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 0202ركم )              ( لطىت  كاهىن 

 ظبي غير اإلاطلمين في إمارة أبىألحاهب في شأن ألاحىال الشخصيت ل

 

 ،ظبي أبى حاكمبً ساًد آل نهيان،  خليفتهحً 

 

فددشالاندإرالاد ددوظيالا  ـده الااالحددويالااا إدىرةالافددشالادرددوميالاالا1974(الالسدد  الا1القددونىرالام د الا بعد الاطػددعلالا  د الا

الاأبىؿبي،الاوتع يع ه،

 فشالانإرالاألاحىالالاالشخصه ،الاوتع يع ه،الا2005(الالس  الا28و   الاالقونىرالاط حوظيالام  الا 

الا

 ،الاوتع يع ه،1985(الالس  الا5و   الا ونىرالااإلاعورعتالااإلا نه ،الاالصوظمالابولقونىرالاط حوظيالام  الا 

الا

(الا10الصددددوظمالابولقددددونىرالاط حددددوظيالام دددد الا الا،اإلا نهدددد الاواليةوم دددد الاو  دددد الا ددددونىرالاؤلااملددددوتالافددددشالااإلاعددددورعت

 وتع يع ه،الا،1992لس  الا

الا

 وتع يع ه،الا،1992(الالس  الا11الصوظمالابولقونىرالاط حوظيالام  الا الا،و   الا ونىرالاؤلاجراءاتالااإلا نه 

الا

 بشإرالاظائريالاالقظوءالافشالادروميالاأبىؿبي،الاوتع يع ه،الا2006(الالس  الا23و   الاالقونىرالام  الا 

الا

 ،فشالانإرالاالإو بالاالع لالابإروميالاأبىؿبيالا2017(الالس  الا11م  الا و   الاالقونىرالا

الا

 رىافق الااملللسالا لهه،،الاوالاوب وًءالا   الاروالا رضالا   الااملللسالاالي فهذي

الا

 آلاحي: اللاهىن أصدرها 

 

 (2)اةة اإلا

 خعزيفاثال

 

فشالا ؼملهقالاأحإومالاهذاالاالقونىر،الايإىرالاللإلموتالاوالعملوماتالااليوله الااإلاعونةالااإلاملي  الا ر نالاكلالارنهو،الا

الايقيعالاسهوقالاال صالاخعفالاذلك:روالال الا
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الادروميالاأبىؿبي.الا:الاؤلارومي

الاحوك الاأبىؿبي.الا:الااا وك 

الاظائريالاالقظوءالادالاأبىؿبي.الا:الاال ائري

الامئيسالاظائريالاالقظوء.الا:الاالرئيس

الااإلاسلميرالافشالادروميالاأبىؿبي.الالألجونبالاغير ونىرالاألاحىالالاالشخصه الاالا:الاالقونىرالا

الا.ال ائرياإلاسلميرالافشالاالالألجونبالاغيررحكم الاألاحىالالاالشخصه الاالا:الاامل كم 

دددورالاأوالاالا:الاألاج بي ولددددهالارددددىػن،الاأوالارحددددلالاد وردددد ،الاأوالاالا،نثدددد أكددددلالاأج بدددديالاغيددددرالارسددددل ،الاذكددددراالاكد

الا.ؤلاروميرحلالا ملالافشالا

،الاوفددقالاأحإددومالا  دد الاسدد هلالااليإبهدد الامجددلالاوارددرأيالاأج  هدديرالاوغيددرالارسددلميرالاا تددرارالاالا:الاالزواجالااإلا نة

الاهذاالاالقونىر.

