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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم الوقف والهبة يف �إمارة دبي. قانون رقم ( )15ل�سنة  2017ب�ش�أن �إدارة تركات غري امل�سلمني وتنفيذ و�صاياهم يف �إمارةدبي.
 قانون رقم ( )16ل�سنة  2017ب�ش�أن م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة. قانون رقم ( )17ل�سنة  2017ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقفوالهبة.

٥
٢٥
٣٩
٤٦

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )59ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �صندوق ٥١املعرفة.
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قانون رقم ( )14ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم الوقف والهبة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�صادر بالقانون
االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة
 1992وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�صية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية يف حماكم دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2017ب�إن�شاء مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف
والهبة،
وعلى مر�سوم ت�أ�سي�س جمل�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية يف دبي ل�سنة ،1971
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2013ب�ش�أن امل�ساجد والأن�شطة الدينية يف �إمارة
دبي،
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ُن�صدر القانون التايل:

الف�صل الأول
ا�سم القانون والتعريفات و�أهدافه ونطاق تطبيقه
ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون تنظيم الوقف والهبة يف �إمارة دبي رقم ( )14ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر.
امل�ؤ�س�سة
 :مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة.
املركز
املحكمة املخت�صة  :حماكم دبي.
امللك املوقوف  :الأموال والأ�شياء التي تعود ُملك ّيتها �أو حق الت�صرف بها للواقف ،وت�شمل دومنا
ح�صر الأموال املنقولة وغري املنقولة والأ�سهم واحل�ص�ص وال�سندات والأوراق
املالية وحق االنتفاع والإجارة وغريها من احلقوق ال�شخ�صية والعينية واملعنوية
الأخرى التي يجوز وقفها.
 :تعميم املنفعة مع احلفاظ على �أ�صل امللك املوقوف من ال�ضياع.
الوقف
 :من يحب�س امللك املوقوف من خالل الوقف بهدف ت�سييل منفعته لفائدة �أي فرد
الواقف
�أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع.
� :أي فرد �أو فئة �أو جهة يتم تخ�صي�ص االنتفاع بالوقف �أو عوائده ل�صاحلهم.
املوقوف له
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يتم اختياره لإدارة الوقف.
الناظر
�إ�شهاد الوقف  :الوثيقة ال�صادرة عن املحكمة املخت�صة ب�إثبات الوقف.
 :ال�سجل الذي يتم �إن�شا�ؤه لدى امل�ؤ�س�سة ،لت�سجيل الوقف وفق ًا لإ�شهاد الوقف.
ال�سجل
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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عالمة دبي للوقف � :شعار مينحه املركز للأفراد واجلهات العامة واخلا�صة التي لديها م�ساهمات
جمتمعية تتعلق بالوقف.
امل�ؤ�س�سة الوقفية  :م�ؤ�س�سة غري ربحية ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،يتم ترخي�صها من قبل
امل�ؤ�س�سة ،يقت�صر متويلها على عوائد الوقف ،تعمل على ا�ستغالل هذه العوائد
خ�ص�صة لها.
لتمويل الربامج واملُبادرات والأن�شطة املُ ّ
 :الأموال املنقولة وغري املنقولة التي يتم التربع بها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية
الهبة
ل�صالح �أي فرد �أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تفعيل ر�ؤية الدولة يف تر�سيخ قيم البذل والعطاء الإن�ساين وتقدمي اخلري للجميع دون مقابل.
 -2و�ضع �إطار قانوين �شامل يتالءم مع ُمتطلبات الع�صر وحاجة املُجتمعات لتنظيم الأوقاف
والهبات ،و�إدارتها ،وت�شغيلها ،وحمايتها.
 -3توفري بيئة محُ ِّفزة للعمل اخلريي واملُ�ساهمة املُجتمع ّية ،يف جماالت التعليم وال�صحة والثقافة
والفنون والبيئة والريا�ضة والتكافل االجتماعي وغريها.
 -4ت�شجيع الأوقاف والهبات� ،ضمن ُمبادرات ُمبتكرة تتنا�سب وحاجة املجتمعات واحتياجات
الأفراد والفئات املُختلفة.
 -5حتديد دور اجلهات املعن ّية ،وكذلك حتديد القواعد والإجراءات املُتع ّلقة بالأوقاف والهبات،
و�إدارتها ،وتنميتها ،وتوجيهها للأفراد والفئات واجلهات واملُبادرات وامل�شاريع الأ ْولى
بالرعاية.
 -6تنويع �أ�شكال وم�صارف الأوقاف والهبات ،من خالل انتهاج الأ�ساليب التقليدية واملُبتكرة.
 -7و�ضع نظام حوكمة وا�ضح للم�ؤ�س�سات الوقفية التي يتم �إن�شا�ؤها يف الإمارة.
نطاق التطبيق
املادة ()4

ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على:
 -1كافة الأوقاف القائمة يف الإمارة وقت العمل ب�أحكام هذا القانون� ،أو تلك التي يتم ت�أ�سي�سها
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بعد ذلك� ،سوا ًء من قبل امل�سلمني �أو غري امل�سلمني.
 -2كافة الهبات التي يتم تقدميها يف الإمارة وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات ال�سارية.
الف�صل الثاين
�أحكام الوقف

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

وح ّجيته
�إن�شاء الوقف ُ
املادة ()5
ينعقد الوقف ب�إرادة الواقف املُعتربة قانون ًا مبوجب �إ�شهاد الوقف ،واملُق ّيد يف ال�سجل.
يجب �أن يت�ضمن �إ�شهاد الوقف بيان �إرادة الواقف بحب�س �أ�صل امللك املوقوف وتعميم منفعته
ملن يختاره وبال�شروط التي ُيحدِّ دها ،وكافة البيانات املتعلقة بالواقف وامللك املوقوف واملوقوف
له والناظر ،بالإ�ضافة �إلى ُم ّدة الوقف.
يتمتع �إ�شهاد الوقف با ُ
حل ّجية املُطلقة على الكافة ،مبا يف ذلك الواقف وخلفه العام واخلا�ص.
يجوز �إثبات الوقف الذي مت �إن�شا�ؤه قبل العمل بهذا القانون بجميع و�سائل الإثبات.
ُ
يبطل كل وقف يتم �إن�شا�ؤه خالف ًا لأحكام هذا القانون ،وال ُير ِّتب هذا الوقف �أي �أثر قانوين.

�أنواع الوقف
املادة ()6
�أ -يتن ّوع الوقف بح�سب املوقوف له �إلى ما يلي:
	-1الوقف الذري (الأهلي) ،وهو ما يو ِق ُفه الواقف على نف�سه �أو �أوالده �أو غريهم من
الأ�شخا�ص املُع ّينني بذواتهم �أو �أو�صافهم� ،سوا ًء من الأقارب �أو غريهم.
خ�ص�ص ريعه لعموم النا�س �أو جلهة �أو ُمبادرة �أو م�شروع ُمعينّ .
	-2الوقف اخلريي ،وهو ما ُي ّ
	-3الوقف املُ�شرتك ،وهو ما ُخ ِّ�ص�صت منفعته للذرية ولعموم الرب.
ب -يتن ّوع الوقف بح�سب ُم ّدته �إلى ما يلي:
	-1الوقف الدائم ،وهو ما ال يكون له ُم ّدة محُ ّددة.
	-2الوقف املُ�ؤ ّقت ،وهو ما ُيحدِّ د له الواقف ُم ّدة محُ ّددة �أو طبقة ُمع ّينة من ُذ ّريته.
ج -يتن ّوع الوقف بح�سب نطاقه �إلى ما يلي:
	-1الوقف لغر�ض محُ ّدد ،وهو ما يو ِق ُفه الواقف على غر�ض محُ ّدد.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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	-2الوقف لعموم الرب ،وهو ما يو ِق ُفه الواقف لتحقيق عدة �أغرا�ض� ،أو عموم �أعمال اخلري
والرب.
ُم ّدة الوقف
املادة ()7
�أ -يكون الوقف ُم�ؤ ّقت ًا وفق ًا لل ُم ّدة التي ُيحدِّ دها الواقف يف �إ�شهاد الوقف ،ويجب �أال تقل هذه املُ ّدة
عن �سنة واحدة.
ب -يكون الوقف ُم�ؤ ّبد ًا يف الأحوال التالية:
ن�ص ًا �صريح ًا ب�أ ّنه ُم�ؤ ّبد.
� -1إذا ت�ض ّمن �إ�شهاد الوقف ّ
 -2وقف امل�سجد.
 -3وقف املقربة.
 -4الوقف الذي مل يت�ضمن �إ�شهاد الوقف ال�صادر به على ُم ّدة محُ ّددة.
قبول الوقف
املادة ()8
قا�صر ًا �أو حمجور ًا عليه قبل
�أُ -ي�شرتط ل�صحة الوقف قبول املوقوف له املُ نّعي بذاته ،ف�إذا كان ِ
عنه ول ّيه �أو و�ص ّيه.
ب -ال ُي�شرتط ل�صحة الوقف قبول املوقوف له �إذا كان جهة غري محُ ّددة �أو ال ُيت�ص ّور �صدور
القبول منه.
اال�شرتاط يف الوقف
املادة ()9
ي�صح �أن يكون ُمع ّلق ًا على �شرط� ،إال �إذا
ي�صح الوقف ُمنجز ًا �أو ُم�ضاف ًا �إلى ما بعد املوت ،كما ِ
�أِ -
كان هذا ال�شرط حمظور ًا ،ف�إذا اقرتن الوقف ب�شرط حمظور� ،صح الوقف و َب ُطل ال�شرط.
ب� -شرط الواقف كن�ص ال�شارع فيما ال ُيخالف �أحكام هذا القانون ،ويتم تف�سري �إرادة الواقف
ومقا�صد الواقف.
وفق ًا لداللة الألفاظ
ِ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الرجوع يف الوقف وتعديله
املادة ()10
�أ�	-إذا ا�شرتط الواقف لنف�سه ذلك يف �إ�شهاد الوقف ،ف�إ ّنه يجوز له الرجوع يف وقفه �أثناء حياته،
كما يجوز له �أن ُيعدِّ ل يف �إ�شهاد الوقف ،ويجوز للواقف �أن ُي�ضيف �شروط ًا جديدة للوقف �أو
ُيلغي �أو ُيعدِّ ل بع�ض ًا منها ،ف�إذا تعار�ض �شرطان �صحيحان وجب اجلمع بينهما ُك ّلما �أمكن
ذلك و�إال ُعمِ ل بال�شرط املُت� ّأخر.
ب -يتم �إثبات الرجوع عن الوقف �أو تعديل �أي من �شروطه مبوجب �سند كتابي يتم توثيقه لدى
املحكمة املخت�صة ،و ُيق ّيد يف ال�سجل.
�شروط الواقف
املادة ()11
ُي�شرتط يف الواقف حتى يكون وقفه �صحيح ًا ما يلي:
� -1أن يكون كامل الأهلية ،غري حمظور عليه التربع.
� -2أن يكون مالك ًا للمال املُراد وقفه� ،أو له حق الت�ص ّرف فيه قانون ًا.
� -3أال يكون مدين ًا بدين �سابق على الوقف ُم�ستغرق ًا جلميع �أمواله �أو ال يفي ما تب ّقى من ماله بعد
الوقف ل�سداد الدين ،ما مل ُي ِجز الدائن الوقف.
�	-4أال تكون �شروط الواقف �أو الغر�ض من الوقف فرار ًا من دين �أو �شفعة �أو حتا ُي ًال على �أحكام
الإرث� ،أو فيه خُمالفة للت�شريعات ال�سارية �أو النظام العام والآداب العامة.
�شروط امللك املوقوف
املادة ()12

