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محمد السويدي :اإلنجازات التنموية المتالحقة نتاج
الجهد الدؤوب لرجاالت الوطن
دبي-البيان
لـيــس مستغرباً عـلــى دولــة اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،وإمــارة
دب ــي بـشـكــل خ ــاص ،أن ت ـقــود تـجــربــة تـنـمــويــة م ـت ـف ـ ّردة وحــافـلــة
بــالـمـكـتـسـبــات ال ـح ـضــاريــة ،وه ــي ال ـتــي قــامــت عـلــى قـيــم االت ـحــاد
الـمـسـتـقــاة مــن الــرؤيــة الـحـكـيـمــة لـلــوالــد الـمــؤســس الـمـغـفــور له
الـشـيــخ زايــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان ،طـ ّيــب الـلــه ث ــراه ،الــذي آمــن
بالعلم والعمل واألخالق لكونها أسس بناء الحضارة والتطلع
ن ـح ــو ال ـح ــاض ــر وص ـن ــع ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وهـ ــو م ــا ّ
أكـ ـ ــده ال ـم ـس ـت ـشــار
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ،مـ ـسـ ــاعـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا
للتشريعات ،الذي قال «إن اإلنجازات التنموية المتالحقة هي
نتاج الجهد الدؤوب والرؤية االستثنائية لرجاالت الوطن الذين
آم ـنــوا بــاالتـحــاد ودف ـعــوا مـسـيــرة الـنـهـضــة الـشــامـلــة فــي الــدولــة،
مـتـسـ ّـلـحـيــن بـعــزيـمــة صـلـبــة وإرادة ال تـلـيــن لـتــرجـمــة الـتـطـلـعــات
الطموحة فــي بـنــاء مجتمع حــر كــريــم ،يتمتع بالمنعة والـعــزة
وب ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل م ـش ــرق ووض ـ ــاح ت ــرف ــرف ف ــوق ــه راي ـ ــة ال ـع ــدال ــة
والحق».

رواد النهضة

ولـفــت المستشار الـســويــدي إلــى أن الـمـغـفــور لــه الـحــاج سعيد بن
أحـمــد نــاصــر آل لــوتــاه ب ــرز كــأحــد رج ــاالت الــرعـيــل األول ورائ ــد من
روّاد الـنـهـضــة فــي دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،ت ــارك ــاً وراءه
إرث ـ ــاً غ ـن ـي ــاً وإن ـ ـجـ ــازات س ـ ّب ــاق ــة ،س ـي ـت ــردد ص ــداه ــا ب ـق ــوة ف ــي رح ــاب
المستقبل ،فقد كان ،رحمه الله ،سليل أسرة عريقة ومعروفة
في عالم التجارة واألعمال والمعرفة في إمارة دبي ،غرست فيه
حب العلم وقيمة العمل ،مشيراً إلى أنه مضى في رحلة التميز
واإلنجازات ،مدفوعاً بعصامية غير معهودة وطموحات ال تعترف
بالحدود ،وال تعرف المستحيل ،ليصبح رجل االقتصاد األول في
دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،وه ــو لـقــب حـقـقــه بـعــد مـشــوار
طــويــل شـهــد مـحـطــات فــارقــة عــدة ،أبــرزهــا بـلــورة مـفـهــوم الصيرفة
اإلس ــام ـي ــة ،م ــع تــأسـيـســه ألول ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي ال ـع ــال ــم ،وأول
شركة للتأمين اإلسالمي في العالم.

جهود

وقــال السويدي« :إن الحاج سعيد لوتاه ،كان متأثراً بفكر الوالد
الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان ،طـ ّيــب
المتجسد في مقولته «ال خير في المال إذا لم يُبن به
الله ثــراه،
ّ
ً
اإلنسان» ،فقد بذل جهودا س ّباقة في تعزيز االستثمار في العنصر
الـبـشــري ،ال ــذي يـمـثــل ال ـثــروة الـحـقـيـقـيــة والــرهــان األق ــوى للحاضر
وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وهـ ــو م ــا ُت ــرج ــم ف ــي ت ــأس ـي ــس ال ـم ــدرس ــة اإلس ــام ـي ــة
للتربية والتعليم والتي ال تزال إلى اليوم صرحاً تعليمياً رائداً في
إعداد أجيال جديدة من بناة الوطن».

دعم

وأض ـ ــاف« :إن إنـ ـج ــازات ال ـح ــاج س ـع ـيــد آل ل ــوت ــاه تــاح ـقــت عـلــى
مدى العقود الماضية ،لتدعم مسيرة تمكين المرأة من خالل

صورة وتاريخ

›

دبي تقود تجربة
متفردة وحافلة
تنموية
ّ
بالمكتسبات الحضارية

تميز
أوضح المستشار محمد السويدي« :وصل صدى إنجازات
المرحوم الحاج سعيد آل لوتاه إلــى العالمية ،حيث قام
بـتـمـثـيــل اإلمـ ــارات خـيــر تـمـثـيــل فــي الـمـحــافــل الــدول ـيــة ،الـتــي
اح ـت ـف ــت ب ــه ك ـش ـخ ـص ـيــة ب ـ ــارزة وم ــؤث ــرة ف ــي ش ـت ــى ال ـم ـيــاديــن
الـمـحــوريــة ،وجــاءت درجــة الــدكـتــوراه الفخرية مــن جامعة
ب ــارك ـت ــون األم ــري ـك ـي ــة وال ــدكـ ـت ــوراه ال ـف ـخــريــة م ــن األكــادي ـم ـيــة
الــدولـيــة للمعلوماتية فــي روسـيــا بــاالتـفــاق مــع هـيـئــة األمــم
الـمـتـحــدة» ،لـتـتـ ّـوج حـيــاة مـعـطــاءة لــرجــل استثنائي
ً
واقعا.
آمن بأحالمه وجعلها

مرسوم بتشكيل
مجلس اإلعمار

أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،في عام ،1975
مــرســومــاً بـتـشـكـيــل مـجـلــس اإلع ـم ــار ،بــرئــاســة الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه سـعـيــد بن
أحمد ناصر آل لوتاه ،وعضوية كل من :كمال حمزة وسعيد جمعة النابودة
ومحمد عبدالله الموسى وحمد أحمد سوقات .دبي  -البيان

تــأس ـي ـســه لـكـلـيــة دب ــي ال ـط ـب ـيــة ل ـل ـب ـنــات ،ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى اع ـت ــراف
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،والـتــي تعتبر األول ــى مــن نــوعـهــا على
ص ـع ـيــد ت ـب ـنــي ن ـظ ــام ت ـع ـل ـي ـمــي ج ــدي ــد ي ـخ ـت ـصــر الـ ــوقـ ــت ،وي ـح ـقــق
الـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـع ـل ـم ـي ــة الـ ـقـ ـصـ ــوى ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى خ ـص ــوص ـي ــة
المجتمع اإلماراتي ،لتخرج كفاءات طبية نسائية مؤهلة لتكون
شريكاً حقيقياً وفاعال ً في بناء الوطن ،ولم تقف اإلنجازات في
القطاعات التعليمية واألكاديمية والطبية عند هذا الحد ،فقد
أن ـش ــأ ،رح ـم ــه ال ـل ــه ،أول كـلـيــة لـلـصـيــدلــة ف ــي دبـ ــي ،إل ــى جــانــب
م ــرك ــز دب ــي ال ـط ـبــي ال ـت ـخ ـص ـصــي وج ــام ـع ــة آل
لــوتــاه الـعــالـمـيــة ،وال ـتــي تـعـتـبــر أول
جــام ـعــة ب ــاالت ـص ــاالت ال ـحــدي ـثــة عـبــر
اإلنترنت».
وأشـ ــاد ال ـس ــوي ــدي بــالـحـكـمــة
ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـ ّـلـ ــى ب ـه ــا
ال ـ ـم ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـح ـ ــاج س ـع ـي ــد
آل لـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــاه ،وه ـ ـ ـ ـ ــو مـ ــا
ظ ـه ــر ج ـل ـ ّي ــاً ف ــي دع ـمــه
الــامـحــدود للبحث

والتطوير ،باعتبارهما أدوات فاعلة الستشراف وصنع المستقبل،
نشئ بذلك مركز دبــي للبحوث البيئية ،إلــى جانب سلسلة من
ل ُي ِ
الـمـخـتـبــرات الـبـحـثـيــة والـطـبـيــة مــن أجــل إج ــراء اخـتـبــارات الـمــراقـبــة
ال ـص ـح ـي ــة واألب ـ ـحـ ــاث ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي م ـج ــال األعـ ـشـ ــاب وال ـط ــب
النبوي ،واضعاً حجر األساس لتعزيز التكامل بين العلم والدين
في خدمة البشرية جمعاء.

اهتمام

وتابع« :أولــى الحاج سعيد آل لوتاه اهتماماً بالغاً في التربية
ك ــون ـه ــا ال ـن ـص ــف ال ـم ـك ــمّ ــل ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ،ح ـي ــث ك ـ ــان ي ــؤم ــن بـ ــأن:
«ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ي ـك ــون ث ـم ــرة ن ــاف ـع ــة إن ل ــم ي ـج ــد ال ـم ـه ــد ال ـط ـيــب
لـلـتــربـيــة» ،مـعـتـبــراً أن ـهــا ال ـن ــواة األولـ ــى ل ـغــرس حـســن الـسـلــوك
وال ـخ ـل ــق ال ـح ـم ـي ــد وال ـق ـي ــم ال ـس ــام ـي ــة ف ــي ن ـف ــوس أبـ ـن ــاء وب ـن ــات
اإلمـ ـ ـ ــارات ،وصـ ـ ــوالً إلـ ــى ج ـي ــل سـ ــوي ق ـ ــادر ع ـل ــى ح ـم ــل رس ــال ــة
االتـحــاد بــأمــانــةٍ واق ـتــدار» .وأكــد الـســويــدي بــأنّ عـطــاءات الـحــاج
سـعـيــد آل لــوتــاه ،رحـمــه الـلــه ،امـتــدت لتغمر مختلف الـفـئــات
االجتماعية ،بمن فيهم األيـتــام الــذيــن يحظون الـيــوم بالرعاية
وااله ـت ـم ــام ف ــي مــؤس ـســة مـتـخـصـصــة أن ـشــأهــا ب ـغ ــرض تــربـيـتـهــم
وإدارة شؤونهم وخلق فرص واعدة أمامهم لتحقيق التميز
محمد السويدي في شتى المجاالت.