سدددددددددددددددددددددللالاالدددددددددددددددددددددزواجالا

الااإلا نة

قهدد الابددهالاسددللالاالالا:
ه
و يظددمنالاكوفدد الاالا قددىظالايواجالاألاجونددبالددذيالا مسددكهالاالدد ائريالاو 

الاأوالا ىاهقحوالاأرومالاال ائري.الادبرارحو قىظالايواجالاألاجونبالاالتيالايي الا

انهددددددوءالا قدددددد الاالددددددزواجالابددددددوجماظيالااإلا فددددددرظيالا يالارددددددنالاالددددددزوجيرالاظورالاحوجدددددد الاجاملددددددوتالاالا:الاالؼعق

الاالظرم.الا

 ربهددددد الاوم ويددددد الاألاب دددددوءالابعددددد الاطنفصدددددولالاحدددددقالاالىالددددد ينالافدددددشالارمومسددددد الاظومهددددد الافدددددشالاالا:الااا ظون الااإلاشترك 

بشدددإلالاروسددددووالاورشددددترءالاالاوحدددقالاألاب ددددوءالافددددشالا دددد مالاحرردددونه الارددددنالاأحدددد الاالىالدددد ينالا

الابس بالاالؼعق.

الابعد الاوفو دهالاأيالاجدزءالارنهدوفدشالابوليصرفالافشالاأرىالدهالاأوالامغمليهالا نالاألاج بيالادفصوحالاالا:الاالىصه 

الا.وفقالاأحإومالاهذاالاالقونىرالا

الا ىفرهالاال ائريالاللقهومالابوججراء.نمىذجالاالؼلبالارزظوجالااللغ الاالذيالاالا:الاال مىذج

 

 (0)اةة اإلا

 أهداف اللاهىن 

 

  حقهقالاروالاي ش:يه فالاهذاالاالقونىرالادل الا

الاالاالا.بو جونبألاحىالالاالشخصه الاااخوص الاللفصلالافشالار وي وتالاالاريؼىمي ىفيرالااله الا ظوئه الاررن الاوالا .1

الكفدددوءاتالاالىجحدددوتالاألاكجدددرالاجدددذبوالاللمىاهدددبالاوالاالادحددد يكىنهدددوالاالا  وفسددده هوالا وإلاهدددووالاالاردددوميؤلاالاتعز دددزالارإونددد الا .2

الاال شر  .

وفقدوالا فظدلالااإلامومسدوتالالألجوندبالا دونىرالارد نةالالي ـده الارسدوئلالاألاسدريالاالاأولالاالادصد امفدشالاالاردوميؤلاالام دوظيالا .3

 ال وله .
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ظدى هالالقدونىرالاريعدومفالا لهدهالاظولهدوالاو ر دبالالدهالاردنالاحهد الاالعقوفد الاوالعدوظاتالافدشالاخالاألاج بديكفول الاحقالا.الا4

الااللغ .والا

الافشالاحول الاانفصولالاألابى ن. حقهقالاوحموي الااإلاصواحالاالفظ  الاللؼفل،الاوالسهموالا.الا5

الاااخعفوتالاال و ة الا نالاالؼعق. قلهلالاالوشوحنالاوالا .4

 روالابع الاالؼعق.ررحل الاألامالافشالااا فوؾالا   الاظومالاألابالاوالا .5

 

 (3)اةة اإلا

 هطاق جطبيم اللاهىن 

 

ؼملددقالاامل كمدد الاهددذاالاالقددونىرالا  دد الاالارددو
ه
الا،الاوذلددكألاجونددبلدد الايؼلددبالاألاج بدديالا ؼملهددقالا ددونىرالاظوليدده،الا 

 ب.وإاملوتالاالنسوالىصويوالاالتركوتالاالؼعقالاوالاوالاييعلقالابمىاظالاالزواجالاوالافهم

 

 الفصل ألاول 

 الشواج اإلادوي

 

 (4)اةة اإلا

 شزوط اوعلاة الشواج اإلادوي

 

 : الشروغالااليولهلعق الاالزواجالااإلا نةالاأرالا يىافرالايشترغالا

الارددددنالاالددددزوجالاوالزوجدددد الاالاالابلددددى الا .1
ً
الا18 كددددع

ً
أيالاواهقدددد الاو ع ددددسالاالسددددنالابمىجددددبالاالا.  دددد الاألا ددددلالارهعظيدددد الا(الا ورددددو

  نالاال ول الاالتيالاينيميالااليهوالاكلالارنهموالابةنسييه.الامسمه الاصوظمي

أرالايعبددرالاكددعالاالددزوجيرالاصددراح الاأرددومالا وقدد يالااليىاهقددوتالا ددنالارىافقيددهالا  دد الاالددزواج،الاو دد مالاوجددىظالارددوالاالا .2

 يحىلالا ونىنوالاظورالاط ي اظالابرطوه.

