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توصيف المجلة

األهداف والنطاق
ــا. إنهــا تنشــر مقــاالت  ــوم والتكنولوجي ــن للعل ــة جامعــة العيــن لألعمــال والقانــون هــي منشــور مرجعــي رســمي فــي جامعــة العي مجل

علميــة محكمــة فــي تخصصــات األعمــال والقانــون علــى أســاس األصالــة العلميــة واألهميــة التخصصيــة. إنهــا مكرســة بشــكل رئيــس 

للمقــاالت البحثيــة إال أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن 

والتــي تتكــون مــن باحثيــن مميزيــن حــول العالــم تمثــل التخصصــات التــي تغطيهــا المجلــة.   

رئيس التحرير
المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا  د. نور الدين صبحي عطاطرة  

مدير التحرير
رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أ. د. غالب عوض الرفاعي  

           
المحررون المشاركون

أ. د. عبد الحفيظ قدور بلعربي، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية  المتحدة
أ. د. مؤيد السالم، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة

أ. د. سعيد الصديقي، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة
أ. د. وليد فؤاد المحاميد، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة

أ. د. مصطفى المتولي قنديل، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة
أ. د. علي هادي العبيدي، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة

د. عبد القادر معزوز، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة
د. عامر محمد قاسم، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة

د. رمزي أحمد ماضي، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة
د. طارق عبد الرحمن كميل، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات العربية المتحدة

المحررون االستشاريون الدوليون
أ. د. سعد غالب ياسين، جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن 

أ. د. نعمان أحمد الخطيب، المحكمة الدستورية، األردن
أ. د. حسين علي بخيت،Universiti Tenaga National، ماليزيا

أ. د. جمال أحمد أبو راشد، Mount St. Joseph University، الواليات المتحدة األمريكية
أ. د. دربال عبد القادر، جامعة وهران، الجزائر

أ. د. جيم هان، Florida Atlantic University، الواليات المتحدة االمريكية
أ. د. بيدرو بيليت، Nova Southeastern University الواليات المتحدة األمريكية

أ. د. أمين دواس، كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت
أ.د. شحاتة غريب محمد شلقامي، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية

أ.د. مهدي الحسيني، California State University, Bakersfield، الواليات المتحدة األمريكية
د. صائب الجنايدة، Yale University، الواليات المتحدة  األمريكية

د. كمال عبد الرحيم العالوين، الجامعة األردنية، عمان، األردن



3 اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن لألعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد اإللكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة إلى المعرفة.  )2

أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قُدم ألية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وأال يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة واإلنكليزيــة كمــا تُذكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد اإللكترونــي.

يجب أال تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتهــا، وبتسلســل   )6

منطقــي، وتشــمل العناويــن الرئيســة: عنــوان البحــث، الملخــص، الكلمــات المفتاحيــة، المقدمــة، 

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تُدرج الجداول في النص وتُرقم ترقيماً متسلسالً وتكتب أسماؤها في أعالها.  )9

تـُـدرج الرســوم البيانيــة واألشــكال التوضيحيــة فــي النــص، وتكــون باللونيــن األبيــض واألســود وترقــم   )10

ترقيمــاً متسلســالً، وتكتــب أســماؤها فــي أســفلها.

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

12( عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. 

13( ال تُجيز المجلة بأي حال من األحوال سحب األبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت األسباب.

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــالت مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

15( قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها بعدم إبداء األسباب.

يُزود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

17( هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في األبحاث ألنها تعبر عن آراء أصحابها.
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الملخص
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل عناصــر حوكمــة مؤسســات التعليــم العالــي فــي العالــم العربــي؛ الــذي يشــهد نظامــه التعليمــي 
سياســة إصالحــات شــاملة فــي ظــل تنامــي عولمــة التعليــم وشــدة التنافســية فــي صناعتــه، وينحــى البحــث إلــى معالجــة هــذه 

القضايــا مــن رؤيــة تحليليــة للمخاطــرة.

ــاك  ــي، إذ ليــس هن ــم العال ــه ليــس مــن الســهولة تقصــي نظــام حوكمــة مؤسســة مــن مؤسســات التعلي ــان أن ــي عــن البي وغن
ــا، وطبيعــة  ــة المؤسســة، ومنظــور إدارته ــر طبيعــة ملكي ــث تؤث ــوع مــن المؤسســات، حي ــذا الن ــد له أنمــوذج حوكمــة موحَّ

ــا. ــة المســتخدم له ــى أنمــوذج الحوكم ــا المتوخــاة، عل أهدافه

ــة، التــي رافقــت عمليــة خصخصــة  ــم العالــي، والمنافســة بيــن المؤسســات التعليمي وفــي ظــل تصاعــد حركــة تدويــل التعلي
التعليــم العالــي، والتحــول البــارز لمؤسســات التعليــم العالــي العامــة نحــو التمويــل الذاتــي، فــإن الحديــث عــن نظــام حوكمــة 
ــم العالــي يتطلــب الكشــف عــن مكونــات هــذا النظــام التــي تقــوم علــى ثالثــة مكونــات هــي:  مؤسســة مــن مؤسســات التعلي
ــة  ــا األكاديمي ــة إدارة القضاي ــون األول بمعالج ــم المك ــة. ويهت ــة المؤسس ــال، وحوكم ــة األعم ــة، وحوكم ــة األكاديمي الحوكم
والتــي تشــمل: جــودة التعليــم، وتطويــر البحــث العلمــي، والتفاعــل مــع المجتمــع. أمــا حوكمــة األعمــال فتهتــم بقيــاس أداء 
المؤسســة، فــي حيــن تركــز حوكمــة المؤسســة علــى قضايــا أساســية تتعلــق بتطويــر ثقافــة المؤسســة الحاضنــة، ومــدى توافــق 

أهدافهــا مــع أهــداف بيئــة المجتمــع العاملــة بــه. 

الكلمــات الدالــة: حوكمــة الجامعــة؛ تدويــل التعليــم العالــي؛ جــودة التعليــم العالــي؛ ثقافــة الجامعــة؛ تبايــن المعلومــات فــي 
التعليــم العالــي وتحليــل المخاطــرة.
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University Governance: Risk Management Approach

*Ghaleb A. El Refae)1(, Abdelhafid K. Belarbi)2(, Jamal A. Abu Rashed)3(

)1,2(Al Ain University of Science and Technology, UAE
)3(Mount St. Joseph University, USA

* ghalebelrefae@aau.ac.ae

Abstract
It is of paramount difficulty to capture the governance and management arrangements of a 
higher education institution. There is no unified model of university governance system. 
University governance depends on the type of property ownership, its management paradigm, 
and its set of goals and objectives. Under the auspices of internationalization of higher 
education and the fierce competition after the prevalence of higher education privatization، 
and the move of public higher education institutions to self-finance sustainability, the proposal 
for tracing out a system of university governance requires the detection of three elements: 
Governance of academics, business governance، and corporate governance. The first element 
treats the management of academic affairs. Business governance manages the measurement 
of the institution performance, while corporate governance manages the development of the 
institution organizational culture. The paper aims at analyzing the university governance of 
an Arab higher education institution, where the higher education system is witnessing reform 
policies in face of rising higher education globalization and a fierce competition in the higher 
education industry. The analysis is taken within a risk management approach.

مقدمة
تشــير الدراســات المقارنــة الصــادرة عــن البنــك الدولــي، ومنظمــة اليونســكو، وســلطات التعليــم العالــي الوطنيــة، والمتعلقــة 
ــي  ــم ف ــودة التعلي ــق ج ــك لتحقي ــة وذل ــات جوهري ــراء إصالح ــرورة إج ــى ض ــة، إل ــدول النامي ــي بال ــم العال ــة التعلي بصناع
ظــل التزايــد علــى طلــب التعليــم العالــي مــع انخفــاض التمويــل الحكومــي، ومحدوديــة المــوارد البشــرية المؤهلــة للقطــاع، 
ــى التغيــرات المتعــددة التــي شــهدتها صناعــة  ــة إل ــم العالــي، إضاف والســماح للقطــاع الخــاص باالســتثمار فــي قطــاع التعلي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال، وديمغرافيــا الطلبــة، وظاهــرة عولمــة التعليــم. مــع التأكيــد علــى الــدور المهــم الــذي تؤديــه 

مؤسســات التعليــم العالــي باعتبارهــا روافــد تنمويــة شــاملة تتبناهــا حكومــات تلــك البلــدان.
ــم  ــات التعلي ــم مؤسس ــي تحك ــراءات الت ــات واإلج ــالح السياس ــادة إص ــي بإع ــم العال ــة للتعلي ــات الجوهري ــل اإلصالح وتتمث
العالــي، وتجديــد البرامــج التــي تشــمل خدمــات المؤسســة التعليميــة فــي تفاعلهــا مــع المجتمــع، والتغيــرات فــي أعضــاء هيئــة 
ــة التــي تؤثــر فــي نمــط العمــل اإلداري. وكمــا هــو  التدريــس، وتعــدد تقييمــات األداء المختلفــة لوحــدات المؤسســة التعليمي
معلــوم فــإن هيكلــة التنظيــم لمؤسســات التعليــم العالــي تعتمــد أساســاً علــى نظــام المجالــس واللجــان،  وقدرتهــا علــى التطــور 

المســتمر، وتبنــي روح الفريــق فــي صنــع القــرارات وتنفيذهــا.
ويلحــظ المتتبــع لتطــور مفهــوم الحوكمــة أن حوكمــة مؤسســات التعليــم العالــي كانــت، وال تــزال، فــي صلــب اهتمــام البحــوث 
واألدبيــات النظريــة حيــث خصصــت جــزءاً منهــا لبلــورة نظــام حوكمــة خــاص بمؤسســات التعليــم العالــي، ومحاولــة التوثيــق 

وإيجــاد التــالؤم بيــن الجانــب النظــري والعملــي لحوكمــة هــذه المؤسســات. 

ــاءلة  ــن المس ــح يضم ــي واض ــكل تنظيم ــاء هي ــة وبن ــا صياغ ــة بأنه ــّرف )Steger and Amann )2008 الحوكم ــد ع وق
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والمســؤولية والشــفافية. كمــا وضحــت أدبيــات التنظيــم الصناعــي عناصــر ثالثــة لهندســة التنظيــم الهرمــي لمختلــف شــرائح 
التنظيــم الهيكلــي اإلداري للمؤسســة تتمثــل فــي: تحديــد حقــوق صنــع القــرار، ووجــود نظــام حوافــز لصنــع القــرار، ووجــود 

نظــام تقييــم األداء.

وحــدد البنــك الدولــي خمســة مجــاالت لقيــاس حوكمــة الجامعــات هــي: اإلطــار، واإلدارة، والمشــاركة، والمســاءلة، 
ــة  ــة، والسياســات، واإلجــراءات البين ــث الرســالة، والرؤي ــد مهمــة الجامعــة مــن حي واالســتقاللية، ويختــص اإلطــار بتحدي
ــرار،  ــع الق ــة صن ــن بالمؤسســة وأصحابهــا فــي عملي ــع المعنيي والمتخــذة لترســيخها. أمــا المشــاركة فتختــص بإشــراك جمي

ــات. ــارية بالكلي ــس االستش ــل، والمجال ــاب العم ــالب، وأرب ــاهمة الط ــمل مس لتش

ــد نموذجيــن  ــه يمكــن تحدي ــان: ملكيــة عامــة )حكوميــة( وملكيــة خاصــة، وعلي ــم العالــي فلهــا صورت أمــا ملكيــة مؤسســة التعلي
مرجعييــن للحوكمــة: النمــوذج الخــاص والنمــوذج العــام )الحكومــي(، فالجامعــات الحكوميــة تتولــى مهمــات رســمية واضحــة 
المعالــم لرســالتها ورؤيتهــا، لكــن اســتقالليتها الذاتيــة فــي اإلدارة محــدودة، ومســتويات المســاءلة بهــا متدنيــة. فــي حيــن نلحــظ أن 
الجامعــات الخاصــة أو مختلطــة الملكيــة ال تمتلــك مهمــات واضحــة ودقيقــة، ولكنهــا تتمتــع بمســتويات اســتقاللية ومســاءلة عاليــة.

الحوكمة اإلدارية للجامعات
لعلــه مــن األهميــة القــول إن مــن أبــرز أهــداف مؤسســات التعليــم العالــي إنتــاج المعرفــة ونشــرها والتشــبع بمكونــات المواطنــة 
الصالحــة، وصــوالً إلــى تكويــن الطالــب بتخصصــه كمحــور تنظيمــي، أمــا بقيــة الوحــدات اإلداريــة للمؤسســة التعليميــة فتــؤدي 
ــذه  ــة ه ــة ملكي ــى طبيع ــي إل ــم العال ــات التعلي ــة مؤسس ــة حوكم ــد صياغ ــع  تعقي ــن، ويرج ــذا التكوي ــل ه ــد وصق ــي رف دوراً ف
ــن  ــة م ــد مجموع ــك، توج ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــا التحتي ــق بنيته ــاة وف ــا المتوخ ــز أهدافه ــا، وتركي ــات، ومنظــور إدارته المؤسس
المؤثــرات الخارجيــة التــي تلقــي بثقلهــا فــي رســم معالــم هــذا التأثيــر، منهــا: تدويــل التعليــم العالــي، وخصخصــة التعليــم العالــي، 
وتنافســية األســواق، وتطــور قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وأثرهــا فــي وســائل التعليــم، وكفــاءة مجلــس األمنــاء 
أو هيئــة المديريــن لمؤسســة التعليــم، والتغيــر المســتمر لمتطلبــات مؤهــالت ســوق العمــل. ونؤكــد هنــا أن هــذه العوامــل قــد أدت 
إلــى إحــداث تغييــرات أساســية فــي بنيــة هــذه المؤسســات ودورهــا، حيــث يالحــظ وجــود تغيــر فــي هيكليــة صنــع القــرارات 
ضمــن الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة، وتغيــر فــي رؤى إدارة هــذه المؤسســات، والتحــول مــن منظــور التعليــم الــى منظــور التعلـّـم.

وتبعــاً لهــذه العوامــل والتغيــرات المصاحبــة، ظهــرت نمــاذج عــدة إلدارة مؤسســات التعليــم العالــي، مــع التأكيــد علــى أنــه 
ــة، فيــرى )Goodall, 2009( أن الجــودة  ــة المختلف ــي تصــورات األنظمــة اإلداري ــه يلب ال يوجــد نمــوذج واحــد متفــق علي
ــي  ــرى Aghion وآخــرون )2010( أن الجامعــات الت ــن ي ــي حي ــأداء أفضــل للمؤسســة. ف ــرن ب ــادة جامعــة تقت ــة  لقي العالي

تواجــه اســتقاللية  أكبــر وتنافســية يكــون أداؤهــا أفضــل.

ــة متنوعــة مــن أهمهــا: اإلدارة االســتراتيجية، وإدارة الجــودة  ــات وجــود نمــاذج إداري  ويتضــح مــن خــالل اســتقراء األدبي
ــة. ــادة الهندس ــاس )Benchmarking( أو إدارة إع ــداف، واإلدارة بالقي ــاملة، واإلدارة باأله الش
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ويعــرض الجــدول )1( عناصــر منظــور إدارة مؤسســات التعليــم العالــي موضحــاً خواصــه اإلداريــة ومقارنــاً بيــن المنظــور 
اإلداري القديــم والمنظــور اإلداري الحديــث، ويســتخلص منــه أنــه ال منــاص مــن تحــول مؤسســات التعليــم العالــي مــن المنظــور 
اإلداري القديــم الــى المنظــور اإلداري الجديــد فــي إطــار بلــورة حوكمتهــا. ويشــير)Carnegie, 2009( إلــى أن الحوكمــة هــي 
ــع  ــات صن ــع وإدارة المــوارد، وتشــمل إصــدار السياســات واإلجــراءات، وعملي ــي توزي ــورة عمــل ســلطة منظمــة ف ــة بل كيفي
القــرار، والمراقبــة التــي توجــه فعاليــة المنظمــات، وإذا كان هــدف منظمــة عامــة خدمــة المصالــح العامــة، فــإن تحــول الجامعــة 
إلــى ممارســة نشــاط مؤسســة أعمــال ربحيــة قــد يحــد مــن دورهــا فــي تحقيــق أهدافهــا ذات الصالــح العــام، وعليــه؛ فإنــه يتوجــب 
ــإن الجامعــات الخاصــة أصبحــت جامعــات مختلطــة  ــداً. ومــن جهــة أخــرى، ف ــر تعقي ــدو أكث ــي تب ــا الت ــورة حوكمته إعــادة بل
المهمــات مــن حيــث توفيــر نشــاطات التعلــم والتعليــم، والبحــث العلمــي، والتفاعــل مــع المجتمــع. وعليــه فــإن تباطــؤ إصــدار 
قوانيــن التنظيمــات الحكوميــة الضابطــة للقطــاع، والتغيــرات التحويليــة فــي العمــل األكاديمــي يقــف كعوامــل مخفيــة أمــام التغيــر 

المطلــوب فــي الجهــود الرياديــة ممــا يؤثــر علــى بلــورة الحوكمــة المؤسســية لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة.

كمــا أنــه ال يمكــن تجاهــل االختــالف بيــن الجامعــات فــي تحديــد وتعييــن مســميات مختلــف المناصــب اإلدرايــة العليــا مــن 
مســتوى رئيــس الجامعــة، والرئيــس المستشــار، والمديــر المفــوض، وعميــد الكليــة ونوابهــم التنفذييــن، ومــا يتبــع ذلــك مــن 

تحديــد صالحيــات صنــع القــرارات وتنفيذهــا.

أمــا الجامعــة ذات الفــروع المتعــددة؛ فــإن نظــام حوكمتهــا يتطلــب التنســيق بيــن فروعهــا المتعــددة حيــث تتمتــع باســتقاللية 
ــع  ــات صن ــي عملي ــس ف ــرع الرئي ــى الف ــاً عل ــد أساس ــي يعتم ــرع الجامع ــة. إذ إن الف ــرارات األكاديمي ــع الق ــي صن ــبية ف نس

ــس. ــرع الرئي ــرع الجامعــي مجموعــة برامــج مطروحــة أساســاً بالف ــا يطــرح الف ــة، وعــادة م ــرارات األكاديمي الق

ثقافة المنظمة واألداء
تؤكــد الدراســات علــى أهميــة االقتــران بيــن ثقافــة المنظمــة وأدائهــا، ويركــز )Douglas, 2010( علــى أن أقــوى مكونــات 
ثقافــة المنظمــة تتمثــل فــي المعتقــدات ومواقــف موظفــي المنظمــة. ويذهــب بعيــداً حيــن يذكــر أن فهــم وإدراك هــذه المعتقــدات 

والمواقــف يســهل فهــم ثقافــة المنظمــة وأدائهــا التنظيمــي.

ــم  ــمل: تصمي ــدة تش ــرات ع ــالل متغي ــن خ ــون م ــة يك ــة المبدئي ــر الثقاف ــرى )Dewitt, 2001( أن تغيّ ــر ي ــب آخ ــن جان م
ــرارات، وحجــم المنظمــة.  ــع الق ــة صن ــة المنظمــة، وكيفي ــة، وهيكل ــادة االداري المنظمــة، وتجــارب المنظمــة، وأســلوب القي

ــدى تنافســيتها بالســوق. ــة وم ــة للمنظم ــة الداخلي ــر بالنزاه ــة يتأث ــر الثقاف ــى أن تطوي ــة إل إضاف

ــة  ــا اليومي ــة أعماله ــة لمواجه ــادة المنظم ــي وقي ــدات لموظف ــم والمعتق ــة القي ــدد مســتوى تفاعــل منظوم ــة تح ــة المنظم فثقاف
ومشــكالتها وفرصهــا المتاحــة. بــل يــرى )Mowat, 2002( إن ثقافــة المنظمــة تعكــس شــخصية المنظمــة.  فثقافــة المنظمــة 
ال تتمثــل فــي مثاليــة الرســالة والرؤيــة التــي بمقتضاهــا تحقــق المنظمــة أهدافهــا ومقاصدهــا، وإنمــا ينبغــي لثقافــة المنظمــة أن 
تعكــس الممارســات اليوميــة، والتواصــل، والســلوك، والقيــم، والمعتقــدات التــي يتشــارك فيهــا أو يتقاســمها أفــراد المنظمــة.

ــده علــى أن قيــم ومعتقــدات ثقافــة المنظمــة يكــون لهــا مجتمعــة تأثيــر قــوي علــى  ويعلــل )Douglas, 2010(  ذلــك بتأكي
جميــع المنخرطيــن فيهــا. وتعــد هــذه القيــم والمعتقــدات مؤثــرات خفيــة، مــع ضــرورة التنويــه إلــى أن تحســين أداء وربحيــة 

المنظمــة يرتبــط أساســاً بمــا تملكــه هــذه المنظمــة مــن قيــم ومعتقــدات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بأدبيــات أداء المنظمــة، فهنــاك اتجاهــان بحثيــان همــا: االتجــاه األول: الــذي يركــز علــى الوجهــة االقتصاديــة 
والعوامــل االقتصاديــة المؤثــرة فــي أداء المنظمــة وأهمهــا:

هيكلة السوق أو الصناعة التي تنشط بها المنظمة.. 1
قياس القوة السوقية للمنظمة نسبة إلى منافسيها.. 2
نوعية الموارد )البشرية وغير البشرية( للمنظمة.. 3

: )Chien, 2004( أما االتجاه الثاني فيتبنى االتجاه السلوكي واالجتماعي مركزاً على العوامل التالية وفق ما يرى
أسلوب القيادة.. 1
ثقافة المنظمة.. 2
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حوكمة اجلامعات: نهج إدارة املخاطر

الوصف الوظيفي.. 3
نظام الحوافز.. 4
سياسة وإجراءات الموارد البشرية.. 5

ــر  ــن تأثي ــة م ــر فعالي ــة أكث ــى أداء المنظم ــي عل ــلوكي واالجتماع ــاه الس ــل االتج ــر عوام ــات أن تأثي ــم الدراس ــد معظ وتؤك
ــة. ــل االقتصادي العوام

ثقافة المؤسسة الجامعية  
ال يمكــن إغفــال دور ثقافــة المنظمــة فــي تشــخيص عالقــات العمــل، وآليــات العمــل، وطبيعــة صنــع القــرارات، وطــرق تقديــم 
الحلــول لمشــكالت المنظمــة. وفــي إطــار مؤسســات التعليــم العالــي توجــد أطــراف متعــددة لصياغــة ثقافتهــا؛ حيــث إن كل 

طــرف يســهم بمؤثــرات عناصــر ثقافتــه، لذلــك ينبغــي إعطــاء عنايــة خاصــة لتحديــد معالــم ثقافــة مؤسســة جامعيــة.

ــرى.  ــات األخ ــة المنظم ــن ثقاف ــزه ع ــدة تمي ــة فري ــز بثقاف ــي يتمي ــرم الجامع ــرى )Kezar and Eckel, 2002( أن الح ي
وتتضمــن الثقافــة التنظيميــة للحــرم الجامعــي منظومــة مــن التقاليــد، والعــادات، والســلوكيات، والمواقــف، والقيــم لجميــع ذوي 
المصالــح المرتبطــة بالجامعــة )Stakeholders( . كمــا أن هنالــك دوراً بــارزاً لرجــال القيــادة ورجــال اإلدارة فــي صياغــة 

الثقافــة التنظيميــة للجامعــة أو المؤسســة التعليميــة.

وقــد أثــرت مجموعــة مــن العوامــل تأثيــراً كبيــراً فــي إعــادة صياغــة التعليــم العالــي، لعــل مــن أهمهــا التطــور فــي قطــاع 
تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات، والتحــول مــن منظــور التعليــم والتدريــس إلــى منظــور التعلــم فــي صناعــة التعليــم، إلــى 
جانــب عمليــة تدويــل التعليــم المصاحــب لظاهــرة العولمــة، ومســاهمة القطــاع الخــاص فــي توفيــر التعليــم إلــى جانــب القطــاع 

العــام، والتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية.

ــادات  ــم والقواعــد والع ــار القي ــة المؤسســات األخــرى باعتب ــز عــن ثقاف ــة تتمي ــة الجامع ــإن ثقاف ــق )Salonda, 2008(، ف ووف
والتقاليــد التــي تتقاســمها جميــع الجامعــات، مثــل: احتفــاالت التخــرج، ونشــاطات اليــوم المفتــوح وغيرها مــن النشــاطات الجامعية.

ــة للقيــم  ــاً لثقافــة الجامعــة حيــث يقــرران بأنهــا تقاســم مجموعــة تبادلي ويقــدم كل مــن )Kuhn and Whitt, 1998( تعريف
والقواعــد والممارســات والمعتقــدات التــي توجــه ســلوك األفــراد والجماعــات بالجامعــة، والتــي تشــكل إطــاراً مرجعيــاً لتفســير 
دالالت األحــداث والممارســات داخــل الحــرم الجامعــي وخارجــه، ويؤكــدان أن ثقافــة الجامعــة تنبــع مــن ثالثــة مصــادر هــي: 
المعتقــدات والقيــم، والحوافــز ودوافــع مؤسســي الجامعــة، وتجــارب التعلــم. وتتعــرض هــذه المصــادر للتغييــر والتطويــر مــع 

مختلــف التعيينــات المســتحدثة لرجــال القيــادة، ورجــال اإلدارة، أو أي عضــو جديــد يلتحــق بالجامعــة. 

وينبغــي اإلشــارة هنــا إلــى أهميــة عالقــات  التفاعــل والتواصــل بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن جهــة، وتلــك العالقــات بيــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس وجمهــور الطلبــة، وتلــك التــي تربطهــم جميعــاً مــع اإلدارة والقيــادة العليــا للجامعــة مــن جهــة أخــرى.

ويميــز )Sporn, 2001( بيــن نوعيــن مــن الثقافــة التنظيميــة للجامعــة: القويــة والضعيفــة. فالثقافــة التنظيميــة القويــة تتميــز 
ــم  ــذه القي ــد به ــزام والتقي ــن بااللت ــس والموظفي ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــة، ورغب ــلوك المنضبط ــد الس ــم، وقواع ــم القي بتقاس
ــة قواعــد  ــاب القواعــد، ومخالف ــم، وغي ــم القي ــى أه ــالف عل ــة باالخت ــة الضعيف ــة التنظيمي ــز الثقاف ــن تتمي ــي حي والقواعــد. ف
الســلوك، ســواء المدونــة وغيــر المدونــة منهــا. ووفقــاً لـــ )Bartell, 2003(، فــإن الثقافــة التنظيميــة القويــة تتجــاوز مناقشــة 
وجهــات النظــر المختلفــة وإثرائهــا إلــى العمــل علــى تشــجيعها بغيــة تحســين آليــات صنــع القــرار وتحــدي المشــكالت. ومــن 
هــذا المنظــور، فــإن الثقافــة القويــة ال تنتــج تجانســاً فــي وجهــات النظــر فــي إطــار الثقافــة التنظيميــة للمؤسســة، وإنمــا تعكــس 

اســتقرار وتطابــق الثقافــة وشــدة تقاســم التجــارب المشــتركة.

ــم  ــى  مؤسســات التعلي ــي تحــدد حوكمــة الجامعــة، أضحــى لزامــاً عل ــة الت ــة للمؤسســة الجامعي ــة التنظيمي وفــي إطــار الثقاف
العالــي بالوطــن العربــي أن تواجــه مختلــف المخاطــر التــي تحفهــا مــع  الوضــع الحالــي لصناعــة التعليــم العالــي المشــهود 
ــة  ــة وإعــادة صياغــة حوكمــة مؤسســاتنا التعليمي ــا التعليمي ــاره لضــرورة تبنــي إصالحــات لنظمن ــذي امتــدت آث ــاً؛ وال عالمي

عامــة كانــت أو خاصــة أو مختلطــة.
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الرفاعي، بلعربي، أبوراشد

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

الوضع الحالي للتعليم العالي في العالم العربي
بالرغــم مــن الجهــود واالســتثمارات الكبيــرة والمتعــددة التــي انتهجتهــا حكومــات الــدول العربيــة ومؤسســات القطــاع الخــاص 
مــن أجــل النهــوض بجــودة التعليــم العالــي، إال أنــه يالحــظ أن جــودة التعليــم العالــي لمعظــم المؤسســات التعليميــة فــي العالــم 

العربــي ال تــزال متأخــرة مقارنــة مــع الــدول المتقدمــة. 
فلم تنفرد نظم التعليم العالي العربي بميزاتها الخاصة ولم يطور نظام اعتماد جودة تعليم عالي محدد يشار إليه.

 ويلحــظ المتابــع لألنظمــة التعليميــة أن معظــم الــدول الناجحــة فــي هــذا المضمــار قــد طــورت أنظمــة عقالنيــة باســتراتيجية 
ذات أهــداف طويلــة المــدى تتجــذر مــن ثقافــة تلــك البلــدان بغيــة تحقيــق حاجيــات ومتطلبــات مجتمعاتهــم. ويتــم ذلــك وفــق 
مخطــط لمختلــف برامــج الجامعــات وسياســاتها وإجراءاتهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف التحديــات التــي تجابههــا. فــي 
حيــن اقتصــر كل نظــام تعليمــي بالبلــدان العربيــة إلــى تطويــر نظامــه التعليمــي العالــي الخــاص بــه، والــذي ظــل عرضــة 
للتغيــر وفــق ميــول وأفضليــات القائميــن علــى منظومــة التعليــم العالــي، أو وفــق االتجــاه السياســي المنشــود، أو عنــد تقليــص 
الموازنــة. وهــذا التعــدد فــي أنظمــة التعليــم العالــي العربيــة أســهم فــي ضعــف تحديــد هويــة المنظمــة التعليميــة، وأثمــر عــن 

ضعــف نزاهــة التعليــم ممــا انعكــس علــى ضحالــة نوعيــة وجــودة التعليــم العالــي.

ــة أن تحــدد صــورة واضحــة عــن  ــدان العربي ــى البل ــح لزامــاً عل ــه أصب وكمــا يــرى )Sabri and El Refae )2007، فإن
نوعيــة التعليــم المــراد إقامتــه بمجتمعاتهــم، وتحديــد سياســات وإجــرءات واضحــة المعالــم لتطويــر البرامــج، ليــس فقــط لرفــد 
ــة  ــة التربوي ــم تكامــل المؤسســات التعليمي ــث يت ــة بحي ــع المراحــل التعليمي ــة المتوخــاة؛ وإنمــا لتشــمل جمي األهــداف التعليمي

للتعليــم المبكــر ومؤسســات التعليــم العالــي فــي إطــار نظــام تعليمــي موحــد.

ــة  ــارات الالزم ــة والمه ــة العلمي ــالك المعرف ــي امت ــن ف ــي تكم ــي، والت ــي العرب ــم العال ــات التعلي ــاءة مخرج ــان كف إن ضم
لمتطلبــات ســوق العمــل، يتطلــب تطويــر منظومــة تعليــم عربيــة تتميــز بإشــباعها بقيــم مشــتركة، وتنهــج معالــم سياســة بحــث 
علمــي وتجديــد وابتــكار، ويقــع العــبء األكبــر لصياغــة هــذه المنظومــة التعليميــة علــى أنظمــة حوكمــة الجامعــة ومــا تتبنــاه 

مــن تصــور لثقافــة المؤسســة الجامعيــة.

ولتكويــن رؤيــة عربيــة موحــدة حــول حوكمــة التعليــم العالــي، ال بــد مــن بيــان بعــض الخصائــص المشــتركة والتحديــات التــي 
ينبغــي مواجهتهــا والتــي تتمثــل فــي:

أوالً: ثمــة نزعــة شــبابية تغمــر ســكان العالــم العربــي، إذ إن )%70-%60( مــن ســكان العالــم العربــي تقــل أعمارهــم عــن 
)35( ســنة.

ثانياً: هذه الفئة الشابة من مواليد التسعينيات لديهم طموحات لفرص العمل الدولية.

ثالثاً: ال يمكن تجاهل تغير منظومة القيم والمعتقدات عند هذه الفئة من الشباب.

رابعــاً: تعــد معظــم معاييــر جــودة التعليــم العالــي لمعظــم البلــدان العربيــة دون مســتوى معاييــر الجــودة الدوليــة، إال أن الطلــب 
علــى صيــغ التعليــم الدولــي فــي تصاعــد بالبلــدان العربيــة.

ــاد  ــة االعتم ــف أنظم ــن مختل ــات والتصــورات واإلجــراءات بي ــادل المعلوم ــل مشــتركة وتب ــات عم ــة عالق ــم إقام ــم يت إذا ل
وجــودة التعليــم المحليــة والدوليــة، فــإن قضيــة الوعــي باختــالف الثقافــات المحليــة والممارســات التعليميــة التربويــة قــد تــؤدي 

إلــى تحديــات جوهريــة بالنســبة للفئــة العمريــة الشــابة بالوطــن العربــي. وتتمثــل أهــم هــذه التحديــات فــي:
تزايد معدل نمو الطلب على التعليم العالي.. 1
انخفاض نسب تمويل التعليم العالي.. 2
عزلة مؤسسات التعليم العالي عن محيط تعايشها.. 3
تدني جودة التعليم العالي والبحث العلمي.. 4
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غياب التكامل بين مختلف أطوار التعليم والتربية.. 5
تفشي نظم حوكمة وإدارة تقليدية بمؤسسات التعليم العالي.. 6
غياب رؤية ورسالة واضحة محددة لسياسات وإجرءات منظومة التعليم العالي.. 7
غياب الجهود الجادة للتفاعل والشراكة مع تطور األنظمة التعليمية الدولية والمؤسسات التعليمية المشهود لها.. 8

تدويل التعليم العالي
ــة  ــن االســتثمارات المجدي ــي ضم ــم العال ــال مؤسســات التعلي ــث ظهــرت إدارة أعم ــة حي ــي بضاعــة دولي ــم العال غــدا التعلي
والمغريــة، وتظهــر المؤشــرات أن عمليــة تدويــل التعليــم العالــي آخــذة اتجاههــا التصاعــدي خــالل الســنوات القادمــة. وبــرزت 
الرياديــة فــي تدويــل التعليــم العالــي مــن قبــل المؤسســات التعليميــة األمريكيــة واألوروبيــة وذلــك مــن خــالل فتــح فــروع لهــا 
خــارج بلدانهــا وفــق نظــام تعليمــي تــام أو جزئــي، وبخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. كمــا ال يمكــن تجاهــل دخــول النظــم 
التعليميــة لثلــة الــدول الصاعــدة الجديــدة كالصيــن والهنــد ســوق المنافســة الدوليــة للتعليــم العالــي، كمــا يشــهد لذلــك فتــح فــروع 

لهــا فــي دول الخليــج العربــي.

وتوضــح أدبيــات تدويــل التعليــم العالــي، أن مؤسســات التعليــم العالــي ال تســعى إلــى التدويــل ألســباب ماليــة فقــط، ففــي حالــة 
الــدول األوروبيــة، فــإن أهــم أســباب تدويــل التعليــم العالــي ترجــع إلــى مــا شــهدته هــذه الــدول مــن انتشــار واســع لمعاهدهــا 
التعليميــة مــن أجــل معايشــة تقليــص تمويــل التعليــم العالــي فيهــا ومواجهــة تفاقــم شــيخوخة مجتمعاتهــا، حيــث لجــأت إلــى 

التوســع فــي انتشــارها إلــى بلــدان ذات كثافــة ســكانية عاليــة وطلــب متزايــد علــى التعليــم العالــي.

ويتمثــل نشــاط عمليــة تدويــل التعليــم العالــي فــي توفيــر برامــج تعليميــة خــارج حــدود البلــدان وذلــك لضمــان التحــاق الطلبــة 
ــادل  ــي، وتب ــق دول ــم، واكتســاب مهــارات ذات أف ــات المتعــددة، وتحســين جــودة التعلّ ــم بالثقاف ــة وإلمامه ــا الخارجي بفروعه

الثقافــات، وتحســين برامــج اللغــات األجنبيــة.

وترجع معظم األسباب التي أدت بمؤسسات التعليم العالي األجنبية إلى فتح فروع لها في منطقة الشرق األوسط إلى:

ــة  ــة المحلي ــة المؤسســات التعليمي ــي ونقــص عــدد ونوعي ــم العال ــب شــهادات التعلي ــى طل ــال عل ــد واإلقب ــو المتزاي أوالً: النم
ــاء هــذا الطلــب. إليف

ثانيــاً: نقــص تمويــل المؤسســات التعليميــة فــي بلدانهــا ممــا أثّــر علــى مشــاريعها التوســعية وتطورهــا، فاختــارت فرصــة 
ــد تطورهــا األكاديمــي واســتدامتها.  متاحــة لمصــدر تمويلهــا بالتوســع خــارح بلدانهــا لرف

ثالثــاً: نقــص عــدد الطلبــة الراغبيــن فــي الســفر إلــى الخــارج وتحديــداً إلــى أوروبــا وأمريــكا نظــراً للصعوبــات والقيــود التــي 
وضعتهــا هــذه البلــدان للحصــول علــى تأشــيرات الدخــول إليهــا، إضافــة إلــى عــزوف شــريحة طالبيــة عــن الســفر للدراســة 
لظــروف ثقافيــة - اجتماعيــة خاصــة بالرغــم مــن رغبــة قويــة لديهــم لطلــب شــهادات التعليــم العالــي، وفــي ظــل ذلــك بــادرت 
بعــض الجامعــات األجنبيــة ذات الســمعة المرموقــة بفتــح فــروع لهــا لتلبيــة هــذا الطلــب وبخاصــة فــي بلــدان الخليــج العربــي 

التــي تشــهد نمــواً اقتصاديــاً قويــا،ً وتوفــر قــدرة شــرائية، ورغبــة فــي التعليــم مــن قبــل مواطنــي وقاطنــي هــذه البلــدان.

رابعــاً: الســعي إلــى كســب تدفــق نقــدي، إذ اســتفادت هــذه المؤسســات مــن مزايــا نظــام خــاٍل مــن الضريبــة ممــا كان لــه أثــر 
فــي تحســين فــرص اســتثماراتها الخارجيــة.

وأنتجــت عمليــة تدويــل التعليــم العالــي ســوقاً دوليــاً متناميــاً لمختلــف نشــاطات الحركــة األكاديميــة الدوليــة ســواء مــن حيــث 
تدويــل البرامــج التعليميــة، وتوفيــر حريــة حركــة المعنييــن بالمهنــة األكاديميــة، فبــرزت صناعــة تعليــم دولــي امتــد تأثيرهــا 
إلــى مؤسســات التعليــم العالــي الربحيــة حتــى اعتبــرت مــن بضاعــة التبــادل التجــاري الحــر؛ وتحــّول مــن كونــه ســلعة عامــة 
إلــى اعتبــاره ســلعة خاصــة. ممــا دعــا منظمــة التجــارة الحــرة إلــى العمــل علــى تطويــر نظــام رقابــة لحركــة التجــارة الدوليــة 
ــم  ــول إن معظــم مؤسســات التعلي ــة الق ــن األهمي ــن مفاوضــات. )GATS( وم ــة كجــزء م ــه المختلف ــم وخدمات لقطــاع التعلي
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العالــي الدولــي مؤسســات ربحيــة، تتســم رســوم الدراســة فيهــا بأنهــا رســوم باهظــة التكلفــة.

ــع  ــراكة م ــا أو بالش ــارج بلدانه ــي خ ــم العال ــات التعلي ــروع لمؤسس ــة ف ــى إقام ــي عل ــم العال ــل التعلي ــة تدوي ــدت حرك واعتم
مؤسســات أو منظمــات تعليميــة محليــة، وترجــع معظــم البرامــج المســيطرة إلــى برامــج الجامعــات األمريكيــة، والبريطانيــة، 
ــي  ــم العال ــل التعلي ــى تدوي ــة إل ــر الربحي ــة غي ــت بعــض المؤسســات التعليمي ــة، والفرنســية، واالســترالية. كمــا عمل واأللماني

بهــدف تحســين البحــث العلمــي، وســعة المعرفــة، ولزيــادة الوعــي والفهــم للتنــوع الثقافــي بيــن األمــم.

ــة  ــات األمريكي ــن الجامع ــر م ــت كثي ــث فتح ــي، حي ــم العال ــل التعلي ــاطات تدوي ــة لنش ــة جاذب ــة منطق ــة العربي ــد المنطق وتع
ــن،  ــة الســعودية، ومصــر، والبحري ــة العربي ــة المتحــدة، وقطــر، والممكل ــارات العربي ــة اإلم ــا بدول ــة فروعــاً له واألوروبي

وعمــان، واألردن، وغيرهــا.