خدمات مجتمعية أحمد الجغبير :تعزيز كفاءة تشريعات بيئة األعمال
دبي-البيان
يـعـتـبــر إشـ ــراك ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ومـجـتـمــع األع ـمــال
فــي مــراحــل الـعـمـلـيــة الـتـشــريـعـيــة أم ــراً فــي غــايــة
األهـمـيــة ،ومنهجية تتبعها الــدول المتقدمة
عـنــد إع ــداد تـشــريـعــاتـهــا الـنــاظـمــة ألعـمــالـهــا،
إذ ت ـت ـم ـي ــز ه ـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة ك ــون ـه ــا إحـ ــدى
ركائز التنافسية االقتصادية لهذه الدول،
ه ــدفـ ـه ــا األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ه ـم ــوم
القطاع الخاص وتلبية متطلباته ،وتحديد
اآلث ــار الـمـتــرتـبــة عـلــى ه ــذه الـقـطــاعــات نتيجة
إلصدار هذه التشريعات.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور أح ـ ـم ـ ــد م ـ ــوس ـ ــى ال ـج ـغ ـب ـي ــر،
م ـس ـت ـش ــار ق ــان ــون ــي فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـت ـشــري ـعــات
«تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة
دبي ،اعتبرت اللجنة العليا للتشريعات القطاع الخاص ممثال ً بغرفة تجارة
وصناعة دبي ،شريكاً استراتيجياً ،وإحدى ركائز التنافسية االقتصادية إلمارة
دب ــي ،وتـسـعــى الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـتـشــريـعــات دوم ــاً لـتــوطـيــد ركــائــز الـتـعــاون مع
الغرفة بهدف تعزيز مفهوم فعالية وتعزيز كفاءة التشريعات الناظمة لبيئة
األعمال في حكومة دبي.
ولـ ـه ــذه ال ـش ــراك ــة أه ـ ــداف وغـ ــايـ ــات ع ــدي ــدة م ــن أبـ ــرزهـ ــا ،فـهــم
م ـت ـط ـل ـب ــات قـ ـط ــاع األع ـ ـم ـ ــال والـ ـتـ ـجـ ــارة وال ـص ـن ــاع ــة وت ـل ـب ـيــة
احتياجاته ،وتحديد التحديات التي يواجهها والتي قد
تـحــد مــن ت ـطــوره ،وكــذلــك تـحــديــد اآلث ــار الـمـتــرتـبــة على
هذه القطاعات جراء إصدار هذه التشريعات.

تفعيل

وت ــاب ــع« :م ــن مـنـطـلــق ه ــذه الـتــوجـيـهــات وال ــرؤى،
قـ ـ ــامـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا أحمد الجغبير

ل ـل ـت ـشــري ـعــات ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة دب ــي لـلـمـسـتـقـبــل ف ــي تـفـعـيــل
اإلش ــراك الحقيقي للقطاع الـخــاص والـتـعــاون معه بشكل
فـ ـع ــال ،ح ـي ــث أط ـل ـق ــت ض ـم ــن م ـش ــروع ــات ال ـمــرح ـلــة
األولـ ـ ــى لـ ـ «دب ـ ــي  »X10مـ ـبـ ــادرة م ـت ـع ـل ـقــة ب ــإع ــداد
م ـش ــروع «الـتـشــريـعــات الـتــوجـيـهـيــة والـمـفـتــوحــة
والمرنة» والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان
ب ــن م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ول ــي عـهــد
دبــي رئيس المجلس التنفيذي إلمــارة دبــي،
لتوفير نظام متطور لصياغة التشريعات في
إطــار قانوني محدد لقطاع األعـمــال والتجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،وب ـح ـي ــث ت ـك ــون ف ـي ــه ال ـت ـشــري ـعــات
توجيهية ومفتوحة ومرنة ،وتستوعب التطورات
والممارسات الجديدة ،بهدف دعــم جهود تحقيق
الريادة في مجال تطوير مشروعات المستقبل.

مبادرة

وتقدم اللجنة العليا للتشريعات من خالل مبادرة «التشريعات التوجيهية
والـمـفـتــوحــة وال ـمــرنــة» مـنـصــة إلـكـتــرونـيــة ،تـمـ ّـكــن قـطــاع األع ـمــال مــن تصميم
تـشــريـعــات ت ــواك ــب أعـمــالـهــم وك ــذل ــك الـتـشــريـعــات الـمـسـتـقـبـلـيــة ،بـحـيــث يـتــم
تقسيم التشريعات إلــى أجــزاء توجيهية ومــرنــة ومفتوحة ،على أن تتضمن
األجزاء التوجيهية لهذه التشريعات معلومات تعريفية ومباشرة ،في حين
تـتـضـمــن األج ـ ــزاء ال ـمــرنــة ل ـه ــذه ال ـت ـشــري ـعــات ح ـل ــوالً قــانــون ـيــة م ـت ـعــددة لـيـقــوم
أص ـح ــاب األع ـم ــال بــان ـت ـقــاء ال ـخ ـي ــارات أو األش ـك ــال ال ـقــانــون ـيــة األن ـســب
لـمـتـطـلـبــات أع ـم ــال ـه ــم ،بـيـنـمــا تـسـمــح األج ـ ــزاء ال ـم ـف ـتــوحــة م ــن هــذه
الـتـشــريـعــات بــإتــاحــة ال ـفــرصــة لـلـمـجـتـمــع خ ـصــوصــاً ق ـطــاع األع ـمــال
وال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة بــالـمـشــاركــة الـفـعــالــة فــي صـيــاغـتـهــا وبـشـكــل
ســريــع ،بـعــد إع ــداده ــا ودراس ـت ـهــا بـشـكــل جـيــد ومـشــاركـتـهــا مع
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة وبـقـيــة األطـ ــراف ذات الـصـلــة،
لـيـتــم ب ـعــد ذل ــك اع ـت ـمــاد ه ــذه ال ـت ـشــري ـعــات ض ـمــن الـخـطــة
التشريعية لإلمارة.
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إطار قانوني ينظم الملكية العائلية في دبي
يسهل انتقالها بين األجيال المتعاقبة

دبي-البيان
نظم القانون رقم « »9لسنة  2020بشأن تنظيم الملكية العائل ّية
ف ــي إم ـ ــارة دب ـ ــي ،وال ـ ــذي أص ـ ــدره ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
ح ــاك ــم دبـ ــي ،رعـ ــاه ال ـل ــه ،ال ـم ـل ـك ـ ّيــة ال ـعــائ ـل ـيــة ف ــي اإلمـ ـ ــارة ،ب ـهــدف
وض ــع إطـ ــار قــانــونــي واضـ ــح لـتـنـظـيــم الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـ ّيــة ،وتـسـهـيــل
انتقالها بين األجيال المتعاقبة بسهولة ويُسر ،وللمحافظة على
اس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا ،وت ـع ــزي ــز الـ ـ ــدّ ور ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ف ــي ت ـح ـق ـيــق الـنـمــو
االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي فــي اإلم ــارة ،والـمـحــافـظــة عـلــى الـتـمــاســك
االجـتـمــاعــي ،واالب ـت ـعــاد عــن كــل مــا قــد ُيـثـيــر الـمـنــازعــات بـيــن أف ــراد
ال ـع ــائ ـل ــة ال ـ ــواح ـ ــدة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ل ــم ش ـم ــل أفـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ضـمــن
شــراكــات قــويــة ومـتـيـنــة ،تـسـتـطـيــع الـمـنــافـســة فــي جـمـيــع األنـشـطــة
االقتصادية ،وتحفيزها على خدمة المجتمع ،وبخاصة في مجال
التعليم والصحة والثقافة ،واإليـفــاء باحتياجات التطوّر وال ُّنمو،
عــن طــريــق تـنـمـيــة ق ــدرة ال ـق ـيــادات ال ـشــا ّبــة مــن األج ـي ــال الـمـتـعــاقـبــة
إلدارة الملكية العائلية ،وتمكينهم من االستفادة من خبرة اآلباء
واألجداد.
وتـضـمــن الـقــانــون  27م ــادة ،شـمـلــت ال ـمــادة « »1اس ــم الـقــانــون،
والمادة « »2التعريفات ،وحددت المادة « »3أهداف القانون ،كما
حددت المادة « »4نطاق التطبيق.

تنظيم الملكية العائلية

وجاءت المادة « »5لتبين كيفية إنشاء وتنظيم الملكية العائلية،
وذلـ ــك ع ــن ط ــري ــق «ع ـق ــد ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـع ــائ ـل ـي ــة» ،ال ـم ـن ـظ ـمــة أح ـكــامــه
بموجب القانون ،وما يتم االتفاق عليه بين الشركاء.
وبينت المادة « »6من القانونُ ،شروط عقد الملك ّية العائل ّية،
ح ـيــث ي ـش ـتــرط ف ــي ع ـقــد ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة ح ـتــى ي ـك ــون صـحـيـحــاً،
توفر ما يلي« :أن يكون أطرافه أعضاءً في العائلة ،أن يجمع بين
أط ــراف ــه عـمــل واح ــد أو مـصـلـحــة مـشـتــركــة ،أن يـتــم تـحــديــد نصيب
وحـصــة كــل شــريــك فــي عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة ،أن تـكــون األم ــوال
التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة ألطرافه أو لديهم
حــق الـتـصــرف بـهــا ،أن تـتــم الـمـصــادقــة عـلـيــه ل ــدى الـكــاتــب الـعــدل،
وفقاً للقواعد واإلج ــراءات المنصوص عليها في القانون رقــم «»4
لسنة  2013بشأن الكاتب العدل في إمــارة دبــي ،وأخـيــراً أال يكون
مخالفاً لل ّنظام العام».

ُحجية

وأكدت المادة « »7من القانون ،على تمتع «عقد الملكية العائلية»
الــذي تـتــوفــر فـيــه الـشــروط الـمـنـصــوص عليها فــي الـمــادة  6مــن هــذا
القانون ،الحجية ذاتها التي تتمتع بها المحررات التي يتم توثيقها
لـ ــدى ال ـك ــات ــب الـ ـعـ ــدل ،س ـ ــواءً ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـش ــرك ــاء أو خـلـفـهــم
الخاص أو العام أو الغير.
وبينت المادة « »8من ذات القانون ،مدة عقد الملك ّية العائلية
بحيث ال تزيد على  15سنة ،على أن يكون ذلك باتفاق الشركاء،
ويجوز تجديد مــدة عقد الملكية العائلية بإجماع الشركاء للمدة
التي يتفق عليها بينهم ،على أال تزيد هذه المدة في كل مرة يتم
فيها تجديد العقد على  15سنة .وفي حال عدم وجود اتفاق بين
الـشــركــاء على تحديد مــدة عقد الملكية العائلية ،فــإنــه يـجــوز ألي
شــريــك أن يطلب مــن اللجنة القضائية الـخــاصــة المشكلة لتسوية
ال ـم ـنــازعــات ال ـنــاش ـئــة ع ــن ع ـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة وف ــق أح ـك ــام هــذا
الـقــانــون ،اإلذن لــه فــي إخ ــراج نصيبه مــن الملكية العائلية بـعــد 6
بشكل مكتوب برغبته في
أشهر مــن قيامه بإشعار باقي الشركاء
ٍ
ذلك.