  ى هعالاالزوجيرالا   الانمىذجالاطفصوح. .3

 أوالاألاخىال.الارنالاألاب وءالاأوالاألاحفوظالاأوالاألا مومبيرالاألاخىيالاأوالاأالالايإىرالاالزواجالا .4

 أيالانروغالاأخريالايص مالابهوالا رامالارنالامئيسالاال ائري. .5
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 (5) اإلااةة

 علد الشواج اإلادوي إحزاءاث

 

ردددنالاخدددعلالا قددد ي الاػلدددبالاالا،الددد ائريالااليىاهقدددوتالافدددشأردددومالا وقددد يالاالادجدددراءاتالايواجددده قددد الايةدددىيالالألج بددديالا .1

الا
ً
،الاوذلددكالابمرا ددويالاالشددروغالاوؤلاجددراءاتالاألاخددريالااإلا صددى الا ليهدددوالالحددذاالاالغددرضلل مددىذجالااإلاعدد الاالاوفقددو

 .ويعفةالاألاج بيالارنالا ق ي الانحوظيالاالفحصالاالؼبيالا مللالاالزواجفشالاهذاالاالقونىر.الا

إلاعدددددد الالددددددذلكالاأرددددددومالا وقدددددد يالااليىاهقددددددوتالايددددددي الادجددددددراءالاالددددددزواجالارددددددنالاخددددددعلالاتعمل دددددد الاالددددددزوجيرالالل مددددددىذجالاا .2

حقدددىقالاردددنالاالعقددد الاالابمدددوالاومظالابهدددذاالافهمدددوالابهنهمدددوالا دددي الاط يددد اظلدددزوجيرالاط فدددوقالا  ددد الاندددروغالاالعقددد الاوالالوالا

 الزوج الاخعلالافتريالاالزواجالاوحقىقالاروالابع الاالؼعق.الزوجالاوالا

ييظمنالانمىذجالا ق الاالزواجالادفصوحالاالزوجيرالا نالاوجىظالاأيالا ع د الايوجهد الاأخدريالاسدوبق الاييعيرالاأرالا .3

 الاالا ع  الايوجه الا وئم .الا يالارنهموالارعالابهورالا وم خالاو ىلالاالؼعق،الاوؤلا رامالابع مالاوجىظالاأي

 بقرامالارنالاالرئيسالاأوالارنالايفىطهالاال مىذجالااإلاعيم الالعق الاالزواجالااإلا نةالارزظوجالااللغ .يص مالا .4

بعددد الااليحقدددقالاردددنالا دددىافرالاكوفددد الاندددروغالا قددد الاالدددزواجالااإلاددد نة،الاو عددد الااسدددوهفوءالاؤلاجدددراءاتالااإلا صدددى الا .5

 ليهددوالافددشالاهددذهالااإلاددوظي،الايقددىمالا وقدد يالااليىاهقددوتالابوليصدد يقالا  دد الا قدد الاالددزواج،الاو ددي الا هدد هالافددشالاالسددللالا

 ض.اإلاع الالحذاالاالغرالا

 

 الفصل الثاوي

 no fault divorceالطالق 

 

 (6)اةة اإلا

 الطالق باإلراةة اإلاىفزةة

 

أرالايملددددد يالاأحددددد الاالدددددزوجيرالاأرددددومالاامل كمددددد الامغمليدددددهالافدددددشالاطنفصدددددولالاو ددددد مالا،الايكفددددةالاليى هدددددعالاالؼدددددعق

بهدددورالاالظدددرمالاأوالادلقدددوءالااللدددىمالا  ددد الاالاأوظورالااا وجددد الاليبريدددرالاذلددكالاالؼلدددبالاالا،طسدديمرامالافدددشالاالعع ددد الاالزوجهددد 

 الؼرفالاآلاخر.

