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املحتويات 

�صاحب ال�صمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )14( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم �لوقف و�لهبة يف �إمارة دبي.
- قانون رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن �إد�رة تركات غري �مل�شلمني وتنفيذ و�شاياهم يف �إمارة 

دبي.
- قانون رقم )16( ل�شنة 2017 ب�شاأن موؤ�ش�شة �شندوق �ملعرفة.

- قانون رقم )17( ل�شنة 2017 باإن�شاء مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ال�شت�شار�ت �لوقف 
و�لهبة.
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قانون رقم )14( ل�صنة 201٧
ب�صاأن

تنظيم الوقف والهبة يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بالقانون  �ل�شادر  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �ملدنية  �ملعامالت  قانون  على  �الطالع  بعد 
�الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985 وتعديالته،

وعلى قانون �الإثبات يف �ملعامالت �ملدنية و�لتجارية �ل�شادر بالقانون �الحتادي رقم )10( ل�شنة 
1992 وتعديالته،

وعلى قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية �ل�شادر بالقانون �الحتادي رقم )11( ل�شنة 1992 وتعديالته،
وعلى �لقانون �الحتادي رقم )28( ل�شنة 2005 يف �شاأن �الأحو�ل �ل�شخ�شية،

وعلى �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية،
وعلى �لقانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود �لدو�ئر �حلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن �إن�شاء موؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لق�شر،
وعلى �لقانون رقم )2( ل�شنة 2011 ب�شاأن د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي،

وعلى �لقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن �لر�شوم �لق�شائية يف حماكم دبي، 
وعلى �لقانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،

وعلى �لقانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن �ل�شلطة �لق�شائية يف �إمارة دبي،
�لوقف  ال�شت�شار�ت  �لعاملي  ر��شد  بن  مركز حممد  باإن�شاء   2017 ل�شنة   )17( رقم  �لقانون  وعلى 

و�لهبة،
وعلى مر�شوم تاأ�شي�س جمل�س �إد�رة �الأوقاف �جلعفرية �خلريية يف دبي ل�شنة 1971،

وعلى �ملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم جمع �لتربعات يف �إمارة دبي، 
�إمارة  �لدينية يف  و�الأن�شطة  �مل�شاجد  ب�شاأن  ل�شنة 2013  �لتنفيذي رقم )25(  �ملجل�س  وعلى قر�ر 

دبي، 
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ُن�صدر القانون التايل:
الف�صل الأول

ا�صم القانون والتعريفات واأهدافه ونطاق تطبيقه

ا�صم القانون
املادة )1(

ُي�شّمى هذ� �لقانون »قانون تنظيم الوقف والهبة يف اإمارة دبي رقم )14( ل�صنة 201٧«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 
: �إمارة دبي. �الإمارة 

: موؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لق�شر. �ملوؤ�ش�شة 
: مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ال�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة. �ملركز 

: حماكم دبي. �ملحكمة �ملخت�شة 
: �الأمو�ل و�الأ�شياء �لتي تعود ُملكّيتها �أو حق �لت�شرف بها للو�قف، وت�شمل دومنا  �مللك �ملوقوف 
ح�شر �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة و�الأ�شهم و�حل�ش�س و�ل�شند�ت و�الأور�ق 
�ملالية وحق �النتفاع و�الإجارة وغريها من �حلقوق �ل�شخ�شية و�لعينية و�ملعنوية 

�الأخرى �لتي يجوز وقفها.
: تعميم �ملنفعة مع �حلفاظ على �أ�شل �مللك �ملوقوف من �ل�شياع. �لوقف 

: من يحب�س �مللك �ملوقوف من خالل �لوقف بهدف ت�شييل منفعته لفائدة �أي فرد  �لو�قف 
�أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع.

: �أي فرد �أو فئة �أو جهة يتم تخ�شي�س �النتفاع بالوقف �أو عو�ئده ل�شاحلهم. �ملوقوف له 
: �ل�شخ�س �لطبيعي �أو �العتباري �لذي يتم �ختياره الإد�رة �لوقف. �لناظر 

: �لوثيقة �ل�شادرة عن �ملحكمة �ملخت�شة باإثبات �لوقف. �إ�شهاد �لوقف 
: �ل�شجل �لذي يتم �إن�شاوؤه لدى �ملوؤ�ش�شة، لت�شجيل �لوقف وفقًا الإ�شهاد �لوقف. �ل�شجل 
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: �شعار مينحه �ملركز لالأفر�د و�جلهات �لعامة و�خلا�شة �لتي لديها م�شاهمات  عالمة دبي للوقف 
جمتمعية تتعلق بالوقف.

قبل  من  ترخي�شها  يتم  �العتبارية،  بال�شخ�شية  تتمتع  ربحية،  غري  موؤ�ش�شة   : �ملوؤ�ش�شة �لوقفية 
�ملوؤ�ش�شة، يقت�شر متويلها على عو�ئد �لوقف، تعمل على ��شتغالل هذه �لعو�ئد 

�شة لها. لتمويل �لرب�مج و�ملُبادر�ت و�الأن�شطة �ملُخ�شّ
�ل�شارية  للت�شريعات  وفقًا  بها  �لتربع  يتم  �لتي  �ملنقولة  �ملنقولة وغري  �الأمو�ل   : �لهبة 

ل�شالح �أي فرد �أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع وفقًا الأحكام هذ� �لقانون.

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذ� �لقانون �إلى حتقيق ما يلي:
تفعيل روؤية �لدولة يف تر�شيخ قيم �لبذل و�لعطاء �الإن�شاين وتقدمي �خلري للجميع دون مقابل.   -1
�الأوقاف  لتنظيم  �ملُجتمعات  وحاجة  �لع�شر  ُمتطلبات  مع  يتالءم  �شامل  قانوين  �إطار  و�شع    -2

و�لهبات، و�إد�رتها، وت�شغيلها، وحمايتها.
زة للعمل �خلريي و�ملُ�شاهمة �ملُجتمعّية، يف جماالت �لتعليم و�ل�شحة و�لثقافة  توفري بيئة حُمفِّ   -3

و�لفنون و�لبيئة و�لريا�شة و�لتكافل �الجتماعي وغريها.
و�حتياجات  �ملجتمعات  وحاجة  تتنا�شب  ُمبتكرة  ُمبادر�ت  �شمن  و�لهبات،  �الأوقاف  ت�شجيع    -4

�الأفر�د و�لفئات �ملُختلفة.
حتديد دور �جلهات �ملعنّية، وكذلك حتديد �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �ملُتعّلقة باالأوقاف و�لهبات،    -5
�الأْولى  و�مل�شاريع  و�ملُبادر�ت  و�جلهات  و�لفئات  لالأفر�د  وتوجيهها  وتنميتها،  و�إد�رتها، 

بالرعاية.
تنويع �أ�شكال وم�شارف �الأوقاف و�لهبات، من خالل �نتهاج �الأ�شاليب �لتقليدية و�ملُبتكرة.   -6

و�شع نظام حوكمة و��شح للموؤ�ش�شات �لوقفية �لتي يتم �إن�شاوؤها يف �الإمارة.   -7

نطاق التطبيق
املادة )4(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على:
كافة �الأوقاف �لقائمة يف �الإمارة وقت �لعمل باأحكام هذ� �لقانون، �أو تلك �لتي يتم تاأ�شي�شها    -1

Issue 423 Pages New.indd   7 11/2/17   10:39 AM



العدد )423( - ال�صنة )٥1( - 18 �صفر  143٩هـ - املوافق ٧ نوفمرب 201٧م 8 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

بعد ذلك، �شو�ًء من قبل �مل�شلمني �أو غري �مل�شلمني.
كافة �لهبات �لتي يتم تقدميها يف �الإمارة وفقًا الأحكام هذ� �لقانون و�لت�شريعات �ل�شارية.   -2

الف�صل الثاين
اأحكام الوقف

اإن�صاء الوقف وُحّجيته
املادة )٥(

ينعقد �لوقف باإر�دة �لو�قف �ملُعتربة قانونًا مبوجب �إ�شهاد �لوقف، و�ملُقّيد يف �ل�شجل. �أ-  
يجب �أن يت�شمن �إ�شهاد �لوقف بيان �إر�دة �لو�قف بحب�س �أ�شل �مللك �ملوقوف وتعميم منفعته  ب-  
دها، وكافة البيانات املتعلقة بالواقف وامللك املوقوف واملوقوف  ملن يختاره وبال�شروط التي ُيحدِّ

له و�لناظر، باالإ�شافة �إلى ُمّدة �لوقف.
يتمتع �إ�شهاد �لوقف باحُلّجية �ملُطلقة على �لكافة، مبا يف ذلك �لو�قف وخلفه �لعام و�خلا�س. ج-  

يجوز �إثبات �لوقف �لذي مت �إن�شاوؤه قبل �لعمل بهذ� �لقانون بجميع و�شائل �الإثبات. د-  
يبُطل كل وقف يتم �إن�شاوؤه خالفًا الأحكام هذ� �لقانون، وال ُيرتِّب هذ� �لوقف �أي �أثر قانوين. هـ-  

اأنواع الوقف
املادة )٦(

يتنّوع �لوقف بح�شب �ملوقوف له �إلى ما يلي: �أ-  
من  غريهم  �أو  �أوالده  �أو  نف�شه  على  �لو�قف  يوِقُفه  ما  وهو  )�الأهلي(،  �لذري  �لوقف    -1

�الأ�شخا�س �ملُعّينني بذو�تهم �أو �أو�شافهم، �شو�ًء من �الأقارب �أو غريهم.
�س ريعه لعموم �لنا�س �أو جلهة �أو ُمبادرة �أو م�شروع ُمعنّي. �لوقف �خلريي، وهو ما ُيخ�شّ   -2

�شت منفعته للذرية ولعموم �لرب. �لوقف �ملُ�شرتك، وهو ما ُخ�شِّ   -3
يتنّوع �لوقف بح�شب ُمّدته �إلى ما يلي:  ب-  

�لوقف �لد�ئم، وهو ما ال يكون له ُمّدة حُمّددة.   -1
د له �لو�قف ُمّدة حُمّددة �أو طبقة ُمعّينة من ُذّريته. �لوقف �ملُوؤّقت، وهو ما ُيحدِّ   -2

يتنّوع �لوقف بح�شب نطاقه �إلى ما يلي: ج-  
�لوقف لغر�س حُمّدد، وهو ما يوِقُفه �لو�قف على غر�س حُمّدد.   -1
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�لوقف لعموم �لرب، وهو ما يوِقُفه �لو�قف لتحقيق عدة �أغر��س، �أو عموم �أعمال �خلري    -2
و�لرب.

ُمّدة الوقف
املادة )٧(

دها �لو�قف يف �إ�شهاد �لوقف، ويجب �أال تقل هذه �ملُّدة  يكون �لوقف ُموؤّقتًا وفقًا للُمّدة �لتي ُيحدِّ �أ-  
عن �شنة و�حدة.

يكون �لوقف ُموؤّبدً� يف �الأحو�ل �لتالية: ب-  
ًا �شريحًا باأّنه ُموؤّبد. 1- �إذ� ت�شّمن �إ�شهاد �لوقف ن�شّ

2- وقف �مل�شجد.
3- وقف �ملقربة.

4- �لوقف �لذي مل يت�شمن �إ�شهاد �لوقف �ل�شادر به على ُمّدة حُمّددة.

قبول الوقف
املادة )8(

رًا اأو حمجورًا عليه قبل  ُي�شرتط ل�شحة الوقف قبول املوقوف له املُعينّ بذاته، فاإذا كان قا�شِ اأ-  
عنه ولّيه �أو و�شّيه.

�شدور  ر  ُيت�شونّ ال  اأو  دة  حُمدنّ غري  جهة  كان  اإذا  له  املوقوف  قبول  الوقف  ل�شحة  ُي�شرتط  ال  ب-  
�لقبول منه.

اال�شرتاط يف الوقف
املادة )٩(

ح اأن يكون ُمعلنّقًا على �شرط، اإال اإذا  ح الوقف ُمنجزًا اأو ُم�شافًا اإلى ما بعد املوت، كما ي�شِ ي�شِ اأ-  
كان هذا ال�شرط حمظورًا، فاإذا اقرتن الوقف ب�شرط حمظور، �شح الوقف وَبُطل ال�شرط.

�شرط الواقف كن�ص ال�شارع فيما ال ُيخالف اأحكام هذا القانون، ويتم تف�شري اإرادة الواقف  ب-  
د �لو�قف. وفقًا لداللة �الألفاظ ومقا�شِ
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الرجوع يف الوقف وتعديله
املادة )10(

اإذا ا�شرتط الواقف لنف�شه ذلك يف اإ�شهاد الوقف، فاإننّه يجوز له الرجوع يف وقفه اأثناء حياته،  اأ-  
ل يف �إ�شهاد �لوقف، ويجوز للو�قف �أن ُي�شيف �شروطًا جديدة للوقف �أو  كما يجوز له �أن ُيعدِّ
�أمكن  ُكّلما  ل بع�شًا منها، فاإذ� تعار�س �شرطان �شحيحان وجب �جلمع بينهما  ُيعدِّ �أو  ُيلغي 

ر. ذلك واإال ُعِمل بال�شرط املُتاأخنّ
يتم �إثبات �لرجوع عن �لوقف �أو تعديل �أي من �شروطه مبوجب �شند كتابي يتم توثيقه لدى  ب-  

�ملحكمة �ملخت�شة، وُيقّيد يف �ل�شجل.

�شروط الواقف
املادة )11(

ُي�شرتط يف الواقف حتى يكون وقفه �شحيحًا ما يلي:
�أن يكون كامل �الأهلية، غري حمظور عليه �لتربع.   -1

�أن يكون مالكًا للمال �ملُر�د وقفه، �أو له حق �لت�شّرف فيه قانونًا.   -2
�أال يكون مدينًا بدين �شابق على �لوقف ُم�شتغرقًا جلميع �أمو�له �أو ال يفي ما تبّقى من ماله بعد    -3

�لوقف ل�شد�د �لدين، ما مل ُيِجز �لد�ئن �لوقف.
اأال تكون �شروط الواقف اأو الغر�ص من الوقف فرارًا من دين اأو �شفعة اأو حتاُياًل على اأحكام    -4

�الإرث، �أو فيه ُمالفة للت�شريعات �ل�شارية �أو �لنظام �لعام و�الآد�ب �لعامة.

