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قانون رقم )3( لسنة 2020

بشأن

لـــع الُمتعــــدِّدة مركـــز دبـــي للسِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم )11( لسنة 2006 بشأن إنشاء ُمؤّسسة ديب لالستثمارات الُحكوميّة وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المايل لُحكومة ديب، 

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الّضبطيّة القضائيّة يف ُحكومة ديب والئحته 

التنفيذيّة،

لع الُمتعدِّدة وتعديالته،  وعلى القرار الّصادر يف األول من مايو 2002 بإنشاء مركز ديب للسِّ

لع الُمتعدِّدة وتعديالته، وعلى النِّظام رقم )4( لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل يف مركز ديب للسِّ

نُصدر القانون التايل:
اسم القانون
المادة )1(

لع الُمتعدِّدة رقم )3( لسنة 2020«.  يُسّمى هذا القانون »قانون مركز ديب للسِّ

التعريفات
المادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القانون، المعاين الُمبيّنة إزاء ُكلٍّ منها، ما لم يدل 

سياق النص على غير ذلك:

: دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولة 

: إمارة ديب. اإلمارة 
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مو حاكم ديب. : صاحب السُّ الحاكم 

: ُحكومة ديب. الُحكومة 

: المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي 

: ُمؤّسسة ديب لالستثمارات الُحكوميّة. الُمؤّسسة 

لع الُمتعدِّدة. : مركز ديب للسِّ المركز 

: ُسلطة المركز. لطة  السُّ

لطة. : مجلس إدارة السُّ المجلس 

لطة. : الرئيس التنفيذي للسُّ الرئيس التنفيذي 

ناعيّة، والّذهب واأللماس  : المواد الطبيعيّة والُمنتجات الحيوانيّة أو الزِّراعيّة أو الصِّ لع  السِّ

واألحجار الثمينة، وأي معادن أخرى.

لها  الُمرّخص  أنواعها،  التجاريّة بجميع  والّشركات  الفرديّة  الُمؤّسسات  : وتشمل  ُمؤّسسات المركز 

بالعمل يف المركز، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الّصادرة بُموجبه.

لع أو الخدمات،  : أي نشاط تِجاري أو ِصناعي أو ِحَريف أو ِمَهني أو َخَدمي يرتبط بالسِّ النّشاط 

أو أي نشاط آخر يُصّرح به يف المركز، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الّصادرة 

بُموجبه.

نطاق التطبيق
المادة )3(

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

لع الُمتعدِّدة، الُمنشأ بُموجب القرار الّصادر يف األّول من مايو 2002 الُمشار إليه،  مركز ديب للسِّ   .1

د الخرائط الُملحقة بهذا القانون موِقعه ومساحته وُحدوده. باعتباره منطقة ُحرّة، وتُحدِّ

االعتباريّة،  بالشخصيّة  تتمتّع  عاّمة،  ُسلطة  باعتبارها  الُمتعدِّدة،  لع  للسِّ ديب  مركز  ُسلطة    .2

واالستقالل المايل واإلداري، واألهليّة القانونيّة الالزمة لُمباشرة األعمال والتصرُّفات التي تكفل 

تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بالُمؤّسسة.
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أهداف المركز
المادة )4(

يهدف المركز إىل تحقيق ما يلي:

التجاري  والتمويل  لع  السِّ تجارة  مجال  يف  وعالميّة  إقليميّة  كوجهة  اإلمارة  بمكانة  االرتقاء    .1

واإلسالمي، وفقاً للتشريعات السارية يف اإلمارة والمركز.

الُمساهمة يف تنفيذ األولويّات االستراتيجيّة للُحكومة، بهدف االرتقاء بُمستوى النُّمو االقتصادي    .2

لإلمارة.

المحليّة  التجاريّة  والُمؤّسسات  والّشركات  االستثمارات  وجذب  استقطاب  يف  الُمساهمة    .3

والعالميّة لتتّخذ من المركز مقراً ألعمالها واستثماراتِها.

بشكٍل  الثّمينة  والمعادن  عام،  بشكل  لع  السِّ تداول  لإلمارة يف مجال  التناُفسيّة  الُقدرة  تعزيز    .4

خاص.

لطة اختصاصات السُّ
المادة )5(

بالمهام  القيام  المركز  أهداف  تحقيق  سبيل  يف  لها  ويكون  المركز،  على  اإلشراف  لطة  السُّ تتوىل 

والصالحيّات التالية:

الجهات  مع  بالتنسيق  المركز  داخل  اإلداريّة  والخدمات  التحتيّة  الُبنية  وإدارة  وتطوير  إنشاء    .1

المعنيّة يف اإلمارة، وإقامة المباين والُمنشآت السكنيّة والتجاريّة والُفنُدقيّة، سواًء بنفسها أو من 

خالل ُمطوِّرين عقاريين.

وإجراءات  وُمتطلّبات  وُشروط  قواعد  المركز، ووضع  داخل  بُمزاولِتها  الُمصّرح  األنشطة  تحديد    .2

ترخيصها.

ترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرّقابة واإلشراف عليها.   .3

تسجيل وترخيص ُمؤّسسات المركز، وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الّصادرة بُموجبه.   .4

للتصفية  اإلجرائيّة  التصرُّفات  تحديد  ذلك  يف  بما  المركز،  ُمؤّسسات  وإفالس  تصفية  تنظيم    .5

واإلفالس، الُمتعلِّقة بالتعاُمل مع األصول والمدفوعات وااللتزامات والمقاّصة، وُحقوق المقاّصة 

النِّهائيّة، وإجراءات إعادة الهيكلة.
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الرّقابة والتفتيش على ُمؤّسسات المركز وعلى األنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزاِمها    .6

بأحكام هذا القانون والقرارات الّصادرة بُموجبِه.

تأسيس الُمؤّسسات والّشركات بُمفرِدها أو بالُمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه.   .7

لع الفعليّة والرقميّة، بما يتّفق والتشريعات السارية يف  تأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّ   .8

اإلمارة.

تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز.   .9

وفقاً  واالتحاديّة،  المحلّية  المعنيّة  الجهات  مع  بالتنسيق  الخام،  األلماس  تجارة  على  اإلشراف    .10

ألحكام االتفاقيّات والُمعاهدات الدوليّة، التي تكون الدولة طرفاً فيها.

الشهادات  ِصّحة  من  والتأكُّد  الثّمينة،  واألحجار  والّذهب  األلماس  وُمعايرة  واعتماد  فحص    .11

والوثائق الُمتعلِّقة بها.

توريدها  أو  تصديرها،  إعادة  بهدف  وتخزينها،  البضائع  باستيراد  المركز  لُمؤّسسات  الّسماح    .12

للمنطقة الُجمُركيّة يف اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

الُمرتبِطة  المركز  بُمؤّسسات  الُمتعلِّقة  والُمنازعات  الُعّماليّة،  للُمنازعات  الوّدية  التسوية  إجراء    .13

بعمليّاتها.

كز الُمختّصة بفض الُمنازعات.  عقد االتفاقيّات وُمذّكرات التفاُهم مع المرا   .14

الّسماح لُمؤّسسات المركز بتقديم الخدمات التجاريّة واإلعالميّة والمصرفيّة والتأمينيّة الُمختلِفة    .15

داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات االتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية يف 

اإلمارة.

ها، واستثمار هذه  شراء واستئجار وتملُّك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بمهامِّ   .16

األموال والتصرُّف بها بكاّفة أوجه التصرُّفات القانونيّة.

ُسلطات  ذلك  بما يف  والدوليّة،  واإلقليميّة  واالتحاديّة  المحلّية  الجهات  مع  والتنسيق  التعاون    .17

المناطق الُحرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.

أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز.   .18

لطة الهيكل التنظيمي للسُّ
المادة )6(

لطة من: يتكّون الهيكل التنظيمي للسُّ
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مجلس اإلدارة.   .1

الجهاز التنفيذي.   .2

تشكيل مجلس اإلدارة
المادة )7(

الخبرة  للرئيس، وعدد من األعضاء من ذوي  يتألّف من رئيس ونائٍب  إدارة،  لطة مجلس  يكون للسُّ

واالختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصِدره الحاكم.