 

 (7)اةة اإلا

 إحزاءاث الطالق

 

قالاال مدددىذجالااإلاعددد الاوفدددالا،الاوذلدددكرمالادظورالااا وجددد الاجاملدددوتالاالظدددالا،الؼدددعقالاػلدددبيةدددىيالا يالاردددنالاالدددزوجيرالا .1

 الا.امل كم الابع الاد عرالاالؼرفالاآلاخربحك الالؼعقالاا ي الا،الاوالابذلكالافشالاامل كم 
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ظورالااا وجدددد الالعدددددرضالاوالاالا، هدددد الاالددددد  ىيالاأرددددومالاامل كمدددد يددددي الا ى هددددعالاالؼددددعقالافددددشالاااللسددددد الاألاولدددد الارددددنالا .2

 ألاسري.القظه الا   الااليىجههالا

رددعالا دد مالاطخددعلالابو حإددومالااإلا صددى الا ليهددوالافددشالا ددونىرالاؤلاجددراءاتالااإلا نهدد ،الايصدد مالامئدديسالاالدد ائريالاأوالا .3

الابو ـه الادجراءاتالا ه الاومسىمالاالؼلبالااإلا صى الا لههالافشالاهذهالااإلاوظي.
ً
 رنالايفىطهالا راما

 

 (8)اةة اإلا

 اإلااليت اإلاترجبت على الطالقالطلباث 

 

الاحكددد الابول فقددد الاردددنصدددىلالا  ددد الاللزوجددد الا قددد ي الاػلدددبالاللمحكمددد الابعددد الاصددد ومالاحكددد الاالؼدددعقالال  

ػلملددددوتالاالحقدددد الاللؼددددعقالاأرددددومالاامل كمدددد الاوفقددددوالالل مددددىذجالااإلاعدددد الالددددذلكالاالاأيالادطددددوف و ددددي الا،الايوجحددددوالاالسددددوبق

فشالاحولالا  مالاط فوقالا   الانروغالاأوالاطدىابؽالا قر درالا لدكالاال فقد الاأوالاوالا،«نمىذجالاػلملوتالاروالابع الاالؼعق»

ر  دهالاللسدلؼ الااليق ير د الاللقوقد يالابعد الايخظدعالا ملدىلالاالؼلدبالاوالاالؼلملوتالااإلاوله الاألاخريالافدشالا قد الاالدزواج،الا

  قهه الاالعىارلالااليوله :

 الاالا.يز  الارق امالاال فق الابز وظيالا  ظالاس ىاتالاالزواج،الاوبحه الا  ظالاس ىاتالاالزواج .1

 .العكسالاص هحال فق الابونخفوضالاسنالاالزوج الاوالاالا خفعالا هم ،الابحه الا سنالاالزوج  .2

أحد الاخبدراءالاالابإ د اظهوذلدكالاوفقدوالاليقر درالاخبدريالاحسدو ةالايقدىمالا ول الاط يصوظي الالإلالارنالاالزوجير،الااا .3

 ظائريالاالقظوءالايي الان بهالارنالاامل كم الاليقهه الاالىطعالاط يصوظيالالإلالارنالاالزوجير.الا

 .الاالؼعقالادل فعلالاأظيالاالاأيا ترافهالاالاأوإالاااخؼالاأور يالارسوهم الاالزوجالافشالاالؼعقالا نالاػر قالاؤلاهمولالا .4

 تعى عالاأيالارنالاالزوجيرالالآلخرالا نالاأيالاطرمالاروظيالاأوالارع ىيالاا قالابهالابس بالاالؼعق. .5

 رنالاالزوجيرالارنالاجراءالا ى هعالاالؼعقالابوجماظيالااإلا فرظي.الاالاأياإلاوله الاالتيالاأصوبسالاألاطرامالا .6

اإلاشددددترك ،الاوذلددددكالا كفددددلالاألابالا الؼلهددددق(الارصددددوم االاو إددددولهاالاحظددددون الاألامالالألب ددددوءالاأا ددددوءالااا ظددددون الا .7

 لفتريالارؤ ي الاالالا يةوويالاسنييرالاوفقوالاإلاوالايسفرالا  هالا قر رالاااخبريالااا سو ة.

