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54 ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة

494 الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد

 م2020  ديسمبر10

 هـ1442  ربيع الثاين25

صاحب السمو حاكم ديب
قوانين

 -قانون رقم ( )11لسنة  2020بشأن هيئة ديب للطيران المدين.

5

الجهات القضائيّة يف إمارة
 -قانون رقم ( )13لسنة  2020بشأن تنظيم أعمال الخِ برة أمام ِ

15

 -قانون رقم ( )14لسنة  2020بشأن نظام اقتسام الوقت يف إمارة ديب.

38

ديب.
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قانون رقم ( )11لسنة 2020
بشأن

هيئة ديب للطيران المدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم ديب

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )20لسنة  1991بشأن إصدار قانون الطيران المدين،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1996بشأن الهيئة العا ّمة للطيران المدين وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم ( )9لسنة  2004بشأن مركز ديب المايل العالمي وتعديالته،
ؤسسة ديب لخدمات المالحة الج ّوية،
وعلى القانون رقم ( )22لسنة  2007بشأن إنشاء ُم ّ
ؤسسة ديب للمطارات،
وعلى القانون رقم ( )23لسنة  2007بشأن إنشاء ُم ّ
وعلى القانون رقم ( )19لسنة  2010بشأن هيئة ديب للطيران المدين،

ؤسسة ديب لمشاريع الطيران الهندسيّة،
وعلى القانون رقم ( )2لسنة  2012بإنشاء ُم ّ
وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2015بشأن أمن وسالمة المجال الج ّوي يف إمارة ديب،
ؤسسة مدينة ديب للطيران،
وعلى القانون رقم ( )10لسنة  2015بشأن ُم ّ
لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن النِّظام المايل ُ
وعلى القانون رقم ( )4لسنة  2018بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2018بشأن إدارة الموارد البشريّة ُ

وعلى القانون رقم ( )4لسنة  2020بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار يف إمارة ديب،
الخاصة يف إمارة ديب،
وعلى المرسوم رقم ( )22لسنة  2009بشأن مناطق التطوير
ّ
والم ِّ
الح ّرة يف إمارة ديب،
نشئة
الم ِ
نظمة للمناطق ُ
ُ
وعلى التشريعات ُ
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نُص ِدر القانون التايل:

اسم القانون
المادة ()1

يُس ّمى هذا القانون "قانون هيئة ديب للطيران المدين رقم ( )11لسنة ."2020

التعريفات
المادة ()2

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،المعاين ُ
سياق النص على غير ذلك:

المتّحِ دة.
 :دولة اإلمارات العربيّة ُ

الدولة
اإلمارة

 :إمارة ديب.

الحاكم

السمو حاكم ديب.
 :صاحب ُّ

الحكومة
ُ

ُ :حكومة ديب.

المجلس التنفيذي

 :المجلس التنفيذي لإلمارة.

الهيئة العا ّمة

 :الهيئة العا ّمة للطيران المدين.

المدير العام
ُ

ُ :مدير عام الهيئة.

الهيئة

أنشطة ُمراقبة الجودة
ِ

 :هيئة ديب للطيران المدين.

للمتطلّبات
زاول المهنة ُ
 :إجراءات التح ُّقق من مدى استيفاء ُ
المش ِّغل و ُم ِ
والمعايير المنصوص عليها يف التشريعات السارية ،واتخاذ اإلجراءات
التصحيحيّة بشأنِها ،وتشمل ،عمليّات التدقيق والتفتيش واالختبارات،
وال ّرقابة على الطائرات وق َ
ِطع غيارها.

المش ِّغل
ُ

بمزاولة أي من
المص ّرح له من الهيئة ُ
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري ُ
المتعلِّقة بتشغيل الطائِرات أو المطارات وفقا ً للتشريعات
ِ
األنشطة ُ

المهنة
زاول ِ
ُم ِ

بمزاولة أي من
المص ّرح له من الهيئة ُ
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري ُ
المالحة الج ّوية ،التدريب على
ِ
المتعلِّقة بتقديم وتنظيم خدمات ِ
األنشطة ُ

السارية يف اإلمارة.
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السياحي
الطيران
ِ
السالمة الج ّوية ،الطيران ِّ
والمالحة الج ّوية ،إعداد دراسات ّ

والترفيهي ،الطيران ال ِّرياضي ،اإلعالنات الج ّوية ،تحليق المناطيد ،التصوير
ّ
المرتبِطة
بكافة أنواعِ ها ،وغيرها من
بواسطة الطائرات
الج ّوي
ِ
ِ
األنشطة ُ

