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 استخدام التقنيات الحديثة عن بعد  

 الملخص

 والخواص  الدولة  بين  التعاون   وضمان  تحفيز   هو  المختلط  االقتصاد  ذات  الشركات  إنشاء  وراء  من  المنشود  الهدف
 .الكفاءات بأفضل عامة نفعية مهام أداء بصدد

  بإدارة   لإلضطالع  هو  المختلط  االقتصاد  ذات  الشركات  إنشاء  من  األخر   الهدف  آخر،  جانب   ومن  جانب  من  هذا
  مرافق   على  تعمل  المختلط  االقتصاد  ذات  الشركات  كون   عليها   واإلشراف  الرقابة  وفرض  االقتصادي  العام  المرفق

 .حيوية اقتصادية ومشروعات
  مجموعة  اإلشكالية  هذه  تحت  وتندرج  المختلط،  االقتصاد  ذات  للشركات  القانوني  النظام  في  البحث  إشكالية  تكمن

 :كالتالي تتمثل والتي الفرعية التساؤالت من
  النسبة  هي  ما   الشركة؟  هذه  تتخذها  التي  القانوني  الشكل  هو  ما  المختلط؟  االقتصاد  ذات   الشركات  مفهوم  هو  ما

 تبرمها   التي  العقود  طبيعة  ماهي  المختلط؟  االقتصاد  صفة  الشركة  تتخذ  حتى   الدولة  فيها  تشارك  أن  يجب  التي
  مزاولتها   أثناء  تنشأ  قد  التي  الشركة  منازعات  في  النزع  في  المختص  القضاء  هو  ما  المختلط؟  االقتصاد  ذات  الشركات
  لحل  التجارية  الشركات  بشأن   م 2015  لسنة  2  رقم  االتحادي  القانون   يكفي  وال  العامة  القوانين  تكفي  فال لنشاطها؟
  .مفصل خاص  قانون  من بد ال بل الشركات  هذه عمل أثناء تثار  التي المسائل

 العربية  اإلمارات   دولة  في  المختلط  االقتصاد  ذات   للشركات   القانونية  الجوانب  عن  هذا  بحثي  في  تناولت  وعليه
 :كاالتي البحث بتقسيم وذلك المتحدة
  عن األول المبحث في تحدث حيث المختلط  االقتصاد ذات للشركات العامة األحكام عن األول الفصل في تناولت
  وطرق  األساسية العناصر  على الثاني المبحث في الضوء بتسليط قمت ثم المختلط االقتصاد ذات الشركات مفهوم
 .المختلط االقتصاد ذات  الشركات تكوين



 التكييف  عن خالله  من   وناقشت   المختلط  االقتصاد  ذات  للشركات   القانوني  تنظيم  بعنوان  كان  فقد  الثاني  الفصل  أما
  الشركات  تحكم  التي  القانونية  الضوابط  عن  تحدثت  كما  المختلط،  االقتصاد  ذات  الشركات  تبرمها  التي  للعقود  القانوني

 المرتبطة   القضائية  واألحكام  المختلط  االقتصاد  ذات  الشركات  عن  نماذج  عرض  طريق  عن  المختلط  االقتصاد  ذات
 .الثاني المبحث في بها
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