 رنالا  ره.الاألاب وءر يالااهيمومالاالزوج الابر وي الا .8

 .تسقؽالانفق الاالزوج الافشالاحول الايواجحوالارنالامجلالاآخرالا،فشالاكلالاطحىال .9

الا

الاليغيرالاؿروفالااا ول.والا
ً
  ةىيالا ق ي الاػلبالاج ي الاليع يلالاال فق الاكلالاس  الاأوالاوفقو
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 الفصل الثالث

 حضاهت ألابىاء 

 

 (9)اةة اإلا

 الحضاهت اإلاشتركت

 

حظون الاألاب وءالاحقالارشترءالاوروسووالالألبالاوألامالابع الاو ىلالاالؼعق،الاوهشالاكذلكالاحقالالألب دوءالافدشالا د مالا .1

الاذلددكالاحفوالاالا،مؤ دد الاطبددن الاألابددى نالاظورالاآلاخددرالابحددقالا ربهدد الاوالااسدديحىاذالاأحدد
ً
  دد الاالةدد  الاال فسدده الاالاوؿددو

    الاألاب وء.واا  الارنالاآاومالاالؼعقالاللمحظىرالا

ألاصدلالافدشالاحظدون الاألاب دوءالاهدىالااندتراءالاألابالاوألامالارعددوالافدشالارسدؤوله الا ربهد الاألاب دوءالابعد الاو دىلالاالؼددعق،الا .2

امل كم الا نالاحقهالافشالااا ظون الاأوالا قد ي الاػلدبالاللمحكمد الاالاأرومروالال الايؼلبالاأح هموالاالي ويلالاكيوب الا

فدشالااا ظدون الا يالاسد بالا قمللدهالاامل كمد الابعدزلالاالؼدرفالاآلاخدرالاردنالااا ظدون الااإلاشدترك الاوإسدقوغالاحقدهالا

رعددلالا ددىامضالاألاهلهدد الاأوالاخؼددىميالاانددتراءالاالشددخصالافددشالااا ظددون الاأوالا دد مالا هددومالااا وطددنالااإلاشددترءالا

 بمحوره.

يحدقالا يالارنهمدوالااليقد مالابؼلدبالا،الافشالاحول الااخيعفالاألابالاوألامالافشالاأيالاأررالارنالاأرىمالااا ظون الااإلاشدترك  .3

ػلددبالا دد خلالاامل كمدد الاللفصددلالافددشالاألارددرالالع تددراضالاأوالاالالحددذاالاالغددرضللمحكمدد الاوفددقالاال مددىذجالااإلاعدد الا

 الارحلالاااخعف.

 

 (22)اةة اإلا

 الخالفاث الىاججت عً الحضاهت اإلاشتركت

 

للمحكم الاالسدلؼ الااليق ير د الاليقر درالاردوالا دراهالار وسدملوالاإلاصد   الاامل ظدىرالاوذلدكالاب دوءالا  د الاػلدبالا

 أيالارنالاألابى نالابع الاو ىلالاالؼعق.