ُي�شرتط يف امللك املوقوف ما يلي:
� -1أال يكون مما تكون منفعته بتلفه.
� -2أن يكون مما ُيباح االنتفاع به قانون ًا.
� -3أن يكون مملوك ًا للواقف �أو له حق الت�ص ّرف به قانون ًا ،وغري ممنوع من الت�ص ّرف فيه.
� -4أال يكون مرهون ًا.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شروط املوقوف له
املادة ()13

ُي�شرتط يف املوقوف له ما يلي:
� -1أن يكون ُمع ّين ًا ،ف�إذا مل ُيع ّينه الواقف اع ُتبرِ املوقوف له ُمع ّين ًا يف الفقراء ،ويكون للواقف
�إلى حني موته تعيني موقوف له �آخر ،ف�إذا مات ومل ُيع ّينه ا�ستمر �صرف عوائد الوقف على
الفقراء.
� -2أن يكون الوقف للموقوف له فيه م�صلحة م�شروعة.
� -3أن يكون موجود ًا� ،أو محُ تمل الوجود يف املُ�ستقبل ،ويجوز للواقف حال حياته �أن ينقل عوائد
الوقف من موقوف له �إلى �آخر.
� -4أن يكون مما يجوز قانون ًا الوقف مل�صلحته.
� -5أال تتعار�ض م�صلحة املوقوف له مع امل�صلحة العامة.
زيادة عوائد الوقف عن حاجة املوقوف له
املادة ()14
ثان ،ف�إذا
�إذا زادت عوائد الوقف عن حاجة املوقوف له ،فيكون للواقف يف حياته تعيني موقوف له ٍ
ثان ،و ُيق ّدم يف هذه احلالة ورثة
مات الواقف ُت�صرف الزيادة ب�إ�شراف الناظر على موقوف له ٍ
املوقوف له وورثة الواقف �إن حتققت فيهم غاية الواقف من الوقف.
لزوم الوقف
املادة ()15
�إذا مت الوقف ُم�ستوفي ًا �شروطه على النحو املُبينّ يف هذا القانون ف ُيعترب �صحيح ًا ،و ُمرتّب ًا لكافة
�آثاره ،وال يجوز الت�ص ّرف بامللك املوقوف طيلة ُم ّدة الوقف ب�أي نوع من �أنواع الت�ص ّرفات الناقلة
للملكية �أو املُق ّيدة لالنتفاع بعوائده ،كالبيع �أو الرهن �أو الهبة.
�آثار الوقف
املادة ()16
�أ -ترتتّب �آثار الوقف اعتبار ًا من تاريخ قيده يف ال�سجل ،وال يجوز قيد الوقف يف ال�سجل �إال بعد
�إ�صدار �إ�شهاد الوقف.
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ب -يرتتب على قيد الوقف يف ال�سجل ما يلي:
	-1اكت�ساب الوقف ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،وحق التقا�ضي بهذه
ال�صفة.
	-2انتقال ملكية امللك املوقوف وحيازته �إلى الوقف.
�	-3إعمال �شروط الواقف.
	-4اكت�ساب الوقف ا ُ
حل ّجية جتاه الكافة.

�أ-
ب-
ج-
د-

تعيني الناظر
املادة ()17

يجب �أن يكون لكل وقف ناظر.
يتم تعيني الناظر من قبل الواقف �أو حتديد طريقة تعيينه مبوجب �إ�شهاد الوقف.
يجوز �أن يكون الناظر هو الواقف ،كما يجوز �أن يكون �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو اعتباري ًا واحد ًا �أو
�أكرث.
�إذا مل ُي نَّعي الناظر من قبل الواقف يف �إ�شهاد الوقف� ،أو مل ُيح ّدد طريقة تعيينه مبوجب
�إ�شهاد الوقف ،فتتو ّلى امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولية القيام ب�أعمال النظارة.
�شروط الناظر
املادة ()18

�أُ -ي�شرتط يف الناظر ما يلي:
� -1أن يكون كامل الأهلية.
م ّلة بال�شرف �أو الأمانة،
� -2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،غري حمكوم عليه يف جرمية خُ ِ
ما مل يكن قد ُر ّد �إليه اعتباره.
�	-3أن يكون قادر ًا على �إدارة الوقف وفق ًا ل�شروط الواقف.
�	-4أي �شروط �أخرى ُيح ّددها الواقف.
ب -يتم تطبيق ال�شروط املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة على ال�شخ�ص االعتباري
بالقدر الذي تتنا�سب فيه مع طبيعة هذا ال�شخ�ص.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/2/17 10:39 AM

12

العدد ( - )٤23ال�سنة (� 18 - )51صفر 143٩هـ  -املوافق  7نوفمرب 201٧م

Issue 423 Pages New.indd 12

التزامات الناظر
املادة ()19

يجب على الناظر االلتزام مبا يلي:
� -1شروط الواقف زمان ًا ومكان ًا.
	-2املُحافظة على امللك املوقوف من الهالك والتلف ،و ُيعترب �إ�صالح امللك املوقوف واملُحافظة
عليه ُمق ّدم ًا على �صرف عوائده على املوقوف له.
�ستح ّقيه ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف
� -3إدارة الوقف ،واملُحافظة عليه وتوزيع منافعه على ُم ِ
�إ�شهاد الوقف وهذا القانون والقرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة.
	-4احلر�ص على بذل العناية الالزمة لإمناء امللك املوقوف وا�ستثماره بنف�سه �أو �أن يعهد �إلى �أي
�شخ�ص �آخر من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص بذلك.
 -5عدم الت�ص ّرف بامللك املوقوف ت�ص ّرف ًا ناق ًال للملكية �أو برتتيب رهن عليه �إال �إذا كانت هناك
م�صلحة يف املُحافظة عليه ،وبعد احل�صول على موافقة الواقف �أو املحكمة املخت�صة على
ذلك ،و�إال اع ُتبرِ الت�ص ّرف باط ًال.
	-6ا�ستغالل امللك املوقوف و�إدارته وا�ستعماله فيما �أُ ِع ّد له.
 -7عدم ت�أجري امللك املوقوف �أو ا�ستغالله ب�أقل من �أجر املثل �أو عوائده.
� -8إعداد املُوازنة ال�سنو ّية للوقف ،و�إعداد احل�ساب اخلتامي يف نهاية كل �سنة مال ّية ،و�إعداد
ال�سجالت املُحا�سب ّية واملُ�ستندات املال ّية واالحتفاظ بها ،ورفع التقارير املال ّية الالزمة بحالة
الوقف للواقف �أو من يختاره يف �إ�شهاد الوقف �أو للم�ؤ�س�سة ،بح�سب الأحوال ،وفق ًا لإ�شهاد
الوقف والقواعد والإجراءات التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
� -9إيداع عوائد الوقف يف ح�ساب ب�أحد امل�صارف املُ ّ
رخ�صة يف الدولة با�سم الوقف.
� -10صرف عوائد الوقف يف م�صارفه وفق ما ا�شرتطه الواقف وما تقت�ضيه امل�صلحة.
� -11أداء االلتزامات الواجبة على الوقف من ديون وا�ستحقاقات يف حدود امل�صلحة.
ن�ص عليها الواقف يف �إ�شهاد الوقف متى كان اال�شرتاط �صحيح ًا.
ُ -12مبا�شرة الت�ص ّرفات التي ّ
حقوق الناظر
املادة ()20
�أ -يكون للناظر �إدارة الوقف على النحو الذي يراه ُمنا�سب ًا ،على �أال تتعار�ض �إدارته للوقف مع
�شروط الواقف و�أحكام هذا القانون والقواعد والإجراءات التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة.
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ب -ما مل يكن ُمت ِّربع ًا ،ي�ستحق الواقف �أجر النظارة نظري �أتعابه ،وفق ًا ملا ُيحدِّ ده الواقف ،ف�إذا
مل ُيحدِّ دها ،كان للم�ؤ�س�سة حتديد هذه الأتعاب وفق ًا لل�ضوابط املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
م�س�ؤولية الناظر
املادة ()21
ُيعترب الناظر �أمين ًا على الوقف وممُ ّث ًال له �أمام الغري ،وال ُيقبل قوله يف ال�صرف على �ش�ؤون الوقف
�أو على املوقوف له �إال ب�سند عدا ما جرى ال ُعرف على عدم �أخذ �سند به ،كما يكون الناظر م�س�ؤو ًال
عما ين�ش�أ عن تق�صريه اجل�سيم �أو تع ّديه �أو �إهماله نحو الوقف وعوائده.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

