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An analytical Study of Family Ownership
According to Law No. (9) of 2020 Regulating Family
Ownership in the Emirate of Dubai *
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Abstract:
In this research, we discussed the Family ownership, which is a type of
common property that regulates the rights of the same family members who
work together. This family ownership aims to save the money by figuring out
the perfect way to invest it. Furthermore, we explained the family ownership
contract and the rules that regulate it. We also addressed how to transfer the
common ownership, and how to manage the family ownership. We have
concluded that, there is a difference in the “family concept” between the
“Family Planning Law” in the Emirate of Dubai and that stated in the “UAE
Civil Transactions Law”. Moreover, we found that the local legislator of the
Emirate of Dubai has put restrict rules that should be followed in making
modifications to any family ownership contract, conversely, the federal
legislator of the United Arab Emirates has not. Therefore, we recommended
Therefore, we recommended that the UAE federal legislator reconsider the
legislative regulation on family ownership contained in the Civil Transactions
Law, and we also recommended the local legislator of the Emirate of Dubai
to reconsider the definition of the family contained in Article 1 of the Family
Property Regulation Law, and to set controls for urgent cases that enable
During it, one of the partners was authorized to resign by decision without
achieving consensus.
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دراسة حتليلية للملكية العائلية
وفقا لقانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب رقم ( )9لعام 2020م

*

د .نصـر أبو الفتـوح فريـد حسن
أستاذ القانون املدين املشارك-كلية القانون جامعة عحامن
n.farid@ajman.ac.ae

ملخص البحث
نتناول بالتحليل يف هذا البحث ،امللكية العائلية ،وهي نوع من امللكية الشائعة التي تقوم
بني أعضاء األرسة الواحدة الذين مجعتهم وحدة العمل ،أو املصلحة عىل إبقاء أموال تركة
ورثوها ،أو جعل أي أمالك أخرى يملكوهنا يف حالة الشيوع ،سعيا وراء حسن استغالل
األموال املشرتكة .وقد عرضنا ملاهية عقد امللكية العائلية ،واألحكام املنظمة له .كام عاجلنا
انتقال ملكية احلصة الشائعة ،وإدارة امللكية العائلية .وقد انتهينا إىل جمموعة من النتائج من
أمهها :اختالف مفهوم العائلة الوارد يف قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب عن مفهوم
األرسة الوارد يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .كام وضع املرشع املحيل إلمارة ديب حدا
أدنى ال جيوز النزول عنه عند إجراء تعديل لعقد امللكية العائلية ،بينام مل يتعرض املرشع
االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف تنظيمه مللكية األرسة لتعديل االتفاق املنشئ هلذا
النوع من امللكية .ولذلك أوصينا املرشع االحتادي بإعادة النظر يف التنظيم الترشيعي اخلاص
بملكية األرسة الوارد يف قانون املعامالت املدنية ،كام أوصينا املرشع املحيل إلمارة ديب بأن ُيعيد
النظر يف تعريف العائلة الوارد يف املادة األوىل من قانون تنظيم امللكية العائلية ،وأن يضع
ضوابط حلاالت االستعجال التي يمكن من خالهلا الرتخيص ألحد الرشكاء بأن يستقل بقرار
دون حتقق اإلمجاع.

 استُلم بتاريخ  2021/01/23و أجيز للنرش بتاريخ .2021/02/22
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الكلامت املفتاحية :امللكية العائلية ،ملكية األرسة ،الرشكات العائلية ،الترصفات العائلية،
عقد امللكية العائلية  ،إدارة امللكية العائلية
موضوع البحث وأمهيته:
حظيت ملكية العائلة باهتامم اإلنسان والرشائع القديمة واملفكرين منذ أقدم العصور()1؛ ألهنا وسيلة
فعالة لربط اإلنسان بأرسته يف الرساء والرضاء( ،)2وقد أدى نظام املرياث إىل انتشار ملكية األرسة يف
جمتمعنا انتشارا كبريا ،إذ إن أموال الرتكة تصبح مملوكة للورثة عىل الشيوع بمجرد وفاة املورث ،كام أدت
قوة التقاليد والعادات املوروثة إىل استمرار هذه الصورة من امللكية ملدة طويلة؛ ألن املال املوروث لدى
جمتمعنا ذو قيمة معنوية ،قد تفوق قيمته املادية ،فهو يذكرهم بشخص أثري لدهيم ،أو بذكرى طيبة يف
حياهتم ،وعادة ما يكون هذا املال هو أقوى رابطة تربط أفراد العائلة الواحدة ،ولذا يبقى مملوكا عىل الشيوع
دون قسمة أو ترصف( .)3وعىل ذلك ،فملكية العائلة توجد يف املجتمعات العربية بصفة عامة ،ودولة
اإلمارات العربية املتحدة بصفة خاصة منذ زمن بعيد ،ألنه غالبا ما تظل أموال الرتكة مملوكة للورثة عىل
الشيوع عقب وفاة املورث ملدة طويلة ،ويقوم بإدارهتا كبري العائلة .وكان العرف وحده هو الذي ينظم
ملكية العائلة ،إىل أن تدخل املرشع االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة( )4ونظم أحكامها ،بموجب

( )1ملزيد من التفاصيل حول التطور التارخيي مللكية العائلة ،راجع :فردريك إنجلز ،أصل العائلة وامللكية اخلاصة
والدولة ،ترمجة أمحد عز العرب ،دار الفارايب للنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل 2015م .ص  19وما بعدها.
( )2د .أكرم حممود حسن ،بسام جميد سليامن" ،إدارة ملكية األرسة" بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق التي
تصدرها جامعة املوصل ،املجلد العارش ،العدد  ،200٨ ،36ص .2
( )3د .عبد الرزاق أمحد السنهوري" ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،اجلزء الثامن ،حق امللكية ،مع رشح مفصل
لألشياء واألموال" ،تنقيح املستشار أمحد مدحت املراغي ،منشأة املعارف اإلسكندرية2004 ،م ،بند  ،639ص .1043
( )4تعد ملكية العائلة من أهم أنظمة امللكية املشرتكة التي تساهم يف تعزيز االقتصاد الوطني للدول ،ففي دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،تشكل الرشكات العائلية نسبة  % 92من جمموع رشكات القطاع اخلاص .وملزيد من التفاصيل حول
هذا املوضوع ،راجع :د .نوري محد خاطر" ،رشح قواعد ملكية األرسة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة
19٨5م" ،بحث منشور بمجلة الدراسات القضائية التي يصدرها معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة ،العدد
 ،14السنة الثامنة ،يونيو 2015م ،ص  ٨5وما بعدها.
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املواد ( )5()11٨7 :11٨3من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  19٨5م ،كام تدخل
املرشع املحيل إلمارة ديب ،وأصدر القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب ،هبدف حتقيق ما ييل:
"  -1وضع إطار قانوين شامل وواضح لتنظيم امللكية العائلية يف اإلمارة ،وتسهيل انتقاهلا
بني األجيال ا ُملتعاقبة بسهولة ويرس.
 - 2املحافظة عىل استمرارية امللكية العائلية ،وتعزيز الدور الذي تقوم به يف حتقيق النمو
االقتصادي واالجتامعي.
 - 3املحافظة عىل التامسك االجتامعي ،واالبتعاد عن كل ما قد ُيثري املنازعات بني أفراد
العائلة الواحدة.
 - 4مل شمل أفراد العائلة ضمن رشاكات قوية ومتينة ،تستطيع املنافسة يف األنشطة
االقتصادية كافة ،وحتفيزها عىل خدمة املجتمع ،وبخاصة يف جمال التعليم والصحة والثقافة.
 - 5اإليفاء باحتياجات التطور والنمو ،عن طريق تنمية قدرة القيادات الشابة من األجيال
ِ
املتعاقبة إلدارة امللكية العائلية ،ومتكينِهم من االستفادة من خربة اآلباء واألجداد"(.)6
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف التعرض لإلشكاالت املتعلقة بتطبيق القانون رقم ( )9لسنة
2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،وعالقته بنصوص ملكية األرسة الواردة يف
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،مع بيان مدى نجاح الترشيع املحيل إلمارة ديب يف معاجلة
ملكية العائلية .وما هي األحكام اجلديدة التي جاء هبا القانون املحيل إلمارة ديب؟ وما مدى

( )5جاءت هذه املواد حتت عنوان ملكية األرسة ،وهي تقابل املواد ( )٨55 :٨51من القانون املدين املرصي ،وقد
استحدثها املرشع املرصي نقال عن التقنني املدين السويرسي (املواد من  ،)359 :235وعن مرشوع القانون اإليطايل
راجع :جمموعة األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ،جـ  ،6ص .152
( )6راجع املادة ( )3من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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تواؤمها وانسجامها مع نصوص ملكية األرسة الواردة يف قانون املعامالت املدنية .
أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل حتقيق ما يأيت:
أ – بيان ماهية امللكية العائلية.
ب –حتديد أحكام عقد امللكية العائلية.
ج – التعرف عىل مدى حق الرشيك أو الوارث يف الترصف يف حصته.
د –معاجلة كيفية إدارة امللكية العائلية .
منهج البحث:
اعتمدنا لإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة أعاله ،عىل املنهج التحلييل كمنهج أسايس ،باعتبار أن
معاجلة عنارص املوضوع تستوجب حتليل النصوص القانونية ،واآلراء الفقهية الواردة بشأنه.
نطاق البحث:
رأينا ،أن نقترص يف هذا البحث عىل معاجلة امللكية العائلية يف ضوء القانون رقم ( )9لعام
 2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ()5
لسنة  19٨5م  .وعىل ذلك ،فإن هذا البحث لن يتطرق ،ألحكام امللكية الشائعة بالتفصيل،
إال بالقدر الذي خيدم مشكلة البحث وحيقق أهدافه ،حتى ال نحيد عن اهلدف األسايس هلذه
الدراسة ،فضال عن أن الدراسة التفصيلية للملكية الشائعة حملها املؤلفات العامة يف احلقوق
العينية األصلية ،فنحيل إليها(.)7
( )7ومن أمثلة املؤلفات التي تناولت امللكية الشائعة يف القانون اإلمارايت ،راجع :د .حممد املريس زهرة" ،احلقوق العينية
األصلية يف قانون املعامالت املدنية االحتادي ،حق امللكية بوجه عام واحلقوق املتفرعة عنه" ،مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية املتحدة ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل 1999م؛ د .ثروت عبد احلميد " ،دورس يف احلقوق العينية األصلية ،امللكية
بوجه عام ،وأسباب كسبها" ،مطبوعات كلية الرشطة بإمارة أبو ظبي ،عام 2004م؛ د .عيل أمحد صالح املهداوي،
الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية" ،احلقوق العينية األصلية" ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 2010م؛
د .سمري حامد اجلامل ،د .حممد السيد الدسوقي" ،رشح احلقوق العينية األصلية يف قانون املعامالت املدنية لدولة=
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خطة الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث ،ومعاجلة مشكلته بصورة علمية ،فإننا سنعالج امللكية العائلية من
خالل ثالثة مباحث وخامتة ،حيث نعرض يف املبحث األول ملاهية امللكية العائلية ،ثم نعالج يف
املبحث الثاين إنشاء وتنظيم امللكية العائلية ،ونوضح يف املبحث الثالث ملكية الرشكاء يف
امللكية العائلية وكيفية إدارهتا .وعىل ذلك ،فإن خطة الدراسة تكون عىل النحو اآليت:
املبحث األول :ماهية امللكية العائلية
املبحث الثاين :إنشاء وتنظيم امللكية العائلية
املبحث الثالث  :ملكية الرشكاء يف امللكية العائلية وكيفية إدارهتا
املبحث األول
ماهية امللكية العائلية
متهيد وتقسيم:
جيدر بنا قبل أن نتعرض لألحكام التفصيلية للقانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم
امللكية العائلية يف إمارة ديب ،أن نعرض بيشء من التفصيل لتعريف امللكية العائلية ،وحملها،
والفرق بينها وبني األنظمة املشاهبة هلا ،وبذلك ينقسم هذا املبحث إىل املطلبني اآلتيني :
املطلب األول

التعريف بامللكية العائلية وحملها
أوال-تعريف امللكية العائلية:
امللكية العائلية مصطلح قانوين مركب من كلمتني مها :امللكية ،والعائلة وسوف نقوم
بتعريف كل كلمة عىل حدة ،ثم نتعرض لتعريف امللكية العائلية كمصطلح مركب ،وذلك عىل
=اإلمارات العربية املتحدة" ،الطبعة األوىل 2015م؛ د .نرص أبو الفتوح فريد حسن" ،الوجيز يف احلقوق العينية
األصلية وفقا لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة 19٨5م" ،دار النهضة العلمية ،ديب-اإلمارات ،الطبعة
األوىل 2017م.
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النحو اآليت:
 – 1تعريف امللكية:
عرف املرشع اإلمارايت حق امللكية( )8بأنه" :سلطة املالك يف أن يترصف يف ملكه ترصفا مطلقا
عينا ومنفعة واستغالال"( .)9وقد عرف بعض الفقه حق امللكية بأنه :استئثار الشخص بمحل
احلق استعامال واستغالال وترصفا عىل وجه جائز رشعا( .)10بيد أننا نميل إىل التعريف الذي قال
به بعض آخر يف الفقه ،حيث ذهب إىل أن حق امللكية هو سلطة مبارشة ،لشخص معني ،عىل
يشء معني بالذات ،ختوله ،يف حدود القانون ،استعامله ،واستغالله ،والترصف فيه( .)11ولذلك،
يعد حق امللكية أكثر احلقوق العينية أمهية()12؛ ألنه أوسع احلقوق العينية نطاقا ،فهو احلق العيني

( )٨امللك لغة هو احتواء اليشء والقدرة عىل االستبداد والترصف فيه ،وملك اليشء ملكا حازه وانفرد بالترصف فيه
فهو مالك .وامللك :هو ما ُيملك و ُيترصف فيه (يذكر ويؤنث) ومجعه أمالك ويف القرآن الكريم (وهلل ملك السموات
واألرض) .وامللكية يف اللغة هي املِ ْلك (بكرس امليم وتسكني الالم) أو التمليك ويقال :بيدي عقد ملكية هذه األرض.
راجع :املعجم الوسيط ،اجلزء الثاين ،باب امليم ،مادة ملك ،ص .921
( )9راجع الفقرة األوىل من املادة ( )1133من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .وتطبيقا لذلك ،قضت حمكمة نقض
أبو ظبي بأن":املادتني  1133و 1136معامالت مدنية تعطيان املالك حق الترصف يف ملكه ترصفا مطلقا عينا ومنفعة
واستغالال ،ما مل يكن ترصفه مرضا بغريه رضرا فاحشا أو خمالفا للقوانني والنظم املتعلقة باملصلحة العامة واخلاصة".
راجع :حكم حمكمة نقض أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  192لسنة  2013قضائية ،الدائرة املدنية
بتاريخ  2014/6/17مكتب فني  ٨اجلزء الثالث ،ص .105٨
( )10د .عيل أمحد صالح املهداوي ،احلقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص 14؛ د .سمري حامد اجلامل ،د .حممد
السيد الدسوقي" ،رشح احلقوق العينية األصلية" ،مرجع سابق ،ص .24
( )11راجع :د .حممد شكري رسور" ،موجز تنظيم حق امللكية يف القانون املدين املرصي" ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1999م ،ص 9؛ د .عيل هادي العبيدي" ،احلقوق العينية األصلية ووفقا ألحكام قانون املعامالت املدنية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة" ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الشارقة2013 ،م ،ص  21وما بعدها.
( )12وذلك ألن النفس البرشية ترغب دائام يف التملك واالستئثار باألشياء ،والتفرد هبا عن الغري ،كام أهنا حتب الزيادة منها
باستمرار .وفضال عن ذلك ،فغالبية أفراد املجتمع يكونون مالكني ألشياء قلت أم كثرت ،وسواء أكانت عالية القيمة ،أم جمرد
أساسيات احلياة .ولذلك ،يبذل كل مرشع جهدا كبريا لتنظيم احلقوق العينية بصفة عامة سواء أكانت أصلية ،أم تبعية ،ملا هلا=
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الكامل الذي خيول لصاحبه كل السلطات املمكن تصورها عىل اليشء حمل احلق ،وبالتايل ،فهو
يعد أساس احلقوق العينية األصلية األخرى ،التي تتصل به وتتفرع عنه(.)13
 – 2تعريف العائلة:
عرف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان العائلة ،بأهنا ":الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع.
والزواج بني الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق
التزوج ،وتأسيس أرسة وفق رشوط وأركان الزواج ،وينظم الترشيع النافذ حقوق وواجبات
الرجل واملرأة عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولدى انحالله"( .)14أما املرشع املحيل إلمارة

=من أمهية قصوى يف استقرار املعامالت ،وضامن انتقال وتداول األموال ،والوفاء باحلقوق بني أفراد املجتمع دون منازعات،
ومن األقوال املأثورة مليكافيليل ":عىل األمري أن يمتنع عن سلب الناس أمواهلم؛ ألنه من السهل عىل اإلنسان أن ينسى وفاة
والده ،من أن ينسى إرثه ،أو ممتلكاته" .انظر :نيكوال ميكافيليل" ،األمري" ،ترمجة خريي محاد ،تعقيب فاروق سعد ،دار اآلفاق
اجلديدة ،املغرب 1991م ،الفصل  .27ورغم أن هذه املقولة ،قد يعتربها البعض مثرية لالشمئزاز ،إال أهنا واقعية ،وهي
توضح ،بام ال يدع جماال للشك ،مدى أمهية امللكية لدى املالك مهام كانت ،وكيفام كانت .راجع :د .نرص أبو الفتوح فريد حسن،
"الوجيز يف احلقوق العينية األصلية " ،مرجع سابق ،بند  ،6ص .7
( )13ولعل من أمجل ما قيل يف التعبري عن أمهية امللكية اخلاصة (الفردية) ،ما عرب عنه أستاذنا الفاضل د .حممد املريس
زهرة ،بقوله " :تعترب امللكية اخلاصة من املوضوعات التي أسالت كثريا من حرب األقالم ،حيث مل يشتد اجلدل مثل ما
اشتد واحتدم حول موضوع امللكية اخلاصة ،ليس فقط حول تطورها ،ومضموهنا  ،ووظيفتها ،والقيود الواردة عليها بل
– وأيضا-حول وجودها ذاته .فمنذ أن سكن اإلنسان البسيطة وعمرها ،وامللكية اخلاصة حمل هجوم ودفاع ،وال زالت
حتى يومنا هذا .بل وصل األمر إىل حد اعتبار النظرة للملكية اخلاصة هي األساس لكل من املذهبني الرأساميل
والشيوعي ،فاحرتام امللكية اخلاصة هو أساس املذهب احلر ،أو الرأساميل ،وإلغاء امللكية اخلاصة هو أساس املذهب
الشيوعي قبل أن ينفرط عقده" .راجع :د .حممد املريس زهرة " ،حق امللكية بوجه عام " ،مرجع سابق ،بند  6ص .21
( )14راجع:املادة ( )33من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عرشة التي
استضافتها تونس بتاريخ  23مايو  .2004وقد دخل امليثاق حيز التنفيذ يف  15مارس  ،200٨بعد أن صادقت عليه 7
دول .وملزيد من التفاصيل حول مفهوم العائلة وتكوينها ،راجع :د .أمحد محد أمحد" ،األرسة :التكوين ،احلقوق
والواجبات ،دراسة مقارنة يف الرشيعة والقوانني" ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل
19٨3م ،ص  35وما بعدها.
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