اختصاصات مجلس اإلدارة
المادة )8(

بالمهام  القيام  ذلك  سبيل  يف  له  ويكون  لطة،  السُّ على  العام  اإلشراف  ُمِهّمة  المجلس  يتوىل  أ-  

والصالحيّات التالية:

لطة، واإلشراف على تنفيذها. ياسات والخطط االستراتيجيّة والتشغيليّة للسُّ اعتماد السِّ   .1

لطة القيام بها. اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنِشطة التي تنوي السُّ   .2

مع  يتعارض  ال  بما  التنفيذي،  الرئيس  يقترحها  التي  والتمويل  االقتراض  برامج  إقرار    .3

التشريعات السارية يف اإلمارة، ورفعها إىل الجهة الُمختّصة يف اإلمارة العتمادها.

لطة. اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّ   .4

تعيين ُمدقِّقي الحسابات، وتحديد أتعابهم السنويّة.   .5

لطة، وحسابها الختامي، ورفعهما إىل الجهة الُمختّصة  إقرار مشروع الُموازنة السنويّة للسُّ   .6

يف اإلمارة العتمادهما.

الجهة  إىل  ورفعها  لطة،  السُّ تُقدِّمها  التي  الخدمات  نظير  الماليّة  والبدالت  الرُّسوم  إقرار    .7

الُمختّصة يف اإلمارة العتمادها.

والماليّة  اإلداريّة  النواحي  يف  لطة  السُّ عمل  بتنظيم  الُمتعلِّقة  واللوائح  القرارات  اعتماد    .8

والفنّية.

اعتماد قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص ُمؤّسسات المركز.   .9

لتسهيل  الالزمة  واألنظمة  المركز،  ُمؤّسسات  وإفالس  بتصفية  الُمتعلِّقة  األنظمة  اعتماد    .10

لع وتباُدلِها. تجارة السِّ
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لطة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. الُمراجعة السنويّة لتقارير أداء السُّ   .11

عيّة، ورفعها إىل الُمؤّسسة التخاذ ما تراه ُمناِسباً بشأنها.  إقرار الخطط االستثماريّة والتوسُّ  .12

أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليُفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.   .13

و)10( من   ،)9(  ،)8(  ،)7( البنود  عليها يف  المنصوص  الصالحيّات  أي من  تفويض  للمجلس  ب-  

الفقرة )أ( من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خّطياً وُمحّدداً.

اجتماعات مجلس اإلدارة
المادة )9(

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على األقل ُكل  أ-  

شهر، أو ُكلّما دعت الحاجة إىل ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بُحضور أغلبيّة أعضائه، على أن 

يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

األصوات  الحاضرين، وعند تساوي  األعضاء  بأغلبيّة أصوات  قراراته وتوصياته  المجلس  يُصِدر  ب-  

يُرّجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

تُدّون اجتماعات وقرارات وتوِصيات المجلس يف محاضر يُوقِّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء  ج-  

الحاِضرون.

الّدعوة لُحضور  للمجلس، يتوىل توجيه  ُمقرِّراً  لطة  السُّ المجلس من بين ُموّظفي  يختار رئيس  د-  

اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، وُمتابعة تنفيذ قراراته وتوِصياته، 

وأي مهام أخرى يتم تكليُفه بها من رئيس المجلس.

يجوز للمجلس أن يدعو لُحضور اجتماعاته من يراه ُمناِسباً من ذوي الخبرة واالختصاص، دون  هـ-  

أن يكون له صوت معدود يف ُمداوالت المجلس.

ُمزاولة  وبين  بينه  يحول  مانع  قيام  أو  رئيسه يف حال غيابه  المجلس محل  رئيس  نائب  يحل  و-  

ه. مهامِّ

الجهاز التنفيذي
المادة )10(

لطة من الرئيس التنفيذي وعدد من الُموّظفين اإلداريين والماليين  يتكّون الجهاز التنفيذي للسُّ أ-  
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والفنّيين.

بُموجب  الوظيفيّة،  ُشؤونهم  وسائر  لطة  للسُّ التنفيذي  الجهاز  ُموّظفي  وواجبات  ُحقوق  تُحّدد  ب-  

نظام خاص يصُدر عن المجلس يف هذا الشأن.

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة )11(

لطة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. يكون للسُّ أ-  

لطة وفقاً ألحكام هذا القانون  يتوىل الرئيس التنفيذي، تحت إشراف المجلس، ُمِهّمة إدارة السُّ ب-  

والقرارات الّصادرة بُموجبه، ويكون له يف سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

لطة، ورفعها إىل المجلس  ياسة العاّمة، والخطط االستراتيجيّة والتشغيليّة للسُّ اقتراح السِّ   .1

العتمادها، واتخاذ كاّفة اإلجراءات الالزمة لتنفيذها بعد اعتمادها.

لطة القيام بها، ورفعها إىل  اقتراح الخدمات واألعمال والمشاريع واألنِشطة التي تنوي السُّ   .2

المجلس العتمادها.

لطة، ورفعه إىل المجلس العتماده. اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّ   .3

لطة، ورفعها إىل المجلس  اقتراح الرُّسوم والبدالت الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّ   .4

إلقرارها.

لطة وحسابها الختامي، ورفعهما إىل المجلس إلقرارهما. إعداد مشروع الُموازنة السنويّة للسُّ   .5

والفنّية،  والماليّة  اإلداريّة  النواحي  يف  لطة  السُّ عمل  بتنظيم  الُمتعلِّقة  القرارات  اقتراح    .6

ورفعها إىل المجلس العتمادها.

إقرار قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص ُمؤّسسات المركز، ورفعها إىل المجلس العتمادها.   .7

لتسهيل  الالزمة  واألنظمة  المركز،  ُمؤّسسات  وإفالس  بتصفية  الُمتعلِّقة  األنظمة  اقتراح   .8

لع وتباُدلِها، ورفعها إىل المجلس العتمادها. تجارة السِّ

تحقيق  من  المركز  ن  يُمكِّ الذي  التمويل  على  للُحصول  الالزمة  االقتراض  برامج  اقتراح    .9

أهدافه، ورفع هذه البرامج إىل المجلس إلقرارها.

جل الخاص بترخيص ُمؤّسسات المركز، وأي سجالت  إصدار القرارات الالزمة إلنشاء السِّ   .10

لطة. أخرى تتعلّق بعمل السُّ
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لطة. اإلشراف على أداء ُموّظفي الجهاز التنفيذي للسُّ   .11

فتح وإدارة الحسابات لدى الُبنوك، بما يتوافق مع التشريعات السارية يف اإلمارة.   .12

لطة أمام الغير، وإبرام الُعقود واالتفاقيّات الالزمة لتحقيق أهداف المركز. تمثيل السُّ   .13

أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليُفه أو تفويُضه بها من المجلس، تكون الزمة لتحقيق    .14

أهداف المركز.

)13( من  و   )10( البندين  المنصوص عليها يف  أي من صالحيّاته  تفويض  التنفيذي  للرئيس  ج-  

التفويض خّطياً  لطة، على أن يكون هذا  السُّ ُموّظفي  المادة إىل أي من  الفقرة )ب( من هذه 

وُمحّدداً.

لطة الموارد المالّية للسُّ
المادة )12(

لطة ِمّما يلي: تتكّون الموارد الماليّة للسُّ

األموال المنقولة وغير المنقولة الُمخّصصة لها من الُحكومة.   .1

الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تستوفيها نظير ُمزاولِتها ألنِشطِتها وتقديم خدماتِها.   .2

العوائد الُمتحقِّقة نتيجة استثمار أموالها.   .3

الهبات والتبرُّعات، وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.   .4

لطة ميزانّية وحسابات السُّ
المادة )13(

لطة ميزانيّة ُمستِقلّة تُعبِّر عن حقيقة مركزها المايل. تكون للسُّ أ-  

لطة يف تنظيم حساباتِها وِسِجالتها الماليّة أصول ومبادئ الُمحاسبة التجاريّة، وفقاً  تُطبِّق السُّ ب-  

للمعايير الدوليّة الُمتعارف عليها يف هذا الشأن.