ا�ستثمار الوقف وا�ستبداله
املادة ()22
يجوز للناظر ا�ستثمار الأموال املُحتجزة ل�صالح الوقف �إلى �أن يحني وقت العمارة.
يجوز للناظر االقرتا�ض لإعمار الوقف و�إ�صالحه� ،إال �أ ّنه ال يجوز له رهن الوقف �ضمان ًا
ل�سداد الدين.
�إذا مل تكن عوائد الوقف كافية لإ�صالح ما تلف من امللك املوقوف ،فيجوز للناظر بيع بع�ضه
وقف �آخر ،وذلك مبوافقة
لإ�صالح البع�ض الآخر منه �إذا مل يكن هناك فائ�ض من عوائد ٍ
الواقف �أو املحكمة املخت�صة.
من هدم وقف ًا ُك ّلي ًا �أو ُجزئ ّي ًا فعليه �إعادته �إلى ما كان عليه ،و�إال لزمه �ضمان قيمة العني
و�ضمان ال�ضرر ،ومن �أتلف الوقف ُك ّلي ًا �أو ُجزئ ّي ًا لزمه ال�ضمان مثلي ًا �أو قيم ًة.
يجوز للواقف ا�شرتاط تغيري الوقف �أو ا�ستبداله.
يجوز ا�ستبدال الوقف �إذا كان منقو ًال �إذا مل توجد جهة ُتن ِفق عليهُ ،
وخ ِ�شي عليه من الهالك
�أو ّ
تعطلت منافعه ،و�صار ال ُينتفع به فيما ُح ِب�س لأجله ،و�إذا بيع ُج ِعل ثمنه يف مثله �إن �أمكن.
خرب ومل ي ُعد �صاحل ًا لالنتفاع به ،على �أن
يجوز بيع الوقف �إذا كان عقار ًا وا�ستبداله �إذا ِ
ُيجعل ثمنه يف مثله.
يجوز للناظر ب�إذن من الواقف �أو املحكمة املخت�صة �شراء �أعيان جديدة مبال البدل حتل حمل
الأعيان املُ�ستبدلة �أو ا�ستثمارها يف وجه من وجوه اال�ستثمار اجلائزة �شرع ًا ،و�صرف غالته
يف م�صارف الوقف الأ�صلي.
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التنازل �أو التوكيل بالنظارة
املادة ()23
ال يجوز للناظر التنازل عن النظارة لغريه ،وال يجوز له توكيل الغري بها �إال �إذا �سمح له الواقف �أو
امل�ؤ�س�سة بذلك.
عزل الناظر
املادة ()24
يجوز للواقف عزل الناظر �إذا كان ُمع ّين ًا منه ،ويجوز للمحكمة املخت�صة عزل الناظر املُعينّ من
الواقف عند النظر يف ت�ص ّرفاته �أو النظر يف الدعوى املُتع ّلقة بالوقف �إذا ث ُبت �إخالله بواجباته.
�إخالل الناظر بواجباته
املادة ()25
يجوز للواقف �أو امل�ؤ�س�سة ،بح�سب الأحوال ،اتخاذ �أي من التدابري التالية بحق الناظر:
 -1وقفه عن العمل وتعيني ناظر �آخر مكانه ،يف حال تكرار ت� ّأخره يف تقدمي املُوازنات ال�سنو ّية
للوقف واحل�سابات اخلتامية واملُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة لعملية حت�صيل عوائد الوقف وال�صرف منه.
 -2حرمانه من �أجرة النظارة �سوا ًء ب�شكل ُك ّلي �أو ُجزئي �إذا كانت نظارته ب�أجر ،يف حال �إهماله
�أو تق�صريه يف نظارة الوقف.
 -3عزله يف حال ثبوت تع ّديه على امللك املوقوف� ،أو �إهماله �أو تق�صريه يف نظارة الوقف.
	-4الرجوع عليه ب�أي تعوي�ضات يف حال ت�س ّببه يف �إتالف امللك املوقوف �أو الإ�ضرار به.
� -5إحالته �إلى اجلهات الق�ضائية املخت�صة يف حال ارتكابه لأي فعل من �ش�أنه امل�سا�س بامللك
املوقوف �أو عوائده ب�أي �شكل من الأ�شكال.
نظارة امل�ؤ�س�سة
املادة ()26
تكون امل�ؤ�س�سة هي الناظر على الوقف �إذا مل ُيعينّ الواقف ناظر ًا عليه� ،أو يف حال خلو الوقف من
النظارة ،وتتقا�ضى امل�ؤ�س�سة نظري �إدارتها للوقف ن�سبة ُيحدِّ دها جمل�س �إدارتها من العوائد ال�سنو ّية
للوقف.
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وفاة الواقف
املادة ()27
�إذا تويف الواقف الذي ا�شرتط لنف�سه النظارة حال حياته ،فعلى ورثته تعيني ناظر جديد ،وقيد
ذلك يف ال�سجل خالل ( )30ثالثني يوم ًا من وفاة الواقف ،و�إال ف�إن امل�ؤ�س�سة هي التي تتولى نظارة
الوقف.
تقرير الوقف
املادة ()28
�أ -على الناظر �أن ُيق ّدم �إلى امل�ؤ�س�سة ويف املواعيد التي تحُ دِّ دها تقرير ًا دوري ًا ُم�ؤ ّيد ًا باملُ�ستندات
عن حال الوقف ،والعوائد التي قام بتوزيعها على املوقوف له ،والعوائد املوجودة يف احل�ساب
امل�صريف اخلا�ص بالوقف ،وامل�صروفات التي مت �إجرا�ؤها يف حفظ الوقف و�صيانته ،و�أي
بيانات �أخرى تطلبها امل�ؤ�س�سة.
ب -على الناظر ال�سابق للوقف �أن ُيقدِّ م للناظر اجلديد تقرير ًا ختامي ًا عن كل ما يتعلق بالوقف،
ُم ّ
و�ضح ًا فيه البيانات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة ،و�أن ُي�س ّلمه ما حتت يده من �أموال و�أعيان
و ُم�ستندات ووثائق تتع ّلق بالوقف ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهاء نظارته ،و ُيعترب
الناظر ال�سابق حار�س ًا على الوقف حلني �إمتام ت�سليمه للناظر اجلديد.
عقوبة تبديد �أموال الوقف
املادة ()29
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب الناظر الذي يثبت قيامه
بتبديد امللك املوقوف �أو عوائده �أو �إحلاق ال�ضرر بهما �أو �إخالله بالتزاماته وم�س�ؤول ّياته املُق ّررة
مبوجب هذا القانون �أو �إ�شهاد الوقف �أو القرارات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة باحلب�س ُم ّدة ال تقل عن
إلزامه بالرد
�سنة وبغرامة ال تقل عن ( )50.000خم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،و� ِ
�إن كان له ُمقت�ضى.
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الف�صل الثالث
�أحكام خا�صة بالوقف
الوقف الذري (الأهلي)
املادة ()30
�ستح ّقوهاُ ،
وتن�شر
تقوم امل�ؤ�س�سة بح�صر الأوقاف الذرية (الأهلية) املُق ّيدة ب�سجالتها وال ُيعلم ُم ِ
ل�صق مبق ّرها ملُ ّدة (� )60ستني يوم ًا،
كافة بياناتها ب�صحيفتني يوم ّيتني وا�سعتي االنت�شار ،كما ُت ِ
ومبقار مراكز ال�شرطة التي توجد بدوائرها �أعيان الوقف ،ولذوي ال�ش�أن املُطالبة ُمب�ستح ّقاتهم يف
عوائد هذا الوقف خالل �سنتني من تاريخ الن�شر ،و�إال اع ُتبرِ ن�صيب ُكل من مل ُيطا ِلب ُمب�ستح ّقاته
وقف ًا ي�ؤول ريعه لأعمال اخلري ،وعلى امل�ؤ�س�سة �أن ترد �أ�صل الوقف دون عوائده عن الفرتة ال�سابقة
لأ�صحابه احلقيقيني �أو ورثتهم عند ظهورهم يف �أي وقت.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-