سريان العقد

واع ـت ـبــرت ال ـم ــادة « »9مــن ال ـقــانــون ،عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة ســاريــاً
ومرتباً آلثــاره القانون ّية اعـتـبــاراً مــن التاريخ الــذي يـحــدده الشركاء،

ويـجــوز االتـفــاق بينهم على تعليق ســريــانــه إلــى حين وفــاة الشريك
ال ــذي ي ـح ــدده عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة .وي ـك ــون ل ـل ــوارث ،م ــن حـيــث
سريان عقد الملكية العائلية عليه وااللتزام به من عدمه ،االختيار
بين أحد األمرين التاليين :البقاء في عقد الملكية العائلية كشريك
وذلك بقدر الحصة التي آلت إليه بالميراث من الملكية العائلية،
أو التصرف بالحصة التي آلت إليه بالميراث من الملكية العائلية،
ع ـل ــى أن ي ــراع ــى ف ــي هـ ــذا ال ـت ـص ــرف أحـ ـك ــام الـ ـمـ ــادة « »13م ــن ه ــذا
القانون ،من حيث عرضها على الشركاء».
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العائلية باتفاق
حدد مدة عقد الملكية
ّ
تُ ّ
الشركاء ،على أال تزيد على  15سنة.

حاالت انتهاء عقد الملكية العائلية
ن ـصــت ال ـم ــادة « »22م ــن ال ـق ــان ــون ع ـلــى ال ـح ــاالت ال ـت ــي يـنـتـهــي
بـهــا عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة وه ــي« :ان ـت ـهــاء م ــدة عـقــد الـمـلـكـيــة
الـعــائـلـيــة ،وإعـ ــان ال ـش ــرك ــاء ع ــن ع ــدم رغـبـتـهــم ف ــي تـجــديــده،
اتـفــاق الـشــركــاء الــذيــن يملكون مــا نسبته  %51عـلــى األقــل من
الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة عـلــى إنـهــائــه قـبــل انـتـهــاء مــدتــه ،مــا لــم ينص
عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة عـلــى نـسـبــة أخـ ــرى ،ه ــاك أو زوال أو
نقص األموال التي تكون محالً للملكية العائلية بنسبة تجعل
م ــن اس ـت ـم ــرار ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة أم ـ ــراً م ـت ـع ــذراً ،صـ ــدور حـكــم
قضائي بات من اللجنة القضائية الخاصة بإنهاء عقد الملكية
العائلية ،وأي حالة أخرى ينص عليها عقد الملكية العائلية».

تسوية المنازعات

وبـيـنــت الـمــادة « »23مــن الـقــانــون آلـيــة تـســويــة الـنــزاعــات،
ح ـيــث أوك ـل ــت إل ــى ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي يـتــم
تـشـكـيـلـهــا م ــن ق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ح ــاك ــم دب ــي لـتـســويــة
ال ـم ـن ــازع ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن ع ـق ــد ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،وأي
ن ــزاع ــات قــد تـنـشــأ عــن ه ــذا ال ـع ـقــد ،ومـنـحــت الـلـجـنــة دون
غ ـي ــره ــا ص ــاح ـي ــة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ت ـل ــك الـ ـمـ ـنـ ــازعـ ــات ،وح ـج ـي ــة
أحكامها ،وكيفية تنفيذها.

اإللغاءات والنشر

ج ـ ــاءت الـ ـم ــادة « »26م ــن ذات ال ـق ــان ــون ل ـت ـق ــرر إل ـغ ــاء أي
ن ــص ورد ف ــي أي تـشــريــع آخ ــر ف ــي األحـ ــوال ال ـتــي يـتـعــارض
فيها وأحـكــام القانون رقــم « »9لسنة  2020بشأن تنظيم
الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـ ّيــة ف ــي إمـ ــارة دبـ ــي ،وجـ ــاءت ال ـم ــادة «»27
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـن ـش ــر وال ـ ـسـ ــريـ ــان ل ـت ـب ـي ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـفـ ــاذ ه ــذا
القانون.

تعديل العقد

ومـنـحــت الـمــادة « »10مــن الـقــانــون ،إمـكــانـيــة تـعــديــل عـقــد الملكية
الـعــائـلـيــة ب ـمــواف ـقــة ال ـش ــرك ــاء ال ــذي ــن يـمـلـكــون م ــا نـسـبـتــه  %75عـلــى
األقــل مــن الملكية العائلية ،مــا لــم يتضمن عقد الملكية العائلية
تحديد نسبة أعلى.
وب ـح ـســب ال ـم ــادة « »11م ــن ال ـق ــان ــون ،أوجـ ــب ال ـم ـش ــرع تـحــديــد
حصة كل شريك في الملكية العائلية في عقد الملكية العائلية،
ووضـحــت عـلــى أنــه فــي حــال ح ــدوث أي خــاف بـيــن الـشــركــاء على
ت ـحــديــد ح ـصــة ك ــل ش ــري ــك ف ــي الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة ،ف ــإن ح ـصــة كــل
شريك تكون بحسب نصيب كل منهم في اإلرث الشرعي إذا كانت
مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب وفــاة مورثهم ،أو بحسب
تقييم حـصــة كــل مـنـهــم فــي حــال لــم تـكــن مـشــاركـتـهــم فــي الملكية
العائلية بسبب اإلرث ،كتقديم حصص مالية أو عينية .وإذا كانت
بـعــض أص ــول الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة مـكــونــة مــن أس ـهــم أو حـصــص في
شــركــات ،ف ــإن انـضـمــام أي شـخــص لـعـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة يعتبر
قبوالً منه بأحكام النظام األساسي لتلك الشركات.

حاالت

وأوضـ ـح ــت الـ ـم ــادة « »12م ــن ال ـق ــان ــون ،أنـ ــه ف ــي حـ ــال وف ـ ــاة أح ــد
الشركاء فإن الوارث الذي يرغب باالستمرار بعقد الملكية العائلية
يتملك حصة في الملكية العائلية بالقدر الذي آل إليه من مورثه،
ويـ ـك ــون ت ـم ـل ـكــه ل ـه ــذه ال ـح ـص ــة ب ـم ـث ــاب ــة ق ـب ــول م ـن ــه ب ـع ـق ــد الـمـلـكـيــة
العائلية .وتطبق القواعد العامة المنصوص عليها في التشريعات
السارية ،في كل ما يتعلق بحصة الشريك في الملكية العائلية في
حال فقده أو نقص أهليته أو الحجر عليه أو حدوث أي واقعة أو
أمر من شأنه أن يحول بينه وبين حصته.

تصرف

ونصت المادة « »13من القانون ،على كيفية تصرف الشريك أو
الوارث في حصته ،حيث حظر القانون على أي شريك أن يطلب
قسمة الملكية العائلية ما دام عقد الملكية العائلية سارياً .ومع
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العائلية
الملكية
يجوز تعديل عقد
ّ
ّ
بموافقة ُّ
الشركاء الذين يملكون %75
ُ
العائلية.
الملكية
على األقل من
ّ
ّ

تفسير

وب ـي ـن ــت الـ ـم ــادة « »24م ــن ال ـق ــان ــون ،ك ـي ـف ـيــة ت ـف ـس ـيــر عـقــد
ال ـم ـل ـك ـي ــة ال ـع ــائ ـل ـي ــة بـ ـم ــا يـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع الـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة
للشركاء ،واألهــداف والغايات التي تم تأسيس الملكية
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ألجـ ـلـ ـه ــا ،وعـ ـلـ ــى ال ـن ـح ــو الـ ـ ــذي ي ـض ـم ــن ح ـســن
إدارت ـه ــا واس ـت ـم ــراره ــا ون ـم ــاءه ــا وس ــاس ــة ان ـت ـقــال الـمـلـكـيــة
الـعــائـلـيــة مــن ج ـيـ ٍـل إل ــى آخ ــر ،وإذا تـضـمــن عـقــد الـمـلـكـيــة
ً
ً
مخالفا ألحـكــام هــذا الـقــانــون أو
حكما
العائلية شــرطـ ًـا أو
التشريعات السارية في اإلمارة أو النظام العام واآلداب
ً
صحيحا ويبطل
العامة ،فإن عقد الملكية العائلية يبقى
الشرط أو الحكم المخالف.

مسؤولية

وجاءت المادة « »25من القانون لتلزم الجهات الحكومية
فــي اإلم ــارة بــاتـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة لــوضــع ه ــذا الـقــانــون
مــوضــع الـتـطـبـيــق ،بـمــا ف ــي ذل ــك تـهـيـئــة سـجــاتـهــا الـتـجــاريــة
ّ
المنظمة للملكية والـتـصــرفــات التي
والـعـقــاريــة والـسـنــدات
ترد عليها بما يتناسب مع الملكية العائلية المقررة بموجب
أحكامه ،وبما ال يتعارض مع التشريعات السارية.
ذل ــك إذا رغ ــب أي م ــن ال ـش ــرك ــاء أو ال ــورث ــة ال ـت ـصــرف بـحـصـتــه فــي
الملكية العائلية ،وجــب عليه عرضها على الشركاء كل بحسب
حصته ،ما لم يكن هذا التصرف تنازالً عن حصته لزوجه أو ألي
شريك محدد بذاته ،ففي
من أقاربه حتى الدرجة األولــى أو ألي
ٍ
حالة التنازل هذه ال يلزم عرضها على باقي الشركاء ،إال إذا نص
عقد الملكية العائلية على غير ذلــك .كما ال يجوز ألي شريك أو
وارث أن يـتـصــرف بـحـصـتــه لـغـيــر الـشــركــاء أو أن يــرتــب حـقــاً عينياً
لـمـصـلـحــة الـغـيــر عـلـيـهــا إال بـمــوافـقــة ال ـشــركــاء ال ــذي ــن يـمـلـكــون مــا
نـسـبـتــه  %51ع ـلــى األق ــل م ــن الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة .وف ــي ح ــال عــدم
إبداء أي من الشركاء رغبته بتملك حصة الشريك أو الوارث الذي
يرغب بالتصرف في حصته في الملكية العائلية أو عدم موافقة
ال ـش ــرك ــاء ع ـلــى ت ـصــرفــه ب ـهــا لـلـغـيــر ،ف ــإن ــه ي ـج ــوز لـلـجـنــة الـقـضــائـيــة
الـخــاصــة الـمـعـنـيــة بـتـســويــة الـمـنــازعــات فــي عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة
ّ
بحصته للغير ،إذا وجــدت
الـسـمــاح للشريك أو ال ــوارث الـتـصــرف
م ـب ــرراً ق ــوي ــاً ل ــذل ــك ،شــريـطــة أال يــؤثــر ه ــذا ال ـت ـصــرف عـلــى اسـتـمــرار
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة وفـ ــي ج ـم ـيــع األحـ ـ ــوال ،ي ـج ــب أن ي ـت ــم ت ـصــرف
ّ
بحصته في الملكية العائلية وفقاً للتشريعات
الشريك أو الوارث
السارية في اإلمارة.