�شروط امللك املوقوف
املادة )12(

ُي�شرتط يف امللك املوقوف ما يلي:
�أال يكون مما تكون منفعته بتلفه.   -1

�أن يكون مما ُيباح �النتفاع به قانونًا.   -2
�أن يكون مملوكًا للو�قف �أو له حق �لت�شّرف به قانونًا، وغري ممنوع من �لت�شّرف فيه.   -3

�أال يكون مرهونًا.   -4
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�شروط املوقوف له
املادة )13(

ُي�شرتط يف املوقوف له ما يلي:
للو�قف  ويكون  �لفقر�ء،  ُمعّينًا يف  له  �ملوقوف  �عُترِب  �لو�قف  ُيعّينه  فاإذ� مل  ُمعّينًا،  يكون  �أن    -1
�إلى حني موته تعيني موقوف له �آخر، فاإذ� مات ومل ُيعّينه ��شتمر �شرف عو�ئد �لوقف على 

�لفقر�ء.
�أن يكون �لوقف للموقوف له فيه م�شلحة م�شروعة.   -2

�أن يكون موجودً�، �أو حُمتمل �لوجود يف �ملُ�شتقبل، ويجوز للو�قف حال حياته �أن ينقل عو�ئد    -3
�لوقف من موقوف له �إلى �آخر.

�أن يكون مما يجوز قانونًا �لوقف مل�شلحته.   -4
�أال تتعار�س م�شلحة �ملوقوف له مع �مل�شلحة �لعامة.   -5

زيادة عوائد الوقف عن حاجة املوقوف له
املادة )14(

�إذ� ز�دت عو�ئد �لوقف عن حاجة �ملوقوف له، فيكون للو�قف يف حياته تعيني موقوف له ثاٍن، فاإذ� 
ورثة  �حلالة  وُيقّدم يف هذه  ثاٍن،  له  موقوف  على  �لناظر  باإ�شر�ف  �لزيادة  ُت�شرف  �لو�قف  مات 

�ملوقوف له وورثة �لو�قف �إن حتققت فيهم غاية �لو�قف من �لوقف.

لزوم الوقف
املادة )1٥(

لكافة  وُمرّتبًا  فُيعترب �شحيحًا،  �لقانون  �ملُبنّي يف هذ�  �لنحو  ُم�شتوفيًا �شروطه على  �لوقف  �إذ� مت 
�لناقلة  �أنو�ع �لت�شّرفات  باأي نوع من  ُمّدة �لوقف  �آثاره، وال يجوز �لت�شّرف بامللك �ملوقوف طيلة 

للملكية �أو �ملُقّيدة لالنتفاع بعو�ئده، كالبيع �أو �لرهن �أو �لهبة.

اآثار الوقف
املادة )1٦(

ترتّتب �آثار �لوقف �عتبارً� من تاريخ قيده يف �ل�شجل، وال يجوز قيد �لوقف يف �ل�شجل �إال بعد  �أ-  
�إ�شد�ر �إ�شهاد �لوقف.
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يرتتب على قيد �لوقف يف �ل�شجل ما يلي: ب-  
�كت�شاب �لوقف �ل�شخ�شية �العتبارية و�ال�شتقالل �ملايل و�الإد�ري، وحق �لتقا�شي بهذه    -1

�ل�شفة.
�نتقال ملكية �مللك �ملوقوف وحيازته �إلى �لوقف.   -2

اإعمال �شروط الواقف.   -3
�كت�شاب �لوقف �حُلّجية جتاه �لكافة.   -4

تعيني الناظر
املادة )1٧(

يجب �أن يكون لكل وقف ناظر. �أ-  
يتم تعيني �لناظر من قبل �لو�قف �أو حتديد طريقة تعيينه مبوجب �إ�شهاد �لوقف. ب-  

يجوز �أن يكون �لناظر هو �لو�قف، كما يجوز �أن يكون �شخ�شًا طبيعيًا �أو �عتباريًا و�حدً� �أو  ج-  
�أكرث.

تعيينه مبوجب  ُيحّدد طريقة  �أو مل  �لوقف،  �إ�شهاد  �لو�قف يف  قبل  �لناظر من  ُيعنينَّ  �إذ� مل  د-  
�إ�شهاد �لوقف، فتتوّلى �ملوؤ�ش�شة م�شوؤولية �لقيام باأعمال �لنظارة.

�شروط الناظر
املادة )18(

ُي�شرتط يف الناظر ما يلي: اأ-  
�أن يكون كامل �الأهلية.   -1

ّلة بال�شرف �أو �الأمانة،  �أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك، غري حمكوم عليه يف جرمية ُمِ   -2
ما مل يكن قد ُرّد �إليه �عتباره.

اأن يكون قادرًا على اإدارة الوقف وفقًا ل�شروط الواقف.   -3
دها الواقف. اأي �شروط اأخرى ُيحدنّ   -4

االعتباري  ال�شخ�ص  على  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  املُ�شار  ال�شروط  تطبيق  يتم  ب-  
بالقدر �لذي تتنا�شب فيه مع طبيعة هذ� �ل�شخ�س.
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التزامات الناظر
املادة )1٩(

يجب على �لناظر �اللتز�م مبا يلي:
�شروط الواقف زمانًا ومكانًا.   -1

�إ�شالح �مللك �ملوقوف و�ملُحافظة  وُيعترب  �ملُحافظة على �مللك �ملوقوف من �لهالك و�لتلف،    -2
عليه ُمقّدمًا على �شرف عو�ئده على �ملوقوف له.

�إد�رة �لوقف، و�ملُحافظة عليه وتوزيع منافعه على ُم�شتِحّقيه، وفقًا ملا هو من�شو�س عليه يف    -3
�إ�شهاد �لوقف وهذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملوؤ�ش�شة.

�حلر�س على بذل �لعناية �لالزمة الإمناء �مللك �ملوقوف و��شتثماره بنف�شه �أو �أن يعهد �إلى �أي    -4
�شخ�س �آخر من ذوي �خلربة و�الخت�شا�س بذلك.

عدم �لت�شّرف بامللك �ملوقوف ت�شّرفًا ناقاًل للملكية �أو برتتيب رهن عليه �إال �إذ� كانت هناك    -5
�ملخت�شة على  �ملحكمة  �أو  �لو�قف  مو�فقة  وبعد �حل�شول على  عليه،  �ملُحافظة  م�شلحة يف 

ذلك، و�إال �عُترِب �لت�شّرف باطاًل.
��شتغالل �مللك �ملوقوف و�إد�رته و��شتعماله فيما �أُِعّد له.   -6

عدم تاأجري �مللك �ملوقوف �أو ��شتغالله باأقل من �أجر �ملثل �أو عو�ئده.   -7
و�إعد�د  و�إعد�د �حل�شاب �خلتامي يف نهاية كل �شنة مالّية،  للوقف،  �ل�شنوّية  �ملُو�زنة  �إعد�د    -8
�ل�شجالت �ملُحا�شبّية و�ملُ�شتند�ت �ملالّية و�الحتفاظ بها، ورفع �لتقارير �ملالّية �لالزمة بحالة 
للموؤ�ش�شة، بح�شب �الأحو�ل، وفقًا الإ�شهاد  �أو  �لوقف  �إ�شهاد  �أو من يختاره يف  للو�قف  �لوقف 

�لوقف و�لقو�عد و�الإجر�ء�ت �لتي تعتمدها �ملوؤ�ش�شة يف هذ� �ل�شاأن.
�إيد�ع عو�ئد �لوقف يف ح�شاب باأحد �مل�شارف �ملُرّخ�شة يف �لدولة با�شم �لوقف.   -9
�شرف عو�ئد �لوقف يف م�شارفه وفق ما ��شرتطه �لو�قف وما تقت�شيه �مل�شلحة.   -10
�أد�ء �اللتز�مات �لو�جبة على �لوقف من ديون و��شتحقاقات يف حدود �مل�شلحة.   -11

فات التي ن�صنّ عليها الواقف يف اإ�شهاد الوقف متى كان اال�شرتاط �شحيحًا. ُمبا�شرة الت�شرنّ   -12

حقوق الناظر
املادة )20(

يكون للناظر �إد�رة �لوقف على �لنحو �لذي ير�ه ُمنا�شبًا، على �أال تتعار�س �إد�رته للوقف مع  �أ-  
�شروط الواقف واأحكام هذا القانون والقواعد واالإجراءات التي ت�شعها املوؤ�ش�شة.
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ده �لو�قف، فاإذ�  عًا، ي�شتحق �لو�قف �أجر �لنظارة نظري �أتعابه، وفقًا ملا ُيحدِّ ما مل يكن ُمتربِّ ب-  
دها، كان للموؤ�ش�شة حتديد هذه �الأتعاب وفقًا لل�شو�بط �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن. مل ُيحدِّ

م�صوؤولية الناظر
املادة )21(

ُيعترب �لناظر �أمينًا على �لوقف ومُمّثاًل له �أمام �لغري، وال ُيقبل قوله يف �ل�شرف على �شوؤون �لوقف 
�أو على �ملوقوف له �إال ب�شند عد� ما جرى �لُعرف على عدم �أخذ �شند به، كما يكون �لناظر م�شوؤواًل 

عما ين�شاأ عن تق�شريه �جل�شيم �أو تعّديه �أو �إهماله نحو �لوقف وعو�ئده.

ا�صتثمار الوقف وا�صتبداله
املادة )22(

يجوز للناظر ��شتثمار �الأمو�ل �ملُحتجزة ل�شالح �لوقف �إلى �أن يحني وقت �لعمارة. �أ-  
�شمانًا  �لوقف  رهن  له  يجوز  ال  �أّنه  �إال  و�إ�شالحه،  �لوقف  الإعمار  �القرت��س  للناظر  يجوز  ب-  

ل�شد�د �لدين. 
�إذ� مل تكن عو�ئد �لوقف كافية الإ�شالح ما تلف من �مللك �ملوقوف، فيجوز للناظر بيع بع�شه  ج-  
�آخر، وذلك مبو�فقة  وقٍف  �إذ� مل يكن هناك فائ�س من عو�ئد  �الآخر منه  �لبع�س  الإ�شالح 

�لو�قف �أو �ملحكمة �ملخت�شة.
�لعني  قيمة  لزمه �شمان  و�إال  عليه،  كان  ما  �إلى  �إعادته  فعليه  ُجزئّيًا  �أو  ُكّليًا  وقفًا  من هدم  د-  

و�شمان �ل�شرر، ومن �أتلف �لوقف ُكّليًا �أو ُجزئّيًا لزمه �ل�شمان مثليًا �أو قيمًة.
يجوز للواقف ا�شرتاط تغيري الوقف اأو ا�شتبداله. هـ-  

يجوز ��شتبد�ل �لوقف �إذ� كان منقواًل �إذ� مل توجد جهة ُتنِفق عليه، وُخ�ِشي عليه من �لهالك  و-  
�أو تعّطلت منافعه، و�شار ال ُينتفع به فيما ُحِب�س الأجله، و�إذ� بيع ُجِعل ثمنه يف مثله �إن �أمكن.

�أن  يُعد �شاحلًا لالنتفاع به، على  �إذ� خِرب ومل  �إذ� كان عقارً� و��شتبد�له  �لوقف  يجوز بيع  ز-  
ُيجعل ثمنه يف مثله.

يجوز للناظر باإذن من �لو�قف �أو �ملحكمة �ملخت�شة �شر�ء �أعيان جديدة مبال �لبدل حتل حمل  ح-  
�الأعيان �ملُ�شتبدلة �أو ��شتثمارها يف وجه من وجوه �ال�شتثمار �جلائزة �شرعًا، و�شرف غالته 

يف م�شارف �لوقف �الأ�شلي.
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التنازل اأو التوكيل بالنظارة
املادة )23(

ال يجوز للناظر �لتنازل عن �لنظارة لغريه، وال يجوز له توكيل �لغري بها �إال �إذ� �شمح له �لو�قف �أو 
�ملوؤ�ش�شة بذلك.

عزل الناظر
املادة )24(

�إذ� كان ُمعّينًا منه، ويجوز للمحكمة �ملخت�شة عزل �لناظر �ملُعنّي من  يجوز للو�قف عزل �لناظر 
�لو�قف عند �لنظر يف ت�شّرفاته �أو �لنظر يف �لدعوى �ملُتعّلقة بالوقف �إذ� ثُبت �إخالله بو�جباته.

اإخالل الناظر بواجباته
املادة )2٥(

يجوز للو�قف �أو �ملوؤ�ش�شة، بح�شب �الأحو�ل، �تخاذ �أي من �لتد�بري �لتالية بحق �لناظر:
وقفه عن �لعمل وتعيني ناظر �آخر مكانه، يف حال تكر�ر تاأّخره يف تقدمي �ملُو�زنات �ل�شنوّية    -1
للوقف و�حل�شابات �خلتامية و�ملُ�شتند�ت �ملُوؤّيدة لعملية حت�شيل عو�ئد �لوقف و�ل�شرف منه.
حرمانه من �أجرة �لنظارة �شو�ًء ب�شكل ُكّلي �أو ُجزئي �إذ� كانت نظارته باأجر، يف حال �إهماله    -2

�أو تق�شريه يف نظارة �لوقف.
عزله يف حال ثبوت تعّديه على �مللك �ملوقوف، �أو �إهماله �أو تق�شريه يف نظارة �لوقف.   -3

�لرجوع عليه باأي تعوي�شات يف حال ت�شّببه يف �إتالف �مللك �ملوقوف �أو �الإ�شر�ر به.   -4
بامللك  �مل�شا�س  �شاأنه  �رتكابه الأي فعل من  �ملخت�شة يف حال  �لق�شائية  �إلى �جلهات  �إحالته    -5

�ملوقوف �أو عو�ئده باأي �شكل من �الأ�شكال.