وليــس بخفــي أن المجتمعــات العربيــة تشــهد منظومــة ســلوكيات جديــدة لــدى فئــة الشــباب فيهــا وبخاصــة مواليــد التســعينيات، 
ذلــك الجيــل الــذي يتمتــع بأفــق كونــي جديــد، ويرغــب فــي الهجــرة، وينشــد وظيفــة ذات إمتــداد دولــي. إضافــة إلــى التغيــرات 
المشــهودة فــي صناعــة التعليــم العالــي الدولــي مــن حيــث االنتشــار والتنــوع والخصخصــة، وهــذا يتطلــب االهتمــام بجــودة 
التعليــم، وتطويــر معاييــر اعتمــاده، وإجراءاتــه، وتقييــم مخرجاتــه التعليميــة، واكتســاب خبراتــه ومهاراتــه التواصليــة مــن 

أجــل تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات جيــل القــرن الجديــد.

وفــي إطــار تدويــل التعليــم العالــي، قامــت معظــم الــدول الغربيــة باعتمــاد معاييــر اعتمــاد أنظمتهــا للتعليــم العالــي المحليــة خــارج 
حــدود بلدانهــا كمرجعيــة لقيــاس جــودة التعليــم العالــي. فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وفيمــا يتعلــق بتعليــم كليــات األعمــال، 
فــإن أهــّم هيئــات االعتمــاد الدولــي المتعــارف عليهــا والتــي تنشــدها معظــم مؤسســات التعليــم العالــي هــي هيئــة تطويــر كليــات 

.)AMBA( ومنظمــة ماجســتير إدارة األعمــال ،)EQUIS( ونظــام تحســين الجــودة األوروبــي ،)AACSB( األعمــال

ومــن الجديــر ذكــره أن هنالــك مجموعــة مــن اإليجابيــات التــي تكتســبها مؤسســات التعليــم العالــي المحليــة المعتمــدة مــن قبــل 
: Sabri and El-Refa )2006( منظمــات االعتمــاد الدوليــة وأهمهــا وفــق

االعتمــاد الدولــي الــذي يوفــر للمؤسســة التعليميــة اعترافــاً دوليــاً، ويعمــل علــى تحســين ســمعتها التعليميــة وتصنيفهــا . 1
المحلــي أو الدولــي.

مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور الطلبــة، فــإن االعتمــاد الدولــي يوفــر ضمانــاً واطمئنانــاً لهــم مــن حيــث جــودة التعليــم . 2
ــاً. ــة الملتحقيــن بالمؤسســات المعتمــدة دولي للبرامــج األكاديميــة، وحســن الخدمــات الجامعيــة ومرافقهــا للطلب

ــن . 3 ــاً لجــودة وضمــان تكوي ــاً يعــد مؤشــراً إيجابي ــة دولي ــاد مؤسســة تعليمي ــإن اعتم ــاب العمــل، ف مــن وجهــة نظــر أرب
الخريجيــن باعتبارهــم موظفــي منشــآت أربــاب العمــل المســتقبليين، وبخاصــة فــي حالــة قيــام منشــآت أربــاب العمــل 

ــن بهــذه المؤسســات. ــل الرســوم الدراســية لطلبتهــم الملتحقي بتموي
مــن وجهــة نظــر الحكومــات المحليــة، فــإن حصــول مؤسســة تعليــم عالــي علــى اعتمــاد دولــي يوفــر ارتياحــاً واعتــزازاً . 4

بحســن جــودة التعليــم العالــي، ومــدى صالحيــة البرامــج التعليميــة المطروحــة لمواطنيهــم.

الحوكمة وتحليل المخاطرة
ــم  ــة التجــارة فــي قطــاع التعلي ــم مــن أجــل انتهــاز فــرص حري ــى تدويــل التعلي ــادرت إل ــد ب ــة ق إذا كانــت الجامعــات األجنبي
ــدول العربيــة، التــي أضحــت ســوقاً لهــذه البضاعــة، أن تخطــط اســتراتيجياً لمســتقبل قطــاع  العالــي، فإنــه يتوجــب علــى ال

ــد والنمــو المتســارع. ــغ بالتعقي ــذي يصطب ــي ال ــم العال التعلي

ــم،  ــة ببلدانه ــة للطلب ــم عالي ــودة تعلي ــر ج ــي توفي ــويقية ف ــكار تس ــن أف ــه م ــا روج ل ــم مم ــي وبالرغ ــم العال ــل التعلي إن تدوي
واالعتمــاد علــى ســمعة الجامعــات المرموقــة، واســتقطاب جمهــور طلبــة مــن نوعيــة الطلبــة المســتقطبين بالمؤسســة األم، 
وتقبــل الحكومــات الوطنيــة لمثــل هــذه المشــاريع لتحســين جــودة التعليــم، نقــول إنــه وبالرغــم مــن كل ذلــك إال أن فكــرة تدويــل 

مؤسســات التعليــم العالــي لــم ترتــق إلــى المســتوى المطلــوب.
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إذ واجهــت تلــك المؤسســات صعوبــات فــي حركــة الــكادر األكاديمــي المؤهــل والراغــب فــي االنتقــال إلــى بلــدان الفــروع 
ــان  ــي بضم ــم العال ــودة التعلي ــدف ج ــإن ه ــه ف ــة اإلدارة، وعلي ــزات وموازن ــة التجهي ــاع تكلف ــى ارتف ــة إل ــتجدة، إضاف المس
ــودة  ــر الج ــع معايي ــاوى م ــي ال يتس ــتوى تعليم ــة مس ــات الدولي ــض الجامع ــت بع ــق، إذ قدم ــم يتحق ــة ل ــة دولي ــتقبل مهن مس
المتعــارف عليهــا فــي بلدانهــا. بــل إن الجامعــات التــي عملــت علــى فتــح فــروع لهــا خــارج حدودهــا، وجــدت المفارقــة بيــن 
مــا توفــره داخــل بلدانهــا وخارجهــا، إذ اختلفــت مســتويات الجــودة فــي التعليــم ولــم تحقــق ذات المســتوى مــن الجــودة فــي 
فروعهــا الخارجيــة، ممــا دعــا بعضهــا إلــى إغــالق فرعهــا الخارجــي تفاديــاً لتدهــور ســمعة الجامعــة المكتســبة، فــي حيــن 

أبقــت بعضهــا فرعهــا مفتوحــاً متحديــة فــي ذلــك مخاطــرة الحفــاظ علــى ســمعتها.

ــة ذات  ــول الطلب ــر سياســة قب ــي معايي ــل ف ــا تتمث ــروع الجامعــات خــارح حــدود بلدانه وظهــرت مشــكلة أخــرى واجهتهــا ف
ــة  ــة بالجامعــة األم ال تتماشــى مــع اســتقطاب الطلب ــول الصعب ــدة. إذ أدركــت هــذه الجامعــات أن شــروط القب الشــروط المقي
بالفــرع خــارج الحــدود؛ ممــا اضطرهــا إلــى التخفيــف مــن تلــك الشــروط المقيــدة بالفــرع التابــع، فانعكــس ذلــك علــى ضعــف 
ــم العالــي بالفــرع، أو البقــاء علــى نفــس شــروط القبــول بالفــرع األم ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي عــدد قبــول  ــة التعلي نوعي
الطلبــة وتدنــي مداخلهــا، فلجــأت بعــض الجامعــات إلــى اغــالق فرعهــا أو إبقائــه مفتوحــاً فــي مواجهــة هــذه المعادلــة الشــائكة 

.Dearden et al.)2002(

إن غيــاب هيئــة رقابــة جــودة التعليــم العالــي بالــدول المســتقطبة لفــروع الجامعــات المرموقــة قــد يجعلهــا فريســة للبرامــج 
ــن. ــة المحليي ــي يتكبدهــا الطلب ــة الرســوم الدراســية الت ــاع تكلف ــة بالرغــم مــن ارتف ــة المتدني ــة ذات النوعي األكاديمي

ــي وبخاصــة خــالل العشــرين ســنة  ــم العال ــداً لنشــوء مؤسســات التعلي ــة نمــواً متزاي ــدان العربي ــى جانــب هــذا شــهدت البل إل
ــى: ــة، ويعــزى أســباب ظهــور هــذه المؤسســات إل الماضي

أوالً: حمى ظاهرة الخصخصة التي صاحبت التحول إلى أنظمة اقتصاد السوق الحر بداية التسعينيات.

ثانيــاً: تزايــد الطلــب علــى التعليــم العالــي نتيجــة ارتفــاع الوعــي المجتمعــي بضــرورة التعلــم لتحســين مســتوى المعيشــة مــن 
خــالل الحصــول علــى وظيفــة مناســبة، وارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني بالبلــدان العربيــة.

ــة  ــن مــن الثانوي ــى اســتيعاب أعــداد الخريجي ــة العامــة وعــدم قدرتهــا عل ــة للمؤسســات التعليمي ــة التحتي ــاً: ضعــف البني ثالث
العامــة، وتدنــي التمويــل لقطــاع التعليــم العالــي العــام، واتبــاع سياســة شــروط القبــول وفــق المعــدالت، ممــا اضطــر وزارات 
التعليــم العالــي إلــى الســماح بالترخيــص للجامعــات الخاصــة بغيــة اســتقطاب بقيــة الطلبــة الذيــن لــم يســتوفوا شــروط القبــول 

بمؤسســات التعليــم العالــي العامــة.

إن تجربــة مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة بالعالــم العربــي عايشــت فتــرة صعبــة منــذ بدايــة ظهورهــا، إذ كانــت النظــرة 
التــي عرفــت بهــا هــذه المؤسســات أنهــا مؤسســات ربحيــة ال تأخــذ التكويــن األكاديمــي الجــاد للطالــب باالعتبــار واالهتمــام 
ــن كان  ــن للمؤسســات الذي ــة بعــض المالكي ــى طبيع ــك إل ــد يرجــع ذل ــيئة. وق ــى وســمها بالســمعة الس ــا أدى إل ــن، مم الكافيي
ينقصهــم التكويــن األكاديمــي، وظلــت طموحاتهــم مرتبطــة بالجانــب االســتثماري للمشــروع، أو توظيــف المؤسســة التعليميــة 

كاســتثمار اجتماعــي يعــزز موقــف مكانتهــم االجتماعيــة.

ــي  ــكالت الت ــن المش ــراً م ــت كثي ــات )Asymmetric Information( بين ــن المعلوم ــات تباي ــان أدبي ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
ــكلة  ــص مش ــي تخ ــل )Principal-Agent Problem( الت ــك - العمي ــكلة المال ــا: مش ــرة، أهمه ــذه الظاه ــن ه ــت ع نجم
ــه الخاصــة  ــة نظرت ــم الخاصــة. فلصاحــب الملكي ــة ورجــال إدارة مؤسســات التعلي ــح بيــن أصحــاب الملكي تضــارب المصال
للمؤسســة تتمثــل فــي الجانــب الربحــي كأداء لمشــروع ناجــح، وحتــى يتســنى لــه ذلــك قــد يحجــم عــن توظيــف مــوارد بشــرية 
ذات مؤهــالت عاليــة، أو يتفــادى اقتنــاء تجهيــزات باهظــة التكلفــة، ويتــم ذلــك علــى حســاب نوعيــة التعليــم المعطــى وتدنــي 
الخدمــات الجامعيــة المقدمــة بالمؤسســة، إضافــة إلــى تحيــز صاحــب الملكيــة فــي سياســة التوظيــف. فــي حيــن يســعى رجــال 
اإلدارة الجــادون إلــى تحســين نوعيــة التعليــم وجودتــه، وهــذا يتطلــب االســتثمار فــي مــوارد بشــرية فائقــة التأهيــل، وبنيــة 
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تحتيــة مميــزة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتجهيــزات قاعــات المختبــرات المختلفــة، والخدمــات الجامعيــة المطلوبــة. وهــذا بــدوره 
يضــع علــى كاهــل المؤســس تكاليــف باهظــة تقلــل مــن فائدتــه الربحيــة. فنشــدان جــودة تعليــم عاليــة مــن قبــل رجــال اإلدارة ال 
يتوافــق مــع هــدف الربحيــة ألصحــاب الملكيــة، عنذئــذ يكمــن الحــل فــي اختيــار أصحــاب الملكيــة إلدارة تــؤدي دوراً صوريــاً 

يرضــى عنــه أصحــاب الملكيــة.

إن الرؤيــة التــي تركــز علــى تحديــد االتجــاه االســتثماري الربحــي إلدارة مؤسســة تعليــم عــاٍل قــد تغيــر مــن المبــادئ األساســية 
التــي تحكــم الجامعة.

ــي بأهــداف  ــم دول ــرة الحجــم ذات تعلي ــى إنشــاء مؤسســات كبي ــك نزعــة صاعــدة تعمــل عل ــرى )Mok )2003 أن هنال وي
ــات المرتبطــة بالتنــوع والتالقــح الثقافــي فــي  ــر تســاؤالت تخــص التحدي ــة. إن تنامــي نشــاطات هــذه المؤسســات يثي تجاري

ــم. ــم والتعلي ــات التعلّ ــة، وجــودة عملي ــر األكاديمي ــم، والمعايي ــم، ولغــة التدريــس والتعلّ ــة والقي ــا الثقاف إطــار مناقشــة قضاي

وأخيــراً، فــإن شــدة المنافســة الســائدة فــي ســوق التعليــم العالــي المــدّول قــد جلــب ضغوطــات قويــة علــى مؤسســات التعليــم 
المعنيــة لكســب وضمــان مكانتهــا الســوقية، األمــر الــذي قــد يقلــل مــن حــس ويقظــة المؤسســة التعليميــة عنــد تقييــم صالحيــة 

وجــدوى البرامــج األكاديميــة الممنوحــة بالفــروع خــارج حدودهــا.

الخاتمة
إن عمليــة حوكمــة مؤسســة تعليــم عــاٍل عربيــة تواجــه تحديــات جمــة فيمــا يتعلــق برفــع أدائهــا، إذ إن الجامعــات المعاصــرة 
تواجــه تنافســية شــديدة ســواء علــى مســتوى المحيــط المحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي، مــن حيــث اســتقطاب الطلبــة والتمويــل 
وتحســين ضمــان جــودة التعليــم. إال أنــه مــن األهميــة بمــكان، فهــم المحيــط الــذي تنشــط بــه المؤسســة التعليميــة حتــى يتســنى 
ــا أن  لهــا تحديــد رؤيــة ورســالة حوكمتهــا وفــق معتقــدات وقيــم وبنــود منهــاج ســلوكي لثقافــة المنظمــة. فعلــى اإلدارة العلي
ــي واإلداري  ــكادر األكاديم ــتويات ال ــف مس ــى مختل ــة عل ــة التعليمي ــة المؤسس ــة حوكم ــر ثقاف ــوات االتصــال لنش تطــور قن

وجمهــور الطلبــة. 

يتعيــن علــى مؤسســات التعليــم العالــي العربيــة أن تطــور نظــام حوكمتهــا لتضبــط تحقيــق معاييــر االعتمــاد المحلــي الــذي 
ــق  ــى جانــب تحقي ــي مــن جهــة، إل ــي يتطلبهــا المجتمــع المحل ــاءات الت ــم والشــروط والكف ــق منظومــة مــن القي ــب تحقي يتطل

معاييــر االعتمــاد الدولــي مــن جهــة أخــرى.
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الملخص
ــي بعــض  ــه، إذ أوجــب ف ــوم علي ــي للمحك ــا المشــرع اإلمارات ــي قرره ــات الت ــم الضمان ــن أه ــة م ــذ العقوب ــل تنفي ــد تأجي يُع
الحــاالت وأجــاز فــي حــاالت أخــرى تأجيــل تنفيــذ العقوبــة رغــم تمتــع الحكــم الجزائــي بالقــوة التنفيذيــة، ومــن ثــم اللجــوء إلــى 
تنفيذهــا عنــد زوال ســبب التأجيــل، وذلــك للعديــد مــن االعتبــارات منهــا مــا يتعلــق برعايــة حقــوق المحكــوم عليهــم، ومنهــا 

مــا يتعلــق برعايــة الصالــح العــام.

وفــي ســبيل تحقيــق هــدف البحــث وهــو التعــّرف علــى حــاالت تأجيــل تنفيــذ العقوبــة التــي نــص عليهــا المشــرع اإلماراتــي، 
ــة مباحــث،  ــى ثالث ــم تقســيم البحــث إل ــد ت ــي، فق ــن المشــرعين المصــري واألردن ــه وبي ــن بين ــق والتباي ــان نطــاق التواف وبي
نســتعرض ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي المبحــث األول، ثــم المبحــث الثانــي نخصصــه لبيــان حــاالت التأجيــل الوجوبــي 
لتنفيــذ العقوبــة، وفــي المبحــث الثالــث تناولنــا حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــة، ثــم خاتمــة اشــتملت علــى أهــم النتائــج 

والمقترحــات.

الكلمات الدالة: العقوبة؛ التأجيل الجوازي؛ التأجيل الوجوبي؛ تنفيذ العقوبة.
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Abstract
The postponement of punishment execution is considered among the most important guarantees 
decided by the UAE legislator on the convicted persons. The law made this postponment 
obligatory in some cases; while allowed its envisagation in other cases, even if it retains an 
executive power. These punishments are then excuted after the demise of the reason)s( of 
postponement. Theses postpoonments take many aspects into consideration; including those 
caring for the rights of the convicted persons as well as the public interest. 

In order to achieve the aim of the research, which is identifying cases of postponing the 
implementation of the punishment stipulated by the UAE legislator  and the statement of 
compatibility as well as comparing it to the Egyptian and Jordanian legislators; the research is 
divided into three topics: First, clarifying the concept of postponement of punishment execution. 
Second, illustrating the cases of postponements of the execution of the punishment. Third, 
illustrating the cases of the permissible delay of punishment execution. The conclusion includes 
the most important results and recommendations.

مقدمة
تعــد مرحلــة تنفيــذ األحــكام الجزائيــة مــن أهــم المراحــل اإلجرائيــة التــي تتكــون منهــا السياســة العقابيــة، إذ مــن خاللهــا يمكــن 
تحقيــق الغــرض مــن العقوبــة وهــو تأهيــل وإصــالح المحكــوم عليــه، ويصبــح الحكــم واجــب النفــاذ بعــد أن يكتســب الدرجــة 

القطعيــة، إذ تجعلــه ســنداً واجــب التنفيــذ مــن جانــب الجهــة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة.

ــون  ــن قان ــادة 272 م ــص الم ــب ن ــة بموج ــكام الجزائي ــذ األح ــلطة تنفي ــة س ــة العام ــي بالنياب ــرع اإلمارات ــاط المش ــد أن  وق
اإلجــراءات الجزائيــة بقولــه "تتولــى النيابــة العامــة تنفيــذ األحــكام الصــادرة فــي جميــع الدعــاوى الجزائيــة التــي ترفعهــا أمــام 

المحاكــم ولهــا عنــد اللــزوم أن تســتعين بالســلطة العامــة مباشــرة")1(.

وتعــد الســلطة الممنوحــة للنيابــة العامــة بتنفيــذ األحــكام الجزائيــة الصــادرة باإلدانــة بحــق المحكــوم عليهــم نهائيــاً مــن أخطــر 
الســلطات، وذلــك لكونهــا تمــس الحقــوق والحريــات األساســية للمحكــوم عليهــم؛ نظــراً لمــا تنطــوي عليــه األحــكام الجزائيــة 

1- وهو ما عبرت عنه المادة )16( من قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني رقم 9 لسنة 1961 والتي جاء فيها أن " المدعي العام هو الذي 
يحرك دعوى الحق العام وينفذ االحكام الجزائية" ، وفي نفس المعنى ايضا المادة 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني وتقابها 

بذات المعنى المادة 461 من قانون االجراءات الجنائية المصري.
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مــن عقوبــات وتدابيــر قاســية تنــال مــن حريــة المحكــوم عليهــم أو مــن ذمتهــم الماليــة، إال أن هــذه الســلطة فــي تنفيــذ الجــزاءات 
الجنائيــة ليســت مطلقــة بــل هــي ســلطة مقيــدة بالعديــد مــن الضوابــط والقيــود القانونيــة بشــكل يكفــل للمحكــوم عليــه حمايــة 

حقوقــه المقــررة قانونــاً أثنــاء مرحلــة التنفيــذ الجزائــي.

فالنيابــة العامــة ملزمــة عنــد تصديهــا للتنفيــذ الجزائــي أن تتقيــد بالحــدود التــي يرســمها الحكــم الجزائــي ســواء مــن حيــث نــوع 
الجــزاء أو مقــداره أو كيفيــة تنفيــذه، كمــا أنهــا ملزمــة باتبــاع اإلجــراءات واألوضــاع المقــررة قانونــاً فــي كل إجــراء تنفيــذي 
ً)2(، فــال يجــوز تنفيــذ أيــة عقوبــة إال بعــد اتبــاع طريــق الدعــوى أمــام القضــاء تطبيقــاً  حتــى يكــون التنفيــذ الجزائــي صحيحــا

لمبــدأ ال عقوبــة بغيــر محاكمــة أو ال عقوبــة مــن غيــر مخاصمــة)3(. 

ــد حرصــت  ــي يعتنقهــا المشــرع فق ــة الت ــاً للسياســة العقابي ــه وفق ــذ الجزائــي لألهــداف المقصــودة من ــق التنفي ولضمــان تحقي
مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى تضميــن نصوصهــا نوعــاً مــن الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال مرحلــة التنفيــذ الجزائــي، 
كمــا تضمنــت هــذه التشــريعات أيضــاً مجموعــة مــن الضمانــات الجديــة التــي تكفــل للمحكــوم عليهــم عــدم تعســف الســلطة 
ــات  ــن الضمان ــي، وم ــذ الجزائ ــة التنفي ــاء مرحل ــن أخطــاء أثن ــا م ــع منه ــد يق ــا ق ــان معالجــة م ــذ، وضم ــى التنفي ــة عل القائم
الضروريــة التــي قررهــا المشــرع اإلماراتــي للمحكــوم عليــه، أنــه أوجــب فــي بعــض الحــاالت وأجــاز فــي حــاالت أخــرى 
إرجــاء إجــراءات التنفيــذ رغــم تمتــع الحكــم الجزائــي بالقــوة التنفيذيــة، وذلــك للعديــد مــن االعتبــارات منهــا مــا يتعلــق برعايــة 

حقــوق المحكــوم عليهــم، ومنهــا مــا يتعلــق برعايــة الصالــح العــام.

وفــي ســبيل تحقيــق هــذه االعتبــارات حرصــت التشــريعات العربيــة علــى تحديــد حــاالت التأجيــل الوجوبــي)4(، والجــوازي 
ــة  ــذ عقوب ــي لتنفي ــل الوجوب ــتدعي التأجي ــاالت تس ــريعات، وأورد ح ــلك التش ــي مس ــرع اإلمارات ــلك المش ــد س ــذ)5(، وق للتنفي
اإلعــدام)6(، وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة)7(، كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي 

ــة. ــون اإلجــراءات الجزائي ــواد )295، 296، 298( مــن قان ــذ بموجــب نصــوص الم للتنفي

ــريعين المصــري  ــي والتش ــريع اإلمارات ــن التش ــن بي ــق والتباي ــاق التواف ــان نط ــو بي ــذا البحــث ه ــور ه ــون مح وســوف يك
ــة. ــزاءات جنائي ــن ج ــة م ــة النهائي ــكام الجزائي ــه األح ــا تتضمن ــذ م ــل تنفي ــواز تأجي ــوب أو ج ــول وج ــي ح واألردن

أهمية البحث
تتجلــى أهميــة البحــث مــن خــالل عــرض موضــوع تأجيــل التنفيــذ والــذي يرتبــط بالتطــور المعاصــر فــي المعاملــة العقابيــة 
داخــل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل وكيفيــة تنفيــذ العقوبــة، كمــا أّن بحــث تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي يســبغه 

باألهميــة ألنــه لــم يحــَظ بفرصــة التقييــم والتعليــق عليــه فــي القانــون اإلماراتــي مقارنــاً بالقانونيــن المصــري واألردنــي.

ويســاهم تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بــدور كبيــر فــي تأهيــل المحكــوم عليــه وحمايتــه مــن العــودة إلــى الجريمــة مــرة أخــرى، إذ ال 
محمود كبيش، اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية ، الطبعة األولى،1995، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 7.  -2

المــادة )2( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي، والمــادة)3( مــن قانــون العقوبــات األردنــي، والمــادة )459( مــن قانــون اإلجــراءات   -3
ــادىء انظــر: ــة، وحــول هــذه المب ــات الجنائي ــذ العقوب ــة بتنفي ــة المتعلق ــادئ العام ــد بالمب ــد مــن التقي ــة المصــري. وال ب الجنائي

 Çollaku, H. &  Çollaku, M. )2016(. Postponement of the commencement of execution of sentence of 
imprisonment in Kosovo. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Science, Vol. 2 No. 
2 pp. 290-295.

انظــر المــواد )470، 475، 476( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــواد )357، 358( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة   -4
األردنــي.

انظر المواد )485، 486، 488( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة 296 من قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي، الفقرة الثانية   -5
من المادة )27( من قانون العقوبات األردني.

نصت المادة )289( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي بأنه " يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم   -6
إرضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ".

7- نصت المادة )297( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي بأنه "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختالل أو ضعف 
عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى عالجي 

على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها".
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يكفــي لتنفيــذ العقوبــة أن يقــع التنفيــذ علــى شــخص المحكــوم عليــه؛ إذ يلــزم إضافــة إلــى ذلــك صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ، 
أو بمعنــى آخــر يجــب انتفــاء العــوارض التــي تتعلــق بشــخص المحكــوم عليــه وتجعــل مــن التنفيــذ أمــراً متعــذراً.

مشكلة البحث
تتمثــل فــي أن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة أخــذ كأصــل عــام بالنفــاذ المعجــل لألحــكام فيمــا عــدا عقوبــات اإلعــدام والحــدود 
والقصــاص، ومــع ذلــك فإنــه إذا ترتــب علــى التنفيــذ إلحــاق أضــرار بالغــة بالمحكــوم عليــه أو بغيــره، بــأن ظهــرت ظــروف 
معينــة تســتدعي تأجيــل تنفيــذ هــذه العقوبــات حتــى تــزول هــذه الظــروف، أو بمعنــى آخــر يجــب انتفــاء العــوارض التــي تتعلــق 

بشــخص المحكــوم عليــه وتجعــل مــن التنفيــذ أمــراً متعــذراً.

ــان نطــاق  ــي، وبي ــي التشــريع اإلمارات ــة ف ــذ العقوب ــل تنفي ــى حــاالت تأجي ــى التعــرف عل ــا يهــدف هــذه البحــث إل ومــن هن
ــد مــن التســاؤالت منهــا:  مــا هــي  ــر الموضــوع العدي ــي. ويثي ــن المشــرعين المصــري واألردن ــه وبي ــن بين ــق والتباي التواف
الجهــة المختصــة بتأجيــل التنفيــذ؟ ومــا هــي حــاالت تنفيــذ العقوبــة؟ وهــل يتطلــب فــرض واجبــات علــى المحكــوم عليــه فــي 

حالــة تأجيــل التنفيــذ؟  

منهج البحث
ــي حــددت حــاالت  ــل النصــوص الت ــارن، مــن خــالل تحلي ــل المق ــق غــرض البحــث ســنعتمد المنهــج التحلي مــن أجــل تحقي
تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي، ومقارنــة ذلــك بموقــف التشــريعين المصــري واألردنــي، وبيــان نطــاق التوافــق 

والتبايــن بيــن منهــج التشــريعات.

تقسيم البحث
ولكــي يتســنى لنــا تقييــم حــاالت تأجــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي، نقســم البحــث إلــى ثالثــةَ مباحــث علــى النحــو 

اآلتــي:

المبحث األول: ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة.

المطلب األول: تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.  

المطلب الثاني: تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.  

المبحث الثاني: حاالت التأجيل الوجوبي للتنفيذ.  

المطلب األول: حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام.  

المطلب الثاني: حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.  

المبحث الثالث: حاالت التأجيل الجوازي للتنفيذ.

المطلب األول: تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل.  

المطلب الثاني: تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى.  

المطلب الثالث: تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين.  
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

المبحث األول

ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة

ف علــى ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة،  قبــل الحديــث عــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي والجــوازي لتنفيــذ العقوبــة ال بــد مــن التعــرَّ
مــن خــالل بيــان تعريــف تأجيــل التنفيــذ وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة، وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو اآلتــي:

المطلب األول: تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.
المطلب الثاني: تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.

المطلب األول
تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة 

يعــرف تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بأنــه عــدم وضــع الجــزاء الجنائــي موضــع التنفيــذ بالرغــم مــن اكتســاب الحكــم للقــوة التنفيذيــة؛ وذلــك 
بســبب طــروء ســبب عــارض أو بنــاًء علــى الســلطة التقديريــة للمحكمــة أو الجهــة المختصــة)8(، ونالحــظ مــن التعريــف بأنــه علــى 

الرغــم مــن صيــرورة الحكــم واجــب النفــاذ ال يتــم تنفيــذه إال عنــد زوال ســبب التأجيــل، ومــن ثــم معــاودة التنفيــذ مــرة أخــرى.

ويتضــح أن عــوارض التنفيــذ المتعلقــة بشــخص المحكــوم عليــه والتــي تحــول دون التنفيــذ هــي حــاالت وجوبيــة متــى تحققــت 
تلتــزم الجهــة المختصــة بعــدم التنفيــذ دون أن يكــون لهــا أي ســلطة تقديريــة. أمــا الحــاالت الجوازيــة فهــي تلــك الحــاالت التــي 
ال تــؤدي إلــى انتفــاء صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ، حيــث يبقــى أمــر التنفيــذ أو تأجيلــه مرهونــاً بمــا تملكــه الجهــة القائمــة 

علــى التنفيــذ مــن ســلطة.

ــى مــن  ــع إال عل ــة ال توق ــة، أي أن العقوب ــدأ شــخصية العقوب ــل أوالً فــي مب ــذ، تتمث ــل التنفي ــر حــاالت تأجي ــة مــن تقري والعل
تثبــت إدانتــه بارتــكاب الجريمــة أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا، وال تمــس أحــداً غيــره أيــاً كانــت صلتــه بالجانــي، ثانيــاً عــدم 
توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون، حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر حالــة صحيــة 
جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه، وذلــك بهــدف ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألهدافهــا فــي ردع المحكــوم عليــه 
وإصالحــه وتأهيلــه، وهــي غايــات ال يمكــن تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي ال يــدرك إيــالم العقوبــة 
وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن نظــم تهذيــب وتأهيــل، ثالثــاً العتبــارات تتعلــق بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة 

الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم مــا يعــرض حياتهــم للخطــر.

ــي)9(، والجــوازي  ــل الوجوب ــد حــاالت التأجي ــى تحدي ــة عل ــارات حرصــت التشــريعات العربي ــق هــذه االعتب ــان تحقي ولضم
ــة  ــذ عقوب ــي لتنفي ــل الوجوب ــتدعي التأجي ــلك التشــريعات، وأورد حــاالت تس ــي مس ــلك المشــرع اإلمارات ــد س ــذ)10(، وق للتنفي
اإلعــدام)11(، وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة)12(، كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي 

للتنفيذ بموجب نصوص المواد )295، 296، 298( من قانون اإلجراءات الجزائية.

د. ســاهر إبراهيــم الوليــد، و د. أحمــد محمــد بــراك، تنفيــذ الجــزاء الجنائــي فــي التشــريع الفلســطيني، مجلــة جامعــة األزهــر، غــزة، 2015،   -8
المجلــد 17، ص 116.

انظــر المــواد )470، 475، 476( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــواد )357، 358( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة   -9
األردنــي.

ــة الكويتــي،  ــة المصــري، والمــادة )296( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائي انظــر المــواد )485، 486، 488( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائي  -10
ــي. ــات األردن ــون العقوب ــادة )27( مــن قان ــة مــن الم ــرة الثاني الفق

نصــت المــادة )289( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه " يؤجــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إلــى أن تضــع   -11
ــذ". ــت التنفي ــن وق ــى يحي ــس حت ــن وتحب ــن هجريي ــي عامي ــم إرضاعــه ف ــا وتت حمله

نصــت المــادة )297( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه " إذا أصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة بجنــون أو اختــالل   -12
أو ضعــف عقلــي أو مــرض نفســي جســيم أفقــده القــدرة علــى التحكــم فــي تصرفاتــه بصفــة مطلقــة وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة حتــى يبــرأ، 

ويــودع فــي مــأوى عالجــي علــى أن تخصــم المــدة التــي يقضيهــا فيــه مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا".
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المطلب الثاني 
تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة 

قــد يتفــق تأجيــل تنفيــذ العقوبــة مــع بعــض األنظمــة فــي بعــض الجوانــب ويختلــف فــي جوانــب أخــرى، لــذا ســوف نســتعرض 
فــي هــذا المطلــب أوجــه الشــبه واالختــالف بينــه وبيــن وقــف تنفيــذ العقوبــة، واإلفــراج الشَّــرطي، علــى النحــو اآلتــي:

أوالً: تأجيل تنفيذ العقوبة ووقف تنفيذ العقوبة)13(: 
يقصــد بوقــف تنفيــذ العقوبــة تعليــق تنفيــذ العقوبــة خــالل فتــرة يحددهــا القانــون، ويســقط الحكــم ويعــد كأن لــم يكــن إذا لــم 
يرتكــب المحكــوم عليــه أيــة جريمــة خــالل الفتــرة  التــي حددهــا القانــون)14(، أمــا إذا ارتكــب  المحكــوم عليــه جريمــة خــالل 

الفتــرة المحــددة أو أخــل بشــرط فــي الحكــم يلغــى وقــف التنفيــذ ويتــم تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا.

ويفتــرض نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة أن المحكــوم عليــه قــد صــدر ضــده حكــم باإلدانــة، وبالرغــم مــن ذلــك ال تســلب حريتــه 
وال يــودع فــي مركــز اإلصــالح والتأهيــل، إال إذا خالــف أي شــرط مــن شــروط وقــف التنفيــذ، تتمثــل بســلوك المحكــوم عليــه 

مســلكاً حســناً دون أن يرتكــب جنايــة أو جنحــة خــالل فتــرة التجربــة)15(.

وعليــه يمكــن القــول بــأن أوجــه االتفــاق بيــن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة ونظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة تتمثــل فــي أنهمــا يعكســان الجوانــب 
اإلنســانية فــي القانــون الجنائــي، كمــا يهدفــان إلــى تأهيــل وإصــالح المحكــوم عليــه، وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم 
عــن الجــزاء الجنائــي، وذلــك بتأجيــل تنفيــذ العقوبــة كمــا هــو فــي حــال تأجيــل العقوبــة، أو بوقفهــا كليــاً كمــا هــو الحــال فــي نظــام 

وقــف تنفيــذ العقوبــة. وبالرغــم مــن التوافــق بيــن النظاميــن، إال أن هنــاك اختالفــات بينهمــا، نجملهــا فــي اآلتــي:

أن نظام وقف التنفيذ يترك لتقدير القاضي، أما التأجيل فقد يكون وجوبياً، وقد يكون جوازياً.

ــاذ  ــذ؛ إذ إن الحكــم يكــون واجــب النف ــم للتنفي ــال يتصــور خضــوع المته ــه القاضــي، ف ــذ ينطــق ب ــف التنفي ــا أن نظــام وق كم
بمجــرد النطــق بــه، ويكــون تنفيــذه عــن طريــق إطــالق ســراح المحكــوم عليــه. أمــا التأجيــل فقــد يكــون ابتــداًء، وقــد يكــون 

بعــد أن يتــم البــدء فــي التنفيــذ.

ويتميــز نظــام وقــف التنفيــذ بأنــه ال يصلــح لــكل أنــواع الجــزاء الجنائــي؛ فهنــاك اتجاهــات تشــريعية تقصــره علــى العقوبــة الســالبة 
للحريــة، وهنــاك مــن يوســع مــن نطاقــه فيجعلــه يمتــد ليشــمل عقوبــة الغرامــة)16(، أمــا التأجيــل فيمتــد ليشــمل كافــة الجــزاءات الجنائيــة.

وإن الجهــة المختصــة بإصــدار قــرار إيقــاف التنفيــذ هــي المحكمــة المختصــة التــي أصــدرت الحكــم باإلدانــة)17(، أمــا قــرار 

أخــذ القانــون اإلماراتــي بنظــام وقــف تنفيــذ  العقوبــة، ونّظمــه بموجــب المــواد )83 - 86( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي. وفــي نفــس المعنــى   -13
انظــر المــواد )55 – 59(  مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــواد )86-81( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي. والمــادة )54 مكــرر( مــن 
قانــون العقوبــات األردنــي. انظــر تفصيــالً: د. محمــد أميــن الخرشــة، وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون العقوبــات اإلماراتــي دراســة مقارنــة، 

مجلــة الحــق، جمعيــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن، العــدد الثامــن عشــر، 2015، ص 261.

د. عمــر ســالم، مالمــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي، الطبعــة)1(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 1998م، ص9، د. محمــد   -14
عبــد الحميــد، وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي المقــارن، رســالة دكتــوراة،  1997، جامعــة عيــن شــمس، مصــر، ص66.

انظر المادة )86( من قانون العقوبات اإلماراتي.  -15

حــددت المــادة )83( مــن قانــون العفوبــات اإلماراتــي الشــروط الواجــب توافرهــا للحكــم بوقــف التنفيــذ حيــث تنــص علــى أنــه "للمحكمــة عنــد   -16
الحكــم فــي جريمــة بالغرامــة غيــر النســبية أو بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة أن تأمــر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة إذا رأت مــن أخــالق 
المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث علــى االعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة جديــدة" 

.

محكمة الموضوع هي السلطة المختصة بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة؛ فللقاضى أن يقرر وقف التنفيذ لمن انطبقت عليه الشروط التى تضمنتها   -17
المادة )83( من قانون العقوبات اإلماراتي، فوقف التنفيذ من السلطة التقديرية للقاضى فال يجبر عليه وال يلتزم بالحكم به إذا توافرت شروطه 

أوإذا طلب الدفاع ذلك. انظر: نقض إماراتي رقم )254( لسنة 2011 ، س5، مجموعة األحكام والمبادىء القانونية الصادرة عن محكمة 
النقض الدائرة الجزائية، الجزء األول، المكتب الفني، 2011، ص350.
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

التأجيــل فقــد يصــدر عــن المحكمــة أو عــن جهــات أخــرى كالنيابــة العامــة)18(.

وأخيــراً فــإن العــودة للتنفيــذ فــي حــاالت التأجيــل يكــون أمــراً وجوبيــاً بمجــرد زوال ســبب التأجيــل)19(، أمــا فــي حالــة وقــف 
تنفيــذ العقوبــة فــإن العــودة إلــى التنفيــذ أمــراً يتوقــف علــى إرادة المحكــوم عليــه بارتكابــه لجريمــة الحقــة إليقــاف التنفيــذ أو 

اكتشــاف أنــه ســبق ارتكابــه لجريمــة لــم تعلــم بهــا المحكمــة)20(.

ثانياً: تأجيل تنفيذ العقوبة واإلفراج الشَّرطي)21(:
ــرطي بأنــه أحــد أســاليب المعاملــة العقابيــة الحديثــة بمقتضــاه يفــرج عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة  يعــرف اإلفــراج الشَّ
للحريــة قبــل انتهــاء مدتهــا بفتــرة معينــة للتأكــد مــن حســن ســلوكه واســتقامته. فــإذا مــرت المــدة المحــددة دون أن يخــل المفــرج 
ــه بااللتزامــات  ــد المفــرج عن ــم يتقي ً)22(. أمــا إذا ل ــا ــح اإلفــراج الشــرطي إفراجــاً نهائي ــه بشــروط اإلفــراج الشــرطي أصب عن

المقــررة عليــه، تقيــد حريتــه ويتــم إعادتــه مــرة أخــرى إلــى مركــز اإلصــالح والتأهيــل الســتكمال العقوبــة المحكــوم بهــا.

