العمل األردني المعدل رقم ( -11
 .2010) لسنة 1قانون حما�ة المستهلك العراقي رقم ( -12
لتحض�ر�ة للقانون المدني العراقي،  إعداد: األستاذ ض�اء ش�ت خ�اب وآخر�ن، مجموعة األعمال ا -13

 ، الجزء األول.1998م�بعة الزمان، �غداد، 
مجموعة األعمال التحض�ر�ة للقانون المدني (المصر�)، الصادرة عن الح�ومة المصر�ة، وزارة العدل،  -14

 ، م�بعة دار الكتاب العر�ي، ب�روت، (دون ذ�ر سنة نشر).2ج
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