نظارة املوؤ�ص�صة
املادة )2٦(

تكون �ملوؤ�ش�شة هي �لناظر على �لوقف �إذ� مل ُيعنّي �لو�قف ناظرً� عليه، �أو يف حال خلو �لوقف من 
دها جمل�س �إد�رتها من �لعو�ئد �ل�شنوّية  �لنظارة، وتتقا�شى �ملوؤ�ش�شة نظري �إد�رتها للوقف ن�شبة ُيحدِّ

للوقف.
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وفاة الواقف
املادة )2٧(

النظارة حال حياته، فعلى ورثته تعيي ناظر جديد، وقيد  لنف�شه  الذي ا�شرتط  الواقف  اإذا تويف 
ذلك يف �ل�شجل خالل )30( ثالثني يومًا من وفاة �لو�قف، و�إال فاإن �ملوؤ�ش�شة هي �لتي تتولى نظارة 

�لوقف.

تقرير الوقف
املادة )28(

دها تقريرً� دوريًا ُموؤّيدً� باملُ�شتند�ت  على �لناظر �أن ُيقّدم �إلى �ملوؤ�ش�شة ويف �ملو�عيد �لتي حُتدِّ �أ-  
عن حال �لوقف، و�لعو�ئد �لتي قام بتوزيعها على �ملوقوف له، و�لعو�ئد �ملوجودة يف �حل�شاب 
و�أي  و�شيانته،  �لوقف  حفظ  يف  �إجر�وؤها  مت  �لتي  و�مل�شروفات  بالوقف،  �خلا�س  �مل�شريف 

بيانات �أخرى تطلبها �ملوؤ�ش�شة.
م للناظر �جلديد تقريرً� ختاميًا عن كل ما يتعلق بالوقف،  على �لناظر �ل�شابق للوقف �أن ُيقدِّ ب-  
و�أعيان  �أمو�ل  من  يده  حتت  ما  ُي�شّلمه  و�أن  �ملوؤ�ش�شة،  دها  حُتدِّ �لتي  �لبيانات  فيه  حًا  ُمو�شّ
وُم�شتند�ت ووثائق تتعّلق بالوقف، خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ �نتهاء نظارته، وُيعترب 

�لناظر �ل�شابق حار�شًا على �لوقف حلني �إمتام ت�شليمه للناظر �جلديد.

عقوبة تبديد اأموال الوقف
املادة )2٩(

قيامه  يثبت  �لذي  �لناظر  ُيعاقب  �آخر،  ت�شريع  �أي  �أ�شد ين�س عليها  باأي عقوبة  �الإخالل  مع عدم 
�ملُقّررة  بالتز�ماته وم�شوؤولّياته  �إخالله  �أو  بهما  �ل�شرر  �إحلاق  �أو  �أو عو�ئده  �ملوقوف  �مللك  بتبديد 
مبوجب هذ� �لقانون �أو �إ�شهاد �لوقف �أو �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملوؤ�ش�شة باحلب�س ُمّدة ال تقل عن 
�شنة وبغر�مة ال تقل عن )50.000( خم�شني �ألف درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، و�إلز�ِمه بالرد 

�إن كان له ُمقت�شى.
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الف�صل الثالث
اأحكام خا�صة بالوقف

الوقف الذري )الأهلي(
املادة )30(

وتن�ُشر  ُم�شتِحّقوها،  ُيعلم  ب�شجالتها وال  �ملُقّيدة  �لذرية )�الأهلية(  �الأوقاف  �ملوؤ�ش�شة بح�شر  تقوم 
يومًا،  �شتني   )60( ملُّدة  مبقّرها  ق  ُتل�شِ كما  �النت�شار،  و��شعتي  يومّيتني  ب�شحيفتني  بياناتها  كافة 
ومبقار مر�كز �ل�شرطة �لتي توجد بدو�ئرها �أعيان �لوقف، ولذوي �ل�شاأن �ملُطالبة مُب�شتحّقاتهم يف 
عو�ئد هذ� �لوقف خالل �شنتني من تاريخ �لن�شر، و�إال �عُترِب ن�شيب ُكل من مل ُيطاِلب مُب�شتحّقاته 
وقفًا يوؤول ريعه الأعمال �خلري، وعلى �ملوؤ�ش�شة �أن ترد �أ�شل �لوقف دون عو�ئده عن �لفرتة �ل�شابقة 

الأ�شحابه �حلقيقيني �أو ورثتهم عند ظهورهم يف �أي وقت.

ا�صتحقاق املوقوف له
املادة )31(

ده الواقف، وذلك بح�شب طبيعة امللك  يجب اأن ُتنَفق عوائد الوقف على املوقوف له الذي ُيحدِّ اأ-  
�ملوقوف، وعلى �لنحو �ملن�شو�س عليه يف �إ�شهاد �لوقف �أو هذ� �لقانون.

تتعّلق حقوق �ملوقوف له يف �مللك �ملوقوف بعو�ِئده ولي�س بعينه. ب-  
يجوز ��شتعمال عو�ئد �لوقف �خلريي يف م�شارف مل ترد يف �إ�شهاد �لوقف �إن كان يف ذلك  ج-  
منفعة لعموم �لنا�س، �شريطة مو�فقة �لو�قف �إذ� كان على قيد �حلياة، �أو مو�فقة �ملوؤ�ش�شة 

على ذلك يف حال وفاته.
فاقة،  �لر�بعة من  �لدرجة  �أقاربه حتى  �أو  �أو زوجه  �أو فروعه  �لو�قف  �أ�شول  �أحد  �إذ� عانى  د-  
�لتي  �الأ�شا�شّية وباحلدود  �لوقف �خلريي ما يفي بحاجاته  للُمحتاج منهم من ريع  ُي�شرف 

حُتّددها �ملوؤ�ش�شة.
ة �خلريّية يف �لوقف �مل�شرتك �أو  يجوز للناظر �أن ي�شرف من عو�ئد �لوقف �خلريي �أو �حل�شّ هـ-  
�أن ي�شتخدم �أعيانه للتخفيف من �آثار �لكو�رث �لعامة بناًء على مو�فقة �لو�قف �إذ� كان على 

قيد �حلياة، �أو مو�فقة �ملوؤ�ش�شة �إذ� مل يكن �لو�قف حّيًا. 
ُيوّجه �إلى عموم �خلري عو�ئد �لوقف يف �حلاالت �لتالية: و-  

د �لو�قف م�شرفًا له. �لوقف �لذي مل ُيحدِّ   -1

Issue 423 Pages New.indd   17 11/2/17   10:39 AM



العدد )423( - ال�صنة )٥1( - 18 �صفر  143٩هـ - املوافق ٧ نوفمرب 201٧م 18 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

�لوقف �لذي يتعّذر معرفة م�شارفه.   -2
�لوقف �لذي ال ُيعرف له ُم�شتِحق �أو ز�ل �ملوقوف له.   -3

�لوقف �لذي يرّده �ملوقوف له.   -4
�إ�شهاد �لوقف على توزيع �حل�ش�س، فاإن �لعو�ئد  �إذ� كان �لوقف م�شرتكًا ومل يرد ن�س يف  ز-  

ُتق�ّشم ُمنا�شفًة بني �مل�شتحقني من �الأفر�د و�أوجه �لرب.
د �لو�قف  يكون �النتفاع بعو�ئد �لوقف �لذري )�الأهلي( ُم�شاو�ًة بني �لذكور و�الإناث، ما مل ُيحدِّ ح-  

يف �إ�شهاد �لوقف ن�شيبًا ُمتلفًا يف �لق�شمة.
ي، اأو ُحِرم من الوقف،  اإذا كان الوقف الذري )االأهلي( ُمرتنّب الطبقات، ومات اأحد املُ�شتحقنّ ط-  
فاإننّه يلزم اتباع �شرط الواقف اإن وِجد فيما يخ�ص ن�شيبه واإال كان ن�شيبه لفرعه، فاإن مل 
يوجد له فرع كان ن�شيبه مِلَن يف طبقته، فاإن مل يوجد اأحد يف طبقته، كان ن�شيبه للطبقة التي 
تليها، فاإذ� �أ�شيف مولود لهذه �لطبقة عاد ��شتحقاق �لطبقة له �عتبارً� من تاريخ مولده، ويف 

حال فناء ُذّرية �لو�قف يوؤول �النتفاع بامللك �ملوقوف للموؤ�ش�شة ال�شتخد�مه لعموم �لرب.
ينتهي �لوقف �لذري )�الأهلي( غري �لطبقي بانقر��س �ملوقوف له، ما مل ين�س �إ�شهاد �لوقف  ي-  

على غري ذلك.
يوؤول �النتفاع بامللك �ملوقوف �إلى ورثة �ملوقوف له بعد وفاته، ما مل ين�س �إ�شهاد �لوقف على  ك-  
غري ذلك، فاإذ� �نقطع ن�شل �ملوقوف له، يرجع �مللك �ملوقوف للو�قف �أو لورثته من بعده، فاإن 

مل يوجد �أي منهم يوؤول �مللك �ملوقوف للموؤ�ش�شة ال�شتخد�مه لعموم �لرب.

احلرمان من ال�صتحقاق
املادة )32(

ُيحَرم املوقوف له من ا�شتحقاقه لعوائد الوقف اإذا قتل عمدًا واأدين بحكم ق�شائي بات الواقف اأو 
ن يتلّقى منه �ال�شتحقاق �أو �شو�ه من �ملُ�شتحّقني �أو �أي �شخ�س �آخر ُي�شاهم موته يف زيادة مقد�ر  مِمّ
ر �حلرمان من �ال�شتحقاق يف هذه �حلالة  ُيوؤثِّ �لوقف، وال  لعو�ئد  له  ��شتحقاق �ملوقوف  �أو تعجيل 
ن مل ي�شرتكو� معه يف �لقتل �إذ� كانو� من �ملُ�شتحّقني لهذه  ��شتحقاق ُذّرية �لقاتل لعو�ئد �لوقف مِمّ

�لعو�ئد.
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تقادم ال�صتحقاق
املادة )33(

ال ُت�شمع عند �الإنكار وعدم قيام �لُعذر �ل�شرعي �لدعوى �ملُتعّلقة باال�شتحقاق يف عو�ئد �لوقف �إذ� 
مل ُيبا�ِشر �شاحب �مل�شلحة �إجر�ء�ت �إقامتها قبل مرور �شنتني من وقت علمه باال�شتحقاق �أو عدمه.

ق�صمة امللك املوقوف وفرزه ورهنه واحلجز عليه
املادة )34(

ال يجوز ق�شمة �مللك �ملوقوف بني �ملوقوف لهم وال فرزه بينهم، كما ال يجوز لهم �لت�شّرف فيه  �أ-  
�أو رهنه، كما ال يجوز �لتنفيذ عليه �أو ترتيب �أي حق عيني �أ�شلي �أو تبعي مل�شلحة �لغري عليه، 

ويبُطل ُكل ت�شّرف يف هذ� �ل�شاأن، �إال يف �حُلدود �لتي ير�ُشمها �لقانون.
ال يدُخل �مللك �ملوقوف يف تفلي�شة �لو�قف �أو �ملوقوف له، وال يجوز حجزه للوفاء بدين ُم�شتحق  ب-  

على �أي منهما.
ال يجوز �لتعّدي على �مللك �ملوقوف �أو ُم�شادرته، كما ال يجوز ��شتمالكه �إال يف ُحدود �لقانون،  ج-  
ن�شل  �نقطاع  �أو  لهم  �ملوقوف  زو�ل  �إال يف حال  �أو على عو�ِئِده  �ليد عليه  كما ال يجوز و�شع 

�لو�قف، ويف هذه �حلالة يوؤول �مللك �ملوقوف للموؤ�ش�شة ال�شتخد�مه لعموم �لرب.

امتيازات الوقف اخلريي وامل�شرتك
املادة )3٥(

ة �خلريّية من �لوقف �مل�شرتك مبا تتمتع به �الأمو�ل �لعامة  تتمّتع ديون �لوقف �خلريي و�حل�شّ �أ-  
من �متياز على �أمو�ل �ملدينني، ويتم حت�شيلها بالطرق �ملُقّررة لتح�شيل �الأمو�ل �لعامة.

ة �خلريّية من �لوقف �مل�شرتك من �ل�شر�ئب و�لر�شوم �أيًا كان  ُيعفى �لوقف �خلريي و�حل�شّ ب-  
نوعها، مبا يف ذلك ر�شوم �لتقا�شي.

ة �خلريّية من �لوقف  يف تطبيق �أحكام �لت�شريعات �جلز�ئّية، ُيعترب �لوقف �خلريي و�حل�شّ ج-  
�أو  �لورقّية  ووثائقها  ودفاترها  و�شجالتها  �أور�قها  وتكون  �لعاّمة،  �الأمو�ل  ُحكم  �مل�شرتك يف 
�ملُوّظفني  ُحكم  به يف  و�لعاملني  �لوقف  ناظر  ويكون  �لر�شمية،  �الأور�ق  ُحكم  �الإلكرتونّية يف 

�لُعموميني.

Issue 423 Pages New.indd   19 11/2/17   10:39 AM



العدد )423( - ال�صنة )٥1( - 18 �صفر  143٩هـ - املوافق ٧ نوفمرب 201٧م 20 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

الف�صل الرابع
انتهاء الوقف

حالت انتهاء الوقف
املادة )3٦(

مع ُمر�عاة �أحكام هذ� �لقانون، ينتهي �لوقف يف �أي من �حلاالت �لتالية:
�نتهاء ُمّدة �لوقف �ملُحّددة يف �إ�شهاد �لوقف.   -1

حتّقق �لغر�س �ملُحّدد للوقف يف �إ�شهاد �لوقف.   -2
�نقطاع �ملوقوف لهم.   -3

رجوع �لو�قف عن وقفه.   -4
هالك �مللك �ملوقوف، وعدم ��شتبد�له.   -5

�إذ� كان �لوقف باطاًل، ويتم �إثبات هذه �حلالة بحكم ق�شائي قطعي.   -6

اآثار انتهاء الوقف
املادة )3٧(

ر �نتهاء �لوقف على �حلقوق �لتي تكون قد ترّتبت للغري على �لوقف يف �لفرتة �ل�شابقة  ال ُيوؤثِّ �أ-  
على �نتهائه �إذ� كان �لغري ح�شن �لّنية.