لطة يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم الحادي والثالثين من  تبدأ السنة الماليّة للسُّ ج-  

شهر ديسمبر من ُكل سنة.
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لطة التعاون مع السُّ
المادة )14(

لطة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة  على كاّفة الجهات الُحكوميّة يف اإلمارة التعاون التام مع السُّ

بها بُموجب هذا القانون والقرارات الّصادرة بُمقتضاه.

األنشطة المحظورة
المادة )15(

يُحظر ُممارسة أي من األنشطة التالية داخل المركز:

السارية يف  التشريعات  أو مع  المركز  لُمؤّسسات  الممنوح  الترخيص  يتعارض مع  أي نشاط    .1

اإلمارة.

أي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو اآلداب العاّمة.   .2

لع المحظورة السِّ
المادة )16(

لع من جميع المصادر إىل المركز، سواًء كانت وطنيّة أم أجنبيّة. يُصّرح بُدخول السِّ أ-  

لع التالية إىل المركز أو اإلتجار بها  استثناًء من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يُحظر إدخال السِّ ب-  

داخله:

لع الفاسدة. السِّ   .1

ناعيّة واألدبيّة والفنّية والفكريّة،  لع التي تُخالِف قوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصِّ السِّ   .2

وبراءات  التجاريّة  بالعالمات  الُمتعلِّقة  والقواعد  للقوانين  الُمخالِفة  لع  السِّ ذلك  يف  بما 

االختراع وُحقوق الطبع والتصميم.

لع التي تُقرِّر الدولة أو الُحكومة حظرها. السِّ   .3

مع  تتعارض  أشكال  أو  عالمات  أو  زخارف  أو  رُسومات  أو  نُصوصاً  تحمل  التي  لع  السِّ   .4

ُمعتقدات وتعاليم ومفاهيم األديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام أو اآلداب العاّمة.

لع والذخائر الحربيّة، إال ما كان منها بُموجب ترخيص من الجهة الُمختّصة يف اإلمارة.  السِّ   .5

لع والخدمات والُمنتجات التي يُحظر تداولها يف الدولة بُموجب التشريعات السارية. السِّ   .6
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اإلعفاءات الُجمُركّية
المادة )17(

لع الواردة إىل المركز أو الُمصنّعة أو الُمنتجة أو الُمطّورة فيه من الرُّسوم الُجمُركيّة، وال  تُعفى السِّ أ-  

تُستوىف عنها أي رُسوم ُجمُركيّة عند تصديرها إىل خارج الدولة.

الرُّسوم  من  ُمعفاة  داخله،  عمليّات  أي  يف  الُمستخدمة  أو  المركز  يف  المحفوظة  لع  السِّ تكون  ب-  

الُجمُركيّة.

لع الُمصّدرة من المركز إىل المنطقة الُجمُركيّة يف اإلمارة، كأنّها ُمستوردة من الخارج  تُعتبر السِّ ج-  

ألّول مرة، وتُستوىف عنها الرُّسوم الُجمُركيّة وفقاً ألحكام التعرفة الُجمُركيّة المعمول بها.

اإلعفاء من الّضرائب
المادة )18(

مع عدم اإلخالل بالتشريعات السارية يف الدولة، تُعفى ُمؤّسسات المركز واألفراد العاملون فيها من 

جميع أنواع الّضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتِّصل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى 

تلك الُمؤّسسات وأولِئك األفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو األرباح أو األجور بأي ُعملة 

إىل أي جهة خارج المركز، لُمّدة )50( خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه الُمّدة لُمدد ُمماثِلة بقرار من 

الحاكم، وتُحتسب هذه الُمّدة من تاريخ بدء عمل ُمؤّسسات المركز أو العاملين فيها.

الحصانة من اإلجراءات الُمقيِّدة للملكّية
المادة )19(

ال تخضع ُمؤّسسات المركز وأموالها أو أموال العاملين فيها ألي إجراءات تأميميّة أو ُمقيِّدة للملكيّة 

الخاّصة، طيلة ُمّدة عملهم داخل المركز.

العاِملون يف ُمؤّسسات المركز
المادة )20(

ف أو تستخدم من تشاء يف أعمالها، على أال يكون هؤالء من رعايا أي بلد  لُمؤّسسات المركز أن تُوظِّ

ُمقاَطع سياسيّاً أو اقتصاديّاً من الدولة.
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اإلعفاء من الُخضوع لبعض التشريعات
المادة )21(

ال يخضع المركز أو ُمؤّسسات المركز فيما يتعلّق بعملياتها داخل المركز، للتشريعات الُمتعلِّقة  أ-  

اختصاص  ضمن  الداخلة  والصالحيّات  لطات  للسُّ أو  االقتصاديّة،  التنمية  بدائرة  أو  ديب  ببلديّة 

حة والّسالمة العاّمة والبيئة والرّقابة  أي منُهما، ويُستثنى من ذلك التشريعات الُمتعلِّقة بالصِّ

الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنص صراحًة على تطبيق أحكامها داخل المناطق الُحرّة.

لطة االستعانة بالجهات الُحكوميّة يف اإلمارة والمناطق الُحرّة األخرى، واالستفادة من  يجوز للسُّ ب-  

لطة ُمناِسباً، ويتم  البرامج واألنظمة الُمتوفِّرة لديها لترخيص ُمؤّسسات المركز، حسبما تراه السُّ

تطبيق هذه البرامج واألنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، وتُعتبر الرُّخص الممنوحة 

لطة. لُمؤّسسات المركز بالتعاون مع الجهات الُحكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّ

تأسيس ُمؤّسسات المركز
المادة )22(

يتم تأسيس الُمؤّسسات الفرديّة والشركات التجاريّة داخل المركز بُموجب األنظمة والقرارات الُمطبّقة 

أو  كثر، سواًء كان شخصاً طبيعيّاً  أ أو  المركز شخص واحد  أن يمتلك ُمؤّسسات  المركز، ويجوز  يف 

اعتباريّاً، وسواًء كان من ُمواطني الدولة أو من غيرهم.

ترخيص ُمؤّسسات المركز
المادة )23(

من  بذلك  له  ُمرّخصاً  يُكن  لم  ما  المركز،  يف  نشاط  أي  ُممارسة  جهة  أو  شخص  ألي  يجوز  ال  أ-  

لطة. السُّ

م أعمالها، بما يف ذلك تأسيسها  يتم ترخيص ُمؤّسسات المركز، وتنظيم كاّفة القواعد التي تُنظِّ ب-  

روط والقواعد التي تحُكمها، ووضع األنظمة الخاّصة بتصفيِتها، وأي أمور  وتسجيلها، وتحديد الشُّ

أخرى تتعلّق بها، بُموجب نظام خاص يعتمده المجلس لهذه الغاية.
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التزامات ُمؤّسسات المركز
المادة )24(

على ُمؤّسسات المركز أن تذُكر بجانب اسمها يف جميع ُمعامالتِها، وُعقوِدها، وإعالناتِها، وفواتيرها،  أ-  

وُمراسالتِها، ومطبوعاتِها، أنها ُمؤّسسة منطقة ُحرّة، والشكل القانوين الذي اتخذته.

التزامات  عن  المنقولة  وغير  المنقولة  أمواله  جميع  يف  مسؤوالً  المركز  ُمؤّسسة  مالك  يُعتبر  ب-  

ُمؤّسسة المركز، يف حال عدم التزامه بأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة.

ل المسؤولّية تحمُّ
المادة )25(

لطة  ال تكون الُحكومة أو الُمؤّسسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّ أ-  

لطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الديون أو االلتزامات.  أو الجهات التابعة لها، وتكون السُّ

لطة أو الُمخّولين من قبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات ُمؤّسسات المركز أو  ال تكون السُّ ب-  

العاملين فيها.