 

 الفصل الزابع

 والىصاًاالتركاث 

 

 (22)اةة اإلا

 ؤلارث جىسيع

 

الا.إلانالاأماظرنالاأرىالالارىجىظيالافشالاال ول الااا قالافشالا رءالاوصه الابإورلالاروالايملكالاألاج بيالاللمىمثالا .1
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وال صدداالاآلاخددرالايددىيلالاأوالاالزوجدد الاالافددشالاحولدد الا دد مالاوجددىظالاوصدده ،الافددإرالانصدداالاؤلامثالايددذهبالادلدد الاالددزوج .2

ف الاأيالاأػفدولالافدإرالافدشالاذلدكالابولوسوويالابيرالاألاب وءالاالالافدرقالا اإلايدراث،الابديرالاذكدرالاوأنثد .الاوإذاالالد الايكدنالاللميدى 

ف  الااإلايددى  دلدد الاأحدد هموالاحددولالا دد مالاوجددىظالاآلاخددر،الايددؤولالاال صدداالابولوسددوويالابهنهمددو،الاأوالاالايددؤولالاالدد الاوالدد ي 

أنددقوءهالاو ددىيلالاالادلدد اإلايددراثالايددؤولالاألابددى نالاوجددىظالاوفددشالاحددولالا دد مالاو ددؤولالاال صدداالاآلاخددرالادلدد الاأنددقوءه،الا

 الابيرالاذكرالاوأنث .الافشالاذلكالافرقالاالابولوسوويالاالبهنه الا

واجددبالاػلددبالا ؼملهددقالاالقددونىرالاالاألاج بددي يالارددنالاومادد الا(الارددنالاهددذهالااإلاددوظي،الا2اسدديا وءالارددنالاأحإددومالاالمل دد الا  .3

الا   الاالترك الااليؼملهقالا
ً
ليهوالافشالا ونىرالااإلاعورعتالااإلا نه ،الاوذلكالاروالالد الا ىجد الالألحإومالااإلا صى الا وفقو

الاوصه الارسلل الا   الاخعفالاذلك.

 

 (20)اةة اإلا

 وجىسيعها إحزاءاث فخح ملف التركت

 

لألجونددبالاغيددرالايصدد مالابقددرامالارددنالاالددرئيسالاأوالارددنالايفىطددهالاظلهددلالادمنددوظيالابشددإرالادجددراءاتالاالتركددوتالا

 اإلاسلمير.

  

 (23)اةة اإلا

 حسجيل وصاًا ألاحاهب

 

الابولد ائريالاو صدد ميدي الاتسددلهلالاوصدويوالاألاجونددبالافدشالاالسددللالااإلاعد الابددذلكالاوفقدوالاللجددراءاتالااإلاعمدىلالابهددوالا .1

 مئيسالاال ائريالاالقراماتالاوال لهلالاؤلامنوظيالالوسلهلالاو  فهذالاوصويوالاألاجونب.

تعمل دد الانمددىذجالاتسددلهلالاوصددويوالاغيددرالااإلاسددلميرالاأا ددوءالا ى هددعالا قدد الاالددزواجالالملهددورالاكهفهدد الا ىييددعالاالاللددزوجير .2

 .أيالارنهموالااإلاولالافشالاحول الاوفويالا

 

 الفصل الخامظ

 إثباث اليطب

 

 (24)اةة اإلا

 إثباث وطب اإلاىلىة

 

الاييظدمنالانددروغالابدولزواجالاأوالابدإ رامالاألابالاوألاميع دسالانسدبالاالؼفدلالا
ً
،الاو صدد مالامئديسالاالد ائريالا دراما

 وإجراءاتالااسيخراجالانحوظيالارهعظالاالؼفل.
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 الفصل الطاةص

 ألاحكام العامت

 

 (25)اةة اإلا

 اضخثىاء كضاًا ألاحىال الشخصيت لألحاهب 

 مً العزض على الخىحيه ألاضزي 

 

وتعددرضالاالابو جونددبالارددنالاالعددرضالا  دد الاالددورالااليىجهددهالاألاسددري،تسددوعج الا ظددويوالاالؼددعقالاااخوصدد الا

 رنالاااللس الاألاول .اا ك الاالامرملونريالا   الاامل كم الاجص ا

الا

 (26)اةة اإلا

 اإلاطاواة بين الزحل واإلازأة في الحلىق والىاحباث

 