ــرطي يعنــي اســتبدال عقوبــة ســالبة للحريــة بتقييدهــا، مــن خــالل تغييــر فــي كيفيــة تنفيــذ العقوبــة  وعليــه فــإن اإلفــراج الشَّ
ــذ فــي المؤسســات العقابيــة، أصبــح يتــم تنفيذهــا فــي وســط حــر  المقــررة بحــق المحكــوم عليــه، فبعــد أن كانــت العقوبــة تُنفّ
يكتفــى فيــه بتقييــد حريــة المحكــوم عليــه)23(، أي أنــه ال يترتــب علــى اإلفــراج الشَّــرطي انتهــاء تنفيــذ العقوبــة، بــل إنــه مجــرد 
تعديــل لكيفيــة تنفيذهــا فقــط خــالل المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة، بمعنــى أنــه يجــوز الرجــوع فــي العقوبــة وتنفيذهــا، ومــن ثــم 

قيــل إن اإلفــراج الشــرطي معلــق علــى شــرط فاســخ، يتمثــل باإلخــالل بااللتزامــات المقــررة بحــق المفــرج عنــه)24(.

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن نظــام اإلفــراج الشَّــرطي يتفــق مــع حــاالت تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي أنهمــا يهدفــان إلــى تأهيــل 
وإصــالح المحكــوم عليــه، وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن الجــزاء الجنائــي، ويعكســان الجوانــب اإلنســانية 

فــي القانــون الجنائــي. وبالرغــم مــن التوافــق بيــن النظاميــن، إال أن هنــاك اختالفــات بينهمــا، نجملهــا فــي اآلتــي:

يتميــز نظــام اإلفــراج الشــرطي بأنــه ال يصلــح لــكل أنــواع الجــزاء الجنائــي؛ فقــد اشــترط القانــون اإلماراتــي بموجــب نــص 
المــادة )44( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة)25( أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا ســالبة للحريــة حتــى يســتفيد المحكــوم 
ــة  ــة عقوب ــة الســالبة للحري ــى العقوب ــة إل ــد شــمل باإلضاف ــة فق ــذ العقوب ــل تنفي ــرطي، أمــا تأجي ــه مــن نظــام اإلفــراج الشَّ علي

المشــرع اإلماراتــي وبموجــب نــص المــادة )299( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة جعــل تأجيــل تنفيــذ العقوبــة مــن اختصــاص النيابــة العامــة   -18
بقولــه: " يكــون تأجيــل تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة طبقــاً للمــواد الســابقة بأمــر مــن رئيــس النيابــة العامــة ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى 
طلــب ذوي الشــأن، ولــه أن يأمــر باتخــاذ مــا يــراه مــن االحتياطــات الكفيلــة بمنــع المحكــوم عليــه مــن الهــرب. وفيمــا عــدا الحــاالت الــواردة فــي 
المــواد الســابقة ال يجــوز تأجيــل التنفيــذ إال بقــرار مــن النائــب العــام، وذلــك فــي الحــاالت التــي تســتوجبها أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ويبيــن 

بالقــرار مــدة التأجيــل واالحتياطــات الكفيلــة بمنــع المحكــوم عليــه مــن الهــرب.

انظر نص المواد )289، 297 ، 298( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي  -19

انظــر نــص المــادة )85( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي. تقابــل نــص المــادة )56( مــن قانــون العقوبــات المصــري، والمــادة )54( مكــرر مــن   -20
قانــون العقوبــات األردنــي.

أخــذ القانــون اإلماراتــي باإلفــراج الشَّــرطي، ونــص علــى أحكامــه بموجــب المــواد )47-44( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة رقــم )43(   -21
ــم الســجون المصــري رقــم )396( لســنة 1956م. انظــر تفصيــالً: د.  لســنة 1992م. وفــي نفــس المعنــى المــواد )64-52(، مــن قانــون تنظي
محمــد أميــن الخرشــة، اإلفــراج الشــرطي فــي التشــريع اإلماراتــي دراســة مقارنــة، مجلــة الحــق، جمعيــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن، 

العــدد الســابع عشــر، 2013، ص 319.

د. محمود أبو زيد، المعجم في علم اإلجرام واالجتماع القانوني والعقاب، دار الكتاب للنشر والتوزيع، )د.ط(، 1987، ص131. د. محمد عيد   -22
الغريب، اإلفراج الشَّرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، ص31.

د. فتوح  الشاذلي، أساسيات علم اإلجرام والعقاب، )د.ط(، 2000م، منشأة المعارف، مصر، ص279.  -23

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، ط9، 1989، ص746.  -24

نصــت المــادة )44( مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة بأنــه "يفــرج عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة شــهر أو أكثــر إذا أمضــى   -25
ثالثــة أربــاع مــدة العقوبــة وكان ســلوكه أثنــاء وجــوده بالمنشــأة يدعــو إلــى الثقــة فــي تقويــم نفســه ولــم يكــن فــي اإلفــراج عنــه خطــر علــى 
األمــن العــام. وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن المؤبــد فيفــرج عنــه إذا قضــى عشــرين ســنة علــى األقــل. ويصــدر بهــذا اإلفــراج قــرار مــن وزيــر 

الداخليــة، ويبلــغ النائــب العــام بصــورة منــه".
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اإلعــدام)26(. 

ــرطي بعــد أن يمضــي المحكــوم عليــه داخــل مركــز اإلصــالح والتأهيــل مــدة معينــة بحيــث يُنفــذ بحقــه  ويكــون اإلفــراج الشَّ
جــزء محــدد مــن العقوبــة، أمــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فقــد يكــون ابتــداًء، وقــد يكــون بعــد أن يتــم البــدء فــي التنفيــذ.

واإلفــراج الشَّــرطي مــن اختصــاص وزيــر الداخليــة، وفــي حالــة إذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا هــي الســجن المؤبــد يصــدر 
ــذ العقوبــة خمــس عشــر ســنة)27(،  أمــا قــرار  قــرار اإلفــراج مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بعــد أن يمضــي فــي تنفي

تأجيــل العقوبــة فقــد يصــدر عــن المحكمــة أو عــن جهــات أخــرى كالنيابــة العامــة)28(.

كمــا أن المفــرج عنــه يخضــع إلــى تدابيــر والتزامــات تتمثــل بفــرض بعــض القيــود عليــه، لكــي يتســنى للســلطات المختصــة 
اإلشــراف عليــه، ومراقبــة ســلوكه خــالل مــدة اإلفــراج، فضــالً عــن المســاعدات الماديــة والمعنويــة التــي تقــدم للمفــرج عنــه 
مــن  أجــل االندمــاج فــي المجتمــع. أمــا المســتفيد مــن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فإنــه ال يقــدم لــه أيــة مســاعدات وال تفــرض عليــه 

أيــة تدابيــر أو التزامــات، وال يخضــع لإلشــراف.

وأخيــراً إن العــودة للتنفيــذ فــي حــاالت التأجيــل يكــون أمــراً وجوبيــاً بمجــرد زوال ســبب التأجيــل)29(، فــي حيــن يتعيــن إللغــاء 
ــرطي أن يخالــف المفــرج عنــه أيــاً مــن التدابيــر وااللتزامــات المفروضــة عليــه، ويعــاد إلــى مركــز اإلصــالح  اإلفــراج الشَّ

والتأهيــل ليمضــي المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة المحكــوم بهــا)30(. 

المبحث الثاني

حاالت التأجيل الوجوبي للتنفيذ  

لقــد أوجــب المشــرع اإلماراتــي فــي حــاالت محــددة علــى الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة النهائيــة تأجيــل تنفيــذ 
مــا تتضمنــه هــذه األحــكام مــن جــزاءات جنائيــة، وســنعرض فيمــا يأتــي للحــاالت التــي يوجــب فيهــا المشــرع علــى النيابــة 
العامــة تأجيــل تنفيــذ الحكــم الجزائــي رغــم تمتعــه بالقــوة التنفيذيــة ســواء مــا تعلــق منــه بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أم تلــك المتعلقــة 

بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة.

المطلب األول
حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام

حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز البــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام قبــل اســتكمال كافــة اإلجــراءات 
المقــررة قانونــاً لذلــك، كمــا أكــد علــى عــدم جــواز التنفيــذ فــي أيــام محــددة، وعلــى ضــرورة تأجيــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أو 

عــدم جــواز التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل وســنعرض تباعــاً لهــذه الحــاالت فيمــا يأتــي:

أوالً: وجوب استكمال اإلجراءات الشكلية الالزمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام
ــد  ــا بع ــب اتباعه ــكلية الواج ــراءات الش ــن اإلج ــة م ــي بمجموع ــرع اإلمارات ــا المش ــدام أحاطه ــة اإلع ــامة عقوب ــراً لجس نظ
صــدور الحكــم باإلعــدام وقبــل البــدء بتنفيــذ هــذه العقوبــة، حيــث تنــص المــادة )283( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بأنــه 
نصــت المــادة )289( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه ”يؤجــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إلــى أن تضــع حملهــا   -26

وتتــم إرضاعــه فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ".

المادة )44، 45( من قانون تنظيم المنشآت العقابية اإلماراتي.  -27

المادة المادة )299( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.  -28

المواد )289، 297، 298( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.  -29

المادة )302/3( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.  -30
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

"إذا صــار الحكــم الصــادر مــن محكمــة اتحاديــة باإلعــدام باتــاً، وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــوراً إلــى رئيــس الدولــة بوســاطة 
وزيــر العــدل للتصديــق عليــه".

وأمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فإنــه حــدد اإلجــراءات بموجــب نــص المــادة )470( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بقولــه 
"متــى صــار الحكــم باإلعــدام نهائيــاً وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــوراً إلــى رئيــس الجمهوريــة بواســطة وزيــر العــدل، وينفــذ 

الحكــم إذا لــم يصــدر األمــر بالعفــو أو بإبــدال العقوبــة فــي ظــرف 14 يومــاً". 

ــة  ــي إمكاني ــرة للنظــر ف ــه فرصــة أخي ــوم علي ــح المحك ــد أراد المشــرع من ــا فق ــة المقضــي به ــى جســامة العقوب وبالنظــر إل
ــة لممارســة ســلطته فــي  ــة أو إبدالهــا، كمــا أن الهــدف مــن هــذا اإلجــراء هــو إتاحــة الفرصــة لرئيــس الدول تخفيــف العقوب
األمــر بالعفــو أو بإبــدال العقوبــة، ولذلــك فإنــه ال يجــوز للنيابــة العامــة أن تباشــر إجــراءات التنفيــذ المــادي لعقوبــة اإلعــدام إال 
إذا لــم يصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة أمــراً بالعفــو عــن العقوبــة أو إبدالهــا بغيرهــا وذلــك خــالل مــدة 14 يومــاً مــن تاريــخ 

وصــول األوراق إليــه)31(.  

وقــد تطلــب المشــرع األردنــي للبــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام اســتيفاء كافــة الشــروط الشــكلية واإلجــراءات المنصــوص عليهــا، فــال 
يجــوز تنفيــذ هــذه العقوبــة إال بعــد تصديــق جاللــة الملــك عليــه. حيــث تنــص المــادة )39( مــن الدســتور األردنــي علــى أنــه "ال 
ينفــذ حكــم اإلعــدام إال بعــد تصديــق الملــك وكل حكــم مــن هــذا القبيــل يعــرض علــى مجلــس الــوزراء مشــفوعاً ببيــان رأيــه فيــه". 
وعالجــت المــادة )357( والمــادة )358( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اإلجــراءات الالزمــة الســتيفاء شــرط مصادقــة 
ــة الملــك علــى تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي اإلعــدام، وبموجــب هــذه المــادة فإنــه يتوجــب علــى رئيــس النيابــة العامــة عنــد  جالل
صــدور الحكــم باإلعــدام أن يرفــع أوراق الدعــوى إلــى وزيــر العــدل مرفقــة بتقريــر يتضمــن موجــزاً عــن وقائــع القضيــة واألدلــة 
المســتند إليهــا فــي صــدور الحكــم واألســباب الموجبــة إلنفــاذ عقوبــة اإلعــدام أو إبدالهــا بغيرهــا، ومــن ثــم يقــوم وزيــر العــدل 
برفــع أوراق الدعــوى إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء إلحالتهــا إلــى المجلــس، حيــث ينظــر مجلــس الــوزراء فــي األوراق المذكــورة 
وتقريــر رئيــس النيابــة العامــة ويبــدي رأيــه فــي وجــوب إنفــاذ عقوبــة اإلعــدام أو إبدالهــا بغيرهــا ويرفــع القــرار الــذي يتخــذه 
يهــذا الشــأن مشــفوعاً برأيــه إلــى جاللــة الملــك. فـــإذا وافــق جاللتــه علــى إنفــاذ عقوبــة اإلعــدام فإنــه يصــار إلــى البــدء بتنفيــذ 
هــذه العقوبــة حيــث يشــنق المحكــوم عليــه داخــل بنايــة الســجن أو فــي محــل آخــر إذا عيــن مثــل هــذا المحــل فــي اإلرادة الملكيــة.
ويالحــظ أن المشــرعين اإلماراتــي واألردنــي، وعلــى خــالف مــا ســار عليــه المشــرع المصــري لــم يحــدد كل منهمــا مــدة 
معينــة الســتكمال اســتيفاء الشــروط الشــكلية الالزمــة للبــدء فــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام، وعليــه فــإن النيابــة العامــة ال تملــك 
تنفيــذ هــذه العقوبــة إال بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المقــررة قانونــاً إلنفاذهــا مهمــا طالــت الفتــرة الالزمــة الســتكمالها، 
ــم مــن هــذا  ــه الحــق فــي أن يتظل ــذ ممــا يعطــي للمحكــوم علي ــد أخطــأت فــي إجــراءات التنفي ــك فإنهــا تكــون ق وبخــالف ذل
التنفيــذ الخاطــىء بواســطة دعــوى اإلشــكال فــي التنفيــذ أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم وفقــاً للمــادة )276( مــن قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي)32(، ويتعيــن علــى قاضــي محكمــة اإلشــكال متــى ثبــت لــه ذلــك أن يقضــي بعــدم جــواز التنفيــذ 

واألمــر بوقفــه إلــى حيــن اســتكمال كافــة اإلجــراءات المطلوبــة قانونــاً. 

ثانياً: عدم جواز التنفيذ في أيام األعياد
ــاد الرســمية  ــام األعي ــة اإلعــدام فــي أي ــذ عقوب ــى عــدم جــواز تنفي ــى النــص عل ــة عل حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائي
واألعيــاد الدينيــة الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه، وذلــك لضــرورة مراعــاة الشــعور العــام ألفــراد المجتمــع ولعــدم حرمانهــم 
ــة  ــراءات الجزائي ــون اإلج ــن قان ــادة )288( م ــت الم ــد نص ــاد)33( فق ــا األعي ــم به ــي تتس ــعادة الت ــة والس ــر البهج ــن مظاه م
اإلماراتــي علــى أن "ال تنفــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد الرســمية أو األعيــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه"، كمــا 
تنــص المــادة )475( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد 
الرســمية واألعيــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه، وكذلــك حظــر المشــرع اللبنانــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام اآلحــاد 

والجمــع واألعيــاد الوطنيــة والدينيــة. 

د. عبدالحكم فوده، إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، 2005، ص246.  -31

تقابلها نص المادة )363( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.  -32

د. إبراهيم السحماوي، تنفيذ األحكام الجنائية وإشكاالته ، الطبعة الثانية، 1984، ص 186.  -33
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اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

وقــد أخــذ المشــرع األردنــي باالعتبــارات الســابقة أيضــاً، وأكــد علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد 
الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه أو فــي أيــام األعيــاد األهليــة أو الرســمية)34(، ولذلــك إذا حــددت النيابــة العامــة لتنفيــذ عقوبــة 
اإلعــدام يومــاً مــن األيــام التــي يحظــر فيهــا المشــرع تنفيــذ هــذه العقوبــة كان للمحكــوم عليــه أن يتشــكل بالتنفيــذ ويتعيــن علــى 

قاضــي محكمــة اإلشــكال أن يقضــي بعــدم جــواز التنفيــذ فــي هــذه األيــام)35(. 

ثالثاً: تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل أو عدم جوازه
ــدأ أن  ــذا المب ــي ه ــة، ويعن ــف التشــريعات الجزائي ــي مختل ــة ف ــادئ الجوهري ــن المب ــي م ــدأ شــخصية الجــزاء الجنائ ــد مب يع
العقوبــة ال توقــع إال علــى مــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة، أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا، وال تنــال أحــداً غيــر هــؤالء أيــاً 
كانــت صلتــه بالجانــي)36(، وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ ولكــون الجنيــن مخلوقــاً بريئــاً ال ذنــب لــه بالجريمــة التــي ارتكبتهــا أمــه فإنــه 
ال يؤخــذ بجريرتــه)37(؛ لذلــك حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام 

بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال بعــد وضعهــا ومــرور فتــرة مــن الزمــن علــى ذلــك.

ويالحــظ أن التشــريعات الجزائيــة المقارنــة لــم تتخــذ موقفــاً موحــداً بشــأن تحديــد الفتــرة التــي يتوجــب إيقــاف التنفيــذ خاللهــا، 
فالمشــرع اإلماراتــي ال يجيــز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إال بعــد أن تضــع حملهــا وتتــم رضاعتــه فــي عاميــن 
هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ)38(. أمــا المشــرع المصــري فإنــه ال يســمح بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق الحبلــى إال 
بعــد مــرور شــهرين مــن وضعهــا)39(، وقــد نظمــت المــادة 1450 مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــات هــذا اإلجــراء بقولهــا، "إذا 
ادعــت المحكــوم عليهــا باإلعــدام أنهــا حبلــى يقــوم المحامــي العــام أو رئيــس النيابــة الكليــة بنــدب الطبيــب الشــرعي لتوقيــع 

الكشــف الطبــي للتأكــد مــن حملهــا، فــإذا تبيــن صحــة ذلــك يجــب وقــف التنفيــذ إلــى مــا بعــد شــهرين مــن وضــع حملهــا ")40(.

ــة مــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام، يالحــظ  أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع األردنــي حــول هــذه الحال
أنــه ينــص فــي المــادة )358( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق المــرأة 
الحامــل إال بعــد وضعهــا بثالثــة أشــهر، فــي حيــن أنــه ينــص فــي المــادة )17( مــن قانــون العقوبــات علــى وجــوب إبــدال 
عقوبــة اإلعــدام لعقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة، حيــث جــاء فيهــا أنــه "فــي حالــة كــون المــرأة المحكــوم عليهــا بهــذه العقوبــة 

حامــالً يبــدل حكــم اإلعــدام باألشــغال الشــاقة المؤبــدة".

ويذهــب جانــب مــن الفقــه األردنــي)41( إلــى القــول بأنــه، قــد يبــدو للوهلــة األولــى أن ثمــة تناقــض بيــن حكــم المادتيــن الســابقتين 
إال أن مثــل هــذا التناقــض غيــر متصــور؛ وذلــك ألن مجــال تطبيــق كل منهمــا يختلــف عــن اآلخــر، حيــث إن المــادة )17( 
مــن قانــون العقوبــات تطبــق فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا حمــل المــرأة عنــد الحكــم باإلعــدام أو قبــل صيــرورة هــذا الحكــم 
مبرمــاً، فــإذا صــدر الحكــم عــن محكمــة الدرجــة األولــى بإعــدام المــرأة الحامــل فــإن محكمــة الطعــن يتوجــب عليهــا نقــض 
ــون أصــول المحاكمــات  ــق نــص المــادة )358( مــن قان ــدة، أمــا مجــال تطبي ــة األشــغال الشــاقة المؤب ــه بعقوب الحكــم وإبدال
الجزائيــة فيكــون فــي حالــة ثبــوت كــون المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حامــالً بعــد أن يكــون الحكــم الصــادر بحقهــا قــد 
صــار مبرمــاً، فــإذا تبيــن بعــد ذلــك أن المحكــوم عليهــا حامــل فــال يجــوز تنفيــذ هــذه العقوبــة بحقهــا إال بعــد انقضــاء ثالثــة 

أشــهر علــى وضــع حملهــا.

ومــع عــدم تســليمنا بــأن ذلــك التناقــض ظاهــري ال أكثــر فإننــا نجــد ووفقــاً للتفرقــة التــي أجراهــا هــذا الجانــب مــن الفقــه أن 
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

المشــرع األردنــي يفــرق فــي حكــم هــذه الحالــة بيــن وضــع المحكــوم عليهــا بعقوبــة اإلعــدام التــي يثبــت حملهــا وقــت صــدور 
الحكــم أو قبــل صيرورتــه مبرمــاً مــن جهــة ووضــع المحكــوم عليهــا بعقوبــة اإلعــدام التــي يثبــت حملهــا بعــد صيــرورة الحكــم 
الصــادر بحقهــا مبرمــاً بشــكل يجعــل الفــارق بيــن العقوبتيــن مجافيــاً للعدالــة دون أســاس مقبــول، ومــؤدى مثــل هــذه التفرقــة 
أن المحكــوم عليهــا فــي الحالــة األولــى ســوف تســتفيد مــن حملهــا كعــذر يخفــف عنهــا العقوبــة الواجبــة فــي التنفيــذ مــن عقوبــة 
اإلعــدام إلــى عقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة ومــا يســتتبع ذلــك مــن إمكانيــة اســتفادتها مــن األحــكام المقــررة فــي قانــون 
مراكــز االصــالح والتأهيــل ممــا يعنــي إمكانيــة اإلفــراج عنهــا بعــد مضــي مــدة 20 ســنة مــن تنفيــذ العقوبــة أو احتمــال العفــو 
عنهــا، أمــا المحكــوم عليهــا فــي الحالــة الثانيــة فــال يخفــف عنهــا العقــاب وليــس لحملهــا ســوى أن يكــون ســبباً فــي تأجيــل 

تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحقهــا فقــط.

والواقــع أننــا ال نعلــم علــة إجــراء هــذه التفرقــة ونتســاءل عــن األســاس الــذي اعتمــده المشــرع إلجــراء مثــل هــذه التفرقــة 
فــي المعاملــة العقابيــة، وهــل يكفــي اختــالف وقــت ثبــوت حمــل المحكــوم عليهــا ســنداً مقبــوالً إلجــراء مثــل هــذه التفرقــة فــي 
الحكــم؟ ولذلــك فإننــا نــرى ضــرورة التدخــل التشــريعي لوضــع حكــم موحــد لكلتــا الحالتيــن وفــق مــا يــراه المشــرع مناســباً 
ومتفقــاً مــع سياســة التجريــم والعقــاب التــي يعتنقهــا ســواء مــن حيــث التأجيــل أم اإلبــدال، وفــي حــال اإلبقــاء علــى النصيــن 
الســابقين فإننــا نــرى ضــرورة توحيــد حكميهمــا منعــاً لتضــارب النصــوص وعــدم اختــالف األحــكام القضائيــة، وذلــك أســوة 
ــة المقارنــة كالتشــريع الكويتــي مثــال حيــث تنــص المــادة)218( مــن قانــون اإلجــراءات  ــه التشــريعات الجزائي بمــا تأخــذ ب
ــدام.  ــذ اإلع ــف تنفي ــاً وجــب وق ــا حي ــت جنينه ــل ووضع ــا حام ــوم بإعدامه ــرأة المحك ــن أن الم ــه "إذا تبي ــى أن ــة عل الجزائي
ويعــرض علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم إلبــدال الحبــس المؤبــد بعقوبــة اإلعــدام"، وتنــص المــادة )59( مــن قانــون 
الجــزاء الكويتــي علــى أنــه "إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حامــل ووضعــت جنينهــا حيــاً أبــدل الســجن المؤبــد 

بعقوبــة اإلعــدام ".

المطلب الثاني
حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية

ــت  ــذي يثب ــه ال ــة بحــق المحكــوم علي ــات الســالبة للحري ــذ العقوب ــل تنفي ــة بضــرورة تأجي أخــذت معظــم التشــريعات الجزائي
ــذي  ــه ال ــدى المحكــوم علي ــذ ل ــة التنفي ــة تتمثــل فــي عــدم توافــر أهلي ــذ فــي هــذه الحال ــة تأجيــل التنفي ــه بالجنــون، وعل إصابت
يثبــت إصابتــه بالجنــون، حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر حالــة صحيــة جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه، وذلــك بهــدف 
ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألغراضهــا فــي ردع المحكــوم عليــه وإصالحــه وتأهيلــه، وهــي غايــات ال يمكــن 
تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي ال يــدرك إيــالم العقوبــة وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن 

نظــم تهذيــب وتأهيــل)42(. 

ــة  ــي حال ــة ف ــات الســالبة للحري ــذ العقوب ــل تنفي ــي بوجــوب تأجي ــارات الســابقة أخــذ المشــرع اإلمارات ــق هــذه االعتب ولتحقي
ــه "إذا  ــى أن ــي عل ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات الجزائي ــن قان ــادة )297( م ــص الم ــث تن ــون حي ــه بالجن ــوم علي ــة المحك إصاب
اصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة بجنــون أو اختــالل أو ضعــف عقلــي أو مــرض نفســي جســيم أفقــده القــدرة علــى 
التحكــم فــي تصرفاتــه بصيغــة مطلقــة وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة حتــى يبــرأ، ويــودع فــي مــأوى عالجــي علــى أن تخصــم 
المــدة التــي يقضيهــا فيــه مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا". وتطبيقــاً لذلــك نصــت المــادة )31( مــن قانــون المنشــآت العقابيــة 
ــة تشــكل بقــرار مــن  ــة طبي ــى لجن ــي قــرر عرضــه عل ــه "إذا تبيــن لطبيــب المنشــأة أن المســجون مصــاب بمــرض عقل بأن
وزيــر الصحــة يكــون مــن بيــن أعضائهــا أحــد أطبــاء الســجن والطبيــب الشــرعي لفحصــه والتثبــت مــن حالتــه فــإذا تقــرر 
نقلــه إلــى مستشــفى لألمــراض العقليــة نقــل إليــه بأمــر مــن مديــر اإلدارة المختصــة مــع إخطــار النيابــة العامــة، وتحســب المــدة 

التــي يقضيهــا المســجون فــي المستشــفى مــن مــدة العقوبــة")43(.
د. عبد الحكم فوده، إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية ومشكالته، مرجع سابق، ص292.  -42

وحــدد المشــرع اإلماراتــي إجــراءات اإلفــراج الصحــي بموجــب نــص المــادة )32( مــن قانــون المنشــآ   ت العقابيــة رقــم )43( لســنة 1992م   -43
بقولــه: " إذا تبيــن لطبيــب المنشــأة أن المســجون مصــاب بمــرض يهــدد حياتــه أو حيــاة اآلخريــن أو يعجــزه كليــا فعلــى إدارة المنشــأة أن تعرضــه 

علــى اللجنــة الطبيــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة وذلــك لفحصــه والنظــر فــي اإلفــراج الصحــي عنــه. 
ويصــدر باإلفــراج الصحــي قــرار مــن النائــب العــام وتخطــر بــه وزارة الداخليــة. وعلــى مركــز الشــرطة الــذي يقيــم المســجون فــي دائرتــه   
عرضــه علــى الطبيــب الحكومــي المختــص كل ثالثــة أشــهر علــى األكثــر مــا لــم يتــم إبعــاده عــن البــالد لتقديــم تقريــر طبــي عنــه توطئــة إللغــاء 
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ــون)44(،  ــه بالجن ــت إصابت ــى ثب ــه مت ــوم علي ــة بحــق المحك ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــأ تنفي ــد أرج ــا المشــرع المصــري فق أم
وتطبيقــاً لذلــك نصــت المــادة )487( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه "إذا أصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة 
مقيــدة للحريــة بالجنــون وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بحقــه حتــى يبــرأ، ويجــوز للنيابــة العامــة أن تأمــر بوضعــه فــي أحــد المحــال 

المعــدة لألمــراض العقليــة وفــي هــذه الحالــة تســتنزل المــدة التــي يقضيهــا فــي هــذا المحــل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا".

ويالحــظ أن النــص الســابق يتعلــق بحالــة إصابــة المحكــوم عليــه بالجنــون عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبــل ذلــك، حيــث أوجــب 
المشــرع علــى النيابــة العامــة إرجــاء التنفيــذ حتــى شــفاء المحكــوم عليــه. كمــا أعطــى المشــرع للنيابــة العامــة ســلطة تقديريــة 
لإلفــراج عــن المحكــوم عليــه أو وضعــه فــي أحــد المحــال المعــدة لألمــراض العقليــة علــى أن يصــار إلــى اســتنزال المــدة 

التــي يقضيهــا فــي هــذا المحــل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا.

أمــا إذا أصيــب المحكــوم عليــه بالجنــون أثنــاء تنفيــذ العقوبــة أو تــم اكتشــاف ذلــك بعــد البــدء بالتنفيــذ فإنــه يتــم تطبيــق المــادة 
)35( مــن قانــون تنظيــم الســجون المصــري والتــي تنــص علــى أنــه "كل مســجون محكــوم عليــه نهائيــاً يتبيــن لطبيــب الســجن 
أنــه مصــاب بخلــل فــي قــواه العقليــة يعــرض أمــره علــى مديــر القســم الطبــي للســجون لفحصــه، فــإذا اتضــح أنــه مختــل العقــل 
ظــل بالمستشــفى ويبلــغ النائــب العــام ليصــدر أمــراً بإيداعــه حتــى يبــرأ. وعنــد شــفاء المســجون تبلــغ إدارة المستشــفى النائــب 

العــام بذلــك فيأمــر بإعادتــه إلــى الســجن وتســتنزل مــن مــدة عقوبتــه المــدة التــي قضاهــا فــي المستشــفى".
ــاً لنــص  ــات وفق ــم الب ــل صــدور الحك ــي قب ــل عقل ــج وضــع المصــاب بخل ــه عال ــي فيالحــظ أن ــا بالنســبة للمشــرع األردن أم
المــادة )233( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. كمــا أنــه عالــج مســألة إصابــة المحكــوم عليــه بالجنــون أثنــاء تنفيــذ 
العقوبــات الســالبة للحريــة أو إذا تــم اكتشــاف الجنــون أثنــاء التنفيــذ حيــث تنــص المــادة )26( مــن قانــون مراكــز اإلصــالح 
والتأهيــل األردنــي علــى أنــه "إذا تبيــن لمديــر المركــز أن نزيــالً محكومــاً عليــه مختــل القــوى العقليــة وجــب إحالتــه إلــى 
الجهــة الطبيــة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات الطبيــة الالزمــة ويبقــى النزيــل تحــت المعالجــة مــا دامــت حالتــه تســتدعي ذلــك، 

وإذا انتهــت مــدة محكوميتــه وجــب اإلفــراج عنــه فــوراً مــع اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بعــد مخاطبــة الجهــة المختصــة".

كمــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )29( مــن قانــون العقوبــات األردنــي علــى أن "مــن حكــم عليــه بعقوبــة مانعــه للحريــة 
أو بكفالــة احتياطيــة وثبــت أنــه فــي أثنــاء تنفيــذ الحكــم قــد أصيــب بالجنــون يحجــز فــي المستشــفى المشــار إليــه فــي الفقــرة 
الســابقة ويعنــى بــه العنايــة التــي تدعــو إليهــا حالتــه علــى أن ال تتجــاوز مــدة الحجــز مــا بقــي مــن مــدة الحكــم الــذي علــق 

تنفيــذه مــا لــم يكــن المحكــوم عليــه خطــراً علــى الســالمة العامــة".

وممــا تقــدم يتضــح أن المشــرع األردنــي قــد أوجــب علــى مديــر مركــز اإلصــالح والتأهيــل الــذي تواجــد فيــه المحكــوم عليــه 
بإحالــة هــذا األخيــر إلــى الجهــة الطبيــة المختصــة فــي حــال اتضــح لــه أنــه مختــل القــوى العقليــة، وذلــك التخــاذ اإلجــراءات 
الطبيــة الالزمــة، كمــا أوجــب المشــرع إرســال المحكــوم عليــه إلــى مستشــفى األمــراض العقليــة إذا اســتدعت حالتــه ذلــك. 
ونــرى فــي هــذه الحالــة وجــوب خصــم المــدة التــي يقضيهــا المحكــوم عليــه بالمستشــفى المذكــور مــن مــدة العقوبــة المحكــوم 
بهــا، حيــث إن اإليــداع بالمستشــفى يعــد ســلباً للحريــة ومــن العدالــة احتســاب مــدة اإليــداع حتــى ال يتحمــل المحكــوم عليــه 

ســلباً للحريــة أكثــر ممــا قضــى بــه الحكــم الجزائــي)45(. 

أمــر اإلفــراج الصحــي إذا اقتضــى الحــال ذلــك، ويعــرض التقريــر علــى اللجنــة الطبيــة المذكــورة فــإذا قــررت زوال الحالــة المرضيــة التــي 
اســتوجبت اإلفــراج عنــه يعــرض األمــر علــى النائــب العــام ليقــرر إعــادة المســجون إلــى المنشــأة الســتيفاء باقــي مــدة العقوبــة، وتحســب المــدة 

التــي يقضيهــا المســجون المفــرج عنــه خــارج المنشــأة مــن مــدة العقوبــة".

د. منير حلمي خليفة، تنفيذ األحكام الجنائية ومشكالته العملية ، المكتبة القانونية، 1994، ص 33.  -44

د. ابراهيم السحماوي، تنفيذ األحكام الجزائية وإشكاالته، مرجع سابق، ص 189.  -45
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

المبحث الثالث

حاالت التأجيل الجوازي للتنفيذ

ــا  ــذ م ــل تنفي ــة تأجي ــذ األحــكام الجزائي ــا تنفي ــوط به ــا للســلطة المن ــة حــاالت أجــازت بموجبه ــت التشــريعات الجزائي تضمن
ــي: ــا يأت ــذه الحــاالت فيم ــات وســنعرض له ــه هــذه األحــكام مــن عقوب تضمنت

المطلب األول
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل

مراعــاة لحالــة الضعــف الصحيــة للمحكــوم عليهــا الحامــل والجنيــن فقــد قــررت مختلــف التشــريعات الجزائيــة منــح المحكــوم 
عليهــا الحامــل معاملــة خاصــة توفــر لهــا العنايــة الطبيــة الالزمــة. وفــي ســبيل ذلــك فقــد أعطــت بعــض التشــريعات للســلطة 
ــذ المشــرع  ــد أخ ــل، وق ــا الحام ــوم عليه ــق المحك ــات بح ــذ العقوب ــل تنفي ــلطة تأجي ــة س ــكام الجزائي ــذ األح ــا تنفي ــوط به المن
ــة حيــث تنــص المــادة )295( مــن  ــدة للحري ــات المقي ــذ العقوب ــل الجــوازي لتنفي ــة مــن حــاالت التأجي ــي بهــذه الحال اإلمارات
ــل  ــة حامــالً جــاز تأجي ــدة للحري ــة مقي ــت المحكــوم عليهــا بعقوب ــه "إذا كان ــى أن ــي عل ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات الجزائي قان

التنفيــذ عليهــا حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة ثالثــة أشــهر علــى الوضــع".

ــة وإنمــا يكــون لهــا أن  ــي هــذه الحال ــراج عنهــا ف ــه ال يجــوز اإلف ــى فإن ــذ أن المحكــوم عليهــا حبل ــاء التنفي أمــا إذا ظهــر أثن
ــل  ــل المســجونة الحام ــا: "تعام ــي بقوله ــة اإلمارات ــون المنشــآت العقابي ــن قان ــادة )21( م ــا الم ــي حددته ــا الت ــع بالمزاي تتمت
ابتــداء مــن وقــت ظهــور الحمــل معاملــة المســجونين مــن الفئــة )أ( إذا لــم تكــن مــن هــذه الفئــة، وتعفــى مــن العمــل بالمنشــأة 
وتمنــح رعايــة طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والنــوم، ويؤجــل تنفيــذ أيــة جــزاءات تأديبيــة عليهــا إلــى مــا بعــد الوضــع أو 
إلــى حيــن انتهــاء فتــرة وجــود مولودهــا معهــا بحســب األحــوال. ويجــب نقلهــا إلــى المستشــفى عنــد اقتــراب الوضــع وتبقــى 
فيــه حتــى تضــع حملهــا وإلــى أن يقــرر الطبيــب خروجهــا منــه وتبــذل لهــا ولمولودهــا العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء 
والملبــس المناســب والراحــة.  وللمســجونة أن تحتفــظ بمولودهــا حتــى يبلــغ مــن العمــر عاميــن هجرييــن فــإذا لــم ترغــب فــي 
بقائــه معهــا أو بلــغ هــذه الســن ســلم لمــن تختــاره ممــن لهــم حــق الحضانــة، وإال ســلم ألبيــه وإذا لــم يوجــد يــودع فــي إحــدى 
دور رعايــة األطفــال، مــع إخطــار األم فــي جميــع الحــاالت بمكانــه وتيســير رؤيتهــا لــه فــي أوقــات دوريــة علــى النحــو الــذي 
تبينــه الالئحــة التنفيذيــة. وفــي جميــع األحــوال يجــب أال يذكــر فــي شــهادة ميــالد الطفــل مــا يشــير إلــى مولــده فــي المنشــأة أو 

فــي مستشــفى خــاص بهــا أو إلــى واقعــة ســجن أمــه". 

وأمــا المشــرع المصــري فــي هــذه الحالــة فإنــه اشــترط أن تكــون حامــالً فــي الشــهر الســادس ومــدة التأجيــل شــهرين فقــط 
بقولــه: "إذا كانــت المحكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة حبلــى فــي الشــهر الســادس مــن الحمــل جــاز تأجيــل التنفيــذ عليهــا 
حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة شــهرين علــى الوضــع وإذا رؤي التنفيــذ علــى المحكــوم عليهــا أو ظهــر فــي أثنــاء التنفيــذ 
أنهــا حبلــى وجــب معاملتهــا فــي الســجن معاملــة المحبوســين احتياطيــاً حتــى تمضــي المــدة المقــررة فــي الفقــرة الســابقة")46(.

ــت  ــى إذا كان ــة األول ــل الحال ــن تتمث ــن حالتي ــذا الصــدد بي ــان به ــي والمصــري يفرق ــا نجــد أن المشــرعين اإلمارات ــن هن وم
المحكــوم عليهــا حبلــى عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبلــه فــإن للنيابــة العامــة الخيــار بيــن تأجيــل التنفيــذ واإلفــراج عــن المحكــوم 
ــذ أن  ــاء التنفي ــة فتكــون إذا ظهــر أثن ــة الثاني ــا الحال ــة العامــة، أم ــروك للنياب ــك فاألمــر مت ــذ رغــم ذل ــا أو األمــر بالتنفي عليه
المحكــوم عليهــا حبلــى فإنــه ال يجــوز اإلفــراج عنهــا فــي هــذه الحالــة وإنمــا يكــون لهــا أن تتمتــع ببعــض المزايــا المقــررة)47(، 
ويــرى البعض)48(-وبحــق- أنــه كان مــن األوفــق أن يكــون تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة وجوبيــاً وبصــرف النظــر عــن مــدة 

المادة )485( من قانون االجراءات الجنائية المصري.  -46

تنــص المــادة 19 مــن قانــون تنظيــم الســجون المصــري علــى أن "تعامــل المســجونة الحامــل ابتــداء مــن الشــهر الســادس مــن الحمــل معاملــة   -47
طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والتشــغيل والنــوم حتــى تضــع حملهــا وتمضــي أربعــون يومــا علــى الوضــع ويجــب أن يبــذل لــألم وطفلهــا 
العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء والملبــس والراحــة وال يجــوز حرمــان المســجونة الحامــل أواألم مــن الغــذاء المقــرر لهــا ألي ســبب كان".

د. إبراهيم السحماوي، تنفيذ األحكام الجنائية وإشكاالته، مرجع سابق، ص 193.  -48
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الحمــل؛ ألن الحامــل بصفــة عامــة تحتــاج إلــى الرعايــة الصحيــة والمراقبــة المســتمرة لوضــع الجنيــن.