9

163

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 91 [2022], Art. 3

[دراسة تحليلية للملكية العائلية ]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديب فقد عرف العائلة بأهنا":الزوج واألقارب بالدم ،والنسب حتى الدرجة الرابعة"( .)15أما
املرشع االحتادي لدولة اإلمارات فقد نص عىل أن " :تتكون أرسة الشخص من زوجته وذوي
قرباه .ويعترب من ذوي القربى كل من جيمعهم أصل مشرتك"(.)16
 – 3املقصود بمصطلح امللكية العائلية:
تصدى املرشع املحيل إلمارة ديب لتعريف امللكية العائلية كمصطلح مركب ،حيث عرفها
بأهنا" )17( :األموال املنقولة وغري املنقولة ،وحقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،وحقوق امللكية
الصناعية لرباءات االخرتاع ،والرسوم والنامذج الصناعية ،والعالمات التجارية ،وغريها من
احلقوق األخرى ،التي تكون حمال لعقد امللكية العائلية".
ويمكن أن نالحظ عىل تعريف املرشع املحيل إلمارة ديب ما يأيت:
 – 1إن املرشع املحيل إلمارة ديب ،كان حريصا عىل وضع تعريف حمدد للملكية العائلية،
بينام املرشع االحتادي لدولة اإلمارت عند تعرضه مللكية األرسة مل يضع تعريفا حمددا للمقصود
هبذا النوع من امللكية.
 – 2إن احلقوق الواردة يف هذه املادة ،جاءت عىل سبيل املثال ،وليس عىل سبيل احلرص،
والدليل عىل ذلك ما جاء يف عجز املادة من عبارة" :وغريها من احلقوق األخرى".
 – 3حرص املرشع املحيل إلمارة ديب عىل ذكر حقوق امللكية الفكرية بتصنيفاهتا املختلفة،
ضمن تعداده لألموال التي تصلح أن تكون حمال للملكية العائلية ،ولعل ذلك يرجع إىل القيمة
االقتصادية الكبرية هلذا النوع من احلقوق ،وما تدره من عوائد مالية ،تعود عىل صاحب اإليداع

( )15راجع:املادة الثانية من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللك ّية العائلية يف إمارة ديب.
( )16راجع :املادة ( )76من قانون املعامالت املدنية ،وتقابلها املادة ( )34من القانون املدين املرصي ،إال أهنا مل تنص
عىل الزوجة ،حيث ال يعترب كل من الزوج والزوجة من ذوي القربى.
( )17راجع :املادة األوىل من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب ،والتي جاءت حتت
عنوان التعريفات ،وتوىل املرشع املحيل إلمارة ديب تعريف املصطلحات الواردة بالقانون.
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وورثته من بعده ،والتي قد متتد لفرتات طويلة( .)18فمثال :متتد مدة احلامية القانونية للجانب
املايل حلق املؤلف ،طوال حياة املؤلف ،ومخسني عاما بعد وفاته( .)19وال شك ،أن هذه احلقوق
تنتقل إىل الورثة ،ويكونون رشكاء فيها عىل الشيوع ،باعتبارها من األموال اململوكة للمورث
صاحب اإليداع ،والتي انتقلت إىل ورثته بعد وفاته.
وعىل ذلك ،يمكننا تعريف امللكية العائلية بأهنا :نوع من امللكية الشائعة التي تقوم بني أعضاء
األرسة الواحدة ،الذين مجعتهم وحدة العمل ،أو املصلحة عىل إبقاء أموال تركة ورثوها ،أو جعل أي
أمالك أخرى يملكوهنا يف حالة الشيوع ،سعيا وراء حسن استغالل األموال املشرتكة.
ثانيا-حمل امللكية العائلية:
تنص املادة الرابعة من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب عىل
أن ":تُطبق أحكام هذا القانون ،بناء عىل رغبة أفراد العائلة ،الذين جتمعهم ملكية ُمشرتكة ،سواء
كانت قائمة وقت العمل هبذا القانون ،أو يتم تأسيسها بعد العمل به ،والتي يكون حملها:

األسهم واحلصص يف الرشكات التجارية ،والرشكات املدنية ،وأصول املُؤسسات
-1
ُ
الفردية( ،)20باستثناء الرشكات املُ ِ
سامهة العامة.
 -2أي مال آخر منقول ،أو غري منقول".

( )1٨ملزيد من التفاصيل حول مدد محاية حقوق امللكية الفكرية ،راجع :د .حممد حسن عبد اهلل" ،حقوق امللكية الفكرية،
األحكام األساسية وفقا للقانون اإلمارايت" ،اآلفاق املرشقة للنرش والتوزيع ،عامن األردن ،الطبعة الثانية 2015م ،ص
 35وما بعدها .؛ د .نارص حممد عبد اهلل سلطان " ،حقوق امللكية الفكرية ،دراسة يف ضوء القانون اإلمارايت اجلديد
واملرصي واتفاقية الرتبس" ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 2009م ،ص  155وما بعدها.
(  )19راجع :الفقرة األوىل من املادة ( )20من القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة .

( )20املؤسسة الفردية ،هي املنشأة التي يمتلكها شخص واحد ،وذلك ملامرسة نشاط اقتصادي ،جتاري ،مهني ،صناعي،
زراعي ،وترتبط الذمة املالية للمؤسسة بصاحبها ،حيث إنه يتحمل كافة االلتزامات املالية املرتتبة عىل املؤسسة  .راجع:
د .مؤيد حسن الطوالبه " ،أثر اختالل رشط تعدد الرشكاء عىل الرشكة ،دراسة يف قانون الرشكات التجارية االحتادي
رقم ( )2لسنة  ،2015بحث منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدد  ،17ديسمرب 2017م ،ص .3٨
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ويفهم من هذه املادة ،أن املرشع املحيل إلمارة ديب أجاز أن يكون حمل امللكية العائلية كل ما
يصلح للتملك من :عقارات ،ومنقوالت ،وأسهم ،وحصص الرشكات التجارية ،والرشكات
املدنية وأصول املُؤسسات الفردية ،فيام عدا الرشكات املُ ِ
سامهة العامة(.)21
املطلب الثاين

التمييز بني امللكية العائلية واألنظمة املشاهبة
ال شك أن التعرض للتمييز بني امللكية العائلية واألنظمة املشاهبة له عظيم األثر يف سرب
أغوارها والوقوف عىل أرسارها .ولذلك ،نتناول بيشء من

التفصيل()22

امللكية العائلية

( )21يمكن تعريف رشكة املسامهة بأهنا :رشكة يتم تكوينها حسب القانون برأس مال مقسم إىل أجزاء متساويةُ ،يسمى
كل جزء منها سهام ،يكتتب فيه دون احلاجة إىل توفر الثقة الشخصية بني املكتتبني ،وذلك للقيام بغرض ما ،أو أغراض
معينة ،هبدف احلصول عىل الربح الذي يوزع بني املسامهني ،ويميز رشكات املسامهة عن غريها أن أساس الرشكة املسامهة
هو املال ،وليس العامل الشخيص .وبناء عليه ،فهي ال تفلس بإفالس أحدهم ،وال يرتتب عىل إفالسها إفالس املسامهني
فيها ،وال تنحل بموت أحد الرشكاء .ويتكون رأسامهلا من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ،عىل عكس رشكات
األشخاص التي متتاز حصص رأسامهلا بأهنا غري قابلة لالنتقال ،وليس من الرضوري أن تكون متساوية .كام أن مسؤولية
املسامهني يف رشكات املسامهة حمدودة كل بقدر ما اكتتب به من أسهم يف رأس املال ،كام يستحيل إعطاء كل مساهم حق
االشرتاك يف اإلدارة ،نظرا لكثرة عددهم ،وتغري أشخاصهم باستمرار ،ولكن القانون حيتم تعيني مراقبي حسابات
تعرض تقاريرهم عىل املسامهني يف مجعيتهم العمومية هبدف محاية مصالح املسامهني .ويكون للرشكة اسم مشتق من
غرضها ،وال جيوز أن يكون اسام لشخص طبيعي ،إال إذا كان غرض الرشكة استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم هذا
الشخص ،أو إذا متلكت الرشكة -عند تأسيسها أو بعد ذلك -متجرا واختذت اسمه اسام هلا .ويف مجيع األحوال ،جيب
أن يضاف إىل اسم الرشكة عبارة «رشكة مسامهة عامة» .وال جيوز أن حتمل الرشكة املسامهة العامة اسم أي رشكة أخرى
أو اسام مشاهبا ،وإال جاز للرشكة األخرى أن تطلب من اجلهة اإلدارية  ،أو القضائية املختصة ،إلزام الرشكة التي تسمت
باسمها أن تغري هذا االسم .وملزيد من التفاصيل حول الرشكات التجارية يف القانون اإلمارايت راجع :د .رشيف حممد
غنام" ،الرشكات التجارية" ،مطبعة الفجرية الوطنية ،اإلمارات ،الطبعة األوىل 2016م ،د .سوزان عيل حسن،
الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة طبقا للقانون االحتادي رقم  2لسنة  2015م ،مكتبة اجلامعة،
الشارقة ،الطبعة األوىل  2015م.
( )22وملزيد من التفاصيل راجع :د .بسام جميد سليامن العباجي ،ملكية األرسة ،دراسة مقارنة ،دار احلامد للنرش
والتوزيع ،عامن – األردن ،الطبعة األوىل 2009م ،ص  ٨٨وما بعدها.
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وامللكية الشائعة،والرشكة ،وذلك عىل النحو اآليت:
أوال -التمييز بني امللكية العائلية وامللكية الشائعة :
يقصد بامللكية الشائعة)23( ،احلالة التي تكون امللكية فيها ألكثر من شخص عىل مال معني
بالذات .فمحل حق الرشيك ،هو حصة يف املال الشائع كله ،كالثلث ،أو النصف ،أو الربع ،أي أن
حق امللكية عىل املال الشائع هو الذي ينقسم إىل حصص ،دون أن ينقسم املال ذاته ( .)24وقد نصت
املادة ( )1152من قانون املعامالت املدنية( )25عىل أنه" :مع مراعاة أحكام احلصص اإلرثية لكل
وارث ،إذا متلك اثنان أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك ،دون أن تفرز حصة كل منهم فيه،
فهم رشكاء عىل الشيوع ،وحتسب حصص كل منهم متساوية ،إذا مل يقم الدليل عىل غري ذلك".

( )23الشيوع يف اللغةُ :يطلق عىل اليشء غري املميز ،أو عىل الذي مل ُيعزل عن غريه ،ويكون خمتلطا بأجزاء أخرى ،يقال:
فالن نصيبه يف اليشء شائع ومشاع ،أي غري حمدد ،وغري معزول عن غريه ،قال أبو سعيد :مها متشايعان ومشتاعان يف
دار أو يف أرض ،إذا كانا رشيكني ،ومنه قيل سهم شائع ،كأنه ممتزج لعدم متيزه .راجع :مجال الدين حممد بن مكرم بن
منظور اإلفريقي املرصي" ،لسان العرب" ،دار صادر للطباعة والنرش ،لبنان ،الطبعة الرابعة 2005م ،اجلزء الثامن،
مادة :شيع ،الشني مع العني .ص .190
( )24عرفت املادة ( )13٨من جملة األحكام العدلية املشاع بأنه" :ما حيتوي عىل حصص شائعة ،كالنصف ،والربع،
والسدس ،وغري ذلك من احلصص السارية إىل كل جزء من أجزاء املال منقوال كان أم غري منقول"( .)24وقد سميت
احلصة السارية يف املال املشرتك حصة شائعة وذلك لعدم تعيينها يف أي قسم من أقسام املال الشائع .كام عرفت املادة
( )139من املجلة احلصة الشائعة" :بأهنا احلصة السارية إىل كل جزء من أجزاء املال املشرتك ،فاحلصة السارية هي احلصة
الشائعة ،أو املشاعة ،وجمموع احلصص املشرتكة ال يعد مشاعا ،فاملزرعة املشرتكة من حيث كل حصة عىل حدة مشاعة،
ومن حيث جمموع احلصص غري مشاعة بل مشرتكة بني الرشكاء" .راجع :عيل حيدر" ،درر احلكام يف رشح جملة
األحكام العدلية " ،تعريب املحامي فهمي احلسيني ،دار اجليل للطباعة بريوت ،ص .119
( )25وتقابلها املادة ( )٨25من القانون املدين املرصي ،وقد نظم قانون املعامالت املدنية امللكية الشائعة بموجب املواد:
( ،)1202 - 1152فتناول يف املواد )1159 - 1152(:أحكام الشيوع بصفة عامة ،ثم خصص املواد من ()1175 - 1160
النقضاء الشيوع ،ثم عرض يف املواد )11٨1 - 1176(:لقسمة املهايأة ،وعالج يف املادة ( )11٨2الشيوع اإلجباري ،ثم
عرض ألهم تطبيقات الشيوع اإلجباري ،وهي ملكية األرسة وخصص هلا املواد ،)11٨7 - 11٨3( :وتناول يف املواد:
( )1196 - 11٨٨تنظيم ملكية الطبقات والشقق ،ثم عرض لتنظيم احلائط املشرتك يف املواد.)1202 - 119٨( :
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وعىل ذلك ،فالشيوع يفرتض اشرتاك الرشكاء يف حق امللكية ،مع عدم انقسام املال الشائع،
فال يكون ألي مالك منهم جزءا مفرزا فيه .وإذا ما متت القسمة يف أي وقت ،فإهنا تُنهي حالة
الشيوع ،ويصبح لكل متقاسم حق ملكية فردية ،ويتحول املال إىل حصص مفرزة ،خيتص كل
رشيك بإحداها(.)26
وقد يتقرر الشيوع اإلجباري( )27بنص القانون ،كام هو احلال يف نص املادة ( )11٨2من قانون
املعامالت املدنية سالفة الذكر ،حيث ُينص يف بعض احلاالت عىل عدم جواز قسمة مال معني بني
عدة مالكني ،فينشئ بذلك شيوعا إجباريا بشأن هذا املال ،مثل :األجزاء املشرتكة يف ملكية
الطبقات والشقق .وقد يكون الشيوع اإلجباري ،باتفاق أطراف معينني عىل عدم جواز قسمة مال
شائع ،ملدة معينة ،فينشأ ما يسمى الشيوع اإلجباري االتفاقي ،مثل :ملكية األرسة(.)28

( )26د .عيل أمحد صالح املهداوي" ،احلقوق العينية األصلية" ،مرجع سابق ،ص  .47وجتدر اإلشارة ،إىل أن قانون
االلتزامات والعقود املغريب الصادر يف  12أغسطس 1913م ،أطلق عىل الشيوع مصطلح "شبه الرشكة" متييزا له عن
رشكة العقد ،حيث نصت املادة ( )960عىل أنه " :إذا كان اليشء أو احلق ألشخاص متعددين باالشرتاك فيام بينهم عىل
سبيل الشيوع فإنه يوجد يف حالة قانونية تسمى شبه الرشكة".
( )27ينقسم الشيوع اإلجباري إىل قسمني ،مها :األول ،الشيوع اإلجباري األصيل :ويتحقق بالنسبة لألشياء التي يوجب
الغرض الذي خصصت له أن تبقى دائام عىل الشيوع .وال جيوز يف هذا النوع من الشيوع أن يترصف الرشيك يف حصته ألجنبي
عن الرشكاء إال بموافقتهم مجيعا .والثاين :الشيوع اإلجباري التبعي ،ويتحقق إذا ما وجد مال خمصص خلدمة عقار ،أو أجزاء
من عقار واحد مملوكة للرشكاء ،مثل :احلائط املشرتك ،واألجزاء املشرتكة يف ملكية الطبقات والشقق ،كاألساسات ،والسلم،
واملصعد .وهو يتحقق بالنسبة لألموال الشائعة التي ختصص خلدمة العقارات ،مثل :الطريق املشرتك الذي يوصل إىل عقارين
أو أكثر ،واآلبار واملساقي التي ختصص خلدمة عقارات يملكها الرشكاء ملكية مفرزة .وتتقيد سلطة الرشيك يف الشيوع
اإلجباري التبعي بوجوب أن يتم الترصف يف حصته الشائعة مع الترصف يف العقار الذي تعترب هذه احلصة من توابعه ،وليس
بشكل مستقل .ويف هذه احلالة ،ال يلزم موافقة الرشكاء عىل هذا الترصف .وملزيد من التفاصيل راجع :املستشار أنور طلبة،
امللكية الشائعة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص  250وما بعدها ،د .حممد شكري رسور ،موجز تنظيم
حق امللكية ،مرجع سابق ،ص 36٨؛ د .وليد نجيب القسوس" ،إدارة وإزالة املال الشائع ،دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،بريوت 1993م ،ص  45وما بعدها.
( )2٨ويتميز الشيوع اإلجباري ،بأنه جينب الرشكاء بعض مشكالت الشيوع العادي ،ألنه يكفل االنتفاع باملال الشائع
عىل أكمل وجه ،و ُييرس استغالل العقارات اململوكة عىل الشيوع ،دون أن يعطل االنتفاع هبا؛ ألنه تم تقريره خلدمتها=.
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أوجه الشبه واالختالف بني الشيوع وامللكية العائلية:
تتمثل أوجه الشبه يف :وحدة طبيعة احلق وهو حق امللكية ،ووحدة املحل الوارد عليه احلق
سواء أكان ماال واحدا ،أم عدة أموال ،وتعدد أصحاب احلق العيني(.)29
أما أوجه االختالف ،فتتمثل يف :اختالف املصدر املنشىء لكل منهام ،حيث تنشأ امللكية العائلية
بمقتض عقد شكيل ،وفقا لإلجراءات الشكلية التي حددها القانون( )30بينام تتعدد األسباب املنشئة
للملكية الشائعة ،حيث قد تنشأ

بالعقد()31

أو باملرياث( ،)32أو بالــوصية( ،)33أو بنص

القانون( ،)34أو باحليازة(.)35كام أن الرشكاء يف امللكية العائلية جتمعهم وحدة القرابة ،فضال عن
=راجع :املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية ،ص  ،٨4٨وانظر يف هذا املعنى أيضا :د .سمري حامد اجلمل ،حممد
السيد الدسوقي ،مرجع سابق ،ص  .116د .عبد الرزاق أمحد السنهوري" ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،حق امللكية،
مرجع سابق ،بند  ،596ص  9٨6وما بعدها.
( )29د .بسام جميد سليامن العباجي" ،ملكية األرسة ،دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص .٨9
( )30مريم عواد محد الغويري  " ،إدارة ملكية األرسة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة جرش ،األردن،
2013م ،ص .11
( )31كام لو اشرتى شخصان ماال عىل الشيوع ،ويف العقد حيدد حصة كل رشيك مشتاع ،فإذا اشرتى ثالثة أشخاص
عقارا ،فإن العقد حيدد نصيب كل رشيك مشرت فيه ،وقد يكون حتديد احلصة رصاحة ،أو ضمنا ،ويكون بمقدار ما دفعه
من ثمن ،كام لو دفع أحدهم نصف الثمن واآلخران كل منهام الربع.
( )32ويعد املرياث أكثر أسباب الشيوع وقوعا يف احلياة العملية ،وفية تتوزع حصص الورثة الشائعة بينهم بنسبة نصيبه
يف املرياث .د .أمحد فالح عبد البخيت" ،امللكية الشائعة يف الفقه اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة" ،دار اجلامعة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص  ،60وما بعدها.
( )33كام لو أوىص شخص الثنني بامل عىل الشيوع.
( )34راجع :د .عبد النارص هياجنة ،وأمحد عيل العويدي" ،تقييم فاعلية األحكام اخلاصة بامللكية الشائعة يف القانون
األردين" ،بحث منشور بمجلة دراسات علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،3٨العدد الثاين 2011م ،ص  672وما بعدها.
( )35يمكن تعريف احليازة بأهنا :سيطرة شخص بنفسه ،أو بواسطة غريه عىل يشء مادي ظاهرا عليه بمظهر املالك ،أو
صاحب حق عيني آخر .وعىل ذلك ،يعترب حائزا من تكون له السيطرة الفعلية عىل يشء معني ،كمن حيوز عقارا معينا،
كام يصح أن ترد احليازة عىل حق آخر غري حق امللكية ،كحق االنتفاع ،أو حق االرتفاق .وال ترد احليازة إال عىل احلقوق
العينية التي ترد عىل أشياء مادية ،جيوز التعامل فيها .فاحليازة ،ترد فقط عىل احلقوق العينية ،سواء أكانت أصلية ،أم=
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وحدة العمل واملصلحة ،بينام ال يشرتط ذلك يف امللكية الشائعة(.)36
ثانيا  -التمييز بني امللكية العائلية والرشكة :
عرفت الفقرة األوىل من املادة الثامنة ،من قانون الرشكات التجارية االحتادي رقم ( )2لسنة
 ،2015الرشكة( )37بأهنا ":عقد يلتزم بمقتضاه شخصان ،أو أكثر ،بأن يشارك كل منهم يف مرشوع
اقتصادي ،يستهدف حتقيق الربح ،وذلك بتقديم حصة من مال ،أو عمل ،واقتسام ما ينشأ عن هذا
املرشوع من ربح ،أو خسارة( ".)38وقد جاءت الفقرة الثانية من ذات املادة لتبني ماهية املرشوع
االقتصادي بنصها عىل أن " :يشمل املرشوع االقتصادي يف حكم البند ( )1من هذه املادة كل نشاط
جتاري ،أو مايل ،أو صناعي ،أو زراعي ،أو عقاري ،أو غري ذلك من أوجه النشاط االقتصادي".
وتنقسم الرشكات ،من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به ،إىل :رشكات مدنية ،ورشكات
جتارية ،وتنقسم الرشكات التجارية ،من حيث قيامها عىل االعتبار الشخيص ،أو املايل إىل:
رشكات أشخاص ،ورشكات أموال ،ورشكات ذات طبيعة خمتلطة .والرشكة التجارية،