اإلعفاء من المسؤولّية
المادة )26(

ُموّظفي  أو أي من  التنفيذي  الرئيس  أو  المجلس  الجسيم، ال يكون  الغش والخطأ  باستثناء حاالت 

لطة، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه أثناء إدارتهم  الجهاز التنفيذي للسُّ

لطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك. لطة وعمليّاتها، وتكون السُّ للسُّ

التناُزل عن الرُّخصة
المادة )27(

لطة ألي طرف أو جهة أخرى،  يُحظر على ُمؤّسسات المركز التناُزل عن الرُّخصة الّصادرة لها من السُّ

لطة الخّطية الُمسبقة على ذلك. دون الُحصول على ُموافقة السُّ
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الئحة الجزاءات اإلداريّة
المادة )28(

يُصدر المجلس الئحة يُحدِّد فيها الجزاءات اإلداريّة الُمقّررة على ُمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات 

الجهة  الالئحة  هذه  تُحدِّد  كما  لطة،  السُّ عن  الّصادرة  الرُّخصة  بنود  من  بند  أي  أو  بُموجبِه،  الّصادرة 

الُمخّولة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

الضبطّية القضائّية
المادة )29(

صفة  التنفيذي،  الرئيس  من  قرار  بتسميتهم  يصُدر  الذين  لطة  السُّ وُمفتِّشي  لُموّظفي  تكون  أ-  

والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  بالُمخالفة  تُرتكب  التي  األفعال  إثبات  يف  القضائيّة  الضبطيّة 

وعلى  المركز،  ُمؤّسسات  على  واإلشراف  الرّقابة  فة  الصِّ بهذه  لُهم  ويكون  بُموجبه،  الّصادرة 

رطة عند  األنِشطة واألعمال التي تُزاولها، وتحرير محاضر الّضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشُّ

االقتضاء.

يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة الُمشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه المادة وفقاً ألحكام القانون  ب-  

رقم )8( لسنة 2016 الُمشار إليه والقرارات الّصادرة بُموجبه.

التعهيد
المادة )30(

لطة أن تعهد بأي من صالحيّاتها المنصوص عليها يف هذا القانون ألي جهة عاّمة أو خاّصة،  يجوز للسُّ

د بُموجبها ُحقوق والتزامات طرفيها. بُموجب اتفاقيّة يتم إبرامها يف هذا الشأن، تُحدَّ

ريّة السِّ
المادة )31(

أو الكشف عنها  المركز بسّرية، وال يجوز إفشاؤها  التعاُمل مع سجالت ومعلومات ُمؤّسسات  يتم 

لطة،  السُّ الُمعتمدة من  والقرارات  واللوائح  واألنظمة  الدولة،  السارية يف  للتشريعات  إال وفقاً  للغير، 

وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.
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إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة )32(

يُصِدر المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

اإللغاءات
المادة )33(

يُلغى القرار الصادر يف األّول من مايو 2002 والنظام رقم )4( لسنة 2002 الُمشار إليهما، كما  أ-  

يُلغى أي نص يف أي تشريع آخر إىل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

يستمر العمل بالقرارات واللوائح واألنظمة المعمول بها يف المركز إىل المدى الذي ال تتعارض  ب-  

فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إىل حين ُصدور القرارات واللوائح واألنظمة التي تحل محلّها.

النّشر والّسريان
المادة )34(

يُنشر هذا القانون يف الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ

Issue 471 Pages.indd   18 2/19/20   9:05 AM



الــــــســــــنــــــــــة 54        الـــــــعـــــــــدد 471        20 فبراير 2020 م        26 جمادى اآلخرة 1441 هـ 19 18

Issue 471 Pages.indd   19 2/19/20   9:05 AM



2621 جمادى اآلخرة 1441 هـ        20 فبراير 2020 م        الـــــــعـــــــــدد 471        الــــــســــــنــــــــــة 54 20

Issue 471 Pages.indd   20 2/19/20   9:05 AM



الــــــســــــنــــــــــة 54        الـــــــعـــــــــدد 471        20 فبراير 2020 م        26 جمادى اآلخرة 1441 هـ 21 20

مرسوم رقم )5( لسنة 2020

بتعيين

رئيس مجلس ديب الرياضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )11( لسنة 2009 بشأن مجلس ديب الرياضي وتعديالته،

نرسم ما يلي:
تعيين الرئيس

المادة )1(
يُعيّن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس ديب الرياضي.

الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافـــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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مرسوم رقم )6( لسنة 2020

بشأن

تنظيم اإلعالنات يف إمارة ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )6( لسنة 1997 بشأن ُعقود الدوائر الُحكوميّة يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم )9( لسنة 2004 بشأن مركز ديب المايل العالمي وتعديالته،

رق والُمواصالت وتعديالته، وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ

وعلى القانون رقم )11( لسنة 2007 بإنشاء مدينة ديب المالحيّة،

وعلى القانون رقم )25( لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية االقتصاديّة،

وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الُحكوميّة يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى القانون رقم )11( لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحريّة يف إمارة ديب والئحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن هيئة ديب للطيران المدين،

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم ُمزاولة األنشطة االقتصاديّة يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2015 بشأن أمن وسالمة المجال الجّوي يف إمارة ديب،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المايل لُحكومة ديب،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة يف ُحكومة ديب والئحته 

التنفيذيّة،

إىل هيئة  بلديّة ديب  والمسؤوليّات من  المهام  بنقل بعض   2006 لسنة   )12( رقم  المرسوم  وعلى 

رق والُمواصالت، الطُّ

وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاّصة يف إمارة ديب،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961،

وعلى األمر المحلي رقم )30( لسنة 1986 بشأن الرّقابة على اإلعالنات يف إمارة ديب والئحته التنفيذيّة،
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ديب  إمارة  يف  الُمجتمع  وسالمة  العاّمة  حة  الصِّ بشأن   2003 لسنة   )11( رقم  المحلي  األمر  وعلى 

وتعديالته، 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2013 باعتماد رُسوم الُمعامالت التخطيطيّة وتصاريح 

اللوحات اإلعالنيّة لدى بلديّة ديب،

وعلى تشريعات التخطيط والبناء الُمعتمدة لدى بلديّة ديب،

مة للمناطق الُحرّة يف إمارة ديب، وعلى التشريعات الُمنِشئة والُمنظِّ

نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا المرسوم، المعاين الُمبيّنة إزاء ُكلٍّ منها، ما لم 

يدل سياق النص على غير ذلك:

: إمارة ديب. اإلمارة 

: المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي 

: بلديّة ديب. البلديّة 

رق والُمواصالت. : هيئة الطُّ الهيئة 

: دائرة التنمية االقتصاديّة. الدائرة 

لطة الُمشرِفة على المنطقة  لطة الُمشرِفة على مناطق التطوير الخاّصة، والسُّ : السُّ لطة  السُّ

الُحرّة يف اإلمارة، بما فيها مركز ديب المايل العالمي.

وُسلطة  المدين  للطيران  ديب  وهيئة  لطة  والسُّ والدائرة  والهيئة  البلديّة  وتشمل   : الجهة الُمختّصة 

مدينة ديب المالحيّة، ُكلٌّ يف مجال اختصاصه.

: ُمدير عام الجهة الُمختّصة ومن يف ُحكِمه. الُمدير العام 

: إعالم الُجمهور أو أي فئة منه عن سلعة أو خدمة أو فعاليّة، أو ُمنتج صناعي أو  اإلعالن 

تجاري، أو جهاز أو آلة، أو أي نشاط أو عمل أو مشروع، سواًء عن طريق الكتابة 

األخرى،  التعبير  غيرها من وسائل  أو  الضوء  أو  الّصوت  أو  ور  الصُّ أو  الرّسم  أو 

بواسطة الوسيلة اإلعالنيّة، سواًء ُصنِعت هذه الوسيلة من الخشب أو المعدن أو 
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الورق أو القماش أو الزُّجاج أو أي ماّدة أخرى تُستخدم لهذا الغرض.

: أي وسيلة ثابتة أو ُمتحرِّكة، تقليديّة أو إلكترونيّة، دائمة أو ُمؤّقتة، يتم استخدامها  الوسيلة اإلعالنيّة 

الطائرات،  المناطيد،  البالونات،  األعمدة،  ياجات،  السِّ اللوحات،  ومنها  لإلعالن، 

وسيلة  وأي  المطويّات،  الخرائط،  الُملصقات،  البحريّة،  الوسائل  المركبات، 

واإلذاعة  اإللكترونيّة  والمواقع  والدوريّات  والمجالت  ُحف  الصُّ وال تشمل  أخرى، 

والتلفزيون وشاشات دور العرض الّسينمائيّة.