المدير العام.
بالطيران المدين التي يصدُر بتحديدها قرار من ُ

الم ّ
المص ّرح له من الهيئة بتطبيق الضوابط األمنيّة
نظم  :الشخص االعتباري ُ
الشاحن الج ّوي ُ
ّ
بالشحن الجوي ،بما يف ذلك عمليّات الكشف األمني
الخاصة
واإلجراءات
ّ
والمراقبة على ّ
كافة المواقِع التي تقع تحت إشرافِه.
ُ

المواد الخطِ رة

الصحة أو السالمة العا ّمة أو البيئة أو أي من
 :المواد التي تُش ِّكل خطرا ً على ِّ

الحكوميّة
الجهات ُ
ِ

ؤسسات العا ّمة
الحكوميّة والهيئات
 :وتشمل الوزارات ،والدوائر
والم ّ
ُ
ُ
كمها.
االتحاديّة والمحلّية،
الحكوميّة ،وما يف ُح ِ
والسلطات والمجالس ُ
ُّ

التحقيق

الخاصة.
الممتلكات العا ّمة أو
ّ
ُ

 :إجراء فنّي تقوم به الهيئة بهدف تحديد أسباب الحادث أو الواقِعة واآلثار
بمعالجة
اجمة عن أي ِمن ُهما ،وتحديد اإلجراءات والوسائل الكفيلة ُ
النّ ِ
أسبابِها وضمان عدم تكرارها.

نطاق التطبيق
المادة ()3

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

.1

الم ّ
المشار إليه ،باعتبارها
بموجب القانون رقم ( )19لسنة ُ 2010
نظمة ُ
هيئة ديب للطيران المدينُ ،

.2

التي تكفل تحقيق أهدافها.
ّ
الم َّ
ّ
نظم يف اإلمارة.
المهنة
المش ِّغلين و ُمزاويل ِ
والشاحن الج ّوي ُ
كافة ُ

لمباشرة األعمال والتص ُّرفات
هيئة عا ّمة ،تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة واألهليّة القانونيّة الالزمة ُ

مقر الهيئة
المادة ()4

نشئ لها ُفروعا ً أخرى داخل
المدير العام أن تُ ِ
يكون مقر الهيئة الرئيس يف اإلمارة ،ويجوز بقرار من ُ

اإلمارة.
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أهداف الهيئة
المادة ()5

تهدف الهيئة إىل تحقيق ما يلي:
.1

والسالمة وحِ ماية البيئة يف قطاع الطيران المدين،
ال ِّريادة وضمان االستدامة يف مجال األمن
ّ

.2

دعم البيئة االستثماريّة الجاذِبة لصناعة الطيران ،بما يتفق و ُمتطلّبات التنمية االقتصاديّة يف

.3

ّ
المتعلِّقة به.
المستدامة لقطاع الطيران المدين،
ولكافة الخدمات ُ
ضمان التنمية ُ
تنظيم ُ
شؤون الطيران المدين ،وتعزيز أمن وسالمة النقل الج ّوي.

الحكوميّة المعنيّة.
بالتنسيق مع الجهات ُ

اإلمارة.

.4
.5

حوكمة قطاع الطيران المدين لتعزيز الدور التنظيمي والرقايب للهيئة ،بالتعاون مع الجهات
الحكوميّة المعنيّة بقطاع الطيران.
ُ

اختصاصات الهيئة
المادة ()6

تتوىل الهيئة يف سبيل تحقيق أهدافها ،المهام والصالحيّات التالية:

.1

السياسة العا ّمة للطيران المدين يف اإلمارة بما يتّفق مع التشريعات االتحاديّة واالتفاقيّات
وضع ِّ

.2

المرتبِطة بأعمالِها.
المعتمدة،
ِ
ولألنشطة ُ
للسياسات ُ
اعتماد الخطط التشغيليّة والتنفيذيّة ِّ
ختصة يف اإلمارة
الم
ّ
السلطات ُ
اقتراح التشريعات ُ
المتعلِّقة بقطاع الطيران المدين ،ورفعها إىل ُّ