=تبعية ،بينام ال ترد احليازة عىل احلقوق الشخصية؛ ألن حملها ليس شيئا ماديا .راجع :د .نرص أبو الفتوح فريد حسن،
"الوجيز يف احلقوق العينية األصلية " ،مرجع سابق ،بند  ،1٨٨ص .229
( )36ملزيد من التفاصيل راجع :د .حممد املريس زهرة" ،احلقوق العينية ،حق امللكية بوجه عام " ،مرجع سابق ،بند
 ،30٨ص 637؛ رنا عدنان القايض " ،أحكام ملكية األرسة يف القانون املدين األردين" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
احلقوق جامعة اإلرساء ،األردن2012 ،م ،ص .2٨
( )37جتدر اإلشارة ،إىل أن عقد الرشكة ليس من العقود املستحدثة ،بل من العقود القديمة التي عرفتها أوىل احلضارات
اإلنسانية ،كالبابلية ،واإلغريقية ،والرومانية ،وإن كانت قد اختذت شكل االتفاقات الشخصية بني شخصني ،أو أكثر،
جتمعهم روابط خاصة ،ومصالح مشرتكة يف سبيل استغالل أمواهلم يف جتارة معينة ،هبدف حتقيق الربح ،راجع  :عيل
غانم أيوب الرحو" ،اجلوانب القانونية لتحول الرشكات العائلية إىل رشكات مسامهة" ،رسالة ماجستري كليـة احلقـوق
مقدمة إىل جامعة املوصل 2009م ،ص .6
( )3٨كام نصت املادة ( )654من قانون املعامالت املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  19٨5عىل أن" :الرشكة عقد يلتزم
بمقتضاه شخصان ،أو أكثر بأن يسهم كل منهم يف مرشوع مايل بتقديم حصة من مال ،أو عمل الستثامر ذلك املرشوع،
واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة".
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وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر ،وتتحمل االلتزامات املرتتبة عىل هذه الصفة ،وختضع
لنظام اإلفالس متى توقفت عن دفع ديوهنا التجارية .أما الرشكة املدنية ،فتخضع يف نشاطها
وتكوينها لقواعد وأحكام قانون املعامالت املدنية ،دون ارتباط بالقواعد اخلاصة بالقانون
التجاري .ولذلك ،يتحدد غرض الرشكة املدنية بمامرسة أحد األعامل املدنية مثل :الرشكات
الزراعية ،ورشكات االستشارات القانونية ،أو اهلندسية التي يؤسسها عدد من املحامني أو
املهندسني.وتتخذ الرشكات املدنية عدة أشكال منها رشكة األعامل ،ورشكة الوجوه ،ورشكة
املضاربة ( . )39وتتقارب رشكات األشخاص مع امللكية العائلية؛ ألهنا تقوم عىل االعتبار
الشخيص( ،)40وتتكون أساسا من عدد قليل من األشخاص تربطهم صلة معينة ،كصلة
القرابة ،أو الصداقة ،أو املعرفة( .)41ويثق كل منهم يف اآلخر ويف قدرته وكفاءته .وعىل ذلك،
( )39يقصد برشكة األعامل العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر عىل التزام العمل وضامنه للغري لقاء أجر ،سواء
أكانوا متساوين أم متفاضلني يف توزيع العمل ،برشط احتاد األعامل أو تالزمها .أما رشكة الوجوه ،فهي عقد يتفق
بمقتضاه شخصان أو أكثر عىل رشاء مال نسيئة بام هلم من اعتبار ،ثم بيعه عىل أن يكونوا رشكاء يف الربح ،ويضمن
الرشكاء ثمن املال املشرتى كل بنسبة حصته فيه ،سواء أبارشوا الرشاء معا ،أم منفردين .أما بالنسبة لرشكة املضاربة،
فهي عقد يتفق بمقتضاه رب املال عىل تقديم رأس املال ،واملضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .راجع املواد،)6٨3( :
( )693( ،)691من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،وملزيد من التفاصيل حول التفرقة بني الرشكة املدنية والتجارية،
راجع :الفاضل حممد ساير زاهد " ،التمييز بني الرشكات التجارية واملدنية ،دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل
كلية الرشيعة والقانون ،السودان200٨ ،م ،ص  115وما بعدها.
( )40د .سيد عبد احلميد متويل " ،أحكام الرشكات والترصفات العائلية يف القانون  157لسنة  ،19٨1وتعديالته
ومدى التعارض بينهام" ،بحث منشور بمجلة اجلمعية املرصية للاملية العامة والرضائب" ،املجلد األول ،نوفمرب
1999م ،ص 49٨؛ مريم أمحد خلفان الصندل " ،االلتزام باإلفصاح كأحد معايري حوكمة الرشكات العائلية يف الترشيع
اإلمارايت" ،بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية ،التي تصدرها اجلمعية العلمية للبحوث والدراسات
االسرتاتيجية ،السنة العارشة ،العدد الثالث ،يونيو  2020م؛ ص  22وما بعدها.
( )41واجلدير بالذكر ،أن الرشكات العائلية ظهرت يف اجلمهوريات اإليطالية يف القرن الثاين عرش ،وبعد انتهاء احلرب
العاملية الثانية ،احتلت الرشكات العائلية مكانة متميزة يف هيكل قطاع األعامل العربية ،فظهرت أسامء لسلع ومنتجات
ارتبطت بشكل وثيق بأسامء عائالت منتجة عىل املستويات خمتلفة ،كالزنابييل ،والصباغ يف سوريا .والشومان ،والصائغ يف
األردن .وفيام يتعلق بدول جملس التعاون اخلليجي ،فقد اتسم النشاط االقتصادي يف هذه الدول هبيمنة القطاع اخلاص=،
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فإنه متى ما قام ما هيدد الثقة بني الرشكات ،وهيدم االعتبار الشخيص الذي تقوم عليه هذه
الرشكات ،فإن الرشكة قد تتعرض للحل .ولذلك ،يرتتب عىل وفاة أحد الرشكاء يف رشكات
األشخاص ،أو احلجر عليه ،أو إفالسه ،أو انسحابه من الرشكة حل الرشكة ،كأصل عام.
وتشمل رشكات األشخاص :رشكة التضامن ،ورشكة التوصية البسيطة ،ورشكة املحاصة()42

وتشري الرشكة العائلية( ،)43إىل أي رشكة مملوكة بصفة أساسية ملجموعة من األفراد ينتمون

=وكان قطاعا عائليا وفرديا بأمجعه ،سواء متثل ذلك يف األنشطة احلرفية ،أو الزراعية ،أو يف أعامل الصيد البحري ،ومجع
اللؤلؤ .وشهد عقد اخلمسينيات من القرن العرشين والدة العديد من الرشكات العائلية ،حيث برز دور هذه الرشكات يف
االقتصاد اخلليجي ،وتعاظم دورها ،السيام عىل الصعيد التجاري ،كام أخذت تؤدي دورا مهام يف جماالت أخرى،
كالوكاالت التجارية ،واألعامل العقارية .وملزيد من التفاصيل ،راجع :د .أسعد محود السعدون" ،نحو رؤية واقعية
للرشكات العائليـة يف دول جملس التعاون اخلليجي" ،بحث مقدم مللتقى الرشكات العائلية املنعقد يف الدوحة7-5 ،
يناير ،2004منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،ص  4؛ د .رسمد كوكب اجلميل ،الرشكـات العائلية
العربية بني خيارات التطـوير وحتديات البيئة ،جملة دراسات اقتصادية ،بيت احلكمة ،بغداد ،العدد  ،16السنة الرابعة،
2002م ،ص  25وما بعدها؛ محزة الفسيكي " ،الرشكات العائلية ودورها يف املجتمعات اجلامعية ،اآلثار والتبعات" ،بحث
منشور بمجلة ثروات ،العدد  ،1٨يونيو 2013م ،ص  22وما بعدها.
( )42راجع :الفاضل حممد ساير زاهد  " ،التمييز بني الرشكات التجارية واملدنية" ،مرجع سابق ،ص 72؛ د .بسام جميد
سليامن العباجي" ،ملكية األرسة ،دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص .92
( )43واجلدير بالذكر ،أن الرشكات العائلية ظهرت يف اجلمهوريات اإليطالية يف القرن الثاين عرش ،وبعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية ،احتلت الرشكات العائلية مكانة متميزة يف هيكل قطاع األعامل العربية ،فظهرت أسامء لسلع ومنتجات ارتبطت بشكل
وثيق بأسامء عائالت منتجة عىل املستويات خمتلفة ،كالزنابييل ،والصباغ يف سوريا .والشومان ،والصائغ يف األردن .وفيام يتعلق
بدول جملس التعاون اخلليجي ،فقد اتسم النشاط االقتصادي يف هذه الدول هبيمنة القطاع اخلاص ،وكان قطاعا عائليا وفرديا
بأمجعه ،سواء متثل ذلك يف األنشطة احلرفية ،أو الزراعية ،أو يف أعامل الصيد البحري ،ومجع اللؤلؤ .وشهد عقد اخلمسينيات من
القرن العرشين والدة العديد من الرشكات العائلية ،حيث برز دور هذه الرشكات يف االقتصاد اخلليجي ،وتعاظم دورها ،السيام
عىل الصعيد التجاري ،كام أخذت تؤدي دورا مهام يف جماالت أخرى ،كالوكاالت التجارية ،واألعامل العقارية .وملزيد من
التفاصيل ،راجع :د .أسعد محود السعدون" ،نحو رؤية واقعية للرشكات العائليـة يف دول جملس التعاون اخلليجي" ،بحث مقدم
مللتقى الرشكات العائلية املنعقد يف الدوحة 7-5 ،يناير ،2004منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،ص  4؛ د.رسمد
كوكب اجلميل ،الرشكـات العائلية العربية بني خيارات التطـوير وحتديات البيئة ،جملة دراسات اقتصادية ،بيت احلكمة ،بغداد،
العدد  ،16السنة الرابعة2002 ،م ،ص  25وما بعدها؛ محزة الفسيكي " ،الرشكات العائلية ودورها يف املجتمعات اجلامعية=،
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إىل عائلة معينة ،ويقومون بإدارهتا من أجل حتقيق منافع حالية ومستقبلية ،وذلك ملصلحة عدد
من أفراد تلك العائلة .ولذلك ،يمكن اعتبار الرشكات العائلية مشاريع يلعب فيها الكيان
العائيل ،دورا إداريا وماليا( ،)44ورقابيا مؤثرا وفعاال عىل عمليات الرشكة احلالية
واملستقبلية( .)45و هناك العديد من الرشكات التي بدأت عائلية ،وبمرور الوقت واتساع
نشاطها ،أضحت اليوم رشكات عمالقة ومتعددة اجلنسية ،وال زالت حتمل أسامء عائالهتا
كرشكة )Ford( :يف الواليات املتحدة األمريكية ،ورشكة ( )Michelinيف فرنسا ،ورشكة ()Fiat

يف إيطاليا ،ورشكة ( )Bahlsen Companyيف سويرسا(.)46وتكمن أمهية الرشكات العائلية يف

=اآلثار والتبعات" ،بحث منشور بمجلة ثروات ،العدد  ،1٨يونيو 2013م ،ص  22وما بعدها.
( )44ملزيد من التفاصيل حول تعريف الرشكة العائلية ،راجع:عبد العزيز سعيد عيل الصربي" ،حتول الرشكات العائلية
إىل رشكات مسامهة ،دراسة فقهية مقارنة بني القانون اليمني والسوداين" ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة
والقانون بجامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان2012 ،م ،ص 4؛ ورود محودة الرشبايت ،عارف عطاري" ،دور امللكية
العائلية للجامعات األردنية اخلاصة يف اختاذ القرار وعالقتها بتطبيق مبادئ احلوكمة يف تلك اجلامعات" ،بحث منشور
بمجلة دراسات العلوم الرتبوية ،املجلدد  ،46العدد 2019 ،2م ،ص 14٨؛ د .نسيبة إبراهيم محو ،السيد عيل غانم
أيوب " ،اآلثار القانونية لتحول الرشكات العائلة إىل رشكات مسامهة" ،بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق التي
تصدرها كلية احلقوق جامعة املوصل ،العدد 2010 ،44م ،ص .2
( )45وإذا كانت الرشكات العائلية تراجعت يف بعض الدول العربية ،بسبب سياسات التأميم التي انتهجتها يف العقدين
السادس والسابع من القرن العرشين ،إال أن هذه الرشكات استمرت يف نموها وتقدمها يف دول جملس التعاون اخلليجي،
السيام بعد حصول هذه الدول عىل استقالهلا وارتفاع الواردات النفطية هلذه الدول ،مما انعكس إجيابا عىل االقتصاد
الوطني بصورة عامة ،والسيام الرشكات العائلية .وشهد عقد السبعينيات تطورا يف حجم نشاط هذه الرشكات وازدياد
أعدادها ،وتم تأسيس العديد من الرشكات العائلية مما أدى إىل تنامي دور القطاع اخلاص ،وأخذ يؤدي دورا متميزا يف
االقتصاد الوطني هلذه الدول .وملزيد من التفاصيل راجع :د .رسمد كوكب اجلميل" ،الرشكـات العائلية العربية"،
مرجع سابق ص 26؛ د .عيل الزميع" ،الرشكات العائليـة يف دول جملس التعاون" ،ورقـة عمل مقدمـة لندوة الرشكات
العائليـة يف دول جملس التعاون التي تنظمها غرفة جتارة وصناعة الكويت 20 ،مايو ،2000 ،منشورات املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،القاهرة2000 ،م ،ص  3وما بعدها .
( )46راجع :د جود ورد " ،الرشكات العائلية االزدهار و االهنيار" ،ترمجة عبدالرمحن توفيق ،مركز اخلربات املهنية
لإلدارة ،القاهرة ،الطبعة األوىل 2005م ،ص. 310
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دول جملس التعاون اخلليجي ،يف أن هذه الرشكات وجدت هلا يف هذه الدول أرضية،أو قاعدة
مالئمة للتوسع واالنتشار ،سواء من منطلق أمهية الدور العائيل يف البناء االجتامعي والسيايس
يف جمتمعات هذه الدول( ،)47أو من خالل الدعم واإلسناد الذي حظيت به من املؤسسات
احلكومية ،عىل النحو الذي مكنها من استثامر ذلك لتحقيق نتائج ملموسة عىل صعيد
االقتصاد ،وتثبيت أسس سليمة لتدعيم نشاطها واالرتقاء به نحو أفضل املستويات .وعىل
أساس نمو نشاط تلك الرشكات وازدهارها ،ظهرت العديد من األسامء التي ارتبطت شهرهتا
بشهرة رشكاهتا( :كالراجحي ،والزامل ،والسلامن ) يف السعودية ( ،واملشعل ،والكانو ) يف
البحرين ،و(الفطيم ،واحلبتور) يف اإلمارات ،وغريها من العوائل التي أثبتت وجودها وقدرهتا
عىل املنافسة والسيطرة يف ميدان األعامل التجارية(.)48
وبذلك ،نكون قد انتهينا من املبحث األول الذي تناولنا فيه تعريف امللكية العائلية ،وحملها،
والفرق بينها وبني األنظمة املشاهبة هلا.ولكن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن ،هو كيف يتم
إنشاء هذا النوع من امللكية؟ وما هي األحكام القانونية املنظمة هلا؟
ال شك أن اإلجابة عىل هذا السؤال جديرة بأن تكون موضوعا للمبحث القادم:
املبحث الثاين
إنشاء وتنظيم امللكية العائلية
متهيد وتقسيم:
يتم إنشاء وتنظيم امللكية العائلية عن طريق عقد ،أطلق عليه اصطالح( :عقد امللكية
العائلية) ،وسوف نتناول يف هذا املبحث تعريف هذا العقد ورشوطه ،واألحكام القانونية

( )47راجع :حممد نادر أمحد مرعي " ،حوكمة الرشكات العائلية يف دولة قطر :التحديات والبدائل" ،رسالة ماجستري
مقدمة إىل كلية القانون جامعة قطر2017 ،م ،ص .4
( )4٨ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،راجع :د .بلعيد رتاب ،طارق أبو فخر ،مارييتا مورادا " ،الرشكات العائلية
يف ديب :تعريفها ،بنيتها ،وأداؤها" ،غرفة جتارة وصناعة ديب ـ إدارة البيانات واألبحاث االقتصادية ،الطبعة األوىل
2005م ،ص  25وما بعدها .
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املنظمة له ،وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :ماهية عقد امللكية العائلية ورشوطه
املطلب الثاين :أحكام عقد امللكية العائلية
املطلب األول
ماهية عقد امللكية العائلية ورشوطه
نتناول يف هذا املطلب عقد امللكية العائلية ،من خالل معاجلة :تعريفه ،والرشوط الواجب
توافرها فيه ،وذلك عىل النحو اآليت:
أوال -تعريف عقد امللكية العائلية :
عرف املرشع املحيل إلمارة ديب عقد امللكية العائلية بأنه":اتفاق( )49يتم إبرامه بني أفراد
العائلة ،الذين جتمعهم وحدة العمل ،أو املصلحة ،ويتم بموجبه تنظيم امللكية العائلية بوصفها
ماال شائعا بينهم ،وكذلك حتديد كيفية إدارة هذه امللكية(.)50أما املرشع االحتادي لدولة
اإلمارات ،فقد نص يف املادة ( )11٨3من قانون املعامالت املدنية عىل أنه":ألعضاء األرسة
الواحدة ،الذين جتمعهم وحدة العمل ،أو املصلحة ،أن يتفقوا كتابة عىل إنشاء ملكية األرسة
وتتكون هذه امللكية ،إما من تركة ورثوها ،واتفقوا عىل جعلها كلها ،أو بعضها ملكا لألرسة،
وإما من أي مال آخر معلوم هلم ،اتفقوا عىل إدخاله يف هذه امللكية".

( )49جتدر اإلشارة ،إىل أن املرشع املحيل إلمارة ديب استخدم عبارة اتفاق ،وهو لفظ أوسع من العقد ،فكل عقد هو
اتفاق ،بينام ليس بالرضورة أن يكون كل اتفاق عقدا ،حيث جيب أن تتوافق اإلرادتان يف العقد عىل إحداث أثر قانوين
معني ،أي أثر ملزم حيمي القانون تنفيذه ،أما االتفاق عىل إحداث أثر آخر غري قانوين فال يعد عقدا ،كاالتفاق عىل وليمة
أو نزهة ،فمثل هذا االتفاق ال يلزم القانون طرفيه بيشء ،وال يسمى عقدا .راجع :د .عبد النارص العطار" ،مصادر
االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت" ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،الطبعة الثانية  ،2000ص 19؛
د.الشهايب إبراهيم الرشقاوي" ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،العقد والترصف
االنفرادي" ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الطبعة الرابعة  ،2014ص .43
( )50راجع:املادة الثانية من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،والتي جاءت حتت
عنوان التعريفات ،وتوىل املرشع املحيل إلمارة ديب تعريف املصطلحات الواردة بالقانون .
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وجيوز أن ُحيدِّ د عقد امللكية العائلية ،احلد األدنى من املؤهالت العلمية ،واخلربات العملية،
والصفات السلوكية ،وغريها من املعايري التي جيب أن تتوفر يف الرشكاء ،وأفراد ُأرسهم للعمل
يف الرشكات واملُؤسسات التي تكون حمال للملكية العائلية ،عىل أن خيضع االلتزام هبذه املعايري
للتدقيق من قبل جلنة يتم اختيارها ،وفقا ملا ينُص عليه عقد امللكية العائلية()51

.