ــة  ــذ العقوبــات الســالبة للحري ــة مــن حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفي أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع األردنــي مــن هــذه الحال
بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل فنجــد أنــه قــد خــال مــن تنظيــم هــذه الحالــة ولــم يجعــل حمــل المحكــوم عليهــا ســبباً لتأجيــل تنفيــذ 
العقوبــات المحكــوم بهــا عليهــا، ولــم يشــر المشــرع األردنــي إلــى إمكانيــة تأجيــل التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال 

فــي حالــة واحــدة هــي الحالــة التــي يكــون محكومــاً عليهــا باإلعــدام فقــط.

إال أن المشــرع األردنــي قــد منــح المحكــوم عليهــا الحامــل بعقوبــة ســالبة للحريــة معاملــة خاصــة توفــر لهــا العنايــة الطبيــة 
ــل  ــة الحام ــل النزيل ــى أن "تعام ــي عل ــل األردن ــز اإلصــالح والتأهي ــون مراك ــن قان ــادة )15( م ــص الم ــث تن ــة، حي الالزم
معاملــة مناســبة حســب توجيهــات الطبيــب ووفــق تعليمــات يصدرهــا الوزيــر لهــذه الغايــة"، وبهــذا الصــدد فإننــا نــرى عــدم 
كفايــة هــذا النــص وضــرورة النــص صراحــة علــى جــواز تأجيــل التنفيــذ بحــق الحامــل إلــى أن تضــع حملهــا وتمضــي فتــرة 
مــن الزمــن علــى الوضــع، وذلــك أســوة بباقــي التشــريعات الجزائيــة التــي ذهــب بعضهــا إلــى اعتبــار تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه 
الحالــة وجوبيــاً ودون اشــتراط عمــر زمنــي للجنيــن كالتشــريع اللبنانــي الــذي يقــرر وجــوب تأجيــل التنفيــذ بحــق الحامــل إلــى 

مــا بعــد ســتة أســابيع مــن وضــع حملهــا وذلــك وفــق المــادة )55/1( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي.

المطلب الثاني
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى 

العتبــارات تتعلــق بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم 
مــا يعــرض حياتهــم للخطــر)49(، فقــد حرصــت بعــض التشــريعات الجزائيــة كالتشــريعين اإلماراتــي والمصــري علــى النــص 
بجــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه المريــض حتــى يســترد عافيتــه بشــكل مناســب، حيــث 
تنــص المــادة )296( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه "إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة مصابــاً 
بمــرض يهــدد بذاتــه أو بســبب التنفيــذ حياتــه للخطــر جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة عليــه"، وفــي نفــس المعنــى المــادة )486( 
مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري)50(، وتقابلهــا بذلــك المــادة )296( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الكويتــي)51(.   

وبالمقابــل نجــد أن المشــرع األردنــي لــم يجعــل مــن مــرض المحكــوم عليــه ســبباً لتأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة ال 

حول الموازنة بين العقاب والرحمة للمحكوم عليهم المصابين بأمراض خطيرة انظر:  -49
Williams, B. A., Sudore, R. L., Greifinger, R., & Morrison, R. S. )2011(. Balancing punishment and 
compassion for seriously ill prisoners. Annals of internal medicine, 155)2(, pp. 122-126.  Berry, W. W. )2009(. 
Extraordinary and compelling: A re-examination of the justifications for compassionate release, Maryland 
Law Review, Vol. 68, No. 4, pp. 850-888.

50-  - نظمــت المــادة )663( مــن التعليمــات اإلداريــة والماليــة والكتابيــة لنيابــات مصــر هــذه الحالــة فــإذا كان المحكــوم عليــه مريضــا قبــل إيداعــه 
الســجن فإنــه يتعيــن علــى النيابــة العامــة فــي هــذه الحالــة أن تنــدب الطبيــب الشــرعي لفحــص حالتــه فــإذا ثبــت إصابتــه بهــذا المــرض جــاز 
لهــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه وإذا أمــرت النيابــة العامــة بإرجــاء التنفيــذ فلهــا أن تتابــع 
حالــة المحكــوم عليــه المرضيــة وتطلــب تقريــرا دوريــا كل ســتة أشــهر مــن طبيــب الصحــة الــذي يقيــم فــي دائرتــه، فــإذا شــفي المحكــوم عليــه 
مــن مرضــه وأصبــح قــادرا علــى التنفيــذ أرســل الــى الســجن لتنفيــذ العقوبــة بحقــه بعــد اســتطالع رأي النائــب العــام، أمــا اذا طــرأ المــرض 
الموصــوف فــي المــادة )486( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى المحكــوم عليــه أثنــاء التنفيــذ فيجــب فــي هــذه الحالــة عــرض أمــره علــى 
مديــر القســم الطبــي بمصلحــة الســجون باالشــتراك مــع الطبيــب الشــرعي للنظــر فــي أمــر اإلفــراج عنــه وينفــذ قــرار اإلفــراج بعــد اعتمــاده مــن 
مديــر الســجن وموافقــة النائــب العــام ويتعيــن علــى مصلحــة الســجون متابعــة الحالــة المرضيــة للمحكــوم عليــه، ويجــوز لمديــر عــام الســجون 
نــدب مديــر القســم الطبــي بمصلحــة الســجون والطبيــب الشــرعي لمتابعــة حالــة المحكــوم عليــه الصحيــة، وإذا ثبــت أن األســباب الصحيــة التــي 
دعــت الــى اإلفــراج عنــه قــد زالــت وأصبــح قــادرا علــى اســتكمال التنفيــذ تعيــن إعــادة المحكــوم عليــه إلــى الســجن بأمــر مــن النائــب العــام، 
كمــا يجــوز إعادتــه إلــى الســجن إذا غيــر المحكــوم عليــه المفــرج عنــه محــل إقامتــه دون أن يخطــر الجهــة اإلداريــة التــي يقيــم فــي دائرتهــا 
بذلــك.  للمزيــد حــول هــذا الموضــوع انظــر: د.عبــد الحكــم فــوده، إشــكاالت التنفيــذ فــي المــواد الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 294. د. ابراهيــم 

الســحماوي، تنفيــذ االحــكام الجنائيــة وإشــكاالته، مرجــع ســابق، ص 195.

في نفس المعنى المادة 16 من القانون رقم )5275( الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير األمنية التركي.   -51
Unal, V., Unal, E. O., Com, U., Ozer, Y., Albujja, M., & Cagdir, S. )2015(. Stay in the Execution of Penal 
Sentences due to Illness: Selected Case Reports and a Review of the Legal Framework in Turkey, Vol. 1 No. 
2, pp. 217-223. 
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

وجوبيــا وال جوازيــا، إال أنــه بنفــس الوقــت أفــرد معاملــة خاصــة للمحكــوم عليــه المريــض حيــث تنــص المــادة )25( مــن 
قانــون مراكــز االصــالح والتأهيــل علــى أنــه "إذا اســتدعت حالــة النزيــل عالجــاً فــي مستشــفى تتولــى إدارة المركــز نقــل 
المريــض إلــى المستشــفى وتتــم إعادتــه إلــى المركــز بعــد االنتهــاء مــن عالجــه" ممــا يعنــي أن المشــرع األردنــي لــم يمنــح 
النيابــة العامــة ســلطة لإلفــراج عــن المحكــوم عليــه المريــض وإخضاعــه للمتابعــة بعــد ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذه الرعايــة 
التــي منحهــا المشــرع األردنــي للمحكــوم عليــه المريــض إال أننــا نعتقــد عــدم كفايــة ذلــك وضــرورةَ النــّص صراحــة علــى 
جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا متــى كان مــرض المحكــوم عليــه يهــدد بذاتــه أو ســبب التنفيــذ عليــه حياتــه للخطــر 

وأنــه يشــترط بعــد ذلــك تقديــم الضمانــات التــي تكفــل عودتــه إلــى التنفيــذ.

المطلب الثالث
تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين

ــذه  ــى ه ــي عل ــص المشــرع اإلمارات ــراد األســرة)52(، ن ــاة األســرية وعــدم إلحــاق الضــرر بأف ــة الحي ــق بحماي ألســباب تتعل
الحالــة بموجــب المــادة )298( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بقولــه: إذا كان محكومــاً علــى الرجــل وزوجتــه بعقوبــة مقيــدة 
ــم يتــم خمــس  للحريــة جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة علــى أحدهمــا حتــى يفــرج عــن اآلخــر وذلــك إذا كانــا يكفــالن صغيــراً ل

عشــرة ســنة وكان لهمــا محــل إقامــة معــروف فــي الدولــة.

كمــا نصــت المــادة )488( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه "إذا كان محكومــاً علــى الرجــل وزوجتــه مــدة 
ال تزيــد علــى ســنة ولــو عــن جرائــم مختلفــة ولــم يكونــا مســجونين مــن قبــل جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة علــى أحدهمــا حتــى 
يفــرج عــن اآلخــر وذلــك إذا كانــا يكفــالن صغيــراً لــم يتجــاوز خمســة عشــر ســنة كاملــة وكان لهمــا محــل إقامــة معــروف فــي 
مصــر". وبالمقابــل فقــد ذهبــت بعــض التشــريعات الجزائيــة إلــى وجــوب تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي هــذه 
الحالــة كالتشــريع اللبنانــي)53(، وتتمثــل علــة تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة فــي ضــرورة رعايــة مصلحــة الصغيــر وضمــان 

عــدم اإلضــرار بــه كمــا أن العدالــة تقتضــي أن ال يمتــد إليــه تأثيــر عقوبــة حكــم بهــا علــى مــن يرعيانــه)54(.

ــص  ــث تن ــة حي ــات الســالبة للحري ــذ العقوب ــل الجــوازي لتنفي ــن حــاالت التأجي ــة م ــذه الحال ــي به ــد أخــذ المشــرع األردن وق
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )27( مــن قانــون العقوبــات األردنــي علــى أنــه "إذا كان المحكــوم عليهمــا بعقوبــة الحبــس مــدة ال 
تزيــد علــى ســنتين زوجيــن قبــل وقــوع الجــرم فيجــوز للمحكمــة بنــاًء علــى طلبهمــا ولســبب مبــرر أن تقضــي بتنفيــذ العقوبــة 

بحقهمــا علــى التوالــي علــى أن يكــون لهمــا محــل إقامــة ثابــت ومعــروف فــي المملكــة ".

ــة  ــذه الحال ــي ه ــة ف ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــل تنفي ــلطة تأجي ــا س ــد أعطي ــري ق ــي والمص ــرعين اإلمارات وإذا كان المش
للنيابــة العامــة بوصفهــا الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة، فــإن المشــرع األردنــي أعطــى هــذه الســلطة للمحكمــة 
وبنــاًء علــى طلــب الزوجيــن ولســبب مبــرر، كمــا يالحــظ أيضــا أن المشــرع األردنــي لــم يتطلــب وجــود صغيــر فــي رعايــة 
الزوجيــن فــي حيــن يشــترط وجــود هــذا الصغيــر لجــواز التأجيــل فــي التشــريعين اإلماراتــي والمصــري، كمــا يالحــظ أيضــاً 
أن المشــرع األردنــي قــد تطلــب لجــواز تأجيــل التنفيــذ أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا علــى الزوجيــن هــي الحبــس مــدة ال 
تزيــد علــى ســنتين، فــي حيــن جعــل المشــرع المصــري هــذه المــدة ســنة واحــدة، وحســناً فعــل المشــرع اإلماراتــي بجــواز 

التأجيــل دون تحديــد مــدة للعقوبــة. 

ــون  ــل يك ــد أن التأجي ــة نج ــا أو الجوازي ــة منه ــواء الوجوبي ــي س ــزاء الجنائ ــذ الج ــل تنفي ــاالت تأجي ــع ح ــتعراض جمي وباس
لفتــرة مؤقتــة ثــم مــا يلبــث أن نعــود إلــى التنفيــذ، حيــث إن التأجيــل يكــون لســبب أو عــارض معيــن وأن زوال هــذا الســبب 
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أو العــارض هــو أمــر مؤكــد، فــإن العــودة للتنفيــذ هــي أمــر وجوبــي أيضــاً، فجميــع حــاالت التأجيــل تفتــرض تأجيــل تنفيــذ 
ــا  ــدد قانون ــارض المح ــبب أو الع ــى زوال الس ــا عل ــف تحديده ــون أو يتوق ــا القان ــة يحدده ــدة معين ــا م ــوم به ــة المحك العقوب
للتأجيــل، وبعــد انقضــاء هــذه المــدة أو زوال الســبب أو المانــع يوجــب المشــرع علــى النيابــة العامــة العــودة للمثابــرة علــى 

تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا أو مــا تبقــى منهــا بعــد حســاب واســتنزال المــدة الســابقة علــى قيــام ســبب التأجيــل.

الخاتمة
اســتعرضنا مــن خــالل هــذا البحــث موضــوع تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي، فبينـّـا ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة 
مــن خــالل بيــان تعريفــه وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة المشــابهة، ثــم بحثنــا حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ العقوبــة، 
وحــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــة، وقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ومــن أبــرز مــا ورد فــي 

هاتيــن المجموعتيــن نذكــر اآلتــي:

أوالً: النتائج
يتضــح أن عــوارض التنفيــذ المتعلقــة بشــخص المحكــوم عليــه، والتــي تحــول دون التنفيــذ هــي حــاالت وجوبيــة متــى   .1
تحققــت تلتــزم الجهــة المختصــة بعــدم التنفيــذ دون أن يكــون لهــا أي ســلطة تقديريــة. أمــا الحــاالت الجوازيــة فهــي تلــك 
الحــاالت التــي ال تــؤدي إلــى انتفــاء صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ، حيــث يبقــى أمــر التنفيــذ أو تأجيلــه مرهونــاً بمــا 

تملكــه الجهــة القائمــة علــى التنفيــذ مــن ســلطة.
العلــة مــن تقريــر حــاالت تأجيــل التنفيــذ، أوالً تتمثــل فــي مبــدأ شــخصية العقوبــة أي أن العقوبــة ال توقــع إال علــى مــن   .2
تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا وال تنــال أحــداً غيــر هــؤالء أيــاً كانــت صلتــه بالجانــي، 
ثانيــاً عــدم توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون، حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر 
حالــة صحيــة جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه، وذلــك بهــدف ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألهدافهــا فــي 
ردع المحكــوم عليــه وإصالحــه وتأهيلــه وهــي غايــات ال يمكــن تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي 
ال يــدرك إيــالم العقوبــة وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن نظــم تهذيــب وتأهيــل، ثالثــاً العتبــارات تتعلــق 
بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم مــا يعــرض 

حياتهــم للخطــر.
ــب  ــان الجوان ــا يعكس ــي أن كالً منهم ــرطي ف ــراج الش ــة واإلف ــذ العقوب ــف تنفي ــع وق ــق م ــة يتف ــذ العقوب ــل تنفي إن تأجي  .3
اإلنســانية فــي القانــون الجنائــي، ويهــدف إلــى تأهيــل وإصــالح المحكــوم عليــه وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد 

ــة. ــة الســالبة للحري ــا العقوب تتســبب به
ــدام،  ــة اإلع ــذ عقوب ــي لتنفي ــل الوجوب ــتدعي التأجي ــاالت تس ــريعات، وأورد ح ــلك التش ــي مس ــرع اإلمارات ــلك المش س  .4
ــذ  ــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي للتنفي وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفي

بموجــب نصــوص المــواد )295، 296، 298( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.
حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز البــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام قبــل اســتكمال كافة اإلجــراءات   .5
المقــررة قانونــاً لذلــك، كمــا أكــد علــى عــدم جــواز التنفيــذ فــي أيــام محــددة، وعلــى ضــرورة تأجيــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام 

أو عــدم جــواز التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل.
إن المشــرعين اإلماراتــي واألردنــي، وعلــى خــالف مــا ســار عليــه المشــرع المصــري لــم يحــدد كل منهــم مــدة معينــة   .6

الســتكمال اســتيفاء الشــروط الشــكلية الالزمــة للبــدء فــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام.
إن التشــريعات الجزائيــة المقارنــة لــم تتخــذ موقفــاً موحــداً بشــأن تحديــد الفتــرة التــي يتوجــب إيقــاف تنفيــذ عقوبــة اإلعدام   .7
ــى المــرأة الحامــل إال بعــد أن  ــة اإلعــدام عل ــذ عقوب ــز تنفي ــي ال يجي ــى المــرأة الحامــل خاللهــا، فالمشــرع اإلمارات عل
تضــع حملهــا وتتــم إرضاعــه فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ، أمــا المشــرع المصــري ال يســمح 
بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق الحبلــى إال بعــد مــرور شــهرين مــن وضعهــا، والمشــرع األردنــي ال يجيــز التنفيــذ إال بعــد 

وضعهــا بثالثــة أشــهر.
ــن  ــا الحامــل بي ــات بحــق المحكــوم عليه ــذ العقوب ــل تنفي ــة تأجي ــي حال ــان ف ــي والمصــري يفرق إن المشــرعين اإلمارات  .8
حالتيــن: تتمثــل الحالــة األولــى إذا كانــت المحكــوم عليهــا حبلــى عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبلــه فــإن للنيابــة العامــة الخيــار 
بيــن تأجيــل التنفيــذ واإلفــراج عــن المحكــوم عليهــا أو األمــر بالتنفيــذ رغــم ذلــك فاألمــر متــروك للنيابــة العامــة، أمــا 
الحالــة الثانيــة فتكــون إذا ظهــر أثنــاء التنفيــذ أن المحكــوم عليهــا حبلــى فإنــه ال يجــوز اإلفــراج عنهــا فــي هــذه الحالــة 
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وإنمــا يكــون لهــا أن تتمتــع ببعــض المزايــا المقــررة، أمــا المشــرع األردنــي فإنــه لــم يشــر إلــى إمكانيــة تأجيــل التنفيــذ 
بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال فــي حالــة واحــدة هــي الحالــة التــي يكــون محكومــاً عليهــا باإلعــدام فقــط.

حــرص المشــرعين اإلماراتــي والمصــري علــى جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المرضــى المحكوم   .9
عليهــم، وبالمقابــل نجــد أن المشــرع األردنــي لــم يجعــل مــن مــرض المحكــوم عليــه ســبباً لتأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة 

للحريــة ال وجوبيــاً وال جوازيــاً، إال أنــه بنفــس الوقــت أفــرد معاملــة خاصــة للمريــض لمحكــوم عليــه.
فــي حالــة تأجيــل التنفيــذ بحــق أحــد الزوجيــن، أعطــى المشــرعين اإلماراتــي والمصــري ســلطة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات   .10
الســالبة للحريــة للنيابــة العامــة بوصفهــا الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة، أمــا المشــرع األردنــي أعطــى 
هــذه الســلطة للمحكمــة وبنــاًء علــى طلــب الزوجيــن ولســبب مبــرر، كمــا يالحــظ أيضــاً أن المشــرع األردنــي لــم يتطلــب 
وجــود صغيــر فــي رعايــة الزوجيــن فــي حيــن يشــترط وجــود هــذا الصغيــر لجــواز التأجيــل فــي التشــريعين اإلماراتــي 
والمصــري، كمــا يالحــظ أيضــاً أن المشــرع األردنــي قــد تطلــب لجــواز تأجيــل التنفيــذ أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا 
علــى الزوجيــن هــي الحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين فــي حيــن جعــل المشــرع المصــري هــذه المــدة ســنة واحــدة، 

وحســناً فعــل المشــرع اإلماراتــي بجــواز التأجيــل دون تحديــد مــدة للعقوبــة. 

ثانياً: التوصيات
ــه  ــم إرضاع ــا وتت ــد أن تضــع حمله ــل إال بع ــرأة الحام ــى الم ــدام عل ــة اإلع ــذ عقوب ــز تنفي ــي ال يجي ــرع اإلمارات المش  .1
فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ. هنــا نأمــل مــن المشــرع إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا 

ــة اإلعــدام. ــن عقوب ــدالً م ــد ب ــل الســجن المؤب ــاً أن يجع ــا حي ــل ووضعــت جنينه باإلعــدام حام
تنــص المــادة )295( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي علــى أنــه "إذا كانــت المحكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة   .2
للحريــة حامــالً جــاز تأجيــل التنفيــذ عليهــا حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة ثالثــة أشــهر علــى الوضــع". نــرى مــن 
األوفــق أن يكــون تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة وجوبيــاً وبصــرف النظــر عــن مــدة الحمــل؛ ألن الحامــل بصفــة عامــة 

تحتــاج إلــى الرعايــة الصحيــة والمراقبــة المســتمرة لوضــع الجنيــن.
أخــذت التشــريعات الجزائيــة محــل الدراســة بوجــوب تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه الــذي   .3
يثبــت إصابتــه بالجنــون، وعلــة تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة تتمثــل فــي عــدم توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه 
الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون، فــي مقابــل ذلــك نجدهــا لــم تنــص علــى تأجيــل عقوبــة اإلعــدام إذا أصيــب المحكــوم عليــه 

بالجنــون. لذلــك نأمــل أن يتدخــل المشــرع بالنــص علــى التأجيــل الوجوبــي لعقوبــة اإلعــدام فــي حالــة الجنــون.
يالحــظ علــى موقــف المشــرع األردنــي مــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام، أنــه ينــص فــي المــادة   .4
)358( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق المــرأة الحامــل إال بعــد 
وضعهــا بثالثــة أشــهر، فــي حيــن أنــه ينــص فــي المــادة )17( مــن قانــون العقوبــات علــى وجــوب إبــدال عقوبــة اإلعــدام 
بعقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة، حيــث جــاء فيهــا أنــه "فــي حالــة كــون المــرأة المحكــوم عليهــا بهــذه العقوبــة حامــالً 
يبــدل حكــم اإلعــدام باألشــغال الشــاقة المؤبــدة". ولذلــك نأمــل مــن المشــرع التدخــل لوضــع حكــم موحــد لكلتــا الحالتيــن 
علــى النحــو اآلتــي "إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حامــل ووضعــت جنينهــا حيــاً أبــدل الســجن المؤبــد 

بعقوبــة اإلعــدام".
علــى الرغــم مــن الرعايــة التــي منحهــا المشــرع األردنــي للمحكــوم عليــه المريــض، إال أننــا نعتقــد عــدم كفايــة ذلــك   .5
وضــرورة النــص صراحــة علــى جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا متــى كان مــرض المحكــوم عليــه يهــدد 

ــه حياتــه.  ــذ علي ــه أو بســبب التنفي بذات
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الملخص
ممــا ال شــك فيــه أن وســائل االتصــال الحديثــة قــد تطــورت فــي العقديــن األخيريــن تطــوراً هائــالً ودخلــت حيــاة األفــراد بشــكل 
واضــح وملمــوس، بحيــث أنــه لــم يعــد بمقــدور أي فــرد االســتغناء عــن خدمــات الهاتــف كوســيلة اتصــال حديثــة بكافــة مزايــاه 

التــي يوفرهــا كهاتــف لالتصال.

وباإلضافــة لخدمــات اإلنترنــت المتوفــرة علــى الهاتــف، فقــد أصبحــت توفــر معظــم االحتياجــات لحاملــه مــن اتصــاالت عبــر 
اإلنترنــت والبريــد اإللكترونــي وغيرهــا، حيــث أصبــح الهاتــف بديــالً عــن اســتخدام الحاســوب فــي الحيــاة العمليــة لكثيــر مــن 

األفراد.

وقــد أثــار اســتعمال الهاتــف المحمــول كوســيلة اتصــال ثــورة تكنولوجيــة هائلــة، ممــا دعانــا إلــى التســاؤل عــن طبيعــة العقــد 
المبــرم بيــن األفــراد وشــركات االتصــال، وعــن ماهيــة هــذه العقــود وخصائصهــا التــي شــاع اســتعمالها بيــن النــاس وذلــك 
نظــراً لنشــوء إشــكاالت بيــن األفــراد وتلــك الشــركات، باإلضافــة إلــى تغــول تلــك الشــركات علــى العمــالء مــن خــالل فــرض 
شــروطهم التعســفية، فمــا هــو دور هيئــة االتصــاالت فــي الحــد مــن التغــول؟ ومــا هــو دور جمعيــات حمايــة المســتهلك منهــا؟  

ومــا دور القضــاء فــي تعديــل الشــروط التعســفية؟ 

ســنجيب عــن هــذه األســئلة مــن خــالل هــذا البحــث بعــد أن نقــوم بتعريــف عقــد االتصــاالت وطبيعتــه القانونيــة وخصائصــه 
واآلثــار المترتبــة عليــه.

الكلمــات الدالــة: القانــون المنظــم لقطــاع االتصــاالت؛ عقــد االتصــاالت؛ شــركة االتصــاالت؛ التكييــف القانونــي؛ ترخيــص 
مزاولــة نشــاط االتصــاالت.
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Abstract
In the last decades, the means of communication witnessed tremendous developments. These 
means have clearly and concretely affected the lives of individuals. No one can deny the amount 
of services that telephones offer now as a modern communication means and all accompanying 
benefits.

In addition to the Internet services available on the mobile phone, most of the mobile phones’ 
holders needs are facilitated via the Internet, such as e-mails and others. Recently, mobile 
phones have substituted computers for many people.

The use of mobile phones as a means of communication has caused tremendous technological 
revolution. This has led the researcher to question the nature of the contracts between individuals 
and communication companies as well as their characteristics especially due to the emergence 
of problems between individuals and companies. With companies imposing their arbitrary 
conditions, the researcher is also investigating the role of the Telecommunications Authority 
in facing unfair conditions, the roles of Consumer Protection Associations and the judiciary 
in modifying these arbitrary conditions. The present research will answer these qustions after 
offering a definition of the contract of communication, its legal nature and its characteristics 
and effects.

مقدمة
ظهــرت التكنولوجيــا الحديثــة فــي حياتنــا اليوميــة بشــكل كبيــر وواضــح ظهــوراً ملفتــاً وأخــذت حيــزاً كبيــراً مــن وقتنــا وأثــرت 
بشــكل مباشــر علــى الصغيــر منــا والكبيــر وعلــى الفــرد الطبيعــي والمعنــوي أيضــاً، فــال يــكاد يخلــو بيــت مــن وجــود وســائل 
ــة مــن هاتــف أو حاســوب أو حاســوب لوحــي أو غيرهــا؛ فأصبحــت وســيلة للعمــل والدراســة واالتصــال  االتصــال الحديث
ــائل  ــاب والوس ــت واأللع ــر اإلنترن ــال عب ــة كاالتص ــائل حديث ــن وس ــه م ــا تحتوي ــراغ بم ــات الف ــد أوق ــب وس ــو واللع والله

التعليميــة وأصبــح االســتغناء عنهــا أمــراً فــي غايــة الصعوبــة.

وقــد تدخلــت التشــريعات الحديثــة أيضــاً لتنظيــم عمــل شــركات االتصــاالت وصــدرت تشــريعات خاصــة لالتصــاالت وأخــرى 
متعلقــة بحمايــة الجمهــور مــن تلــك الشــركات مــن خــالل  قوانيــن االتصــاالت وقوانيــن حمايــة المســتهلك، باإلضافــة إلنشــاء 
هيئــات خاصــة بتنظيــم عمــل االتصــاالت كهيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي اإلمــارات العربيــة واألردن ومصــر وغيرهــا.
وممــا ال شــك فيــه أن وســائل االتصــال الحديثــة لهــا حســناتها، فقــد ســهلت الكثيــر مــن أمــور الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
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والتعليميــة وغيرهــا، فأصبحــت االتصــاالت تقــرب البعيــد وتســهل الصعــب، وأصبــح مــن الممكــن إبــرام الصفقــات التجاريــة 
ــة لألشــخاص  ــاة االجتماعي ــال بالنســبة للحي ــك التســوق عبــر اإلنترنــت بســهولة ويســر، ونفــس األمــر يق مــن خاللهــا وكذل
إذ أصبــح التواصــل بينهــم أمــراً ســهالً وصــار بالصــوت والصــورة وبأقــل التكاليــف، األمــر الــذي دعانــا إلــى دراســة هــذا 
الموضــوع بدقــة وتفصيــل للوقــوف علــى تعريــف العقــد الــذي يجهــل الكثيــرون منــا ماهيتــه وطبيعتــه، بالرغــم مــن شــيوعه 
بيننــا وتعاملنــا معــه دون أن نعــرف الكثيــر عــن  طبيعتــه القانونيــة ومميزاتــه وااللتزامــات المترتبــة عليــه، وكذلــك للوقــوف 

علــى حقــوق العميــل تجــاه شــركات االتصــاالت والشــروط التعســفية الــواردة فــي العقــد.

ــي لهــا واألحــكام  ــف القانون ــود االتصــاالت وماهيتهــا وخصائصهــا والتكيي ــف بعق ــي هــذا البحــث التعري ــاول ف وســوف نتن
المترتبــة عليهــا مــن خــالل الخطــة التاليــة:

المبحث األول: ماهية عقد االتصاالت

المطلب األول: مفهوم عقد االتصاالت  

المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد االتصاالت  

المبحث الثاني: األحكام المترتبة على عقد االتصاالت

المطلب األول: إلتزامات  شركات االتصاالت  

المطلب الثاني: إلتزامات  العميل  

المبحث األول

ماهية عقد االتصاالت

ــح واســعاً  ــى الهاتــف أو المحمــول أو اإلنترنــت، وإنمــا أصب إن مفهــوم كلمــة اتصــاالت هــو مفهــوم واســع وال يقتصــر عل
ليشــمل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات االتصــاالت للعمــالء، وبالتالــي فــإن عقــد االتصــاالت يشــمل كافــة الخدمــات 

التــي تقدمهــا شــركة االتصــاالت باإلضافــة إلــى وســائل االتصــاالت بكافــة أنواعهــا. 
وقــد عــرف المشــرع اإلماراتــي واألردنــي شــبكة االتصــاالت فــي قانــون االتصــاالت الصــادر فــي كل منهمــا، كمــا تعــرض 
الفقــه أيضــا لتعريــف عقــد االتصــاالت ويتضــح مــن خــالل التعريفــات كمــا ســنرى أن المشــرع لــم يقتصــر عمــل شــركات 

االتصــاالت علــى االتصــال وحــده وإنمــا اتســع المفهــوم ليشــمل العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك الشــركات. 

المطلب األول
مفهوم عقد االتصاالت

  وفــي هــذا المطلــب ســوف نبيــن المقصــود باالتصــاالت وعقــد االتصــاالت أيضــاً، كمــا أنــه ال بــد مــن بيــان خصائــص عقــد 
االتصــاالت ومــا يميــزه عــن غيــره مــن العقــود وســنتناول ذلــك مــن خــالل فرعيــن متتالييــن:

الفرع األول: تعريف عقد االتصاالت
ــاالت  ــة اتص ــوم كلم ــة اتصــاالت، فمفه ــود بكلم ــدد المقص ــد أوالً أن نح ــاالت ال ب ــد االتص ــف عق ــن تعري ــث ع ــد الحدي عن
هــو مفهــوم واســع وال يقتصــر علــى الهاتــف أو المحمــول أو اإلنترنــت وإنمــا أصبــح واســعاً ليشــمل كافــة الخدمــات التــي 
تقدمهــا شــركات االتصــاالت للعمــالء وبالتالــي فــإن عقــد االتصــاالت يشــمل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا شــركة االتصــاالت 

باإلضافــة إلــى وســائل االتصــاالت بكافــة أنواعهــا.



41

نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

عــرف المشــرع اإلماراتــي فــي القانــون االتحــادي رقــم 3 لســنة 2003 بشــأن تنظيــم قطــاع االتصــاالت شــبكة االتصــاالت بأنهــا 
"منظومــة تحتــوي علــى جهــاز أو وســيلة اتصــال أو أكثــر بهــدف نقــل أو بــث أو تحويــل أو اســتقبال أي مــن خدمــات االتصــاالت 
وذلــك بواســطة أي طاقــة كهربائيــة أو مغناطيســية أو إلكترومغناطيســية أو إلكتروكيميائيــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل االتصــال".

أمــا المشــرع األردنــي فقــد عــرف فــي المــادة الثانيــة منــه المقصــود باالتصــاالت بقولــه: "نقــل أو بــث أو اســتقبال أو إرســال 
الرمــوز أو اإلشــارات أو األصــوات أو الصــور أو البيانــات مهمــا كانــت طبيعتهــا بواســطة الوســائل الســلكية أو الراداريــة 
ــة  ــا :"خدم ــة بأنه ــاالت العام ــة االتص ــرف خدم ــا ع ــة". كم ــة اإللكتروني ــن األنظم ــرى م ــيلة أخ ــأي وس ــة أو ب أو الضوئي

االتصــاالت المقدمــة للمســتفيدين عامــة أو لفئــة معينــة منهــم مقابــل أجــر وفقــاً ألحــكام القانــون")1(.

ومــن خــالل تعريــف المشــرع اإلماراتــي لشــبكة االتصــاالت، يمكــن الفهــم أن خدمــة االتصــاالت تنصــب علــى إحــدى وســائل االتصــال 
كالهاتــف األرضــي أو المحمــول أو اإلنترنــت أو أي خدمــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات االتصــاالت كالبــث التلفزيونــي مثــالً)2(. 
ــم أي مــن الخدمــات  ــي أن المقصــود مــن االتصــاالت هــو: خدمــة تقدي ــي واإلمارات ويالحــظ مــن خــالل التشــريعين األردن
الــواردة فــي القانــون للعمــالء مقابــل أجــر، ومــن الممكــن أن تكــون الخدمــة المقدمــة هــي خدمــة اتصــاالت أو بــث تلفزيونــي 
أو راديــو أو إنترنــت أو البــرق أو التلكــس، وكذلــك تشــمل خدمــات االتصــاالت تركيــب األجهــزة المعــدة لذلــك وإصــالح هــذه 

األجهــزة أو تعديــل الخدمــة أو إلغائهــا.

ــات  ــود الخدم ــن عق ــد م ــاالت يع ــد االتص ــى أن عق ــاالت إل ــد االتص ــف عق ــى تعري ــوج إل ــل الول ــارة قب ــا اإلش ــدر بن ويج
اإللكترونيــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا عقــد الدخــول إلــى اإلنترنــت وعقــد اإليــواء أو التأجيــر المعلوماتــي وعقــود المتجــر 
االفتراضــي والبيــع علــى الخــط وغيرهــا، فكمــا بينــا فــإن االتصــاالت والهواتــف وفــي ظــل التطــور التكنولوجــي وصناعــة 
األجهــزة الذكيــة أصبــح مالزمــاً لــه اســتعمال اإلنترنــت الرتباطــه بالتطبيقــات الكثيــرة الــواردة عليــه، ولــذا وحيــث أن الشــائع 
فــي االســتعمال هــو الهاتــف النقــال فإننــا ســنحاول أن نعــرف عقــد االتصــاالت مــن خــالل الهاتــف النقــال لشــيوعه كثيــراً 

وأهميتــه وألنــه أصبــح محــل اهتمــام العمــالء أكثــر مــن باقــي الخدمــات األخــرى التــي تقدمهــا شــركات االتصــاالت)3(.   

ــد  ــه، فق ــة من ــث الغاي ــن حي ــا أو م ــي يقدمه ــة الت ــن خــالل الخدم ــا م ــدة إم ــات ع ــد عــرف بتعريف ــد االتصــاالت فق ــا عق أم
عــرف بأنــه: "عقــد مــن العقــود الخاصــة وغيــر المســماة مبــرم بيــن مقــدم الخدمــات - شــركة االتصــاالت -  وبيــن الراغــب 
بالحصــول علــى هــذه الخدمــة -المشــترك- يلــزم بموجبــه الطــرف األول تقديــم خدمــة االتصــال للطــرف الثانــي عــن طريــق 

تأميــن اتصالــه بالشــبكه خــالل فتــرة زمنيــة ممتــدة مقابــل دفــع مــادي معلــوم مــن الطــرف الثانــي")4(.

وعرفــه البعــض بأنــه "العقــد المبــرم بيــن المســتهلك والمرخــص لــه الــذي بموجبــه يقــدم هــذا األخيــر خدمــة الهواتــف المتنقلــة 
للمســتهلك لقــاء أجــر")5(، ويعــرف أيضــا بأنــه "عقــد خــاص لالشــتراك بشــبكة الهواتــف النقالــة والــذي يبــرم بيــن الراغبيــن 

انظر المادة 2/8 من قانون االتصاالت األردني رقم 13 لسنة 1995 وتعديالته .  -1

تعرف المادة 1 من القانون اإلماراتي رقم 3 لسنة 2003 بشأن خدمات االتصاالت على أنها: "خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خالل   -2
شبكة االتصاالت ألي مما يأتي: 

االتصاالت السلكية والالسلكية.   .1
الحديث والموسيقى وغيرها من األصوات.   .2

الصور المرئية.   .3
اإلشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها.   .4

اإلشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آالت أو أجهزة.   .5
تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصالح أو تغيير أو نقل أو إزالة األجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصاالت عامة.   .6

إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية واإلنترنت واإلرسال الالسلكي.   .7
أي خدمات اتصاالت أخرى تعتمدها اللجنة العليا.   .8

وال تشمل خدمة االتصاالت أي خدمات مستخدمة إلنتاج البرامج وإذاعتها." 

د. اليــاس ناصيــف، العقــود الدوليــة، العقــد اإللكترونــي فــي القانــون المقــارن، منشــورات دار الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ط 1، 2009 ، ص   -3
47 ومــا بعدهــا.

عمر حميد مجيد، الطبيعة القانونية لعقود الهاتف النقال، بحث في المعهد القضائي العراقي، 2010، ص 11.  -4

د. ناصــر خليــل والقاضــي دانيــار حميــد، الحمايــة المدنيــة لحقــوق مســتهلكي خدمــة الهواتــف المتنقلــة فــي نطــاق العقــد وقوانيــن االتصــاالت،   -5
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

في الحصول على خدمات الهاتف النقال من شركات االتصاالت مقابل الدفع المسبق من قبل المشترك")6(.

ــا  ــط، كم ــه فق ــا واقتصــرت علي ــي تعريفه ــف المحمــول ف ــى الهات ــا ركــزت عل ــات الســابقة أنه ويالحــظ مــن خــالل التعريف
أنــه أشــار مــن ناحيــة أخــرى إلــى نــوع معيــن مــن عقــود الهاتــف النقــال وهــي تلــك المدفوعــة مســبقاً ولــم يشــر إلــى العقــود 
الشــهرية، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك – برأيــي –  إلــى شــيوع اســتعمال الهاتــف النقــال الذكــي الــذي يحتــوي علــى الكثيــر 
مــن التطبيقــات التــي يحتاجهــا الشــخص كمــا أشــرنا ســابقاً، فاالشــتراك بخدمــات الهاتــف النقــال أصبــح مالزمــاً لــه االشــتراك 
باإلنترنــت ممــا يمكــن العميــل مــن االســتفادة مــن معظــم خدمــات االتصــاالت مــن خــالل الهاتــف الذكــي كوســيلة اتصــال 
محلــي ودولــي فيــه برامــج وتطبيقــات تواصــل وتعليــم وبــث تلفزيونــي وراديــو وصحــة وتجــارة وبيــع وشــراء وغيرهــا، 
ــا  ــي يمكنن ــه والت ــودة علي ــات الموج ــم التطبيق ــرف حج ــف ويع ــذه الهوات ــتخدم ه ــح يس ــا أصب ــه أن جميعن ــك في ــا ال ش ومم

االســتفادة منهــا واســتعمالها فــي حياتنــا.

ــة  ــدم الخدم ــن مق ــرم بي ــر المســماة يب ــود الخاصــة وغي ــن العق ــد م ــه "عق ــد عــرف أيضــاً بأن ــات الســابقة فق ــة للتعريف باإلضاف
ــال  ــة االتص ــم خدم ــرف األول بتقدي ــه الط ــزم بموجب ــل – يلت ــال والعمي ــركة االتص ــة – ش ــى الخدم ــول عل ــب بالحص والراغ
للطــرف الثانــي عــن طريــق تأميــن اتصالــه بالشــبكة خــالل فتــرة زمنيــة ممتــدة مقابــل دفــع مــادي معلــوم مــن الطــرف الثانــي")7(.