: ما تحتويه الوسيلة اإلعالنيّة من نُصوص لُغويّة أو ُصور أو ُرموز أو شعارات أو  المادة اإلعالنيّة 

عالمات أو رُسومات أو غير ذلك.

وأسُطِحها،  المباين  واجهات  التجاريّة،  كز  المرا المحال،  حصر  دونما  ويشمل   : الموقع اإلعالين 

األراضي الفضاء، حرم الطريق، الميادين، الحدائق، الشواطئ العاّمة، المركبات، 

الوسائل البحريّة، وأي موقع آخر يُمِكن اإلعالن فيه باستخدام الوسيلة اإلعالنيّة.

من  الُمعتمدة  والخرائط  للُمخّططات  وفقاً  البناء،  خّطي  بين  الفاصلة  المسافة   : حرم الطريق 

الجهة الُمختّصة.

: الفضاء الفاصل بين خّطي البناء، وفقاً للُمخّططات والخرائط الُمعتمدة من الجهة  فضاء حرم الطريق 

الُمختّصة.

لحساب  اإلعالن  نشاط  بُمزاولة  لها  الُمصّرح  الفرديّة  الُمؤّسسات  أو  الشركات   : الُمنشأة 

الغير يف اإلمارة.

التي تتضّمن  المرسوم،  الُمختّصة وفقاً ألحكام هذا  الجهة  الصادرة عن  الوثيقة   : التصريح 

ُموافقتها على اإلعالن يف الموقع اإلعالين.

: الشخص الُمصّرح له باإلعالن يف اإلمارة بُموجب أحكام هذا المرسوم والقرارات  الُمصّرح له 

الصادرة بُمقتضاه.

: منّصة إلكترونيّة ُموّحدة على ُمستوى اإلمارة، تهُدف إىل تبسيط وتنظيم إجراءات  النِّظام 

إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخاّصة به.

التي يجب توفُّرها  : مجموعة اإلجراءات واالشتراطات والُمتطلّبات والُمواصفات  الدليل 

إلصدار التصريح.

: الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص 
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نطاق التطبيق
المادة )2(

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على كاّفة اإلعالنات التي تتم يف اإلمارة، بما يف ذلك اإلعالنات التي تتم 

داخل مناطق التطوير الخاّصة، والمناطق الُحرّة بما فيها مركز ديب المايل العالمي.

أهداف المرسوم
المادة )3(

يهدف هذا المرسوم إىل تحقيق ما يلي: 

الُمحافظة على الصورة البصريّة والجماليّة لإلمارة، وضمان تواُفق الوسائل اإلعالنيّة مع البيئة    .1

العمرانيّة فيها.

تنظيم اإلعالنات يف اإلمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة وُمحّددة.   .2

تعزيز التنسيق بين الجهات الُمختّصة والقطاع الخاص يف ُكل ما يتعلّق باإلعالن، دعماً لخطط    .3

لع والُمنتجات والخدمات وغيرها. التسويق والترويج للسِّ

الُمحافظة على السالمة العاّمة والّسالمة الُمروريّة يف اإلمارة، من خالل تنظيم وضع الوسائل    .4

رق واألنفاق والُجسور والميادين  اإلعالنيّة على المحال التِّجاريّة والمباين واألراضي الفضاء والطُّ

وغيرها من األماكن العاّمة.

ُمراقبة المادة اإلعالنيّة لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الُجمهور أو    .5

تكون ُمخالِفة للنِّظام العام واآلداب العاّمة.

اإلعالن يف اإلمارة
المادة )4(

بعد  إال  اإلعالنيّة  الوسيلة  باستخدام  باإلمارة  إعالين  أي موقع  اإلعالن يف  الشخص  على  يُحظر  أ-  

الُحصول على التصريح، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للدليل.

يجب على ُكل من يُزاول أي نشاط اقتصادي يف اإلمارة، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول  ب-  

يف  الُمعتمدة  والّضوابط  روط  للشُّ وفقاً  التجاري،  واسمه  نشاطه  على  يُدل  إعالناً  النشاط  فيه 

الدليل.
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الجهة الُمختّصة
المادة )5(
يتم إصدار التصريح من الجهة الُمختّصة، وفقاً لما يلي:

الُحرّة بما  الخاّصة، والمنطقة  التطوير  الذي يتم داخل ُحدود منطقة  بالنِّسبة لإلعالن  لطة،  السُّ أ-  

فيها مركز ديب المايل العالمي.

الهيئة، بالنِّسبة لإلعالن الذي يتم ضمن حرم الطريق وفضاء حرم الطريق، أو على أنظمة ووسائل  ب-  

ومحطات النّقل العام والُمرور التابعة لها، والمركبات.

الدائرة، بالنِّسبة لإلعالن الذي يتم على واجهة المحل التجاري، وداخل المركز التجاري، للداللة  ج-  

على اسم المحل وعالمته التجارية، والمطويّات والُملصقات.

الطائرات، بما يف ذلك  التي تتم بواسطة  بالنِّسبة لإلعالنات الجويّة  هيئة ديب للطيران المدين،  د-  

الطائرات بدون طيّار، والمناطيد، أو باستخدام أجهزة الليزر يف الجو أو بأي وسيلة أخرى.

البلديّة، بالنِّسبة لإلعالن الذي يتم يف األراضي وفضائها والمباين، والمناطق الساحليّة، والمناطق  هـ-  

المائيّة والبريّة بما فيها من إنشاءات وفضاء.

ُسلطة مدينة ديب المالحيّة، بالنِّسبة لإلعالن الذي يتم على الوسيلة البحريّة، ويُستثنى من ذلك  و-  

الوسائل البحريّة الُمخّصصة للنقل العام للرُّكاب.

ُشروط التصريح
المادة )6(

المرسوم، واإلجراءات واالشتراطات  الُمختّصة وفقاً ألحكام هذا  الجهة  التصريح من قبل  يتم إصدار 

والُمتطلّبات والُمواصفات والُمدد الُمحّددة يف الدليل.

إعداد الدليل
المادة )7(

تتوىل البلديّة وبالتنسيق مع الجهات الُمختّصة إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضّمن كافة اإلجراءات 

اإلعالن،  وتنفيذ  وتجديده،  التصريح  إلصدار  الالزمة  والُمدد  والُمواصفات  والُمتطلّبات  واالشتراطات 

على أن يُراعى عند وضع الدليل ما يلي:
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نوع الوسيلة اإلعالنيّة وشكلها ومقاييسها وحجمها.   .1

اللغة الواجب استخدامها يف اإلعالن.   .2

الُمواصفات الفنيّة الواجب ُمراعاتها يف الوسيلة اإلعالنيّة.   .3

الموقع اإلعالين الذي سيتم اإلعالن فيه.   .4

الُمتطلّبات الهندسيّة واإلنشائيّة الواجب توفُّرها يف الوسيلة اإلعالنيّة.   .5

الُمروريّة  والّسالمة  العاّمة  الّسالمة  وُمتطلّبات  والتخطيطيّة،  والعمرانيّة  البيئيّة  االشتراطات    .6

الواجب ُمراعاتها عند وضع الوسيلة اإلعالنيّة.

الخرائط والُمخّططات والرُّسومات وغيرها من الُمستندات الواجب تقديمها إلصدار التصريح.   .7

طلب الُحصول على التصريح
المادة )8(

روط  للشُّ الُمستويف  الطلب  يف  البت  ويتم  النِّظام،  خالل  من  التصريح  على  الُحصول  طلب  يُقّدم 

والُمستندات المطلوبة من الجهة الُمختّصة، خالل ُمّدة ال تزيد على )10( عشرة أيام عمل من تاريخ 

تقديم الطلب.