.3
.4
.5
.6

والمعاهدات الدوليّة ،ورفعها إىل المجلس التنفيذي العتمادِها.
ُ

المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
العتمادِها ،وفقا ً لإلجراءات ُ
المشاركة مع الجهات الدوليّة واالتحاديّة يف ُكل ما يتعلّق ُ
بشؤون الطيران المدين يف اإلمارة ،بما
ُ
أنشطة ُمراقبة الجودة.
يف ذلك ِ
بحقوق
المتعلِّقة ُ
توقيع ُمذ ّكرات التفاهُ م واالتفاقيّات الثُّنائية واالتفاقيّات ُمتعدِّدة األطراف ُ
النّقل الج ّوي عبر مطارات اإلمارة ،و ُمتابعة تنفيذها ،بالتنسيق مع الهيئة العا ّمة.
صلة ،بما
اعتماد اللوائح الفنّية لتنظيم قطاع الطيران المدين يف اإلمارة ،وأي لوائح أخرى ذات ِ

يتّفق مع التشريعات السارية.
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.7

الح ّرة،
المهنة يف اإلمارة ،بما يف ذلك مناطق التطوير
لمزاويل ِ
ّ
الخاصة والمناطق ُ
إصدار التصاريح ُ
عليهم ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها يف هذا
بما فيها مركز ديب المايل العالمي ،وال ّرقابة واإلشراف
ِ

.8

الم ّ
المنتظمة
رخصين من الهيئة العا ّمة بتسيير الرحالت ُ
للمش ِّغلين الج ّو يين األجانب ُ
التصريح ُ

الشأن.

المنتظمة من وإىل مطارات اإلمارة ،بما يتّفق مع التشريعات السارية.
أو غير ُ

المرتبِطة بقطاع الطيران المدين يف اإلمارة بالتنسيق مع الجهات
 .9تحديد وتنظيم
ِ
األنشطة ُ
الحكوميّة المعنيّة ،وبما يتّفق مع التشريعات السارية.
ُ
المتعلِّقة بالطيران المدين يف اإلمارة،
المتعلِّقة بالقيام
ِ
باألنشطة والفعاليّات ُ
 .10إصدار التصاريح ُ
والتفتيش وال ّرقابة عليها ،وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها يف هذا الشأن.
بحقوق
ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران يف اإلمارة بتنفيذ بنود االتفاقيّات
ّ
الخاصة ُ
ُ .11مراقبة ُ
النقل الج ّوي الممنوحة للناقالت األجنبيّة.

ّ
المرتبِطة بها يف اإلمارة ،بالتنسيق
وكافة
 .12تنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار،
ِ
األنشطة ُ
الحكوميّة المعنيّة ،ووفقا ً للتشريعات السارية.
مع الجهات ُ
الم ّ
الحكوميّة المعنيّة ،وفقا ً للتشريعات
نظم بالتنسيق مع الجهات ُ
 .13تنظيم نشاط الشاحن الج ّوي ُ

بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
السارية ،وما
ِ
المدير العام ُ
يعتمدُه ُ
والموافقة على ّ
كافة إجراءات أمن وسالمة المرافِق واألنظِ مة يف مطارات اإلمارة ،وفقا ً
 .14اإلشراف
ُ
للتشريعات السارية.

أنشطة ُمراقبة الجودة ،والتح ُّقق من مدى االمتثال بتطبيق المعايير الدوليّة
 .15تطبيق برا ِمج ِ
المعتمدة يف الدولة.
والوطنيّة ُ

ُّ
التدخل غير المشروع ونقل المواد الخطرة عن طريق الجو،
 .16حماية الطيران المدين من أفعال
الحكوميّة المعنيّة ،وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها يف
بالتنسيق مع الهيئة العا ّمة والجهات ُ
المعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة والتشريعات السارية.
ُ
 .17الرقابة والتفتيش والتدقيق على الطائرات للتأ ُّكد من ُمطابقتِها للمعايير الدوليّة والوطنيّة
المعتمدة يف اإلمارة ،بالتنسيق مع الهيئة العا ّمة.
ُ

 .18الرقابة على استيراد وتصدير وتداول ونقل قطع الطائرات وأجزائِها بالتنسيق مع الجهات
الحكوميّة المعنيّة.
ُ
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المعتمدة لدى الهيئة العا ّمة يف هذا
 .19ترخيص ِ
المتعلِّقة بالكاشف األمني ،وفقا ً لإلجراءات ُ
الم َهن ُ
الشأن.

 .20إصدار التصاريح الالزمة لنقل المواد الخطرة عن طريق الجو يف مطارات اإلمارة ،والتي تندرج
ضمن الفئة األوىل والسابعة من لوائح اتحاد النقل الج ّوي الدويل.