ويالحظ أن التعريف قد ركز على طبيعة العقد وأنه غير مسمى باإلضافة إلى خصائص العقد وأنه عقد زمني.
ويمكننــي القــول بــأن عقــد االتصــاالت هو"العقــد الــذي يبــرم بيــن مقــدم خدمــات االتصــاالت )شــركة االتصــاالت( مــن طــرف 
ــات  ــة مــن خدم ــم  خدم ــة أخــرى  لتقدي ــوي( مــن جه ــا شــخص طبيعــي أو معن ــة وهــو إم ــل )المســتهلك للخدم ــن العمي وبي
ــواردة فــي القانــون ســواًء أكانــت خدمــة الهاتــف المحمــول أو الهاتــف األرضــي أو اإلنترنــت أو التلفزيــون  االتصــاالت ال
أو غيرهــا لفتــرة مــن الزمــن يتفــق عليهــا بينهمــا مقابــل أجــر مالــي  يدفعــه العميــل  للشــركة لقــاء تأمينــه بالخدمــة مــن قبــل 

الشــركة ســواًء أكان هــذا الدفــع مســبقاً أومــع نهايــة كل مــدة زمنيــة".

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــرع األردنــي واإلماراتــي قــد حــدد الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات االتصــاالت للجمهــور، وقــد 
تــرك المشــرع اإلماراتــي البــاب أمــام إمكانيــة إضافــة خدمــات أخــرى مــن قبــل شــركات االتصــاالت ولكنــه اشــترط حصولهــا 
مســبقاً علــى موافقــة مجلــس إدارة هيئــة االتصــاالت، ويجــب علــى شــركة االتصــاالت إذا مــا رغبــت بتقديــم خدمــات أخــرى 
أن تتقــدم بطلــب لمجلــس إدارة الهيئــة والحصــول علــى الموافقــة مســبقاً  قبــل مباشــرة تقديــم أي خدمــات جديــدة لــم يــرد النــص 
عليهــا وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة األولــى عندمــا عــرف خدمــات االتصــاالت وعددهــا حيــث ذكــر 

فــي الفقــره الثامنــه "أي خدمــات اتصــاالت أخــرى يعتمدهــا مجلــس اإلدارة".

الفرع الثاني: خصائص عقد االتصاالت
ال شــك أن لــكل عقــد خصائصــه وأن هنــاك خصائــص تجمــع بيــن كافــة العقــود باإلضافــة إلــى أخــرى تميــز كل عقــد عــن 
غيــره مــن العقــود، فالعقــود بشــكل عــام ال بــد لهــا مــن توافــر أركان عامــة اشــترطها المشــرع فــي القواعــد العامــة كتوافــر 

الرضــا واألهليــة والمحــل والســبب.

وســنحاول مــن خــالل اســتقراء تعريفــات عقــد االتصــاالت والنصــوص القانونيــة المنظمــة لــه اســتيضاح هــذه الخصائــص 
وبيانهــا فيمــا يلــي:

أوالً: عقد االتصاالت عقد رضائي  
الرضائيــة هــي األصــل فــي العقــود إعمــاالً لمبــدأ ســلطان اإلرادة المنصــوص عليــه فــي القانــون وبالتالــي فــإن هــذا العقــد 
يكفــي فيــه توافــر إرادة الطرفيــن النعقــاده، أي ال بــد مــن ارتبــاط اإليجــاب بالقبــول وتوافقهمــا إلــى جانــب الشــروط األخــرى 

مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، مجلد 3، سنة 5، العدد )8،9(، 2010، ص 84 .

د. أيمن سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية 2005 .  -6

د.توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضهة، مؤسسة الثقافة الجامعية بال مكان نشر، 1979، مشار إليه لدى عمر حميد مجيد، مرجع سابق،   -7
نفس الصفحة.
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التــي حددهــا القانــون ومراعــاة الشــكلية إن وجــدت)8(.

وعلــى الرغــم مــن أن عقــود االتصــاالت تكــون مكتوبــة عــادة إال أن الكتابــة هنــا ليســت شــرطاً النعقــاد العقــد وإنمــا هي شــرط 
لإلثبــات، حيــث إن المشــرع اإلماراتــي واألردنــي فــي قانــون االتصــاالت لــم يتطلــب النعقادهــا أن تكــون مكتوبــة، وبمــا أن 

الرضائيــة هــي األصــل فــي العقــود فإنــه يكفــي النعقــاد عقــد االتصــاالت الرضــا مــن طرفيــه)9(. 

وقــد يثــور التســاؤل لــدى البعــض عــن طلــب الشــركات إبــراز الهويــة إلتمــام العقــد وهــل أن لذلــك عالقــة بالشــكل؟ إن المــراد 
ــد الحاجــة، ومــن أجــل نســبة مــا  ــه عن ــد مــن أجــل إثبــات شــخص المتعاقــد، وســهولة الوصــول إلي بذلــك هــو التوثيــق للعق

يصــدر مــن هاتفــه مــن اتصــاالت إليــه فيمــا لــو حصــل أي خــالف أو نــزاع أو جريمــة.

ثانياً: عقد االتصاالت عقد ملزم لجانبين 
ــه - شــركة  ــي تلتــزم بموجب ــد تبادل ــد االتصــاالت عق ــى عاتــق الطرفيــن، فعق ــة عل ــه ينشــئ التزامــات متقابل ــك أن ويعنــي ذل
االتصــاالت – بتقديــم الخدمــة للعميــل ويلتــزم العميــل بدفــع األجــر المتفــق عليــه، ويعــد التــزام كل واحــد منهمــا ســبباً اللتــزام 

اآلخــر، وهــذا واضــح مــن خــالل تعريــف العقــد؛ لــذا فإننــا فــي عقــد االتصــاالت نكــون بصــدد عقــد ملــزم لطرفيــه)10(.    

ثالثاً: عقد معاوضة
ــاالت أو  ــة االتص ــل بخدم ــن العمي ــاالت تؤم ــركة االتص ــث إن ش ــى، حي ــا أعط ــل لم ــى مقاب ــل عل ــد يحص أي أن كل متعاق
ــاء هــذه الخدمــات.  ــه لق ــع الثمــن المتفــق علي ــل بدف ــل يلتــزم العمي اإلنترنــت أو غيرهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا وبالمقاب

رابعاً: عقد االتصاالت من عقود المدة  
وعقــود المــدة هــي تلــك العقــود التــي يشــكل الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيهــا، وتكــون عقــود مســتمرة التنفيــذ كمــا هــو الحــال 

فــي عقــد االتصــاالت وعقــد اإليجــار وعقــود التوريــد)11(. 

يتحــدد محــل العقــد علــى أســاس الوحــدة الزمنيــة فالغايــة مــن العقــد ال تتحقــق إال بمــرور الوقــت، فعقــد االتصــاالت مثــالً ال 
تتحقــق الغايــة منــه وال يمكــن تنفيــذه بمجــرد انعقــاده وإنمــا ال بــد مــن مــرور الوقــت حتــى تتحقــق الغايــة منــه، كمــا أن البــدل 
يتحــدد فيــه علــى أســاس الزمــن، باإلضافــة لذلــك فــإن الفســخ فــي هــذه العقــود ال يمكــن أن ينســحب علــى الماضــي وإنمــا 
بالنســبة للمســتقبل فقــط، وكذلــك األمــر بالنســبة لوقــف العقــد بســبب قــوة قاهــرة بحيــث إنــه لــو طــرأت قــوة قاهــرة أثنــاء تنفيــذ 
العقــد حالــت دون تنفيــذه فــإن الطــرف اآلخــر ال يلتــزم عــن فتــرة الوقــف بــأي التــزام مالــي؛ ألنــه لــم ينتفــع بخدمــات شــركة 

االتصــاالت، وإنمــا تكــون التزاماتــه عــن الفتــرة التــي انتفــع فيهــا فقــط)12(. 

وهــذا بالتأكيــد علــى خــالف العقــود الفوريــة التــي تنعقــد وتتحــدد االلتزامــات فيهــا بمجــرد انعقادهــا وتترتــب آثارهــا في ذمــة األطراف، 
فالزمــن ال يلعــب دورا فيهــا وفــي حــال فســخها فــإن باإلمــكان إعــادة الطرفيــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد بعكــس عقــود 

المــدة الزمنيــة، كمــا أن نظريــة الظــروف الطارئــة تجــد أكثــر تطبيقاتهــا فــي عقــود المــدة الزمنيــة وليــس فــي العقــود الفوريــة)13(.

تنص المادة 130 من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أنه  ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون   -8
من أوضاع معينة النعقاده"، ويقابله نص المادة 90 من القانون المدني األردني التي تنص على أنه: 1. ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب 

بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد".

د. ياسين الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني ج/1 مصادر الحقوق الشخصية، المجلد األول، دراسة في القانون األردني، دار وائل   -9
للنشر، 2002،  ص 173 وما بعدها .

د. حسن الذنون، شرح القانون المدني / أصول االلتزام، مكتبة المعارف، بغداد، 1970، ص 75.  د. إياد جاد الحق، المصادر اإلرادية   -10
لاللتزام في القانون اإلماراتي، العقد والتصرف االنفرادي، ط1، 2014، مكتبة اآلفاق المشرقة، ص 42 .

د.إياد جاد الحق ، مرجع سابق، ص 47 وما بعدها.  -11

ــة للنشــر، عمــان، ط1،  ــة، دار الثقاف ــوري خاطــر، مصــادر الحقــوق الشــخصية لاللتزامــات/ دراســة مقارن ــور ن ــان الســرحان والدكت د. عدن  -12
.40-39 2003 ، ص 

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي / مصــادر االلتــزام، الجــزء األول، دار النشــر الجامعــات المصريــة، 1952،   -13
ص 703 ومــا بعدهــا .
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

خامساً: عقد االتصاالت من العقود النموذجية 
ــى مــلء  ــن لآلخــر ويقتصــر دوره عل ــد يعتمــد صيغــة مطبوعــة يقدمــه أحــد المتعاقدي ــه "عق ــد النموذجــي بأن ويعــرف العق

ــع")14(.  ــذا التوقي ــد به ــد العق ــه وينعق ــع علي ــات الخاصــة والتوقي ــه بالبيان ــة في الفراغــات المتروك

ــة  ــة - مــن إعــداد نمــاذج قانوني ــة التعاقدي ــن - الطــرف القــوي فــي العالق ــه أحــد المتعاقدي ــوم ب ــه "مــا يق ويعــرف أيضــاً بأن
ــه لهــا")15(.  ــى الطــرف اآلخــر بقبول ــق عل موحــدة فــي حــدود نشــاطه تنطب

ويالحــظ مــن هــذه التعريفــات أن طبيعــة هــذا العقــد تختلــف عــن غيــره مــن العقــود األخــرى، فالمتعاقــد األقــوى يقــوم بإعــداد 
العقــد مســبقاً بصيغــة مطبوعــة مــع تــرك بعــض الفراغــات فيــه كاالســم والعنــوان ورقــم الخــط والتوقيــع، فــي حيــن أن باقــي 

شــروط العقــد األخــرى مــع اســم شــركة االتصــاالت وعنوانهــا ومقابــل الخدمــة يكــون مطبــوع مســبقاً.

وبالتالــي فعقــد االتصــاالت يعتبــر عقــداً نموذجيــاً حيــث تتولــى الشــركة إعــداد نســخة مطبوعــة مســبقاً تــورد فيهــا الشــروط 
التــي تريدهــا بمفردهــا دون أي دور للعميــل، وال يمكــن للعميــل التفــاوض بشــأنها مــع شــركات االتصــاالت إلعدادهــا مســبقاً 
مــن قبــل تلــك الشــركات ويقتصــر دور العميــل فيهــا علــى التوقيــع والقبــول بمــا ورد مــن شــروط فيهــا دون إمكانيــة مناقشــة 

الشــركة أو التفــاوض معهــا)16(. 
سادساً: عقد االتصاالت من عقود اإلذعان 

تعــرف عقــود اإلذعــان بأنهــا "هــي صيغــة مــن صيــغ إبــرام العقــود تعتمــد علــى اســتخدام أنمــوذج نمطــي للعقــد يعــده أحــد 
ــه إال الموافقــة عليــه كمــا هــو أو  طرفــي العالقــة التعاقديــة بصــورة منفــردة ويعرضــه علــى الطــرف اآلخــر الــذي ليــس ل
رفضــه دون أن يكــون لــه دور فــي تغييــر العبــارات الــواردة  فيــه أو الشــروط واألحــكام التــي يتضمنهــا، وال أن يدخــل فــي 
مجاذبــة أو مســاومة حقيقيــة علــى شــروطه مــع الطــرف المعــد لهــذا العقــد، ومــن هــذا وصفــت هــذه العقــود "باإلذعــان")17(، 
إذ ليــس للعميــل ســوى القبــول بمــا ورد فيهــا بكافــة الشــروط الــواردة فيهــا مســبقاً أو أن يرفــض التعاقــد دون إمكانيــة مناقشــة 
الشــروط أو االعتــراض عليهــا، فليــس أمــام العميــل فــي عقــود اإلذعــان ســوى القبــول أو الرفــض. وهــو عقــد يســلم القابــل 
ــاً بســلعة أو خدمــة ضروريــة للعمــالء  فيــه بشــروط مقــررة يضعهــا الموجــب وال يقبــل مناقشــة فيهــا، ويكــون العقــد متعلق

محــل احتــكار قانونــي أو فعلــي.

وقد اتفق غالبية الفقه على أهم الخصائص التي يجب توافرها في العقد كي يكون عقد إذعان وهي:
أنه عقد يتعلق بسلعة أساسية أومرفق ضروري.  .1

أن الموجــب فــي هــذه العقــود يكــون بمركــز اقتصــادي قــوي يســمح لــه بفــرض شــروطه التــي يراهــا وهــو مــا يشــار   .2
ــي. ــي أو الفعل ــكار القانون ــه باالحت إلي

أن اإليجاب في هذه العقود يصدر للناس كافة وبشروط موحدة)18(.   .3
وأضيف إليها أيضاً أن هذه العقود غالباً ما تصدر في صورة عقد نموذجي مطبوع مسبقاً.  .4

وقــد نظــم المشــرع األردنــي واإلماراتــي عقــد اإلذعــان فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي والقانــون المدنــي األردنــي، 
وتنــص المــادة )204( مــن القانــون المدنــي األردنــي علــى أنــه "إذا تــم العقــد بطريــق اإلذعــان وكان قــد تضمــن شــروطاً 

د. مصطفى الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون مكان نشر، 1987، ص 94 .  -14

د. أحمد سعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3،2001، ص 193 .  -15

د.عدنــان الســرحان والدكتــور نــوري خاطــر، مرجــع ســابق ص 42 . د.عبــد الــودود يحيــى، الموجــز فــي النظريــه العامــه لاللتزامــات، مصــادر   -16
االلتــزام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1994، ص 46.

الموقــع                                                  علــى  متــاح   ، اإلســالمي  الفقــه  لمجمــع  عشــرة  الرابعــة  الــدورة  إلــى  مقــدم  بحــث  اإلذعــان،  عقــود  القــري،  محمــد  د.   -17
http://www.kantakji.com/media/5764/34701.htm ، تاريــخ الدخــول 24/2/2017 الســاعة الثانيــة فجــراً ، وتنــص المــادة )145( 
ــا  ــة يضعه ــى مجــرد التســليم بشــروط متماثل ــود اإلذعــان يقتصــر عل ــي عق ــول ف ــه " القب ــى أن ــي عل ــة اإلمارات ــون المعامــالت المدني مــن قان

الموجــب لســائر عمالئــه وال يقبــل مناقشــته فيهــا".

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوجيــز فــي النظريــة العامــة لاللتزامــات، منشــأة المعــارف، اإلســكندرية، 2004 ، ص 78-77 . د. عبــد المنعــم   -18
فــرج الصــده،  مصــادر االلتــزام،  مطبعــة مصطفــى البابــي، مصــر، 1960، ص 113-108 . د. اســماعيل غانــم، النظريــة العامــة لاللتــزام، 

مكتبــة عبــد هللا وهبــه، مصــر، 1960، ص -131 133 .
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نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

تعســفية جــاز للمحكمــة أن تعــدل هــذه الشــروط أو تعفــي الطــرف المذعــن منهــا وفقــاً لمــا تقضــي بــه العدالــة ويقــع باطــالً كل 
اتفــاق علــى خــالف ذلــك"، وتنــص المــادة )248( مــن قانــون المعامــالت المدنيــه اإلماراتــي علــى أنــه "إذا تــم العقــد بطريقــة 
اإلذعــان وكان قــد تضمــن شــروطا تعســفية جــاز للقاضــي أن يعــدل هــذه الشــروط أو يعفــي الطــرف المذعــن منهــا وفقــا لمــا 

تقضــي بــه العدالــة ويقــع باطــال كل اتفــاق علــى خــالف ذلــك".

وبالرجــوع إلــى عقــد االتصــاالت فإننــا نالحــظ مــع تطــور الحيــاة والتكنولوجيــا الهائلــة المتقدمــة أن االتصــاالت أصبحــت واحــدة مــن 
ضروريــات الحيــاة التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، ودليــل ذلــك هو صــدور التشــريعات المنظمــة لالتصــاالت وعمل شــركات االتصاالت 

فــي كافــة الــدول، فأصبحــت االتصــاالت ضــرورة ملحــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة والسياســية.

ــا  ــوي يســمح له ــي وضــع ق ــود اإلذعــان وهــي كــون مــزود الخدمــة )شــركات االتصــاالت( ف ــة لعق ــزة الثاني ــا عــن المي أم
بفــرض شــروطها، فإننــا نجــد أن ذلــك واقــع حقيقــي، ففــي الــدول العربيــة مثــالً نجــد أن فــي كل دولــة عــدداً قليــالً مــن شــركات 
االتصــاالت شــركتين أو ثــالث شــركات، ففــي اإلمــارات هنــاك شــركتان فقــط، وفــي األردن ثــالث شــركات، وفــي العــراق 
ثــالث شــركات، وكذلــك فــي مصــر، لــذا فــإن المنافســة تكــون وهــذه الحالــة قليلــة ومحصــورة بينهــا فقــط، وتــزداد المنافســة 
وتقــل قــوة الشــركة مــع ازديــاد عــدد الشــركات المقدمــة لخدمــات االتصــاالت، كمــا أنــه يجــب أال يغيــب عــن أذهاننــا أنــه 
وفــي كثيــر مــن الحــاالت قــد تتفــق هــذه الشــركات فيمــا بينهــا علــى الشــروط والعــروض المقدمــة للجمهــور ونصبــح وكأننــا 
بمواجهــة شــركة واحــدة ال أكثــر، وهــو مــا حصــل فعــالً فــي قطــاع التأميــن فــي األردن حيــث تــم إنشــاء اتحــاد لشــركات 
التأميــن وأصبــح التأميــن اإللزامــي متشــابهاً بكافــة الشــروط لــدى كافــة الشــركات، وبالتالــي نســتطيع القــول أنــه وواقعيــاً ال 
توجــد لدينــا فــي األردن أو اإلمــارات منافســة بيــن الشــركات المقدمــة لخدمــة االتصــاالت، األمــر الــذي يجعــل مــن شــركات 

االتصــاالت فــي وضــع قانونــي وفعلــي قــوي يســمح لهــا بفــرض شــروطها التــي تريدهــا علــى العمــالء.
وفيمــا يتعلــق بالشــرط األخيــر وهــو أن اإليجــاب يوجــه إلــى العمــالء كافــة علــى حــد ســواء فإننــا نجــد أن شــركات االتصــاالت 
ســواء فــي األردن أو اإلمــارات تقــوم بطباعــة عقودهــا كافــة بنفــس الشــروط وتقدمهــا إلــى العمــالء فعــالً علــى حــد ســواء 
دون تمييــز بينهــم ودون إمكانيــة قيــام أي عميــل بمناقشــة الشــركة بشــروطها، هــذا فضــالً عــن العيــوب التــي تعتــري هــذه 
ــى أكثــر مــن ورقــة  ــاً عل ــه، وتكــون أحيان ــكاد العميــل يســتطيع قراءت ــة بطباعــة األحــرف بخــط صغيــر ال ي العقــود المتمثل
ــل ســوى  ــام العمي ــون أم ــي ال يك ــا وبالتال ــم بعــض الشــروط وتعقيده ــة فه ــة لصعوب ــة، باإلضاف ــر الورق ــى ظه ــاً عل وأحيان

القبــول والتوقيــع -دون معرفــة محتواهــا- أو الرفــض)19(. 

المطلب الثاني
تكييف عقد االتصاالت

ــإذا ســبب أحــد  ــد. ف ــى العق ــق عل ــي تطب ــة الت ــد القواعــد القانوني ــه تحدي ــب علي ــي ضــروري يترت ــو إجــراء أول ــف ه التكيي
االشــخاص ضــرراً لشــخص آخــر، وطالــب المضــرور بالتعويــض، يتوقــف تحديــد القواعــد القانونيــة التــي يُحكــم بموجبهــا 
ــة  ــة ذات طبيع ــذه العالق ــت ه ــإذا كان ــط المضــرور بمحــدث الضــرر. ف ــي ترب ــة الت ــة العالق ــد طبيع ــى تحدي ــض عل بالتعوي
تعاقديــة، تطبــق فــي هــذه الحــال أحــكام المســؤولية التعاقديــة، وإذا كان ســبب الضــرر فعــل ضــار، تطبــق أحــكام المســؤولية 

ــة.  التقصيري

وتتمثــل أهميــة التكييــف خاصــة فــي نطــاق العقــد، حيــث تختلــف القواعــد القانونيــة التــي تطبــق علــى العقــد تبعــاً لماهيتــه، 
فــإذا كان العقــد مســمى فــال حاجــة للتكييــف وتطبــق عليــه القواعــد الــواردة فــي القانــون بشــأنه، أمــا إذا كان عقــداً غيــر مســمى 

فيتــم اللجــوء للقوالــب العقديــة المشــابهة لــه وتطبــق أحكامهــا عليــه.

وكــون عقــد االتصــاالت لــم ينظــم بنصــوص خاصــة فــال بــد مــن تكييفــه للوصــول إلــى القواعــد واجبــة التطبيــق عليــه عنــد 
حــدوث أي نــزاع.

اختلــف الفقــه حــول تكييــف عقــد االتصــاالت رغــم أنــه عقــد معــد مســبقاً من شــركات متخصصــة ويتضمــن حقــوق والتزامات 

د. أحمــد شــرف الديــن، أصــول الصياغــة القانونيــة للعقــود، بــدون ناشــر أو ســنة نشــر، ص 43 ، د. اليــاس ناصيــف، مرجــع ســابق، ص-45  -19
47. د. محمــد القــري، مرجــع ســابق، البنــد 13 مــن البحــث.
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

الطرفيــن إال أنــه وفــي حــال حصــول خــالف بيــن الطرفيــن فإنــه ال بــد مــن الرجــوع للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي 
لتكييــف طبيعــة هــذا العقــد وفيمــا إذا كان عقــد بيــع أو تأجيــر أو مقاولــة أو توريــد للخدمــات.

فيذهــب البعــض العتبــاره عقــد بيــع خدمــات، ويذهــب آخــرون العتبــاره عقــد إيجــار خدمــات، بينمــا يــرى البعــض أنــه عقــد 
مقاولــة، والبعــض يــرى أنــه عقــد توريــد خدمــات.

لــذا فإننــا ومــن خــالل هــذا المطلــب ســنقوم بدراســة هــذه العقــود ومــدى انطباقهــا علــى عقــد االتصــاالت أو اختالفهــا معــه 
وبيــان أي منهــا أكثــر انســجاماً وانطباقــاً مــع عقــد االتصــاالت، وإلــى أي فئــة منهــا يمكــن اقتــراب طبيعــة هــذا العقــد.

أوالً: عقد بيع خدمات 
وفقــاً لهــذا االتجــاه مــن الفقــه الــذي يؤيــد أن عقــد االتصــاالت هــو عقــد بيــع خدمــات فهــم الذيــن يــرون أن الخدمــات يمكــن 
أن تكــون محــالً لعقــد البيــع معلليــن قولهــم بــأن هــذه الخدمــات ذات قيمــة ماديــة وبالتالــي يمكــن أن تكــون محــالً لعقــد البيــع، 
وعليــه فــإن الخدمــات التــي يســتهلكها العميــل عندمــا توضــع تحــت تصرفــه كالكهربــاء أو االتصــاالت أو اإلنترنــت يمكــن أن 

تكــون محــل عقــد البيــع وتنتقــل ملكيتهــا للعميــل بمجــرد وضعهــا تحــت تصرفــه وفقــاً لهــم)20(.  

ويــرى أصحــاب هــذا االتجــاه مــن الفقــه الفرنســي والمصــري أن باإلمــكان تطبيــق أحــكام عقــد البيــع علــى عقــد الخدمــات، 
وأن االختــالف بيــن عقــد البيــع وعقــد الخدمــات هــو فقــط فــي محــل كل منهمــا، حيــث إنــه فــي عقــد البيــع مــال مــادي، أمــا 

فــي عقــد الخدمــات فهــو مــال غيــر مــادي)21(.  

وبالــرد علــى مــا جــاء بــه هــذا االتجــاه فإننــي أقــول: لقــد عــرف المشــرع اإلماراتــي عقــد البيــع فــي المــاده )489( مــن قانــون 
المعامــالت المدنيــه بأنــه "البيــع هــو مبادلــة مــال غيــر نقــدي بمــال نقــدي"، ويعــرف المشــرع األردنــي فــي المــاده )465( 

مــن القانــون المدنــي عقــد البيــع بأنــه "البيــع تمليــك مــال أو حــق مالــي لقــاء عــوض".

ومــن خصائــص عقــد البيــع أنــه كأصــل عــام عقــد رضائــي حيــث إن هنــاك فــي بعــض األحــوال اســتثناء علــى الرضائيــة 
فــي بعــض عقــود البيــع التــي اشــترط المشــرع فيهــا شــكالً معينــاً إلتمامهــا كبيــع العقــارات والســيارات، كمــا أنــه وفــي بعــض 
األحيــان قــد يشــترط األطــراف علــى شــكل معيــن إلتمــام عقــد البيــع بينهمــا كمــا لــو اشــترطا توثيقــه لــدى كاتــب العــدل، إال 

أن ذلــك كلــه ال يخــرج عقــد البيــع عــن دائــرة الرضائيــة.

ــع معلومــاً وقــت  ــد البي ــي اشــترط المشــرع أن يكــون محــل عق ــه شــيء مــادي وبالتال ومــن خصائصــه أيضــاً أن المحــل في
التعاقــد ومعينــاً تعيينــاً نافيــاً للجهالــة، وعليــه يجــب أن يكــون المــال فــي عقــد البيــع ماديــاً وموجــوداً ويمكــن معاينتــه، ويســتدل 
علــى ذلــك مــن نــص المــادة )490( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي والتــي بينــت أنــه إذا كان المبيــع حاضــراً تكفــي 
اإلشــارة إليــه)22(، وكذلــك نــص المــادة )492( مــن نفــس القانــون التــي تتحــدث عــن البيــع باألنمــوذج)23(، فمــن خــالل اســتقراء 
ــه  ــاً ملموســاً يمكــن مشــاهدته ومعاينت ــد أن يكــون مادي ــع ال ب ــد البي ــي عق ــل ف ــى أن المقاب هــذه المــواد يمكــن االســتدالل عل

والتحقــق منــه قبــل شــرائه)24(.  
ومــن خصائــص عقــد البيــع أيضــاً أنــه عقــد فــوري التنفيــذ، وال يعتبــر الزمــن عنصــراً جوهريــاً فيــه؛ ألنــه ينجــز فــي الحــال 

د. محمد سامي، خدمة المعلومات الصوتية وااللتزامات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 2005، القاهرة، ص66 وما بعدها.  -20

أسيل بكر وكاظم فخري، ماهية عقد الهاتف المحمول ، مجلة المحقق الحلي للعلوم السياسية والقانون، العدد2، السنة 6، ص336 وما بعدها.  -21

تنــص المــادة )490( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه " ... -1 يشــترط أن يكــون المبيــع معلومــا عنــد المشــتري علمــا نافيــا   -22
للجهالــة الفاحشــة. -2 ويكــون المبيــع معلومــا عنــد المشــتري ببيــان أحوالــه وأوصافــه المميــزة لــه وإذا كان حاضــرا تكفــي اإلشــارة إليــه.." 

ويطابقهــا  نــص المــادة )466( مــن القانــون المدنــي األردنــي.

تنــص المــادة )492( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه "-1 إذا كان البيــع باألنمــوذج تكفــي فيــه رؤيتــه، ويجــب أن يكــون   -23
المبيــع مطابقــاً لــه. -2 فــإذا ظهــر أن المبيــع غيــر مطابــق لألنمــوذج كان المشــتري مخيــراً بيــن قبولــه أو رده". ويطابقــه فــي القانــون المدنــي 

األردنــي نــص المــادة )468(.

د. عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البيع واإليجار، دار الثقافة للنشر، عمان 2009 ، ص 95 وما بعدها.  -24
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نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

بمجــرد توافــق اإليجــاب والقبــول، بعكــس عقــد االتصــاالت الــذي يعتبــر عنصــر الزمــن فيــه - كمــا أســلفنا – جوهريــاً ومهمــاً.

ومــن االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق البائــع فــي عقــد البيــع تمليــك المشــتري المــال المبيــع مقابــل دفعــه للثمــن وهــذا أمــر 
غيــر متصــور وغيــر ممكــن فــي عقــد االتصــاالت، فــال يمكــن لشــركة االتصــاالت أن تملــك العميــل خدماتهــا، فالخدمــة ال 
يمكــن أن تعطــى للعميــل وال يمكــن أن يســتفيد منهــا العميــل إال مــن خــالل الشــركة ذاتهــا وهــذا بحــد ذاتــه يتناقــض مــع طبيعــة 
ــدة، فــي حيــن أن الخدمــة التــي تقدمهــا شــركة  ــة ومطلقــة وليســت مقي ــز بأنهــا دائمــة وليســت مؤقت ــة التــي تتمي حــق الملكي
االتصــاالت للعميــل خدمــة مؤقتــة ومقيــدة فــال يحــق للعميــل ســوى اســتعمالها فقــط وال يجــوز لــه التصــرف بهــا أو اســتغاللها 

إال مــن خــالل شــركة االتصــاالت وبموافقتهــا المســبقة.

ومــن خصائــص حــق الملكيــة تحويــل صاحبهــا حــق االنتفــاع فــي المــال المملــوك بنفســه وليــس بواســطة شــخص آخــر وهــو 
أمــر غيــر ممكــن أو وارد فــي عقــد االتصــاالت؛ ألن العميــل ال يحصــل علــى الخدمــة إال مــن خــالل شــركة االتصــاالت)25(. 

ثانياً: عقد مقاولة
يــرى هــذا االتجــاه مــن الفقــه بــأن عقــد االتصــاالت هــو مــن عقــود المقاولــة علــى ســند مــن القــول أن عقــد المقاولــة هــو تعهــد 

مــن أحــد الطرفيــن بــأداء عمــل للطــرف اآلخــر مقابــل أجــر.

وقــد عــرف المشــرع اإلماراتــي واألردنــي فــي قانونــي المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي والمدنــي األردنــي عقــد المقاولــة بأنــه 
"عقــد يتعهــد أحــد طرفيــه بمقتضــاه بــأن يصنــع شــيئاً أو يــؤدي عمــالً لقــاء بــدل يتعهــد بــه الطــرف اآلخــر")26(. 

وتتشــابه الخصائــص بيــن عقــد المقاولــة وعقــد االتصــاالت حيــث إن كال العقديــن مــن العقــود الرضائيــة، فــإرادة المتعاقديــن 
فيهمــا محــل اعتبــار، وإن كالهمــا مــن العقــود الملزمــة لجانبيــن فــكل منهمــا لديــه التــزام مقابــل اآلخــر، فالمقــاول يلتــزم بــأداء 
العمــل والعميــل يلتــزم بدفــع األجــر المتفــق عليــه، وكذلــك األمــر بالنســبة لعقــد االتصــاالت الــذي تلتــزم بموجبــه الشــركة 
بتقديــم خدمــة للعميــل ويلتــزم العميــل بدفــع األجــر فكالهمــا يعتبــر مــن عقــود المعاوضــة الملزمــة للجانبيــن. وباإلضافــة لذلــك 
ــاول  ــة، فالمق ــي التبعي ــد العمــل ف ــأن رب العمــل يســتقل عــن رب العمــل اآلخــر وال يشــبهان عق ــز ب ــن يتمي ــإن كال العقدي ف
ــه وال يعمــالن تحــت إشــرافه  ــد االتصــاالت وال يتبعان ــة وعق ــد المقاول ــي عق ــل ف وشــركة االتصــاالت يســتقالن عــن العمي

وتبعيتــه بالرغــم مــن أن كال العقديــن يــرد علــى القيــام بعمــل لصالــح العميــل)27(. 

وبالرغــم مــن التشــابه الســابق ذكــره فــي بعــض خصائــص كال العقديــن االتصــاالت والمقاولــة إال أن الواقــع العملــي يكشــف 
عــن وجــود اختــالف بينهمــا تجعــل مــن الصعــب تكييــف عقــد االتصــاالت علــى أنــه مــن عقــود المقاولــة، ففــي عقــد المقاولــة 
يمكــن لــكال االطــراف االتفــاق علــى شــروط العقــد ومناقشــتها أمــا فــي عقــد االتصــاالت فانــه وكمــا ســبق وبينــا أنــه مــن عقــود 
اإلذعــان وبالتالــي فــإن العميــل يقبــل علــى العقــد مذعنــاً، وعليــه فــإن العميــل ال يتمكــن مــن مناقشــة شــركة االتصــاالت فــي 

شــروط العقــد أو األجــر فإمــا أن يقبــل أو أن يرفــض.

وفــي عقــد المقاولــة أيضــاً فــإن رب العمــل قــد يقــدم للمقــاول المــواد الالزمــة إلنجــاز عملــه المتفــق عليــه بينهمــا أو أن يقــدم 
ــاً للشــروط المتفــق عليهــا فــي العقــد  المقــاول العمــل والمــواد معــاً ولكــن بجميــع األحــوال يلتــزم المقــاول بتنفيــذ العقــد وفق
التــي يرغــب بهــا رب العمــل، أمــا فــي عقــد االتصــاالت فــإن الشــركة هــي التــي تقــوم بــكل مــا هــو مطلــوب لتزويــد وتأميــن 

العميــل بخدمــة االتصــاالت)28(. 
كمــا أن المقــاول قــد يكــون التزامــه بتحقيــق نتيجــة أو ببــذل عنايــة، بينمــا فــي عقــد االتصــاالت فــإن شــركة االتصــاالت تلتــزم 
د. علــي هــادي العبيــدي، الحقــوق العينيــة األصليــة وفقــاً لقانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي، مكتبــة اآلفــاق المشــرقة، عمــان، 2010 ، ص   -25

21 ومــا بعدهــا.

انظر نص المادة )872( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والتي يطابقها نص المادة )780( من القانون المدني األردني.  -26

أسيل بكر وكاظم علي، مرجع سابق، ص341 وما بعدها.  -27

تنــص المــادة )873( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه "-1 يجــوز أن يقتصــر االتفــاق فــي عقــد المقاولــة علــى أن يتعهــد   -28
المقــاول بتقديــم العمــل علــى أن يقــدم صاحــب العمــل المــادة التــي يســتخدمها أو يســتعين بهــا فــي القيــام بعملــه. -2 كمــا يجــوز أن يتعهــد المقــاول 
ــد......."  ــا لشــروط العق ــاول إنجــاز العمــل وفق ــى المق ــه "يجــب عل ــى أن ــون عل ــم المــادة والعمــل" وتنــص المــادة )877( مــن ذات القان بتقدي

ويقابــل هذيــن النصيــن فــي القانــون المدنــي األردنــي المــواد )781( و)782(.
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

بتحقيــق نتيجــة فقــط وهــي تأميــن العميــل بخدمــة االتصــاالت)29(. 

ــه وتأميــن خدمــة  كمــا أن مــورد الخدمــة فــي عقــد االتصــاالت يلتــزم بالحصــول علــى التراخيــص الالزمــه لممارســة عمل
االتصــاالت للعمــالء، وال عالقــة للعميــل بهــذه التراخيــص. بينمــا فــي عقــد المقاولــة فــإن الــذي يحصــل علــى التراخيــص هــو 

رب العمــل أو المهنــدس المشــرف وليــس المقــاول. 

باإلضافــة لمــا ســبق فإنــه إذا لــم يتفــق المقــاول مــع رب العمــل علــى مقــدار األجــر فــإن المقــاول وبحســب القانــون يســتحق 
أجــر المثــل أو مــا جــرى بــه العــرف والعــادة، فقــد نصــت المــادة )888( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى 
أنــه: "إذا لــم يعيــن العقــد أجــر العمــل اســتحق المقــاول أجــر المثــل مــع قيمــة مــا قدمــه مــن المــواد التــي تطلبهــا العمــل")30(، 
أمــا فــي عقــد االتصــاالت فــإن ذلــك غيــر ممكــن؛ ألن عقــود شــركات االتصــاالت عقــود نموذجيــة وإذعــان فيتــم تحديــد أجــر 

الخدمــة مســبقاً دون مناقشــة العميــل فيهــا.

ثالثاً: عقد إيجار خدمات 
ــك المؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن  ــه: "تملي ــه بقول ــاده 742 من ــي الم ــد اإليجــار ف ــي عق عــرف المشــرع اإلمارات

ــي المــاده 658. ــي األردن ــون المدن ــي القان ــل هــذا النــص ف ــوم"، ويقاب ــاء أجــر معل ــة لق الشــيء المؤجــر ولمــدة معين

ووفقــاً لهــذا االتجــاه مــن الفقــه الــذي يــرى أن مــورد خدمــة االتصــاالت يشــبه المؤجــر فهــو يهــدف إلــى تمكيــن المســتأجر -أي 
العميــل- خدمــات االتصــاالت لمــدة معينــة مقابــل أجر معلــوم)31(.

ــل أجــر ودون  ــة مقاب ــر خدمــة االتصــاالت للمشــترك لمــدة معين ــوم بتوفي ــإن شــركة االتصــاالت تق ــى مــا ســبق؛ ف ــاء عل بن
ــاً للتعريــف الســابق.  ــد اإليجــار وفق ــر مــا ورد فــي عق ــى حــد كبي ــك يشــبه إل ــال ملكيتهــا للمشــترك وذل انتق

ــى  ــرد عل ــا ي ــة وأن كالهم ــود المــدة الزمني ــا مــن عق ــث إنهم ــن اإليجــار واالتصــاالت يتشــابهان مــن حي ــا أن كال العقدي كم
منفعــة وهــي فــي عقــد اإليجــار تمليــك المؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن الشــيء وفــي عقــد االتصــاالت تقــوم شــركة 

االتصــاالت بتمليــك العميــل وتأمينــه بخدمــة االتصــال دون تمكينــه مــن حــق التصــرف فيهــا للغيــر بالبيــع أو االســتثمار.

ــي  ــث إن المســتأجر ف ــاً بينهمــا حي ــاك اختالف ــه أصحــاب هــذا االتجــاه إال أن هن ــذي أشــار إلي وبالرغــم مــن هــذا التشــابه ال
ــاً لمــا جــاء بنــص القانــون)32(، وهــو أمــر  عقــد اإليجــار يلتــزم بــرد العيــن المؤجــرة بعــد انتهــاء فتــرة اإلجــارة للمالــك وفق
غيــر ممكــن فــي عقــود االتصــاالت فــإن المنفعــة التــي حصــل عليهــا العميــل تكــون قــد اســتهلكت وال يمكــن إعادتهــا لشــركة 
االتصــاالت، وهــذا يقودنــا إلــى اختــالف آخــر فالمأجــور فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل لالســتهالك بينمــا فــي عقــد االتصــاالت 

فإنــه قابــل لالســتهالك)33(.

ــاً أو  ــاً أو دين ــرة عين ــون األج ــه: "يجــوز أن تك ــى أن ــي عل ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة )749( م ــص الم وتن
منفعــة")34(، وبالتالــي فــإّن عقــد اإليجــار مــن الممكــن أن تكــون األجــرة فيــه مــن النقــود أو مــن غيــر النقــود كمــا لــو كانــت 
بضاعــة أو محصــوالً أو عمــالً يقــوم بــه المســتأجر فــي حيــن عقــد االتصــاالت ال يكــون األجــر فيــه إال نقــداً وال تقبــل شــركات 

د. سعيد عبد الكريم مبارك وآخرون، الوجيز في العقود المسماة، دار الحكمة، بال مكان نشر، 1995، ص 42.  -29

ويطابق هذا النص في القانون المدني األردني المادة )793(.  -30

د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، العقــود الــواردة علــى االنتفــاع بالشــيء، مجلــد 1، ج6، دار النهضــة العربيــة،   -31
القاهــرة، 1963، ص 207 و 627.