إنشاء وإدارة النِّظام
المادة )9(

تتوىل البلديّة ُمِهّمة إنشاء النِّظام وتشغيله وإدارته واإلشراف عليه وتطويره بالتنسيق مع الجهات  أ-  

الُمختّصة، ويكون لها يف سبيل ذلك القيام بما يلي:

تنظيم عمليّة الُحصول على التصريح.    .1

إنشاء قاعدة بيانات تتضّمن جميع المعلومات الخاّصة باإلعالنات يف اإلمارة.   .2

التنسيق والتعاون مع الجهات الُمختّصة بشأن تنظيم اإلعالنات، والربط اإللكتروين بينها    .3

النِّظام، وتحصيل الرُّسوم الُمقّررة لصالح أي من تلك الجهات وتوريدها إليها وفقاً  وبين 

للتشريعات السارية.

بالمهام  خاّصة  أو  عاّمة  جهة  ألي  تعهد  أن  الُمختّصة  الجهات  مع  التنسيق  بعد  للبلديّة  يجوز  ب-  

الُمشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك بُموجب عقد يتم إبراُمه لهذه الغاية، على أن 
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يتضّمن هذا العقد بيان ُمّدتِه، والتزامات وُحقوق طرفيه، وفقاً للتشريعات السارية.

الموقع اإلعالين
المادة )10(

يكون استخدام اإلعالن يف المواقع اإلعالنيّة الُمحّددة بالتصريح. أ-  

ال يجوز استخدام اإلعالن يف المواقع التالية إاّل وفقاً للّضوابط المنصوص عليها يف الدليل: ب-  

المباين التاريخيّة واألثريّة.   .1

ياجات الُمحيطة بها. ُدور العبادة والمقابر، واألسوار والسِّ   .2

لوحات وإشارات الُمرور.   .3

مقار الجهات الُحكوميّة.   .4

األشجار.   .5

المناطق المحظورة والممنوعة بُمقتضى التشريعات السارية.   .6

المناطق العسكريّة.   .7

واجهات المباين السكنيّة.   .8

ُشرفات المباين.   .9

األماكن التي يصُدر بتحديدها قرار من الجهة الُمختّصة.   .10

التزامات الُمصّرح له
المادة )11(

على الُمصّرح له االلتزام بما يلي:

الّضوابط والمساحات والُمدد الزمنيّة ونوع الوسيلة اإلعالنيّة الُمحّددة يف التصريح.   .1

روط والُمتطلّبات والُمواصفات الواردة يف الدليل. اإلجراءات والشُّ   .2

عدم التناُزل عن التصريح للغير قبل الُحصول على ُموافقة الجهة الُمختّصة.   .3

وضع رقم التصريح والجهة الُمختّصة على اإلعالن، وفقاً لما هو ُمبيّن يف الدليل.   .4

توّخي الدّقة والموضوعيّة والمصداقيّة يف مضمون اإلعالن.   .5

أاّل يتناىف مضمون اإلعالن مع أحكام الشريعة اإلسالميّة أو النِّظام العام واآلداب العاّمة، والتقاليد    .6
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المرعيّة يف اإلمارة.

أن تكون  بجانبها، شريطة  أجنبيّة  لغة  اإلعالن، ويجوز استخدام أي  العربيّة يف  اللغة  استخدام    .7

اللغة العربيّة هي اللغة األساسيّة يف اإلعالن، وأاّل تقل عن )%50( من حجم الوسيلة اإلعالنيّة، 

وأن تكون يف األعلى أو على الجهة الُيمنى منه، وأن تكون سليمة من الناحية اللغويّة واإلمالئيّة.

أاّل تحُجب الوسيلة اإلعالنيّة أي موقع من المواقع الُمحّددة يف الفقرة )ب( من المادة )10( من    .8

هذا المرسوم.

حة والّسالمة العاّمة أو  أاّل يُؤثِّر استخدام الوسيلة اإلعالنيّة على المظهر الجمايل لإلمارة، أو الصِّ   .9

الّسالمة الُمروريّة أو سالمة المالحة الجويّة.

الّضرر  إلحاق  أو  أخرى،  إعالنيّة  وسيلة  حجب  اإلعالنيّة  الوسيلة  استخدام  شأن  من  يكون  أاّل    .10

باألشخاص أو األموال العاّمة أو الخاّصة.

يانة الدوريّة للوسيلة اإلعالنيّة والُمحافظة على نظافتها، حفاظاً على المظهر الجمايل لإلمارة،  الصِّ   .11

وعلى البيئة والّسالمة العاّمة.

توفير نُسخة من التصريح يف موقع إنشاء وتركيب الوسيلة اإلعالنيّة.   .12

أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهة الُمختّصة، بُموجب القرارات الّصادرة عنها يف هذا الشأن.   .13

إزالة الوسيلة اإلعالنّية
المادة )12(

على الُمصّرح له، وعلى نفقته الخاّصة، إزالة الوسيلة اإلعالنيّة وإعادة الحال إىل ما كان عليه خالل  أ-  

الُمهلة الزمنيّة التي تُحدِّدها الجهة الُمختّصة، وذلك يف أي من الحاالت التالية:

انتهاء ُمّدة التصريح أو العقد الُمبرم مع الُمصّرح له.   .1

إلغاء التصريح وفقاً ألحكام هذا المرسوم.   .2

االشتراطات  ُمخالفة  أو  المرسوم،  هذا  يف  عليها  المنصوص  االلتزامات  من  بأي  اإلخالل    .3

والُمتطلّبات والُمواصفات الُمحّددة يف التصريح أو الدليل.

يُحظر على الشخص إزالة أو نزع أو تشويه أو إتالف أي وسيلة إعالنيّة، يف غير األحوال المنصوص  ب-  

عليها يف هذا المرسوم.

إذا تضّمن اإلعالن ُمخالفة للنِّظام العام واآلداب العاّمة، فعلى الجهة الُمختّصة أن تطلُب من  ج-  
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الُمصّرح له إزالة اإلعالن على نفقته الخاّصة خالل الُمهلة التي تُحدِّدها له.

إلغاء التصريح
المادة )13(

يجوز للجهة الُمختّصة إلغاء التصريح، أو إنقاص ُمّدتِه، أو تعديل المساحة الُمصّرح باإلعالن فيها،  أ- 

أو تغيير الموقع اإلعالين للوسيلة اإلعالنيّة وإزالتها، متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء 

وُمقتضيات الّسالمة الُمروريّة، أو الحفاظ على الطابع الجمايل لإلمارة، أو المصلحة العاّمة، ويف 

هذه الحاالت يجب على الُمصّرح له، وعلى نفقته الخاّصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصُدر إليه من 

الجهة الُمختّصة من تعليمات يف هذا الشأن، بما يف ذلك إزالة الوسيلة اإلعالنيّة وإعادة الحال إىل 

ما كان عليه. 

يُمنح الُمصّرح له وفقاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه المادة تصريحاً بديالً يف موقع إعالين آخر دون  ب-  

أي ُمقابِل، أو رد رُسوم التصريح إليه بحسب الُمّدة الُمتبّقية من التصريح يف حال عدم وجود 

موقع إعالين بديل، أو عدم ُموافقة الُمصّرح له على الموقع اإلعالين البديل. 

ال يجوز لمالك الموقع اإلعالين أن يمنع إزالة الوسيلة اإلعالنيّة، التي يتقّرر إزالتها وفقاً ألحكام هذا  ج-  

المرسوم، وإال كان مسؤوالً بشكٍل ُمباشر تجاه الجهة الُمختّصة عن اإلزالة على نفقته الخاّصة، 

باإلضافة إىل مسؤوليّته عن الُمخالفات الُمترتِّبة على ذلك. 

لغايات الفقرة )ج( من هذه المادة، يُقصد بمالك الموقع اإلعالين الشخص الذي سمح للُمصّرح  د-  

له باستغالل األمالك العائدة له أو أي ُجزء منها كموقع إعالين.