ثانيا -رشوط عقد امللكية العائلية :
أوضحت املادة السادسة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية
يف إمارة ديب ،الرشوط الواجب توفرها يف عقد امللكية العائلية ،حتى يكون صحيحا ،وتتمثل
هذه الرشوط فيام يأيت:
 -1أن يكون أطراف العقد أعضاء يف نفس العائلة :
يشرتط لصحة عقد امللكية العائلية،أن يكون أطراف العقد أعضاء يف نفس العائلة ،وقد عرف
املرشع املحيل إلمارة ديب العائلة بأهنا":الزوج واألقارب بالدم ،والنسب حتى الدرجة الرابعة"(،)52
وخيتلف هذا التعريف عن موقف املرشع االحتادي لدولة اإلمارات عندما عالج العقد الذي ُينشئ
ملكية األرسة حيث مل حيدد نص املادة ( )11٨3من قانون املعامالت املدنية املقصود بعضوية
األرسة .ولذلك ،يتم حتديدها وفقا ملصطلح " األرسة " الوارد يف املادة ( )76من قانون املعامالت
املدنية ،والتي تنص عىل أن " :تتكون أرسة الشخص من زوجته وذوي قرباه .ويعترب من ذوي القربى
كل من جيمعهم أصل مشرتك"( .)53ولذلك جيوز أن يتفق الزوج مع زوجته عىل إنشاء ملكية األرسة،
كام جيوز إنشاء ملكية األرسة باالتفاق بني الشخص وأقاربه الذين جيمعهم أصل مشرتك وهم

( )51راجع :الفقرة (ز) من املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )52راجع:املادة الثانية من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.
( )53تقابلها املادة ( )34من القانون املدين املرصي ،إال أهنا مل تنص عىل الزوجة ،حيث ال يعترب كل من الزوج والزوجة
من ذوي القربى.
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األقرباء قرابة نسب أي قرابة تقوم عىل صلة الدم ،سواء أكانت قرابة مبارشة ،أم قرابة حواش (.)54
كام جيوز لألقارب بطريق املصاهرة ( )55إنشاء ملكية األرسة فيام بينهم(.)56فإذا كان التطبيق احلريف
للنص ال يسمح باعتبار قرابة املصاهرة من قبيل األرسة لعدم وجود أصل مشرتك جيمعهم ،إال أننا
نرى أنه :من األفضل تفسري مفهوم األرسة تفسريا واسعا ،بحيث يمكن لألقارب بطريق املصاهرة
تكوين ملكية أرسة؛ ألن ذلك يشجع عىل قيام هذا النوع من امللكية ،وبالتايل احلفاظ عىل املال وزيادة
القيمة االقتصادية له ،وعدم جتزئته .وال شك أن هذا يصب يف األفراد أعضاء ملكية األرسة،
ومصلحة االقتصاد القومي كله.
وعىل ذلك ،يمكن القول بأن مفهوم العائلة الوارد يف قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب ،يشمل :الزوج واألقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة ،أما مفهوم األرسة يف قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت فيشمل :ذوي القربى وكل من جيمعهم أصل مشرتك ،دون حتديد
درجة معينة من درجات القرابة( .)57بيد أن جتب مالحظة أن قانون املعامالت املدنية اشرتط

( )54قرابة احلوايش :هي القرابة التي تقوم بني أشخاص بينهم رابطة دم ،النحدارهم من أصل مشرتك ،دون أن يكون
أحدمها أصال وفرعا لآلخر ،كاألخوة وأبناء العم ،وأبناء اخلال ،فأبناء العم أصلهم املشرتك هو اجلد ألب من دون أن
يكون أحدهم فرعا لآلخر .راجع :د .مدحت حممد حممود عبد العال " ،مدخل للعلوم القانونية وفقا لقوانني دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء الثاين ،نظرية احلق" ،مطبوعات أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة الثانية  ،2015ص .14٨
( )55قرابة املصاهرة :هي القرابة التي تقوم بني كل من الزوجني ،وأقارب الزوج اآلخر ،أي أن هذا النوع من القرابة
ينشأ عن عقد الزواج ،بخالف قرابة النسب التي تنشأ عن واقعة الوالدة .فبعد إمتام عقد الزواجُ ،يصبح كل زوجٍ قريبا
ألقارب الزوج اآلخر من الدرجة نفسها ،فأبو الزوجة يصبح قريبا للزوج من الدرجة األوىل قرابة مصاهرة ،وأخو
الزوجة وعمها وخاهلا ومجيع من يف شجرة عائلتها يصبحون أقرباء للزوج بنفس درجة قرابتهم من زوجته ،وكذلك كل
من يف شجرة عائلة الزوج يصبحون أقرباء للزوجة بنفس درجة قرابتهم من زوجها .راجع:د .جاسم عيل سامل الشاميس،
"املدخل للعلوم القانونية ،الكتاب الثاين ،نظرية احلق" ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل
2000م ،ص .233
( )56د .نوري محد خاطر" ،رشح قواعد ملكية األرسة" ،مرجع سابق ،ص .٨٨
( )57راجع :املادة ( )76من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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يف أعضاء األرسة أن جيمعهم أصل مشرتك ،يف حني أن قانون إمارة ديب عد القرابة بالنسب من
ضمن مفهوم العائلة.
ونرى من جانبنا أن األفضل للمجتمع اخلليجي بوجه عام ،واإلمارايت بوجه خاص بالنسبة
للملكية العائلية هو التوسع يف مفهوم العائلة وعدم حرصها عىل األقارب حتى الدرجة الرابعة
ألن القبيلة( )58هلا أمهية واعتبار لدى املجتمع اخلليجي ،وهي منترشة يف كافة دول اخلليج ،ومن
املعروف أن القبيلة هي عائلة كبرية .ولذلك ،فصياغة املرشع االحتادي فيها توسعة وإتاحة لألقارب
من القبيلة بإنشاء ملكية عائلية دون التقيد بدرجة حمددة من القرابة طاملا جيمعهم أصل مشرتك.
وإذا قيل بأن هذا التوسع يف مفهوم العائلة قد يكون ضارا ،ألنه سيؤدي إىل دخول أشخاص إىل
ملكية العائلة من درجة قرابة بعيدة ،وقد يكون يف انضاممهم إرضار بمصلحة العائلة ،فيمكن الرد
عىل ذلك ،بأن امللكية العائلية تنشأ باالتفاق بني أطرافها ،وبالتايل جيوز هلم أن يستبعدوا كل من ال
حيظى بإمجاع مجيع األطراف عىل اشرتاكه معهم يف إنشاء امللكية العائلية.
 -2أن جيمع بني أطراف العقد عمل واحد أو مصلحة ُمشرتكة :
جيب أن جتمع أطراف العقد وحدة مشرتكة يف العمل أو املصلحة ،فقد يكون االستغالل
اجلامعي أصلح صورة لألعيان املراد إدخاهلا يف امللكية العائلية ،كام لو كانت أرضا زراعية،
تؤدي جتزئتها إىل نقص غلتها .وقد يكون الدافع لعقد امللكية العائلية ،هو وحدة العمل بني

( )5٨القبيلة هي مجاعة من الناس تنتمي يف الغالب إىل نسب واحد يرجع إىل جد أعىل ،وتتكون من عدة بطون وعشائر.
وتعد القبيلة املجتمع األكرب ألهل البادية حيث يرتبط أفرادها مع بعضهم بمجموعة من الروابط والعالقات ،وأمهها
رابطة القرابة ،وتزداد هذه الروابط بالزواج داخل ما يسمى باألرس املمتدة التي هلا نظامها اخلاص يف املسكن ،واملطعم،
واختيار األسامء واألعراف والتقاليد ،وختضع القبيلة لقوانني صارمة نظمتها التقاليد واألعراف .ويلجأ أفراد القبيلة يف
حل اخلالفات التي تنشأ بينهم إىل حماكم قبلية خاصة هلا قوانينها املتوارثة ،ولكل جرم أو ٍ
تعد أو دم عقاب رادع هيدف
يف النهاية إىل حفظ أهم مقومات الرشف يف القبيلة وهي :املال والدم والعرض .وملزيد من التفاصيل راجع :د .يعقوب
يوسف الكندري " ،القبيلة واملفاهيم السياسية يف املجتمع اخلليجي املعارص ،املجتمع الكويتي مثاال" ،بحث منشور
بمجلة عُمران للدراسات االجتامعية ،املجلد  ،4العدد  ،2016 ،15ص  51وما بعدها.
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أعضائها ،كام لو كانوا من التجار ،وورثوا حمال جتاريا معا ،وتقوم مصلحتهم يف إدارته إدارة
مجاعية ،أو حلساهبم مجيعا( .)59وعىل ذلك ،فلو كانت األموال املشرتكة عبارة عن تركة،
كمصنع ،أو متجر ،أو أرض زراعية ،أو مسكن ،فمن الواضح أن هناك عمال ،أو مصلحة بني
الورثة .فإذا مل تكن هذه األموال تركة ،وحصل االتفاق عىل إنشاء امللكية العائلية ،فمن املؤكد
أن الذي دفع الرشكاء إىل ذلك هو رغبتهم يف العمل املشرتك بينهم ،أو حتقيق مصلحة مجاعية
هلم مجيعا .ويتفق هذا الرشط مع ما قرره املرشع االحتادي لدولة اإلمارات بشأن ملكية األرسة،
حيث نصت املادة ( )11٨3من قانون املعامالت املدنية عىل أنه(" :)60ألعضاء األرسة الواحدة
الذين جتمعهم وحدة العمل أو املصلحة ،أن يتفقوا كتابة عىل إنشاء ملكية األرسة ،وتتكون
هذه امللكية ،إما من تركة ورثوها ،واتفقوا عىل جعلها كلها ،أو بعضها ملكا لألرسة ،وإما من
أي مال آخر معلوم هلم ،اتفقوا عىل إدخاله يف هذه امللكية.
 -3أن يتم حتديد نصيب وحصة كُل رشيك يف العقد :
نصت الفقرة الثالثة من املادة السادسة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم
امللكية العائلية يف إمارة ديب عىل أن":يتم حتديد نصيب وحصة كُل رشيك يف عقد امللكية
العائلية" .ويفهم من هذا النص ،أنه يف عقد امللكية العائلية ،البد من حتديد نصيب وحصة كل

( )59مريم عواد محد الغويري  " ،إدارة ملكية األرسة" ،مرجع سابق ،ص 34؛ رنا عدنان القايض " ،أحكام ملكية
األرسة يف القانون املدين األردين" ،مرجع سابق ،ص .15
( )60ويرى بعض الفقه ،بحق ،أن ظاهر نص املادة ( )11٨3من قانون املعامالت املدنية قد يوحي بأن ":وحدة العمل
أو املصلحة " ،هي رشط إضايف يف أعضاء األرسة إلنشاء ملكية األرسة ،إال أن هذا ال يعد رشطا يرتتب عىل ختلفه بطالن
االتفاق عىل ملكية األرسة ،بل هو العلة ،أو احلكمة من إنشاء ملكية األرسة .راجع :د .سمري حامد اجلامل ،د .حممد
السيد الدسوقي ،مرجع سابق ص 111؛ د .حممد وحيد الدين سوار ،رشح القانون املدين األردين" ،احلقوق العينية
األصلية" ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن –األردن1999 ،م ،ص 177؛ د .حممد املريس زهرة" ،حق امللكية بوجه
عام ،مرجع سابق ،بند  ،312ص643؛ د .عيل أمحد صالح املهداوي " ،احلقوق العينية األصلية" ،مرجع سابق ،ص
73؛ د .عيل هادي العبيدي" ،احلقوق العينية األصلية" ،مرجع سابق ،ص .٨1
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أطراف العقد ،وإن كان من املمكن حتديد األنصبة بصورة ضمنية إذا كان مصدر املال هو
املرياث ،فيكون حتديدها بموجب قواعد املرياث .أما املرشع االحتادي لدولة اإلمارات فلم يرد
فيه هذا الرشط عند تنظيمه مللكية األرسة.ونحن من جانبنا نثمن موقف املرشع املحيل إلمارة
ديب؛ ألن النص عىل هذا الرشط يعد منطقيا ورضوريا لعقد امللكية العائلية؛ ألنه يرتتب عىل
هذا العقد استحقاق توزيع األرباح واملنافع ا ُملتأتية من املال ا ُملشرتك عىل الرشكاء بالشكل
والنِّسب التي ينُص عليها عقد امللكية العائلية(.)61فإذا خال هذا العقد من حتديد هذه األنصبة،
وبيان تلك احلص ص ،فكيف سيتم توزيع األرباح عىل أطراف العقد؟ بل كيف يمكن ألحد
الرشكاء أن يترصف يف حصته ،دون أن تكون هذه احلصة ،قد تم حتديدها عند تكوين العقد؟
وال شك أن اإلجابة عن هذه التساؤالت ليست باألمر اليسري ،وحتتاج إىل قدر كبري من
التفصيل الذي قد جيعلها تصلح ألن تكون موضوعا لبحث مستقل ،ولكن الغرض من طرح
هذه التساؤالت هو إبراز الدور املهم لتحديد األنصبة يف عقد امللكية العائلية ،وبيان األثر
اخلطري املرتتب عىل إغفال ذكرها.
الترصف فيها :
 -4أن تكون األموال مملوكة ألطراف العقد أو لدهيم حق
ُّ
جيب أن تكون األموال حمل عقد امللكية العائلية مملوكة ألطراف العقد الذين اتفقوا عىل
إنشائها ،أو هلم حق الترصف فيها ،سواء حصلوا عىل امللكية أو حق الترصف باإلرث ،أو
بسبب آخر ،و سواء أكانت من العقارات ،أم املنقوالت .ويفهم من صياغة الفقرة الرابعة من
املادة السادسة من قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،أنه :جيب أن تكون هذه األموال
مملوكة ملكية حالة ألطراف عقد امللكية العائلية ،حيث ال جيوز أن تكون األموال حمل عقد
امللكية العائلية ،ملكية مستقبلة ،أي ستؤول إىل أطراف العقد يف املستقبل(.)62

( )61راجع الفقرة الثانية من املادة ( )17من القانون رقم ( )9لسنة  2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )62د .نوري محد خاطر" ،رشح قواعد ملكية األرسة" ،مرجع سابق ،ص .90
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كام جيوز أن تكون األموال حمل عقد امللكية العائلية ليست مملوكة ألطراف العقد الذين
اتفقوا عىل إنشائها ،ولكن هلم حق الترصف فيها فقط ،وهذا يستدعي أن نفرق بني حق امللكية
وحق الترصف ،حيث جيمع حق امللكية سلطات املالك الثالث وهي :الترصف ،واالستعامل،
واالستغالل .أما حق الترصف ،فيقصد به سلطة صاحب اليشء يف الترصف فيه ،إذا كان ال
حيوز سلطتي االستعامل واالستغالل .وقد ذهب بعض الفقه( )63إىل أن حق الترصف يقابل
حق االنتفاع؛ ألن حق الترصف يمثل حق الرقبة بال انتفاع حيث يكون لصاحب هذا احلق
سلطة الترصف دون االستعامل واالستغالل.
ومن األمهية بمكان اإلشارة إىل أن املرشع االحتادي لدولة اإلمارات يف تناوله مللكية األرسة
يف املادة ( )11٨3سالفة الذكر اكتفى بأن تكون األموال املكونة مللكية األرسة مملوكة ألطراف
العقد ومل يتعرض لألموال التي هلم حق الترصف فيها  .وبالتايل ،يمكن القول بأن املرشع املحيل
إلمارة ديب توسع يف مفهوم األموال التي يمكن أن تكون حمال لعقد امللكية العائلية حيث مل
يقرصها عىل األموال اململوكة ألطراف العقد وإنام أجاز أن يكون هلم حق الترصف فيها فقط.
 -5ا ُملصادقة عىل العقد ،وفقا للقواعد واإلجراءات القانونية :
جيب لصحة عقد امللكية العائلية ،أن تتم املُصادقة عليه لدى الكاتب العدل ،وفقا للقواعد
واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون رقم ( )4لسنة 2013م ،بشأن الكاتب العدل يف إمارة
ديب ،والتي من بينها :أن يكون العقد مكتوبا بشكل واضح ،ومثبت فيه االسم الكامل لذوي
العالقة ،وجنسيتهم ،وكذلك بيان حمل وتاريخ ميالدهم ،وحمل إقامتهم يف األحوال التي
تستدعي ذلك ،وترقيم صفحات العقد باألختام املعتمدة يف هذا الشأن( ،)64كام جيب أن يكون

( )63راجع :د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،د .جمدي حسن خليل " ،املدخل لدراسة القانون" ،دار النهضة العلمية
اإلمارات ،الطبعة األوىل  ،2016ص 225؛ د .جاسم عيل سامل الشاميس" ،املدخل للعلوم القانونية ،الكتاب الثاين،
نظرية احلق" ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،2000 ،ص .114
( )64راجع املادة ( )26من القانون رقم ( )4لسنة  2013بشأن الكاتب العدل يف إمارة ديب.
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العقد مكتوبا باللغة العربية ،وجيوز أن يكون مكتوبا بلغة أجنبية ،وفقا لضوابط معينة( .)65أما
املرشع االحتادي فلم يتطلب هذا الرشط ،واستعاض عنه برشط الكتابة ،حيث نصت املادة
( )11٨3من قانون املعامالت املدنية عىل أنه  " :ألعضاء األرسة الواحدة الذين جتمعهم وحدة
العمل أو املصلحة أن يتفقوا كتابة عىل إنشاء ملكية األرسة ."......ويفهم من هذه املادة ،أن
مصدر ملكية األرسة هو العقد ،وهو عقد شكيل ال ينعقد اال بالكتابة .وجيب أن تتوافر يف هذا
االتفاق أركان العقد ورشوطه ،ومن هذه الرشوط وجوب متتع الرشكاء باألهلية الكاملة .ومل
يشرتط املرشع االحتادي أن تكون الكتابة رسمية ،بل يكفي أن تكون عرفية ،والكتابة هنا رشط
لالنعقاد وليست ملجرد اإلثبات ،مما يعني أنه بغري الكتابة ال تنشأ ملكية األرسة ،وتظل األموال
املخصصة إلنشائها يف مركزها القانوين القائم ،وذلك ألن ختلف الشكل املشرتط لالنعقاد،
يؤدي إىل بطالن الترصف الذي اشرتط هذا الشكل إلنشائه(.)66
 -6عدم خمالفة العقد للنظام العام :
يقصد بالنظام العام ،جمموعة األسس واألركان التي يقوم عليها كيان املجتمع من النواحي
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والتي تشكل إطارا متكامال حيمي هذا املجتمع من كل
ما يقوض أركانه( .)67وقد اشرتطت الفقرة السادسة ،من املادة السادسة من قانون تنظيم
( )65تتمثل هذه الضوابط يف :أنه إذا كان املحرر املطلوب إجراؤه مكتوبا باللغتني العربية واألجنبية ،فإنه جيب أن تكون
اللغتان يف حمرر واحد متصل ،وأن يوقع أطراف العالقة قرين كل من اللغتني يف كل صفحة من صفحات املحرر .أما
إذا كان املحرر املطلوب إجراؤه مكتوبا بلغة أجنبية فقط ،فإنه جيب عىل أطراف العالقة ،أن يقوموا برتمجته إىل اللغة=
=العربية بواسطة املرتجم ،وأن ترفق هذه الرتمجة باملحرر املطلوب إجراؤه باللغة األجنبية ،ويوقع أطراف العالقة عليها،
وعىل ترمجتها ،ويتم التصديق من قبل الكاتب العدل عىل النص املحرر باللغة األجنبية .راجع املادة ( )27من القانون
رقم ( )4لسنة  2013م بشأن الكاتب العدل يف إمارة ديب.
( )66د .عيل أمحد صالح املهداوي ،مرجع سابق ،ص .72
( )67راجع :د .فيصل نسيغة ،د .رياض دنش" ،النظام العام" ،بحث منشور بمجلة املنتدى القانوين التي تصدرها كلية
احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد خيرض بسكرة اجلزائر ،العدد اخلامس ،مارس 200٨م ،ص  167وما بعدها؛
د .جمدي حسن خليل ،د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي" ،املدخل لدراسة القانون" ،مكتبة اجلامعة –الشارقة ،الطبعة الثالثة
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امللكية العائلية يف إمارة ديب ،أال يكون عقد امللكية العائلية خمالفا للنظام العام .ومن وجهة
نظرنا ،إن هذا الرشط ما هو إال حتصيل حاصل؛ ألن هذا الرشط ال يقترص عىل عقد امللكية
العائلية وحده ،وإنام يمتد إىل سائر العقود قاطبة ،بل إنه يعد قيدا واردا عىل مبدأ سلطان
اإلرادة ،والذي يرتتب عليه أن األفراد أحرار يف أن ينشؤوا ما أرادوا من العقود ،وال حيد من
حريتهم يف ذلك ،إال تقيدهم بضوابط النظام العام ،حيث ال جيوز لألفراد إنشاء أي عقد يكون
خمالفا للنظام العام يف الدولة ،وإال ُاعترب عقدا غري مرشوع .وعىل ذلك ،ال جيوز إنشاء عقد
ملكية عائلية للتجارة يف السالح ،أو املواد املخدرة ،أو االجتار يف البرش.
أما املرشع االحتادي لدولة اإلمارات ،فلم ينص عىل هذا الرشط عند تناوله لعقد ملكية
األرسة ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن عدم خمالفة النظام العام يعد قيدا واردا عىل مبدأ
سلطان اإلرادة ،وبالتايل يطبق عىل كافة العقود حتى ولو مل ينص عليه املرشع.