ا�ستحقاق املوقوف له
املادة ()31
يجب �أن ُتن َفق عوائد الوقف على املوقوف له الذي ُيحدِّ ده الواقف ،وذلك بح�سب طبيعة امللك
املوقوف ،وعلى النحو املن�صو�ص عليه يف �إ�شهاد الوقف �أو هذا القانون.
تتع ّلق حقوق املوقوف له يف امللك املوقوف بعوا ِئده ولي�س بعينه.
يجوز ا�ستعمال عوائد الوقف اخلريي يف م�صارف مل ترد يف �إ�شهاد الوقف �إن كان يف ذلك
منفعة لعموم النا�س� ،شريطة موافقة الواقف �إذا كان على قيد احلياة� ،أو موافقة امل�ؤ�س�سة
على ذلك يف حال وفاته.
�إذا عانى �أحد �أ�صول الواقف �أو فروعه �أو زوجه �أو �أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة،
ُي�صرف لل ُمحتاج منهم من ريع الوقف اخلريي ما يفي بحاجاته الأ�سا�س ّية وباحلدود التي
تحُ ّددها امل�ؤ�س�سة.
احل�صة اخلري ّية يف الوقف امل�شرتك �أو
يجوز للناظر �أن ي�صرف من عوائد الوقف اخلريي �أو ّ
�أن ي�ستخدم �أعيانه للتخفيف من �آثار الكوارث العامة بنا ًء على موافقة الواقف �إذا كان على
قيد احلياة� ،أو موافقة امل�ؤ�س�سة �إذا مل يكن الواقف ح ّي ًا.
وجه �إلى عموم اخلري عوائد الوقف يف احلاالت التالية:
ُي ّ
	-1الوقف الذي مل ُيحدِّ د الواقف م�صرف ًا له.
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	-2الوقف الذي يتع ّذر معرفة م�صارفه.
�ستحق �أو زال املوقوف له.
	-3الوقف الذي ال ُيعرف له ُم ِ
	-4الوقف الذي ير ّده املوقوف له.
ز� -إذا كان الوقف م�شرتك ًا ومل يرد ن�ص يف �إ�شهاد الوقف على توزيع احل�ص�ص ،ف�إن العوائد
ق�سم ُمنا�صف ًة بني امل�ستحقني من الأفراد و�أوجه الرب.
ُت ّ
ح -يكون االنتفاع بعوائد الوقف الذري (الأهلي) ُم�ساوا ًة بني الذكور والإناث ،ما مل ُيحدِّ د الواقف
يف �إ�شهاد الوقف ن�صيب ًا خُمتلف ًا يف الق�سمة.
ط�	-إذا كان الوقف الذري (الأهلي) ُمرتّب الطبقات ،ومات �أحد املُ�ستحقّني� ،أو ُح ِرم من الوقف،
وجد فيما يخ�ص ن�صيبه و�إال كان ن�صيبه لفرعه ،ف�إن مل
ف�إ ّنه يلزم اتباع �شرط الواقف �إن ِ
يوجد له فرع كان ن�صيبه لمِ َن يف طبقته ،ف�إن مل يوجد �أحد يف طبقته ،كان ن�صيبه للطبقة التي
تليها ،ف�إذا �أ�ضيف مولود لهذه الطبقة عاد ا�ستحقاق الطبقة له اعتبار ًا من تاريخ مولده ،ويف
حال فناء ُذ ّرية الواقف ي�ؤول االنتفاع بامللك املوقوف للم�ؤ�س�سة ال�ستخدامه لعموم الرب.
ي -ينتهي الوقف الذري (الأهلي) غري الطبقي بانقرا�ض املوقوف له ،ما مل ين�ص �إ�شهاد الوقف
على غري ذلك.
ك -ي�ؤول االنتفاع بامللك املوقوف �إلى ورثة املوقوف له بعد وفاته ،ما مل ين�ص �إ�شهاد الوقف على
غري ذلك ،ف�إذا انقطع ن�سل املوقوف له ،يرجع امللك املوقوف للواقف �أو لورثته من بعده ،ف�إن
مل يوجد �أي منهم ي�ؤول امللك املوقوف للم�ؤ�س�سة ال�ستخدامه لعموم الرب.
احلرمان من اال�ستحقاق
املادة ()32
ُيح َرم املوقوف له من ا�ستحقاقه لعوائد الوقف �إذا قتل عمد ًا و�أدين بحكم ق�ضائي بات الواقف �أو
ممِ ّ ن يتل ّقى منه اال�ستحقاق �أو �سواه من املُ�ستح ّقني �أو �أي �شخ�ص �آخر ُي�ساهم موته يف زيادة مقدار
�أو تعجيل ا�ستحقاق املوقوف له لعوائد الوقف ،وال ُي�ؤ ِّثر احلرمان من اال�ستحقاق يف هذه احلالة
ا�ستحقاق ُذ ّرية القاتل لعوائد الوقف ممِ ّ ن مل ي�شرتكوا معه يف القتل �إذا كانوا من املُ�ستح ّقني لهذه
العوائد.
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تقادم اال�ستحقاق
املادة ()33
ال ُت�سمع عند الإنكار وعدم قيام ال ُعذر ال�شرعي الدعوى املُتع ّلقة باال�ستحقاق يف عوائد الوقف �إذا
با�شر �صاحب امل�صلحة �إجراءات �إقامتها قبل مرور �سنتني من وقت علمه باال�ستحقاق �أو عدمه.
مل ُي ِ
ق�سمة امللك املوقوف وفرزه ورهنه واحلجز عليه
املادة ()34
�أ -ال يجوز ق�سمة امللك املوقوف بني املوقوف لهم وال فرزه بينهم ،كما ال يجوز لهم الت�ص ّرف فيه
�أو رهنه ،كما ال يجوز التنفيذ عليه �أو ترتيب �أي حق عيني �أ�صلي �أو تبعي مل�صلحة الغري عليه،
ُ
ويبطل ُكل ت�ص ّرف يف هذا ال�ش�أن� ،إال يف ا ُ
ير�سمها القانون.
حلدود التي ُ
ب -ال ُ
يدخل امللك املوقوف يف تفلي�سة الواقف �أو املوقوف له ،وال يجوز حجزه للوفاء بدين ُم�ستحق
على �أي منهما.
ج -ال يجوز التع ّدي على امللك املوقوف �أو ُم�صادرته ،كما ال يجوز ا�ستمالكه �إال يف ُحدود القانون،
كما ال يجوز و�ضع اليد عليه �أو على عوا ِئ ِده �إال يف حال زوال املوقوف لهم �أو انقطاع ن�سل
الواقف ،ويف هذه احلالة ي�ؤول امللك املوقوف للم�ؤ�س�سة ال�ستخدامه لعموم الرب.
امتيازات الوقف اخلريي وامل�شرتك
املادة ()35
واحل�صة اخلري ّية من الوقف امل�شرتك مبا تتمتع به الأموال العامة
�أ -تتمتّع ديون الوقف اخلريي
ّ
من امتياز على �أموال املدينني ،ويتم حت�صيلها بالطرق املُق ّررة لتح�صيل الأموال العامة.
واحل�صة اخلري ّية من الوقف امل�شرتك من ال�ضرائب والر�سوم �أي ًا كان
بُ -يعفى الوقف اخلريي
ّ
نوعها ،مبا يف ذلك ر�سوم التقا�ضي.
واحل�صة اخلري ّية من الوقف
ج -يف تطبيق �أحكام الت�شريعات اجلزائ ّيةُ ،يعترب الوقف اخلريي
ّ
امل�شرتك يف ُحكم الأموال العا ّمة ،وتكون �أوراقها و�سجالتها ودفاترها ووثائقها الورق ّية �أو
الإلكرتون ّية يف ُحكم الأوراق الر�سمية ،ويكون ناظر الوقف والعاملني به يف ُحكم املُ ّ
وظفني
ال ُعموميني.
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الف�صل الرابع
انتهاء الوقف
حاالت انتهاء الوقف
املادة ()36
مع ُمراعاة �أحكام هذا القانون ،ينتهي الوقف يف �أي من احلاالت التالية:
	-1انتهاء ُم ّدة الوقف املُح ّددة يف �إ�شهاد الوقف.
 -2حت ّقق الغر�ض املُح ّدد للوقف يف �إ�شهاد الوقف.
	-3انقطاع املوقوف لهم.
 -4رجوع الواقف عن وقفه.
 -5هالك امللك املوقوف ،وعدم ا�ستبداله.
� -6إذا كان الوقف باط ًال ،ويتم �إثبات هذه احلالة بحكم ق�ضائي قطعي.
�آثار انتهاء الوقف
املادة ()37
�أ -ال ُي�ؤ ِّثر انتهاء الوقف على احلقوق التي تكون قد ترتّبت للغري على الوقف يف الفرتة ال�سابقة
على انتهائه �إذا كان الغري ح�سن ال ّنية.
ب� -إذا انتهى الوقف� ،آل امللك املوقوف للواقف �إن كان حي ًا ،ولورثته بعد وفاة الواقف ،و�إذا انقطع
ن�سل الواقف �أو مل يبق له �أو لورثته وريث ًا� ،آل امللك املوقوف للم�ؤ�س�سة ال�ستخدامه لعموم الرب.
الف�صل اخلام�س
عالمة دبي للوقف
منح عالمة دبي للوقف
املادة ()38
واخلا�صة التي يوجد لديها
يكون للمركز منح عالمة دبي للوقف �إلى الأفراد واجلهات العا ّمة
ّ
ُمبادرات �أو م�شاريع �أو ُم�ساهمات ُم�ستدامة تتع ّلق بالوقف ،ويتم منح هذه العالمة وفق ًا لل�ضوابط
واملعايري املُعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
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مزايا منح عالمة دبي للوقف
املادة ()39
�أ -يجوز للجهة احلا�صلة على عالمة دبي للوقف ا�ستخدام هذه العالمة يف كافة الو�سائل
الت�سويقية لتعريف اجلمهور بجهودها املُجتمع ّية.
بُ -تعترب عالمة دبي للوقف ميزة ُتتيح للجهة احلا�صلة عليها الأف�ضل ّية يف املُ�شرتيات احلكومية،
وعلى اجلهات احلكومية يف الإمارة �أن ت�أخذ عالمة دبي للوقف كمعيار �إ�ضايف عند اختيار
املُتعاقدين معها� ،شريطة �أال يتعار�ض ذلك مع بق ّية املعايري املُتع ّلقة بال�سعر واجلودة.
التزامات اجلهة احلا�صلة على عالمة دبي للوقف
املادة ()40
�أ -تلتزم اجلهة احلا�صلة على عالمة دبي للوقف بتقدمي تقرير �سنوي للمركز عن الأن�شطة التي
ح�صلت مبوجبها على هذه العالمة ،على �أن يحتوي هذا التقرير البيانات التي يطلبها املركز.
ب -تلتزم اجلهة احلا�صلة على عالمة دبي للوقف ب�إيقاف ا�ستخدام هذه العالمة ،يف حال قيام
املركز ب�سحبها منها ،ويتم �سحب هذه العالمة وفق ًا لل�ضوابط التي يعتمدها املركز يف هذا
ال�ش�أن ،وبخالف ذلك ف�إ ّنه يكون للجهة املخت�صة برتخي�ص تلك اجلهة �إلغاء ترخي�صها.
الف�صل ال�ساد�س
امل�ؤ�س�سات الوقفية
ترخي�ص امل�ؤ�س�سات الوقفية
املادة ()41
�أ -تتولى امل�ؤ�س�سة ترخي�ص امل�ؤ�س�سة الوقفية بالتن�سيق مع املركز.
ب -تتمتع امل�ؤ�س�سة الوقفية بال�شخ�ص ّية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري على نحو يمُ ّكنها
من حتقيق الغايات التي مت ت�أ�سي�سها لأجلها.
تنظيم عمل امل�ؤ�س�سات الوقفية
املادة ()42
ت�ضع امل�ؤ�س�سة وبالتن�سيق مع املركز الأنظمة التالية:
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 -1نظام ترخي�ص امل�ؤ�س�سات الوقفيةُ ،مت�ض ّمن ًا القواعد املو�ضوع ّية والإجرائ ّية الالزمة لرتخي�ص
هذه امل�ؤ�س�سات.
 -2نظام حوكمة امل�ؤ�س�سات الوقفية ،تحُ ّدد فيه �آلية عمل هذه امل�ؤ�س�سات و�إدارتها والتزاماتها،
والتدابري الواجب اتخاذها بحق املُخالف ل�شروط ترخي�صها والتزاماتها.
الرقابة على امل�ؤ�س�سات الوقفية
املادة ()43
تتولى امل�ؤ�س�سة الإ�شراف على امل�ؤ�س�سات الوقفية والرقابة عليها ،واتخاذ التدابري الالزمة بحق
املُخالف منها ،وفق ًا للأنظمة املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
الف�صل ال�سابع
الهبة
�أحكام الهبة
املادة ()44
ُتط ّبق يف كل ما يتعلق ب�أركان الهبة و�شروط نفاذها و�آثارها بالن�سبة للواهب واملوهوب له والرجوع
عنها وانتهائها �أحكام القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985املُ�شار �إليه.
تخ�صي�ص املال املوهوب
املادة ()45
يتم تخ�صي�ص املال املوهوب وفق ًا ل�شروط الواهب �إن وجدت� ،أو وفق ًا ملا تحُ ّدده امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق
مع املركز يف هذا ال�ش�أن.
تطبيق �أحكام الوقف على الهبة
املادة ()46
ُتط ّبق �أحكام الوقف الواردة يف هذا القانون على الهبة بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه مع طبيعتها،
ومع �أحكام القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985املُ�شار �إليه.
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وقف امل�ساجد ونظارتها
املادة ()47
على الرغم ممِ ّ ا ورد يف هذا القانونُ ،يراعى بالن�سبة لوقف امل�ساجد ونظارتها ما يلي:
ُ -1يق ّيد وقف امل�سجد با�سم دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،وحتت �إدارتها ونظارتها.
خ�ص�صة
 -2يتو ّلى جمل�س �إدارة الأوقاف اجلعفر ّية اخلري ّية يف دبي نظارة الأوقاف اجلعفر ّية املُ ّ
للطائفة ودور العبادة وامل�آمت احل�سين ّية و�إدارتها.
الف�صل الثامن
�أحكام ختام ّية
الأ�صول الفقهية
املادة ()48
يرجع فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون� ،إلى الت�شريعات ال�سارية يف الدولةُ ،ث ّم �إلى
امل�شهور يف مذهب الإمام مالك ُث ّم مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ُث ّم مذهب الإمام ال�شافعي ُث ّم
قواعد العدل والإن�صاف.
مذهب الإمام �أبي حنيفةُ ،ث ّم ِ
جمع التربعات
املادة ()49
ال ِتخل �أحكام هذا القانون ب�أحكام املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،يف ُكل ما يتع ّلق بجمع
ربعات يف الإمارة.
الت ّ
توفيق الأو�ضاع
املادة ()50
يجب على ُن ّظار الأوقاف املُن�ش�أة قبل العمل بهذا القانون ،توفيق �أو�ضاعهم مبا يتفق و�أحكامه،
خالل �سنة واحدة من تاريخ العمل به ،مبا يف ذلك:
� -1إ�صدار �إ�شهاد الوقف ،وقيده يف ال�سجل.
 -2تقدمي كافة املعلومات التي تطلبها امل�ؤ�س�سة عن الوقف.
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م�س�ؤولية اجلهات احلكومية
املادة ()51
على كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة العمل على ما يلي:
 -1تقدمي الدعم الالزم للمركز وامل�ؤ�س�سة لتمكينهما من تطبيق �أحكام هذا القانون.
اخلا�صة بالأمالك املوقوفة مبا يتّفق و�أحكام هذا القانون.
 -2تعديل �سجالت املُلك ّية
ّ
الوقف يف مركز دبي املايل العاملي
املادة ()52
ال حتول �أحكام هذا القانون دون تطبيق �أحكام الوقف املعمول بها لدى مركز دبي املايل العاملي �أو
اخت�صا�ص حماكمه ب�ش�أن الأوقاف التي يتم ت�سجيلها داخله.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()53
ُي�صدر جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع املركز القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون،
و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()54
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()55
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قانون رقم ( )15ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إدارة تركات غري امل�سلمني وتنفيذ و�صاياهم يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�صادر بالقانون
االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أن الأحوال ال�شخ�صية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجارية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