 .21تحديد المناطق التي تكون فيها المالحة الجو يّة يف اإلمارة ُمح ّرمة أو ُمقيّدة أو خطرة ،وإخطار
الهيئة العا ّمة بذلك.

 .22تحديد المسارات الج ّو ية يف اإلمارة ،ودراسة طلبات التعديل يف المجال الج ّوي لإلمارة ،بالتنسيق
الحكوميّة المعنيّة.
مع الهيئة العا ّمة والجهات ُ

الحكوميّة
المتعلِّقة بالنقل الجوي ،وتزويد الجهات ُ
 .23جمع وتحليل المعلومات اإلحصائيّة والبيانات ُ
المعنيّة بها ،بما يتّفق مع التشريعات السارية.
المرتبِطة باختصاصاتِها ،بالتعاون مع
 .24إجراء ال ُبحوث والدِّراسات التطويريّة يف المجاالت ُ
ؤسسات العلميّة والبحثيّة يف القطاعين الحكومي والخاص يف الدولة.
الم ّ
ُ
ختصة ُ
بموجب
الم
 .25القيام بكافة االختصاصات المنوطة
ّ
بشؤون الطيران المدينُ ،
بالسلطة المحلّية ُ
ُّ
التشريعات السارية يف الدولة.

 .26أي مهام أو صالحيّات أخرى ذات صلة بتحقيق الهيئة ألهدافِها ،أو يتم تكلي ُفها بها من الحاكم أو
رئيس المجلس التنفيذي.

الجهاز التنفيذي للهيئة
المادة ()7

الم ّ
وظفين اإلداريين والماليين والفنّيين
المدير العام ،وعدد من ُ
يتك ّون الجهاز التنفيذي للهيئة من ُ

بموجبِه.
المشار إليه والتشريعات ّ
الصادرة ُ
الذين يُطبّق بشأنِهم القانون رقم ( )8لسنة ُ 2018

المدير العام وتحديد اختصاصاته
تعيين ُ
المادة ()8

أ -يكون للهيئة ُمدير عام يُعيّن بمرسوم يُصدِره الحاكم.
ب -يتولىّ
باشر على تحقيق أهدافِها وقيا ِمها بتنفيذ
الم ِ
المدير العام إدارة الهيئة واإلشراف ُ
ُ
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السارية يف اإلمارة ،ويكون له على
االختصاصات المنوطة بها ُ
بموجب هذا القانون والتشريعات ّ

وجه ُ
الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

.1

السياسة العا ّمة والخطط االستراتيجيّة والتشغيليّة للهيئة ،واإلشراف على تنفيذها.
اعتماد ِّ

.2
.3

السلطات
وعرض ِهما على
الموازنة السنو يّة للهيئة وحِ سابها الختامي،
ِ
إقرار مشروع ُ
ُّ
ختصة يف اإلمارة العتمادِهما.
الم
ّ
ُ

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ،ورفعِ ه إىل المجلس التنفيذي العتمادِه.

.4

للسلطات
اقتراح مشاريع التشريعات ذات العالقة بقطاع الطيران المدين يف اإلمارة ،ورفعِ ها ُّ
المتّبعة لديها.
الم
ّ
ختصة العتمادِها وفقا ً لإلجراءات ُ
ُ

.5
.6
.7

المتعلِّقة بتنظيم عمل الهيئة يف النّواحي اإلداريّة والماليّة
اعتماد القرارات
والسياسات ُ
ِّ
والفنّية.

الجهاز التنفيذي للهيئة ،وتصريف ُ
شؤونِه الفنّية واإلداريّة والماليّة،
اإلشراف على أداء ِ
وضمان قيام الجهاز التنفيذي بأداء المهام الم ُنوطة به بكفاءة وفعاليّة.

اإلشراف على عمل الهيئة ،و ُمتابعة أدائِها للمهام المنوطة بها بكفاءة وفعاليّة ،يف ضوء
المعتمدة ،بهدف االرتقاء بمنظومة الطيران
السياسات والخطط والبرامج االستراتيجيّة ُ
ِّ

المدين يف اإلمارة.
.8
.9

ختصة يف اإلمارة.
الم
ّ
السلطات ُ
رفع التقارير الدوريّة عن أعمال الهيئة إىل ُّ
العقود واالتفاقيّات و ُمذ ّكرات التفاهُ م الالزمة لتحقيق
تمثيل الهيئة أمام الغير ،وإبرام ُ

أهداف الهيئة.