املطلب الثاين
أحكام عقد امللكية العائلية
أوال -حجية عقد امللكية العائلية :
تنص املادة السابعة من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب،
عىل أن ":يتمتع عقد امللكية العائلية ،الذي تتوافر فيه الرشوط املنصوص عليها يف املادة ( )6من هذا
القانون ،باحلجية ذاهتا التي تتمتع هبا املحررات التي يتم توثيقها لدى الكاتب العدل ،سواء يف مواجهة
الرشكاء ،أو خلفهم اخلاص ،أو العام ،أو الغري" .ويفهم من هذه املادةأن املرشع املحيل إلمارة ديب قد
أضفى الصفة الرسمية( )68عىل عقد امللكية العائلية؛ ألن الكاتب العدل يعد موظفا عاما ،والفقرة

2013م ،ص .9٨
( )6٨ملزيد من التفاصيل حول الصفة الرسمية يف املحررات واآلثار املرتبة عليها راجع :د .حممد املريس زهرة" ،أحكام
اإلثبات يف ضوء قانون اإلثبات االحتادي رقم ( )10لسنة 1992م يف املعامالت املدنية والتجارية" ،مطبوعات جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل 2005م ،بند  ،110ص  1٨3وما بعدها.
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األوىل من املادة السابعة من قانون اإلثبات االحتادي رقم ( )10لسنة  ،)69(1992نصت عىل
أن":املحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام ،أو شخص مكلف بخدمة عامة ،ما تم عىل
يديه ،أو ما تلقاه من ذوي الشأن ،وذلك طبقا لألوضاع القانونية ،ويف حدود سلطته واختصاصه" .
ويرتتب عىل إضفاء الصفة الرسمية عىل عقد امللكية العائلية ،أن مجيع بيانات هذا العقد ورشوطه،
تعترب حجة عىل مجيع أطراف العقد ،وخلفهم العام ،واخلاص ،والغري ،وال يمكنهم دحض هذه
احلجية ،إال إذا تم إثبات تزوير()70املحرر الرسمي(.)71
ثانيا -مدة عقد امللكية العائلية :
أوضح املرشع املحيل إلمارة ديب ،أن عقد امللكية العائلية ،يتم حتديد مدته باتفاق
الرشكاء( ، )72عىل أال تزيد هذه املدة عىل مخس عرشة سنة ،وجيوز جتديد مدة عقد امللكية
العائلية ،بإمجاع الرشكاء للمدة التي يتفق عليها بينهم ،عىل أال تزيد هذه املدة يف كل مرة يتم
فيها جتديد العقد عىل املدة ذاهتا .وإذا مل يكن هناك اتفاق بني الرشكاء عىل حتديد مدة عقد امللكية
العائلية ،فإنه جيوز ألي رشيك أن يطلب من اللجنة القضائية اخلاصة ،التي يشكلها صاحب

( )69تم نرش هذا القانون بتاريخ 1992/1/25م ،وتم العمل به اعتبارا من 1992/4/25م.
( )70وتطبيقا لذلك ،قضت حمكمة نقض أبو ظبي بأن " :املحررات الرسمية  -وفق ما تقيض به املواد 2٨ ،23 ،٨ ،7
من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية  -هي التي يثبت فيها موظف عام ،أو شخص مكلف بخدمة عامة ما
تم عىل يديه ،أو ما تلقاه من ذوي الشأن ،وذلك طبقا لألوضاع القانونية ،ويف حدود سلطته واختصاصه ،ويكون هلذه
املحررات حجة عىل الكافة ،بام دون فيها من أمور قام هبا حمررها يف حدود مهمته ،أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره،
وذلك ما مل يثبت تزويرها بالطرق املقررة قانونا .وعىل من يطعن بالتزوير ،عبء إثباته ،بعد أن يبني أدلته وإجراءات
التحقيق التي يطلب إثبات التزوير هبا ،وذلك بموجب مذكرة يقدمها إىل حمكمة املوضوع املطروح عليها النزاع ،أو
بإثبات كل ذلك بمحرض اجللسة" .راجع حكم حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 621
لسنة  2016قضائية ،الدائرة التجارية بتاريخ 2016/12/29م ،مكتب فني  ،10اجلزء الثالث ،ص .1752
( )71راجع املادة ( )٨من قانون اإلثبات االحتادي رقم ( )10لسنة 1992م .
( )72راجع :الفقرة األوىل من املادة الثامنة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.
184

30

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss91/3

?Hassan: ????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ??? ??? (9) ???? 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د.نصر أبو الفتوح فريد حسن]

السمو حاكم ديب( ، )73لتسوية املنازعات الناشئة عن عقد امللكية العائلية ،اإلذن له يف إخراج
نصيبه من امللكية العائلية بعد ستة أشهر()74من قيامه بإشعار باقي الرشكاء بشكل مكتوب،
برغبته يف ذلك .وتتفق هذه القواعد مع ما ذهب إليه املرشع االحتادي لدولة اإلمارات يف املادة
( )11٨4والتي نصت عىل أنه -1":جيوز االتفاق عىل إنشاء ملكية األرسة ملدة ال تزيد عىل
مخس عرشة سنة،عىل أنه جيوز لكل رشيك أن يطلب من املحكمة اإلذن يف إخراج نصيبه من
هذه امللكية قبل انقضاء األجل املتفق عليه ،إذا وجد مربر قوي لذلك.
-2وإذا مل يكن للملكية املذكورة أجل حمدد كان لكل رشيك أن خيرج نصيبه منها بعد ستة
أشهر من يوم إعالن الرشكاء برغبته يف إخراج نصيبه ".من قانون املعامالت املدنية.)75( .
ثالثا  -رسيان عقد امللكية العائلية :
عاجلت املادة التاسعة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف
إمارة ديب ،كيفية رسيان عقد امللكية العائلية ،حيث أوضحت الفقرة األوىل من هذه املادة ،أن

( )73من اجلدير بالذكر ،أن هذه اللجنة ،يتم تشكيلها بقرار من احلاكم من ذوي اخلربة واالختصاص يف املجاالت
القانونية ،واملالية ،وإدارة األعامل العائلية .وختتص اللجنة دون غريها يف إمارة ديب ،بنظر املنازعات املتعلقة بامللكية
وحيدد يف قرار تشكيلها كيفية اختيار أعضائها ،وحتديد اختصاصاهتا ،وبيان حجية أحكامها ،وكيفية تنفيذها.
العائليةُ ،
راجع :املادة ( )23من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب .ويبدو أن النص عىل
هذه اللجنة ،جاء هبدف مراعاة خصوصية النزاعات التي تنشأ بني أطراف عقد امللكية العائلية .ولذلك ،حرص املرشع
املحيل إلمارة ديب عىل أن جيمع يف تشكيلها باإلضافة إىل اخلربات القانونية ،وجود أشخاص داخل تشكيل اللجنة من
ذوي اخلربات املالية وإدارة األعامل العائلية.
( )74راجع:الفقرة الثانية من املادة الثامنة من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )75كام تتفق املادة ( )11٨4من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت أيضا مع املواد املنظمة ملدة ملكية األرسة يف
الترشيعات العربية وهي :املادة ( )5٨2من القانون املدين املرصي رقم  131لسنة 194٨م؛ واملادة ( )1062من القانون
املدين األردين رقم  43لسنة 1976م؛ واملادة ( )٨07من القانون املدين السوري رقم  ٨4لسنة 1949م؛ واملادة ()٨10
من املرسوم بقانون رقم  19لسنة  2001م بشأن إصدار القانون املدين البحريني؛ واملادة ( )٨٨0من قانون رقم  22لسنة
 2004م بشأن إصدار القانون املدين القطري.
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هذا العقد يعترب ساريا ،ومرتبا آلثاره القانونية ،اعتبارا من التاريخ الذي حيدده الرشكاء ،حيث
جيوز أن يتفق الرشكاء فيام بينهم ،عىل تعليق رسيان العقد إىل حني وفاة الرشيك الذي حيدده
عقد امللكية العائلية .أما بالنسبة للوارث ،ومدى رسيان عقد امللكية العائلية يف مواجتهه،
وااللتزام به من عدمه ،فقد أوضحت الفقرة الثانية من املادة التاسعة من القانون سالف الذكر،
أن عليه أن خيتار بني البقاء يف عقد امللكية العائلية ،بقدر حصته التي آلت إليه باملرياث من عقد
امللكية العائلية ،أو الترصف يف حصته ،وفقا للضوابط املنصوص عليها يف املادة ( )13من
قانون تنظيم امللكية العائلية والتي سنعاحلها الحقا.
رابعا  -تعديل عقد امللكية العائلية :
نصت املادة العارشة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب ،عىل أنه ":جيوز تعديل عقد امللكية العائلية بموافقة الرشكاء الذين يملكون ما نسبته ()%75
عىل األقل من امللكية العائلية ،ما مل يتضمن عقد امللكية العائلية حتديد نسبة أعىل" .ويفهم من
هذه املادة ،أن املرشع املحيل إلمارة ديب ،وضع حدا أدنى ال جيوز النزول عنه عند إجراء تعديل
لعقد امللكية العائلية ،وهو موافقة الرشكاء الذين يملكون ثالثة أرباع املال ،وجيوز للرشكاء عند
إبرام العقد أن يتفقوا عىل نسبة أعىل من هذه النسبة ،بينام ال جيوز هلم أن يتفقوا عىل حد أقل من
موافقة ( )%75من الرشكاء الذين يملكون األنصبة .ويبدو أن اهلدف من ذلك ،هو ضامن
ا ُملحافظة عىل استمرارية امللكية العائلية ،واالبتعاد عن كُل ما قد ُيثري املنازعات بني أفراد العائلة
الواحدة(.)76وجتدر اإلشارة ،إىل أن املرشع االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مل يتعرض
يف تنظيمه مللكية األرسة يف املواد ()77( )11٨7 - 11٨3من قانون املعامالت املدنية هلذه املسألة،

(  )76راجع :الفقرة الثانية والثالثة من املادة الثالثة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.

( )77وقد تناول املرشع االحتادي لدولة اإلمارات يف هذه املواد االتفاق عىل إنشاء ملكية األرسة ،ومل يتعرض لتعديل هذا
االتفاق .وملزيد من التفاصيل حول تنظيم املرشع االحتادي مللكية األرسة ،راجع :د .حممد املريس زهرة" ،حق امللكية بوجه
عام " ،مرجع سابق ،بند  30٨ص  637وما بعدها؛ د .عيل هادي العبيدي" ،احلقوق العينية األصلية" ،مرجـــــــع
سابق ،ص  ٨2وما بعدها؛ د .عيل أمحد صالح املهداوي ،احلقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص  14وما بعدها.
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ويعد هذا من وجهة نظرنا نقصا يف التنظيم الترشيعي من جانب املرشع االحتادي .ولذلكُ ،هنيب

به ،أن حيذو حذو املرشع املحيل إلمارة ديب يف تنظيمه لتلك املسألة.
خامسا  -انتهاء عقد امللكية العائلية :

تناولت املادة ( )22من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب ،احلاالت التي ينتهي فيها عقد امللكية العائلية ،حيث يتضح من هذه املادة ،أن عقد امللكية
العائلية ينتهي بانتهاء مدة عقد امللكية العائلية ،وإعالن الرشكاء عن عدم رغبتهم يف جتديده ،وفقا
للضوابط التي وضعها املرشع املحيل إلمارة ديب( .)78كام أجازت الفقرة الثانية من املادة ( )22من
القانون سالف الذكر ،اتفاق الرشكاء الذين يملكون ما نسبته ( )% 51عىل األقل من امللكية العائلية
عىل إهنائه قبل انتهاء مدته ،ما مل ينص عقد امللكية العائلية عىل نسبة أخرى .واملتأمل يف صياغة هذه
الفقرة ،جيد أهنا سمحت للرشكاء عند إبرام عقد امللكية العائلية ،أن يتفقوا عىل جواز إهناء عقد
امللكية العائلية إذا وافق الرشكاء الذين يملكون ما نسبته ( )% 51من األنصبة بينام تطلب املرشع
لتعديل العقد موافقة الرشكاء الذين يملكون  %75من األنصبة ،يف حني يتطلب إلهناء العقد نسبة
 ! %51وال شك أن هذا أمر حيتاج إىل إعادة نظر ،ألن اإلهناء أشد تأثريا عىل امللكية العائلية من
تعديل عقد امللكية العائلية ،فكيف تكون النسبة املتطلبة للتعديل وهو األقل تأثريا أعىل بكثري من
النسبة املتطلبة إلهناء العقد رغم أنه األشد واألخطر تأثريا.
ومن احلاالت األخرى التي ينتهي هبا عقد امللكية العائلية ،هالك ،أو زوال ،أو نقص
األموال التي تكون حمال للملكية العائلية بنسبة جتعل من استمرار امللكية العائلية أمرا متعذرا،
و صدور حكم قضائي بات من اللجنة بإهناء عقد امللكية العائلية .فضال عن أي حالة أخرى
ينص عليها عقد امللكية العائلية عىل اإلهناء ،طاملا أهنا ال ختالف النظام العام يف الدولة(.)79

( )7٨راجع :الفقرة (ب) من املادة الثامنة من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللك ّية العائلية يف إمارة ديب.
( )79راجع :الفقرة الثالثة ،والرابعة ،واخلامسة من املادة ( )22من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة
العائلية يف إمارة ديب.
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وبذلك نكون قد انتهينا من املبحث الثاين الذي عاجلنا فيه إنشاء وتنظيم امللكية العائلية،
والسؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو كيف تنتقل ملكية احلصة الشائعة يف امللكية العائلية؟ وماهي
األحكام املنظمة إلدارة هذا النوع من امللكية؟ ال شك أن اإلجابة عىل هذا السؤال عظيمة املجال،
إال أهنا ليست بعيدة املنال مما جيعلها جديرة بأن تكون موضوعا للمبحث القادم.

املبحث الثالث
ملكية الرشكاء يف امللكية العائلية وكيفية إدارهتا
متهيد وتقسيم:
نتناول ملكية الرشكاء وفقا ألحكام القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية
العائلية يف إمارة ديب ،من خالل معاجلة انتقال ملكية احلصة الشائعة ،والتعرض لكيفية إدارة
امللكية العائلية .وعىل ذلك ،ينقسم هذا املبحث إىل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :انتقال ملكية احلصة الشائعة يف امللكية العائلية
املطلب الثاين :إدارة امللكية العائلية
املطلب األول
انتقال ملكية احلصة الشائعة يف امللكية العائلية
عالج املرشع املحيل إلمارة ديب انتقال ملكية احلصة الشائعة يف امللكية العائلية يف املواد
( )15-13من القانون رقم ( )9لسنة 2020م سالف الذكر ،حيث عرض يف املادة (،)13
لترصف الرشيك أو الوارث يف حصته ،ثم بني يف املادة ( )14أيلولة حصة الرشيك للغري ،ويف
وسنلقي عىل هذه النصوص أضواء املعرفة
املادة ( )15تناول شهر إفالس الرشيك أو إعسارهُ ،
الكاشفة من خالل التفصيل اآليت:

أوال – ترصف الرشيك أو الوراث يف حصته:
من املفيد يف البداية ،أن نشري إىل أن قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،ال ُجي يز
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ألي رشيك ،أن يطلب

قسمة ( )80

امللكية العائلية ،ما دام عقـ د امللكية العائلية

ساريا (  . )81بيد أنه إذا مل ي ُك ن هناك اتفاق بني الرشكاء عىل حتديد مدة عقد امللكية
العائلية ،فإنه جيوز ألي رشيك أن يطلب من اللجنة القضائية اخلاصة التي يشكلها
احلاكم لتسوية املُنازعات الناشئة عن عقد امللكية العائلية ،اإلذن له يف إخراج نصيبِ ه
الرش كاء بشكل مكتوب برغبته
من امللكية العائلية بعد (  )6أش ُه ر من قيامه بإشعار باقي ُّ
يف ذلك( . )82أما املرشع االحتادي لدولة اإلمارات العربية ،فقد أكد عىل أنه :إذا مل يكن
مللكية األرسة أجال حمددا  ،فيجوز لكل رشيك أن خيرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من
يوم إعالن الرشكاء برغبته يف إخراج نصيبه( . )83ونالحظ ،أن املرشع املحيل إلمارة ديب
قد اشرتط أن يكون اإلشعار بالرغبة يف إخراج حصته مكتوبا  ،بينام اكتفى املرشع
االحتادي برضورة إعالن الرشيك يف ملكية األرسة عن هذه الرغبة ،دون اشرتاط الكتابة

( )٨0القسمة ،هي :الوسيلة القانونية التي تنتهي هبا حالة الشيوع ،بتجزئة امللكية وفق أنصبة حمددة ومعلومة سلفا،
حسب مصدر الشيوع .أي :إخراج املالك من امللك الشائع إىل ملك مستقل خاص به ،دون باقي الرشكاء .ويتحقق
ذلك ،إما بقسمة املال عينا ،متى كان قابال للقسمة العينية ،أو بقسمة التصفية عن طريق البيع ،متى كان غري قابل للقسمة
العينية .وعىل ذلك ،فالقسمة يرتتب عليها اختصاص كل رشيك بجزء مفرز من املال الشائع ،يوازي حصته فيه،
وينحرص حق الرشيك عن األجزاء األخرى التي خصصت لرشكائه .راجع :املستشار حممد عزمي البكري " ،قسمة
املال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنيب فقها وقضاء" ،دار حممود للنرش والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة
1997م ،ص  20وما بعدها .وقد قضت املحكمة االحتادية العليا بأنه":من املقرر قانونا ،عمال باملادة  1161من قانون
املعامالت املدنية ،أنه جيب أن يكون املقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للرشكاء عىل الشيوع عند إجرائها ،كام أن ملحكمة
املوضوع سلطة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ،وتقدير األدلة ،وتفسري املستندات فيها ،متى كان ذلك سائغا وكافيا
حلمل قضائه" .راجع :حكم املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  157لسنة  25قضائية،
جلسة  ،2004-12-25مكتب فني  ،26اجلزء الرابع ،ص .2670
( )٨1راجع :الفقرة (أ) من املادة ( )13من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )٨2راجع :الفقرة (ب) من املادة ( )٨من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
(  )٨3راجع :الفقرة الثانية من املادة ( )11٨4من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  .19٨5وملزيد من التفاصيل
راجع :د .عبد اخلالق حسن أمحد" ،احلقوق العينية األصلية ،حق امللكية" ،مرجع سابق ،بند  ،112ص  214وما بعدها.
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يف هذا اإلعالن(  . )84وإذا رغب أي من الرشكاء ،أو الورثة ،الترصف بحصته يف امللكية
العائلية ،وجب عليه عرضها عىل الرشكاء كل بحسب حصته ،ما مل يكن هذا الترصف
تنازال عن حصته لزوجه ،أو ألي من أقاربه حتى الدرجة األوىل ،أو ألي رشيك حمُ دد
بذاته ،وال يلزم يف هذه احلالة عرضها عىل باقي الرشكاء ،إال إذا نص عقد امللكية العائلية
عىل غري ذلك (  . )85وهذا يعني ،أنه يمكن ألطراف عقد امللكية العائلية ،أن يتفقوا عىل
أنه يف حالة رغبة أحد أطراف العقد ،التنازل عن حصته لزوجه ،أو ألي من أقاربه حتى
الدرجة األوىل ،حيب عليه أن يعرضها عىل باقي الرشكاء .كام أنه ال جيوز ألي رشيك،
أو وارث أن يترصف بحصته لغري الرشكاء ،أو أن يرتب حقا عينيا ملصلحة الغري عليها،
إال بموافقة الرشكاء الذين يملكون ما نسبته(  )%51عىل األقل من امللكية العائلية ( .)86
أما املرشع االحتادي لدولة اإلمارات العربية ،فقد أكد عىل عدم جواز قيام أي
رشيك ( )87

يف ملكية األرسة ،بالترصف يف نصيبه ألجنبي عن هذه األرسة ،إال بموافقة

الرشكاء مجيعا  ،ونحن نميل من جانبنا إىل موقف املرشع اإلمارايت حيث نرى أن األفضل
ملصلحة امللكية العائلية ،اشرتاط موافقة مجيع الرشكاء وليس موافقة الرشكاء الذين
يملكون ما نسبته (  ) %51من األنص بة ألن اهلدف من قانون تنظيم امللكية العائلية يف
التامس ك االجتامعي ،واالبتعاد عن ُك ل ما قد ُي ثري امل ُنازعات
إمارة ديب هو املُحافظة عىل
ُ

بني أفراد العائلة الواحدة .ومل شمل أفراد العائلة ضمن رشاكات قو ّي ة ومتينة ،وال شك
( )٨4راجع :د .عيل هادي العبيدي" ،احلقوق العينية األصلية" ،مرجع سابق ،ص  ٨2؛ د .نرص أبو الفتوح فريد حسن،
"الوجيز يف احلقوق العينية األصلية " ،مرجع سابق ،بند  ،77ص .106
( )٨5راجع :الفقرة (ب) من املادة ( )13من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
ويتضح من صياغة هذه الفقرة أن القاعدة الواردة فيها هي قاعدة مكملة وليست آمرة ،ولذلك جيوز لألطراف االتفاق
عىل ما خيالف حكمها.
( )٨6راجع :املادة ( )3من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.
( )٨7راجع :الفقرة األوىل من املادة ( )11٨5من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  .19٨5وانظر يف
ذلك :د .عيل أمحد صالح املهداوي ،احلقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص .75
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أن قيام أي رشيك ،أو وارث بالترصف يف حصته لغري الرشكاء دون موافقتهم مجيعا
يتعارض مع األهداف التي ذكرها املرشع املحيل إلمارة ديب( .)88
وإذا مل يقم أي من الرشكاء بإبداء رغبته بتملك حصة الرشيك ،أو الوارث الذي يرغب
بالترصف يف حصته يف امللكية العائلية ،أو مل يوافق الرشكاء عىل ترصفه هبا للغري ،فيجوز للجنة
القضائية اخلاصة بتسوية منازعات امللكية العائلية ،السامح للرشيك ،أو الوارث ،الترصف
بحصته للغري ،إذا كان هناك مربر قوي لذلك ،رشيطة أال ُيؤثر هذا الترصف عىل استمرار
امللكية العائلية( )89ويفهم من ذلك ،أن الرشيك يمكن أن يترصف يف حصته يف امللكية العائلية
.