الف�صل الأول
الت�سمية والتعريفات ونطاق التطبيق والأحكام التمهيدية
ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إدارة تركات غري امل�سلمني وتنفيذ و�صاياهم يف �إمارة دبي رقم
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( )15ل�سنة .»2017
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :مركز دبي املايل العاملي.
املركز
املحكمة املخت�صة  :حماكم دبي �أو حماكم املركز ،بح�سب الأحوال.
 :رئي�س حماكم دبي �أو رئي�س حماكم املركز ،بح�سب الأحوال.
الرئي�س
� :إف�صاح املو�صي عن �إرادته بالت�ص ّرف يف �أمواله �أو �أي جزء منها ت�ص ّرف ًا ُم�ضاف ًا
الو�صية
�إلى ما بعد املوت.
 :كل ما يرتكه املُتو ّفى من �أموال وحقوق عين ّية �أو معنو ّية.
الرتكة
ُمن ِّفذ الو�صية  :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ُيع ّينه املو�صي لتنفيذ الو�صية �سوا ًء بوثيقة
خت�صة.
الو�صية ذاتها �أو بوثيقة ُم�ست ِق ّلة� ،أو من يتم تعيينه من املحكمة املُ ّ
ُمدير الرتكة  :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يتولى �إدارة الرتكة حتت �إ�شراف املحكمة
خت�صة.
املُ ّ
� :سجل الو�صايا والرتكات لغري امل�سلمني املُن�ش�أ يف حماكم دبي ،و�سجل ت�سجيل
ال�سجل
الو�صايا املن�ش�أ يف حماكم املركز.
نطاق التطبيق
املادة ()3
ُت ّطبق �أحكام هذا القانون على كافة الو�صايا والرتكات اخلا�صة بغري املُ�س ِلمني يف الإمارة ،مبا فيها
مركز دبي املايل العاملي.
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القانون الواجب التطبيق
املادة ()4
�أ -با�ستثناء ما يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القانونُ ،يط ّبق على الرتكات والو�صايا لغري
قواعد الإ�سناد املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية.
امل�سلمني القانون الذي ُت�شري �إليه ِ
ب -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادةُ ،تط ّبق الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة يف
�أي من احلاالت التالية:
� -1إذا كان الإرث �أو الو�صية يتع ّلقان بعقار موجود فيها.
 -2حتديد ما �إذا كان املال عقار ًا �أو منقو ًال.
� -3إذا كان الن�ص الوارد يف القانون الأجنبي واجب التطبيق ،خُما ِلف ًا للنظام العام �أو
الآداب العامة.
� -4إذا اختار املو�صي تطبيق قانون الدولة على الو�صية.
ج -يف حال تع ّدد جن�سية املو�صي ،ف�إنه ُيعتد بجن�سيته التي ا�ستند �إليها عند ت�سجيل و�ص ّيته ،ويف
حال مل ُيحدِّ دها ،ف�إ ّنه ُيعتد بجن�سية الدولة التي ُيقيم فيها �أو يتّخذها مقر ًا لأعما ِله.
احلقوق املُتع ّلقة بالو�صية والرتكة
املادة ()5
تكون الو�ص ّية ُمق ّدمة على الإرث ،ومع ذلك ال يتم تنفيذ الو�ص ّية �أو توزيع �أموال الرتكة� ،إال بعد
الوفاء مبا يلي ووفق ًا للرتتيب التايل:
 -1نفقات جتهيز املُتوفى.
 -2م�صروفات �إدارة الرتكة وتنفيذ الو�صية.
� -3أجور ُمن ّفذ الو�صية و ُمدير الرتكة.
	-4الديون املُ�ستح ّقة على الرتكة ،وفق ًا ملراتب االمتياز املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية.
الف�صل الثاين
الو�صية
�سجل الو�صايا
املادة ()6
�أُ -ين�ش�أ يف كل من حماكم دبي وحماكم املركز� ،سجل ُتق ّيد فيه و�صايا غري امل�سلمني ُي�س ّمى بـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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«�سجل و�صايا غري امل�سلمني».
�صدره الرئي�س.
بُ -يح ّدد �شكل ال�سجل وبياناته ،و�إجراءات و�ضوابط القيد فيه بقرا ٍر ُي ِ
انعقاد الو�صية
املادة ()7
تنعقد الو�صية بالكتابة� ،أو بالعبارات ال�شفو ّية الدالة على ذلك ،وبالإ�شارة املفهومة �إذا كان املو�صي
�ستكن� ،أو فئة
عاجز ًا عن الكتابة ،ويجوز �أن تكون ل�شخ�ص ُمعينّ �أو غري ُمعينّ  ،حي �أو حمل ُم ِ
حم�صورة �أو غري حم�صورة� ،أو لوجوه البرِ  ،و�أن ترد ب�صيغة ُمطلقة �أو ُمق ّيدة �أو ُم�ضافة �أو ُمع ّلقة
على �شرط �أو ُمق ّيدة به ،كما يجوز �أن ِترد الو�صية على كا ّفة �أموال الرتكة �أو جزء منها.
�شروط القيد يف ال�سجل
املادة ()8
ُي�شرتط لقيد الو�صية يف ال�سجل ما يلي:
� -1أن يكون املو�صي من غري امل�سلمني.
�	-2أن تتو ّفر فيها �شروط �صحة الو�صية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
� -3أن تت�ض ّمن الو�صية تعيني منفذ للو�صية ،وبيان كيفية الت�صرف يف املال املو�صى به.
� -4أن تكون الو�صية مو ّقعة من املو�صي� ،أو حتمل ختمه �أو ب�صمته عليها بح�ضور �شاهدين.
� -5أال يرد يف متنها حمو �أو ك�شط �أو ح�شر �أو �إ�ضافة.
� -6أن يكون قد مت ت�سديد كافة الر�سوم املُق ّررة مبوجب الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�شروط �صحة الو�صية
املادة ()9
�أُ -ي�شرتط ل�صحة الو�صية ما يلي:
 -1جواز متلك �أو انتفاع املو�صى له باملال املو�صى به.
� -2أن يكون املو�صي كامل الأهلية ،و�أال يقل عمره عن (� )21سنة ميالدية.
� -3أال يكون املو�صي حمجور ًا عليه ل�سفه �أو لغفلة ،ما مل تكن الو�صية لوجوه الرب ،و�أن يح�صل
الق ّيم على موافقة املحكمة املخت�صة على ذلك.
� -4أال يكون املو�صي ممنوع ًا من الت�صرف يف �أمواله� ،أو ُم�شهر ًا لإفال�سه �أو �إع�ساره.
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� -5أن يكون املال املو�صى به مملوك ًا للمو�صي.
� -6أن تكون الو�صية قابلة للتنفيذ.
 -7تو ّفر م�شروعية املو�صى به حم ًال و�سبب ًا.
� -8أن يكون املو�صى به محُ ّقق الوجود و ُمعينّ املقدار �أو قاب ًال للتعيني عند الوفاة ،وجتوز
الو�صية يف الأموال املُ�ستقبلية� ،إن كانت قابلة للتحقق.
� -9أال تت�ضمن ما ُيخا ِلف النظام العام �أو الآداب العامة.
خت�صة.
ب -لكل ذي م�صلحة طلب تف�سري الو�ص ّية �أو الطعن يف �صحتها �أمام املحكمة املُ ّ
ج�	-إذا اقرتن بالو�صية �شرط ُيخا ِلف النظام العام �أو الآداب العامةُ ،
وت�صح
يبطل ال�شرط ِ
الو�ص ّية.
انق�ضاء الو�صية
املادة ()10
تنق�ضي الو�صية يف �أي من احلاالت التالية:
 -1عدول املو�صي عنها ،على �أن يتم قيد هذا العدول يف ال�سجل.
 -2قيد و�ص ّية جديدة تتعار�ض مع الو�ص ّية الأولى.
	-3الت�ص ّرف يف املال املو�صى به ت�ص ّرف ًا ناق ًال للملكية.
 -4وفاة املو�صى له حال حياة املو�صي ،ما مل تحُ دِّ د الو�صية بدي ًال له.
 -5هالك املال املو�صى به� ،أو ثبوت ا�ستحقاقه للغري بحكم ق�ضائي بات� ،أو ثبوت عدم قابل ّيته
لنقل امللكية.
� -6إفال�س املو�صي حال حياته �أو ا�ستغراق ديون الرتكة للمال املو�صى به.
 -7رد الو�صية من املو�صى له �أو ول ّيه.
 -8قتل املو�صى له للمو�صي� ،سوا ًء كان املو�صى له فاع ًال �أ�صلي ًا �أم �شريك ًا� ،أم ُمت�س ّبب ًا� ،شريطة �أن
يكون قد �صدر بحقه حكم بات بالإدانة.
تعدد الو�صايا
ّ
املادة ()11
�أ -يف حال تع ّدد الو�صايا ،ف�إ ّنه ُيعتد بالو�صية املُق ّيدة يف ال�سجل ،وبح�سب �أقدم ّية ت�سجيلها.
�سجلة فتُعترب جميعها و�ص ّية واحدة ،ويف حال التعار�ض،
ب� -إذا مل تكن �أي من الو�صايا املُتع ّددة ُم ّ
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خت�صة.
ُتن ّفذ الو�ص ّية التي ي�صدُر بها ُحكم من املحكمة املُ ّ
قبول الو�صية ور ّدها
املادة ()12
�أ -للمو�صى له بعد وفاة املو�صي ،قبول الو�صية �أو ر ّدها ُك ّلي ًا �أو ُجزئي ًا ،خالل (� )60ستني يوم ًا
من تاريخ �إخطاره بها ،على �أن ُيراعى يف هذا ال�ش�أن ما يلي:
�ستكن ًا �أو حمجور ًا عليه ،فيكون القبول �أو الرد من
� -1إذا كان املو�صى له قا�صر ًا �أو حم ًال ُم ِ
الق ّيم ومبوافقة املحكمة املخت�صة.
� -2إذا كانت الو�صية لأي من اجلهات العامة �أو اخلا�صة ،فيكون القبول �أو الرد ممن يمُ ّثلها
قانون ًا.
ب� -إذا مات املو�صى له قبل �أن ي�صدر عنه قبول �أو رد ،انتقل حق القبول والرد �إلى ورثته ،ف�إن مل
يكن له وارث انق�ضت الو�صية.
ج� -إذا كانت الو�صية ل�شخ�ص غري ُمعينّ  ،فال حتتاج �إلى قبول وال ُتر ُّد ِبر ِّد �أحد.
الو�صية املُح ّملة باحلقوق
املادة ()13
ينتقل املال املو�صى به للمو�صى له محُ ّم ًال باحلقوق وااللتزامات املُرتتّبة على هذا املال ،ف�إن رف�ض
املو�صى له الوفاء باحلقوق وااللتزامات� ،سقط حقه يف الو�صية.
�شروط ُمنفّذ الو�صية
املادة ()14
�أُ -ي�شرتط �أن تتوفر يف ُمن ّفذ الو�صية ،ما يلي:
� -1أن يكون كامل الأهلية.
م ّلة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل يكن قد ُر ّد
� -2أال يكون حمكوم ًا عليه يف جناية �أو جرمية خُ ِ
�إليه اعتباره.
� -3أال يكون ُم�شهر ًا �إفال�سه �أو �إع�ساره ،ما مل يكن قد ُر ّد �إليه اعتباره.
� -4أن ي�صدر منه قبو ًال بتنفيذ الو�صية.
� -5أال يكون له م�صلحة يف �أموال الو�صية.
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خت�صة تعيني ُمن ّفذ لها ،وفق ًا للرتتيب
ب -يف حال عدم وجود ُمن ّفذ للو�صية ،تتولى املحكمة املُ ّ
التايل:
	-1ا�سم املُن ّفذ البديل الذي يرد ا�سمه يف الو�صية.
 -2من يختاره املو�صى له �أو ول ّيه.
 -3من ُتع ّينه املحكمة املخت�صة.
مهام و�صالح ّيات منفذ الو�صية
املادة ()15
يتولى منفذ الو�صية حتت �إ�شراف املحكمة املخت�صة ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
 -1ح�صر املال املو�صى به وت�س ّلمه وحيازته وحت�صيل حقوقه واتخاذ ما يلزم لل ُمحافظة عليه،
مبا يف ذلك ت�سليمه ليد �أمينة ،و�إقامة الدعاوى ،خُ
وماطبة اجلهات احلكومية وغري احلكومية
فيما يتعلق بتنفيذ الو�صية ،ومتثيل املو�صى له يف الدعاوى املُتع ّلقة بها.
� -2صرف النفقات ال�ضرورية للمو�صى له من املال املو�صى به ،وذلك بعد حتديد قيمة هذه
النفقات من املحكمة املخت�صة.
 -3دعوة الدائنني و�أ�صحاب احلقوق �إذا كانت الو�صية محُ ّملة بحقوق للتقدم ُمبطالباتهم خالل
( )90ت�سعني يوم ًا من تاريخ الإعالن بالن�شر يف �صحيفتني يوميتني حم ّليتني ت�صدر �إحداهما
باللغة الإجنليزية.
	-4الوفاء بااللتزامات املُرتتّبة على الو�صية و�إجراء الت�سوية ب�ش�أنها ،بعد احل�صول على موافقة
ّ
خطية من املحكمة املخت�صة.
	-5اتخاذ ما يلزم لإدارة املال املو�صى به وا�ستثماره ،مبا يف ذلك ت�أجريه �أو رهنه� ،سوا ًء بنف�سه
تخ�ص�صة باال�ستثمار ،وذلك بعد احل�صول على موافقة
�أو من خالل التعاقد مع جهات ُم ّ
خت�صة.
املحكمة املُ ّ
 -6توكيل املُحامني واال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص للقيام باملهام وال�صالحيات املنوطة
به ،ودفع �أتعابهم و�أجورهم من املال املو�صى به ،وذلك بعد احل�صول على موافقة ّ
خطية من
خت�صة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.
املحكمة املُ ّ
 -7بيع �أي جزء من املال املو�صى به� ،إذا كانت تكلفة حفظه �أعلى من قيمته� ،أو �أن يكون ُعر�ض ًة
للتلف �أو الهالك ،وذلك بعد احل�صول على موافقة ّ
خت�صة.
خطية من املحكمة املُ ّ
 -8ت�سليم املال املو�صى به �أو �أي جزء منه للمو�صى له بعد احل�صول على موافقة ّ
خطية من
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خت�صة.
املحكمة املُ ّ
التزامات منفذ الو�صية
املادة ()16