تنــص المــادة )700( مــن القانــون المدنــي األردنــي علــى أنــه: "علــى المســتأجر رد المأجــور عنــد انتهــاء مــدة اإليجــار إلــى المؤجــر وبالحالــة   -32
التــي  تســلمه بهــا" ويطابــق هــذا النــص فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتيــة نــص المــادة )784(.

د. سعيد مبارك وآخرون، مرجع سابق، ص 226.  -33

ويقابــل هــذا النــص فــي القانــون المدنــي األردنــي المــادة )664( التــي تنــص علــى أنــه "يجــوز أن يكــون بــدل اإليجــار عينــاً أو دينــاً أو منفعــة   -34
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نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

االتصــاالت إال نقــوداً مقابــل خدماتها.

وأخيــراً فإنــه وكمــا ســبق وبينــا فــإن عقــد االتصــاالت مــن عقــود اإلذعــان فــي حيــن أن عقــد اإليجــار ليــس منهــا وبالتالــي 
فــإن بإمــكان المســتأجر مناقشــة المؤجــر فــي الشــروط وفــي بــدل اإليجــار وكيفيــة أداء البــدل .

وعليــه واســتنادا لمــا أوضحنــاه مــن فــروق جوهريــة واختالفــات بيــن عقــد االتصــاالت وعقــد اإليجــار فإننــا يمكننــا الجــزم 
بــأن عقــد االتصــاالت ال يمكــن أن يكــون عقــد إيجــار خدمــات وال ينحــاز إلــى هــذا النــوع مــن العقــود أو يتطابــق معهــا بالرغــم 
مــن وجــود بعــض الشــبه بينهمــا فــي بعــض األحــكام إال أن الغالــب بينهمــا هــو االختــالف فــي كثيــر مــن األحــكام القانونيــة، 

األمــر الــذي يجعلنــا نســتبعد عقــد اإليجــار مــن نطــاق التكييــف القانونــي لعقــد االتصــاالت.

رابعاً: عقد توريد خدمات 
ــة أو مســتمرة لمصلحــة شــخص  ــة دوري ــدم أشــياء بصف ــأن يق ــزم بمقتضــاه شــخص ب ــد يل ــه "عق ــد بأن ــد التوري يعــرف عق

ــر")35(. آخ
كمــا يعــرف بأنــه "التعهــد الــذي يلتــزم بموجبــه شــخص بتجهيــز آخــر ببعــض األمــوال المنقولــة علــى دفعــات متتاليــة خــالل 

مــدة معينــة لقــاء ثمــن أو أجــرة متفــق عليهــا بحســب مــا إذا كان تســليم األمــوال علــى ســبيل البيــع أو اإلجــارة")36(.

ويعــرف أيضــاً بأنــه" العقــد الــذي يلتــزم فيــه المــورد بتوريــد البضائــع والخدمــات المتفــق علــى توريدهــا خــالل مــدة معينــة 
أو قابلــة للتعييــن مقابــل مبلــغ معيــن")37(.

ويســتفاد مــن التعريفــات الســابقة أن عقــد التوريــد يمكــن أن يــرد علــى عقــود الخدمــات حيــث إن محــل عقــد التوريــد ليــس 
مــن الضــروري أن يكــون مــاالً فمــن الممكــن أن يكــون خدمــات، وبالتالــي وحيــث أن هنــاك تشــابهاً كبيــراً بيــن عقــد التوريــد 
ــة الملزمــة لجانبيــن ومــن عقــود المعاوضــة  ــد الخدمــات خاصــة فــي محــل كل منهمــا وبكونهمــا مــن العقــود الرضائي وعق
وعقــود المــدة الزمنيــة وينصبــان علــى قيــام كل منهمــا -شــركة االتصــاالت والمــورد- بعقــد التوريــد علــى أن يــوردا خدمــة 
للعميــل فإننــي أرى أن عقــد التوريــد هــو األكثــر اتفاقــاً مــع طبيعــة عقــد االتصــاالت وهــو األقــرب إليــه مــن الناحيــة القانونيــة 
والواقعيــة فاالختــالف بينهمــا هــو فــي شــرط اإلذعــان، لــذا فإننــي أتفــق مــع االتجــاه القائــل بــأن عقــد االتصــاالت هــو مــن 

عقــود التوريــد ذات الطبيعــة الخاصــة، وبالتالــي يمكــن ضــم عقــد االتصــاالت إلــى هــذه الفئــة مــن العقــود)38(. 

المبحث الثاني

األحكام الناشئة عن عقد االتصاالت 
  

عقــد االتصــاالت كمــا أشــرنا مــن العقــود الملزمــة لجانبيــن، فهــو ينشــئ التزامــات متبادلــة بيــن الطرفيــن، وبمجــرد إبــرام 
العقــد بيــن الطرفيــن تترتــب آثــاره بذمــة العاقديــن فــكل طــرف منهمــا لــه حقوقــه وعليــه التزاماتــه بموجــب العقــد أو القانــون.
وســوف نعــرض ألهــم التزامــات طرفــي عقــد االتصــاالت مــن خــالل مطلبيــن متتالييــن نتنــاول فــي المطلــب األول التزامــات 

شــركة االتصــاالت وفــي المطلــب الثانــي نتنــاول التزامــات العميــل أو المســتفيد مــن عقــد االتصــاالت. 
  

أسيل باقر وكاظم علي، مرجع سابق، ص 340.  -35

د. مصطفى كمال طه، محاضرات في القانون التجاري والبحري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1960، ص 39.  -36

د. باسم محمد صالح ود. أكرم ياملكي، القانون التجاري، القسم األول، مطبعة جامعة بغداد، 1982، ص 59.  -37

أسيل باقر وكاظم علي، مرجع سابق، ص 344.  -38



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون50

النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

المطلب األول
التزامات شركة االتصاالت

ــاء  ــد الوف ــى العاق ــتوجب عل ــه ويس ــي ذمت ــاً ف ــر التزام ــرى تعتب ــد وأخ ــح المتعاق ــاراً لصال ــه آث ــرد إبرام ــد بمج ــب العق يرت
بالتزاماتــه التــي رتبهــا العقــد بينــه وبيــن المتعاقــد اآلخــر. ويتوجــب علــى شــركة االتصــاالت الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة 
ــر،  ــل أج ــل مقاب ــة للعمي ــم خدم ــى تقدي ــد االتصــاالت ينصــب عل ــر عق ــه أن جوه ــك في ــا ال ش ــل فمم ــح العمي ــا لصال بذمته
باإلضافــة اللتزامــات أخــرى تقــع علــى عاتقهــا بموجــب العقــد أو القانــون أو النظــام األساســي وشــروط الرخصــة الممنوحــة 

ــاً يجــب علــى العميــل الوفــاء بهــا. لهــا، كمــا أن العقــد يرتــب لهــا حقوق

يقــع علــى عاتــق شــركات االتصــاالت العديــد مــن االلتزامــات المقــررة إمــا بنــص القانــون أو بموجــب االتفاقيــة المبرمــة بينهــا 
وبيــن العميــل وســوف نعــرض ألهــم االلتزامــات المفروضــة علــى شــركات االتصــاالت كمــا يلي :

1. التزام شركات االتصاالت بالحصول على الترخيص الالزم لممارسة عملها
ال يجــوز ألي شــركة اتصــاالت ســواء فــي األردن أو اإلمــارات العربيــة ممارســة خدمــات االتصــاالت إال بعــد الحصــول 
علــى الترخيــص الــالزم مــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي األردن واإلمــارات، وقــد ســبق وبينــا فــي المبحــث األول 
عنــد تمييــز عقــد االتصــاالت عــن عقــد المقاولــة أن الحصــول علــى الترخيــص لممارســة الخدمــة ال يقــع علــى عاتــق العميــل 

وال عالقــة للعميــل بــه وإنمــا هــو التــزام علــى عاتــق شــركة االتصــاالت.

وقــد فــرض المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة )31( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 بشــأن االتصــاالت هــذا االلتــزام علــى 
عاتــق شــركات االتصــاالت والتــي تنــص علــى أنــه "ال يجــوز مباشــرة أي مــن األنشــطة المنظمــة إال بعــد الحصــول علــى 

ترخيــص مســبق أو اإلعفــاء منــه وفقــاً ألحــكام هــذا المرســوم أو الئحتــه التنفيذيــة".

وتعتبــر هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي اإلمــارات واألردن هــي الجهــة المخولــة بمنــح هــذا الترخيــص أو اإلعفــاء منــه 
وتحديــد مــدة الرخصــة وإلغائهــا كمــا ورد فــي المــادة )32( مــن القانــون ذاتــه ومــا بعدهــا)39(.

ويكــون وفقــاً للقانــون لمجلــس اإلدارة الصالحيــة فــي منــح الترخيــص لمقــدم الطلــب أو رفضــه وهــو األمــر الــذي قضــت 
بــه المــادة )34( مــن ذات القانــون التــي تنــص علــى أنــه: "يكــون للجنــة العليــا الصالحيــة لمنــح ترخيــص لمقــدم الطلــب أو 
رفضــه، ويعتبــر قرارهــا نهائيــاً وملزمــاً لمقــدم الطلــب، وال يجــوز الطعــن بــه أو اســتئنافه بــأي طريقــة مــن طرق الطعــن")40(. 
ونشــير أخيــراً إلــى أن المشــرع األردنــي واإلماراتــي عاقبــا بالحبــس والغرامــة أو أي منهمــا كل شــركة تقــوم بتقديــم خدمــات 

االتصــاالت دون الحصــول علــى ترخيــص مســبق وفقــاً ألحــكام القانــون)41(. 

تنــص المــادة )20( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي رقــم 13 لســنة 1995 وتعديالتــه علــى أنــه "ال يجــوز إنشــاء شــبكات اتصــاالت عامــة أو   -39
تشــغيلها أو إدارتهــا أو تقديــم خدمــة االتصــاالت العامــة إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك وفــق أحــكام هــذا القانــون"، كمــا تنــص المــادة 
)33( مــن القانــون اإلماراتــي بشــأن االتصــاالت رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه: "يقــدم طلــب الترخيــص إلــى الهيئــة علــى النمــوذج المعــد مــن 
قبلهــا، مســتوفياً للشــروط التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة، وتقــوم الهيئــة وخــالل فتــرة أقصاهــا ثالثــون يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب بدارســته، 

ورفــع نتائــج الدارســة وتوصيتهــا إلــى مجلــس اإلدارة ".

المقصــود بمجلــس اإلدارة هنــا وكمــا وردت فــي المــادة )1( مــن القانــون اإلماراتــي "مجلــس اإلدارة :مجلــس إدارة الهيئــة" , ووفقــاً لنفــس المــادة   -40
مــن ذات القانــون فــإن الهيئــة هــي: "الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت"، وقــد ورد فــي قانــون االتصــاالت األردنــي فــي المــواد )6( ومــا 

بعدهــا علــى أن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي األردن هــي التــي تمنــح الرخــص وتحــدد شــروطها وســريانها وإلغاءهــا.

وفقــاً لنــص المــادة )71( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 بشــان االتصــاالت فــي اإلمــارات التــي تنــص علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــدة ال   -41
ــن:  ــن العقوبتي ــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــي أل ــف درهــم وال تتجــاوز مائت ــل عــن خمســين أل تتجــاوز ســنتين وبغرامــة ال تق

1. كل مــن يباشــر أيــاً مــن األنشــطة المنظمــة دون أن يكــون مرخصــا لــه أو معفيــاً مــن ضــرورة الحصــول علــى ترخيــص، وفقــاً ألحــكام   
ــبكة  ــغل أو أدار ش ــأ أو ش ــن أنش ــه "أ  . كل م ــى أن ــادة 78/أ عل ــص الم ــي تن ــون االتصــاالت األردن ــي قان ــون"، وف ــوم بقان ــذا المرس ه
اتصــاالت عامــة بهــدف تقديــم خدمــات اتصــاالت عامــة خالفــاً ألحــكام هــذا القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر أو 

ــن". ــن العقوبتي ــا هاتي ــار أو بكلت ــى )25000( دين ــد عل ــار وال تزي ــل عــن )5000( دين بغرامــة ال تق
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2. التزام شركة االتصاالت بتقديم الخدمة للعميل وبمستوى الخدمة ونوعية األجهزة المقدمة للعمالء
ــة  ــم شــركة االتصــاالت للخدمــة المتفــق عليهــا، وهــذا يتضمــن إيصــال الخدمــة المطلوب ــد االتصــاالت هــو تقدي جوهــر عق
وتوفيــر البنيــة التحتيــة مــن أجهــزة وكوابــل ومســتلزمات حســب المواصفــات الفنيــة التــي يفرضهــا القانــون،  فيجــب علــى 
ــم الخدمــة للعمــالء بمســتوى واحــد ودون  ــم خدمــة االتصــاالت واألجهــزة الالزمــة لتقدي ــوم بتقدي شــركة االتصــاالت أن تق
تمييــز بينهــم، وقــد أوجــب المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة )30( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 التــي 
تنــص علــى أنــه: "علــى جميــع المرخــص لهــم، مراعــاة االحتياجــات والمتطلبــات الخاصــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة الخدمــات 

وأجهــزة االتصــاالت وضمــان عــدم التمييــز عنــد تقديــم مثــل هــذه الخدمــات واألجهــزة")42(. 

كمــا أوجبــت المــادة )14/3( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى مقــدم خدمــة االتصــاالت االلتــزام 
بمعاييــر الجــودة وشــروط اســتخدام معلومــات العميــل وتزويــد العميــل بالفواتيــر وحــل النزاعــات بيــن الشــركات والعميــل؛ 

وذلــك لضمــان التــزام العميــل بمعاييــر الجــودة وعــدم التمييــز بيــن العمــالء)43(.
 

إن هــدف العميــل مــن التعاقــد مــع شــركة االتصــاالت هــو الحصــول علــى خدمــات الشــركة وبالتالــي يجــب علــى الشــركة أن 
تؤمــن العميــل بالخدمــة المطلوبــة لقــاء األجــر الــذي يدفعــه، ومــن حــق العميــل أن يحصــل علــى الخدمــة فــي جميــع األوقــات 
واألماكــن الجغرافيــة داخــل الدولــة، وقــد أكــد المشــرع اإلماراتــي علــى هــذا الحــق حيــث تنــص المــادة )59/ج( مــن قانــون 
االتصــاالت اإلماراتــي علــى أنــه "تتحقــق الهيئــة مــن التــزام المرخــص لهــم بشــروط الترخيــص وأـــحكام القانــون ويجــوز لها 

أن تتخــذ أي إجــراءات تراهــا مالئمــة لهــذه الغايــة ومنهــا:

ج. التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم")44(. 
  

ــام العميــل بالتعاقــد هــو الحصــول علــى الخدمــة وتأمينــه بهــا مــن قبــل شــركة االتصــاالت، ويعتبــر   والهــدف الرئيــس لقي
هــذا االلتــزام الواقــع علــى شــركة االتصــاالت بالنســبة لــه حقــاً جوهريــاً وهامــاً؛ ألنــه هــو الغايــة مــن التعاقــد بالنســبة للعميــل 
فمــن حقــه الحصــول علــى خدمــة االتصــاالت فــي كافــة األوقــات واألماكــن، وإلــزام الشــركة بذلــك هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة 

للعميــل وليــس ببــذل عنايــة)45(.

ويشــار إلــى أن شــركة االتصــاالت وفــي البنــد الثانــي مــن االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( قــد أكــدت علــى أنهــا 
تهــدف لتحقيــق نتيجــة فــي تقديــم الخدمــة للعميــل مــا لــم يكــن الســبب خــارج عــن إرادتهــا وال عالقــة لهــا بــه)46(.

يقابــل ذلــك فــي قانــون االتصــاالت األردنــي المــادة )6/ج،د( التــي تنــص علــى أنــه "تتولــى الهيئــة المهــام والمســؤوليات التاليــة : ج. تحديــد الحــد   -42
األدنــى لدرجــة جــودة الخدمــة التــي يلتــزم المرخــص لهــم بتقديمهــا لتحقيــق حاجــات المســتفيدين بالتشــاور مــع المرخــص لهــم ودون الزامهــم 
ــة األشــخاص والجهــات المرخــص لهــا للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الرخصــة  ــح المســتفيدين ومراقب ــة مصال ــة محــددة. د. حماي ــول تقني بحل
بمــا فــي ذلــك مواصفــات الخدمــات المقدمــة وجودتهــا وأســعارها واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بحــق مــن يخالــف هــذه الشــروط ", 
والمــادة )29/ج( مــن ذات القانــون التــي تنــص علــى أنــه "تصــدر الرخصــة بقــرار مــن المجلــس علــى أن ينظــم عقــد ذو صفــة اداريــة ويتضمــن 
الشــروط التاليــة باإلضافــة إلــى أي شــروط أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو األنظمــة الصــادرة بمقتضــاه أو أي اســتثناءات يقررهــا 
المجلــس: ج. التــزام المرخــص لــه بــأي تعليمــات يصدرهــا المجلــس أو الرئيــس تنفيــذاً للسياســة العامــة لالتصــاالت بمــا فــي ذلــك شــروط عقــود 
االشــتراك بيــن المســتفيدين والمرخــص لــه". د.عدنــان الســرحان، شــرح القانــون المدنــي، العقــود المســماة )المقاولــة والوكالــة والكفالــة(، دار 

الثقافــة، عمــان، ط4، 2009، ص50-52.

تنــص المــادة )14/ 3( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه "تختــص الهيئــة بإصــدار التراخيــص وفقــاً ألحــكام   -43
القانــون وكذلــك األنظمــة والتعليمــات والقــرارات والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي: -3شــروط ومســتوى ونطــاق الخدمــات التــي يقدمهــا المرخــص 
لهــم للمشــتركين والخدمــات الشــمولية والخدمــات الطارئــة بمــا فــي ذلــك معاييــر وجــودة الخدمــات المقدمــة وشــروط تقديــم الخدمــات والفصــل 

فــي شــكاوى المشــتركين والنزاعــات وتزويــد المشــتركين بالمعلومــات واســتخدام المعلومــات الخاصــة بالمشــتركين وتزويدهــم بالفواتيــر".

44-  . وتنــص المــادة )13/3( مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2003 اإلماراتــي بشــان االتصــاالت علــى أنــه "تهدف الهيئــة عند ممارســة االختصاصات 
المقــررة لهــا وفقــاً ألحــكام هــذا المرســوم بقانــون والئحتــه التنفيذيــة إلــى تحقيــق مــا يأتــي: -3 تقيــد المرخــص لهــم بمعاييــر الجــودة فــي األداء، 
وااللتــزام بالشــروط المحــددة فــي التراخيــص الممنوحــة لهــم"، وقــد أكــد موقــع هيئــة االتصــاالت اإلماراتــي تحــت عنــوان حقــوق المســتهلك 

www.tra.gov.ae ."علــى هــذا الحــق بقولــه "الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات االتصــاالت األساســية بأســعار معقولــة

د. سعيد مبارك وآخرون، مرجع سابق، ص 420. د.عبد الخالق حسن، مرجع سابق، ص 115 وما بعدها.  -45

www.du.ae :اتفاقية شركة )دو( مع العميل على الموقع  -46
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

3. التزام شركات االتصاالت باألجور واألجور المحددة من هيئة االتصاالت
ــة األجــور للخدمــات المقدمــة  ــة تعرف ــم قطــاع االتصــاالت الحــق بمراقب ــة تنظي ــي األردن واإلمــارات هيئ ــح المشــرع ف من
للعميــل وضــرورة االلتــزام بالحــد المقــرر مــن قبــل مجلــس إداره الهيئــة، وبالتالــي أعطــى المشــرع فــي كال البلديــن مجلــس 
إدارة الهيئــة الحــق فــي تنظيــم األجــور واألجــور المســتوفاة عــن الخدمــات، كمــا ألــزم المشــرع شــركات االتصــاالت بعــدم 
ــك  ــة أيضــاً بتل ــي الصحــف وإعــالم الهيئ ــك ف ــل الخدمــات المقدمــة إال بعــد اإلعــالن عــن ذل ــة مقاب ــادة األجــور والتعرف زي
ــة  ــات حماي ــع مقتضي ــق م ــا يتف ــو م ــالن، وه ــخ اإلع ــن تاري ــهر م ــرور ش ــد م ــادة إال بع ــق الزي ــى أن ال تطب ــادة، عل الزي

المســتهلك وسياســة اإلعــالن عــن األســعار بشــكل مســبق)47(.
 

ويعتبــر األجــر وتقديــم الخدمــة جوهــر عقــد االتصــاالت وعنصــر رئيــس فيــه ال بــد مــن تحديــده مســبقاً، وأن يكــون التحديــد 
نافيــاً للجهالــة وقــت التعاقــد، ففــي العقــد هنــاك عناصــر جوهريــة يجــب االتفــاق عليهــا مســبقاً وأمــور ثانويــة يمكــن االتفــاق 
ــد  ــرام عق ــد إب ــا عن ــاق عليه ــي يجــب االتف ــد االتصــاالت الت ــي عق ــه ف ــن العناصــر الجوهري ــد األجــر م ــاً، ويع ــا الحق عليه
االتصــاالت، وهــو مــا أكــده المشــرع األردنــي واإلماراتــي فــي قانــون االتصــاالت، حيــث أكــد أن علــى شــركة االتصــاالت 
اإلعــالن المســبق عــن أســعار الخدمــات المقدمــة للعمــالء، وأن عــدم تحديــد األجــر مســبقاً يعــد جهالــة فاحشــة فــي العقــد قــد 

يــؤدي إلــى فســخه فــي كثيــر مــن األحيــان حســب القانــون المدنــي فــي األردن واإلمــارات)48(.

  إن حــق العميــل فــي معرفــة األســعار المســبقة للخدمــات مهــم جــداً لصحــة التعاقــد وتطابــق اإليجــاب والقبــول، كمــا أنــه مهــم فــي 
تحديــد العميــل الحتياجاتــه منهــا ونطاقهــا ومدتهــا الزمنيــة واختيــار نــوع العــرض الــذي يتماشــى مــع أوضاعــه الماليــة وأولوياتــه، 
وكمــا هــو مهــم بالنســبة للعميــل فهــو مهــم أيضــاً بالنســبة للشــركة التــي تســعى مــن التعاقــد إلــى جنــي األربــاح مــن األجــور التــي 

تقبضهــا، وبالتالــي فقــد تدخلــت هيئــة االتصــاالت وألزمــت الشــركة باإلعــالن عــن أســعارها وتحديدهــا فــي بعــض األحيــان)49(.

4. التزام شركات االتصاالت بتأمين التغطية الجغرافية الكاملة لخدمات االتصاالت داخل الدولة
ــة وبالتالــي يجــب  يهــدف العميــل المتعاقــد مــع شــركة االتصــاالت الحصــول علــى الخدمــة داخــل النطــاق الجغرافــي للدول
علــى الشــركات تأميــن العميــل المتعاقــد بهــذه الخدمــة فــي أي بقعــة داخــل حــدود المنطقــة الجغرافيــة للدولــة التــي منحتهــا 
الترخيــص، وأن يتــم تأميــن العميــل بالخدمــات فــي أي وقــت وأي مــكان ويســتثنى مــن ذلــك الظــروف الخارجــة عــن إرادة 
الشــركة المتعاقــدة كالقــوة القاهــرة مثــالً)50(، وتنــص المــادة )249( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه "إذا 

تنــص المــادة )14/1( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي علــى أنــه "مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )3( و)12( مــن هــذا المرســوم بقانــون تختــص   -47
الهيئــة دون ســواها بإصــدار األنظمــة والتعليمــات والقــرارت والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي : -1 التعرفــة واألجــور التــي يحصلهــا المرخــص 
لهــم وفقــاً لمــا تحــدده اللجنــة العليــا"، وتنــص المــادة )6/د( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي " تتولــى الهيئــة المهــام والمســؤوليات التاليــة :د- 
حمايــة مصالــح المســتفيدين ومراقبــة األشــخاص والجهــات المرخــص لهــا للتأكــد مــن االلتــزام بشــروط الرخصــة بمــا فــي ذلــك مواصفــات 
الخدمــات المقدمــة وجودتهــا وأســعارها واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بحــق مــن يخالــف هــذه الشــروط"، كمــا تنــص المــادة )29/ط( 
مــن القانــون األردنــي علــى أنــه "ط- التــزام المرخــص لــه باإلعــالن المســبق عــن أســعار الخدمــات وطــرق تحصيلهــا"، كمــا تنــص المــادة 
)53( مــن القانــون األردنــي بخصــوص زيــادة األســعار "مــع مراعــاة األحــكام المشــار إليهــا فــي البنــد )7( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )12( 
مــن هــذا القانــون، ال يجــوز للمرخــص لــه زيــادة أجــور أو أســعار خدماتــه إال بعــد اإلعــالن فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن عــن األجــور 
واألســعار الجديــدة بمــدة ال تقــل عــن شــهر شــريطة أن ال تزيــد عمــا ورد فــي شــروط اتفاقيــة الترخيــص أو التعليمــات أو القــرارات الصــادرة 

عــن الهيئــة بشــأنها. وفــي جميــع األحــوال، علــى المرخــص لــه إعــالم الهيئــة عــن أي تعديــالت يجريهــا علــى هــذه األجــور واألســعار".

د. إياد جاد الحق، مرجع سابق، ص113-115 .  -48

تنــص المــادة )29/ط( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي علــى أنــه " إلــزام المرخــص لــه باإلعــالن المســبق عــن أســعار الخدمــات وطــرق تحصيلهــا"، كمــا   -49
ورد علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي اإلمــارات أن الحقــوق الواجبــة للمســتهلك: "-1 الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات االتصاالت 
ــا – ــل التكنولوجي ــود نق ــري، عق ــد الهمش ــراً. د. ولي ــاعه 1:50 فج ــه 17/2/2017 الس ــاره إلي ــابق اإلش ــة الس ــع الهيئ ــة". موق ــعار معقول ــية بأس األساس

االلتزامــات المتبادلــة والشــروط التقليديــة، دراســة مقارنــة، ط1، دار الثقافــة للنشــر، عمــان ،2009، ص142 ومــا بعدهــا.  د.عبــاس العبــودي.

تنــص المــادة )13/1( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه "تهــدف الهيئــة عنــد ممارســة االختصاصــات المقــررة   -50
لهــا وفقــاً ألحــكام هــذا المرســوم بقانــون والئحتــه التنفيذيــة إلــى تحقيــق مــا يأتــي: 

ــات"،  ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــي االس ــن ف ــات الراغبي ــة احتياج ــل تلبي ــا يكف ــة بم ــاء الدول ــع أنح ــاالت لجمي ــات االتص ــل خدم ــن توصي 1. تأمي  
ــة  ــد ذو صف ــى أن ينظــم عق ــس عل ــرار مــن المجل ــه "تصــدر الرخصــة بق ــى أن ــي عل ــون االتصــاالت األردن ــادة )29/ م( مــن قان وتنــص الم
اداريــة ويتضمــن الشــروط التاليــة باإلضافــة إلــى أي شــروط أخــرى منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو األنظمــة الصــادرة بمقتضــاه أو أي 
اســتثناءات يقررهــا المجلــس: م. التــزام المرخــص لــه بتقديــم الخدمــة المرخصــة إلــى طالبيهــا خــالل مــدة معقولــة والعمــل علــى تغطيــة كامــل 
المنطقــة الجغرافيــة المعينــة لــه بالخدمــة المرخصــة". د.وهبــه الزحيلــي، العقــود المســماة فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي واألردنــي، 

ــا. ــا بعده ــر، 1987، ص 59 وم دار الفك
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طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ االلتــزام التعاقــدي وإن لــم يصبــح 
مســتحيالً صــار مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 
الطرفيــن أن يــرد االلتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول إذا اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــالً كل اتفــاق علــى خــالف ذلــك"، 

ويطابقــه نــص المــادة )205( مــن القانــون المدنــي األردنــي.

5. التزام شركات االتصاالت بسرية اتصاالت العمالء وخصوصيتهم 
وعليــه فإنــه ال يحــق للشــركة انتهــاك ســرية المكالمــات أو الخدمــات التــي يســتفيد منهــا العميــل أو نشــرها أو إفشــاءها إال فــي 

األحــوال التــي حددهــا المشــرع، وقــد ســبق وبيناهــا عنــد بيــان حقــوق شــركات االتصــاالت.

وقــد كفــل الدســتور حمايــة الحــق فــي الســرية والخصوصيــة حيــث كفلــت المــادة )7( مــن الدســتور األردنــي ذلــك بقولهــا: "1. 
الحريــة الشــخصية مصونــة. 2. كل اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لألردنييــن جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون".

ــة واالتصــاالت الخاصــة مــن  ــات الهاتفي ــر المكالم ــه "تعتب ــى أن ــي عل ــون االتصــاالت األردن ــادة )56( مــن قان وتنــص الم
ــة". ــة المســؤولية القانوني ــك تحــت طائل ــا وذل ــي ال يجــوز انتهــاك حرمته األمــور الســرية الت

وبموجــب البنــد 10/ 1 مــن االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو(، فقــد منحــت الشــركة أيضــاً نفســها الحــق فــي مراقبــة 
ــات  ــك لغاي ــواردة لمركــز الخدمــة وذل ــالً ال ــل كمــا أن لهــا الحــق فــي تســجيل االتصــاالت مث ــي يســتعملها العمي الخدمــة الت

التدريــب أو مراقبــة الجــودة، ويتــم إشــعار العميــل بــأن المكالمــة مســجلة)51(.

وجديــر بالذكــر أن شــركات االتصــاالت أعطــت نفســها الحــق فــي مراقبــة اســتخدام العميــل للخدمــة دون تحديــد آليــة الرقابــة 
والغايــة منهــا وفيمــا إذا كان هــذا اإلجــراء تنفيــذاً للقانــون أو لطلــب وارد إليهــا مــن إحــدى الجهــات المســؤولة أم ال، فــإذا كان 
اإلجــراء يتــم بطلــب مــن إحــدى الجهــات األمنيــة أو الحكوميــة أو الهيئــة فــإن ذلــك اإلجــراء يكــون مقبــوالً كونهــا تنفــذ شــروط 
الترخيــص الممنــوح لهــا وتنفــذ طلبــاً مــن إحــدى الجهــات الرقابيــة، أمــا إذا لــم يكــن األمــر كذلــك فــإن فــي ذلــك تعســفاً وخرقــاً 
لحــق العميــل فــي الحفــاظ علــى الســرية التــي حماهــا الدســتور وقانــون االتصــاالت، فيجــب أن تكــون المراقبــة محــددة بالقوانيــن 

النافــذة والتعليمــات، والمعيــار فــي ذلــك كلــه موضوعــي يعــود لقاضــي الموضــوع تقديــره إذا حصــل أي نــزاع بشــأنه.

ومــن هنــا فإننــي أدعــو هيئــة االتصــاالت فــي األردن واإلمــارات إلــى التدخــل فــي منــع الشــركات اســتخدام هــذا الخيــار إن 
لــم يكــن فــي حــدود القانــون)52(.

أخيــراً يجــب العلــم أن هــذا الحــق مقيــد بالقوانيــن واألنظمــة النافــذة وبالتالــي ال يجــوز لشــركة االتصــاالت أو أحــد تابعيهــا 
إفشــاء أســرار مكالمــات العميــل أو تســجيلها أو إفشــاء معلومــات العميــل الشــخصية إال فــي األحــوال التــي يجيزهــا القانــون 

والنظــام)53(.

وقد أشار البند العاشر من االتفاقية المنشورة على موقع اتصاالت )دو( أن للشركة الحق في مراقبة االتصاالت في حال الطلب إليها من قبل   -51
الهيئة أو الجهات الحكومية، الموقع اإللكتروني لشركة دو www.du.ae . د.وليد الهمشري، مرجع سابق، ص 197 وما بعدها.

وقد عاقب المشرع األردني كل من قام بانتهاك خصوصية استخدام العميل لحسابه دون وجه حق حيث تنص المادة )71( من قانون   -52
االتصاالت األردني على أنه "كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها 
بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن )100( دينار وال 

تزيد على )300 ( دينار أو بكلتا العقوبتين". وورد النص أيضاً في المادة )25( من قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم 15 لسنة 2015 
بمعاقبة شركات التوثيق إذا قامت بإفشاء أسرار عمالئها بالغرامة 50 الف دينار وال تزيد عن 100 ألف دينار أردني، كما عاقب المشرع 

اإلماراتي في القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعامالت اإللكترونية والتجارة الدولية في المادة )28( كل من أفشى األسرار بالحبس ال أقل 
من ستة أشهر والغرامة من 20 ألف درهم وحتى 200 ألف درهم أو بكلتا العقوبتين.

تنــص المــادة 71 مــن قانــون االتصــاالت األردنــي علــى أنــه "كل مــن نشــر أو أشــاع مضمــون أي اتصــال بواســطة شــبكة اتصــاالت عامــة   -53
أو خاصــة أو رســالة هاتفيــة اطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه أو قــام بتســجيلها دون ســند قانونــي يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد 
علــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن )100( دينــار وال تزيــد علــى )300 ( دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن"، ويقابــل هــذا النــص نــص المــادة )72( فــي 
القانــون اإلماراتــي التــي تنــص علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تتجــاوز مائتــي 
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

وعليــه فــإن للعميــل الحــق فــي الحفــاظ علــى ســرية محادثاتــه ومكالماتــه واســتخداماته لالتصــاالت، لكــن هــذه الســرية مقيــدة 
بحــدود القانــون والنظــام واألمــن الوطنــي فيحــق للشــركة كمــا بينــا ســابقاً إفشــاء هــذه األســرار أو التنصــت علــى مكالمــات 
ــة  ــة أو هيئ ــة أو حكومي ــة أمني ــب جه ــي أو طل ــر قضائ ــذاً ألم ــك تنفي ــاالت إذا كان ذل ــة االتص ــتخداماته لخدم ــل واس العمي
االتصــاالت، وال يحــق للشــركة االمتنــاع عــن إجابــة طلــب تلــك الجهــات، وال يعــد تنفيذهــا لمضمــون الطلــب انتهــاكاً لحــق 

الســرية. 

6. التزام الشركة بتعويض العميل في حال إلحاق الضرر به 
قــد تتســبب الشــركة فــي بعــض األحيــان بخســارة أو ضــرر للعميــل نتيجــة إخاللهــا بتنفيــذ الخدمــة المقدمــة للعميــل أو نتيجــة 
خطــأ مــن أحــد تابعيهــا أو موظفيهــا، وبالرغــم مــن أن االتفاقيــة المشــار إليهــا قــد أعفــت الشــركة مــن التعويــض فــي مثــل 
هــذه الحــاالت وفقــاً لنــص البنــد 9 مــن االتفاقيــة المنشــورة فــي موقــع شــركة )دو( ســابق اإلشــارة إليــه، إال أنــه ووفقــاً للقواعــد 
العامــة فــي القانــون المدنــي فــإن موظــف الشــركة يعتبــر تابعــاً لهــا والمتبــوع وفقــاً للقانــون يعتبــر مســؤوالً عــن أعمــال تابعــه 
إذا تــم إثبــات عناصــر المســؤولية)54(، كمــا أنــه ال بــد مــن التمييــز هنــا بيــن نوعيــن مــن المســؤولية: المســؤولية العقديــة والتــي 
تجيــز القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي األردنــي واإلماراتــي اإلعفــاء منهــا، والمســؤولية التقصيريــة التــي يعتبــر وفقــاً 

للمشــرعين األردنــي واإلماراتــي أي اتفــاق علــى اإلعفــاء منهــا باطــالً)55(. 

  كمــا تعفــي الشــركة نفســها عــن أي ضــرر أو فســاد يلحــق بأجهــزة العميــل نتيجــة قيامــه بتنزيــل أو حفــظ أي محتــوى عبــر 
اإلنترنــت وتقــع مســؤولية ذلــك علــى العميــل وحــده)56(.

أرى أن مثــل هــذا الشــرط الــوارد فــي االتفاقيــة وإن كان األصــل فــي العقــود الرضائيــة جائــز، إال أننــي أرى أن وروده فــي 
عقــد االتصــاالت - وهــو كمــا أســلفنا عقــد إذعــان- يعتبــر شــرطاً تعســفياً وال يعفــي الشــركة مــن التزامهــا بتعويــض العميــل 
الــذي لحــق بــه الضــرر، ويمكــن القــول بــأن مــن حــق العميــل اللجــوء للقضــاء والمطالبــة بحقــه وإثبــات الضــرر ويمكنــه 
الدفــع أمــام المحكمــة بتعســفية الشــرط الــوارد فــي االتفاقيــة، وبالتالــي فــإن مثــل هــذا الشــرط يســمح للقاضــي بالتدخــل فــي 

حــال وجــود النــزاع وأن يقلــل مــن قيمــة الشــرط أو أن يعتبــره تعســفياً ويبطلــه)57(.

7. التزام الشركة في تلقي خدمة االتصال الطارئ من العميل وتوفير قسم لتلقي الشكاوى
 أوجــب قانونــي االتصــاالت األردنــي واإلماراتــي علــى ضــرورة قيــام شــركة االتصــاالت بتوفيــر خدمــة االتصــال الطــارئ 
ــل  ــا العمي ــاج فيه ــي يحت ــة الت ــات الطارئ ــي األوق ــر هــذه الخدمــات ف ــا تتواف ــات الضــرورة والحاجــة، وعــادة م ــل أوق للعمي

لالســتعانة بالدفــاع المدنــي أو الشــرطة فــي حــال توقــف الشــبكة أو الخدمــة لديــه.
ــر خدمــات اتصــاالت  ــه بتوفي ــه: "و. تعهــد المرخــص ل ــى أن ــي عل ــون االتصــاالت األردن وتنــص المــادة )29/و(  مــن قان

ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن: -3 كل مــن نســخ أو أفشــى أو وزع بــدون وجــه حــق فحــوى أي اتصــال أو رســالة هاتفيــة مرســلة مــن 
خــالل اســتخدام شــبكة اتصــاالت عامــة". د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص 198 ومــا بعدهــا .

تنــص المــادة )313( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه :" -1 ال يســأل أحــد عــن فعــل غيــره ومــع ذلــك فللقاضــي بنــاء علــى   -54
طلــب المضــرور إذا رأى مبــررا أن يلــزم أيــا مــن اآلتــي ذكرهــم حســب األحــوال بــأداء الضمــان المحكــوم علــى مــن أوقــع الضــرر: أ- مــن 
وجــب عليــه قانونــا أو اتفاقــا رقابــة شــخص فــي حاجــة إلــى الرقابــة بســبب قصــره أو حالتــه العقليــة أو الجســمية إال إذا أثبــت أنــه قــام بواجــب 
الرقابــة أو أن الضــرر كان ال بــد واقعــا ولــو قــام بهــذا الواجــب بمــا ينبغــي مــن العنايــة. ب- مــن كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه األضــرار ســلطة 
فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها. 

-2 ولمــن أدى الضمــان أن يرجــع بمــا دفــع علــى المحكــوم عليــه بــه"، ويطابقــه فــي القانــون المدنــي األردنــي نــص المــادة )288( منــه.

تنــص المــادة )296( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه "يقــع باطــاًل كل شــرط يقضــي باإلعفــاء مــن المســئولية المترتبــة علــى   -55
الفعــل الضــار"، ويطابقــه نــص المــادة )270( مــن القانــون المدنــي األردنــي.

تنــص المــادة )13/6( مــن االتفاقيــه المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( علــى أنــه "يكــون تنزيــل أو حفــظ أي محتــوى علــى مســؤوليتك الخاصــة   -56
ولــن نكــون مســؤولين عــن  فســاد أو خســارة أو ضــرر يلحــق بمعداتــك، ولــن نكــون مســؤولين عــن أيــة مشــاكل تقنيــة ناشــئة عــن أو متصلــة 

باســتخدامك المحتــوى أو عــن أي تأخيــر أو عــدم  إرســال للمحتــوى".