للغري ،رغم عدم موافقة الرشكاء عىل هذا الترصف بضوابط تتمثل يف:
 وجود مربر قوي يكفي إلقناع اللجنة القضائية بالسامح هبذا الترصف. أال يؤثر هذا الترصف عىل استمرار امللكية العائلية. أن يكون الترصف قد تم وفقا للترشيعات السارية يف إمارة ديب(. )90ثانيا – أيلولة حصة الرشيك للغري:
إذا متلك الغري حصة أحد الرشكاء ،أو الورثة ،ألي سبب من غري األسباب املحددة يف املادة
( )13من قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،فيجوز لبقية الرشكاء ،أو ملن يرغب من ُهم،
خالل ستني يوما من تاريخ علمهم بذلك ،طلب متلك هذه احلصة بالقيمة التي يتم االتفاق
عليها بينهم وبني الغري ،أو بالقيمة التي ُحتددها اللجنة يف حال عدم االتفاق عىل ذلك(.)91
أما إذا مل يقم الرشكاء بطلب متلك حصة الرشيك ،أو الوارث ،التي آلت للغري ،خالل ستني
( )٨٨راجع :الفقرة (ج) من املادة ( )13من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.
( )٨9راجع :الفقرة (د) من املادة ( )13من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )90راجع :الفقرة (ه) من املادة ( )13من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )91راجع :الفقرة (أ) من املادة ( )14من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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بموافقة الرشكاء
يوما من تاريخ علمهم بذلك ،فال ُيصبح هذا الغري رشيكا يف امللكية العائلية ،إال ُ

الذين يملكون ما نسبته ( % )51عىل األقل من امللكية العائلية ،ما مل ينص عقد امللكية العائلية عىل
نسبة أخرى .وبخالف ذلك ،فإنه يتم ،وبقرار من اللجنة ،إخراج هذه احلصة من امللكية العائلية
بعد فرزها ،أو تعويض الغريعنها ،ومتكني الغري منها بام يتفق وأحكام الترشيعات السارية يف إمارة
ديب( .)92ويفهم من ذلك ،أن املرشع املحيل إلمارة ديب ،يبدو حريصا عىل ترابط وتوافق الرشكاء يف
امللكية العائلية ،بحيث مل جيز للغري الدخول إىل امللكية العائلية ،حتى ولو آلت إليه نتيجة ألي سبب
من غري األسباب املحددة يف املادة ( )13من تنظيم امللكية العائلية ،بل حتى ولو مل يطلب الرشكاء
متلك هذه احلصة .بيد أنه من جهة أخرى راعى مصلحة هذا الغري ،بحيث أجاز للجنة القضائية
اخلاصة بتسوية منازعات امللكية العائلية ،أن تقوم بفرز هذه احلصة ،ومتكني الغري منها ،أو تعويض
الغريعنها ،يف ضوء الترشيعات املطبقة يف إمارة ديب.
ثالثا – شهر إفالس الرشيك أو إعساره:
إذا تم إشهار إفالس أحد الرشكاء ،أو إعساره( ،)93فإنه يكون لبقية الرشكاءٌّ ،
كل بحسب

( )92راجع :الفقرة (ب) من املادة ( )14من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )93يعد كل من اإلفالس واإلعسار من الوسائل املرشوعة للتنفيذ عىل أموال املدين ،وجربه عىل سداد ديونه ،وتصفية
أمواله لتوزيعها عىل الدائنني توزيعا عادال ،ورغم هذا االتفاق إال أهنام خيتلفان عن بعضهام ،ألن اإلفالس ،هو نظام
خاص بالتجار والرشكات التجارية ،ويقوم عىل حتقيق التوازن بني املصالح املتعارضة ،أي مصالح الدائنني يف مواجهة
املدينني بتمكينهم من احلصول عىل حقوقهم ،أو جزء منها باملساواة فيام بينهم .ويف الوقت نفسه ،يمنع املدين من
الترصف يف أمواله .وغل يده عن إدارهتا ،وكذلك يمثل محاية للدائنني يف مواجهة بعضهم البعض بحسب ما إذا كان
الدين عاديا ،أو ممتازا ،سابقا عىل إشهار اإلفالس ،أو الحقا عليه .أما نظام اإلعسار ،فهو نظام يطبق عىل غري التجار،
حيث يعد املدين يف حالة إعسار إذا زادت ديونه املستحقة عىل أمواله .وعىل ذلك ،فأهم ما يفرق بني اإلفالس واإلعسار،
هو أن األول جتاري ،والثاين مدين ،وأن األول تصفية مجاعية ألموال املدين التاجر املعرس ،بينام الثاين ال يمنع الدائنني من
اختاذ إجراءات فردية جتاه املدين .وقد نظم املرشع اإلمارايت اإلفالس باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )9لسنة .2016
وأما اإلعسار ،فقد نظمه املرشع باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )19لسنة  .2019ملزيد من التفاصيل حول التفرقة بني
اإلعسار واإلفالس ،راجع :د .نسـيبة إبراهيم محو" ،محاية االئتامن التجاري بني اإلعسار املدين واإلفالس التجاري"=،
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حصته يف امللكية العائلية ،متلك حصة الرشيك التي قد ُ
تدخل يف التفليسة ،بالقيمة التي يتم
االتفاق عليها مع أمني اإلفالس ،أو بالقيمة التي ُحتددها اللجنة يف حال عدم االتفاق عىل
ذلك( .)94وإذا مل يقم الرشكاء بطلب متلك حصة الرشيك التي دخلت يف التفليسة ،فيتم بقرار
من اللجنة القضائية اخلاصة بتسوية منازعات امللكية العائلية ،إخراج هذه احلصة من امللكية
العائلية ،وفرزها ،أو تعويضه عنها ،ومتكني أمني اإلفالس منها ،بام يتفق وأحكام الترشيعات
السارية يف إمارة ديب(.)95
وهكذا ،فإن املرشع املحيل إلمارة ديب ،تناول شهر إفالس الرشيك ،أو إعساره من خالل
التفرقة بني فرضني ،مها :الفرض األول ،ويتحقق عندما يرغب باقي الرشكاء يف امللكية العائلية
يف متلك حصة الرشيك املفلس ،أو املعرس .ويف هذا الفرض ،يتملك باقي الرشكاء حصة هذا
الرشيك التي قد تدخل يف التفليسةٌّ ،
كل بحسب حصته يف امللكية العائلية ،بالقيمة التي يتم
االتفاق عليها مع أمني اإلفالس ،فإذا مل يتم االتفاق عىل القيمة مع هذا األخري ،فإن اللجنة
اخلاصة بفض منازعات امللكية العائلية هي التي تقوم بتحديد هذه القيمة.أما الفرض الثاين،
ف يتمثل يف :عدم رغبة باقي الرشكاء يف امللكية العائلية يف متلك حصة الرشيك املفلس ،أو
املعرس ،فيتم بقرار من اللجنة اخلاصة بفض منازعات امللكية العائلية ،إخراج هذه احلصة من
ِ
تعويضه عنها ،ومتكني أمني اإلفالس منها.
امللكية العائلية وفرزها أو
ومن األمهية بمكان ،اإلشارة إىل أن املرشع املحيل إلمارة ديب مل يتناول احلالة ال يصل فيها
الرشيك ملرحلة اإلعسار أو اإلفالس ،وهي حالة تنفيذ أحد الدائنني العاديني عىل حصة
الرشيك يف امللكية العائلية ،وبيعها وفقا لقواعد التنفيذ اجلربي ،فام هو املوقف القانوين يف هذه
=بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق التي تصدرها كلية احلقوق جامعة املوصل ،املجلد ( ،)10العدد ( ،)3٨السنة
200٨م ،ص  3وما بعدها؛ فهد سعيد فالح سعيد " ،التنظيم القانوين لإلعسار املدين" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
احلقوق جامعة الرشق األوسط ،األردن2014 ،م ،ص  3٨وما بعدها.
( )94راجع :الفقرة (أ) من املادة ( )15من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )95راجع :الفقرة (ب) من املادة ( )15من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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احلالة؟ لذاُ ،هنيب باملرشع املحيل أن يتصدي هلذه احلالة ،ونرى من جانبنا أنه :يمكن قياس هذه

احلالة عىل حالة إفالس الرشيك ،أو إعساره ،بحيث إذا رغب باقي الرشكاء يف امللكية العائلية

يف متلك حصة الرشيك الذي تم اختاذ إجراءات التنفيذ يف مواجهته ،أن يقوموا بسداد دين هذا
الرشيك ويتملكوا حصته ٌّ
كل بحسب حصته يف امللكية العائلية .أما يف حالة عدم رغبة باقي
الرشكاء يف امللكية العائلية يف متلك حصة الرشيك الذي تم اختاذ إجراءات التنفيذ يف مواجهته،
فيتم بقرار من اللجنة اخلاصة بفض منازعات امللكية العائلية ،إخراج هذه احلصة من امللكية
العائلية ،وبالتايل استكامل إجراءات التنفيذ عىل هذا املال بعد خروجه من امللكية العائلية.
املطلب الثاين
إدارة امللكية العائلية
تناول املرشع املحيل إلمارة ديب ،إدارة امللكية العائلية يف املواد )21-16( :من القانون رقم
( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب ،وسنُلقي عىل هذه النصوص
أضواء املعرفة الكاشفة عىل النحو اآليت :
أوال – تعيني مدير امللكية العائلية وعزله:
نتناول كيفية تعيني مدير امللكية العائلية وعزله من خالل التفصيل اآليت:
 – 1تعيني مدير امللكية العائلية
تتم إدارة امللكية العائلية بواسطة ُمدير ،يتم تعيينه بقرار من الرشكاء الذين يملكون ما نسبته

ثلثي امللكية العائلية ،عىل األقل ،وجيوز أن يكون املدير شخصا واحدا ،أو أكثر ،عىل أن يكون
عددهم فرديا ،سواء كانوا من بني الرشكاء أنفسهم ،أو من الغري ،كام جيوز أن يكون املدير
شخصا معنويا .كام جيوز النص يف عقد امللكية العائلية عىل تشكيل جملس إدارة ُي ِ
رشف عىل
إدارة امللكية العائلية( ، )96وعىل أعامل املدير ،وتتم تسمية أعضاء جملس اإلدارة يف عقد امللكية

( )96راجع :الفقرة (أ) من املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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العائلية( ، )97وتبقى إدارة امللكية العائلية عىل حاهلا يف وفاة واحد ،أو أكثر من الرشكاء ،أو
إفالسه ،أو إعساره ،أو فقدان أو انتقاص أهليته إىل حني تعيني ُمدير جديد ،أو إعادة تشكيل
جملس اإلدارة ،وفقا للطريقة املنصوص عليها يف عقد امللكية العائلية( .)98ويكون من حق
الرشكاء غري ا ُملديرين االطالع عىل شؤون امللكية العائلية ،كام جيوز هلم تشكيل جملس للرشكاء،
وحتديد اختصاصاته ،ورشوط العضوية فيه ،وهيكله التنظيمي واإلداري واملايل ،وغريها من
املسائل املتعلقة بحوكمة جملس الرشكاء(.)99
ويمكننا من خالل استقراء املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،أن نالحظ ما ييل:
 القرار الصادر بتعيني املدير ،جيب أن يكون صادرا من الرشكاء الذين يملكون نسبةالثلثني من امللكية العائلية ،وهي نسبة كبرية ،وتتناسب مع خطورة وأمهية هذا القرار.
 جيوزأن يكون املدير شخصا طبيعيا يف صورة فرد ،أو شخصا معنويا يف صورة جملسإلدارة امللكية العائلية.
 جيوزأن يكون املدير ،أو املدراء من بني الرشكاء أنفسهم ،أو من الغري.أما بالنسبة للمرشع االحتادي فقد نصت املادة ( )11٨6من قانون املعامالت املدنية عىل
أنه -1 ":ألصحاب أغلبية احلصص يف ملكية األرسة أن يعينوا من بينهم واحدا أو أكثر إلدارة
املال املشرتك وللمدير أن يدخل عىل ملكية األرسة من التغيري يف الغرض الذي أعد له املال
املشرتك ما حيسن به طرق االنتفاع هبذا املال ما مل يكن هناك اتفاق عىل غري ذلك".وطبقا هلذه

( )97فإن خال عقد امللكية العائلية من هذا النص ،فإنه جيب أن ُحيدَّ د يف عقد امللكية العائلية اجلهة املُخولة بتسمية أعضاء
جملس اإلدارة ،كام جيوز أن يتضمن عقد امللكية العائلية القواعد والضوابط والرشوط التي حتكُم تشكيل جملس اإلدارة
وصالحياته ،و ُمدة العضوية فيه ،وأتعاب أعضائه ،وعزهلم واللجان التابعة له ،وحتديد املعايري الشخصية واملوضوعية
ا ُملالئمة لل ُعضوية فيه ،وسائر املسائل ا ُملتعلقة بحوكمة جملس اإلدارة .راجع :الفقرة (د) من املادة ( )16من القانون رقم
( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )9٨راجع :الفقرة (ه) من املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللك ّية العائلية يف إمارة ديب.
( )99راجع :الفقرة (و) من املادة ( )16من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللك ّية العائلية يف إمارة ديب.
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املادة ،وحتقيقا للمصالح املشرتكة للرشكاء يف استمرار امللكية والروابط العائلية جيوز للرشكاء
الذين يملكون أغلبية احلصص يف ملكية األرسة تعيني مدير أو أكثر مللكية األرسة وذلك من
بني الرشكاء ،وال جيوز تعيني مدير من غريهم ،ويف هذا خيتلف املرشع االحتادي عن املرشع
املحيل إلمارة ديب حيث أجاز األخري أن يكون املدير ،أو املدراء من بني الرشكاء أنفسهم ،أو
من الغري .ونحن من جانبنا نميل إىل موقف املرشع املحيل إلمارة ديب ونرى أنه األفضل ملصلحة
امللكية العائلية؛ ألن اإلدارة علم وفن يف آن واحد ،وربام احتاج الرشكاء مديرا حمرتفا لديه
مؤهالت ،وخربات خاصة( )100يساعدهم يف ُحسن إدارة امللكية العائلية (.)101
 – 2عزل املدير:
نصت املادة ( )21من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب عىل أنه ":يتم عزل املُدير ،يف األحوال املحددة يف عقد امللكية العائلية ،بالطريقة واألغلبية
التي ع ُِّني هبا .فإذا تم تعيينه بنص رصيح يف عقد امللكية العائلية ،فإنه ال جيوز عزله ،إال
بتوفرالنسبة املقررة لتعديل عقد امللكية العائلية ،عىل أن ُيراعى يف هذا الشأن ،عدم ُمشاركة
املدير يف التصويت عىل عزله ،إذا كان من بني الرشكاء".