�إذ� �نتهى �لوقف، �آل �مللك �ملوقوف للو�قف �إن كان حيًا، ولورثته بعد وفاة �لو�قف، و�إذ� �نقطع  ب-  
ن�شل �لو�قف �أو مل يبق له �أو لورثته وريثًا، �آل �مللك �ملوقوف للموؤ�ش�شة ال�شتخد�مه لعموم �لرب.

الف�شل اخلام�س
عالمة دبي للوقف

منح عالمة دبي للوقف
املادة )38(

لديها  يوجد  �لتي  ة  و�خلا�شّ �لعاّمة  و�جلهات  �الأفر�د  �إلى  للوقف  دبي  عالمة  منح  للمركز  يكون 
ُمبادر�ت �أو م�شاريع �أو ُم�شاهمات ُم�شتد�مة تتعّلق بالوقف، ويتم منح هذه �لعالمة وفقًا لل�شو�بط 

و�ملعايري �ملُعتمدة لدى �ملركز يف هذ� �ل�شاأن.
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مزايا منح عالمة دبي للوقف
املادة )3٩(

�لو�شائل  كافة  يف  �لعالمة  هذه  ��شتخد�م  للوقف  دبي  عالمة  على  �حلا�شلة  للجهة  يجوز  �أ-  
�لت�شويقية لتعريف �جلمهور بجهودها �ملُجتمعّية.

ُتعترب عالمة دبي للوقف ميزة ُتتيح للجهة �حلا�شلة عليها �الأف�شلّية يف �ملُ�شرتيات �حلكومية،  ب-  
وعلى �جلهات �حلكومية يف �الإمارة �أن تاأخذ عالمة دبي للوقف كمعيار �إ�شايف عند �ختيار 

�ملُتعاقدين معها، �شريطة �أال يتعار�س ذلك مع بقّية �ملعايري �ملُتعّلقة بال�شعر و�جلودة.

التزامات اجلهة احلا�صلة على عالمة دبي للوقف
املادة )40(

تلتزم �جلهة �حلا�شلة على عالمة دبي للوقف بتقدمي تقرير �شنوي للمركز عن �الأن�شطة �لتي  �أ-  
ح�شلت مبوجبها على هذه �لعالمة، على �أن يحتوي هذ� �لتقرير �لبيانات �لتي يطلبها �ملركز.
تلتزم �جلهة �حلا�شلة على عالمة دبي للوقف باإيقاف ��شتخد�م هذه �لعالمة، يف حال قيام  ب-  
�ملركز ب�شحبها منها، ويتم �شحب هذه �لعالمة وفقًا لل�شو�بط �لتي يعتمدها �ملركز يف هذ� 

�ل�شاأن، وبخالف ذلك فاإّنه يكون للجهة �ملخت�شة برتخي�س تلك �جلهة �إلغاء ترخي�شها.

الف�صل ال�صاد�ص
املوؤ�ص�صات الوقفية

ترخي�ص املوؤ�ص�صات الوقفية
املادة )41(

تتولى �ملوؤ�ش�شة ترخي�س �ملوؤ�ش�شة �لوقفية بالتن�شيق مع �ملركز. �أ-  
تتمتع �ملوؤ�ش�شة �لوقفية بال�شخ�شّية �العتبارية و�ال�شتقالل �ملايل و�الإد�ري على نحو مُيّكنها  ب-  

من حتقيق �لغايات �لتي مت تاأ�شي�شها الأجلها.

تنظيم عمل املوؤ�ص�صات الوقفية
املادة )42(

ت�شع �ملوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع �ملركز �الأنظمة �لتالية:
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نظام ترخي�س �ملوؤ�ش�شات �لوقفية، ُمت�شّمنًا �لقو�عد �ملو�شوعّية و�الإجر�ئّية �لالزمة لرتخي�س    -1
هذه �ملوؤ�ش�شات.

نظام حوكمة �ملوؤ�ش�شات �لوقفية، حُتّدد فيه �آلية عمل هذه �ملوؤ�ش�شات و�إد�رتها و�لتز�ماتها،    -2
والتدابري الواجب اتخاذها بحق املُخالف ل�شروط ترخي�شها والتزاماتها.

الرقابة على املوؤ�ص�صات الوقفية
املادة )43(

بحق  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  عليها،  و�لرقابة  �لوقفية  �ملوؤ�ش�شات  على  �الإ�شر�ف  �ملوؤ�ش�شة  تتولى 
�ملُخالف منها، وفقًا لالأنظمة �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن.

الف�صل ال�صابع
الهبة

اأحكام الهبة
املادة )44(

ُتطبنّق يف كل ما يتعلق باأركان الهبة و�شروط نفاذها واآثارها بالن�شبة للواهب واملوهوب له والرجوع 
عنها و�نتهائها �أحكام �لقانون �الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985 �ملُ�شار �إليه.

تخ�صي�ص املال املوهوب
املادة )4٥(

ده املوؤ�ش�شة بالتن�شيق  يتم تخ�شي�ص املال املوهوب وفقًا ل�شروط الواهب اإن وجدت، اأو وفقًا ملا حُتدنّ
مع �ملركز يف هذ� �ل�شاأن.

تطبيق اأحكام الوقف على الهبة
املادة )4٦(

ُتطّبق �أحكام �لوقف �لو�ردة يف هذ� �لقانون على �لهبة بالقدر �لذي ال تتعار�س فيه مع طبيعتها، 
ومع �أحكام �لقانون �الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985 �ملُ�شار �إليه.

Issue 423 Pages New.indd   22 11/2/17   10:39 AM



العدد )423( - ال�صنة )٥1( - 18 �صفر  143٩هـ - املوافق ٧ نوفمرب 201٧م 23 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

وقف امل�صاجد ونظارتها
املادة )4٧(

ا ورد يف هذ� �لقانون، ُير�عى بالن�شبة لوقف �مل�شاجد ونظارتها ما يلي:  على �لرغم مِمّ
ُيقّيد وقف �مل�شجد با�شم د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي، وحتت �إد�رتها ونظارتها.   -1
�شة  يتوّلى جمل�س �إد�رة �الأوقاف �جلعفرّية �خلريّية يف دبي نظارة �الأوقاف �جلعفرّية �ملُخ�شّ   -2

للطائفة ودور �لعبادة و�ملاآمت �حل�شينّية و�إد�رتها.

الف�صل الثامن
اأحكام ختامّية

الأ�صول الفقهية
املادة )48(

يرجع فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون، �إلى �لت�شريعات �ل�شارية يف �لدولة، ُثّم �إلى 
ُثّم  ُثّم مذهب �الإمام �ل�شافعي  �أحمد بن حنبل  ُثّم مذهب �الإمام  �مل�شهور يف مذهب �الإمام مالك 

مذهب �الإمام �أبي حنيفة، ُثّم قو�ِعد �لعدل و�الإن�شاف.

جمع التربعات
املادة )4٩(

ال تِخل �أحكام هذ� �لقانون باأحكام �ملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 �ملُ�شار �إليه، يف ُكل ما يتعّلق بجمع 
�لترّبعات يف �الإمارة.

توفيق الأو�صاع
املادة )٥0(

و�أحكامه،  يتفق  مبا  �أو�شاعهم  توفيق  �لقانون،  بهذ�  �لعمل  قبل  �ملُن�شاأة  �الأوقاف  ُنّظار  على  يجب 
خالل �شنة و�حدة من تاريخ �لعمل به، مبا يف ذلك:

�إ�شد�ر �إ�شهاد �لوقف، وقيده يف �ل�شجل.   -1
تقدمي كافة �ملعلومات �لتي تطلبها �ملوؤ�ش�شة عن �لوقف.   -2
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م�صوؤولية اجلهات احلكومية
املادة )٥1(

على كافة �جلهات �حلكومية يف �الإمارة �لعمل على ما يلي:
تقدمي �لدعم �لالزم للمركز و�ملوؤ�ش�شة لتمكينهما من تطبيق �أحكام هذ� �لقانون.   -1
ة باالأمالك �ملوقوفة مبا يّتفق و�أحكام هذ� �لقانون. تعديل �شجالت �ملُلكّية �خلا�شّ   -2

الوقف يف مركز دبي املايل العاملي
املادة )٥2(

ال حتول �أحكام هذ� �لقانون دون تطبيق �أحكام �لوقف �ملعمول بها لدى مركز دبي �ملايل �لعاملي �أو 
�خت�شا�س حماكمه ب�شاأن �الأوقاف �لتي يتم ت�شجيلها د�خله.

اإ�صدار القرارات التنفيذية
املادة )٥3(

�إد�رة �ملوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع �ملركز �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون،  ُي�شدر جمل�س 
وُتن�شر يف �جلريدة �لر�شمية حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )٥4(

ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

الن�صر وال�صريان
املادة )٥٥(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 18 �أكتوبر 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قانون رقم )1٥( ل�صنة 201٧
ب�صاأن

اإدارة تركات غري امل�شلمني وتنفيذ و�شاياهم يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بالقانون  �ل�شادر  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �ملدنية  �ملعامالت  قانون  على  �الطالع  بعد 
�الحتادي رقم )5( ل�شنة 1985 وتعديالته،

وعلى قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية �ل�شادر بالقانون �الحتادي رقم )11( ل�شنة 1992 وتعديالته، 
وعلى �لقانون �الحتادي رقم )28( ل�شنة 2005 يف �شاأن �الأحو�ل �ل�شخ�شية،

وعلى �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن �ل�شركات �لتجارية، 
وعلى �لقانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن �إن�شاء جمل�س تنفيذي الإمارة دبي،

وعلى �لقانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )6( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�شاأن �لت�شجيل �لعقاري يف �إمارة دبي،

وعلى �لقانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن �ل�شلطة �لق�شائية يف �إمارة دبي، 

ُن�صدر القانون التايل:
الف�صل الأول

الت�صمية والتعريفات ونطاق التطبيق والأحكام التمهيدية

ا�صم القانون
املادة )1(

»قانون اإدارة تركات غري امل�شلمني وتنفيذ و�شاياهم يف اإمارة دبي رقم  ُي�شّمى هذ� �لقانون 
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)1٥( ل�صنة 201٧«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 
: �إمارة دبي. �الإمارة 

: �شاحب �ل�شمو حاكم دبي. �حلاكم 
: حكومة دبي. �حلكومة 

: مركز دبي �ملايل �لعاملي. �ملركز 
: حماكم دبي �أو حماكم �ملركز، بح�شب �الأحو�ل. �ملحكمة �ملخت�شة 

: رئي�س حماكم دبي �أو رئي�س حماكم �ملركز، بح�شب �الأحو�ل. �لرئي�س 
: �إف�شاح �ملو�شي عن �إر�دته بالت�شّرف يف �أمو�له �أو �أي جزء منها ت�شّرفًا ُم�شافًا  �لو�شية 

�إلى ما بعد �ملوت.
: كل ما يرتكه �ملُتوّفى من �أمو�ل وحقوق عينّية �أو معنوّية.   �لرتكة 

: �ل�شخ�س �لطبيعي �أو �العتباري �لذي ُيعّينه �ملو�شي لتنفيذ �لو�شية �شو�ًء بوثيقة  ذ �لو�شية  ُمنفِّ
ة. �لو�شية ذ�تها �أو بوثيقة ُم�شتِقّلة، �أو من يتم تعيينه من �ملحكمة �ملُخت�شّ

: �ل�شخ�س �لطبيعي �أو �العتباري �لذي يتولى �إد�رة �لرتكة حتت �إ�شر�ف �ملحكمة  ُمدير �لرتكة 
ة. �ملُخت�شّ

: �شجل �لو�شايا و�لرتكات لغري �مل�شلمني �ملُن�شاأ يف حماكم دبي، و�شجل ت�شجيل  �ل�شجل 
�لو�شايا �ملن�شاأ يف حماكم �ملركز. 

نطاق التطبيق
املادة )3(

ُتّطبق �أحكام هذ� �لقانون على كافة �لو�شايا و�لرتكات �خلا�شة بغري �ملُ�شِلمني يف �الإمارة، مبا فيها 
مركز دبي �ملايل �لعاملي.
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القانون الواجب التطبيق
املادة )4(

لغري  و�لو�شايا  �لرتكات  على  ُيطّبق  �لقانون،  هذ�  يف  خا�س  ن�س  ب�شاأنه  يرد  ما  با�شتثناء  �أ-  
�مل�شلمني �لقانون �لذي ُت�شري �إليه قو�ِعد �الإ�شناد �ملن�شو�س عليها يف �لت�شريعات �ل�شارية. 

على �لرغم مما ورد يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ُتطّبق �لت�شريعات �ل�شارية يف �الإمارة يف  ب-  
�أي من �حلاالت �لتالية:

�إذ� كان �الإرث �أو �لو�شية يتعّلقان بعقار موجود فيها.    -1
حتديد ما �إذ� كان �ملال عقارً� �أو منقواًل.   -2

�أو  �لعام  للنظام  ُماِلفًا  �لتطبيق،  و�جب  �الأجنبي  �لقانون  يف  �لو�رد  �لن�س  كان  �إذ�    -3
�الآد�ب �لعامة.