د.وليد الهمشري، مرجع سابق ص 113 وما بعدها.  -57
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نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

الطــوارئ مجانــاً للمســتفيدين بالترتيبــات والحــدود التــي تقررهــا الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة"، كمــا نصــت 
ــي  ــات الت ــاق الخدم ــتوى ونط ــروط ومس ــنة 2003 "-3 ش ــم 3 لس ــي رق ــاالت اإلمارات ــون االتص ــن قان ــادة )14/3( م الم
ــات  ــودة الخدم ــر وج ــك معايي ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الطارئ ــمولية والخدم ــات الش ــتركين والخدم ــم للمش ــص له ــا المرخ يقدمه
المقدمــة وشــروط تقديــم الخدمــات والفصــل فــي شــكاوى المشــتركين والنزاعــات وتزويــد المشــتركين بالمعلومــات واســتخدام 

ــر". ــم بالفواتي ــات الخاصــة بالمشــتركين وتزويده المعلوم

و مــن حــق العميــل عنــد وجــود عطــل فــي الشــبكة أو فــي حــال وجــود أيــة مشــكلة فــي خدمــة االتصــال كانقطاعهــا أو توقفهــا 
أو أيــة مشــكلة فــي تلقــي الخدمــة أن يتقــدم بشــكوى لــدى شــركة االتصــاالت ويجــب علــى الشــركه توفيــر قســم خــاص لهــذه 

الشــكاوي، وال يقــف حــق العميــل هنــا وإنمــا يتجــاوزه بالحــق فــي تقديــم شــكوى لــدى هيئــة االتصــاالت.

وقــد نظــم المشــرع األردنــي واإلماراتــي ذلــك فــي القانــون حيــث تنــص المــادة )52( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي علــى 
أنــه "علــى كل مرخــص لــه لتقديــم خدمــة اتصــاالت عامــة أن ينشــئ قســماً خاصــاً لتلقــي شــكاوى المســتفيدين والمشــتركين 
وأن يعمــل علــى تالفــي أســباب الشــكاوى إذا كانــت تتعلــق بمســتوى الخدمــة ونوعيتهــا أو طريقتهــا"، وهــو مــا أكــده المشــرع 

اإلماراتــي فــي المــادة )14/3( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي)58(. 

ــدى  ــم شــكوى ل ــل الحــق بتقدي ــون أعطــى العمي ــإن القان ــل ف ــم شــركة االتصــاالت بحــل مشــكلة العمي ــم تق ــه إذا ل ــه فإن وعلي
هيئــة االتصــاالت وهــي التــي تفصــل عندهــا فــي شــكوى العميــل، وهــو مضمــون المــادة )12/أ/11( مــن قانــون االتصــاالت 
ــادة  ــاه شــركة االتصــاالت، والم ــل تج ــا العمي ــدم به ــي يتق ــكاوى الت ــي الش ــلطة الفصــل ف ــة س ــذي أعطــى الهيئ ــي ال األردن

ــي بشــان االتصــاالت)59(. ــم 3 لســنة 2003 اإلمارات ــون رق )14/3( مــن القان
 

ً 8. التزام الشركة بالسماح للعميل االحتفاظ برقمه إذا كان ذلك ممكنا
ــم 3 لســنة 2003 اإلماراتــي  ــم 3 لســنة 2004 بشــأن قانــون االتصــاالت رق ــة رق تنــص المــادة )54( مــن االالئحــة التنفيذي
علــى اآلتــي "للهيئــة وبمــا ال يتعــارض مــع المتطلبــات الفنيــة أن تلــزم المرخــص لهــم واألشــخاص الذيــن يباشــرون األنشــطة 
المنظمــة أو أي شــخص آخــر والذيــن تــم تخصيــص مفاتيــح خطــوط أو أرقــام هواتــف خاصــة أو نطــاق أرقــام لهــم بمــا يأتــي:

الســماح للمشــتركين االحتفــاظ باألرقــام التــي خصصــت لهــم فــي حــال تغييــر اشــتراكهم لمشــغل آخــر مــن دون تغييــر   -1
ــي.  ــع الجغراف الموق

الســماح للمشــتركين االحتفــاظ برقــم أو أرقــام معينــة عنــد تغييــر اشــتراكهم لمشــغل آخــر أو موقــع جغرافــي آخــر إذا كان   -2
ذلــك ممكنــاً"، وال يوجــد فــي قانــون االتصــاالت األردنــي نــص مماثــل، وبالتالــي ووفقــاً للنــص أعــاله فــإن مــن حــق 
العميــل االحتفــاظ بأرقامــه عنــد قيامــه بتغييــر مــزود الخدمــة، وأعطــى المشــرع الهيئــة الحــق بإلــزام شــركة االتصــاالت 

بذلــك.
وقــد ميــز المشــرع فــي النــص الســابق بيــن فرضيــن: األول يتضمــن حــق الهيئــة بإلــزام الشــركة بالســماح للعميــل االحتفــاظ 
الحقــوق الواجبــة للعميــل، البنــد الســابع "الحــق فــي الحصــول علــى المعالجــه الفعالــه للشــكاوي "، راجــع موقــع هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي   -58
ــالً. ــاعة 12:42 لي ــول 16/2/2017 الس ــخ الدخ ــتهلك، www.tra.gov.ae ، تاري ــه المس ــوق الواجب ــتهلك، الحق ــؤون المس ــة – ش ــارات العربي اإلم

ورد علــى موقــع هيئــة االتصــاالت اإلماراتــي تحــت عنــوان الحقــوق الواجبــة للعميــل بأنــه إذا لــم تقــم الشــركة بحــل شــكوى العميــل فــإن عليــه   -59
التقــدم بالشــكوى لــدى هيئــة االتصــاالت، موقــع الهيئــة الســابق، www.tra.gov.ae ،  نفــس تاريــخ ووقــت الدخــول. وتنــص المــادة )14 /3( 
مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي علــى حــق العميــل بتقديــم الشــكوى للهيئــة واختصاصهــا بالفصــل فيهــا "مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )3( و 

)12( مــن هــذا المرســوم بقانــون تختــص الهيئــة دون ســواها بإصــدار األنظمــة والتعليمــات والقــرارات والقواعــد المنظمــة لمــا يأتــي: 
3-  شــروط ومســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا المرخــص لهــم للمشــتركين، بمــا فــي ذلــك معاييــر وجــودة الخدمــات المقدمــة وشــروط تقديــم   
ــتركين  ــة بالمش ــات الخاص ــتخدام المعلوم ــات واس ــتركين بالمعلوم ــد المش ــات وتزوي ــتركين والنزاع ــكاوى المش ــي ش ــل ف ــات والفص الخدم
ــر مــن  ــة أي شــكوى بوجــود تقصي ــه "إذا تلقــت الهيئ ــى أن وتزويدهــم بالفواتيــر" , وتنــص المــادة )54( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي عل
المرخــص لــه أو وجــود خــالف بيــن المرخــص لــه والمســتفيدين بشــأن مســتوى الخدمــة أو مخالفــة شــروط الرخصــة فللهيئــة أن تحقــق فــي 

ــه".  ــا للمرخــص ل ــاً وملزم ــرار نهائي ــذا الق ــر ه ــراه مناســباً ويعتب ــا ت ــرر م أســباب الشــكوى وأن تق
وتنــص المــادة )12 /أ/11( مــن القانــون األردنــي علــى أنــه "النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة إلــى المجلــس مــن المســتفيدين بحــق المرخــص   
ــة  ــك باســتثناء المنازعــات المتعلق ــك النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة مــن المرخــص لهــم واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــانها وذل لهــم ، وكذل

ــول". ــارية المفع ــات س ــق اتفاقي ــن تطبي ــة ع ــة الناجم ــتحقاقات المالي باالس
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

بالرقــم إذا قــام بتغييــر مــزود الخدمــة داخــل الحــدود الجغرافيــة لعمــل الشــركة، أي داخــل الدولــة كمــا لــو قــام مثــال بالتغييــر 
بيــن شــركة اتصــاالت وشــركة )دو(، والثانــي يتضمــن حــق الشــركة بإلــزام الشــركة الســماح للعميــل باالحتفــاظ برقمــه إذا 
قــام بتغييــر مــزود الخدمــة خــارج الحــدود الجغرافيــة وهنــا فــي الحالــة األخيــرة أضــاف المشــرع عبــارة إذا كان ذلــك ممكنــاً، 
وبالتالــي فإنــه وفــي الحالــة الثانيــة يكــون األمــر تقديــري للشــركة حســب اإلمكانــات الفنيــة المتاحــة؛ وذلــك ألن تغييــر المــزود 

لــم يكــن داخــل حــدود الدولــة وإنمــا خارجهــا وهــو أمــر فيــه صعوبــة أن يبقــى العميــل محتفظــاً بــذات الرقــم الســابق.

9. التزام الشركة بعدم تعليق أو إنهاء خدمة االتصاالت إال في الحاالت التي يجوز فيها ذلك.
األصــل أنــه ال يجــوز لشــركة االتصــاالت أن تقــوم بتعليــق الخدمــة أو قطعهــا عــن العميــل إال فــي األحــوال الــواردة بالقانــون 

أو االتفاقيــة المبرمــة مــع العميــل أو بنــاًء علــى أمــر قضائــي.

وبموجــب العقــد المبــرم بيــن الشــركة والعميــل فــإن مــن حــق شــركة االتصــاالت أن تقــوم بتعليــق خدمــات االتصــاالت مؤقتــاً أو 
إنهائهــا عنــد إخــالل العميــل باالتفاقيــة المبرمــة بينــه وبيــن الشــركة أو بأحــد التزاماتــه المفروضــة عليــه بموجبهــا، أو إذا تبيــن 
للشــركة أن العميــل لديــه نشــاط مشــكوك فيــه علــى حســابه كمــا لــو أنــه كان يمــارس أفعــاالً تتنافــى مــع القوانيــن المرعيــة فــي 
البــالد أو إخــالالً باألمــن الوطنــي كالدخــول إلــى مواقــع محظــورة كالمواقــع اإلرهابيــة أو التواصــل مــع جماعــات محظــورة)60(.

كمــا أن مــن حــق الشــركة اللجــوء إلــى خيــار حجــب الخدمــات أو إنهائهــا فــي حــال عــدم قيــام العميــل بدفــع األجــور المســتحقة 
بذمتــه أو فــي حــال الطلــب إليهــا مــن الهيئــة أو إحــدى الجهــات الحكوميــة أو األمنيــة أو فــي حــال إعــالن إفــالس العميــل، 
كمــا أن لهــا اللجــوء لهــذا الحــق أيضــاً عنــد قيامهــا بأعمــال الصيانــة أو إصــالح الشــبكة أو ألي ســبب خــارج عــن إرادتهــا 
وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه فــي االتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة والعميــل)61(، ويشــبه حــق الشــركة فــي حجــب الخدمــة أو 
قطعهــا فــي حــال عــدم قيــام العميــل بدفــع األجــر إلــى حــد كبيــر حــق االحتبــاس فــي عقــود البيــع، فمــن حــق البائــع أن يقــوم 

بحبــس المبيــع وعــدم تســليمه للمشــتري فــي حــال امتناعــه عــن دفــع الثمــن)62(.

ــة  ــادة )6/2( مــن اتفاقي ــي الم ــوارد ف ــى أن شــركات االتصــاالت قامــت بوضــع شــرط كالشــرط ال ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن
ــع األجــر  ــه بدف ــروض علي ــزام المف ــاء بااللت ــل الوف ــى العمي ــن الشــرط أن عل ــا، ويتضم ــارة إليه ــابق اإلش شــركة )دو( الس
واألجــور الشــهرية خــالل مــدة اإلنهــاء أو التعليــق، وقــد بينــا ســابقاً أن عقــد االتصــاالت مــن العقــود الزمنيــة وبالتالــي فــإن 
ــإن هــذا الشــرط يتنافــى  ــي ف الشــركة ال تســتحق األجــر إال عــن المــدة التــي تقــوم بتوفيــر خدماتهــا للعميــل خاللهــا  وبالتال
مــع القواعــد العامــة لعقــود المــدة الزمنيــة ومنهــا عقــد االتصــاالت، وفيــه أيضــاً إجحــاف وتعســف بحــق العميــل؛ إذ كيــف 
يدفــع العميــل األجــر مقابــل خدمــة لــم يتلقاهــا ولــم يســتفد منهــا؟! وإننــي أرى أن مثــل هــذا الشــرط يعتبــر شــرطاً تعســفياً مــن 
الشــركة يجيــز للقاضــي التدخــل وإعــادة النظــر فيــه وتقديــره فــي حــال وجــود نــزاع أو خــالف، كمــا أرى أن علــى جمعيــات 

حمايــة المســتهلك وهيئــة االتصــاالت التدخــل لوضــع حــد لمثــل هــذه الشــروط التــي تتنافــى مــع طبيعــة العقــد. 

10. التزام الشركة بعدم إرسال الرسائل المزعجة والدعائية والمضللة للعميل
ألزمــت التعليمــات المنشــورة علــى الموقــع االلكترونــي لهيئــة تنظيــم االتصــاالت بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــركات 

االتصــاالت بعــدم إرســال الرســائل الدعائيــة للعميــل، كمــا ألزمهــا أيضــاً بعــدم إزعاجــه بالرســائل المضللــة والمزعجــة.

ففــي كثيــر مــن األحيــان تقــوم الشــركات بالترويــج لمنتجاتهــا وخدماتهــا مــن خــالل شــركات االتصــاالت ممــا يــؤدي إلــى 
وصــول رســائل غيــر مرغــوب فيهــا لكثيــر مــن العمــالء، وقــد تــرد الرســائل للعميــل فــي أي وقــت بالليــل والنهــار ممــا يســبب 

لــه إزعاجــاً فيجعــل مــن هــذه الرســائل أمــراً غيــر مرغــوب بــه.

تنــص المــادة )58( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي رقــم 13 لســنة 1995 وتعديالتــه علــى أنــه "أ . ال يجــوز حجــب خدمــة االتصــاالت أو   -60
إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــالل انتفاعــه بالخدمــة أو إذا اســتخدم خدمــة االتصــاالت 
اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة أو اآلداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع األجــور واألجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــاً"، 

الموقــع اإللكترونــي لشــركة )دو( الســابق ذكــره.

نص المادة )58/ ا( من القانوني األردني وكذلك المادة )6( من االتفاقية الواردة في الموقع اإللكتروني لشركة )دو(.  -61

د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص187، د.عبد الخالق حسن أحمد، عقد البيع، أكاديمية شرطة دبي، 2009، ص 228.  -62
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وقــد أشــار موقــع الهيئــة إلــى هــذه الرســائل وأن علــى الشــركة التزامــاً بعــدم إرســالها لــه إال بموافقتــه، وأن مــن حــق العميــل 
إيقــاف تلقــي مثــل هــذه الرســائل)63(.

هــذه معظــم االلتزامــات المفروضــة علــى الشــركة والتــي تعتبــر حقــاً أوليــاً للعميــل، وهنــاك حقــوق ثانويــة أخــرى للعميــل، كتلقــي 
الفواتيــر ودليــل الهاتــف وفواتيــر الدفــع المســبق، التــي أوردتهــا هيئــة تنظيــم االتصــاالت اإلماراتيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي)64(.

المطلب الثاني
التزامات العميل

يقــع علــى عاتــق العميــل مجموعــة مــن االلتزامــات بموجــب العقــد أو القانــون ويجــب علــى العميــل الوفــاء بهــذه االلتزامــات 
المفروضــة، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه االلتزامــات تشــكل حقوقــاً بالنســبة لشــركة االتصــاالت. 

ونورد تالياً أهم االلتزامات التي تقع على عاتق العميل تجاه شركة االتصاالت:
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ــوان  ــل االســم والعن ــه مث ــد مــع شــركة االتصــاالت تزويدهــا بمعلومــات صحيحــة عن ــد التعاق ــل عن ــى العمي يجــب عل  
وغيرهــا وذلــك نظــراً ألهميــة هــذه المعلومــات فهــي جــزء أساســي مــن العقــد، بــل يمكــن القــول إنهــا مــن االلتزامــات 
ــة  ــة تحــت طائل ــر حقيقي ــه وغي ــزورة عن ــات م ــل اإلدالء بمعلوم ــون، وال يحــق للعمي ــي يشــترطها القان ــة الت الجوهري
المســاءلة الجزائيــة، فاســم العميــل وعنوانــه يعتبــر أمــراً مهمــاً ليــس لشــركة االتصــاالت فقــط وإنمــا بالنســبة للجهــات 

ــة أيضــاً. ــة واألمني الحكومي

وتبــرز أهميــة العنــوان واالســم فــي حــال إخــالل العميــل بالعقــد كمــا لــو تخلــف عــن دفــع األجــر فــال يمكــن للشــركة   
ــو ارتكــب جرمــاً مــن خــالل  ــه ل ــه، كمــا أن ــه إال إذا توفــرت المعلومــات األساســية الصحيحــة عن ــه أو مقاضات مطالبت
خدمــة االتصــاالت كاالحتيــال اإللكترونــي أو إزعــاج اآلخريــن، فكيــف يمكــن للجهــات الحكوميــة والقضائيــة مالحقتــه 

ــه صحيحــة)65(. ــم تكــن المعلومــات عن إن ل
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فكمــا أن تأميــن العميــل بالخدمــة هــو حــق رئيســي للعميــل فــإن التزامــه بدفــع مقابــل الخدمــة هــو التــزام رئيســي يجــب   
عليــه الوفــاء بــه فــي الموعــد المحــدد فــي العقــد. وقــد يتــم دفــع األجــر بشــكل مســبق بالنســبة للبطاقــات المدفوعــة مســبقاً، 
وقــد يتــم دفــع أجــرة الخدمــة علــى أســاس الوحــدة الزمنيــة كمــا لــو كانــت تدفــع بدايــة أو نهايــة كل شــهر حيــث تتــراوح 

قيمــة الفاتــورة حســب قيمــة المكالمــات والخدمــات المقدمــة للعميــل.

وقــد تضمنــت االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( ســابق اإلشــارة إليهــا علــى حــق الشــركة فــي اســتيفاء األجــر   
المتفــق عليــه مــن حســابات العميــل لــدى الشــركة، حتــى أنــه بإمــكان الشــركة اســتيفاء أجــر الخدمــة مــن أي حســاب آخــر 

للعميــل يعــود لخدمــة أخــرى وهــو مــا أســمته تســوية الحســابات)66(.
ــه "أ. ال يجــوز حجــب خدمــة  ــى أن وتنــص المــادة )58/أ( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي رقــم 13 لســنة 1995 عل  
االتصــاالت أو إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــالل انتفاعــه بالخدمــة 

الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية، الحقوق الواجبة للمستهلك، www.tra.gov.ae  ، البند رقم 15 واألخير   -63
منها، تاريخ الدخول 17/2/2017، الساعة 2 فجراً.

. www.tra.gov.ae ،لمعرفة المزيد عن هذه الحقوق يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة اتصاالت اإلمارات، حقوق المستهلك  -64

تنــص المــادة )72/4( مكــرر مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي رقــم 3 لســنة 2003 علــى أنــه " يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تزيــد عــن   -65
مليــون درهــم أو أحــد العقوبتيــن كل مــن قــام بالتزويــر أو االحتيــال بهــدف الحصــول علــى خدمــات االتصــاالت أو االشــتراك بهــا"، كمــا أن 
اتفاقيــة شــركة االتصــاالت المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( قــد أشــارت إلــى ضــرورة التــزام العميــل بتقديــم معلومــات صحيحــة عنــه فــي 

المــادة )10/2( منهــا .

الموقــع االلكترونــي لشــركة )دو( www.du.ae،  مرجــع ســابق، المــادة 3/3 مــن االتفاقيــة، تاريــخ الدخــول 14/2/2017 الســاعة 9:55 ليــاًل.   -66
د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص142 ومــا بعدهــا. د. عبــاس العبــودي، مرجــع ســابق، ص 185 ومــا بعدهــا.
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

أو إذا اســتخدم خدمــة االتصــاالت اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة أو اآلداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع األجــور 
واألجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــا"، ويالحــظ أن المشــرع األردنــي قــد أجــاز لشــركة االتصاالت 
ــع األجــور واألجــور  ــر شــرطين: أ-عــدم دف ــه بتواف ــق علي ــع األجــر المتف ــم بدف ــم يق ــل إذا ل حجــب الخدمــة عــن العمي
المســتحقة. ب-إنــذار العميــل خطيــاً بدفــع األجــور المســتحقة قبــل حجبهــا عنــه، وعليــه فإنــه ال يحــق للشــركة أن تقــوم 
بحجــب الخدمــة لمجــرد عــدم الدفــع بــل ال بــد مــن إنــذاره خطيــاً وليــس شــفوياً، وذلــك لضمــان عــدم تعســف الشــركة 

وتــوازن األداءات بيــن الطرفيــن)67(. 

ــام شــركة  ــد قي ــه، فعن ــق علي ــدل المتف ــرة أوالب ــي تقاضــي األج ــاً للشــركة ف ــرة حق ــع األج ــل بدف ــزام العمي ــر الت ويعتب  
ــه  ــق علي ــا وبالســعر المتف ــه بينهم ــق علي ــدأ احتســاب األجــر المتف ــة االتصــاالت يب ــل بخدم ــن العمي االتصــاالت بتأمي
والمعلــن عنــه مســبقاً مــن  قبــل الشــركة، ويجــب علــى العميــل الوفــاء بالتزامــه بتأديــة ثمــن الخدمــة خــالل المــدة الزمنيــة 
المتفــق عليهــا بينهمــا)68(، وقــد يكــون دفــع ثمــن الخدمــة معجــاًل كمــا فــي حــال الدفــع المســبق للخدمــة أو أن يكــون مؤجــاًل 
يســتحق عنــد انتهــاء وحــدة زمنيــة متفــق عليهــا بينهمــا كمــا لــو كانــت األجــرة تســتحق نهايــة كل شــهر مثــالً، كمــا أن 
األجــر قــد يختلــف مــن خدمــة ألخــرى، فالخدمــات التــي تقدمهــا شــركة االتصــاالت كمــا ســبق وبينــا فــي المبحــث األول 

كثيــرة وكل خدمــة لهــا ثمــن محــدد مســبقاً، فيزيــد األجــر بزيــادة عــدد الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة للعميــل.
ــد  ــي عق ــس ف ــو حــق رئي ــا ه ــق عليه ــة المتف ــدة الزمني ــه خــالل الم ــق علي ــي تقاضــي األجــر المتف إن حــق الشــركة ف  
االتصــال، كمــا أنــه التــزام رئيــس وجوهــري بذمــة العميــل، وإن أي تأخــر فــي الدفــع يعتبــر إخــالالً فــي التعاقــد مــن 

ــر)69(. ــذا التأخي ــل له ــراء مقاب ــي إج ــركة ف ــق الش ــه ح ــب علي ــل، ويترت ــل العمي قب
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ــد اســتخدام خدمــات االتصــال المقدمــة إليــه مــن شــركة االتصــاالت مراعــاة القوانيــن النافــذة  يجــب علــى العميــل عن  
ــة  ــة اإلرهــاب والملكي ــات محارب ــة، كاتفاقي ــي وقعــت عليهــا الدول ــة الت ــات الدولي ــك مراعــاة االتفاقي ــة، وكذل ــي الدول ف
الفكريــة ومنــع االتجــار باألعضــاء البشــرية وتجــارة الــرق وغيرهــا، وعلــى العميــل أن ال يخالــف أحــكام القوانيــن فــال 
يقــوم باالحتيــال اإللكترونــي أو شــتم اآلخريــن والتشــهير بهــم أو نشــر مقاطــع مخلــة بــاآلداب العامــة أو التواصــل مــع 
األفــكار اإلرهابيــة أو الدخــول للمواقــع المحظــورة مــن الدولــة أو اســتخدام البرامــج التــي حظرتهــا الحكومــة كبرنامــج 
المكالمــات )فايبــر( وغيــره، حيــث إن قيــام العميــل باإلخــالل بالقوانيــن ســيؤدي إلــى تعريضــه للعقوبــات الجزائيــة التــي 

يفرضهــا المشــرع فــي قانــون االتصــاالت أو اللوائــح التنفيذيــة أو أيــة قوانيــن أخــرى)70(.

وقــد أكــد الموقــع الرســمي لهيئــة االتصــاالت اإلماراتيــة علــى هــذا االلتــزام تحــت عنــوان: "مســؤولية المســتهلك -التاكــد مــن الســداد الفــوري   -67
ــخ الدخــول 17/2/2017 الســاعة 2:38 فجــراً. ــب االنقطــاع "، www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، تاري ــر لتجن للفواتي

وقــد أكــد علــى ذلــك الموقــع الرســمي لهيئــة االتصــاالت بدولــة اإلمــارات العربيــة تحــت عنــوان "مســؤوليات المســتهلك –التأكــد مــن الســداد   -68
ــراً. ــة 17/2/2017 الســاعة 2:38 ظه ــخ الدخــول الجمع ــب االنقطــاع"،www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، تاري ــر لتجن ــوري للفواتي الف

الموقــع اإللكترونــي لشــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة )du.ae(، البنــد الثالــث مــن االتفاقيــة المبرمــة بيــن الشــركة والعمــالء، وسيشــار   -69
لــه الحقــاً بالموقــع اإللكترونــي لشــركة )دو(، تاريــخ الدخــول 12/2/2017 الســاعة 12:45 ظهــراً. د.وليــد الهمشــري، عقــود نقــل التكنولوجيــا، 

مرجــع ســابق، ص 142 ومــا بعدهــا. د. عبــاس العبــودي، شــرح أحــكام العقــود  المســماة فــي القانــون المدنــي، مرجــع ســابق، ص185.

تنــص المــادة )58/أ( مــن قانــون االتصــاالت األردنــي علــى أنــه "أ . ال يجــوز حجــب خدمــة االتصــاالت أو إلغاؤهــا عــن المســتفيدين مــا لــم   -70
يكــن المســتفيد قــد تســبب بأضــرار ماديــة للشــبكة خــالل انتفاعــه بالخدمــة أو إذا اســتخدم خدمــة االتصــاالت اســتخداماً مخالفــاً للتشــريعات النافــذة 
أو اآلداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع األجــور واألجــور المســتحقة عليــه علــى الرغــم مــن إنــذاره خطيــاً". كمــا تنــص المــادة )75( مــن ذات 
القانــون علــى أنــه "أ  . كل مــن أقــدم، بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــاالت، علــى توجيــه رســائل تهديــد أو إهانــة أو رســائل منافيــة لــآلداب أو 
نقــل خبــراً مختلقــاً بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن )300( دينــار وال 
تزيــد علــى )2000( دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن". وتنــص المــادة )72/3( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 اإلماراتــي علــى أنــه "يعاقــب 
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة التــي ال تزيــد عــن )50.000( خمســون ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتغل 

أو اســتخدم خدمــات االتصــاالت فــي اإلســاءة أو اإلزعــاج أو إيــذاء مشــاعر اآلخريــن أو لغــرض آخــر غيــر مشــروع". 
ــم  ــادة رق ــي الم ــات ف ــن واالتفاقي ــاة القواني ــل بمراع ــزام العمي ــى وجــوب الت ــدت عل ــع شــركة )دو( أك ــى موق ــة المنشــورة عل ــا أن االتفاقي كم  

مســاءاً.  10 الســاعة   14/2/2017 الدخــول  تاريــخ  منهــا،  )5/1/ج( 
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نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

التزام العميل بعدم اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية  -4
تتيــح خدمــات االتصــاالت المتعلقــة باإلنترنــت للعميــل الدخــول إلــى كثيــر مــن المواقــع عبــر الشــبكة والحصــول علــى   
ــي بعــض  ــالم وغيرهــا، وهــي تشــكل ف ــي واألف ــات واالختراعــات واألغان ــر مــن الخدمــات والمعلومــات والمؤلف كثي
األحيــان حقوقــاً ملكيــة فكريــة لآلخريــن يجــب أن يقــوم العميــل بشــرائها مقابــل الحصــول عليهــا أو أن تكــون متاحــة 

بالمجــان.

لــذا فــإن علــى العميــل احتــرام هــذه الحقــوق ونســبتها ألصحابهــا وعــدم االســتيالء عليهــا ونســبتها لنفســه بغيــر حــق أو   
الحصــول عليهــا بطريقــة احتياليــة دون دفــع المقابــل المطلــوب منــه، فمثــل هــذه االختراقــات والســرقات تشــكل جرمــاً 
باإلضافــة إلــى أنهــا تســبب أضــراراً أدبيــة وماديــة ألصحابهــا، وهــي تســيء للشــركة، وقــد يتــم مطالبتهــا بالتعويــض 
عــن هــذه األضــرار، كمــا أن مــن الممكــن مطالبــة العميــل بالتعويــض، فكثيــراً مــا يقــوم بعــض األشــخاص بالســرقات 
األدبيــة كســرقة مؤلفــات الغيــر ونســبتها ألنفســهم أو ســرقة البحــوث وغيرهــا، وبالتالــي فقــد اهتــم المشــرع األردنــي 
ــى  ــاظ عل ــل بالحف ــزام العمي ــع شــركات االتصــاالت بضــرورة الت ــى مواق ــة المنشــورة عل ــك االتفاقي ــي وكذل واإلمارات

حقــوق الملكيــة الفكريــة للغيــر)71(. 

التزام العميل بعدم السماح لآلخرين استعمال خدمات االتصال الخاصة به  -5
ــن،  ــه اســتغاللها أو التصــرف بهــا لآلخري ــل تخصــه وحــده وال يحــق ل ــي تقدمهــا شــركة االتصــال للعمي       الخدمــات الت
فهــي منفعــة لــه وحــده اســتعمالها دون إمكانيــة التصــرف أو االســتغالل كمــا ســبق وبينــا فــي المبحــث األول إال بموافقــة 
الشــركة المســبقة، فحــق االنتفــاع بالخدمــة مقصــور علــى العميــل وليــس لــه الحــق بالتصــرف بهــا خــارج المنصــوص 

عليــه فــي القانــون أو اســتغاللها)72(.
باإلضافــة لمــا ســبق فــإن عــدم التــزام العميــل وقيامــه بالتصــرف بالخدمــة آلخريــن قــد يعرضــه إلــى العقوبــات الجزائيــة   
والمدنيــة، فقيــام العميــل بتمكيــن الغيــر مــن اســتعمال الخدمــة قــد ينجــم عنــه قيــام الغيــر بارتــكاب جريمــة مــن خــالل 
اســتخدام حســاب العميــل، وكــون الخدمــة والرقــم الســري بهــا يخــص العميــل فإنــه هــو الــذي ســيكون عرضــة للمالحقــة 
والعقــاب والتعويــض المدنــي فــي بعــض الحــاالت التــي يكــون فيهــا ضــرر علــى اآلخريــن، وبالتالــي فــإن علــى العميــل 

اســتخدام حســابه اســتخداماً مســؤوالً وأن يقتصــر األمــر علــى أفــراد أســرته.
 

وقــد أكــدت االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع دو ســابق اإلشــارة إليــه علــى ذلــك وأكــدت علــى العميــل بعــدم إعطــاء الرقــم   
ــه وحــده المســؤول عــن حســابه)73(. الســري الخــاص بحســابه لآلخريــن وعــدم التصــرف بالخدمــة وأن

وتحقيقــاً لهــذا االلتــزام يحــق للشــركة اســتخدام تفاصيــل الحســاب للتحقــق مــن صحــة دخــول العميــل للخدمــات المرخص   
بــه، وأنــه العميــل هــو الــذي يقــوم باســتعمال حســابه؛ وذلــك لحمايــة العميــل مــن أي خــرق أو دخــول غيــر مشــروع 

للحســاب الخــاص بــه ممــا قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع قيمــة فواتيــره)74(. 
 

راجــع موقــع شــركة )دو( لالتصــاالت الســابق اإلشــارة إليــه، مــواد االتفاقيــة المعلنــة علــى الموقــع المــواد )5/1/ج( و المــادة )13/5( منهــا،   -71
تاريــخ الدخــول 14/2/2017 الســاعة 10:16 مســاءاً، وتنــص المــادة )72/1( مــن قانــون االتصــاالت اإلماراتــي علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس 
مــدة ال تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن )50.000( خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن: -2 كل مــن اســتغل بغيــر وجــه حــق أي مــن خدمــات االتصــاالت"، وتنــص المــادة )10( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
األردنــي لســنة 1992 وتعديالتــه علــى أنــه "للمؤلــف وحــده الحــق فــي نشــر رســائله، ولكــن ال يجــوز لــه أو لغيــره ممارســة هــذا الحــق دون 
إذن مســبق مــن المرســل إليــه أو ورثتــه إذا كان مــن شــأن نشــر تلــك الرســائل أن يلحــق ضــرراً بالمرســل إليــه"، ويقابلــه نــص المــادة )5( مــن 

قانــون حمايــة حــق المؤلــف اإلماراتــي رقــم 7 لســنة 2002 وتعديالتــه.

د. علي العبيدي، مرجع سابق، ص21 وما بعدها.  -72

المــادة )5/ز( والمــادة )7/1( مــن بنــود االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع )دو( لالتصــاالت ســابق اإلشــارة إليــه، تاريــخ الدخــول 17/2/2017   -73
الســاعة 3:13 عصــراً، وقــد نبهــت هيئــة االتصــاالت علــى موقعهــا اإللكترونــي العميــل علــى ضــرورة اإلبــالغ الفــوري للشــركة فــي حــال 
فقــده بطاقــة االتصــال الخاصــة بــه أو الرقــم الســري، موقــع هيئــة االتصــاالت فــي اإلمــارات العربيــة www.tra.gov.ae ، مرجــع ســابق، 

مســؤولية المســتهلك، تاريــخ الدخــول 17/2/2017 الســاعه 3:16 عصــراً. د. وليــد الهمشــري، مرجــع ســابق، ص 179 ومــا بعدهــا.

د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 259، المادة )10/3( من االتفاقية المنشورة على موقع )دو( السابق اإلشارة إليه.  -74
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

التزام العميل بالسماح للشركة بالدخول إلى مقره  -6
مــن حــق شــركة االتصــاالت الدخــول إلــى مــكان إقامــة العميــل أو مقــر عملــه مــن أجــل القيــام بعمليــة تركيــب المعــدات   
المخصصــة لتأميــن العميــل بالخدمــات المتفــق عليهــا أو مــن أجــل اإلصــالح أو الكشــف وذلــك بعــد أن تقــوم الشــركة 
بإبــالغ العميــل برغبتهــا الدخــول إلــى مقــره، ويعتبــر ذلــك تنفيــذاً لمقتضيــات العقــد وتأميــن العميــل بالخدمــة المطلوبــة 
إذا كانــت تلــك الخدمــة تقتضــي الدخــول كمــا لــو كانــت الخدمــة مــن أجــل توصيــل هاتــف أرضــي أو إنترنــت أو خدمــات 
تلفزيونيــة أو غيرهــا، كمــا أن الشــركة فــي بعــض األحيــان قــد تضطــر الدخــول لمقــر العميــل مــن أجــل اإلصــالح أو 

الصيانــة وال يمكنهــا فــي مثــل هــذه الحــاالت تنفيــذ مضمــون العقــد إال مــن خــالل الدخــول إلــى مقــر العميــل)75(.

التزام العميل بالموافقة على نقل االتفاقية المبرمة معه لطرف آخر  -7
ــل  ــن العمي ــة المبرمــة بينهــا وبي ــل االتفاقي ــوم بنق ــر مــزود الخدمــة أن تق ــك يحــق للشــركة فــي حــال تغيي وبموجــب ذل  
لصالــح المــزود الجديــد دون الحاجــة لقيــام العميــل بتوقيــع عقــد جديــد، فتبقــى االتفاقيــة ســارية ومســتمرة مــع المــزود 
الجديــد ويلتــزم العميــل بموجــب االتفاقيــة المبرمــة مــع الشــركة بالموافقــة المســبقة علــى النقــل دون حــق االعتــراض أو 

ــع)76(. ــاع عــن التوقي االمتن

التزام العميل بالوفاء باألجر المتفق عليه عن كامل المدة في حال إنهاء االتفاقية من قبله دون إبداء سبب  -8
وفقــاً للبنــد 8/2 مــن االتفاقيــة الموجــودة علــى موقــع شــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة )دو( فــإن علــى العميــل   
أن يدفــع كامــل األجــور عــن المــدة العقديــة المتفــق عليهــا بينهمــا فــي حــال قيــام العميــل بإنهــاء االتفاقيــة المبرمــة قبــل 
موعدهــا وقبــل نهايــة المــدة المتفــق عليهــا بينهمــا، فلــو كانــت االتفاقيــة لمــدة ســنة مثــالً ورغــب العميــل بإنهائهــا دون 
ســبب بعــد ثالثــة أشــهر فــإن العميــل بموجــب هــذا الشــرط يكــون ملزمــاً بدفــع األجــر المتفــق عليــه عــن الســنة كاملــة 

إضافــة إلــى أي رســوم أخــرى تتعلــق بقيــام الشــركة بإزالــة المعــدات المخصصــة لتزويــد العميــل بالخدمــة. 

وهــذا الشــرط يعتبــر منطقيــاً إذا قــام العميــل بإنهــاء االتفاقيــة دون ســبب معقــول، ولكــن إذا كان ســبب إنهــاء االتفاقيــة   
ــدة  ــع األجــر كامــالً عــن الم ــل بدف ــب العمي ــا ال يحــق للشــركة أن تطال ــة فعنده ــن الخدم ــود إلخــالل الشــركة بتأمي يع

ــس للشــركة)77(. ــل ولي ــود للعمي ــاء يع ــي اإلنه ــون الســبب ف ــا ك ــق عليه المتف
التزام العميل بعدم الدخول ألي محتوى إذا كان فيه إساءة لآلخرين أو غير قانوني  -9

وفقــاً لذلــك يلتــزم العميــل بعــدم الدخــول إلــى أي محتــوى مخالــف للقانــون أو محظــور أو أن يقــوم بتنزيــل محتــوى فيــه   
ــن. إســاءة لآلخري

وعليــه إذا قــام العميــل بمحاولــة الدخــول إلــى موقــع غيــر قانونــي كالمواقــع اإلباحيــة أو المحظــورة فــي الدولــة فيحــق   
ــر مــن  ــاك الكثي ــث إن هن ــت حي ــع اإلنترن ــي مواق ــك ف ــل ذل ــراً مــا يحصــل مث ــه، وكثي للشــركة منعــه مــن الدخــول إلي

ــة. ــورة والممنوع ــع المحظ المواق

كمــا أن للشــركة الحــق فــي إزالــة أو تعديــل أي محتــوى لــدى العميــل يكــون مخالفــاً للقانــون أو النظــام العــام واآلداب   
ــاً للشــركة؛ ألنــه إنمــا يتــم تنفيــذاً  العامــة أو فيــه تعــدّ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة لآلخريــن، ويعــد هــذ الحــق طبيعي
ــن أو  ــى اآلخري ــال عل ــه احتي ــوى في ــو كان المحت ــا ل ــه كم ــون وتطبيق ــذ القان ــوم بتنفي ــون وشــروط الترخيــص وتق للقان

ــن)78(. ــاءة لآلخري ــهير وإس تش

تنــص المــادة )56( مــن القانــون رقــم 3 لســنة 2003 اإلماراتــي بشــأن االتصــاالت علــى أنــه "يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار أنظمــة يســمح   -75
بموجبهــا للمرخــص لهــم الدخــول إلــى األرض الخاصــة وأي مبانــي أو أماكــن مقامــة عليهــا، وذلــك ألي مــن األغــراض الــوارد ذكرهــا فــي 
المــادة )52( مــن هــذا المرســوم بقانــون، وتبيــن الالئحــة التنفيذيــة ضوابــط وشــروط ذلــك"، وفــي ذات الســياق ورد نــص المــادة )14/4( مــن 

االتفاقيــة المنشــورة علــى موقــع شــركة )دو( ســابق اإلشــارة إليــه.