إخالل الُمصّرح له بالتزاماته
المادة )14(

إذا لم يلتزم الُمصّرح له بإزالة الوسيلة اإلعالنيّة خالل الُمهلة الُمحّددة له من الجهة الُمختّصة وفقاً 

لألحوال المنصوص عليها يف المادتين )12( و)13( من هذا المرسوم، فللجهة الُمختّصة إزالة الوسيلة 

اإلعالنيّة وإعادة الحال إىل ما كان عليه على نفقة الُمصّرح له، ُمضافاً إليها ما نسبته )%25( من قيمة 

تكاليف اإلزالة كمصاريف إداريّة وإشرافيّة، على أاّل يقل المبلغ اإلجمايل الذي يتم استيفاؤه يف هذه 

الحالة عن )2000( ألفي درهم، ويُعتبر تقدير الجهة الُمختّصة لتلك التكاليف تقديراً نِهائيّاً.
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المواقع اإلعالنّية العاّمة
المادة )15(

مع عدم اإلخالل بما ورد يف البند )4( من الفقرة )ب( من المادة )10( من هذا المرسوم والُحصول 

على التصريح الُمقّرر بُموجب أحكام هذا المرسوم، يجوز للجهات الُحكوميّة يف اإلمارة استغالل األمالك 

العائدة لها من عقارات ومنقوالت كمواقع إعالنيّة لوضع الوسائل اإلعالنيّة، وذلك بُموجب عقد تُبِرُمه 

مع الُمصّرح له لهذه الغاية، يُحدَّد فيه بدل استغالل تلك األمالك، وُحقوق والتزامات طرفيه.

الرُّسوم
المادة )16(

تستويف الجهة الُمختّصة نظير إصدار التصريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها للُمصّرح له الرُّسوم  أ-  

والتأمينات التي يصُدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

تُستثنى من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة اإلعالنات الخاّصة باالحتفال بالُمناسبات الوطنيّة  ب-  

بح. أو الدينيّة والفعاليّات الخيريّة، إذا أثبت الُمصّرح له أنه ال يهدف من خاللها إىل تحقيق الرِّ

الُمخالفات والجزاءات اإلداريّة
المادة )17(

مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد يُنص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب ُكل من يُخالف أحكام هذا  أ-  

المرسوم والقرارات الّصادرة بُموجبه بغرامة ماليّة ال تقل عن )1000( ألف درهم وال تزيد على 

)15,000( خمسة عشر ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب الُمخالفة 

ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الُمخالفة السابقة لها يف الموقع اإلعالين نفسه، على أاّل 

تزيد قيمة الغرامة يف حال ُمضاعفِتها على )30,000( ثالثين ألف درهم.

ارتكابها  يُحظر  التي  األفعال  الشأن  هذا  يف  عنه  يصُدر  بقرار  التنفيذي  المجلس  رئيس  د  يُحدِّ ب-  

والغرامات الماليّة التي تُفرض على ُمرتكبيها.

باإلضافة إىل عقوبة الغرامة الماليّة المنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للجهة  ج-  

كثر من التدابير التالية بحق الُمخالِف: الُمختّصة اتخاذ واحد أو أ

1.  إزالة الوسيلة اإلعالنيّة على نفقة الُمخالِف.
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إلغاء التصريح.   .2

تعليق صالحيّة الدُّخول إىل النِّظام.   .3

وقف الُمنشأة الُمخالِفة عن العمل لُمّدة ال تزيد على )6( ستة أشهر.   .4

الضبطّية القضائّية
المادة )18(

تكون لُموّظفي الجهة الُمختّصة الذين يصُدر بتسميتهم قرار من الُمدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة 

والدليل  بُموجبه  الّصادرة  والقرارات  المرسوم  هذا  ألحكام  بالُمخالفة  تُرتكب  التي  األفعال  إثبات  يف 

ُكلٌّ يف مجال اختصاصه، ويكون لُهم يف سبيل ذلك تحرير محاضر الّضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد 

رطة عند االقتضاء. الشُّ

التظلُّم
المادة )19(

يجوز لُِكل ذي مصلحة التظلُّم خّطياً لدى الُمدير العام من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير الُمتّخذة 

بحقِّه بُموجب هذا المرسوم والقرارات الّصادرة بُمقتضاه، خالل )30( ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره 

بالقرار أو اإلجراء أو التدبير الُمتظلّم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثين يوماً من تاريخ 

لها الُمدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الّصادر يف هذا التظلُّم نِهائيّاً.  تقديمه من قبل لجنة يُشكِّ

توفيق األوضاع
المادة )20(

على جميع الُمنشآت توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكام هذا المرسوم خالل )6( ستة أشهر من تاريخ 

العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه الُمهلة لُمّدة ُمماثِلة.

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة )21(

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
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اإللغاءات
المادة )22(

يُلغى األمر المحلي رقم )30( لسنة 1986 الُمشار إليه، كما يُلغى أي نص يف أي تشريع آخر إىل  أ-  

المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

يستمر العمل بالقرارات واللوائح واألنظمة المعمول بها لدى الجهات الُمختّصة يف ُكل ما يتعلّق  ب-  

المرسوم، وذلك إىل حين  الذي ال تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا  المدى  باإلعالنات، إىل 

ُصدور القرارات واللوائح واألنظمة التي تحل محلّها.

النّشر والّسريان
المادة )23(

يُنشر هذا المرسوم يف الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد )3( ثالثة أشهر من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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مرسوم رقم )7( لسنة 2020

بشأن

تحديد الجهات الُحكومّية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشريّة 

لُحكومة ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لُحكومة ديب، ويُشار إليه فيما بعد بـِ 

»القانون«،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2015 باعتماد الئحة ُشؤون ُموّظفي دائرة التشريفات 

يافة بديب، والضِّ

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2020 باعتماد الُمخّصصات الماليّة لُموّظفي ُحكومة 

ديب،

نرسم ما يلي:
الجهات الخاضعة للقانون

المادة )1(
وغير  الُمواطنين  المدنيين  الُموّظفين  على  القانون  يُطبّق  آخر،  تشريع  أي  يف  ورد  ِمّما  الّرغم  على 

الُمواطنين العاملين لدى:

الجهات الُحكوميّة الُمحّددة يف القائمة الُمرفقة بهذا المرسوم.   .1

الجهات الُحكوميّة التي يتقّرر إخضاعها للقانون بُموجب أي تشريع.   .2

الجهات الُحكوميّة، وغيرها من الجهات التي تتلّقى دعم من ُحكومة ديب، التي يتقّرر إخضاعها    .3

للقانون بُموجب قرار يصُدر يف هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.
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الجهات غير الخاضعة للقانون
المادة )2(

مة لمواردها البشريّة  تستمر الجهات الُحكوميّة غير الخاضعة للقانون بتطبيق األنظمة والقرارات الُمنظِّ

المعمول بها لديها، ما لم يتقّرر إخضاعها ألحكام القانون، وفقاً لما هو ُمبيّن يف المادة )1( من هذا 

المرسوم.

الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من األّول من يناير 2020، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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قائمة
الجهات الُحكومّية الخاضعة للقانون رقم )8( لسنة 2018

بشأن إدارة الموارد البشريّة لُحكومة ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان ُسُمو الحاكم.   .1

مكتب ُسُمو نائب حاكم ديب.   .2

جمارك ديب.   .3

بلديّة ديب.   .4

دائرة الماليّة والُمؤّسسات الُملحقة بها.   .5

دائرة األراضي واألمالك والُمؤّسسات الُملحقة بها.   .6

دائرة التنمية االقتصاديّة والُمؤّسسات الُملحقة بها.   .7

ياحة والتسويق التجاري والُمؤّسسات الُملحقة بها. دائرة السِّ   .8

ؤون اإلسالميّة والعمل الخيري. دائرة الشُّ   .9

الدائرة الذين يُطبّق بشأنهم قرار المجلس  يافة بديب )من غير ُموّظفي  دائرة التشريفات والضِّ   .10

التنفيذي رقم )4( لسنة 2015 الُمشار إليه(.