ويتبني من هذا النص ،أن عقد امللكية العائلية يلعب الدور اجلوهري يف بيان احلاالت
والطريقة التي يتم من خالهلا عزل املدير.أما املرشع االحتادي ،فقد نص يف الفقرة الثانية من
املادة ( )11٨6من قانون املعامالت املدنية( )102عىل أنه " :وجيوز عزل املدير بالطريقة التي
( )100ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع :مارك باليني " ،فن إدارة الرشكات بنجاح" ،دار الفاروق
لالستثامرات الثقافية ،الطبعة األوىل 200٨م ،ص 65وما بعدها؛ بيرت دركر" فن اإلدارة" ،ترمجة عبد اهلادي امليداين،
مكتبة العبيكان ،الرياض اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 2004م ،ص  17وما بعدها.
( )101ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع ،راجع :د .رنده الدبل" ،تقييم الرشكات العائلية" ،دار اليازوري العلمية
للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل 2019م ،ص 35؛ د .عمرو عالء الدين زيدان ،إدارة الرشكات العائلية5 ،
قضايا اسرتاتيجية معارصة ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل 2009م ،ص .43
( )102د .نوري محد خاطر" ،رشح قواعد ملكية األرسة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة  ،19٨5مرجع
سابق ،ص .95
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عني هبا ،كام جيوز للقايض عزله بناء عىل طلب أي رشيك ،إذا وجد سبب قوي يربر هذا
العزل ".ووفقا هلذا النص جيوز ملالك أغلب احلصص ،أن يعزلوا املدير املعني مللكية األرسة.
كام جيوز ألي رشيك أن يلجأ إىل القضاء طالبا عزل املدير ،وتقيض املحكمة بالعزل ،إذا وجد
سبب قوي يربر هذا العزل(.)103
ثانيا – صالحيات وواجبات مدير امللكية العائلية:
أكد املرشع املحيل إلمارة ديب عىل أن عقد امللكية العائلية هو الذي حيدد مهام وصالحيات
املدير ،والتي منها  :متثيل امللكية العائلية أمام الغري ،وتوزيع األرباح عىل الرشكاء ،والطلب من
اللجنة القضائية اخلاصة بتسوية منازعات امللكية العائلية ،إخراج أي رشيك من عقد امللكية
العائلية ،وبيع حصته يف امللكية العائلية لباقي الرشكاء ،يف حال عدم التزام الرشيك بالوفاء بالتزاماته
املنصوص عليها يف هذا القانون ،وعقد امللكية العائلية.كام جيوز للمدير االستعانة بمن يراه ُمناسبا
ُملعاونته يف إدارة امللكية العائلية ،والقيام بأي مهام أخرى يتم حتديدها يف عقد امللكية العائلية(.)104
وعىل ذلك ،فعقد امللكية العائلية يمثل املنبع الذي يستقي منه املدير اختصاصاته ،وخارطة
الطريق التي حتدد له اجتاهاته يف إدارة امللكية العائلية .لذلك ،نجد أن االختصاصات الواردة يف
قانون تنظيم امللكية العائلية جاءت عىل سبيل املثال وليس احلرص.أما املرشع االحتادي فوفقا للفقرة
األوىل من املادة ( )11٨6سالفة الذكر يكون هلذا املدير القيام بأعامل اإلدارة املعتادة ،وأعامل اإلدارة
غري املعتادة ،بحيث جيوز له أن يدخل عىل ملكية األرسة تغيريات يف الغرض الذي أعد له املال
املشرتك بحيث حيسن طرق االنتفاع به ،برشط أال يتضمن قرار تعيينه أو اتفاق الحق ألغلبية
أعضاء األرسة ،منعه من القيام بأعامل اإلدارة غري املعتادة(.)105

( )103تقابلها املادة ( )٨54من القانون املدين املرصي؛ واملادة ( )1064من القانون املدين األردين؛ واملادة ( )٨09من
القانون املدين السوري؛ واملادة ( )٨12من القانون املدين البحريني؛ واملادة ( )٨٨2من القانون املدين القطري.
( )104راجع :املادة ( )17من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللك ّية العائلية يف إمارة ديب.
( )105عيل أمحد صالح املهداوي ،مرجع سابق ،ص .75
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كام تناول املرشع املحيل إلمارة ديب ،التزامات املدير ،حيث بني أن عىل املدير ،أن يبذل عناية
الشخص احلريص للمحافظة عىل امللكية العائلية ،وأال يترصف باملال املشرتك ،إال يف حدود ما
نص عليه قانون امللكية العائلية وعقد امللكية العائلية ،كام جيب عليه أن ُيقدم إىل الرشكاء تقارير
دورية عن إدارته للملكية العائلية ،بام يف ذلك الوضع املايل للامل املشرتك ،وأال يتملك أو ُيدير
بشكل مبارش ،أو غري مبارش ،سواء حلساب نفسه ،أو حلساب الغري ،أي نشاط اقتصادي منافس
بموافقة الرشكاء الذين
للنشاط االقتصادي ،الذي يتم مزاولته استنادا لعقد امللكية العائلية ،إال ُ
يملِكون ما نسبته ( % )75عىل األقل من امللكية العائلية .كام ال جيوز له االقرتاض باسمه
الشخيص بضامنات امللكية العائلية(.)106
ويمكننا من خالل استقراء نص املادة ( )17من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،واملتعلق
بالتزامات مدير امللكية العائلية ،أن نالحظ ما ييل:
 مل يكتف املرشع بعناية الرجل املعتاد ،وإنام ارتفع بمستوى العناية إىل درجة الرجلاحلريص ،يف احلفاظ عىل امللكية العائلية .
 إعامل رقابة قوية عىل من يتوىل إدارة امللكية العائلية ،من خالل تقديم تقارير دورية عنأعامل إدارته ،والوضع املايل للملكية العائلية ،من حيث بيان مدى الربح ،أو اخلسارة
املتحققة.
 وضع قواعد دقيقة لضامن عدم تعارض املصالح ،واحلفاظ عىل امللكية العائلية من سوءسلوك املدير ،أو حماولة الرتبح من كونه يدير امللكية العائلية ،حيث منع القانون املدير
من االقرتاض باسمه الشخيص بضامنات من أموال امللكية العائلية ،كام منعه من متلك،
أو إدارة أي نشاط اقتصادي ُمنافس للنشاط االقتصادي الذي متارسه امللكية العائلية

بشكل مبارش ،أو غري مبارش ،ومل جيز القانون خمالفة هذا األمر ،إال إذا حصل املدير عىل

( )106راجع :املادة ( )1٨من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكيّة العائلية يف إمارة ديب.
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الرشكاء الذين يملِكون ( % )75من حصص امللكية العائلية(.)107
موافقة ُّ
أما املرشع االحتادي فلم ينص عىل واجبات حمددة بنصوص معينة تقع عىل عاتق مدير ملكية
األرسة وإنام نصت املادة ( )11٨7من قانون املعامالت املدنية عىل أنه" :فيام عدا القواعد
السابقة تطبق قواعد امللكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام الرتكة عىل ملكية األرسة ".أي
أن املرشع االحتادي أحال فيام مل يرد فيه نص متعلق بملكية األرسة إىل تطبيق قواعد الوكالة
وأحكام الرتكة عىل ملكية األرسة .ونحن من جانبنا نميل إىل موقف املرشع املحيل إلمارة ديب،
ونرى رضورة أن ينص املرشع االحتادي عىل التزامات حمددة تقع عىل عاتق املدير؛ ألننا نرى
أن هذا يدفع املدير إىل مزيد من احلرص والعناية يف احلفاظ عىل مصالح ملكية األرسة.
ثالثا – مسؤولية املدير أو املديرين:
نصت املادة ( )19من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب عىل أن ":يكون املُدير مسؤوال عن تعويض أي رضر يلحق بامللكية العائلية ،أو بأي من

الرشكاء الذين يملكون ( % )75من حصص امللكية العائلية لن يسمحوا للمدير متلك ،أو إدارة أي
( )107وال شك ،أن ُّ
نشاط اقتصادي ُمنافس للنشاط االقتصادي الذي متارسه امللكية العائلية؛ ألن هذا سيلحق الرضر هبم .ونرى من جانبنا،
أن نسبة ( % )75من حصص امللكية العائلية نسبة مالئمة الختاذ مثل هذا القرار ،حيث إهنا هي النسبة التي اعتمدها املرشع

االحتادي يف املادة ( )1157من قانون املعامالت املدنية اإلماريت ،واملتعلقة بالقيام بأعامل اإلدارة غري املعتادة ،التي يكون
اهلدف منه حتسني االنتفاع باملال الشائع ،وذلك إما عن طريق إجراء تغيريات أساسية يف املال الشائع ،كإقامة بناء عىل أرض
فضاء ،أو أن يكون عن طريق التعديل يف الغرض الذي أعد له املال الشائع ،مثل :حتويل املبنى املعد للسكن إىل فندق .ونظرا
خلطورة هذا النوع من أعامل اإلدارة ،مل يكتف املرشع بشأهنا باألغلبية املطلقة ،كام هو احلال فيام يتعلق بأعامل اإلدارة املعتادة،
بل اشرتط أغلبية موصوفة هي من يملكون عىل األقـل ثالثة أرباع املـال الشائع .وملزيد من التفاصيل راجع :د .أيمن سعد
عبد املجيد سليم" ،سلطات املالك عىل الشيوع يف استعامل املال الشائع واستغالله" ،دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة األوىل 2013م ،ص  205وما بعدها؛ د .حممود عبد الرمحن حممد" ،استعامل وإدارة املال الشائع ،دراسة
مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1993م ،ص  ٨٨وما بعدها؛
خالد سلطي نواف " ،ترصف الرشيك يف امللكية الشائعة ،دراسة فقهية وقانونية مقارنة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
احلقوق -جامعة الرشق األوسط عام 2013م ،ص.49
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الرشكاء ،أو الغري يف أي من احلاالت التالية:
ُّ
 -1خمُ الفة عقد امللكية العائلية ،أو رشوط تعيينه.
 -2اإلخالل بالتزاماته املنصوص عليها يف هذا القانون.
 - 3حدوث أي إمهال من جانبه ،أو ارتكابه أي خطأ يف معرض قيامه بواجباته ،ال تتالءم
مع التزامه ببذل عناية الشخص احلريص".
ويفهم من هذه املادة ،أن مسؤولية املدير عن تعويض األرضار ،إما أن تكون مسؤولية
عقدية( ، )108ناشئة من اإلخالل بااللتزامات القانونية املرتتبة عىل عقد إنشاء امللكية العائلية
الذي عني املدير وحدد اختصاصاته ،وإما أن تكون مسؤولية ناشئة عن الفعل

الضار()109

الناتج من اإلخالل بااللتزامات القانونية ،سواء أكانت هذه االلتزامات واردة يف القانون
بشكل عام ،أو يف قانون تنظيم امللكية العائلية بشكل خاص.

( )10٨فاملسؤولية العقدية ،هي جزاء عدم قيام املتعاقد بتنفيذ التزامه ،مما سبب للدائن رضرا جراء عدم التنفيذ ،وهي
تؤدي باملدين إىل تعويض الدائن عام أصابه من رضر ،وهذا ما يسمى بالتنفيذ عن طريق التعويض ،أو التنفيذ بمقابل.
وجيب النعقاد املسؤولية العقدية ،أن يتوافر خطأ عقدي ،ينشأ عنه رضر للمتعاقد ،ويكون بني هذا اخلطأ ،وذلك الرضر،
رابطة سببية .وتؤدي املسؤولية العقدية ،هبذا الشكل إىل حرص املتعاقد عىل تنفيذ التزامه؛ ليتجنب جزاء اإلخالل بام
التزم به ،وهذا ما يرتب ضامن أو محاية حقوق املتعاقد اآلخر .وعليه ،فإن كل هذا حيقق استقرار املراكز القانونية
واملعامالت بني األفراد يف املجتمع .راجع :د .معن عبدالقادر إبراهيم صالح العقييل" ،املسؤولية العقدية وتنفيذ االلتزام:
دراسة مقارنة" ،بحث منشور بمجلة القانون واألعامل التي تصدرها جامعة احلسن األول ،املغرب ،العدد  ،47أغسطس
2019م ،ص  205وما بعدها.
( )109من اجلدير بالذكر ،أن الترشيعات ختتلف فيام بينها يف النظريات التي تبنى عىل أساسها املسؤولية غري التعاقدية،
فبعضها يقيم هذا النوع من املسؤولية عىل فعل اإلرضار دون اشرتاط اخلطأ ،ويطلق عليه املسؤولية عن الفعل الضار،
مثلام فعل املرشع األردين ،واملرشع اإلمارايت ،وبعضها اآلخر يقيمها عىل اخلطأ ،بحيث إن املتسبب يف الرضر ،اليسأل
عن التعويض ،إال إذا كان خمطئا ،ويطلق عليه املسؤولية التقصريية ،ومن هذه الترشيعات املرشع املرصي ،واملرشع
الفرنيس .ملزيد من التفاصيل راجع :د .نائل عيل املساعدة " ،الرضر يف الفعل الضار وفقا للقانون األردين ،دراسة
مقارنة" ،بحث منشور بمجلة املنارة للبحوث والدرسات التي تصدرها جامعة آل البيت األردنية ،املجلد  ،12العدد
2006 ،3م ،ص  392وما بعدها.
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حكم تعدد املديرين:
عاجلت املادة ( )20من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب،
بيان احلكم يف حالة تعدد املديرين ،حيث فرقت بني ثالثة فروض ،نتناوهلا عىل النحو اآليت:
الفرض األول  :تعدد املديرين مع وجود رشط اإلمجاع:
يقصد برشط اإلمجاع رضورة موافقة مجيع الرشكاء ،إلمضاء أي عمل يتعلق بإدارة ملكية األرسة.
ورشط اإلمجاع ،تفرضه الطبيعة القانونية مللكية األرسة؛ ألن متاثل حقوق املالك املشتاعني يف الطبيعة
عىل مال واحد بغض النظر عن مقدار حصة كل منهم ،يرتتب عليه متاثل حقوقهم وسلطاهنم عىل
األموال الداخلة يف هذه امللكية ،فليس ألحدهم حق متميز ،أو أقوى من حقوق رشكائه اآلخرين،
حتى يفرض إرادته عليهم ،باختيار الطريقة التي تروق له إلدارة هذه امللكية()110

.

وإذا تعدَّ د املُديرون ،وكان ُهناك رشط يف عقد امللكية العائلية ،أو يف قرار تعيينهم ،يقيض
بأن يقوموا بأعامل اإلدارة جمُ تمعني ،فال تكون قراراهتم صحيحة ،إال باإلمجاع ،ما مل يتفق
الرشكاء عىل غري ذلك ،و ُيستثنى من ذلك ،قيام أي من املديرين ُمنفردا ،بأي عمل بصورة

مستعجلة هبدف عدم إحلاق خسائر جسيمة بامللكية العائلية ،أو تفويت فائدة كبرية عىل

الرشكاء (.)111
وعىل ذلك ،فإن وجود رشط اإلمجاعُ ،يلزم إدارة امللكية العائلية ،بأن تكون القرارات صادرة
بإمجاع املدراء ،بيد أن اإلمجاع يرد عليه استثناء يتمثل يف :جواز قيام أحد املديرين بالقيام بعمل
هيدف إىل منع خسائر جسيمة ،قد تلحق بامللكية العائلية ،أو احليلولة دون ضياع فوائد كبرية عىل
الرشكاء .بيد أننا نرى ،أن صياغة هذا االستثناء ،جاءت بصيغة عامة فضفاضة ،وتفتقد إىل وضع
ضوابط حلاالت االستعجال ،التي يمكن من خالهلا الرتخيص ألحد الرشكاء ،أن يستقل بقرار

( )110د .أكرم حممود حسن ،بسام جميد سليامن" ،إدارة ملكية األرسة" ،مرجع سابق ،ص .10
( )111راجع :الفقرة (أ) من املادة ( )20من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
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دون حتقق اإلمجاع  .ولذاُ ،هنيب باملرشع املحيل إلمارة ديب وضع هذه الضوابط ،حتى ال يستغل

أحد املديرين هذا االستثناء ،اعتامدا عىل صياغته العامة التي تفتقد إىل التحديد.
الفرض الثاين  :تعدد ا ُملديرين دون وجود رشط اإلمجاع:

ال شك ،أن تطبيق رشط اإلمجاع بصورة مطلقة ،قد يؤدي إىل اإلرضار باملصلحة املشرتكة
للرشكاء ،والتي ُوجدت هذه الرشط حلاميتها ،فيكفي أن يكون من بني الرشكاء األعضاء يف
ملكية العائلة ،واحد فقط غري مكرتث بإدارة هذه امللكية ،وذلك لضآلة حصته فيها ،أو ربام
لسوء نيته ،فيستطيع برفضه أن يشل حركة إدارة ملكية األرسة ،ويف هذا إرضار كبري بمصلحة
سائر األعضاء اآلخرين فيها .وعىل ذلك ،فقد قرر املرشع املحيل إلمارة ديب أنه ":إذا تعدَّ د
املديرون ،ومل يتضمن عقد امللكية العائلية ،أو قرار تعيينهم ،رشطا بأن يقوموا بأعامل اإلدارة
جمُ تمعني ،فإنه جيوز لِك ُِّل واحد منهم أن يقوم بأي عمل من أعامل اإلدارة ،ويكون عمله
صحيحا ،ما مل يعرتض أغلبية املُديرين عىل هذا العمل قبل إمتامه .ويف حال تساوي اآلراء ،يتم
الرشكاء ،بحسب األحوال ،للفصل فيه بشكل
عرض هذا األمر عىل جملس اإلدارة ،أو ُّ
هنائي"(.)112
الفرض الثالث  :تعدَّ د ا ُملديرين مع حتديد االختصاصات:
وحدد لِك ُِّل واحد منهم اختصاص معني ،فال ُيسأل أي مدير جتاه
إذا تعدد املُديرونُ ،
الرشكاء ،أو الغري ،إال يف حدود األعامل التي تدخل يف نطاق اختصاصه(.)113

( )112راجع :الفقرة (ج) من املادة ( )20من القانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب.
( )113راجع :الفقرة (ب) من املادة ( )20من القانون رقم ( )9لسنة  2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ديب.
202

48

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss91/3

?Hassan: ????? ??????? ??????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ??? ??? (9) ???? 2020

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [د.نصر أبو الفتوح فريد حسن]

اخلامتـــــة
لقد تناولنا يف هذا الدراسة ،بالفحص والتحليل ،أحكام امللكية العائلية ،وفقا ملا جاء
بالقانون رقم ( )9لسنة 2020م ،بشأن تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب .ومن خالل هذه
املعاجلة يمكن أن نخلص إىل النتائج والتوصيات التالية:
أوال -النتائج
 )1هدف املرشع املحيل إلمارة ديب من إصدار قانون لتنظيم امللكية العائلية ،إىل املحافظة
عىل استمرارية امللكية العائلية ،وتعزيز الدور الذي تقوم به يف حتقيق النمو االقتصادي
واالجتامعي ،واملحافظة عىل التامسك االجتامعي ،واالبتعاد عن كل ما قد ُيثري
املنازعات بني أفراد العائلة الواحدة ،ومل شمل أفراد العائلة ضمن رشاكات قوية
ومتينة ،تستطيع املنافسة يف األنشطة االقتصادية كافة ،وحتفيزها عىل خدمة املجتمع.
 )2يشمل مفهوم العائلة الوارد يف قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب :الزوج
واألقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة .أما مفهوم األرسة يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارا يت ،فيشمل :ذوي القربى وكل من جيمعهم أصل مشرتك ،دون حتديد
درجة معينة من درجات القرابة .وقد رأينا من جانبنا أن األفضل للمجتمع اخلليجي
بوجه عام ،واإلمارايت بوجه خاص بالنسبة للملكية العائلية هو التوسع يف مفهوم
العائلة؛ ألن ذلك يصب يف مصلحة العائلة بمفهومها الواسع ،ومصلحة االقتصاد
الوطني عىل حد سواء .
 )3وضع املرشع املحيل إلمارة ديب ،تعريفا حمددا للملكية العائلية ،بينام املرشع االحتادي
لدولة اإلمارات عند تعرضه مللكية األرسة ،مل يضع تعريفا حمددا للمقصود هبذا النوع
من امللكية.
 )4وضع املرشع املحيل إلمارة ديب ،حدا أدنى ال جيوز النزول عنه عند إجراء تعديل لعقد
امللكية العائلية ،وهو موافقة الرشكاء الذين يملكون ثالثة أرباع املال ،وجيوز للرشكاء
عند إبرام العقد أن يتفقوا عىل نسبة أعىل من هذه النسبة .بينام مل يتعرض املرشع
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االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف تنظيمه مللكية األرسة ،لتعديل االتفاق
املنشئ هلذا النوع من امللكية.
 )5أجاز املرشع املحيل إلمارة ديب ،اتفاق الرشكاء الذين يملكون ما نسبته ( )% 51عىل
األقل من امللكية العائلية االتفاق عىل إهناء عقد امللكية العائلية ،قبل انتهاء مدته ،كام
أجاز هلم أن يتفقوا عند إبرام العقد عىل نسبة أقل من هذه النسبة للقيام باإلهناء.
 )6اشرتط املرشع املحيل إلمارة ديب أن يكون اإلشعار بالرغبة يف إخراج الرشيك حصته
من امللكية العائلية مكتوبا ،بينام اكتفى املرشع االحتادي ،برضور إعالن الرشيك يف
ملكية األرسه عن هذه الرغبة ،دون اشرتاط الكتابة يف هذا اإلعالن.
 )7يمثل عقد امللكية العائلية املنبع الذي يستقي منه مدير امللكية العائلية اختصاصاته،
وخارطة الطريق التي حتدد له اجتاهاته يف هذه اإلدارة .لذلك ،نجد أن االختصاصات
الواردة يف قانون تنظيم امللكية العائلية جاءت عىل سبيل املثال ،وليس احلرص .كام
ي لعب عقد امللكية العائلية ،الدور اجلوهري يف بيان احلاالت والطريقة التي يتم من
خالهلا عزل املدير.
 )٨مل يكتف املرشع املحيل إلمارة ديب ،بالنسبة ملدير امللكية العائلية ،بعناية الرجل املعتاد،
وإنام ارتفع بمستوى العناية إىل درجة الرجل احلريص ،يف احلفاظ عىل امللكية العائلية.
ثانيا  -التوصيات:
ُ )1هنيب باملرشع االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أن ُيعيد النظر يف التنظيم