المادة )7/2( من االتفاقية المنشورة على موقع شركة )دو(، مرجع سابق، نفس تاريخ الدخول.  -76

د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 300-301.  -77

د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 259-258، د. عباس العبودي، مرجع سابق، ص 325 وما بعدها.  -78



61

نوافله

اإلصدار األول، السنة األوىل، 2017

التزام العميل بدفع الغرامات التي توقع عليه   -10
فــي بعــض األحيــان قــد يقــوم العميــل بقصــد أو بســوء نيــة بإتــالف المعــدات التــي قدمتهــا لــه الشــركة لغايــات تأمينــه   
بالخدمــة، فــإذا مــا قــام العميــل بذلــك فإنــه ينشــأ حــق الشــركة فــي فــرض مثــل هــذه الغرامــات نتيجــة قيامهــا  بإصــالح أو 
اســتبدال المعــدات المخصصــة للخدمــة للعميــل، فقــد تضطــر الشــركة للقيــام بصيانــة المعــدات المقدمــة منهــا للعميــل أو 
اســتبدالها فــي بعــض األحــوال نتيجــة ســوء اســتعمالها مــن قبــل العميــل أونتيجــة قيــام العميــل بإلحــاق الضــرر المقصــود 
بتلــك المعــدات كأن يتعمــد إتالفهــا، أو نتيجــة عــدم التزامــه ببنــود االتفاقيــة، فيمكــن عندهــا للشــركة أن تفــرض عليــه 
غرامــة نتيجــة ســوء االســتخدام أو األضــرار المقصــودة، ويعــد ذلــك جــزاء فــي حــال إخــالل العميــل بالعقــد، ويتفــق 

هــذا الشــرط مــع أحــكام القانــون)79(.

التزام العميل بحجم الرسائل اإللكترونية وسعة التخزين المخصصة له  -11
ــة يجــب  ــكل عميــل مــع شــركة االتصــاالت حجــم معيــن لتخزيــن رســائله وكذلــك حجــم معيــن للرســائل اإللكتروني فل  

ــه. ــزام ب ــه االلت علي
ووفقـًـا لذلــك يكــون للشــركة الحــق فــي تحديــد حجــم رســائل البريــد اإللكترونــي أو رســائل الهاتــف التــي يرغــب العميــل   

ــى الشــبكة الخاصــة للشــركة)80(. ــوى عل ــن للمحت ــة لســعة التخزي ــي إرســالها أو اســتقبالها باإلضاف ف
 

هــذه أهــم االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق العميــل تجــاه شــركة االتصــاالت والمفروضــة بموجــب القانــون أو اللوائــح   
أو االتفاقيــة الموقعــة بيــن العميــل والشــركة، باإلضافــة إلــى التزامــات ثانويــة يمكــن الرجــوع إليهــا علــى موقــع هيئــة 
www.tra. االتصــاالت فــي اإلمــارات العربيــة تحــت عنــوان )مســؤولية المســتهلك( علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي

.gov.ae
  

الخاتمة والتوصيات
بعــد أن انتهينــا مــن دراســة عقــد االتصــاالت مــن حيــث ماهيتــه وتكييفــه القانونــي وااللتزامــات الواقعــة علــى طرفــي العقــد، 
وجدنــا أن عقــد االتصــاالت مــن العقــود غيــر المســماة، وتبيــن أن أكثــر تطبيقــات العقــد تــرد علــى الهاتــف المحمــول نظــراً 

النتشــاره الواســع ولمــا يحتويــه مــن تطبيقــات حديثــة وكثيــرة تغنــي العميــل عــن  اســتعمال باقــي خدمــات االتصــاالت.

إال إنــه ومــع ذلــك فــإن العميــل فــي كثيــر مــن األحيــان يلجــأ إلــى خدمــات الشــركات كخدمــات الهاتــف األرضــي والتلفزيــون 
واإلنترنــت وغيرهــا، فــكان لزامــاً أن نســتخلص طبيعــة العقــد القانونيــة وتكييفــه لمــا لذلــك مــن فائــدة عمليــة عنــد حصــول 

أي نــزاع بيــن الشــركة والعميــل وحتــى يتمكــن القاضــي مــن معرفــة أقــرب القواعــد القانونيــة انســجاماً مــع طبيعــة العقــد.

وقــد تبيــن لنــا مــن خــالل الدراســة أن عقــد االتصــاالت يعتبــر مــن عقــود اإلذعــان إلــى جانــب كونــه مــن العقــود النموذجيــة، 
وبالتالــي فــإن ذلــك يعطــي للقاضــي الحــق بالتدخــل فــي تعديــل شــروط العقــد أو إلغائهــا إذا تبيــن لــه أنهــا شــروط تعســفية بحــق 

العميــل، وهــذا أيضــاً يحقــق للقاضــي الــذي يعــرض عليــه النــزاع الوقــت والجهــد فــي تكييــف طبيعــة العقــد ونوعــه.

لقــد ارتأينــا البحــث فــي موضــوع عقــد االتصــاالت لمــا لــه مــن أهميــة مــن الناحيــة العمليــة، كمــا أنــه يمــس معظــم شــرائح 
المجتمــع حيــث إنــه ال يخلــو بيــت مــن اســتعمال خدمــات االتصــاالت المختلفــة، هــذا فضــالً عــن األشــخاص المعنويــة مــن 
ــذ نظــراً  ــد دخــول العقــد حيــز التنفي ــد مــن األســئلة والنزاعــات عن شــركات ومؤسســات وحكومــات وغيرهــا، وتثــور العدي
لمــا تفرضــه الشــركات مــن شــروط قاســية ومجحفــة، فضــالً عــن أن العميــل ال يمكــن لــه مناقشــة شــروط العقــد مــع الشــركة 

ويكــون مضطــراً للقبــول بمــا ورد فيهــا.
 

انظر المادة )14/1( و)2 ( من االتفاقية المنشورة على موقع شركة )دو( سابق اإلشارة إليه.  -79

ــه "يجــوز أن نفــرض حــداً للحجــم إلرســال  ــى أن ــه عل ــع )دو( الســابق اإلشــارة إلي ــى موق ــة المنشــورة عل تنــص المــادة )13/4( مــن االتفاقي  -80
ــبكتنا". ــى ش ــوى عل ــخصية للمحت ــن الش ــعة التخزي ــة وس ــائل اإللكتروني الرس
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النظام القانوني لعقود اإلتصاالت

وقد انتهينا إلى بعض التوصيات الهامة حول عقد االتصاالت نوجزها بما يلي:
يجــب أن تقــوم هيئــات تنظيــم االتصــال فــي األردن واإلمــارات بــدور أكبــر فــي معالجــة الشــروط التعســفية الــواردة فــي   .1

عقــد االتصــاالت خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتحديــد األســعار.
التقليــل مــن احتــكار الشــركات للخدمــات وذلــك بالســماح لمزوديــن آخريــن مــن الدخــول إلــى الســوق والمنافســة فــي   .2

ــة. ــم الخدم تقدي
ضــرورة قيــام الهيئــة فــي األردن واإلمــارات بمراجعــة شــروط العقــد النموذجــي المنظــم مــن قبــل الشــركات وإلغــاء   .3
ــه الهيئــة مــن صالحيــات فــي هــذا المجــال، خاصــة أنهــا  ــواردة فيــه، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع ب الشــروط التعســفية ال

ــل شــروطه. ــه أو تعدي ــص أو وقف ــاء الترخي ــا إلغ ــة وبإمكانه ــا المراقب ــي بإمكانه ــدة الت ــة الوحي الجه
ــة  ــه الهام ــل بحقوق ــف العمي ــة لتعري ــة توعوي ــالق حمل ــاالت إلط ــة االتص ــالل هيئ ــن خ ــرع م ــل المش ــرورة تدخ ض  .4
ــن  ــة م ــع  الهيئ ــى موق ــا ورد عل ــاء بم ــدم االكتف ــص، وع ــب الترخي ــا بموج ــة عليه ــركات المفروض ــات الش والتزام

إرشــادات.
ــركات  ــك الش ــى تل ــة عل ــوالت ميداني ــا بج ــرورة قيامه ــاالت وض ــركات االتص ــى ش ــة عل ــة بالرقاب ــل دور الهيئ تفعي  .5
ــا. ــل به ــذ رأي العمي ــا وأخ ــا وجودته ــات ونوعه ــة الخدم ــن صح ــق م ــالء للتحق ــاء بالعم ــع، وااللتق ــى الواق ــالع عل واالط
ــر مــن أخطائهــا  ــن نفســها عــن كثي ــام الشــركات بتحصي ــة بقي ــة المتعلق ــي االتفاقي ــواردة ف ضــرورة إلغــاء الشــروط ال  .6
ــل. ــببها للعمي ــي تس ــرار الت ــن األض ــض ع ــن التعوي ــها م ــركات نفس ــاء الش ــق بإعف ــرط المتعل ــا، كالش ــاء موظفيه وأخط
ضــرورة وضــع آليــة للتحقــق مــن عــدم قيــام الشــركات بإفشــاء أســرار العميــل ومعلوماتــه، وأيضــاً وضــع آليــة للتحقــق   .7
ــاع الشــركات للقوانيــن المرعيــة بخصــوص الســرية ســيما وأن العميــل ال يمكنــه معرفــة فيمــا إذا كانــت تلــك  مــن اتب

الشــركات تختــرق حقــه فــي الســرية فعــال أم ال.
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Abstract
This paper highlights the needs of faculty development for business professors and sheds light 
on why business education is unique when compared to other disciplines. The paper argues 
that different disciplines should not be painted with the same faculty development brush 
when designing a development strategy. It also proposes that business professors, similar to 
other professors of applied fields, need to go through an industry experience as part of their 
faculty development process. Establishing the link between theory and practice is important 
for graduating business students which could shape their skills and facilitate their employment. 
The paper also proposes that one way to establish this link is through an applied pedagogical 
approach with the use of case studies to simulate real life situations.

Keywords: Faculty Development; Business Educators; Students Employment.

Introduction
Faculty development practices are not designed equally. Faculty members of different disciplines 
may require different development strategies. Some disciplines have their own unique link to 
the field of application like education and business, and other disciplines can hardly move 
beyond their theoretical frameworks such as history. This paper highlights the needs of faculty 
development at business schools based on an assumed goal of easy transition of students 
from classrooms to business organizations in the labor market. The paper argues that different 
disciplines should be treated differently when designing a faculty development strategy due to 
pedagogical differences of disciplines. The paper is divided into four sections. The first section 
is a review of literature. The second section presents the rationale for using different faculty 
development strategies for different disciplines. The third section discusses the uniqueness of 
business education. The fourth section presents an analysis of the faculty development approach 
at the Faculty of Management at an Ontario University )Laurentian(.
                      
Literature Review
Scholars define faculty development in different ways. Festervand and Tillery )2001( defined 
faculty development as ”activities that promote the creation and transfer of knowledge” )p. 
109(. According to Festervand and Tillery, the American Assembly of Collegiate Schools of 
Business defines professional faculty development as ”… an ongoing process that includes such 
activities as participation in professional organizations, research and publication, continuing 
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education, the acquisition of new and / or additional technical and discipline specific skill sets, 
and other enriching activities” )p. 106(. According to Blignaut and Trollip )2003(, learning 
how to teach online courses can be a key factor in defining faculty development. Legorreta, 
Kelley, and Sablynski )2006( stated that ”faculty development in the broadest sense of the word 
encompasses teaching, research, career development, and personal health and growth” )p. 4(. 
Alfano )1993( defined faculty development as ”activities that colleges undertake to enhance 
individual or institutional capacities to teach and to serve students” )p. 68(.

Legorreta et al. )2006( argued that transferring knowledge to students is insufficient anymore and 
academics need to show that students have acquired the needed skills to succeed in their careers. 
They also suggested that the importance of faculty development is driven by technological and 
demographic changes and by the demand for quality in higher education. Festervand and Tillery 
)2001( proposed that the participation of faculty members in an international development 
program can enhance teaching effectiveness. They explained that because of globalization, 
it is important to ensure that students are ready to deal with an international marketplace 
and therefore, faculty members need to have this international experience. Moreover, they 
believe that faculty members can gain considerable mental capacity by participating in a short 
international development program.

The shifting needs of community college students, according to Alfano )1993(, usually trigger 
the orientation of faculty development programs, which focus mainly on cultural issues and on 
addressing the academic readiness of some students. Alfano added that faculty development 
programs are directed at full-time faculty and less attention is being paid to the needs of sessional 
and retiring faculty. She also summarized some strategies used in faculty development at
American community colleges. Among these strategies are: )1( activities directed at students’ 
needs;)2( linking the faculty’s community colleges with universities for academic upgrade; )3( 
focussing on specific faculty needs, like the needs for part time instructors; )4( development 
programs to improve teaching skills; )5( producing a guide for faculty development; )6( 
development programs with a focus on promoting the curriculum; )7( linking faculty to 
industry to obtain industry experience; )8( encouraging scholarship and professionalism in the 
own disciplines of the faculty ; )9( tying development to faculty evaluation; and )10( allocating 
instructional days to be used for faculty development purposes.
      
  
The Rationale for Using Different Development Strategies
It could be argued that designing a faculty development strategy in an academic institution, 
based on a unified institutional objective, without considering differences in disciplines may not 
be the right approach. The needs of faculty members can widely differ based on the nature of 
their disciplines, differences among faculty members, and the intended professions of students 
after graduation. Lindblom-Ylänne et al. )2006( highlighted Becher’s )1989( four categories 
of disciplines: )1( pure hard, )2( pure soft, )3( applied hard, and )4( applied soft, based on 
perceptions of culture and epistemology. According to Neumann and Becher )2002(, hard 
disciplines are taught through lectures, simulations, and case studies, while soft disciplines are 
taught through debates and discussion tutorials. Lindblom-Ylänne et al. )2006( reported the 
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same results and concluded that disciplines dictate the approach of teaching. They stated that 
”teachers from ‘hard’ disciplines were more likely to report a more teacher-focused approach to 
teaching, whereas those teaching ‘soft’ disciplines were more student-focused” )p. 294(.

Lindblom-Ylänne et al. )2006( explained that in pure hard disciplines like Chemistry, teaching 
methods can be simple in the form of lectures, focusing on fact realization and problem solving. 
Pure soft disciplines, like History, are qualitative, requiring tutorial teaching methods through 
group discussions, and encouraging the generation and expression of ideas. In the applied hard 
disciplines )e.g. Business & Medicine(, the appropriate methods of teaching depend on the 
understanding and reproduction of case studies to imitate real life settings, with an emphasis 
on the application of theory and the development of students’ capabilities. In the applied soft 
disciplines like Education, the emphasis is on the development of students’ thinking skills.

Drawing the line between hard and soft, pure and applied disciplines can be the first step in 
designing a development strategy with a focus on the differences that exist between disciplines. 
Indeed, one might argue that because of these differences, development strategies need to be 
designed at the faculty level rather than at the institution level. Each faculty should know the 
needs of its members and should also consider age differences, experience levels, the nature 
of the industry/practice setting, and the needs of students. Painting all faculties with the same 
development brush may direct the scarce institutional resources, available for development 
purposes, to the wrong direction and may not yield the desired outcome. Thus, it is important to 
know the differences among disciplines when designing a faculty development strategy. 

The Uniqueness of Business Education
The applied nature of business education and its link to industry can give a hint to faculty 
development needs. Knowledge of real life cases and industry experience can be a key 
requirement in the skill sets of business professors, regardless of their business specializations. 
Consequently, it could be argued that simulating real life cases in a classroom requires real life 
industry experience. Lacking the real touch of the profession in question may not help faculty 
members in their transmission of knowledge and in the facilitation of business education. 
Professors teaching philosophy, as an example, may not need to have real life industry exposure 
because philosophy does not belong to an applied ”academic tribe” )Becher, 1989(. However, it 
is desirable that professors teaching applied disciplines have a link to industry in order for that 
experience to be developed and then transmitted to students. It would be difficult for a painter 
to draw the right picture of something the painter has never seen, regardless of the painter’s 
level of imagination. A theory in action can be seen in its real and actual face and not through its 
‘thought to be’ image. A research participant in Askari’s )2011( study, who received his business 
education degree from an Ontario university and works in a business organization, explained 
that teaching theories of business to students without an exposure to real life experience is 
insufficient. He stated that ”they teach you the points and everything you need to know but they 
lack in the experience. They do not give that individual an experience. They throw a 22 year old 
into the world with very little to know experience” )p. 61(. Gabrielsson, Tell, and Politis, )2010( 
explained that business schools usually teach the practice of leadership as a replacement of the 
development of students’ skills to perform leadership. Indeed, one can argue that if professors 
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of an applied discipline like business lack a real life experience, it might be hard for them to 
simulate a real life case to students.

In addition to the need to have a real life business experience, business faculty members need 
to master teaching and facilitation through case studies. According to Barnes, Christensen, and 
Hansen )1994(, a case is a story of a real life business scenario faced by managers or leaders, 
and used in classrooms to stimulate students’ thinking in crafting and implementing alternative 
solutions. According to Rippin, Booth, Bowie, and Jordan )2002(, ”The case method allowed 
aspiring managers to practice intervention skills in a safe environment.” )p. 429(. They explained 
that the objective of business education relies on training students for an occupation by building 
their critical thinking skills to solve problems and to make the right decisions. Rippin et al. 
)2002( also added that the case approach in business education is the most powerful method 
because it teaches students how to take action.

Developing the skills of business faculty members to master the case study as a pedagogical 
tool to teach business students and having a real life industry experience can be the target of 
a faculty development strategy.  One can argue that these two faculty development needs are 
related due to their link to real life scenarios. Practicing the decision making process through 
case studies in a classroom may have more benefits to students than learning best practices. 
This real life simulation needs to be facilitated by a faculty member who has had a sense of 
real life practice. Relying on the theoretical knowledge of best practices may not help students 
connect to their intended destination. Weinzimmer and Manmadhan )2009( explained that 
there is a gap between theory and practice. In their efforts to study this gap, they measured the 
difference between business researchers’ perception of success of small business, and business 
owners’ perception of success. They found that the most frequent measures of success used in 
the relevant literature were financial measures, whereas the most frequent measures of success 
expressed by business practitioners were related to customer satisfaction.

Business schools can overcome the separation of theory and practice by facilitating faculty 
development programs that have some form of industry exposure. It can be argued that 
describing the fire is nothing like getting burned by its flames. It can be difficult to imagine  
how professors of medicine could adequately train medical students to treat patients without 
ever having to treat patients themselves. Similarly, it can be challenging for business professors 
to train students on how to manage companies without ever being in one. Some educators are 
also asserting that students need to have a taste of a real life experience to be prepared for 
their careers. Elkin )2006( explained that a real-world experience contains a wide range of 
incidences that people see during their life.  He argued that ”if you are going to learn to drive a 
car, isn’t it better to get in one and drive it down the road?” )p. 13(. If it is logical to assume that 
students themselves need some form of a real life experience to succeed, then one can argue that 
educators also need this experience.

Thus, one could assume that business schools need to have a focus on learning rather than on 
teaching. If the goal of business higher education is to produce ready to work, capable and 
talented business managers, then what counts is how ready students are to manage businesses 
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when starting their careers. Moving beyond the teaching of concepts and theories and helping 
students in the transition to their careers by mastering the applied skills have substantial 
support in literature. Karmas )2011( explained that teachers play a significant role in the 
successful changeover of students from classrooms to the workplace by developing their life 
skills. Gabrielsson et al. )2010( stated that business schools are criticized due to disconnection 
between theory and practice and because of their dependence on analytical objectivity and their 
ignorance of real life business problems. This means that it is desirable to develop the skills 
of business faculty members themselves through a real life business experience and that those 
without this experience need to have the opportunity to develop this knowledge.
   
Faculty Development at Laurentian University’s Faculty of Management
It can be challenging to trace faculty development programs by visiting the websites of some 
universities. In an exercise done in Dr. Patterson’s Faculty Development class at Werklund 
School of Education, University of Calgary in the summer of 2012, a group of 10 doctoral 
students were unable to find descriptions of faculty development programs linked to many 
universities’ websites. Only large universities with faculties of medicine reliably showed some 
programs of faculty development. Laurentian University’s Faculty of Management Website. 
)n.d.( is similar to many other universities when searching for information related to faculty 
development. Searching for the words ”faculty development” in the search area of the website 
yielded no results.  

Analysis
To be fair to Laurentian University and other universities, there may be some faculty 
development programs that are taking place in different faculties of the university, including the 
Faculty of Management, but these programs are not disclosed. At least, according to Festervand 
and Tillery )2001(, research is considered a form of faculty development and tenured faculty 
members are required to do research. It can be argued that conducting research can develop 
one’s deeper knowledge of a certain discipline, which is a base requirement for a good faculty 
member. Nevertheless, one’s knowledge of a certain discipline is only one leg of the faculty’s 
development table. The ability to pass that knowledge on to students using the right pedagogical 
method can be the ”Real McCoy” in the learning process. As Nonaka and Takeuchi )1995( 
explained, learning happens when transforming the tacit knowledge, which is in people’s heads 
and is difficult to communicate, to explicit knowledge that is easy to communicate.

It was surprising to see that Laurentian’s Faculty of Management mission statement has a  clear 
hint of what skills are important for faculty development: ”Our students are supported  by faculty 
who are committed to quality and continuous improvement in teaching and advancement of 
management knowledge through an active program of research” )Laurentian University’s Faculty 
of Management Website, n.d.(. The website had no further explanation on how improvement in 
teaching is maintained, or how pedagogical training in management is conducted. Furthermore, 
there is no information on any mentorship development programs or on training for new, mid-
career, or senior faculty members. It can be fair to assume that if such programs do exist, it 
would be in the best interest of the school to communicate the process for promotional reasons. 
Disclosing the process of faculty development can also be seen as a sign of quality assurance.
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Even though the mission statement of Laurentian’s Faculty of Management recognized students’ 
need for industry experience: ”Our students engage in experiential and industry- relevant 
learning through internships, co-op placements, and industry consulting projects” )Laurentian 
University’s Faculty of Management Website, n.d.(, nothing is said in this mission statement 
about the industrial experience of faculty members. The personal pages of individual faculty 
members highlight research publications and academic-related experience of faculty members, 
but do not list the industrial experience of professors, although some professors may have had 
some kind of industry experience but chose not to highlight it. This could be due to an academic 
culture which values research-related activities, and pays little or no attention to a real life 
industry experience. It could also be attributed to ranking of academic institutions and the focus 
on research publication of institutions as a key measure.
 
Recommendation and Conclusion
This paper has proposed that industry skills of business faculty members can be attained through 
the third function in academia, namely, community engagement. Business professors, like all 
other professors, are required to do some community engagement activities in addition to the 
other two main activities of teaching and research. If faculty members are allowed to provide 
consulting services )paid or for free( to businesses in the community, the business college will 
be able to achieve two targets in one shot. The first target is engaging with their communities 
through professors who are providing consulting services to organizations in these communities. 
The second target is the development of professors by getting exposed to real life issues in these 
organizations as they provide their consulting services. The end result will be a win-win scenario 
for all stakeholders )the community, the business college, the professor, and students(.

It is arguable that the focus of an academic institution can determine the shape of faculty 
development programs. The main focus of research universities is on research and they may 
not have an incentive to develop their faculty’s pedagogical practices. Even universities which 
may not be classified as research universities are devoting more attention to research and less 
to other issues in higher education due to the above mentioned academic culture that values 
research. Professors on the tenure track need to worry about publication to realize their dream of 
becoming a tenured faculty member. Tenured faculty members are also required to do research, 
and the ”publish or perish” culture is well known in academia. But even those who are doing 
well in research may not be as good in teaching, and may require training to master it. By 
understanding this reality, institutions can rationalize their faculty development programs.

Business, as an applied field, is unique due to its applied nature and due to the way it is taught. 
These two features can play a role in determining the shape and form of business faculty 
development. Establishing the link between theory and practice is important for graduating 
business students. One way to establish this link is through an applied pedagogical approach 
with the use of case studies to simulate real life situations )Rippin et al., 2002(. This simulation 
can benefit from professors’ own industry experience. Professors’ experience can add a reality 
face to the simulated scenarios. The lack of professors’ direct industry experience may not help 
students accurately analyze business cases. Finally, it is good to remember that honeybees are 
known for their honey.  But one needs to be bitten by a bee to realize the agony of bee bites.
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Abstract
Innovation and leadership are so closely interrelated that leadership thinks of the future 
and innovation is the fruit of leadership in the future. This paper aims to determine whether  
leadership leads to innovation. Under visionary leadership, innovation can progress and bear 
fruit. An appropriate framework to provide a platform for innovation is a necessary condition and 
requires the appropriate leadership to guide its flow in that direction. Competency for innovation 
arrises  from two main cores: interior and exterior. The exterior core has three components: 
culture, resources, and habitat; the interior core also has three components: knowledge, attitude, 
and imagination. The components of, the exterior core, relates to the outside world and one’s 
surroundings whereas the components of the interior core relate to us as individuals. The job of 
leadership is to create a platform wherein the inner forces synchonize with the outside forces. 
This paper uses Seelig’s Innovation Engine, model to measure innovation progress in multiple  
industries in the Gulf region and to identify the most innovative industries.  A survey, distributed 
to leaders in several major industries, was collected, analyzed, and presented.

Keywords: Innovation Engine; Corporate Entrepreneurships; Innovation Leadership.

Introduction
Establishing a competitive edge is becoming a highly complex issue. Companies must think 
ahead and plan rigorously, even in United States, in European countries, and now in the United 
Arab Emirates )UAE(. Most organizations focus on how to compete now, using indicators 
responding to problems arising now. Through industry analysis, we observe that to gain a 
competitive edge through customer service, most of the time an industry must outperform the 
competition in two areas:
1. The company tailors the product to the individual needs of customers.
2. The company tailors the customer service to individual needs.

Survival requires planning ahead and developing a meticulous innovation and implementation 
plan. Innovation matters as it is the only way to survive over time. Questions arise: Where 
should organizations concentrate? What are the key indicators to use to survive? Some industry 
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giants such as General Electric )GE(, Dupont, and Procter and Gamble have successful products 
and competent people; usually they have effective leaders. More importantly, they have a 
fundamental reason for their success: Innovation Management.

Managing innovation was the key to their success, following the often identified S curve of 
survival shown in Figure 1. The ”S” curve model shows how the innovation process starts, 
accelerates, plateaus, and declines, requiring organizations to develop new technologies. For 
instance, GE, in the early 1900s, perfected Edison’s most notable invention: the industrial 
laboratory. GE brought a management discipline to the chaotic process of scientific discovery, 
which translated in generating more patents than any other U.S. organization. Much of their 
current successes can trace to the extraordinary accomplishment of managing scientific 
discovery. Another example is Dupont, It played a major role in the development of capital-
budgeting by techniques when it started using return on investment )ROI( calculations in the 
beginning of the last centuey 1903. A few years, later the company developed performance 
standard of its several product departments; thus, because of these innovations, Dupont became 
a U.S. Industrial giant.

Innovation 
Window

Innovation 
Window

Growth

Growth

Innovation 
Window

Growth

Early
Adoption

Figure 1: S Curve and innovation window.

Management innovation creates a long-lasting advantage. Innovation is systematic, encompassing 
a range of processes and methods as part of an ongoing program of invention, where progress 
compounds over time. Entrepreneurship is the fruit of innovation. Corporate entrepreneurship 
generally refers to the development of new ideas and opportunities in an established business 
that will directly lead to the improvement of organizational profitability and an enhancement of 
competitive position. Corporate entrepreneurship is crucial for large companies, enabling them 
to take risks and innovate, driving leaders and teams toward an increased level of corporate 
enterprise.

The benefits obtained through innovation sets the stage for leadership continuity. Nowadays, 
among the main tasks of the organization leader is the fostering of an environment in which 
entrepreneurial thinking is encouraged and in place. Promoting innovation and corporate 
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entrepreneurship, leaders strive to build trust, embracing the risk to fail and inspiring their team 
to take similar calculated risks.

ASSESSMENT TRIFECTA: THE LINK

INNOVATION

LEADERSHIP

CORPORATE
ENTREPRENEURSHIP

Figure 2. Assessment trifecta.

In considering the growth of any organization, three parameters play a major role, innovation 
management, entrepreneurship, and leadership. Any organization aiming to survive needs to 
operationalize the three parameters. The success of management innovation is the link between 
innovation, entrepreneurship, and leadership, identified as the trifecta assessment depicted in 
Figure 2. In the process of moving from ideation to product launch, these three major areas 
must align to increase the probability of success of a new idea. This article aims is to discern 
if an organization has the necessary attributes to maintain an innovation platform and embrace 
a corporate-entrepreneurship culture,when led by appropriate leadership. A sample from UAE 
organizations is the tested environment.

Literature Review
Innovation, a word derived from the Latin word novus, is defined differently, depending on 
where it is used )Katz & Du Preez, 2008(. For some, innovation means a new idea or method, 
or even device )Gopalakrishnan & Damanpour, 1994, p. 95(. For others, innovation means 
the introduction of new processes into a system )Schumpeter, 1934(. Innovation may mean 
development of new corporate processes and structures as well as methods and processes 
)Bornemann et al., 2003(. Abou-Zeid and Cheng )2004 provided a comprehensive definition of 
innovation by dividing it into two parts: the first views innovation as conceiving a new product 
whereas the second views innovation as inventing something new.

Culture is key for the development of innovation and entrepreneurship. Using 718,758 
observations collected from the Global Entrepreneurship Monitor database, Turró, Urbano, and 
Peris-Ortiz )2014( found a strong relationship between environmental variables such as living 
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in an entrepreneurial culture. Procedures needed to create a new business can significantly 
affect corporate entrepreneurship. In any culture, leadership plays a major role in supporting 
innovation. Certain leadership behaviors can support innovation )Yukl, 2002(. Innovation can 
only occur through leadership )Sarros, Cooper & Santora, 2008( and the transformational 
leadership style is key to supporting innovation )Ancona & Caldwell, 1987(. A leader with a 
vision can create a culture that supports innovation )Damanpour & Schneider, 2006(. 

A strong relationship exists between innovation and knowledge. In their paper, Cantner, Joel, and 
Schmidt )2011( paired companies using knowledge management to similar companies that did not 
use knowledge-management techniques. They found that those using knowledge-management 
techniques performed better in ”higher than average shares of turnover with innovative products” 
)p. 1(. Investigating the relationship among knowledge-sharing capability, absorptive capability, 
dynamic capability, and organizational innovation performance, Pai and Chang )2013( found 
a positive relationship between knowledge-sharing capabilities and knowledge performance. 
Surveying 103 companies in Turkey on innovation and knowledge management, Kör and Maden 
)2013( found that knowledge-management processes relate positively to innovation. Attitude 
toward implementing strategies and new techniques that support innovation is important for a 
culture of innovation to succeed )Frambach & Schillewaert, 2002(. The assessment of the right 
balance between innovation and resources depends on the assessor.

Although some believe small firms cannot innovate because they cannot properly use their 
resources )Teece, 1986(, others state that the ability of small firms to properly use their resources 
helps them be more innovative than larger organizations )Arrow, 1962(. Using the dynamic 
capability approach, Pavlou and El Sawy )2006( demonstrated the impact of IT resources on 
new-product development. Similarly, Klingebiel and Rammer )2011( not only investigated the 
importance of resources for innovation, but the importance of properly managing and allocating 
them. Furthermore, Klingebiel and Rammer stated that ”breadth in resource allocation increases 
innovation performance, more so than the amount of resources devoted to each project” )2011, 
p. 1(. Other researchers explored various resource attributes on organizational innovation, such 
attributes as resource exchanges )Hargadon & Bechky, 2006(, resource availability )Choi & 
Chang, 2009(, and resource diversity and quality )Srivastava & Gnyawali, 2011(. Innovation 
and creativity have become key factors for an organization’s success.

For companies to develop innovative ideas and products, they must first cultivate new creative 
ideas )Amabile, 1988; Day, 1994; Shalley & Zhou, 2008(, then implement the new ideas 
)Shalley & Zhou, 2008(. Some researchers noted that the boundaries between innovation and 
creativity are unclear )Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014(.
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       Figure 3. Tina Seelig Innovation Engine)1( 

Looking at the growth of any organization, three parameters play a major role, namely, 
Innovation Management, Entrepreneurship and Leadership. Any organization aiming at 
surviving needs to sink the three parameters. The success of management innovation is the link 
between Innovation, Entrepreneurship and Leadership identified as the Trifecta Assessment. 
Looking at the process from Ideation to Product launch, these three major areas are necessary 
to be in place and be in sink to increase the probability of success of new ideas.

Tina Seelig described it best by providing to the world the Innovation Engine and has identifying 
the components that make the innovation engine. Figures 3. shows the Tina Seelig Innovation 
Engine. These parameters are divided into two sets: the inside and the outside. The inside 
framework is what an organization is. The world has to provide in order to derive the next three 
which describe the outside framework. The inside framework is defined by three components 
Culture, Habitat and Resources, while Knowledge, Attitude and Imagination define the outside 
framework.

Innovation, corporate entrepreneurship, and leadership are a philosophy and a group of 
techniques that combine different leadership styles to influence employees to produce creative 
ideas, products, and services that are highly marketable by setting a new market trend. Innovation 
leadership is needed to avoid the struggles of organizations whereas entrepreneurial leadership 
means organizing a group of people to achieve a common goal using proactive entrepreneurial 
behavior by optimizing risk, innovating to take advantage of opportunities, taking personal 
responsibility and managing change in a dynamic environment for the benefit of an organization. 
An organization aims to provide the suitable platform to launch corporate entrepreneurship and 
sustain a successful new product or service with the appropriate leadership style or styles.

1 Used with permission from Dr. Seelig
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Methodology
Researchers have used the Kuratko Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument )CEAI( 
entrepreneurship survey, focused on five major components comprising 48 questions. Through 
the series of questions, when tallied aligned with the Kuratko recommendations, a threshold 
of three indicates if an organization has the necessary attributes to be entrepreneurial. The 
issue in this case is to examine more deeply, asking if an organization has the attributes to 
be innovative and to be entrepreneurial, and has the appropriate leadership to launch the new 
product or service in the marketplace with a high probability of being able to sustain growth in 
the marketplace.

Product/ Service 
Development 
Successful?

Culture

Habitat

Resources

Attitude

Imagination

Knowledge

Is the 
organization 

innovative  and 
entrepreneurial 

???

Leadership style

Figure 4. Assessment trifecta model.

The following scenario is best shown in Figure 4. This figure depicts the link between innovation 
and corporate entrepreneurship. The first block shows what an organization can provide as the 
innovation platform. The second block shows the basis for an individual in an organization to be 
creative and innovative. When the two blocks are in place and synchronous, ideas will emerge; 
the organization has set a creative mode once the first two blocks are fulfilled. The creative mode 
activates the corporate-entrepreneurship mode. To sustain and grow, the appropriate leadership 
style will fulfill the growth and sustainability of the new product or service.

The CEAI features 48 Likert-style questions used to assess antecedents of innovative behavior. 
The instrument examines five stable antecedents of middle-level managers’ entrepreneurial 
behaviors:
1. Management support for corporate entrepreneurship: the willingness of top-level managers 

to facilitate and promote innovative behavior, including championing innovative ideas and 
providing necessary resources.

2. Work discretion/autonomy: top-level managers’ commitment to tolerate failure, provide 
decision-making latitude and freedom from excessive oversight, and delegate authority and 
responsibility.
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3. Reward/reinforcement: development and use of systems that reward based on performance, 
highlight significant achievements, and encourage pursuit of challenging work.

4. Time availability: evaluating workloads to assure time to pursue innovations and structure 
jobs to support efforts to achieve short- and long-term organizational goals.

5. Organizational boundaries: precise explanations of outcomes expected from organizational 
work and development of mechanisms to evaluate, select, and use innovations.

The CEAI contains 19 questions on managerial support for corporate entrepreneurship, whereas 
the second leg pertains to how an employee explores the freedom to decide and be autonomous 
in making decisions. The third leg looks at rewards and reinforcement whereas the fourth leg 
focuses on time availability, time constraints, and time to develop new ideas. Organization 
boundaries is the fifth leg, considering procedures, written rules, and limits.

First, we analyze the correlation between the Kuratko five components and Seelig Innovation 
Engine components. The clustering is as follows: the 48 variables identified in the CEAI set are 
grouped into the six components of the Innovation Engine. We gathered a data set from domestic 
organizations in the UAE. The grouping is as follows, based on factor analysis conducted using 
partial least squares )PLS(.

For the factor analysis, we grouped the 48 questions into six major variables identified in the 
Innovation Engine. The grouping was based on the varimax technique in PLS software. As 
shown in the following tables, each Innovation Engine component shows a minimum degree 
of adaptation of the corresponding statements of at least 60%, except for three statements. As 
for attitude, the statements ”During the past three months, my workload kept me from spending 
time on developing new ideas,” ”I feel that I am always working with time constraints on my 
job,” and ”My coworkers and I always find time for long-term problem solving” show lower 
correlation and the same idea was expressed with habitat with the following two statements: 
”I almost always get to decide what I do on my job” and ”I have much autonomy on my job 
and am left on my own to do my own work.” Culture expressed low correlation only with one 
statement: ”The rewards I receive are dependent upon my work on the job.”

Tables 1, 2, and 3 show the results from the factor analysis varimax technique, grouping the 
six Innovation Engine components with the 48 questions from CEAI. Table 4 shows results 
without the correlation coefficient. We noticed that one component of the Innovation Engine—
Imagination—did not correlate with any variable from the 48 questions.
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Table 1

Resources Attitude Culture Habitat Imagination Knowledge
KNOW41 0.613
KNOW42 0.699
KNOW43 0.803
KNOW44 0.735
KNOW45 0.642
KNOW46 0.595
KNOW47 0.853
KNOW48 0.785
RESO10 0.805
RESO11 0.873
RESO12 0.795
RESO13 0.709
RESO14 0.775
RESO15 0.787
RESO16 0.733

Table 2 
Factor Analysis Results for Attitude and Culture 

Resources Attitude Culture Habitat Imagination Knowledge
ATTIT29 0.708
ATTIT30 0.742
ATTIT31 0.643
ATTIT32 0.808
ATTIT33 0.642
ATTIT34 0.654
ATTIT35 0.66
ATTIT36 0.521
ATTIT37 0.686
ATTIT38 0.604
ATTIT39 0.414
ATTIT40 0.684
CULT1 0.862
CULT2 0.911
CULT3 0.867
CULT4 0.88
CULT5 0.845
CULT6 0.845
CULT7 0.436
CULT8 0.853
CULT9 0.748

21



Innovation Indicators and Growth in the United Arab Emirates

AAU Journal of Business and Law

Table 3
Factor Analysis Results for Habitat

Resources Attitude Culture Habitat Imagination Knowledge
HABIT18 0.838
HABIT19 0.752
HABIT20 0.697
HABIT21 0.716
HABIT22 0.809
HABIT23 0.751
HABIT24 0.817
HABIT25 0.495
HABIT26 0.807
HABIT27 0.792

Table 4
Correlation Between the Six Innovation Engine Components

Resources Attitude Culture Habitat Imagination Knowledge
Resources 1   
Attitude 0.827 1  
Culture 0.786 0.847 1  
Habitat 0.949 0.85 0.811 1

Imagination 0.673 0.732 0.677 0.696 1
Knowledge 0.808 0.874 0.834 0.842 0.743 1

Although the sample size was not large, we still needed to check the reliability of the data. 
We checked the reliability using PLS, yielding a Cronbach’s alpha threshold of .7, shown in 
Table 5. Cronbach’s alpha far exceeded the threshold level of .7, indicating that the data were 
collected appropriately and from an adequate population.

Table 5
Reliability Test

Cronbach’s 
alpha

rho_A
Composite 
reliability

Average 
Variance 

Extracted )AVE(
Resources 0.895 0.9 0.918 0.615
Attitude 0.875 0.885 0.898 0.428
Culture 0.933 0.947 0.946 0.667
Habitat 0.925 0.937 0.936 0.572

Imagination 1 1 1 1
Knowledge 0.865 0.88 0.895 0.52
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Figure 4. CEAI results from the UAE organizations survey.

Figure 4 shows results from the CEAI survey sampled in UAE organizations: The threshold 
level is three. We noticed that none of the five components is above three, explaining that 
the corporate-entrepreneurship culture has not yet reached the goal and also explaining that 
innovation leadership is not in place, even though organizations have set the Innovation Engine 
platform adequately in place.

Conclusions
Each of the Innovation Engine components correlates to questions generated by the CEAI 
questionnaire. Based on the data collected, UAE organizations do provide a decent innovation 
platform for innovation, where employees have some leeway to be innovative. However, on the 
entrepreneurial side, the threshold level is three, indicated by the CEAI, signifying that none of 
the five components has surpassed the threshold level. This result explains a lack of continuity 
in innovative ideas and that UAE organizations rarely pioneer new ideas. Thus, organizational 
leadership adopts no leadership style that will facilitate the development of fruitful innovative 
ideas.

Additional research needs to be done in this area. A larger survey embracing different types of 
organizations will increase the credibility of this study. Trifecta platform future research should 
focus on entrepreneurship and leadership adoption.
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