أيلولة حصة الشريك للغير

ونـصــت الـمــادة « »14مــن الـقــانــون على أنــه إذا تملك الغير حصة
أحد الشركاء أو الورثة ألي سبب من غير األسباب المحدّ دة في
المادة « »13من هذا القانون ،فإنه يكون لبقية الشركاء أو لمن
يرغب منهم خــال  60يوماً من تاريخ علمهم بذلك طلب تملك
هــذه الحصة بالقيمة التي يتم االتـفــاق عليها بينهم وبين الغير،
أو بالقيمة التي تحددها اللجنة القضائية الخاصة في حال عدم
االت ـف ــاق عـلــى ذل ــك .وف ــي ح ــال ع ــدم ق ـيــام ال ـشــركــاء بـطـلــب تـمـلــك
حصة الشريك أو الوارث التي آلت للغير خالل المهلة المحددة،
ف ــا يـصـبــح ه ــذا ال ـغ ـيــر شــري ـكــاً ف ــي الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة إال بـمــوافـقــة
الـشــركــاء الــذيــن يـمـلـكــون مــا نـسـبـتــه  %51عـلــى األق ــل مــن الملكية
الـعــائـلـيــة ،مــا لــم يـنــص عـقــد الملكية العائلية عـلــى نسبة أخــرى،
وب ـخ ــاف ذل ــك ف ــإن ــه ي ـتــم وب ـق ــرار م ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـخــاصــة
إخــراج هــذه الحصة مــن الملكية العائلية بعد فــرزهــا أو تعويض
الـغـيــر عـنـهــا ،وتـمـكـيــن الـغـيــر مـنـهــا بـمــا يـتـفــق وأح ـكــام الـتـشــريـعــات
السارية في اإلمارة.

إشهار اإلفالس

ونصت المادة « »15من القانون ،على أنه في حال إشهار إفالس
أحــد الـشــركــاء أو إعـســاره ،فــإنــه يـكــون لبقية الـشــركــاء كــل بحسب
حصته فــي الملكية العائلية تملك حصة الشريك الـتــي قــد تدخل
فــي التفليسة بالقيمة التي يتم االتـفــاق عليها مــع أمين اإلفــاس،

تدخل
ال يجوز للشركاء التدخل في إدارة الملكية
العائلية أو األصول التابعة لها إال ّ
بالشكل
العائلية.
الذي يحدده عقد الملكية
ّ

أو بالقيمة التي تحددها اللجنة القضائية الخاصة فــي حــال عدم
االتفاق على ذلك .وفي حال عدم قيام الشركاء بطلب تملك حصة
ال ـشــريــك ال ـتــي دخ ـلــت ف ــي الـتـفـلـيـســة ،فــإنــه يـتــم ب ـق ــرار م ــن الـلـجـنــة
القضائية الخاصة إخراج هذه الحصة من الملكية العائلية وفرزها
أو تعويضه عنها ،وتمكين أمـيــن اإلفــاس منها بما يتفق وأحـكــام
التشريعات السارية في اإلمارة.

إدارة الملكية العائلية

ونصت المادة « »16من القانون على أن الملكية العائلية المنظمة
بـعـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة يـتــم إدارت ـه ــا بــواسـطــة مــديــر ،يـتــم تعيينه
بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية
على األقــل ،ويـجــوز أن يكون المدير شخصاً واحــداً أو أكـثــر ،على
أن يكون عددهم فرديّاً ،سواءً كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو
مــن الـغـيــر ،كـمــا يـجــوز أن يـكــون الـمــديــر شـخـصــاً مـعـنــويــاً .وتخضع
إدارة الملكية العائلية ألحكام هذا القانون ،والقواعد واإلجراءات
التي يتضمنها عقد الملكية العائلية .وال يجوز للشركاء التدخل
في إدارة الملكية العائلية أو األصول التابعة لها إال بالشكل الذي
ي ـح ــدده ع ـقــد الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة .وي ـج ــوز ال ـن ــص ف ــي ع ـقــد الـمـلـكـيــة
الـعــائـلـيــة ع ـلــى تـشـكـيــل مـجـلــس إدارة ي ـش ــرف ع ـلــى إدارة الـمـلـكـيــة
ال ـعــائ ـل ـيــة ،وع ـل ــى أع ـم ــال ال ـم ــدي ــر ،وت ـت ــم تـسـمـيــة أع ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة في عقد الملكية العائل ّية ،فإن خال عقد الملكية العائلية
مــن ه ــذا ال ـنــص ،فــإنــه يـجــب أن يـحــدد فــي عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة
الـجـهــة الـمـخــولــة بـتـسـمـيــة أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة ،كـمــا ي ـجــوز أن
يتضمن عقد الملكية العائلية القواعد والضوابط والـشــروط التي
تـحـكــم تـشـكـيــل مـجـلــس اإلدارة وصــاح ـيــاتــه وم ــدة الـعـضــويــة فـيــه
وأتـعــاب أعـضــائــه وعــزلـهــم والـلـجــان الـتــابـعــة لــه ،وتـحــديــد المعايير
الشخصية والموضوعية المالئمة للعضوية فيه ،وسائر المسائل
الـمـتـعـلـقــة بـحــوكـمــة مـجـلــس اإلدارة .وال ي ـنــال م ــن تـعـيـيــن الـمــديــر
أو أع ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة وفـ ــاة واحـ ــد أو أك ـث ــر م ــن ال ـ ّ
ـش ــرك ــاء أو
إف ــاس ــه أو إعـ ـس ــاره أو ف ـق ــدان أو ان ـت ـق ــاص أه ـل ـي ـت ــه ،ح ـي ــث تـبـقــى
إدارة الملكية العائلية على حالها إلى حين تعيين مدير جديد أو
إع ــادة تـشـكـيــل مـجـلــس اإلدارة وف ـقــاً لــآلـيــة الـمـنـصــوص عـلـيـهــا في
عقد الملكية العائلية .كما أجــاز الـقــانــون للشركاء غير المديرين
االطـ ــاع ع ـلــى شـ ــؤون الـمـلـكـيــة ال ـعــائ ـل ـيــة ،ك ـمــا ي ـج ــوز ل ـهــم تـشـكـيــل
مجلس للشركاء ،وتحديد اختصاصاته ،وشروط العضويّة فيه،
وهيكله التنظيمي واإلداري والـمــالــي وغـيــر ذلــك مــن األحـكــام التي
تهدف إلى تعزيز التواصل اإليجابي والبناء بين الشركاء ،وكيفية
تــواصـلـهــم مــع الـمــديــر ،وغـيــرهــا مــن الـمـســائــل الـمـتـعـ ّـلـقــة بحوكمة
م ـج ـلــس ال ـش ــرك ــاء .ك ـم ــا ي ـج ــوز أن ي ـح ــدد ع ـق ــد ال ـم ـل ـك ـيــة الـعــائـلـيــة
الحد األدنى من المؤهالت العلمية والخبرات العملية والصفات
السلوكية وغيرها مــن المعايير التي يجب أن تتوفر فــي الشركاء
وأف ـ ــراد أس ــره ــم لـلـعـمــل ف ــي ال ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي تـكــون
مـحـا ً للملكية الـعــائـلـ ّيــة ،عـلــى أن يـخـضــع االل ـتــزام بـهــذه المعايير
لـلـتــدقـيــق مــن قـبــل لـجـنــة يـتــم اخـتـيــارهــا وف ـقــاً لـمــا يـنــص عـلـيــه عقد
الملكية العائلية.

اختصاصات والتزامات

وفقاً لنص المادة « »17من القانون ،يحدد عقد الملكية العائلية
م ـهــام وص ــاح ـي ــات ال ـمــديــر ال ــذي ي ـخ ـتــاره ال ـش ــرك ــاء إلدارة الـمـلـكـيــة
العائلية .وتطرقت المادة « »18إلى التزاماته ،حيث أوجبت عليه
بــذل عناية الشخص الـحــريــص للمحافظة على الملكية العائلية،
فـيـمــا اعـتـبــرت ال ـمــادة « »19الـمــديــر م ـســؤوالً عــن تـعــويــض أي ضــرر
يلحق بالملكية العائلية أو بــأي مــن الـ ّـشــركــاء أو الغير فــي أي من
الحاالت التالية« :مخالفة عقد الملكية العائلية أو شروط تعيينه،
اإلخــال بالتزاماته المنصوص عليها في هــذا القانون ،حــدوث أي
إهمال من جانبه ،أو ارتكابه أي خطأ في معرض قيامه بواجباته،
ال ت ـتــاءم مــع ال ـتــزامــه ب ـبــذل عـنــايــة الـشـخــص ال ـحــريــص» .وأش ــارت
المادة « »20إلى موضوع تعدد المديرين بتفصيل.

عزل المدير

ونصت المادة « »21على أن المدير يتم عزله في األحوال المحددة
في عقد الملك ّية العائلية ،بالطريقة واألغلبية التي عين بها ،فإذا
تــم تعيينه بـنــص صــريــح فــي عـقــد الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة ،فــإنــه ال يجوز
عزله إال بتوفر النسبة المقررة لتعديل عقد الملكية العائلية ،على
أن يــراعــى فــي هــذا الـشــأن عــدم مـشــاركــة الـمــديــر فــي التصويت على
عزله إذا كان من بين الشركاء.

انتهاء
العائلية في حال
الملكية
ينتهي عقد
ّ
ّ
صدور حكم قضائي بات من اللجنة
القضائية الخاصة بإنهائه.