دائرة ُشؤون النِّفط.   .11

دائرة الموارد البشريّة لُحكومة ديب والجهات الُملحقة بها.   .12

دائرة ديب الذكيّة والُمؤّسسات الُملحقة بها.   .13

المكتب اإلعالمي لُحكومة ديب.   .14

رق والُمواصالت والُمؤّسسات التابعة لها، فيما عدا ُمؤّسسة تاكسي ديب. هيئة الطُّ   .15

حة يف ديب والُمؤّسسات التابعة لها. هيئة الصِّ   .16

هيئة ديب للّطيران المدين.   .17

هيئة الثقافة والُفنون يف ديب والجهات الُملحقة بها.   .18

هيئة المعرفة والتنمية البشرية يف ديب والُمؤّسسات الُملحقة بها.   .19

هيئة تنمية الُمجتمع يف ديب.   .20
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ُشرطة ديب.   .21

اإلدارة العاّمة لإلقامة وُشؤون األجانب بديب.   .22

اإلدارة العامة للدِّفاع المدين بديب.   .23

لطة القضائيّة(. المجلس القضايئ والجهات الُملحقة به )من غير أعضاء السُّ   .24

لطة القضائيّة(. محاكم ديب والجهات الُملحقة به )من غير أعضاء السُّ   .25

لطة القضائيّة(. النِّيابة العاّمة )من غير أعضاء السُّ   .26

مركز فض الُمنازعات اإليجاريّة يف إمارة ديب )من غير أعضاء السلطة القضائية(.   .27

المجلس األعلى للطاقة.   .28

مجلس ديب الرِّياضي.   .29

ُمؤّسسة ديب لإلعالم.   .30

ُمؤّسسة ديب للمرأة.   .31

ُمؤّسسة األوقاف وُشؤون الُقّصر.   .32

ُمؤّسسة ديب لخدمات اإلسعاف.   .33

ُمؤّسسة محمد بن راشد لإلسكان.   .34

صة )نداء(. ُمؤّسسة االتصاالت الُمتخصِّ   .35

ُمؤّسسة ُصندوق المعرفة.  .36

ُمؤّسسة محّمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.   .37
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مرسوم رقم )8( لسنة 2020

بشأن

لطة الُمختّصة يف إمارة ديب ألغراض تطبيق تحديد السُّ

القانون االتحادي رقم )14( لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولّية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

والئحته  البتروليّة  المواد  تداول  بشأن   2017 لسنة   )14( رقم  االتحادي  القانون  على  االطالع  بعد 

التنفيذيّة، 

وعلى القانون رقم )18( لسنة 2009 بإنشاء دائرة ُشؤون النِّفط،

وعلى القانون رقم )19( لسنة 2009 بإنشاء المجلس األعلى للطاقة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )16( لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة يف 

إمارة ديب،

نرسم ما يلي:
لطة الُمختّصة تحديد السُّ

المادة )1(
على الّرغم ِمّما ورد يف القانون رقم )18( لسنة 2009 الُمشار إليه، يكون المجلس األعلى للطاقة  أ-  

لطة الُمختّصة  هو الجهة المعنيّة يف إمارة ديب بالقيام بكاّفة المهام والصالحيّات المنوطة بالسُّ

بُموجب القانون االتحادي رقم )14( لسنة 2017 الُمشار إليه والقرارات الّصادرة بُموجبه، وعلى 

وجه الُخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البتروليّة يف إمارة ديب، وتحديد المواد البتروليّة التي 

يجوز تداولها، واألنشطة الُمرتبِطة بها، والرّقابة والتفتيش على الُمنشآت الُمصّرح لها بالتداول.

يكون للمجلس األعلى للطاقة االستعانة بالجهات العاّمة أو الخاّصة لُمعاونِته يف القيام بالمهام  ب-  

يتحّدد  اتفاقيّة  بُموجب  وذلك  المادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  بموجب  به  المنوطة  والصالحيّات 
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بُموجبِها ُحقوق والتزامات طرفيها.

ِصّحة القرارات
المادة )2(

تُعتبر صحيحة كاّفة القرارات التي أصدرها المجلس األعلى للطاقة قبل العمل بهذا المرسوم، بصفته 

والقرارات  إليه  الُمشار   2017 لسنة   )14( رقم  االتحادي  القانون  أحكام  بتطبيق  الُمختّصة  لطة  السُّ

الّصادرة بُموجبه.

الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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مرسوم رقم )9( لسنة 2020

بتشكيل

مجلس إدارة ُمؤّسسة »ديب العالمّية«
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة 2006 بإنشاء ديب العالميّة وتعديالته، ويُشار إليها فيما بعد 

بـ »الُمؤّسسة«، 

وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة ُمؤّسسة ديب العالميّة،

وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لُحكومة ديب،

نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس اإلدارة

المادة )1(
يُشّكل مجلس إدارة الُمؤّسسة، برئاسة ُسُمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وُعضويّة ُكلٍّ  أ-  

من:

معايل/ محــمــــد إبـراهيـــم الشيـــباين                          .1

معايل/ عبدالرحمــن صالـح آل صالـح                    .2

السيّد/ حـــمــــد مبــــارك بوعــــميــــم                              .3

السيّد/ عــــلــــي راشـــــد لــــــوتــــــاه   .4

رئيس الُمؤّسسة               .5

وذلك لُمّدة )3( ثالث سنوات قابلة للتجديد.  

إذا انتهت ُمّدة ُعضويّة أعضاء مجلس إدارة الُمؤّسسة المذكورين يف الفقرة )أ( من هذه المادة  ب-  

ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر يف هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة الُمؤّسسة يف 

ِهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بدالً عنهم. أداء مهامِّ
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اختصاصات مجلس اإلدارة
المادة )2(

يتوىل مجلس إدارة الُمؤّسسة الُمشّكل بُموجب هذا المرسوم القيام بالمهام والصالحيّات المنوطة به 

بُموجب المرسوم رقم )23( لسنة 2010 الُمشار إليه.

الّسريان والنّشر
المادة )3(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.  

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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مرسوم رقم )10( لسنة 2020

بتشكيل

مجلس إدارة معهد ديب القضايئ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )27( لسنة 2009 بشأن معهد ديب القضايئ وتعديالته، ويُشار إليه فيما 

بعد بِـ »المعهد«، 

وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لُحكومة ديب،

وعلى المرسوم رقم )46( لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة معهد ديب القضايئ،  

نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس اإلدارة

المادة )1(
يُشكل مجلس إدارة المعهد، برئاسة السّيد/ عصام عيسى الحميدان، وُعضويّة ُكلٍّ من: أ-  

السيّد/ طارش عيـــــد المنصــوري      .1

السيّد/ أحمـــد محمــد بن حميـــدان      .2

الدكتور/ لــــؤي محـمــــد بالهـــول                   .3

الدكتور/ أحمـد عيــد المنصـــوري                 .4

السيّد/ عبد المنعم سالم بن سويـدان             .5

ُمدير عام المعهد.                  .6

المادة  )أ( من هذه  الفقرة  المذكورين يف  المعهد  إدارة  أعضاء مجلس  ُمّدة ُعضويّة  انتهت  إذا  ب-  

ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر يف هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المعهد يف أداء 

ِهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء ُجُدد بدالً عنهم. مهامِّ
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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مرسوم رقم )11( لسنة 2020

بضم ُعضو

إىل مجلس المناطق الُحرّة يف إمارة ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم ديب  نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   

بعد االطالع على القانون رقم )25( لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية االقتصاديّة،

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2015 بإنشاء مجلس المناطق الُحرّة يف إمارة ديب، 

وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2015 بتشكيل مجلس المناطق الُحرّة يف إمارة ديب،

وعلى المرسوم رقم )30( لسنة 2015 بضم أعضاء إىل مجلس المناطق الُحرّة يف إمارة ديب،

وعلى المرسوم رقم )25( لسنة 2018 بضم ُعضو إىل مجلس المناطق الُحرّة يف إمارة ديب،

نرسم ما يلي: 
ضم ُعضو للمجلس

المادة )1(
الُحرّة يف إمارة ديب، الُمشّكل  يَُضم ُمدير عام دائرة التنمية االقتصاديّة إىل ُعضويّة مجلس المناطق 

بُموجب المرسوم رقم )23( لسنة 2015 الُمشار إليه.
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الّسريان والنّشر
المادة )2(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــق 20 جمادى اآلخرة 1441 هـ
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