�إذ� �ختار �ملو�شي تطبيق قانون �لدولة على �لو�شية.   -4
يف حال تعّدد جن�شية �ملو�شي، فاإنه ُيعتد بجن�شيته �لتي ��شتند �إليها عند ت�شجيل و�شّيته، ويف  ج-  

دها، فاإّنه ُيعتد بجن�شية �لدولة �لتي ُيقيم فيها �أو يّتخذها مقرً� الأعماِله.  حال مل ُيحدِّ

احلقوق املُتعّلقة بالو�شية والرتكة
املادة )٥(

بعد  �إال  �أمو�ل �لرتكة،  توزيع  �أو  �لو�شّية  تنفيذ  يتم  �الإرث، ومع ذلك ال  ُمقّدمة على  �لو�شّية  تكون 
�لوفاء مبا يلي ووفقًا للرتتيب �لتايل:

نفقات جتهيز �ملُتوفى.   -1
م�شروفات �إد�رة �لرتكة وتنفيذ �لو�شية.   -2

�أجور ُمنّفذ �لو�شية وُمدير �لرتكة.   -3
�لديون �ملُ�شتحّقة على �لرتكة، وفقًا ملر�تب �المتياز �ملن�شو�س عليها يف �لت�شريعات �ل�شارية.   -4

الف�صل الثاين
الو�صية

�صجل الو�صايا
املادة )٦(

ُين�شاأ يف كل من حماكم دبي وحماكم �ملركز، �شجل ُتقّيد فيه و�شايا غري �مل�شلمني ُي�شّمى بـ  �أ-  

Issue 423 Pages New.indd   27 11/2/17   10:39 AM



العدد )423( - ال�صنة )٥1( - 18 �صفر  143٩هـ - املوافق ٧ نوفمرب 201٧م 28 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

»�شجل و�شايا غري �مل�شلمني«.
ُيحّدد �شكل �ل�شجل وبياناته، و�إجر�ء�ت و�شو�بط �لقيد فيه بقر�ٍر ُي�شِدره �لرئي�س.  ب-  

انعقاد الو�صية
املادة )٧(

تنعقد �لو�شية بالكتابة، �أو بالعبار�ت �ل�شفوّية �لد�لة على ذلك، وباالإ�شارة �ملفهومة �إذ� كان �ملو�شي 
فئة  �أو  ُم�شتِكن،  حمل  �أو  حي  ُمعنّي،  غري  �أو  ُمعنّي  ل�شخ�س  تكون  �أن  ويجوز  �لكتابة،  عن  عاجزً� 
حم�شورة �أو غري حم�شورة، �أو لوجوه �لرِب، و�أن ترد ب�شيغة ُمطلقة �أو ُمقّيدة �أو ُم�شافة �أو ُمعّلقة 

ة اأموال الرتكة اأو جزء منها.  على �شرط اأو ُمقينّدة به، كما يجوز اأن تِرد الو�شية على كافنّ

�شروط القيد يف ال�شجل
املادة )8(

ُي�شرتط لقيد الو�شية يف ال�شجل ما يلي:
�أن يكون �ملو�شي من غري �مل�شلمني.   -1

ر فيها �شروط �شحة الو�شية املن�شو�ص عليها يف هذا القانون. اأن تتوفنّ   -2
�أن تت�شّمن �لو�شية تعيني منفذ للو�شية، وبيان كيفية �لت�شرف يف �ملال �ملو�شى به.    -3

�أن تكون �لو�شية موّقعة من �ملو�شي، �أو حتمل ختمه �أو ب�شمته عليها بح�شور �شاهدين.   -4
�أال يرد يف متنها حمو �أو ك�شط �أو ح�شر �أو �إ�شافة.   -5

�أن يكون قد مت ت�شديد كافة �لر�شوم �ملُقّررة مبوجب �لت�شريعات �ل�شارية يف �الإمارة.   -6

�شروط �شحة الو�شية
املادة )٩(

ُي�شرتط ل�شحة الو�شية ما يلي:  اأ-  
جو�ز متلك �أو �نتفاع �ملو�شى له باملال �ملو�شى به.    -1

�أن يكون �ملو�شي كامل �الأهلية، و�أال يقل عمره عن )21( �شنة ميالدية.    -2
�أال يكون �ملو�شي حمجورً� عليه ل�شفه �أو لغفلة، ما مل تكن �لو�شية لوجوه �لرب، و�أن يح�شل    -3

�لقّيم على مو�فقة �ملحكمة �ملخت�شة على ذلك. 
�أال يكون �ملو�شي ممنوعًا من �لت�شرف يف �أمو�له، �أو ُم�شهرً� الإفال�شه �أو �إع�شاره.     -4
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�أن يكون �ملال �ملو�شى به مملوكًا للمو�شي.   -5
�أن تكون �لو�شية قابلة للتنفيذ.   -6

توّفر م�شروعية �ملو�شى به حماًل و�شببًا.   -7
�لوفاة، وجتوز  للتعيني عند  �أو قاباًل  �ملقد�ر  وُمعنّي  �لوجود  �ملو�شى به حُمّقق  �أن يكون    -8

�لو�شية يف �الأمو�ل �ملُ�شتقبلية، �إن كانت قابلة للتحقق.
�أال تت�شمن ما ُيخاِلف �لنظام �لعام �أو �الآد�ب �لعامة.   -9

ة. لكل ذي م�شلحة طلب تف�شري �لو�شّية �أو �لطعن يف �شحتها �أمام �ملحكمة �ملُخت�شّ ب-  
ح  وت�شِ ال�شرط  يبُطل  العامة،  االآداب  اأو  العام  النظام  ُيخاِلف  �شرط  بالو�شية  اقرتن  اإذا  ج-  

�لو�شّية.

انق�صاء الو�صية
املادة )10(

تنق�شي �لو�شية يف �أي من �حلاالت �لتالية:
عدول �ملو�شي عنها، على �أن يتم قيد هذ� �لعدول يف �ل�شجل.   -1

قيد و�شّية جديدة تتعار�س مع �لو�شّية �الأولى.   -2
�لت�شّرف يف �ملال �ملو�شى به ت�شّرفًا ناقاًل للملكية.   -3

د �لو�شية بدياًل له. وفاة �ملو�شى له حال حياة �ملو�شي، ما مل حُتدِّ   -4
هالك �ملال �ملو�شى به، �أو ثبوت ��شتحقاقه للغري بحكم ق�شائي بات، �أو ثبوت عدم قابلّيته    -5

لنقل �مللكية.
�إفال�س �ملو�شي حال حياته �أو ��شتغر�ق ديون �لرتكة للمال �ملو�شى به.   -6

رد �لو�شية من �ملو�شى له �أو ولّيه.   -7
قتل �ملو�شى له للمو�شي، �شو�ًء كان �ملو�شى له فاعاًل �أ�شليًا �أم �شريكًا، �أم ُمت�شّببًا، �شريطة �أن    -8

يكون قد �شدر بحقه حكم بات باالإد�نة.

تعّدد الو�صايا
املادة )11(

يف حال تعّدد �لو�شايا، فاإّنه ُيعتد بالو�شية �ملُقّيدة يف �ل�شجل، وبح�شب �أقدمّية ت�شجيلها. �أ-  
�إذ� مل تكن �أي من �لو�شايا �ملُتعّددة ُم�شّجلة فُتعترب جميعها و�شّية و�حدة، ويف حال �لتعار�س،  ب-  
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ة. ُتنّفذ �لو�شّية �لتي ي�شُدر بها ُحكم من �ملحكمة �ملُخت�شّ

قبول الو�صية ورّدها
املادة )12(

للمو�شى له بعد وفاة �ملو�شي، قبول �لو�شية �أو رّدها ُكّليًا �أو ُجزئيًا، خالل )60( �شتني يومًا  �أ-  
من تاريخ �إخطاره بها، على �أن ُير�عى يف هذ� �ل�شاأن ما يلي: 

�إذ� كان �ملو�شى له قا�شرً� �أو حماًل ُم�شتِكنًا �أو حمجورً� عليه، فيكون �لقبول �أو �لرد من    -1
�لقّيم ومبو�فقة �ملحكمة �ملخت�شة.

�إذ� كانت �لو�شية الأي من �جلهات �لعامة �أو �خلا�شة، فيكون �لقبول �أو �لرد ممن مُيّثلها    -2
قانونًا.

�إذ� مات �ملو�شى له قبل �أن ي�شدر عنه قبول �أو رد، �نتقل حق �لقبول و�لرد �إلى ورثته، فاإن مل  ب-  
يكن له و�رث �نق�شت �لو�شية. 

�إذ� كانت �لو�شية ل�شخ�س غري ُمعنّي، فال حتتاج �إلى قبول وال ُتردُّ ِبردِّ �أحد. ج-  

الو�صية املُحّملة باحلقوق
املادة )13(

ينتقل �ملال �ملو�شى به للمو�شى له حُمّماًل باحلقوق و�اللتز�مات �ملرُتّتبة على هذ� �ملال، فاإن رف�س 
�ملو�شى له �لوفاء باحلقوق و�اللتز�مات، �شقط حقه يف �لو�شية. 

�شروط ُمنّفذ الو�شية
املادة )14(

ذ الو�شية، ما يلي: ُي�شرتط اأن تتوفر يف ُمنفنّ اأ-  
�أن يكون كامل �الأهلية.    -1

ّلة بال�شرف �أو �الأمانة، ما مل يكن قد ُرّد  �أال يكون حمكومًا عليه يف جناية �أو جرمية ُمِ   -2
�إليه �عتباره.

�أال يكون ُم�شهرً� �إفال�شه �أو �إع�شاره، ما مل يكن قد ُرّد �إليه �عتباره.   -3
�أن ي�شدر منه قبواًل بتنفيذ �لو�شية.    -4

�أال يكون له م�شلحة يف �أمو�ل �لو�شية.   -5
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للرتتيب  وفقًا  لها،  ُمنّفذ  تعيني  ة  �ملُخت�شّ �ملحكمة  تتولى  للو�شية،  ُمنّفذ  يف حال عدم وجود  ب-  
�لتايل:

��شم �ملُنّفذ �لبديل �لذي يرد ��شمه يف �لو�شية.   -1
من يختاره �ملو�شى له �أو ولّيه.   -2

من ُتعّينه �ملحكمة �ملخت�شة.   -3

مهام و�صالحّيات منفذ الو�صية
املادة )1٥(

يتولى منفذ �لو�شية حتت �إ�شر�ف �ملحكمة �ملخت�شة، �ملهام و�ل�شالحّيات �لتالية:
ح�شر �ملال �ملو�شى به وت�شّلمه وحيازته وحت�شيل حقوقه و�تخاذ ما يلزم للُمحافظة عليه،    -1
مبا يف ذلك ت�شليمه ليد �أمينة، و�إقامة �لدعاوى، وُماطبة �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية 

فيما يتعلق بتنفيذ �لو�شية، ومتثيل �ملو�شى له يف �لدعاوى �ملُتعّلقة بها.
هذه  قيمة  حتديد  بعد  وذلك  به،  �ملو�شى  �ملال  من  له  للمو�شى  �ل�شرورية  �لنفقات  �شرف    -2

�لنفقات من �ملحكمة �ملخت�شة. 
دعوة �لد�ئنني و�أ�شحاب �حلقوق �إذ� كانت �لو�شية حُمّملة بحقوق للتقدم مُبطالباتهم خالل    -3
)90( ت�شعني يومًا من تاريخ �الإعالن بالن�شر يف �شحيفتني يوميتني حمّليتني ت�شدر �إحد�هما 

باللغة �الإجنليزية. 
�لوفاء بااللتز�مات �ملرُتّتبة على �لو�شية و�إجر�ء �لت�شوية ب�شاأنها، بعد �حل�شول على مو�فقة    -4

خّطية من �ملحكمة �ملخت�شة. 
�تخاذ ما يلزم الإد�رة �ملال �ملو�شى به و��شتثماره، مبا يف ذلك تاأجريه �أو رهنه، �شو�ًء بنف�شه    -5
مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  وذلك  باال�شتثمار،  �شة  ُمتخ�شّ جهات  مع  �لتعاقد  خالل  من  �أو 

ة. �ملحكمة �ملُخت�شّ
توكيل �ملُحامني و�ال�شتعانة بذوي �خلربة و�الخت�شا�س للقيام باملهام و�ل�شالحيات �ملنوطة    -6
به، ودفع �أتعابهم و�أجورهم من �ملال �ملو�شى به، وذلك بعد �حل�شول على مو�فقة خّطية من 

ة على تقدير هذه �الأتعاب و�الأجور. �ملحكمة �ملُخت�شّ
بيع �أي جزء من �ملال �ملو�شى به، �إذ� كانت تكلفة حفظه �أعلى من قيمته، �أو �أن يكون ُعر�شًة    -7

ة. للتلف �أو �لهالك، وذلك بعد �حل�شول على مو�فقة خّطية من �ملحكمة �ملُخت�شّ
من  خّطية  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  له  للمو�شى  منه  جزء  �أي  �أو  به  �ملو�شى  �ملال  ت�شليم    -8
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ة. �ملحكمة �ملُخت�شّ

التزامات منفذ الو�صية
املادة )1٦(

يلتزم منفذ �لو�شية مبا يلي:
�إد�رة �ملال �ملو�شى به بح�شن نّية، باذاًل يف ذلك عناية �ل�شخ�س �حلري�س.   -1

�إظهار �شفته كمنفذ للو�شية لدى ُمبا�شرته الأي من �ملهام و�ل�شالحيات �ملنوطة به مبوجب    -2
هذ� �لقانون �أو �لو�شية.

ل. �الحتفاظ بالقيود و�ل�شجالت �ملُتعّلقة بتنفيذ �لو�شية ب�شكل ُمنتِظم وُمنف�شِ   -3
ب�شورٍة  ذلك،  من  غريه  متكني  �أو  به،  �النتفاع  �أو  ل�شاحله  به  �ملو�شى  �ملال  ��شتعمال  عدم    -4

ح له بذلك من �ملو�شي �أو �ملحكمة �ملخت�شة. رِّ مبا�شرة �أو غري مبا�شرة، �إال �إذ� �شُ
�أو بيانات تتعّلق بح�شابات �لو�شية للغري، ما مل تن�س �لت�شريعات  �أي معلومات  �إف�شاء  عدم    -5

�ل�شارية على غري ذلك.
�أي �لتز�م �آخر يرد يف �أمر تنفيذ �لو�شية، �أو تقت�شيه طبيعة �لت�شرف.   -6

عزل منفذ الو�صية
املادة )1٧(

للمحكمة �ملخت�شة يف �أي وقت وبناًء على طلب منفذ �لو�شية �أو �ملو�شى له �أو �لورثة والأ�شباب  �أ-  
م �لطلب ومنفذ  �أقو�ل ُمقدِّ ُمرّبرة عزل منفذ �لو�شية مبوجب حكم �شادر منها، بعد �شماع 

�لو�شية و�الطالع على �لبّينات، وتعيني ُمنّفذ بديل لها. 
اًل يت�شمن �الأعمال  على منفذ �لو�شية يف حال عزله �أن ُيقّدم للمحكمة �ملخت�شة تقريرً� ُمف�شّ ب-  
�لتي تولى تنفيذها و�حل�شابات �ملالية �ملُتعّلقة بالو�شية، خالل )60( �شتني يومًا من تاريخ 

�إخطاره بقر�ر �لعزل.