يلتزم منفذ الو�صية مبا يلي:
� -1إدارة املال املو�صى به بح�سن ن ّية ،باذ ًال يف ذلك عناية ال�شخ�ص احلري�ص.
� -2إظهار �صفته كمنفذ للو�صية لدى ُمبا�شرته لأي من املهام وال�صالحيات املنوطة به مبوجب
هذا القانون �أو الو�صية.
نف�صل.
نتظم و ُم ِ
	-3االحتفاظ بالقيود وال�سجالت املُتع ّلقة بتنفيذ الو�صية ب�شكل ُم ِ
 -4عدم ا�ستعمال املال املو�صى به ل�صاحله �أو االنتفاع به� ،أو متكني غريه من ذلك ،ب�صور ٍة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إال �إذا ُ�ص ِّرح له بذلك من املو�صي �أو املحكمة املخت�صة.
 -5عدم �إف�شاء �أي معلومات �أو بيانات تتع ّلق بح�سابات الو�صية للغري ،ما مل تن�ص الت�شريعات
ال�سارية على غري ذلك.
� -6أي التزام �آخر يرد يف �أمر تنفيذ الو�صية� ،أو تقت�ضيه طبيعة الت�صرف.
عزل منفذ الو�صية
املادة ()17
�أ -للمحكمة املخت�صة يف �أي وقت وبنا ًء على طلب منفذ الو�صية �أو املو�صى له �أو الورثة ولأ�سباب
ربرة عزل منفذ الو�صية مبوجب حكم �صادر منها ،بعد �سماع �أقوال ُمقدِّ م الطلب ومنفذ
ُم ّ
الو�صية واالطالع على الب ّينات ،وتعيني ُمن ّفذ بديل لها.
ف�ص ًال يت�ضمن الأعمال
ب -على منفذ الو�صية يف حال عزله �أن ُيق ّدم للمحكمة املخت�صة تقرير ًا ُم ّ
التي تولى تنفيذها واحل�سابات املالية املُتع ّلقة بالو�صية ،خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ
�إخطاره بقرار العزل.
تنفيذ الو�صية
املادة ()18

يتم تنفيذ الو�صية ،وفق ًا ملا يلي:
� -1أمر خطي من املحكمة املخت�صة يف حال كانت الو�صية ُمق ّيدة يف ال�سجل.
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 -2حكم �صادر عن املحكمة املخت�صة يف حال كانت الو�صية غري ُمق ّيدة يف ال�سجل ،ويكون ذلك
بنا ًء على طلب خطي من املو�صى له �أو ول ّيه ،ووفق ًا للإجراءات املُتّبعة يف رفع الدعوى.
ح�سابات الو�صية
املادة ()19
خت�صة خالل املُ ّدة التي تحُ ّددها
يجب على منفذ الو�صية �أن ُيق ّدم تقرير ًا عن �أعماله �إلى املحكمة املُ ّ
لهذه الغاية ،على �أن يت�ضمن هذا التقرير بيان ًا تف�صيلي ًا بح�سابات الو�صية وم�صروفاتها.
نقل ملكية املال املو�صى به
املادة ()20
ُتنقل ملك ّية املال املو�صى به للمو�صى له مبوجب �أمر �أو حكم �صادر عن املحكمة املخت�صة ،على �أن
ُيراعى يف ذلك ما يلي:
� -1أن يكون املو�صى له كامل الأهلية ،غري حمجور عليه ل�سفه �أو غفلة� ،إال �إذا وجد ويل �أو و�صي
�أو ق ّيم للمو�صى له القا�صر �أو املحجور عليه.
� -2أن يقوم منفذ الو�صية بتقدمي احل�ساب اخلتامي للمال املو�صى به �إلى املحكمة املخت�صة.
الف�صل الثالث
الرتكات
الت�صرف بالرتكة
املادة ()21
�أ -ت�ؤول تركة املُتو ّفى من غري املُ�سلمني �إلى الورثة ،وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ،والقواعد والإجراءات املعمول بها لدى املحكمة املخت�صة.
بُ -يحظر �إجراء �أي ت�صرف على الرتكة قبل �صدور حكم �أو �أمر من املحكمة املخت�صة ب�إدارة
الرتكة ،وتعيني ُمدير لها ،وذلك با�ستثناء نفقات جتهيز املُتو ّفى ،والنفقات ال�ضرورية لمِ َن كان
املُتو ّفى ُيعيلهم حال حياته من �أفراد �أ�سرته.
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د-
هـ-

�إدارة الرتكة
املادة ()22
ُتدار الرتكة من قبل �شخ�ص �أو �أكرث ُي�س ّمى «مدير الرتكة» يتولى القيام باملهام وال�صالحيات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،بالإ�ضافة �إلى الأعمال التي يتم تكليفه بها من املحكمة
املخت�صة يف احلكم ال�صادر عنها ب�إدارة الرتكة.
يكون مدير الرتكة املُم ّثل القانوين للرتكة ،وله �أن ُيقا�ضي و ُيقا�ضى بهذه ال�صفة.
للمحكمة املخت�صة تعيني ُمدير للرتكة �سوا ًء ممِ ّ ن يتفق عليه الورثة� ،أو �أي �شخ�ص �آخر ،كما
يجوز تعيني �أكرث من ُمدير للرتكة ،على �أن يتم يف هذه احلالة تكليفهم بالعمل مجُ تمعني �أو
ُمنفردين ،بحيث يتولى كل منهم مهام ًا محُ ّددة.
للمحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب ّ
خطي من الورثة �أو من ينوب عنهم قانون ًا ،ومبوجب حكم
�صادر منها ،ا�ستبدال ُمدير الرتكة ب�آخر لأي �سبب ،ما مل يتولى �إدارة الرتكة جمموعة من
الأ�شخا�ص ،ور�أت املحكمة املخت�صة �إمكان ّية اال�ستمرار يف �إدارة الرتكة من قبل بع�ضهم.
على مدير الرتكة يف حال ا�ستبداله تقدمي تقرير �إلى املحكمة املخت�صة خالل (� )60ستني
ف�ص ًال عن كافة
يوم ًا من تاريخ �صدور حكم ا�ستبداله ،على �أن يت�ض ّمن هذا التقرير �شرح ًا ُم ّ
الأعمال التي تو ّلى تنفيذها ،وبيان ًا باحل�سابات املالية املُتع ّلقة بالرتكة.

مهام و�صالح ّيات ُمدير الرتكة
املادة ()23
يتولى ُمدير الرتكة املهام وال�صالح ّيات التالية:
 -1ح�صر تركة املُتو ّفى.
 -2دعوة الدائنني و�أ�صحاب احلقوق �إذا كانت الرتكة محُ ّملة بحقوق للتق ّدم ُمبطالباتهم خالل
( )90ت�سعني يوم ًا من تاريخ الإعالن بالن�شر يف �صحيفتني يوميتني حم ّليتني ت�صدُر �إحداهما
باللغة الإجنليزية.
	-3ا�ستالم الرتكة وحيازتها وحت�صيل حقوقها والقيام ب�أي �إجراء ي�ستلزم املُحافظة عليها ،مبا
يف ذلك ت�سليمها ليد �أمينة ،و�إقامة الدعاوى ،خُ
وماطبة اجلهات احلكومية وغري احلكومية
ب�أي �ش�أن من �ش�ؤون الرتكة.
 -4توكيل املُحامني ،واال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص للقيام باملهام وال�صالحيات املنوطة
به ،ودفع �أتعابهم و�أجورهم من �أموال الرتكة وذلك بعد احل�صول على موافقة املحكمة
املخت�صة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.
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� -5صرف النفقات ال�ضرورية لوارث املُتو ّفى املُحتاج ،وذلك بعد حتديدها من قبل املحكمة
املخت�صة ،وخ�صمِ ها من ن�صيبه من الإرث عند توزيع الرتكة.
	-6الوفاء بااللتزامات املُرتتّبة على الرتكة و�إجراء الت�سوية ب�ش�أنها ،بعد احل�صول على موافقة
ّ
خطية من املحكمة املخت�صة.
	-7اتخاذ ما يلزم لإدارة �أموال الرتكة وا�ستثمارها ،مبا يف ذلك ت�أجريها �أو رهنها� ،سوا ًء بنف�سه
تخ�ص�صة باال�ستثمار وذلك بعد احل�صول على موافقة ّ
خطية
�أو من خالل التعاقد مع جهات ُم ّ
من املحكمة املخت�صة.
 -8بيع �أي جزء من �أموال الرتكة� ،إذا كانت تكلفة حفظه �أعلى من قيمته� ،أو �أن يكون ُع َ
ر�ض ًة
للتلف �أو الهالك ،وذلك بعد احل�صول على موافقة ّ
خطية من املحكمة املخت�صة.
�ستح ّقيها ،وفق ًا للحكم ال�صادر عن املحكمة املخت�صة يف هذا
 -9توزيع �أموال الرتكة على ُم ِ
ال�ش�أن.
التزامات مدير الرتكة
املادة ()24