الترشيعي اخلاص بملكية األرسة الوارد يف قانون املعامالت املدنية ،ويراعى فيه

املقرتحات اآلتية:
 عدم االكتفاء باملواد اخلمس الواردة بالتنظيم الترشيعي احلايل ،وعدم االكتفاءباإلحالة إىل قواعد امللكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام الرتكة عىل ملكية
األرسة ،وإنام يتم ختصيص عدد أكرب من النصوص الترشيعية ملعاجلة خمتلف
جوانب ملكية األرسة عىل غرار ما قام به املرشع املحيل إلمارة ديب عند تنظيمه
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لقانون امللكية العائلية رقم ( )9لسنة 2020م ،نظرا ملا حيظى به هذا النوع من
امللكية من أمهية عىل صعيد األبعاد االجتامعية ،واألمهية االقتصادية للثروات
العائلية.
 وضع تعريف حمدد للمقصود بملكية األرسة ،واملصطلحات األخرى التي سوفيضعها املرشع يف التنظيم الترشيعي اجلديد حتى ال ُحتدث املصطلحات الواردة يف
هذا التنظيم الترشيعي أي لبس أو غموض عند وضعها موضع التطبيق.
 وضع نص ترشيعي يعالج مسألة تعديل عقد إنشاء ملكية األرسة ،ونقرتح أنتكون صياغته عىل النحو اآليت ":جيوز تعديل عقد إنشاء ملكية األرسة ،بموافقة
الرشكاء الذين يملكون ما نسبته ثالثة أرباع املال عىل األقل من ملكية األرسة ،ما
مل يتضمن عقد إنشاء ملكية األرسة حتديد نسبة أعىل".
ُ )2هنيب باملرشع املحيل إلمارة ديب أن ُيعيد النظر يف تعريف العائلة الوارد يف املادة
األوىل من قانون تنظيم امللكية ،العائلية بحيث حيذو حذو املرشع االحتادي يف

التوسع يف مفهوم العائلة ،واعتبارها تشمل كال من ذوي القربى ومن جيمعهم
أصل مشرتك ،دون حتديد درجة معينة من درجات القرابة .
 )3هنيب باملرشع املحيل إلمارة ديب إعادة النظر يف صياغة الفقرة( )2من املادة ()22
من قانون تنظيم امللكية العائلية؛ ألهنا سمحت للرشكاء عند إبرام عقد امللكية
العائلية ،أن يتفقوا عىل جواز إهناء عقد امللكية العائلية ،إذا وافق الرشكاء الذين
يملكون ما نسبته ( )% 51من األنصبة ،بينام تطلب املرشع لتعديل العقد يف املادة
العارشة من نفس القانون موافقة الرشكاء الذين يملكون  %75من األنصبة ،وال
شك أن إهناء العقد أشد تأثريا عىل امللكية العائلية من تعديله ،فكيف تكون النسبة
املتطلبة للتعديل وهو األقل تأثريا أعىل بكثري من النسبة املتطلبة إلهناء العقد رغم
أنه األشد قوة واألخطر تأثريا؟
 )4هنيب باملرشع املحيل إلمارة ديب أن يضيف فقرة إىل املادة ( )15من قانون تنظيم
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امللكية العائلية يتناول من خالهلا بيان احلكم يف احلالة التي يقوم فيها أحد الدائنني
العاديني ،بالتنفيذ عىل حصة الرشيك يف امللكية العائلية قبل أن يصل الرشيك
ملرحلة اإلعسار أو اإلفالس.
ُ )5هنيب باملرشع املحيل إلمارة ديب أن يضع ضوابط حلاالت االستعجال التي يمكن

من خالهلا الرتخيص ألحد الرشكاء بأن يستقل بقرار دون حتقق اإلمجاع ،حتى ال

يستغل أحد املديرين هذا االستثناء اعتامدا عىل الصياغه الفضفاضة الواردة يف
الفقرة (أ) من املادة ( )20من القانون رقم ( )9لسنة  ،2020بشأن تنظيم امللك ّية
العائلية يف إمارة ديب والتي تفتقد إىل التحديد .
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املراجع
أوال-املراجع العامة:
 )1د .سمري حامد اجلامل ،حممد السيد الدسوقي" ،رشح احلقوق العينية األصلية يف
قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة" ،الطبعة األوىل  2015م.
 )2د.الشهايب إبراهيم الرشقاوي" ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،العقد والترصف االنفرادي" ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الطبعة
الرابعة 2014م.
 )3د .عبد اخلالق حسن أمحد ،الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء السادس ،احلقوق العينية األصلية "،أكاديمية
رشطة ديب ،الطبعة األوىل1990 ،م.
 )4د .عبد الرزاق أمحد السنهوري" ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،اجلزء الثامن،
حق امللكية ،مع رشح مفصل لألشياء واألموال" ،تنقيح املستشار أمحد مدحت
املراغي ،منشأة املعارف اإلسكندرية 2004 ،م.
 )5د .عبد النارص العطار" ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت" ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،الطبعة الثانية  2000م.
 )6د .عيل أمحد صالح املهداوي" ،الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية ،احلقوق
العينية األصلية" ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،الطبعة األوىل  2010م.
 )7د .عيل هادي العبيدي" ،احلقوق العينية األصلية ووفقا ألحكام قانون املعامالت
املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،اآلفاق املرشقة نارشون ،الشارقة،
2013م.
 )٨د .حممد شكري رسور " ،موجز تنظيم حق امللكية يف القانون املدين املرصي " ،دار
النهضة العربية ،القاهرة 2009،م.
 )9د .حممد املريس زهرة" ،احلقوق العينية األصلية يف قانون املعامالت املدنية
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االحتادي ،حق امللكية بوجه عام واحلقوق املتفرعة عنه" ،مطبوعات جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل  1999م.
 )10د .حممد وحيد الدين سوار ،رشح القانون املدين األردين (احلقوق العينية
األصلية) ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن –األردن1999 ،م.
 )11د .نرص أبو الفتوح فريد حسن ،الوجيز يف احلقوق العينية األصلية وفقا لقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  ،"19٨5دار النهضة العلمية ،ديب-
اإلمارات ،الطبعة األوىل  2017م.
ثانيا -املراجع اخلاصة:
 )1د.أمحد محد أمحد" ،األرسة :التكوين ،احلقوق والواجبات ،دراسة مقارنة يف
الرشيعة والقوانني" ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع ،الكويت ،الطبعة
األوىل 19٨3م.
 )2د.أنور طلبة" ،امللكية الشائعة" ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،الطبعة
األوىل2004،م.
 )3د .أيمن سعد عبد املجيد سليم" ،سلطات املالك عىل الشيوع يف استعامل املال
الشائع واستغالله ،دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل
2013م.
 )4د.بسام جميد سليامن العباجي" ،ملكية األرسة ،دراسة مقارنة" ،دار احلامد للنرش
والتوزيع ،عامن – األردن ،الطبعة األوىل  2009م.
 )5د .بلعيد رتاب ،طارق أبو فخر ،مارييتا مورادا "،الرشكات العائلية يف ديب:
تعريفها ،بنيتها ،وأداؤها" ،غرفة جتارة وصناعة ديب ـ إدارة البيانات واألبحاث
االقتصادية ،الطبعة األوىل  2005م.
 )6جود ورد  "،الرشكات العائلية االزدهار و االهنيار" ،ترمجة عبدالرمحن توفيق،
مركز اخلربات املهنية لإلدارة ،القاهرة ،الطبعة األوىل  2005م.
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 )7د.رنده الدبل" ،تقييم الرشكات العائلية"،دار اليازوري العلمية للنرش
والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل 2019م.
 )٨د.عمرو عالء الدين زيدان "،إدارة الرشكات العائلية 5،قضايا اسرتاتيجية
معارصة" ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة
األوىل 2009م.
 )9فردريك إنجلز" ،أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة" ،ترمجة أمحد عز
العرب ،دار الفارايب للنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل 2015م.
 )10د .حممود عبد الرمحن حممد" ،استعامل وإدارة املال الشائع ،دراسة مقارنة يف
القانون الوضعي والفقه اإلسالمي" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
األوىل 1993م.
 )11د".وليد نجيب القسوس" ،إدارة وإزالة املال الشائع ،دراسة مقارنة" ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،بريت 1993م.
ثالثا –األبحاث العلمية:
 )1د .أسعد محود السعدون" ،نحو رؤية واقعية للرشكات العائليـة يف دول جملس
التعاون اخلليجي" ،بحث مقدم مللتقى الرشكات العائلية املنعقد يف الدوحة-5 ،
 7يناير2004م ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.
 )2د.أكرم حممود حسن ،بسام جميد سليامن" ،إدارة ملكية األرسة" بحث منشور
بمجلة الرافدين للحقوق التي تصدرها جامعة املوصل ،املجلد العارش ،العدد
200٨ ،36م.
 )3د .بن شويخ الرشيد ،عيادة احلسني "،دور القايض يف محاية األرسة يف النزاعات
املالية بني الزوجني" ،بحث منشور بمجلة األكاديمية للدراسات االجتامعية
واإلنسانية التي تصدرها جامعة حسيبة بوعيل بالشلف ،اجلزائر ،العدد ،20
يونيو 201٨م.

[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

55

209

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 91 [2022], Art. 3

[دراسة تحليلية للملكية العائلية ]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )4محزة الفسيكي "،الرشكات العائلية ودورها يف املجتمعات اجلامعية ،اآلثار
والتبعات" ،بحث منشور بمجلة ثروات ،العدد  ،1٨يونيو 2013م.
 )5د .رسمد كوكب اجلميل"،الرشكـات العائلية العربية بني خيارات التطـوير
وحتديات البيئة"،جملة دراسات اقتصادية ،بيت احلكمة ،بغداد ،العدد  ،16السنة
الرابعة2002 ،م.
 )6د.سيد عبد احلميد متويل "،أحكام الرشكات والترصفات العائلية يف القانون
 157لسنة 19٨1م ،وتعديالته ومدى التعارض بينهام" ،بحث منشور بمجلة
اجلمعية املرصية للاملية العامة والرضائب" ،املجلد األول ،نوفمرب 1999م.
 )7د .عيل الزميع" ،الرشكات العائليـة يف دول جملس التعاون" ،ورقـة عمل
مقدمـة لندوة الرشكات العائليـة يف دول جملس التعاون التي تنظمها غرفة جتارة
وصناعة الكويت 20 ،مايو 2000 ،م .منشورات املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة 2000 ،م.
 )٨مريم أمحد خلفان الصندل "،االلتزام باإلفصاح كأحد معايري حوكمة الرشكات
العائلية يف الترشيع اإلمارايت" ،بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية،
التي تصدرها اجلمعية العلمية للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،السنة
العارشة ،العدد الثالث ،يونيو  2020م.
 )9د .نسيبة إبراهيم محو ،السيد عيل غانم أيوب "،اآلثار القانونية لتحول الرشكات
العائلة إىل رشكات مسامهة" ،بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق التي
تصدرها كلية احلقوق جامعة املوصل ،العدد 2010 ،44م.
 )10د .نوري محد خاطر" ،رشح قواعد ملكية األرسة يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت رقم  5لسنة  ،"19٨5بحث منشور بمجلة الدراسات القضائية التي
يصدرها معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة ،العدد  ،14السنة
الثامنة ،يونيو  2015م.
 )11ورود محودة الرشبايت ،عارف عطاري" ،دور امللكية العائلية للجامعات األردنية
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اخلاصة يف اختاذ القرار وعالقتها بتطبيق مبادئ احلوكمة يف تلك اجلامعات"،
بحث منشور بمجلة دراسات ،العلوم الرتبوية،املجلدد ، 46العدد 2019، 2م.
رابعا –الرسائل اجلامعية:
 )1عبد العزيز سعيد عيل الصربي" ،حتول الرش كات العائلية إىل رشكات مسامهة،
دراسة فقهية مقارنة بني القانون اليمني والسوداين" ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل
كلية الرشيعة والقانون بجامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان 2012 ،م.
 )2خالد سلطي نواف " ،ترصف الرشيك يف امللكية الشائعة ،دراسة فقهية وقانونية
مقارنة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق -جامعة الرشق األوسط عام
2013م.
 )3رنا عدنان القايض "،أحكام ملكية األرسة يف القانون املدين األردين" ،رسالة
ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة اإلرساء ،األردن2012 ،م.
 )4عيل غانم أيوب الرحو"،اجلوانب القانونية لتحول الرشكات العائلية إىل رشكات
مسامهة" ،رسالة ماجستري كليـة احلقـوق مقدمة إىل جامعة املوصل 2009م.
 )5حممد نادر أمحد مرعي "،حوكمة الرشكات العائلية يف دولة قطر :التحديات
والبدائل" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون جامعة قطر2017 ،م.
 )6مريم عواد محد الغويري "،إدارة ملكية األرسة" ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية
احلقوق جامعة جرش ،األردن2013 ،م.
Romanization of Arabic references
1) Dr. Samir Hamed El-Gamal, Mohamed El-Sayed El-Desouki,"shrah alhuquq
aleayniat al'asliat fi qanun almueamalat almadaniat lidawlat al'iimarat
alearabiat almutahidati", altabeat al'uwlaa 2015 ma.
2) Dr. Al-Shihabi Ibrahim Al-Sharqawi, "masadir alailtizam al'iiradiat fi qanun
almueamalat almadaniat al'iimarati, aleaqd waltasaruf alainfiradia", alafaq
almushriqat nashiruna, altabeat alraabieat 2014m.
3) Dr. Abdul-Khaleq Hassan Ahmed, alwajiz fi sharh qanun almueamalat
almadaniat lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidati, aljuz' alsaadisi, alhuquq
aleayniat al'asliata," 'akadimiat shurtat dibi, altabeat al'uwlaa, 1990m.
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4) Dr. Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhouri, "alwsit fi sharh alqanun almadanii,
aljuz' althaamin, haqu almilkiati, mae sharh mufasal lil'ashya' wal'amwali",
tanqih almustashar 'ahmad midhat almaraghi, munsha'at almaearif
al'iiskandariat, 2004 ma.
5) Dr. Abdel Nasser Al-Attar, "masadir alailtizam al'iiradiat fi qanun
almueamalat almadaniat al'iimarati", matbueat jamieat al'iimarati, altabeat
althaaniat 2000 ma.
6) Dr. Ali Ahmed Saleh Al-Mahdawi, "alwjiz fi sharh qanun almueamalat
almadaniati, alhuquq aleayniat al'asliata", maktabat aljamieati, alshaariqat,
altabeat al'uwlaa 2010 mi.
7) Dr. Ali Hadi Al-Obaidi, "alhuquq aleayniat al'asliat wwfqan li'ahkam qanun
almueamalat almadaniat fi dawlat al'iimarat alearabiat almutahidati", alafaq
almushriqat nashirun, alshaariqat, 2013m.
8) Dr. Muhammad Shukri Sorour, " mujaz tanzim haqi almilakiat fi alqanun
almadanii almisrii ", dar alnahdat alearabiati, alqahirati,2009 ma.
9) Dr. Muhammad Al-Mursi Zahra, "alhuquq aleayniat al'asliat fi qanun
almueamalat almadaniat alaitihadiu, haqu almilkiat biwajh eamin walhuquq
almutafarieat eanha", matbueat jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati,
aljuz' al'awala, altabeat al'uwlaa 1999 ma.
10) Dr. Muhammad Waheed Al-Din Swar, sharh alqanun almadanii al'urduniyi
(alhuquq aleayniat al'asliatu), dar althaqafat lilnashr waltawziei, eaman al'urduni, 1999m.
11) Dr. Nasr Aboul Fotouh Farid Hassan, alwajiz fi alhuquq aleayniat al'asliat
wfqaan liqanun almueamalat almadaniat al'iimaratii raqm (5) lisanat 1985",
dar alnahdat aleilmiati, dibi-al'iimarat, altabeat al'uwlaa 2017.
12) Dr. Ahmed Hamad Ahmed, "al'usrati: altakwinu, alhuquq walwajibatu, dirasat
muqaranat fi alsharieat walqawanina", dar alqalam liltibaeat walnashr
waltawzie, alkuaytu, altabeat al'uwlaa 1983.
13) Dr. Anwar Tolba, "almilakiat alshaayieati", almaktab aljamieii alhadithi,
al'iiskandiriata, altabeat al'uwlaa, 2004.
14) Dr. Ayman Saad Abdel Majid Selim, "sulutat almalik ealaa alshuyue fi
aistiemal almal alshaayie waistighlalihi, dirasat muqaranati", dar alnahdat
alearabiati, alqahirati, altabeat al'uwlaa 2013.
15) Dr. Bassam Majid Suleiman Al-Abaji, "malakiat al'usrati, dirasat muqaranati",
dar alhamid lilnashr waltawziei, eamaan - al'urduni, altabeat al'uwlaa 2009.
16) Dr. Belaid Ratab, Tariq Abu Fakhr, maryyta murada," alsharikat aleayiliat fi
dibi: taerifuha, biniatha, wa'adawuha", ghurfat tijarat wasinaeat dubay 'iidarat
albayanat wal'abhath alaiqtisadiati, altabeat al'uwlaa 2005.
17) juod Ward," alsharikat aleayiliat alaizdihar w alainhiar", tarjamat
eabdalrahman tufyq, markaz alkhibrat almihniat lil'iidarati, alqahirati, altabeat
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al'uwlaa 2005.
18) Dr. Randa Al-Dabal, "taqyim alsharikat aleayiliati",dar alyazurii aleilmiat
lilnashr waltawziei, al'urduni, altabeat al'uwlaa 2019.
19) Dr. Amr Alaa El-Din Zeidan," 'iidarat alsharikat aleayiliyti,5 qdaya astiratyjiyt
mueasirati", manshurat almunazamat alearabiyt liltanmiyt al'iidariyti,
alqahirat, masir, altabeat al'uwlaa 2009.
20) Frederick Engels, "'asl aleayilat walmalakiat alkhasat waldawlati", tarjamat
'ahmad eiz alearabi, dar alfarabi lilnashr waltawzie, bayrut, altabeat al'uwlaa
2015.
21) Dr. Mahmoud Abdel-Rahman Mohamed, "aistiemal wa'iidarat almal
alshaayiea, dirasat muqaranat fi alqanun alwadeii walfiqh al'iislamii", dar
alnahdat alearabiati, alqahirati, altabeat al'uwlaa 1993.
22) Dr. Walid Najeeb Al-Qusous, "'iidart wazalt almal alshaayiea, dirasat
muqaranati", dar althaqafat lilnashr waltawzie, birt 1993.
23) Dr. Asaad Hammoud Al-Saadoun, "nahw ruyat waqieiat lilsharikat aleayilit fi
dual majlis altaeawun alkhalijii", bahth muqadim limultaqaa alsharikat
aleayiliat almuneaqad fi aldawhat, 5-7 yanayir2004, manshurat almunazamat
alearabiat liltanmiat al'iidariati, alqahirati.
24) Dr. Akram Mahmoud Hassan, basaam majid sulayman, "'iidarat milkiat
al'usrati" bahath manshur bimajalat alraafidayn lilhuquq alati tusdiruha
jamieat almusl, almujalad aleashir, aleadad 36, 2008.
25) Dr. Benchouikh Al-Rasheed, Eiadat Al-Hussein, " dawr alqadi fi himayat
al'usrat fi alnizaeat almaliat bayn alzawjayni", bahath manshur bimajalat
al'akadimiat lildirasat alaijtimaeiat wal'iinsaniat alati tusdiruha jamieat hasibat
bueali bialshalf, aljazayar, aleadad 20, yuniu 2018.
26) Hamza Al-Fisiqi," alsharikat aleayiliat wadawruha fi almujtamaeat
aljamaeiati, aluathar waltabieatu", bahth manshur bimajalat tharawati, aleadad
18, yuniu 2013.
27) Dr. Sarmad Kawkab Al-Jamil,"alsharkaat aleayiliat alearabiat bayn khiarat
altatwir watahadiyat albiyati”, mjalat dirasat aiqtisadiatin, bayt alhikmat,
baghdad, aleadad 16, alsanat alraabieatu, 2002.
28) Dr. Sayed Abdel Hamid Metwally," 'ahkam alsharikat waltasarufat aleayiliat
fi alqanun 157 lisanat 1981ma, wataedilatih wamadaa altaearud baynahuma",
bahth manshur bimajalat aljameiat almisriat lilmaliat aleamat waldarayibi",
almujalad al'uwla, nufimbir 1999.
29) Dr. Ali Al-Zamie, "alsharikat aleayilit fi dual majlis altaeawuna", wariqt eamal
muqadamt linadwat alsharikat aleayilit fi dual majlis altaeawun alati
tunazimuha ghurfat tijarat wasinaeat alkuayti, 20 mayu, 2000 mu. manshurat
almunazamat alearabiat liltanmiat al'iidariati, alqahirata, 2000.
30) Maryam Ahmed Khalfan Al-Sandal," alailtizam bial'iifsah ka'ahad maeayir
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