التشريعي
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اإلسكان في دبي ..مسيرة إنجازات تحقق
سعادة ورفاهية المواطنين

لغة
القانون

دبيـالبيان
يحظى قطاع اإلسكان في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة،
ومـ ـن ــذ ت ــأس ـي ــس االت ـ ـح ـ ــاد ،ب ــأول ــوي ــة قـ ـص ــوى ك ــون ــه ال ــدع ــام ــة
األس ــاس ـي ــة ل ـتــوف ـيــر ال ـح ـي ــاة ال ـكــري ـمــة واالس ـت ـق ــرار االج ـت ـمــاعــي
والعيش الرغيد الذي يضمن سعادة المواطنين ،استلهاماً
مــن حـكـمــة الــوالــد الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ
زايـ ــد ب ــن س ـل ـطــان آل ن ـه ـيــان ،ط ـيــب ال ـل ــه ثـ ــراه ،والـ ــذي ق ــال:
«ث ــروت ــي ه ــي س ـع ــادة ش ـع ـبــي» .وخ ـطــت إمـ ــارة دب ــي خ ـطــوات
متقدمة عـلــى درب االرت ـقــاء بسكن الـمــواطـنـيــن ،إيـمــانــاً منها
بــدورهــم الـمـحــوري كــأســاس وعـمــاد وغــايــة التنمية الشاملة
ً
مسيرة حافلة باإلنجازات النوعية التي
والمستدامة ،لتقود
أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد
آل م ـك ـتــوم ،م ــع تـخـصـيـصــه  200م ـل ـيــون دره ــم إم ــارات ــي فــي
العام  1975كمرحلة أولى لدعم ذوي الدخل المحدود من
ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي إع ـم ــار أراض ـي ـه ــم وإق ــام ــة ال ـم ـبــانــي ل ــأغ ــراض
التجارية .وجــاء قــراره ،رحمه الله ،بتأسيس مجلس إعمار
مستقل ،برئاسة المرحوم الحاج سعيد بن أحمد ناصر آل
ل ــوت ــاه وع ـضــويــة كــوكـبــة م ــن رجـ ــاالت ال ــوط ــن ،بـمـثــابــة دفـعــة
قوية باتجاه توفير فرص واعدة أمام المواطنين لتولي زمام
صـنــع الـمـسـتـقـبــل ،مـضـطـلـعــاً ب ــدور م ـحــوري فــي دف ــع عجلة
نمو وازدهار قطاع اإلسكان ،بما يلبي االحتياجات المتنامية
والمتغيرة وفقاً لمسار النماء والتقدم.

برنامج

وش ـ ّـك ــل ال ـق ــان ــون رق ــم « »1ل ـعــام  1993ب ـشــأن بــرنــامــج تـمــويــل
اإلس ـك ــان ال ـخ ــاص ،وت ـعــديــاتــه ،وال ـص ــادر عــن الـشـيــخ مـكـتــوم
بــن راشــد آل مـكـتــوم ،رحـمــه الـلــه ،آن ــذاك ،محطة مهمة في
م ـس ـي ــرة ت ـط ــوي ــر إس ـك ــان ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي إم ـ ــارة دبـ ــي ،وإت ــاح ــة
الفرصة أمام الجميع للحصول على مسكن مناسب بشروط
م ـي ـســرة ل ـل ـغــايــة .وب ـم ــوج ــب أح ـك ــام ال ـق ــان ــون ،اع ـت ـبــر «بــرنــامــج
ت ـم ــوي ــل اإلس ـ ـكـ ــان ال ـ ـخـ ــاص» م ــؤس ـس ــة ع ــام ــة ذات ش ـخ ـص ـيــة
اعـتـبــاريــة تـتــولــى مـســؤولـيــة تــوفـيــر الـمـسـكــن الـمــائــم لـلـمــواطــن
عن طريق تقديم قــروض عقارية ميسرة ،وفــق  3أنــواع هي؛
قـ ــروض إن ـش ــاء ال ـم ـســاكــن ال ـخ ــاص ــة ،وق ـ ــروض شـ ــراء ال ـب ـيــوت
الـقــائـمــة ب ـغــرض الـسـكــن ال ـخ ــاص ،وقـ ــروض تــوسـعــة وتــرمـيــم
المساكن الخاصة .وتم تعديل قيمة القروض لتصل إلى حد
 750.000دره ــم فــي حــالــة قــرض إنـشــاء الـمـسـكــن الـخــاص أو
شــراء البيت للسكن الخاص ،وعلى أالّ تتجاوز قيمة القرض
 300.000درهم في حالة التوسعة وترميم المسكن الخاص.

مسؤولية

ووضع القانون على عاتق لجنة إدارة برنامج تمويل اإلسكان
ال ـخ ــاص م ـس ــؤول ـي ــة رفـ ــع ت ـق ــري ــر م ـف ـصــل إلـ ــى ص ــاح ــب الـسـمــو
ح ــاك ــم دب ــي ف ــي ن ـهــايــة ك ــل س ـنــة مــال ـيــة ،م ــن أج ــل ال ـن ـظــر فــي
إم ـكــان ـيــة إع ـف ــاء ال ـم ـق ـتــرض جــزئ ـيــاً أو ك ـل ـيــاً م ــن سـ ــداد ال ـقــرض
فــي ح ــال ال ــوف ــاة أو اإلص ــاب ــة بـعـجــز كـلــي أو بــإصــابــة أدت إلــى

بنية وقطاعات

حصة المعولي

الملكية العائلية
إن تـنـظـيــم ال ـم ـل ـك ـيــات ال ـعــائ ـل ـيــة م ــن ال ـمــواض ـيــع ال ـت ــي طــالـهــا
ال ـت ـط ــور ن ـظ ــراً أله ـم ـي ـت ـهــا ،ولـ ـل ــدور ال ـ ــذي ت ـح ـق ـقــه ف ــي الـنـمــو
االقـ ـتـ ـصـ ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ون ـت ـي ـج ــة ل ـت ـط ــور ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
واختالف الرؤى المستقبلية لكل عائلة في تنظيم ممتلكاتها
وضمان ديمومتها واستمراريتها.
ً
ً
وأول ـ ــت ح ـكــوم ـت ـنــا ال ــرش ـي ــدة اه ـت ـم ــام ــا ب ــال ـغ ــا ف ــي ال ـم ـل ـك ـيــات

الـعــائـلـيــة ،ول ـت ـكــون األولـ ــى عـلــى مـسـتــوى ال ـش ــرق األوس ــط،
حـيــث تــدخــل الـمـشــرع فــي تـنـظـيـمـهــا رغ ـبـ ًـة مـنــه فــي الـحـفــاظ

جهود
يواصل قطاع إسكان المواطنين في إمارة دبي اإلنجازات
ف ــي ظ ــل الـمـتــابـعــة الـمـسـتـمــرة وال ــدع ــم ال ــام ـح ــدود مــن
ال ـق ـيــادة ال ــرش ـي ــدة ،وف ـق ـ ًـا السـتــراتـيـجـيــات مـتـكــامـلــة تـضــع
االرتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مقدمة األولويات
االسـتــراتـيـجـيــة ،بـمــا يـضـمــن اس ـت ـقــرار وراح ــة وس ـعــادة
المواطنين.
انخفاض دخل الشخص أو دخل أسرته وغيرها من الظروف
األخرى.
وتـ ـت ــواص ــل الـ ـيـ ــوم ال ـن ـه ـض ــة اإلس ـك ــان ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ال ـس ـي ــاس ــة
الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه الله ،الذي يؤمن بأنّ توفير المسكن المالئم
هــو الــركـيــزة األســاسـيــة فــي اسـتـقــرار األســرة وأمـنـهــا االجتماعي.
ومن هنا ،وضع سموه بنية تشريعية حديثة ومتطورة لتنظيم
إس ـك ــان ال ـمــواط ـن ـيــن ،ب ـمــا ي ـت ــواف ــق وال ـت ـط ـل ـعــات ال ـط ـمــوحــة فــي
جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والبيئة الحاضنة
ألف ــراد مـلــؤهــم الـفـخــر والـسـعــادة .وشـهــد قـطــاع اإلسـكــان نقلة
نوعية مع بدء العمل بالقانون رقم « »20لسنة  2006بإنشاء
«مــؤسـســة مـحـمــد بــن راش ــد لــإسـكــان» لـتـكــون مــؤسـســة عــامــة
تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية الالزمة لمباشرة جميع
األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها ،وذلك وفقاً
لـلـمـهــام والـصــاحـيــات الـمــوكـلــة لـهــا ،بـمــا فـيـهــا تـمـلــك األراض ــي
وال ـع ـقــارات وبـنــاؤهــا وتــأجـيــرهــا واسـتـئـجــارهــا وإدارة الـعـمـلـيــات
المالية المتعلقة بقروض اإلسكان أو التعاقد مع المؤسسات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة ،ف ـض ـا ً ع ــن ت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـيــذ ال ــوح ــدات
والمجمعات السكنية الـخــاصــة بــإسـكــان المواطنين والـمــرافــق

على حقوق أطرافها ،ولإلبقاء عليها موحدة دون تقسيم،
تفادياً من تفككها ،وضعف قوتها االقتصادية ،وعليه ،تم

الـخــدمـيــة الـمـتـعـلـقــة بـهــا أو الـتـعــاقــد مــع جـهــات أخ ــرى لـلـقـيــام
بذلك تحت إشراف المؤسسة.

إصــدار القانون رقــم « »9لسنة  2020بشأن تنظيم الملكيّة

قانون

لـتـنـظـيــم الـمـلـكـيــات الـعــائـلـيــة ،يــوفــر الـحـمــايــة الـقــانــونـيــة لـهــا

وح ــدد الـقــانــون آن ــذاك ،رأس مــال الـمــؤسـســة بـنـحــو  12مليار
درهم إماراتي ،على أن توفر المؤسسة  3أنواع من القروض:
ق ــروض إن ـشــاء الـمـســاكــن ال ـخــاصــة ،وق ــروض ل ـشــراء مـســاكــن
قائمة أو قيد اإلنشاء وذلك بغرض السكن الخاص ،وقروض
لترميم أو توسعة المساكن الخاصة.