تنفيذ الو�صية
املادة )18(

يتم تنفيذ �لو�شية، وفقًا ملا يلي: 
�أمر خطي من �ملحكمة �ملخت�شة يف حال كانت �لو�شية ُمقّيدة يف �ل�شجل.   -1
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حكم �شادر عن �ملحكمة �ملخت�شة يف حال كانت �لو�شية غري ُمقّيدة يف �ل�شجل، ويكون ذلك    -2
بناًء على طلب خطي من �ملو�شى له �أو ولّيه، ووفقًا لالإجر�ء�ت �ملُّتبعة يف رفع �لدعوى. 

ح�صابات الو�صية
املادة )1٩(

ة خالل �ملُّدة �لتي حُتّددها  يجب على منفذ �لو�شية �أن ُيقّدم تقريرً� عن �أعماله �إلى �ملحكمة �ملُخت�شّ
لهذه �لغاية، على �أن يت�شمن هذ� �لتقرير بيانًا تف�شيليًا بح�شابات �لو�شية وم�شروفاتها.

نقل ملكية املال املو�صى به
املادة )20(

ُتنقل ملكّية �ملال �ملو�شى به للمو�شى له مبوجب �أمر �أو حكم �شادر عن �ملحكمة �ملخت�شة، على �أن 
ُير�عى يف ذلك ما يلي:

�أن يكون �ملو�شى له كامل �الأهلية، غري حمجور عليه ل�شفه �أو غفلة، �إال �إذ� وجد ويل �أو و�شي    -1
�أو قّيم للمو�شى له �لقا�شر �أو �ملحجور عليه.

�أن يقوم منفذ �لو�شية بتقدمي �حل�شاب �خلتامي للمال �ملو�شى به �إلى �ملحكمة �ملخت�شة.   -2

الف�صل الثالث
الرتكات

الت�شرف بالرتكة
املادة )21(

توؤول تركة �ملُتوّفى من غري �ملُ�شلمني �إلى �لورثة، وفقًا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها يف هذ�  �أ-  
�لقانون، و�لقو�عد و�الإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى �ملحكمة �ملخت�شة.

ُيحظر �إجر�ء �أي ت�شرف على �لرتكة قبل �شدور حكم �أو �أمر من �ملحكمة �ملخت�شة باإد�رة  ب-  
ى، والنفقات ال�شرورية مِلَن كان  الرتكة، وتعيي ُمدير لها، وذلك با�شتثناء نفقات جتهيز املُتوفنّ

�ملُتوّفى ُيعيلهم حال حياته من �أفر�د �أ�شرته. 
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اإدارة الرتكة
املادة )22(

ُتد�ر �لرتكة من قبل �شخ�س �أو �أكرث ُي�شّمى »مدير �لرتكة« يتولى �لقيام باملهام و�ل�شالحيات  �أ-  
�ملحكمة  بها من  تكليفه  يتم  �لتي  �الأعمال  �إلى  باالإ�شافة  �لقانون،  �ملن�شو�س عليها يف هذ� 

�ملخت�شة يف �حلكم �ل�شادر عنها باإد�رة �لرتكة.
يكون مدير �لرتكة �ملُمّثل �لقانوين للرتكة، وله �أن ُيقا�شي وُيقا�شى بهذه �ل�شفة. ب-  

ن يتفق عليه �لورثة، �أو �أي �شخ�س �آخر، كما  للمحكمة �ملخت�شة تعيني ُمدير للرتكة �شو�ًء مِمّ ج-  
يجوز تعيني �أكرث من ُمدير للرتكة، على �أن يتم يف هذه �حلالة تكليفهم بالعمل جُمتمعني �أو 

ُمنفردين، بحيث يتولى كل منهم مهامًا حُمّددة. 
للمحكمة �ملخت�شة بناًء على طلب خّطي من �لورثة �أو من ينوب عنهم قانونًا، ومبوجب حكم  د-  
�شادر منها، ��شتبد�ل ُمدير �لرتكة باآخر الأي �شبب، ما مل يتولى �إد�رة �لرتكة جمموعة من 

�الأ�شخا�س، ور�أت �ملحكمة �ملخت�شة �إمكانّية �ال�شتمر�ر يف �إد�رة �لرتكة من قبل بع�شهم. 
على مدير �لرتكة يف حال ��شتبد�له تقدمي تقرير �إلى �ملحكمة �ملخت�شة خالل )60( �شتني  هـ-  
اًل عن كافة  يومًا من تاريخ �شدور حكم ��شتبد�له، على �أن يت�شّمن هذ� �لتقرير �شرحًا ُمف�شّ

�الأعمال �لتي توّلى تنفيذها، وبيانًا باحل�شابات �ملالية �ملُتعّلقة بالرتكة.

مهام و�شالحّيات ُمدير الرتكة
املادة )23(

يتولى ُمدير �لرتكة �ملهام و�ل�شالحّيات �لتالية:
ح�شر تركة �ملُتوّفى.   -1

دعوة �لد�ئنني و�أ�شحاب �حلقوق �إذ� كانت �لرتكة حُمّملة بحقوق للتقّدم مُبطالباتهم خالل    -2
)90( ت�شعني يومًا من تاريخ �الإعالن بالن�شر يف �شحيفتني يوميتني حمّليتني ت�شُدر �إحد�هما 

باللغة �الإجنليزية.
��شتالم �لرتكة وحيازتها وحت�شيل حقوقها و�لقيام باأي �إجر�ء ي�شتلزم �ملُحافظة عليها، مبا    -3
يف ذلك ت�شليمها ليد �أمينة، و�إقامة �لدعاوى، وُماطبة �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية 

باأي �شاأن من �شوؤون �لرتكة. 
توكيل �ملُحامني، و�ال�شتعانة بذوي �خلربة و�الخت�شا�س للقيام باملهام و�ل�شالحيات �ملنوطة    -4
�ملحكمة  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  وذلك  �لرتكة  �أمو�ل  من  و�أجورهم  �أتعابهم  ودفع  به، 

�ملخت�شة على تقدير هذه �الأتعاب و�الأجور.
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�ملحكمة  قبل  من  حتديدها  بعد  وذلك  �ملُحتاج،  �ملُتوّفى  لو�رث  �ل�شرورية  �لنفقات  �شرف    -5
�ملخت�شة، وخ�شِمها من ن�شيبه من �الإرث عند توزيع �لرتكة. 

�لوفاء بااللتز�مات �ملرُتّتبة على �لرتكة و�إجر�ء �لت�شوية ب�شاأنها، بعد �حل�شول على مو�فقة    -6
خّطية من �ملحكمة �ملخت�شة.

�تخاذ ما يلزم الإد�رة �أمو�ل �لرتكة و��شتثمارها، مبا يف ذلك تاأجريها �أو رهنها، �شو�ًء بنف�شه    -7
�شة باال�شتثمار وذلك بعد �حل�شول على مو�فقة خّطية  �أو من خالل �لتعاقد مع جهات ُمتخ�شّ

من �ملحكمة �ملخت�شة.
ًة  اأو اأن يكون ُعر�شَ بيع اأي جزء من اأموال الرتكة، اإذا كانت تكلفة حفظه اأعلى من قيمته،    -8

للتلف �أو �لهالك، وذلك بعد �حل�شول على مو�فقة خّطية من �ملحكمة �ملخت�شة.
هذ�  يف  �ملخت�شة  �ملحكمة  عن  �ل�شادر  للحكم  وفقًا  ُم�شتِحّقيها،  على  �لرتكة  �أمو�ل  توزيع    -9

�ل�شاأن.

التزامات مدير الرتكة
املادة )24(

يلتزم مدير �لرتكة مبا يلي:
�إد�رة �لرتكة بح�شن نّية باذاًل يف ذلك عناية �ل�شخ�س �حلري�س.   -1

�إظهار �شفته كُمدير للرتكة لدى ُمبا�شرته الأي من �ملهام و�ل�شالحيات �ملنوطة به مبوجب    -2
هذ� �لقانون.

ل. ة بكل تركة ب�شكٍل ُمنتِظم وُمنف�شِ �الحتفاظ بالقيود و�ل�شجالت �خلا�شّ   -3
ب�شورٍة  ذلك،  من  غريه  متكني  �أو  بها،  �النتفاع  �أو  ل�شاحله  �لرتكة  �أمو�ل  ��شتعمال  عدم    -4

ح له بذلك من �ملحكمة �ملخت�شة. رِّ ُمبا�شرة �أو غري ُمبا�شرة، �إال �إذ� �شُ
�لت�شريعات  تن�س  ما مل  للغري،  �لرتكة  بح�شابات  تتعلق  بيانات  �أو  معلومات  �أي  �إف�شاء  عدم    -5

�ل�شارية على غري ذلك.
�أي �لتز�م �آخر يرد يف �أمر �ملحكمة �ملخت�شة الإد�رة �لرتكة، �أو تقت�شيه طبيعة �لت�شّرف.   -6

ح�شر الرتكة
املادة )2٥(

باأمو�ل �لرتكة وموجود�تها و�لقيمة �لتقديرية  ُيقّدم مدير �لرتكة للمحكمة �ملخت�شة قائمة  �أ-  
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لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من �لتز�مات، خالل )6( �شتة �أ�شهر من تاريخ �شدور 
ي  احلكم باإدارة الرتكة، وللمحكمة املخت�شة متديد هذه املُهلة ملَُدد ُماِثلة بناًء على طلب خطنّ

من مدير �لرتكة. 
لكل ذي م�شلحة �لطعن ب�شحة �لقائمة �خلا�شة باأمو�ل �لرتكة �ملُ�شار �إليها يف �لفقرة )�أ(  ب-  
من هذه �ملادة �أمام �ملحكمة �ملخت�شة، خالل )90( ت�شعني يومًا من تاريخ �إعالمه بها، ويكون 
ويكون �حلكم  لال�شتئناف،  قاباًل  �لطعن  ب�شاأن هذ�  �ملخت�شة  �ملحكمة  �ل�شادر عن  �حلكم 

�ل�شادر يف �ال�شتئناف ِنهائيًا وغري قابل للّطعن.

ح�شابات الرتكة
املادة )2٦(

 )3( ُكل  وم�شروفاتها،  �لرتكة  ح�شابات  يت�شّمن  تقريرً�  �ملخت�شة،  للمحكمة  �لرتكة  مدير  ُيقّدم 
ثالثة �أ�شهر �أو ُكّلما طلبت منه �ملحكمة ذلك.

توزيع اأموال الرتكة
املادة )2٧(

للمحكمة �ملخت�شة بناًء على طلب مدير �لرتكة �أو �أحد �لورثة، �أن ُت�شِدر ُحكمًا �أو �أمرً� يف �أي مما 
يلي: 

وتنفيذ  حقوقها  حت�شيل  بعد  وذلك  وجدو�،  �إن  لهم  و�ملو�شى  �لورثة  على  �لرتكة  توزيع    -1
�لتز�ماتها.

توزيع �لرتكة غري �ملُ�شتغرقة بالدين قبل �لوفاء بالتز�ماتها، بعد تخ�شي�س جزء من �لرتكة    -2
ل�شد�د ما عليها من �لتز�مات.

ت�شليم �أحد �لورثة �أو �أكرث ب�شفة ُموؤّقتة ح�شته من �لرتكة �أو ُجزء منها، �إذ� كانت ال ت�شتلزمها    -3
�لت�شفية ُمقابل تقدمي كفالة.

ة وُمرّبرة. متديد �إد�رة �لرتكة للُمّدة �لتي حُتّددها، وذلك يف حاالت خا�شّ   -4

تركة من ل وارث له
املادة )28(

تركة  توؤول  فيها،  طرفًا  �لدولة  تكون  �لتي  �لدولية  و�التفاقيات  �ملُعاهد�ت  يف  ورد  ما  ُمر�عاة  مع 
�ملُتوّفى �لذي ال و�رث له، ومل يرتك و�شّية، حل�شاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.
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الف�صل الرابع
االأحكام اخلتامية

الخت�صا�ص والتنفيذ الق�صائي
املادة )2٩(

بح�شب  �ملركز  �أو حماكم  دبي  ملحاكم  بالو�شية  �ملُتعّلقة  �لنز�عات  بنظر  �الخت�شا�س  يكون  �أ-  
مكان ت�شجيل �لو�شية.

يتم تنفيذ �الأحكام و�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملحكمة �ملخت�شة، و�ملُتعّلقة بالو�شايا و�لرتكات  ب-  
�مل�شمولة باأحكام هذ� �لقانون، وفقًا للقو�عد و�الإجر�ء�ت �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن.

اأجور منفذ الو�شية ومدير الرتكة
املادة )30(

د �أجور مدير �لرتكة �أو منفذ �لو�شية مبوجب �لو�شية �أو �تفاق �لورثة، فتتولى  يف حال مل حُتدنَّ �أ-  
منفذ  �أو  �لرتكة  مدير  من  �إليها  ُيقّدم  خّطي  طلب  على  بناًء  حتديدها  �ملخت�شة  �ملحكمة 

�لو�شية، بح�شب �الأحو�ل.  
يكون الأجور مدير �لرتكة ومنفذ �لو�شية �متياز وتلي �مل�شروفات �لق�شائية يف �ملرتبة. ب-  

تعار�ص امل�صالح
املادة )31(

ال يجوز ملنفذ �لو�شية �أو ملدير �لرتكة �أو الأي من �لتابعني لهما، �أن يتعامل بالبيع �أو �ل�شر�ء حل�شابه 
�أو حل�شاب غريه يف �أمو�ل �لو�شية �أو �لرتكة، كما ال يجوز �أن يكون الأي منهما م�شلحة ُمبا�شرة �أو 
له بذلك من  ح  رِّ �إذ� �شُ �إال  �أو �لرتكة،  �لو�شية  باأمو�ل  يتعلق  �تفاق  �أو  �أي م�شروع  ُمبا�شرة يف  غري 

�ملو�شي �أو �ملحكمة �ملخت�شة.