يلتزم مدير الرتكة مبا يلي:
� -1إدارة الرتكة بح�سن ن ّية باذ ًال يف ذلك عناية ال�شخ�ص احلري�ص.
� -2إظهار �صفته ك ُمدير للرتكة لدى ُمبا�شرته لأي من املهام وال�صالحيات املنوطة به مبوجب
هذا القانون.
نف�صل.
	-3االحتفاظ بالقيود وال�سجالت
نتظم و ُم ِ
ب�شكل ُم ِ
اخلا�صة بكل تركة ٍ
ّ
 -4عدم ا�ستعمال �أموال الرتكة ل�صاحله �أو االنتفاع بها� ،أو متكني غريه من ذلك ،ب�صور ٍة
ُمبا�شرة �أو غري ُمبا�شرة� ،إال �إذا ُ�ص ِّرح له بذلك من املحكمة املخت�صة.
 -5عدم �إف�شاء �أي معلومات �أو بيانات تتعلق بح�سابات الرتكة للغري ،ما مل تن�ص الت�شريعات
ال�سارية على غري ذلك.
� -6أي التزام �آخر يرد يف �أمر املحكمة املخت�صة لإدارة الرتكة� ،أو تقت�ضيه طبيعة الت�ص ّرف.
ح�صر الرتكة
املادة ()25
�أُ -يق ّدم مدير الرتكة للمحكمة املخت�صة قائمة ب�أموال الرتكة وموجوداتها والقيمة التقديرية
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لها ،وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور
احلكم ب�إدارة الرتكة ،وللمحكمة املخت�صة متديد هذه املُهلة ملُ َدد مُما ِثلة بنا ًء على طلب ّ
خطي
من مدير الرتكة.
ب -لكل ذي م�صلحة الطعن ب�صحة القائمة اخلا�صة ب�أموال الرتكة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة �أمام املحكمة املخت�صة ،خالل ( )90ت�سعني يوم ًا من تاريخ �إعالمه بها ،ويكون
احلكم ال�صادر عن املحكمة املخت�صة ب�ش�أن هذا الطعن قاب ًال لال�ستئناف ،ويكون احلكم
ال�صادر يف اال�ستئناف ِنهائي ًا وغري قابل ّ
للطعن.
ح�سابات الرتكة
املادة ()26
ُيق ّدم مدير الرتكة للمحكمة املخت�صة ،تقرير ًا يت�ض ّمن ح�سابات الرتكة وم�صروفاتهاُ ،كل ()3
ثالثة �أ�شهر �أو ُك ّلما طلبت منه املحكمة ذلك.
توزيع �أموال الرتكة
املادة ()27
�صدر ُحكم ًا �أو �أمر ًا يف �أي مما
للمحكمة املخت�صة بنا ًء على طلب مدير الرتكة �أو �أحد الورثة� ،أن ُت ِ
يلي:
 -1توزيع الرتكة على الورثة واملو�صى لهم �إن وجدوا ،وذلك بعد حت�صيل حقوقها وتنفيذ
التزاماتها.
 -2توزيع الرتكة غري املُ�ستغرقة بالدين قبل الوفاء بالتزاماتها ،بعد تخ�صي�ص جزء من الرتكة
ل�سداد ما عليها من التزامات.
 -3ت�سليم �أحد الورثة �أو �أكرث ب�صفة ُم�ؤ ّقتة ح�صته من الرتكة �أو ُجزء منها� ،إذا كانت ال ت�ستلزمها
الت�صفية ُمقابل تقدمي كفالة.
ربرة.
 -4متديد �إدارة الرتكة لل ُم ّدة التي تحُ ّددها ،وذلك يف حاالت ّ
خا�صة و ُم ّ
تركة من ال وارث له
املادة ()28
مع ُمراعاة ما ورد يف املُعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها ،ت�ؤول تركة
املُتو ّفى الذي ال وارث له ،ومل يرتك و�ص ّية ،حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.
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الف�صل الرابع
الأحكام اخلتامية
االخت�صا�ص والتنفيذ الق�ضائي
املادة ()29
�أ -يكون االخت�صا�ص بنظر النزاعات املُتع ّلقة بالو�صية ملحاكم دبي �أو حماكم املركز بح�سب
مكان ت�سجيل الو�صية.
ب -يتم تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة عن املحكمة املخت�صة ،واملُتع ّلقة بالو�صايا والرتكات
امل�شمولة ب�أحكام هذا القانون ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
�أجور منفذ الو�صية ومدير الرتكة
املادة ()30
�أ -يف حال مل تحُ َّدد �أجور مدير الرتكة �أو منفذ الو�صية مبوجب الو�صية �أو اتفاق الورثة ،فتتولى
املحكمة املخت�صة حتديدها بنا ًء على طلب ّ
خطي ُيق ّدم �إليها من مدير الرتكة �أو منفذ
الو�صية ،بح�سب الأحوال.
ب -يكون لأجور مدير الرتكة ومنفذ الو�صية امتياز وتلي امل�صروفات الق�ضائية يف املرتبة.
تعار�ض امل�صالح
املادة ()31
ال يجوز ملنفذ الو�صية �أو ملدير الرتكة �أو لأي من التابعني لهما� ،أن يتعامل بالبيع �أو ال�شراء حل�سابه
�أو حل�ساب غريه يف �أموال الو�صية �أو الرتكة ،كما ال يجوز �أن يكون لأي منهما م�صلحة ُمبا�شرة �أو
غري ُمبا�شرة يف �أي م�شروع �أو اتفاق يتعلق ب�أموال الو�صية �أو الرتكة� ،إال �إذا ُ�ص ِّرح له بذلك من
املو�صي �أو املحكمة املخت�صة.
الر�سوم
املادة ()32
�أ -ت�ستويف حماكم دبي نظري اخلدمات التي ُتق ّدمها مبوجب �أحكام هذا القانون ،الر�سوم التي
ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -ت�ستويف حماكم املركز نظري اخلدمات التي ُتق ّدمها مبوجب �أحكام هذا القانون ،الر�سوم التي
ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س املركز.
�أحكام انتقالية
املادة ()33
ُتعترب �صحيحة وك�أ ّنها ّمتت وفق ًا لأحكامه كافة و�صايا غري امل�سلمني ،التي مت ت�سجيلها لدى حماكم
دبي �أو حماكم املركز قبل العمل ب�أحكام هذا القانون.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()34
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()35
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()36
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قانون رقم ( )16ل�سنة 2017
ب�ش�أن
م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2010ب�ش�أن م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة.
ال�صندوق
 :جمل�س �إدارة ال�صندوق.
املجل�س
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي لل�صندوق.
نطاق التطبيق
املادة ()2

ُتط ّبق �أحكام هذا القانون على «م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة» املُ ّ
نظمة مبوجب القانون رقم ()9
ل�سنة  2010املُ�شار �إليه ،باعتبارها م�ؤ�س�سة عامة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
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والإداري والأهلية القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها،
وتمُ ارِ�س �أعمالها على �أ�س�س جتارية ،و ُتلحق باملجل�س التنفيذي.
مقر ال�صندوق
املادة ()3
ن�شئ فروع ًا له داخل الإمارة
يكون مقر ال�صندوق الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز للمجل�س �أن ُي ِ
وخارجها.
�أهداف ال�صندوق
املادة ()4

يهدف ال�صندوق �إلى حتقيق ما يلي:
 -1دعم وتعزيز ر�ؤية الإمارة للقطاع التعليمي ،مبا ين�سجم مع ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية
املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -2ت�أمني وتوفري املوارد املال ّية الالزمة لتمويل ورعاية املُبادرات وامل�شاريع التعليمية يف الإمارة.
 -3تنمية �أمواله و�أ�صوله واملُحافظة على قيمتها ال�سوقية ،مبا ُي�سهم يف دعم قطاع التعليم.
اخت�صا�صات ال�صندوق
املادة ()5
يكون لل�صندوق يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،املهام وال�صالحيات التالية:
خ�ص�صة له ،بهدف تنميتها وا�ستخدامها
� -1إدارة وا�ستثمار الأموال املنقولة وغري املنقولة املُ ّ
لتحقيق �أهدافه ،وفق ال�سيا�سة التي يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
� -2إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات وال�شركات ُمبفرده �أو باملُ�شاركة مع الغري ،و�إقامة امل�شاريع التعليمية �أو
املُ�ساهمة فيها.
	-3ا�ستخدام �أموال ال�صندوق وعوائد ا�ستثماراته يف الأغرا�ض التعليمية ،وفق ًا للوائح التي
يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
 -4تخ�صي�ص الأرا�ضي التعليمية يف الإمارة ،وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط والآليات التي يعتمدها
املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،ومبا يتوافق مع ُمتط ّلبات التخطيط العمراين واحل�ضري يف الإمارة.
� -5أي مهام �أخرى ذات �صلة ب�أهداف ال�صندوق يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س التنفيذي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

11/2/17 10:39 AM

40

العدد ( - )٤23ال�سنة (� 18 - )51صفر 143٩هـ  -املوافق  7نوفمرب 201٧م

Issue 423 Pages New.indd 40

الهيكل التنظيمي لل�صندوق
املادة ()6
يتك ّون الهيكل التنظيمي لل�صندوق مما يلي:
 -1جمل�س الإدارة.
	-2اجلهاز التنفيذي.
ت�شكيل جمل�س الإدارة وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()7
ونائب للرئي�س ،وعدد من الأع�ضاء ،من ذوي
�أ -يكون لل�صندوق جمل�س �إدارة ،يتك ّون من رئي�س ٍ
اخلربة واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -يتولى املجل�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على ال�صندوق ،وعلى قيامه باخت�صا�صاته املُق ّررة له
مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام
وال�صالح ّيات التالية:
	-1اعتماد ال�سيا�سة العامة لل�صندوق ،وخططه اال�سرتاتيج ّية والتطوير ّية ،مبا يتواءم مع
اخلطط اال�سرتاتيجية للإمارة ،والإ�شراف على تنفيذها.
	-2اعتماد امل�شاريع والربامج واملُبادرات الرامية �إلى دعم وحت�سني جودة التعليم ،مبا
يتوافق مع اخلطط اال�سرتاتيجية للإمارة.
	-3اعتماد الهيكل التنظيمي لل�صندوق ،واللوائح والأنظمة املُتع ّلقة بتنظيم العمل فيه من
النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية.
	-4اعتماد اللوائح الداخلية املُتع ّلقة با�ستخدام �أموال و�أ�صول ال�صندوق وعوائد ا�ستثماراته.
خت�صة
� -5إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُيق ّدمها ال�صندوق ،ورفعها �إلى اجلهات املُ ّ
العتمادها.
� -6إقرار م�شروع املُوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لل�صندوق ،ورفعهما �إلى اجلهات
املخت�صة العتمادهما.
 -7ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة �أو املُ�ؤ ّقتة ،وحتديد مهامها واخت�صا�صاتها
و ُم ّدة عملها.
	-8اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة ال�صندوق و�أدا ِئه املايل ،ورفعه �إلى رئي�س
املجل�س التنفيذي.
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 -9تعيني ُمد ّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم ال�سنو ّية.
� -10أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف ال�صندوق.

�أ-
ب-
ج-
د-

اجتماعات املجل�س
املادة ()8
يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل كل
( )3ثالثة �أ�شهر ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائه ،على �أن يكون رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم.
يتّخذ املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع عليها
ُي ّ
رئي�س االجتماع و ُمق ّرر املجل�س.
للمجل�س اال�ستعانة مبن يراه ُمنا�سب ًا حل�ضور اجتماعاته من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،دون
�أن يكون لهم �صوت معدود يف ُمداوالته.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر ُيعينّ من قبل رئي�س املجل�س ،يتولى مُهِ ّمة توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س
حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جدول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،و ُمتابعة تنفيذ
قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.