تنظيم

وواص ـ ـلـ ــت دب ـ ــي ال ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــاً ع ـل ــى درب ت ـن ـظ ـي ــم وت ـط ــوي ــر
ً
مدفوعة بأسس
اإلسكان وفقاً للمتطلبات التنموية الشاملة،
تـشــريـعـيــة وقــانــونـيــة داع ـمــة تـكـلـلــت بــالـقــانــون رق ــم « »4لسنة
 2011الصادر بشأن مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان ،والذي
أن ــاط بــالـمــؤسـســة مـســؤولـيــة الـمـســاهـمــة فــي تــوفـيــر الـخــدمــات
اإلس ـكــان ـيــة لـلـمـسـتـفـيــديــن الـمـسـتـحـقـيــن حـســب األول ــوي ــة وبـمــا
يتناسب مــع احـتـيــاجــاتـهــم ،ويـضـمــن لـهــم الـحـيــاة الـكــريـمــة مع
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى خ ـصــائــص وم ــزاي ــا الـمـجـتـمـعــات الـسـكـنـيــة الـتــي
تـنـشـئـهــا .وأوكـ ــل ال ـق ــان ــون ال ـم ـشــار إل ـي ــه ،ال ـعــديــد م ــن الـمـهــام
والـصــاحـيــات للمؤسسة مـنـهــا :مـنــح األراض ــي السكنية وبـنــاء
المساكن والمجمعات السكنية وتخصيصها للمستفيدين،
وك ــذل ــك تــأج ـيــر ال ـم ـســاكــن لـلـمـسـتـفـيــديــن ،وت ـق ــدي ــم ال ـق ــروض
ال ـم ـي ـســرة وال ـم ـنــح ال ـمــال ـيــة ل ـغــايــات ب ـنــاء وشـ ــراء ال ـم ـســاكــن أو
ل ـت ـغ ـط ـيــة ك ـل ـفــة ص ـيــان ـت ـهــا أو اإلضـ ــافـ ــة أو اإلح ـ ــال لـلـمـســاكــن
الـقــائـمــة ،إل ــى جــانــب تــأهـيــل مـســاكــن الـمــواطـنـيــن الـقــائـمــة في
المناطق القديمة باإلمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة
نـفـسـهــا ،وتـحـسـيــن ال ـخ ــدم ــات اإلس ـكــان ـيــة ف ـي ـهــا ،وال ـق ـي ــام بـمــا
تــراه مناسباً في هذه المناطق ،ال س ّيما فيما يتعلق بالشراء
أو الـتـمـلــك أو إع ــادة الـبـنــاء أو الـتــرمـيــم ،وذل ــك بــالـتـنـسـيــق مع
الجهات الحكومية المختصة.

ال ـعــائ ـل ـ ّيــة ف ــي إم ـ ــارة دبـ ــي ،إلي ـج ــاد ب ـن ـيــة ت ـشــري ـع ـيــة واض ـحــة

ويـضـمــن اس ـت ـمــراريــة أعـمــالـهــا مــن جـيــل إل ــى آخ ــر ،وبــالـتــالــي

ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى أصــول ـهــا ول ــم ش ـمــل أف ــراده ــا
ضـمــن شــراكــة قــويــة ومـتـيـنــة ،تـسـتـطـيــع الـمـنــافـســة فــي كــافــة
األنشطة االقتصادية ،ويعزز الدور الذي تقوم به ،باعتبارها
تسهم في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة بشكل ملحوظ.

وأت ــاح الـقــانــون الــمُ ـشــار إلـيــه الـمـجــال أمــام أصـحــاب الملكية

العائلية الـلـجــوء إلــى أحـكــامــه لتنظيم أمــاكـهــم وثــرواتـهــم،
وذل ــك ب ـنــاءً عـلــى رغـبـتـهــم س ــواء وق ــت الـعـمــل بـهــذا الـقــانــون

أو الـتــي يـتــم تأسيسها بـعــد ذلــك ،مــن خــال عـقــد يـبــرم بين
أط ــراف الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة ،عـلــى أن ال تــزيــد مــدة هــذا العقد
عــن  15سـنــة ،مــع إمـكــانـيــة تـمــديــده لـلـمــدة الـتــي يتفق عليها

ال ـش ــرك ــاء ب ـي ـن ـهــم ،وي ـك ــون ل ـهــم ب ـمــوجــب ه ــذا ال ـع ـقــد رســم

نـظــام لـحــوكـمــة هــذه الـمـلـكـيــة الـعــائـلـيــة ،عـلــى أن يعتبر هــذا
الـعـقــد الـمـبــرم بـيـنـهــم ســاريــاً ومــرتـبــاً آلث ــاره الـقــانــونـيــة اعـتـبــاراً
من التاريخ الذي يحدده الشركاء ،مع إمكانية االتفاق فيما

بـيـنـهــم ع ـلــى تـعـلـيــق ســريــانــه إل ــى ح ـيــن وف ــاة ال ـشــريــك ال ــذي
يحدده هذا العقد.

وحدد القانون المُ شار إليه ،آلية لتسوية النزاعات التي قد
تثور بين أطراف الملكية العائلية ،أو التي قد تنجم عن عقد

الملكية العائلية ،وذلك من خالل لجنة قضائية خاصة يتم
تشكيلها من قبل صاحب السمو حاكم دبي ،تنظر وحدها
في هذه النزاعات وتفصل فيها ،نظراً لخصوصيتها.
* قانوني أول  -رئيس قسم التشريعات االقتصادية
واالجتماعية في اللجنة العليا للتشريعات

«دبي المالي العالمي» يدعم استثمار األصول والثروات العائلية
وع ـمــق األن ـش ـطــة ال ـمــال ـيــة ،ال ـتــي تـتــم مــزاول ـت ـهــا ان ـطــاقــاً مـنــه،
ما جعله حــافــزاً قوياً لنمو القطاع المالي في دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة بشكل عام ،وإمارة دبي بشكل خاص على
المستوى العالمي.

دبي-البيان
جسد مركز دبي المالي العالمي ،منذ إطالقه منطقة حرة
مــالـيــة ،الـتــزامــه بـتـطــويــر وتـنـمـيــة االقـتـصــاد فــي الـمـنـطـقــة ،من
خــال بنيته الـتـحـتـيــة الـمــالـيــة والـتـجــاريــة الـحــديـثــة ،وخــدمــات
دعم للعمليات المالية وتسهيالت الستمرارية األعمال فيه،
وذل ــك م ــن خ ــال إي ـج ــاد بـيـئــة عـمــل مـبـنـيــة عـلــى سـلـسـلــة مــن
القوانين والـلــوائــح التنظيمية والمعايير المالية الــدولـيــة ،ما
جـعــل الـمــركــز الــوجـهــة المفضلة لـشــركــات الـخــدمــات المالية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـت ــأس ـي ــس وجـ ــودهـ ــا ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة .وق ـ ــام ال ـم ــرك ــز
ب ــإص ــدار ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـشــري ـعــات ،وف ــق أف ـضــل الـمـمــارســات
الــدول ـيــة ،وأوج ــد بـيـئــة تـشــريـعـيــة تـسـتـنــد إل ــى م ـبــادئ الـقــانــون
اإلنـجـلـيــزي ال ـع ــام ،وم ــن ه ــذه الـتـشــريـعــات ،لــوائــح تنظيمية
ت ـهــدف إل ــى تـشـجـيــع ال ـع ــائ ــات ال ـثــريــة ع ـلــى تــأس ـيــس «مـكـتــب
ال ـع ــائ ـل ــة ال ـ ــواح ـ ــدة» ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـم ــرك ــز ،ح ـي ــث ت ــم إصـ ــدار
ن ـظ ــام م ـك ـتــب ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدةSingle Family Office
 ،Regulationsالـ ــذي يـعـنــى بــاسـتـثـمــار األصـ ــول وال ـث ــروات
الـعــائـلـيــة ،بــالـتـعــاون مــع سـلـطــة دب ــي لـلـخــدمــات الـمــالـيــة في
الـ ـم ــرك ــز ،وذل ـ ــك أله ـم ـي ــة ال ـم ـك ــات ــب ال ـع ــائ ـل ـي ــة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ولـيـسـتـجـيــب الح ـت ـيــاجــات ال ـشــركــات
الـتــي تــديــرهــا هــذه الـعــائــات ،وتـسـهــم فــي تــوفـيــر مـنـصــة تتيح
لـهــا تــأسـيــس شــركــات قــابـضــة فـيــه ،إلدارة ثــروات ـهــا الـخــاصــة،
وتخطيط هيكليتها في أي مكان في العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه
ال ـل ــه ،م ــرك ــز دبـ ــي ال ـم ــال ــي ال ـع ــال ـم ــي ،ف ــي إط ـ ــار رؤي ـ ــة س ـمــوه
الهادفة إلى تطوير مركز مالي يطمح ألن يصبح عصباً رئيسياً
لـلـقـطــاع ال ـمــالــي الـعــالـمــي ،حـيــث أع ــاد رس ــم خــريـطــة أس ــواق
المال واالقتصاد العالمية بتأسيسه لهذا الصرح المعطاء،
الذي بات اليوم ينافس أهم المراكز المالية حول العالم.

إطار تنظيمي

›

المركز جسد منذ إطالقه
التزامه بتطوير وتنمية
االقتصاد في المنطقة

هدف

وفي ضوء القيادة المقتدرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي
العالمي ،قطع المركز شوطاً كبيراً نحو تحقيق هدفه طويل
األمــد في أن يصبح واحــداً من أبــرز مراكز المال في العالم،
يــربــط بـيــن أسـ ــواق الـمـنـطـقــة الـنــاشـئــة وأسـ ــواق أوروبـ ــا وآسـيــا
والـقــارتـيــن األمــريـكـيـتـيــن ،وعـكــس هــذا الـنـمــو الـســريــع للمركز
أعداد الشركات المسجلة فيه ،وثقة القطاع المالي العالمي
ب ــال ـم ــرك ــز ،ال ـ ــذي أصـ ـب ــح ي ـح ـت ـض ــن أه ـ ــم ال ـب ـن ــوك ال ـع ــال ـم ـي ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى مـعـظــم ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة الـمـتـخـصـصــة فــي
إدارة األص ــول ،ولــم يـقـتـصــر نـمــو مــركــز دبــي الـمــالــي الـعــالـمــي
ع ـل ــى ال ـح ـج ــم ف ـق ــط ،ب ــل ت ـج ــاوز ذلـ ــك ل ـي ـش ـمــل أي ـض ــاً ات ـس ــاع

وتـحـقـيـقــاً ل ـل ـض ــرورة الـمـلـحــة ل ــوج ــود إطـ ــار قــانــونــي وتـنـظـيـمــي
مـتـخـصــص بــالـمـكــاتــب الـعــائـلـيــة فــي مـنـطـقــة الـشــرق األوس ــط،
تم إصدار النظام المشار إليه أعاله ،بحيث يسمح لتأسيس
مـكـتــب لـعــائـلــة واحـ ــدة إلدارة ال ـث ــروة الـعــائـلـيــة ال ـخــاصــة بـهــم
فـقــط ،وع ــرف الـنـظــام ذات ــه« ،مـكـتــب الـعــائـلــة ال ــواح ــدة» على
أنه« :أي شخص اعتباري أو شراكة يتم تأسيسها في المركز،
وت ـق ــدم خــدمــات ـهــا ل ـعــائ ـلــة واحـ ــدة ف ـق ــط ،شــري ـطــة أن تـمـتـلــك
العائلة الــواحــدة الحد األدنــى من األصــول القابلة لالسثمار/
األص ــول الـســائـلــة بـقـيـمــة  10مــايـيــن دوالر أمــري ـكــي» ،وعــرف
الـنـظــام ذاتــه «الـعــائـلــة الــواحــدة» على أنـهــا« :األس ــرة الــواحــدة
ســواء كــانــت تتكون مــن فــرد واحــد أو مجموعة مــن األفــراد،
ال ــذي ــن يـمـثـلــون خـلـفــاً لـسـلــف مـشـتــرك أو أزواج ـه ــم «ب ـمــا فــي
ذل ــك ،األرام ــل مــن الـجـنـسـيــن ،س ــواء تــزوجــوا م ــرة أخ ــرى أم
ال» ،أو بناء على أي قيود أو شروط أخرى يتفق عليها بخالف
ذلك مع المسجل».