الر�صوم
املادة )32(

ت�شتويف حماكم دبي نظري �خلدمات �لتي ُتقّدمها مبوجب �أحكام هذ� �لقانون، �لر�شوم �لتي  �أ-  
ي�شدر بتحديدها قر�ر من رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
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ت�شتويف حماكم �ملركز نظري �خلدمات �لتي ُتقّدمها مبوجب �أحكام هذ� �لقانون، �لر�شوم �لتي  ب-  
ي�شدر بتحديدها قر�ر من رئي�س �ملركز.

اأحكام انتقالية
املادة )33(

ُتعترب �شحيحة وكاأّنها مّتت وفقًا الأحكامه كافة و�شايا غري �مل�شلمني، �لتي مت ت�شجيلها لدى حماكم 
دبي �أو حماكم �ملركز قبل �لعمل باأحكام هذ� �لقانون. 

اإ�صدار القرارات التنفيذية
املادة )34(

ُي�شدر رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

الإلغاءات
املادة )3٥(

ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

الن�صر وال�صريان
املادة )3٦(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 18 �أكتوبر 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قانون رقم )1٦( ل�صنة 201٧
ب�صاأن

موؤ�ص�صة �صندوق املعرفة
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �الطالع على �لقانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن �إن�شاء جمل�س تنفيذي الإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن موؤ�ش�شة �شندوق �ملعرفة، 

وعلى �لقانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي، 

ُن�صدر القانون التايل:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: �إمارة دبي. �الإمارة 
: حكومة دبي. �حلكومة 

: �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة. �ملجل�س �لتنفيذي 
: موؤ�ش�شة �شندوق �ملعرفة. �ل�شندوق 
: جمل�س �إد�رة �ل�شندوق. �ملجل�س 

: �ملدير �لتنفيذي لل�شندوق. �ملدير �لتنفيذي 

نطاق التطبيق
املادة )2(

 )9( رقم  �لقانون  مبوجب  �ملُنّظمة  املعرفة«  �صندوق  »موؤ�ص�صة  على  �لقانون  هذ�  �أحكام  ُتطّبق 
ل�شنة 2010 �ملُ�شار �إليه، باعتبارها موؤ�ش�شة عامة تتمتع بال�شخ�شية �العتبارية و�ال�شتقالل �ملايل 
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�أهد�فها،  حتقيق  تكفل  �لتي  و�لت�شّرفات  �الأعمال  ملُبا�شرة  �لالزمة  �لقانونية  و�الأهلية  و�الإد�ري 
ومُتاِر�س �أعمالها على �أ�ش�س جتارية، وُتلحق باملجل�س �لتنفيذي.

مقر ال�صندوق
املادة )3(

�الإمارة  د�خل  له  فروعًا  ُين�ِشئ  �أن  للمجل�س  ويجوز  دبي،  مدينة  يف  �لرئي�س  �ل�شندوق  مقر  يكون 
وخارجها.

اأهداف ال�صندوق
املادة )4(

يهدف �ل�شندوق �إلى حتقيق ما يلي:
دعم وتعزيز روؤية �الإمارة للقطاع �لتعليمي، مبا ين�شجم مع �ل�شيا�شات و�خلطط �ال�شرت�تيجية    -1

�ملُعتمدة يف هذ� �ل�شاأن.
تاأمني وتوفري �ملو�رد �ملالّية �لالزمة لتمويل ورعاية �ملُبادر�ت و�مل�شاريع �لتعليمية يف �الإمارة.   -2

تنمية �أمو�له و�أ�شوله و�ملُحافظة على قيمتها �ل�شوقية، مبا ُي�شهم يف دعم قطاع �لتعليم.   -3

اخت�صا�صات ال�صندوق
املادة )٥(

يكون لل�شندوق يف �شبيل حتقيق �أهد�فه، �ملهام و�ل�شالحيات �لتالية:
و��شتخد�مها  تنميتها  بهدف  له،  �شة  �ملُخ�شّ �ملنقولة  وغري  �ملنقولة  �الأمو�ل  و��شتثمار  �إد�رة    -1

لتحقيق �أهد�فه، وفق �ل�شيا�شة �لتي يعتمدها �ملجل�س يف هذ� �ل�شاأن.
�أو  �لتعليمية  �مل�شاريع  و�إقامة  �لغري،  مع  باملُ�شاركة  �أو  مُبفرده  و�ل�شركات  �ملُوؤ�ّش�شات  �إن�شاء    -2

�ملُ�شاهمة فيها.
�لتي  للو�ئح  وفقًا  �لتعليمية،  �الأغر��س  يف  ��شتثمار�ته  وعو�ئد  �ل�شندوق  �أمو�ل  ��شتخد�م    -3

يعتمدها �ملجل�س يف هذ� �ل�شاأن.
التي يعتمدها  التعليمية يف االإمارة، وفقًا لل�شوابط وال�شروط واالآليات  تخ�شي�ص االأرا�شي    -4
�ملجل�س يف هذ� �ل�شاأن، ومبا يتو�فق مع ُمتطّلبات �لتخطيط �لعمر�ين و�حل�شري يف �الإمارة.

�أي مهام �أخرى ذ�ت �شلة باأهد�ف �ل�شندوق يتم تكليفه بها من رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.    -5
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الهيكل التنظيمي لل�صندوق
املادة )٦(

يتكّون �لهيكل �لتنظيمي لل�شندوق مما يلي:
جمل�س �الإد�رة.   -1

�جلهاز �لتنفيذي.   -2

ت�صكيل جمل�ص الإدارة وحتديد اخت�صا�صاته
املادة )٧(

يكون لل�شندوق جمل�س �إد�رة، يتكّون من رئي�س ونائٍب للرئي�س، وعدد من �الأع�شاء، من ذوي  �أ-  
�خلربة و�الخت�شا�س، يتم تعيينهم بقر�ر من رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي. 

له  �ملُقّررة  باخت�شا�شاته  �ل�شندوق، وعلى قيامه  �لعام على  �الإ�شر�ف  ُمِهّمة  يتولى �ملجل�س  ب-  
�ملهام  �خل�شو�س  وجه  على  له  ويكون  مبوجبه،  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون  هذ�  مبوجب 

و�ل�شالحّيات �لتالية: 
�عتماد �ل�شيا�شة �لعامة لل�شندوق، وخططه �ال�شرت�تيجّية و�لتطويرّية، مبا يتو�ءم مع    -1

�خلطط �ال�شرت�تيجية لالإمارة، و�الإ�شر�ف على تنفيذها.
مبا  �لتعليم،  جودة  وحت�شني  دعم  �إلى  �لر�مية  و�ملُبادر�ت  و�لرب�مج  �مل�شاريع  �عتماد    -2

يتو�فق مع �خلطط �ال�شرت�تيجية لالإمارة.
�عتماد �لهيكل �لتنظيمي لل�شندوق، و�للو�ئح و�الأنظمة �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل فيه من    -3

�لنو�حي �الإد�رّية و�ملالّية و�لفّنية.
�عتماد �للو�ئح �لد�خلية �ملُتعّلقة با�شتخد�م �أمو�ل و�أ�شول �ل�شندوق وعو�ئد ��شتثمار�ته.   -4
ة  �ملُخت�شّ �إلى �جلهات  ُيقّدمها �ل�شندوق، ورفعها  �لتي  �لر�شوم وبدل �خلدمات  �إقر�ر    -5

العتمادها.
�جلهات  �إلى  ورفعهما  لل�شندوق،  �خلتامي  و�حل�شاب  �ل�شنوية  �ملُو�زنة  م�شروع  �إقر�ر    -6

�ملخت�شة العتمادهما.
ت�شكيل �للجان �لفرعية وفرق �لعمل �لد�ئمة �أو �ملُوؤّقتة، وحتديد مهامها و�خت�شا�شاتها    -7

وُمّدة عملها.
�عتماد �لتقرير �ل�شنوي عن �أعمال و�أن�شطة �ل�شندوق و�أد�ِئه �ملايل، ورفعه �إلى رئي�س    -8

�ملجل�س �لتنفيذي.
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تعيني ُمدّققي �حل�شابات وحتديد �أتعابهم �ل�شنوّية.   -9
10-  �أي مهام �أو �شالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهد�ف �ل�شندوق.

اجتماعات املجل�ص
املادة )8(

يعقد �ملجل�س �جتماعاته بدعوة من رئي�شه، �أو نائبه يف حال غيابه، مرة و�حدة على �الأقل كل  �أ-  
)3( ثالثة �أ�شهر، وُكّلما دعت �حلاجة �إلى ذلك، وتكون �جتماعاته �شحيحة بح�شور �أغلبية 

�أع�شائه، على �أن يكون رئي�س �ملجل�س �أو نائبه من بينهم. 
يّتخذ �ملجل�س قر�ر�ته وتو�شياته باأغلبية �أ�شو�ت �الأع�شاء �حلا�شرين، وعند ت�شاوي �الأ�شو�ت  ب-  
عليها  ُيوّقع  حما�شر  يف  �ملجل�س  قر�ر�ت  وُتدّون  �الجتماع،  رئي�س  منه  �لذي  �جلانب  ُيرّجح 

رئي�س �الجتماع وُمقّرر �ملجل�س. 
للمجل�س �ال�شتعانة مبن ير�ه ُمنا�شبًا حل�شور �جتماعاته من ذوي �خلربة و�الخت�شا�س، دون  ج-  

�أن يكون لهم �شوت معدود يف ُمد�والته.
ر ُيعنّي من قبل رئي�س �ملجل�س، يتولى ُمِهّمة توجيه �لدعوة الأع�شاء �ملجل�س  يكون للمجل�س ُمقرِّ د-  
تنفيذ  وُمتابعة  �جتماعاته،  حما�شر  وحترير  �أعماله،  جدول  و�إعد�د  �جتماعاته،  حل�شور 

قر�ر�ته وتو�شياته، و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س �ملجل�س. 

اجلهاز التنفيذي لل�صندوق
املادة )٩(

يكون لل�شندوق جهاز تنفيذي يتاألف من ُمدير تنفيذي، وعدد من �ملُوّظفني �الإد�ريني و�ملاليني  �أ-  
و�لفّنيني.

ة القيام باالأعمال الت�شغيلية لل�شندوق وتقدمي الدعم االإداري  ُتناط باجلهاز التنفيذي ُمِهمنّ ب-  
و�لفّني للمجل�س.

د اإجراءات و�شروط تعيي موظفي اجلهاز التنفيذي لل�شندوق و�شائر حقوقهم وواجباتهم  حُتدنّ ج-  
�لوظيفية مبوجب الئحة خا�شة ب�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية يعتمدها �ملجل�س يف هذ� �ل�شاأن.

املدير التنفيذي لل�صندوق
املادة )10(

ُيعنّي �ملدير �لتنفيذي بقر�ٍر ُي�شدره رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، بناًء على تو�شية �ملجل�س. �أ-  
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يكون �ملُدير �لتنفيذي م�شوؤواًل ُمبا�شرًة �أمام �ملجل�س عن �أد�ء �ملهام �ملنوطة به مبوجب هذ�  ب-  
و�ل�شالحيات  �ملهام  �خل�شو�س  وجه  على  ويتولى  مبوجبه،  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  �لقانون 

�لتالية:
و�مل�شاريع  و�لتطويرية،  �ال�شرت�تيجية  وخططه  لل�شندوق  �لعامة  �ل�شيا�شة  �إعد�د    -1

و�لرب�مج و�ملُبادر�ت، ورفعها �إلى �ملجل�س العتمادها، وُمتابعة تنفيذها بعد �عتمادها.
�عتماد �خلطط �لت�شغيلية �لالزمة لتنفيذ �ل�شيا�شة �لعامة �ملُعتمدة لل�شندوق وخططه    -2

�ال�شرت�تيجية.
�قرت�ح �للو�ئح �لد�خلية �ملُتعّلقة با�شتخد�م �أمو�ل و�أ�شول �ل�شندوق وعو�ئد ��شتثمار�ته،    -3

ورفعها �إلى �ملجل�س العتمادها.
�إعد�د �للو�ئح و�الأنظمة �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �ل�شندوق يف �لنو�حي �الإد�رّية و�ملالّية    -4

و�لفّنية، ورفعها �إلى �ملجل�س العتمادها.
�إعد�د �لهيكل �لتنظيمي لل�شندوق، ورفعه �إلى �ملجل�س العتماده.   -5

تنفيذ �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملجل�س.   -6
�قرت�ح �لر�شوم وبدل �خلدمات �لتي ُيقّدمها �ل�شندوق، ورفعها �إلى �ملجل�س الإقر�رها.    -7

�ملجل�س  �إلى  ورفعهما  لل�شندوق،  �خلتامي  و�حل�شاب  �ل�شنوية  �ملو�زنة  م�شروع  �إعد�د    -8
الإقر�رهما.

رفع تقارير دورية للمجل�س عن �الأد�ء �ملايل لل�شندوق.   -9
10-  �إعد�د �لتقرير �ل�شنوي عن �أعمال و�أن�شطة �ل�شندوق و�أد�ئه �ملايل، ورفعه �إلى �ملجل�س 

العتماده قبل رفعه �إلى رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
11-  �الإ�شر�ف على �الأعمال �ليومية للجهاز �لتنفيذي لل�شندوق. 

12-  متثيل �ل�شندوق �أمام �لغري، و�إبر�م �لعقود و�التفاقيات �لالزمة لتحقيق �أهد�فه.
13-  �أي مهام �أو �شالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من �ملجل�س.

املوارد املالية لل�صندوق
املادة )11(

تتكّون �ملو�رد �ملالية لل�شندوق مما يلي:
�لر�شوم و�لبدالت �ملالية �لتي يتقا�شاها �ل�شندوق نظري �خلدمات �لتي ُيقّدمها.   -1

عو�ئد و�أرباح تاأجري وبيع و��شتثمار �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لعائدة لل�شندوق.   -2
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ها �ملجل�س. �أي مو�رد �أخرى ُيقرِّ   -3

ح�صابات ال�صندوق و�صنته املالية
املادة )12(

ُيطّبق �ل�شندوق يف تنظيم ح�شاباته و�شجالته �أ�شول ومبادئ �ملُحا�شبة �لتجارية وفقًا للقو�عد  �أ-  
و�ملعايري �ملُحا�شبّية �لدولية �ملُتعارف عليها يف هذ� �ل�شاأن.