اجلهاز التنفيذي لل�صندوق
املادة ()9
�أ -يكون لل�صندوق جهاز تنفيذي يت�ألف من ُمدير تنفيذي ،وعدد من املُ ّ
وظفني الإداريني واملاليني
والف ّنيني.
بُ -تناط باجلهاز التنفيذي مُهِ ّمة القيام بالأعمال الت�شغيلية لل�صندوق وتقدمي الدعم الإداري
والف ّني للمجل�س.
ج	-تحُ ّدد �إجراءات و�شروط تعيني موظفي اجلهاز التنفيذي لل�صندوق و�سائر حقوقهم وواجباتهم
الوظيفية مبوجب الئحة خا�صة ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية يعتمدها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
املدير التنفيذي لل�صندوق
املادة ()10
�أُ -يعينّ املدير التنفيذي بقرا ٍر ُي�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي ،بنا ًء على تو�صية املجل�س.
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ب -يكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًة �أمام املجل�س عن �أداء املهام املنوطة به مبوجب هذا
القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويتولى على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات
التالية:
� -1إعداد ال�سيا�سة العامة لل�صندوق وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية ،وامل�شاريع
والربامج واملُبادرات ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها ،و ُمتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
	-2اعتماد اخلطط الت�شغيلية الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة العامة املُعتمدة لل�صندوق وخططه
اال�سرتاتيجية.
	-3اقرتاح اللوائح الداخلية املُتع ّلقة با�ستخدام �أموال و�أ�صول ال�صندوق وعوائد ا�ستثماراته،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
� -4إعداد اللوائح والأنظمة املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف ال�صندوق يف النواحي الإدار ّية واملال ّية
والف ّنية ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
� -5إعداد الهيكل التنظيمي لل�صندوق ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 -6تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س.
	-7اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُيق ّدمها ال�صندوق ،ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
� -8إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لل�صندوق ،ورفعهما �إلى املجل�س
لإقرارهما.
 -9رفع تقارير دورية للمجل�س عن الأداء املايل لل�صندوق.
� -10إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة ال�صندوق و�أدائه املايل ،ورفعه �إلى املجل�س
العتماده قبل رفعه �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي.
	-11الإ�شراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي لل�صندوق.
 -12متثيل ال�صندوق �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهدافه.
� -13أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من املجل�س.
املوارد املالية لل�صندوق
املادة ()11
تتك ّون املوارد املالية لل�صندوق مما يلي:
	-1الر�سوم والبدالت املالية التي يتقا�ضاها ال�صندوق نظري اخلدمات التي ُيق ّدمها.
 -2عوائد و�أرباح ت�أجري وبيع وا�ستثمار الأموال املنقولة وغري املنقولة العائدة لل�صندوق.
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� -3أي موارد �أخرى ُيق ِّرها املجل�س.
ح�سابات ال�صندوق و�سنته املالية
املادة ()12
�أُ -يط ّبق ال�صندوق يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة التجارية وفق ًا للقواعد
واملعايري املُحا�سب ّية الدولية املُتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة.
الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ()13
�أ -ال تكون احلكومة م�س�ؤولة عن �أي ديون �أو التزامات ُتط َلب من ال�صندوق وذلك فيما يتعلق
مبمار�سة اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ب -با�ستثناء حاالت الغ�ش واخلط�أ اجل�سيم ،ال يكون رئي�س �أو نائب رئي�س �أو �أع�ضاء املجل�س �أو
املدير التنفيذي �أثناء �إدارتهم لل�صندوق وعملياته م�س�ؤولني جتاه الغري عن �أي فعل يقومون
به �أو ترك يرتكبونه ،ويكون ال�صندوق وحده هو امل�س�ؤول عن هذا الفعل �أو الرتك.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()14
�صدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ُي ِ
الإلغاءات
املادة ()15
يحل هذا القانون حمل القانون رقم ( )9ل�سنة  2010املُ�شار �إليه ،و ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()16
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قانون رقم ( )17ل�سنة 2017
ب�إن�شاء
مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )33ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة
رقم ( )17ل�سنة .»2017

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
الإمارة � :إمارة دبي.
امل�ؤ�س�سة  :م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية.
املجل�س  :جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة.
 :مركز حممد بن را�شد العاملي ال�ست�شارات الوقف والهبة ،املُن�ش�أ مبوجب هذا القانون.
املركز
الأمني العام � :أمني عام املركز.
الوقف  :تعميم املنفعة مع احلفاظ على �أ�صل امللك املوقوف من ال�ضياع.
 :الأموال املنقولة وغري املنقولة التي يتم التربع بها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ل�صالح
الهبة
�أي فرد �أو فئة �أو جهة �أو مبادرة �أو م�شروع.
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�إن�شاء املركز
املادة ()3
ُتن�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة خا�صة ُت�س ّمى «مركز حممد بن را�شد العاملي
ال�ست�شارات الوقف والهبة» ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري ،والأهلية
القانونية الالزمة ملُبا�شرة الأعمال والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهداف املركز ،و ُتلحق بامل�ؤ�س�سة.
مقر املركز
املادة ()4
يكون مقر املركز الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املجل�س فتح فروع له داخل الإمارة
وخارجها.
�أهداف املركز
املادة ()5

يهدف املركز �إلى ما يلي:
 -1حتقيق الر�ؤية العاملية للإمارة يف �أن تكون مركز ًا عاملي ًا خلدمة الإن�سانية.
 -2متكني الوقف والهبة من تلبية احلاجات التنموية املُختلفة على امل�ستوى املحلي والإقليمي
والدويل.
 -3ت�شجيع الوقف والهبة �ضمن ُمبادرات ُمبتكرة تتنا�سب وحاجة املجتمع بفئاته املختلفة.
	-4املُ�ساهمة يف تنمية الوقف والهبة ،وتوجيههما نحو املُبادرات وامل�شاريع الإن�سانية املُختلفة.
 -5تنويع �أ�شكال وم�صارف الوقف والهبة ،من خالل الأ�ساليب التقليدية واملُبتكرة.
	-6املُ�ساهمة مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة لو�ضع نظام حوكمة وا�ضح للأوقاف وامل�ؤ�س�سات
الوقفية التي يتم �إن�شا�ؤها يف الإمارة.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()6
يكون للمركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تقدمي اال�ست�شارة يف ت�أ�سي�س و�إدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية ،وفق ًا لأف�ضل املُمار�سات العاملية
املُط ّبقة يف هذا ال�ش�أن� ،سوا ًء للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
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 -2تقدمي اال�ست�شارة يف �أبرز احلاجات التنموية التي يمُ كن تلبيتها بالأوقاف �أو الهبات لتعظيم
الأثر االجتماعي لها ،وا�ستفادة املُجتمعات منها.
	-3املُ�ساهمة يف حت�سني كفاءة وفعالية الوقف والهبة لتحقيق الأهداف املرج ّوة منها.
� -4إدارة املعرفة ورفع الكفاءة يف جمال الأوقاف والهبات من خالل �إجراء البحوث والدرا�سات
تخ�ص�صة ،وتنظيم امل�ؤمترات وور�ش العمل واملُلتقيات والفعاليات ،وعقد ال�شراكات مع
املُ ّ
املنظمات والهيئات املحلية والإقليمية والدولية املعن ّية بالوقف والهبة.
� -5إ�صدار عالمة دبي للوقف ،ومنحها للجهات امل�ستحقة لها ،وفق ًا للقواعد واملعايري املُعتمدة
لدى املركز يف هذا ال�ش�أن ،وحتديد املزايا التي تتمتع بها اجلهات احلا�صلة على تلك العالمة
بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
� -6إتاحة املجال �أمام فئات املجتمع و�شرائحه املختلفة للم�شاركة يف الوقف والهبة.
	-7املُ�ساهمة يف �إبراز الوقف ك�أداة تنموية للمجتمع ،من خالل امل�شاريع واملُبادرات التي تدعم
ذلك.
 -8تعزيز مفهوم االبتكار يف الوقف من خالل امل�شاريع غري التقليدية يف هذا املجال.
� -9أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز.
اخت�صا�صات جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة
املادة ()7
يتولى املجل�س مُهِ ّمة الإ�شراف العام على املركز ،ويكون له يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات
التالية:
	-1اعتماد ال�سيا�سة العامة ،واخلطط والربامج اال�سرتاتيجية للمركز.
	-2اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز وح�ساباته اخلتامية.
	-3اعتماد اللوائح والأنظمة املُتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية،
مبا يف ذلك اعتماد هيكله التنظيمي ونظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية.
	-4اعتماد بدل اخلدمات التي ُيق ّدمها املركز.
 -5تعيني ُمد ّققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم.
� -6أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز ،ومتكينه من القيام
باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون.
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اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة ()8
�أ -يت�ألف اجلهاز التنفيذي للمركز من �أمني عام ،وعدد من املوظفني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال ا�ست�شارات الوقف والهبة.
بُ -يعينّ الأمني العام بقرار من املجل�س ،و ُيعينّ ُموظفو املركز وفق ًا لنظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية
املُعتمد لدى املركز.
اخت�صا�صات الأمني العام
املادة ()9
يتولى الأمني العام املهام وال�صالحيات التالية:
	-1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط والربامج اال�سرتاتيجية للمركز ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها،
و ُمتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
� -2إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز ،وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س العتمادهما.
	-3اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
� -4إعداد اللوائح والأنظمة املُتع ّلقة بتنظيم العمل يف املركز ،يف النواحي الإدار ّية واملال ّية والف ّنية،
مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
	-5اقرتاح بدل اخلدمات التي ُيق ّدمها املركز ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
	-6الإ�شراف على الأعمال اليومية للمركز وعلى العاملني فيه.
 -7متثيل املركز �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهداف املركز.
 -8حتقيق نتائج الأداء املطلوبة ،ورفع تقارير الأداء للمجل�س لالطالع عليها ،والتوجيه مبا يراه
ُمنا�سب ًا ب�ش�أنها.
� -9أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من املجل�س.
املوارد املالية للمركز
املادة ()10
تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
خ�ص�صات املر�صودة له من امل�ؤ�س�سة.
	-1املُ ّ
ربعات التي ُتق ّدم له.
	-2الأوقاف والهبات والت ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -3عوائد وبدل اخلدمات التي ُيق ّدمها.
� -4أي موارد �أخرى ُيوافق عليها املجل�س.
الأ�صول املحا�سبية وال�سنة املالية
املادة ()11
�أُ -يط ّبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املُحا�سبة التجارية ،وفق ًا للقواعد
واملعايري املُحا�سب ّية الدول ّية املُتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون،
وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
التعاون مع املركز
املادة ()12
على كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة التعاون التام مع املركز وتقدمي الدعم الالزم له لتمكينه
من القيام باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()14
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )59ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2017ب�ش�أن م�ؤ�س�سة �صندوق املعرفة ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ
«امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1

وع�ضو ّية ُكل من:
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة برئا�سة ال�س ّيد� /أحمد عبدالكرمي جلفارُ ،
نائب ًا للرئي�س
م ّثل عن م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية 		
 -1مُ َ
ع�ضو ًا
م ّثل عن هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي		
 -2مُ َ
ع�ضو ًا
		
م ّثل عن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي
 -3مُ َ
ع�ضو ًا
		
م ّثل عن دائرة املالية
 -4مُ َ
ع�ضو ًا
		
	-5ال�سيدة� /أني�سة حممد ال�شريف
ع�ضو ًا
		
	-6املُدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
م ّثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من ِق َبل م�س�ؤويل تلك
ب -تتم ت�سمية مُ َ
اجلهات ،على �أن ُيراعى عند اختيارهم �أن يكونوا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال
عمل املُ�ؤ�س�سة ،و�أال تقل درجتهم الوظيفية عن درجة ُمدير تنفيذي.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر 2017م
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