مسؤوليات مباشرة

وخــافــاً لـلـمــؤسـســات الـمــالـيــة الـتـقـلـيــديــة ،فــإن مـكـتــب العائلة
ال ــواح ــدة لـيــس لــديــه مـســؤولـيــات مـبــاشــرة تـجــاه ال ـع ـمــوم ،إذ
إن جـمـيــع مـســاهـمـيــه ه ــم م ــن األق ـ ــارب ،ون ـظ ــراً ل ــذل ــك ،فــإن
المتطلبات التنظيمية الـخــاصــة بــه تختلف عــن تلك الخاصة
ب ـشــركــات الـمـســاهـمــة ال ـعــامــة ،وف ـق ــاً لـلـتـشــريـعــات الـمـعـمــول
ب ـهــا ،حـيــث يــوفــر ن ـظــام مـكـتــب الـعــائـلــة ال ــواح ــدة الـعــديــد من
المزايا لهذه المكاتب.

تسوية

تصرف

ملكية

شرط

أوكلت إلى اللجنة القضائية الخاصة
تسوية المنازعات الناشئة عن عقد
الملكية العائلية

تصرف الشريك أو الوارث
يجب أن يتم ّ
الملكية العائلية وفقاً
بحصته في
ّ
للتشريعات السارية في اإلمارة.

يجب أن يحدد عقد الملكية العائلية حصة
كل شريك في الملكية العائلية

يشترط في عقد الملكية العائلية أن
أعضاء في العائلة.
يكون أطرافه
ً
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بيع الورثة للعقارات
السكنية في إمارة دبي

دبي-البيان
يهدف المرسوم رقم « »23لسنة  2020بشأن تنظيم بيع الورثة
للعقارات السكنية في إمارة دبي ،الذي أصدره صاحب السمو
الشيخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،رع ــاه ال ـلــه ،بـصـفـتــه حــاكـمــاً إلم ــارة دب ــي ،إلــى
تنظيم التصرف بالعقار السكني بين الورثة بطريق البيع باالتفاق
والتراضي لينتفع كل منهم بنصيبه الشرعي ،والمحافظة على
الروابط األسرية وفقاً لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ،وذلك
في حال رغبة أي من الورثة في بيع العقار السكني الممنوح أو
المملوك لمورثهم ،حيث حدد المرسوم المشار إليه متطلبات
وإجـ ــراءات بـيــع الـعـقــار الـسـكـنــي واآلل ـيــة الـتــي تـنـظــم عـمـلـيــة بيع
العقار المملوك ملكية شائعة بين الــورثــة ،والـشــروط الواجب
توافرها قبل البدء في مثل هذا اإلجراء ،وكذلك توفير الحلول
اإلسـكــانـيــة الـمـنــاسـبــة الـبــديـلــة فــي حــال تــأثــر أحــد الــورثــة بالبيع،
وك ــذل ــك مـعــالـجــة ح ــاالت رف ــض ال ــورث ــة أو أح ــده ــم بـيــع الـعـقــار
الـسـكـنــي ،وآلـيــة تشكيل الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة الـخــاصــة الـتــي تتولى
نـظــر الـطـلـبــات وال ـم ـنــازعــات الـنــاشـئــة بـيــن ال ــورث ــة بـسـبــب الـبـيــع،
والطعن على قرارات الجهات المختصة بتطبيق المرسوم.

نطاق التطبيق

وحــدد الـمـشـ ّرع نـطــاق تطبيق الـمــرســوم رقــم « »23لسنة 2020
الــمُ ـشــار إل ـي ــه ،عـلــى ال ـع ـقــار الـسـكـنــي ال ــذي اتـجـهــت نـيــة أي مــن
ال ــورث ــة إل ــى بـيـعــه لـتـحـصـيــل نـصـيـبــه مـنــه وذل ــك وف ـق ــاً لـلـضــوابــط
وال ـ ـش ـ ــروط الـ ـت ــي نـ ــص ع ـل ـي ـه ــا ب ـم ــوج ـب ــه ،واس ـت ـث ـن ــى ال ـم ــرس ــوم
ال ـم ـســاكــن ال ـج ــاه ــزة ال ـت ــي ي ـتــم مـنـحـهــا م ــن مــؤس ـســة مـحـمــد بــن
راشد لإلسكان من نطاق تطبيقه ،حيث سيسري بشأنها أحكام
الـقــانــون رقــم « »4لسنة  2011بـشــأن مؤسسة محمد بــن راشــد
لإلسكان والئحته التنفيذية.

شروط

ك ـم ــا حـ ــدد الـ ـم ــرس ــوم رقـ ــم « »23ل ـس ـن ــة  2020ال ـم ـش ــار إل ـي ــه،
الـشــروط الــواجــب توافرها لبيع العقار السكني مــن قبل الورثة
واإلجـ ــراءات الـمـتـعـلـقــة بــذلــك ،وعـلــى الـنـحــو الـتــالــي :أوالً :قـيــام
أحد ورثة المتوفى أو ممثله القانوني بالتقدم بطلب إلى دائرة
األراضي واألمالك باعتبارها الجهة المختصة باإلشراف وتنظيم
وتقديم الخدمات العقارية في اإلمارة للموافقة على بيع العقار
السكني وذلك على ضوء اإلجراءات والمتطلبات المحددة لدى
الــدائــرة في هــذا الـشــأن ،على أن يراعى عند دراســة هــذا الطلب
م ــن ق ـبــل ال ــدائ ــرة بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ف ــي اإلمـ ــارة
الـتـحـقــق مــن تــوفــر مـسـكــن آخ ــر غـيــر الـعـقــار الـسـكـنــي الـمـطـلــوب
بيعه ألي من الورثة ،وعدم إلحاق الضرر بأي من الورثة نتيجة
لـبـيــع الـعـقــار الـسـكـنــي ،وعـلــى وجــه الـخـصــوص كـبــار الـمــواطـنـيــن
وال ـق ـص ــر وغ ـي ــر ال ـم ـت ــزوج ــات وال ـم ـط ـل ـق ــات واألرام ـ ـ ــل وأص ـح ــاب
الهمم ،باإلضافة إلى ما يلي :أن يكون لدى الورثة مسكن آخر
أو أرض مخصصة للسكن بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا كــان مـنـحــة أو
ملك .وأن يكون العقار السكني المراد بيعه ال يفي باحتياجات
الــورثــة ألي سبب مــن األسـبــاب ،كـعــدم تناسب مساحة العقار

مسؤول وحديث

السكني مع عدد الورثة.
وأال تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون بيع
العقار السكني .ويكون لدائرة األراضــي واألمــاك بالتنسيق مع
الـجـهــات الـمـعـنـيــة فــي اإلم ــارة الـسـلـطــة الـتـقــديــريــة فــي قـبــول أي
طلبات أخــرى حسب دراســة الحالة الـتــي تـقــوم بها مــع ضــرورة
توفر الشروط المذكورة آنفاً.
وث ــان ـي ــاً :ت ـقــوم دائـ ــرة األراضـ ــي واألمـ ــاك بـعــد الـتـحـقــق م ــن صـحــة
الـطـلــب والـمـسـتـنــدات الـمــرفـقــة ب ــه ،وبـعــد اكـتـمــال إج ــراء دراس ــة
الحالة ،إخطار باقي الورثة بطلب الــوارث ببيع العقار السكني،
ل ــإف ــادة ب ـمــرئ ـيــات ـهــم ن ـحــو ال ـم ــواف ـق ــة أو رف ــض ط ـلــب ب ـيــع ال ـع ـقــار
الـسـكـنــي ،وذل ــك خ ــال  30يــومــاً مــن تــاريــخ إخـطــارهــم بــالـطـلــب،
وفــي حــال مــوافـقــة جـمـيــع الــورثــة عـلــى طـلــب الـبـيــع تـقــوم الــدائــرة
ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـب ـي ــع ال ـع ـق ــار ف ــي حـ ــال ت ـق ــدم أح ــد
الـمـشـتــريــن ل ـشــراء ال ـع ـقــار الـسـكـنــي وف ـقــاً لـقـيـمـتــه الـســوقـيــة الـتــي
ي ـت ــم ت ـق ــدي ــره ــا م ــن ق ـب ــل دائ ـ ــرة األراض ـ ــي واألم ـ ــاك أو ع ــن طــريــق
المزايدة وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في القانون
االتحادي رقم « »11لسنة  1992الخاص باإلجراءات المدنية.