يالابددددديرالااإلادددددرأيالاوالرجدددددلالافدددددشالااا قدددددىقالاوالىاجملدددددوتالاحإدددددومالاهدددددذاالاالقدددددونىرالااإلاسددددوواأيراعددددشالافدددددشالا ؼملهدددددقالا

 خو الافشالاألارىمالااليوله :يسريالاذلكالابىجهالاوالا

يعيدد الابشدددحوظيالااإلاددرأيالاألاج  هددد الاأرددومالاامل كمددد الارعلحدددوالاالا،إلاسدددووايالافددشالاالشدددحوظيالاأرددومالاامل كمددد االا،الشهههاةة .1

 رعلالانحوظيالاالرجلالاألاج بيالاظورالا فر  .

بةدنسالااإلاسووايالابيرالاالرجلالاواإلارأيالافشالا ىييعالاؤلامثالاحسبالاأحإدومالاهدذاالاالقدونىرالاظورالاط يد اظالاالا،ؤلارث .2

 الىامث.أوالاظينالاأوالاجنسه الا

 ى هددعالاالؼددعقالاػلددبالا  دد الاحدد الاسددىاءالاكددلالابإماظ ددهالااإلا فددرظيالاللددزوجالاوالزوجدد الاالا،الحههم فههي جىكيههع الطههالق .3

 ظورالاؤلاخعلالابحقى ح الااإلايعلق الابولؼعق.

فشالاحظون الاالؼفلالابشإلالارشترءالاحتد الابلىغدهالاالايوسوويالااإلارأيالاوالرجلالافشالااا قالا،الحضاهت اإلاشتركت .4

 طخيهوم.للؼفلالاحر  الايإىرالاع هوالا  وروالاوالاالا(16 سنالاالدالا

 

 (27)اةة اإلا

 ألاحىال الشخصيت لألحاهب غير اإلاطلمينمحكمت مخخصصت لىظز كضاًا 

 

،الاغيددددرالااإلاسددددلميرالاألاحددددىالالاالشخصدددده الالألجونددددبرالا ظددددويوالال ـددددالا نشددددإالافددددشالاؤلارددددوميالارحكمدددد الاريخصصدددد  .1

ب ـرالاكوف الاال  وويالااإلايعلق الابمسدوئلالاألاحدىالالاالشخصده الالألجوندبالاغيدرالااإلاسدلميرالاالدذينالاو خيصالا

الاالاالا.روميؤلاالا ور ،الاأوالارحلالا ملالافشالاأوالارحلالادلح الارىػن،الا
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غيددددرالاالا ةددددىيالاأرالايإددددىرالاالقوقدددد ي،الاوالافددددرظرددددنالا ددددوضالاالاهددددذهالااإلاددددوظيتشددددإلالاامل كمدددد الااإلا صددددى الا ليهددددوالافددددشالا .2

 رسل .

 الاالابولعربه الاوؤلانةليزي .الا،امل كم الارزظوج الااللغ  إىرالاكوف الانموذجالاوإجراءاتالا .3

 

 (28)اةة اإلا

الا

فهمددوالالدد الايددرظالابشددإنهالانددصالاخددو الافددشالاالا،وؤلارددوميتسددريالاالقددىانيرالاوالوشددريعوتالاالسددوم  الافددشالاال ولدد الا

 هذاالاالقونىر.

 

 (29)اةة اإلا

 إصدار اللىائح واللزاراث الخىفيذًت

الا

 الاالا.يص مالاالرئيسالااللىائحالاوالقراماتالاالعير الالي فهذالاهذاالاالقونىرالا

 

 (02)اةة اإلا

 ضزيان اللاهىن 

 

 ينشرالاهذاالاالقونىرالافشالااالر  يالاالرسمه الاويعملالابهالابع الانحرالارنالا وم خالانشره.

الا

الا

الا

الا

الا

الا

 بً ساًد آل نهيان خليفت

 ظبي حاكم أبى

 

 
 