تبد�أ �ل�شنة �ملالية لل�شندوق يف �ليوم �الأول من �شهر يناير وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثالثني  ب-  
من �شهر دي�شمرب من كل �شنة.

الإعفاء من امل�صوؤولية
املادة )13(

اأو التزامات ُتطَلب من ال�شندوق وذلك فيما يتعلق  اأي ديون  ال تكون احلكومة م�شوؤولة عن  اأ-  
مبمار�شة �خت�شا�شاته �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.

با�شتثناء حاالت �لغ�س و�خلطاأ �جل�شيم، ال يكون رئي�س �أو نائب رئي�س �أو �أع�شاء �ملجل�س �أو  ب-  
�ملدير �لتنفيذي �أثناء �إد�رتهم لل�شندوق وعملياته م�شوؤولني جتاه �لغري عن �أي فعل يقومون 

به �أو ترك يرتكبونه، ويكون �ل�شندوق وحده هو �مل�شوؤول عن هذ� �لفعل �أو �لرتك.

اإ�صدار القرارات التنفيذية
املادة )14(

ُي�شِدر �ملجل�س �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون. 

الإلغاءات
املادة )1٥(

يحل هذ� �لقانون حمل �لقانون رقم )9( ل�شنة 2010 �ملُ�شار �إليه، وُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
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الن�صر وال�صريان
املادة )1٦(

دوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. ُيعمل بهذ� �لقانون من تاريخ �شُ

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 18 �أكتوبر 2017م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قانون رقم )1٧( ل�صنة 201٧
باإن�صاء

مركز حممد بن را�صد العاملي ل�صت�صارات الوقف والهبة
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �الطالع على �لقانون رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعاملية،

ُن�صدر القانون التايل:
ا�صم القانون

املادة )1(
اإن�صاء مركز حممد بن را�صد العاملي ل�صت�صارات الوقف والهبة  »قانون  ُي�شّمى هذ� �لقانون 

رقم )1٧( ل�صنة 201٧«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيُثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: �إمارة دبي. �الإمارة 
: موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية. �ملوؤ�ش�شة 

: جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة. �ملجل�س 
: مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ال�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة، �ملُن�شاأ مبوجب هذ� �لقانون. �ملركز 

: �أمني عام �ملركز. �الأمني �لعام 
: تعميم �ملنفعة مع �حلفاظ على �أ�شل �مللك �ملوقوف من �ل�شياع. �لوقف 

: �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي يتم �لتربع بها وفقًا للت�شريعات �ل�شارية ل�شالح  �لهبة 
�أي فرد �أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع.
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اإن�صاء املركز
املادة )3(

العاملي  را�صد  بن  حممد  »مركز  ُت�شّمى  خا�شة  موؤ�ش�شة  �لقانون  هذ�  مبوجب  �الإمارة  يف  ُتن�شاأ 
ل�صت�صارات الوقف والهبة«، تتمتع بال�شخ�شية �العتبارية، و�ال�شتقالل �ملايل و�الإد�ري، و�الأهلية 
�لقانونية �لالزمة ملُبا�شرة �الأعمال و�لت�شّرفات �لتي تكفل حتقيق �أهد�ف �ملركز، وُتلحق باملوؤ�ش�شة.

مقر املركز
املادة )4(

�الإمارة  د�خل  له  فروع  فتح  �ملجل�س  من  بقر�ر  ويجوز  دبي،  مدينة  يف  �لرئي�س  �ملركز  مقر  يكون 
وخارجها.

اأهداف املركز
املادة )٥(

يهدف �ملركز �إلى ما يلي:
حتقيق �لروؤية �لعاملية لالإمارة يف �أن تكون مركزً� عامليًا خلدمة �الإن�شانية.   -1

و�الإقليمي  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �ملُختلفة  �لتنموية  �حلاجات  تلبية  من  و�لهبة  �لوقف  متكني    -2
و�لدويل.

ت�شجيع �لوقف و�لهبة �شمن ُمبادر�ت ُمبتكرة تتنا�شب وحاجة �ملجتمع بفئاته �ملختلفة.   -3
�ملُ�شاهمة يف تنمية �لوقف و�لهبة، وتوجيههما نحو �ملُبادر�ت و�مل�شاريع �الإن�شانية �ملُختلفة.  -4

تنويع �أ�شكال وم�شارف �لوقف و�لهبة، من خالل �الأ�شاليب �لتقليدية و�ملُبتكرة.   -5
و�ملوؤ�ش�شات  لالأوقاف  و��شح  حوكمة  نظام  لو�شع  �الإمارة  يف  �ملعنّية  �جلهات  مع  �ملُ�شاهمة    -6

�لوقفية �لتي يتم �إن�شاوؤها يف �الإمارة.

اخت�صا�صات املركز
املادة )٦(

يكون للمركز يف �شبيل حتقيق �أهد�فه �ملهام و�ل�شالحيات �لتالية:
�لعاملية  �ملُمار�شات  الأف�شل  وفقًا  �لوقفية،  �ملوؤ�ش�شات  و�إد�رة  تاأ�شي�س  يف  �ال�شت�شارة  تقدمي    -1

�ملُطّبقة يف هذ� �ل�شاأن، �شو�ًء لالأفر�د �أو �ملوؤ�ش�شات على �مل�شتوى �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل.
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تقدمي �ال�شت�شارة يف �أبرز �حلاجات �لتنموية �لتي مُيكن تلبيتها باالأوقاف �أو �لهبات لتعظيم    -2
�الأثر �الجتماعي لها، و��شتفادة �ملُجتمعات منها.

�ملُ�شاهمة يف حت�شني كفاءة وفعالية �لوقف و�لهبة لتحقيق �الأهد�ف �ملرجّوة منها.   -3
�إد�رة �ملعرفة ورفع �لكفاءة يف جمال �الأوقاف و�لهبات من خالل �إجر�ء �لبحوث و�لدر��شات    -4
مع  �ل�شر�كات  وعقد  و�لفعاليات،  و�ملُلتقيات  �لعمل  وور�س  �ملوؤمتر�ت  وتنظيم  �شة،  �ملُتخ�شّ

�ملنظمات و�لهيئات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية �ملعنّية بالوقف و�لهبة.
�إ�شد�ر عالمة دبي للوقف، ومنحها للجهات �مل�شتحقة لها، وفقًا للقو�عد و�ملعايري �ملُعتمدة    -5
لدى �ملركز يف هذ� �ل�شاأن، وحتديد �ملز�يا �لتي تتمتع بها �جلهات �حلا�شلة على تلك �لعالمة 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنّية يف �الإمارة.
�إتاحة �ملجال �أمام فئات �ملجتمع و�شر�ئحه �ملختلفة للم�شاركة يف �لوقف و�لهبة.   -6

�ملُ�شاهمة يف �إبر�ز �لوقف كاأد�ة تنموية للمجتمع، من خالل �مل�شاريع و�ملُبادر�ت �لتي تدعم    -7
ذلك.

تعزيز مفهوم �البتكار يف �لوقف من خالل �مل�شاريع غري �لتقليدية يف هذ� �ملجال.   -8
�أي مهام �أو �شالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهد�ف �ملركز.   -9

اخت�صا�صات جمل�ص اأمناء املوؤ�ص�صة
املادة )٧(

و�ل�شالحيات  �ملهام  ذلك  �شبيل  يف  له  ويكون  �ملركز،  على  �لعام  �الإ�شر�ف  ُمِهّمة  �ملجل�س  يتولى 
�لتالية:

�عتماد �ل�شيا�شة �لعامة، و�خلطط و�لرب�مج �ال�شرت�تيجية للمركز.   -1
�عتماد م�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية للمركز وح�شاباته �خلتامية.   -2

�عتماد �للو�ئح و�الأنظمة �ملُتعلقة بتنظيم �لعمل يف �ملركز يف �لنو�حي �الإد�رّية و�ملالّية و�لفّنية،    -3
مبا يف ذلك �عتماد هيكله �لتنظيمي ونظام �شوؤون �ملو�رد �لب�شرية.

�عتماد بدل �خلدمات �لتي ُيقّدمها �ملركز.   -4
تعيني ُمدّققي �حل�شابات وحتديد �أتعابهم.   -5

�لقيام  من  ومتكينه  �ملركز،  �أهد�ف  لتحقيق  الزمة  تكون  �أخرى  �شالحيات  �أو  مهام  �أي    -6
باالخت�شا�شات �ملنوطة به مبوجب هذ� �لقانون.
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اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة )8(

�خلربة  ذوي  من  �ملوظفني  من  وعدد  عام،  �أمني  من  للمركز  �لتنفيذي  �جلهاز  يتاألف  �أ-  
و�الخت�شا�س يف جمال ��شت�شار�ت �لوقف و�لهبة.

ُيعنّي �الأمني �لعام بقر�ر من �ملجل�س، وُيعنّي ُموظفو �ملركز وفقًا لنظام �شوؤون �ملو�رد �لب�شرية  ب-  
�ملُعتمد لدى �ملركز.

اخت�صا�صات الأمني العام
املادة )٩(

يتولى �الأمني �لعام �ملهام و�ل�شالحيات �لتالية:
�قرت�ح �ل�شيا�شات و�خلطط و�لرب�مج �ال�شرت�تيجية للمركز، ورفعها �إلى �ملجل�س العتمادها،    -1

وُمتابعة تنفيذها بعد �عتمادها.
�إعد�د م�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية للمركز، وح�شابه �خلتامي، ورفعهما �إلى �ملجل�س العتمادهما.   -2

�قرت�ح �لهيكل �لتنظيمي للمركز ورفعه �إلى �ملجل�س العتماده.   -3
�إعد�د �للو�ئح و�الأنظمة �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �ملركز، يف �لنو�حي �الإد�رّية و�ملالّية و�لفّنية،    -4

مبا يف ذلك نظام �شوؤون �ملو�رد �لب�شرية، ورفعها �إلى �ملجل�س العتمادها.
�قرت�ح بدل �خلدمات �لتي ُيقّدمها �ملركز، ورفعه �إلى �ملجل�س العتماده.   -5

�الإ�شر�ف على �الأعمال �ليومية للمركز وعلى �لعاملني فيه.   -6
متثيل �ملركز �أمام �لغري، و�إبر�م �لعقود و�التفاقيات �لالزمة لتحقيق �أهد�ف �ملركز.   -7

حتقيق نتائج �الأد�ء �ملطلوبة، ورفع تقارير �الأد�ء للمجل�س لالطالع عليها، و�لتوجيه مبا ير�ه    -8
ُمنا�شبًا ب�شاأنها.

�أي مهام �أو �شالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من �ملجل�س.   -9

املوارد املالية للمركز
املادة )10(

تتكون �ملو�رد �ملالية للمركز مما يلي:
�شات �ملر�شودة له من �ملوؤ�ش�شة. �ملُخ�شّ   -1

�الأوقاف و�لهبات و�لترّبعات �لتي ُتقّدم له.   -2
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عو�ئد وبدل �خلدمات �لتي ُيقّدمها.   -3
�أي مو�رد �أخرى ُيو�فق عليها �ملجل�س.   -4

الأ�صول املحا�صبية وال�صنة املالية
املادة )11(

ُيطّبق �ملركز يف تنظيم ح�شاباته و�شجالته �أ�شول ومبادئ �ملُحا�شبة �لتجارية، وفقًا للقو�عد  �أ-  
و�ملعايري �ملُحا�شبّية �لدولّية �ملُتعارف عليها يف هذ� �ل�شاأن.

تبد�أ �ل�شنة �ملالية للمركز يف �ليوم �الأول من �شهر يناير وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثالثني من  ب-  
�شهر دي�شمرب من كل �شنة، على �أن تبد�أ �ل�شنة �ملالية �الأولى من تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون، 

وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثالثني من �شهر دي�شمرب من �ل�شنة �لتالية.

التعاون مع املركز
املادة )12(

على كافة �جلهات �حلكومية يف �الإمارة �لتعاون �لتام مع �ملركز وتقدمي �لدعم �لالزم له لتمكينه 
من �لقيام باالخت�شا�شات �ملنوطة به مبوجب هذ� �لقانون.

الإلغاءات
املادة )13(

ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

الن�صر وال�صريان
املادة )14(

ُين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 18 �أكتوبر 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٥٩( ل�صنة 201٧
بت�صكيل

جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة �صندوق املعرفة
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص املجل�ص التنفيذي 

بعد �الطالع على �لقانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن �إن�شاء جمل�س تنفيذي الإمارة دبي، 
بـ  بعد  فيما  �إليها  وُي�شار  �ملعرفة،  �شندوق  موؤ�ش�شة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )16( رقم  �لقانون  وعلى 

»املوؤ�ص�صة«،
وعلى �ملر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�شاأن حوكمة �ملجال�س و�للجان �لتابعة حلكومة دبي، 

قررنا ما يلي: 
ت�صكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(

ُي�شّكل جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة برئا�شة ال�صّيد/ اأحمد عبدالكرمي جلفار، وُع�شوّية ُكل من: �أ-  
نائبًا للرئي�ص ثنّل عن موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية    ُمَ   -1

ع�شوًا ثنّل عن هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي    ُمَ   -2
ع�شوًا ثنّل عن االأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي الإمارة دبي    ُمَ   -3
ع�شوًا ثنّل عن دائرة املالية    ُمَ   -4
ع�شوً� �ل�شيدة/ �أني�شة حممد �ل�شريف      -5
ع�شوً� �ملُدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة     -6

ثنّلي اجلهات املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من ِقَبل م�شوؤويل تلك  تتم ت�شمية ُمَ ب-  
�جلهات، على �أن ُير�عى عند �ختيارهم �أن يكونو� من ذوي �خلربة و�الخت�شا�س يف جمال 

عمل �ملُوؤ�ش�شة، و�أال تقل درجتهم �لوظيفية عن درجة ُمدير تنفيذي.
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ال�صريان والن�صر
املادة )2(

دوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شُ

حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
 ويل عهد دبي

 رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 18 �أكتوبر 2017م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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