إجراءات

وثالثاً :تلتزم دائــرة األراضــي واألمــاك بالتحقق من توفر الشروط
الـمـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــرس ــوم رق ــم « »23لـسـنــة  2020الـ ُمـشــار
إليه ،قبل البدء في إجراءات بيع العقار السكني تحقيقاً العتبارات
اق ـت ـصــاديــة واج ـت ـمــاع ـيــة مــرتـبـطــة بــالـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ل ــإم ــارة ،مــن
ضمنها أن يـكــون مـشـتــري الـعـقــار السكني مــواطـنــاً ،وذلــك إذا كــان
ال ـع ـق ــار الـسـكـنــي خـ ــارج م ـنــاطــق ت ـمـ ُّـلــك غ ـيــر ال ـمــواط ـن ـيــن لـلـعـقــارات
فــي دب ــي ،وأن يـتــم تـســديــد جـمـيــع الـمـبــالــغ المستحقة أو الـمــؤجــل
اسـتـحـقــاقـهــا لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة عـلــى ال ـع ـقــار الـسـكـنــي،
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،إي ــداع الـمـشـتــري مـبـلــغ بـيــع الـعـقــار الـسـكـنــي في
ح ـســاب ال ــدائ ــرة لـتـتــولــى تــوزي ـعــه عـلــى ال ــورث ــة ،وأي ــة ش ــروط أخ ــرى
تحددها الدائرة من وقت آلخر بهذا الخصوص.
ورابـعــاً :فــي حــال رفــض أي مــن الــورثــة الطلب المقدم لبيع العقار
الـسـكـنــي ،تـقــوم دائ ــرة األراض ــي واألم ــاك بــإجــراء الـتـســويــة الــوديــة
بـيــن ال ــورث ــة ،إن أم ـكــن ذل ــك ،وف ـق ــاً لـلـقــواعــد واإلج ـ ــراءات وال ـمــدد
المعتمدة بهذا الخصوص ،وفي حال قبول جميع الورثة مساعي
الدائرة في التسوية الودية ،يتم إثبات هذه التسوية بموجب عقد
يـتــم الـتــوقـيــع عـلـيــه م ــن قـبــل كــافــة ال ــورث ــة ،وم ــن ث ــم ت ـقــوم ال ــدائ ــرة
بالسير في إجراءات بيع العقار السكني ،أما في حال رفض أي من
الورثة الطلب المقدم لبيع العقار السكني على الرغم من مساعيها
ب ــإج ــراء ال ـت ـســويــة ال ــودي ــة ،ف ـت ـصــدر ال ــدائ ــرة وث ـي ـقــة رس ـم ـيــة لـصــالــح
ال ــوارث مـقــدم طـلــب الـبـيــع تفيد فيها تـعــذر إج ــراء الـتـســويــة الــوديــة
ب ـيــن ال ــورث ــة ،ل ـغ ــاي ــات تـمـكـيــن م ـق ــدم ال ـط ـلــب م ــن رف ــع دعـ ــوى بـيــع
العقار السكني إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة لغاية النظر
والفصل في الطلبات واالدعــاءات والمنازعات والطعون المقدمة
إليها بشأن بيع العقار السكني ،حيث إن المرسوم رقم « »23لسنة
 2020المُشار إليه ،منح إمكانية الطعن على قرارات دائرة األراضي
واألم ــاك ومــؤسـســة محمد بــن راشــد لــإسـكــان وكــذلــك اإلج ــراءات
التي تتخذها أي منها وفقاً ألحكام هذا المرسوم ،إلى هذه اللجنة
دون غيرها في اإلمارة.

هدف

سريان

العائلية في
الملكية
يهدف تنظيم
ّ
ّ
التماسك
المحافظة على
ُ
إمارة دبي إلى ُ
االجتماعي.

يعتبر عقد الملكية العائلية سارياً ومرتباً
القانونية اعتباراً من التاريخ الذي
آلثاره
ّ
يحدده الشركاء.

عطاء مستمر لخدمة
اقتصاد دبي

اسـتـطــاعــت قـيــادتـنــا الــرشـيــدة بحكمتها ورؤيـتـهــا
الـثــاقـبــة لـلـمـسـتـقـبــل أن تـنـهــض ب ــإم ــارة دب ــي من
كــافــة الـنــواحــي ،وأسـســت القـتـصــاد ق ــوي ،ظل
صــامــداً أمــام كــل المخاطر والتحديات ،وباتت
دبـ ــي ال ــوج ـه ــة ال ـم ـف ـض ـلــة ع ـل ــى خ ــارط ــة ال ـعــالــم
للعمل واإلقامة.
وفي ضوء هذه الــرؤى الثاقبة ،استطاع الوالد
س ـع ـيــد ب ــن أح ـم ــد آل لـ ــوتـ ــاه ،رح ـم ــه الـ ـل ــه ،أن
يؤسس مجموعة متوافقة تماماً مع توجهات
حـكــومــة دب ــي مـنــذ ال ـب ــداي ــات ،فـمــرافـقــة وال ــدي
ال ـط ــوي ـل ــة ل ــوال ــدن ــا ال ـش ـي ــخ راشـ ــد ب ــن س ـع ـيــد آل
م ـك ـتــوم ،مــؤســس دب ــي ،طـيــب ال ـلــه ث ــراه ،كــان
لـهــا األث ــر الـكـبـيــر فــي طـبـيـعــة الــدعــم والـمـســانــدة
لـ ـك ــاف ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـتـ ــي تـ ــم إن ـ ـجـ ــازهـ ــا ،ح ـيــث
تـمـثـلــت ب ــال ــدور األب ــرز فــي تــأسـيــس ال ــوال ــد ألول
بـنــك إســامــي فــي ال ـعــالــم ،وأول شــركــة تــأمـيــن
إســامـيــة فــي الـعــالــم ،وتــأسـيــس مـجـمــوعــة من
ال ـشــركــات ف ــي ق ـطــاعــات تـنـمــويــة مـخـتـلـفــة مـثــل
الـمـقــاوالت والـتـجــارة العامة والـتــي كانت تالئم
ط ـب ـي ـع ــة بـ ــدايـ ــة ع ـص ــر ال ـن ـه ـض ــة فـ ــي إمـ ـ ــارة دب ــي
حينئذ.
إن إس ـهــامــات مـجـمــوعــة شــركــات س.س.ل ــوت ــاه
وع ـل ــى مـ ــدى س ـن ـيــن ط ــوي ـل ــة امـ ـت ــدت ألك ـث ــر مــن
ستة عقود ونصف جعلتها في طليعة الحراك
ال ـت ـن ـم ــوي لـ ــدبـ ــي ،ف ـه ــي مـ ــن أوائ ـ ـ ــل ال ـش ــرك ــات
المساهمة في تأسيس البنى التحتية ،ووضع
ال ـل ـب ـن ــات األول ـ ـ ــى ل ـل ـن ـه ـض ــة ال ـع ـم ــران ـي ــة ل ــدب ــي،
وتنشيط الحركة التجارية في البالد.
وتــأتــي رؤي ــة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بن
راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة رئـيــس
مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،لتمهد
ال ـط ــري ــق وت ــدف ــع ال ـج ـم ـيــع ن ـح ــو االنـ ـط ــاق ب ـقــوة
وفـكــر متطور نحو البناء والتعمير ،وهــي رؤى
وضـ ـعـ ــت عـ ـل ــى ع ــات ـق ـن ــا ضـ ـ ـ ــرورة جـ ـل ــب أف ـض ــل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل روح
التميز الذي وضعه المؤسسين من غير تقليد
أو تبعية.
امـ ـت ــد ت ــأث ـي ــر م ـج ـم ــوع ــة شـ ــركـ ــات س.س.ل ـ ــوت ـ ــاه
فــي اقـتـصــاد دبــي لـقـطــاعــات عــديــدة منها البناء
والعقارات والتأمين وتوفير الغذاء الحالل
«اإلس ـ ــام ـ ــي» والـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـط ــاع ــات
الخدمية ،وكان لها مردود إيجابي على
اقتصاد دبي.
وفـ ــي م ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم كـ ــان دور ال ــوال ــد
فــي ه ــذا الـقـطــاع واض ـحــاً وم ــؤث ــراً ،حيث
أن ـش ــأ ال ـم ــدارس لـتـعـلـيــم أصـ ــول الـتــربـيــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ــم ،كـ ـمـ ــا أس ـ ـ ــس أول ك ـل ـي ــة

ل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـم ـ ــرأة م ـه ـن ــة الـ ـطـ ــب ع ـل ــى م ـس ـت ــوى
الخليج وأيـضــاً أســس كلية الـصـيــدلــة للبنات،
مــن مـنـطـلــق اهـتـمــامــه بــرعــايــة وتـعـلـيــم ال ـمــرأة،
وال ـت ــي ي ـع ـت ـبــرهــا ك ــل ال ـم ـج ـت ـمــع ول ـي ــس نـصـفــه
كـمــا ي ـقــال ،فـهــي األس ــاس فــي ب ـنــاء الـمـجـتـمــع
واألجيال.
وســاهـمــت مـجـمــوعــة شــركــات س.س.ل ــوت ــاه في
ظــل الــدعــم والـتــوجـيـهــات الـســديــدة مــن الـقـيــادة
ال ـع ـل ـيــا ف ــي دعـ ــم اق ـت ـص ــاد دبـ ــي ب ـك ــل م ــا يـقــويــه
ويجعله صامداً أمام كافة المخاطر التي تحدث
في المحيط اإلقليمي أو الدولي من حين آلخر.
نحن تعلمنا من قيادتنا الرشيدة ومن آبائنا أن
الـتـحــديــات ال تــزيــدنــا قــوة وصــابــة فـحـســب ،بل
تـحـفــزنــا لـكــي نـســرع الـخـطــى لـنـكــون األوائ ــل في
كــل مـجــال ،ومنهجنا فــي ذلــك صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
الله ،المتجسد في مقولته« :ال يكفي أن تكون
لديك رؤية بل يجب أن تعمل على اتساع تلك
الرؤية» ،لذا فنحن دائماً في بحث مستمر عن
أفضل وأحــدث البدائل حتى ال تتعثر مسيرتنا
نـحــو ال ـصــدارة ،والـتــي دائـمــاً نصبو إلـيـهــا تنفيذاً
لرؤى سموه.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـتـ ـعـ ــالـ ـيـ ــم ووف ـ ـ ـقـ ـ ــاً ل ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـ ــرؤى،
ن ـع ـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر أع ـمــال ـنــا ال ـت ـج ــاري ــة وعـلــى
ت ـن ــوع ـه ــا ون ـب ـح ــث ع ــن فـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة فــي
م ـج ــاالت اق ـت ـصــاديــة ح ـيــويــة وم ـت ـنــوعــة نــدعــم
بـهــا اقـتـصــاد دبــي واالقـتـصــاد الــوطـنــي بـصــورة
ع ـ ــام ـ ــة .كـ ـمـ ــا نـ ـعـ ـم ــل عـ ـلـ ــى إي ـ ـج ـ ــاد مـ ـش ــاري ــع
ص ـنــاع ـيــة وخ ــدم ـي ــة ب ـص ــورة م ـب ـت ـكــرة تـتـنــاســب
مــع اقـتـصــاد الـمــرحـلــة وتـعــزز مـفـهــوم التنمية
المستدامة ،فمجموعتنا مهتمة بمشروعات
البنى التحتية ألنها األساس الذي يرتكز عليه
االقتصاد.
وتـسـعــى مجموعة شــركــات س س لــوتــاه دومــاً
لـتـنـمـيــة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة والـ ـكـ ــوادر اإلم ــارات ـي ــة
م ـ ــن خـ ـ ــال دعـ ـمـ ـن ــا لـ ـه ــا ف ـ ــي كـ ــافـ ــة الـ ـمـ ـج ــاالت
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة والـبـيـئـيــة،
فالكادر البشري هو رأس الرمح في
أي نهضة تنموية.

* المهندس يحيى
لوتاه  -الرئيس
التنفيذي
لـمجموعة
شركات س.س
لوتاه.

يحيى لوتاه

مصلحة
يشترط في عقد الملكية العائلية أن
عمال واحداً أو مصلحة
يجمع بين أطرافه
ً
مشتركة.

اختصاص
يجوز لمدير إدارة الملكية العائلية
مناسباً لمعاونته
ِ
االستعانة بمن يراه
في إدارة الملكية العائلية.