والم ّ
ؤقتة ،سوا ًء من ُم ّ
وظفي الهيئة أو من
 .10تشكيل اللجان الفرعيّة و ِف َرق العمل الدائِمة
ُ
غيرهم من ُ
ختصين ،وتحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان و ِف َرق العمل.
والم
الخبراء
ّ
ُ
ِ
بموجب التشريعات السارية.
 .11المهام والصالحيّات المنوطة به ُ
 .12أي مهام أو صالحيّات أُخرى يتم تكلي ُفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

للمدير العام تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها يف ال ُبنود ( )9( ،)8( ،)7و()10
ج -يجوز ُ
خطيا ً
وظفي الهيئة ،على أن يكون هذا التفويض ّ
من الفقرة (ب) من هذه المادة إىل أي من ُم ّ
د-

11

و ُمحدّداً.

المدير
للمدير العام ندب من يراه ُم ِ
المديرين التنفيذيين يف الهيئة ،للقيام بمهام ُ
ناسبا ً من ُ
يكون ُ
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سبب من األسباب.
العام يف حال غِ يابه عن العمل ألي
ٍ

الموارد المال ّية للهيئة
تتك ّون الموارد الماليّة للهيئة ِم ّما يلي:

.1

المادة ()9

للحكومة.
خصصات الماليّة
الم ّ
الموازنة العا ّمة ُ
ُ
المرصودة لها يف ُ
ُ

.2

ألنشطتِها وتقديم خدماتِها.
ال ُّرسوم والبدالت الماليّة التي تستوفيها نظير ُمزاولتِها
ِ

.4

أي موارد أخرى يُوافِق عليها رئيس المجلس التنفيذي.

.3

الهبات والتب ُّرعات.
ِ

أ-

الحكوميّة.
تُطبِّق الهيئة يف تنظيم حِ ساباتِها ِ
المحاسبة ُ
وسجالتِها أصول ومبادئ ُ

ِحسابات الهيئة وسنتها المال ّية
المادة ()10

السنة الماليّة للهيئة يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم الحادي والثالثين من
ب -تبدأ ّ
شهر ديسمبر من ُكل سنة.

تمثيل اإلمارة داخل ّيا ً وخارج ّياً
المادة ()11

تتوىل الهيئة تمثيل اإلمارة داخل الدولة وخارجها يف ّ
كافة ُّ
المتعلِّقة بقطاع الطيران المدين،
الشؤون ُ

وبخاصة يف المجاالت التالية:
ّ
.1

ُّ
والشؤون الدوليّة ،والمجال الج ّوي،
بحقوق النّقل الج ّوي
المفاوضات
المتعلِّقة ُ
والمباحثات ُ
ُ
ُ

.2

المتعلِّقة بالطيران المدين.
التحقيق يف الحوادِث واألزمات والكوارث والطوارئ ُ

.3

والمالحة الج ّوية يف اإلمارة.
ِ

واألنشطة التي من شأنِها التأثير على أمن وسالمة الطيران المدين يف
التحقيق يف األفعال
ِ
اإلمارة ،وتشمل اإلجراءات التي يتِم من خاللِها تقليل المخاطِ ر التي تُؤثِّر على الطيران المدين يف
والمسافِرين وجميع ُمنشآت
المتّخذة يف المطارات والطائِرات
ُ
البر أو الجو أو البحر ،واإلجراءات ُ
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الطيران.

.4

لم ّ
نظمة
المتعلِّقة بالطيران المدين ،التي ال
الملحق الثالث عشر ُ
تندرج ضمن ُ
التحقيق يف الحوادِث ُ
ِ
المؤثِّرة
الطيران المدين الدويل (اإليكاو) ،وإصدار التقارير الالزمة لبيان أسباب الحادِث ،والعوا ِمل ُ
التوصيات واإلجراءات التصحيحيّة بالتنسيق مع الهيئة العا ّمة والجهات
ومتابعة تنفيذ
ِ
بهاُ ،

.5

الحكوميّة المعنيّة.
ُ

تندرج ضمن
المتعلِّقة بالطيران المدين ،التي
المش ّكلة للتحقيق يف الحوادِث ُ
المشاركة يف ال ِف َرق ُ
ُ
ِ
لم ّ
الحكوميّة
نظمة الطيران المدين الدويل (اإليكاو) ،بالتنسيق مع الجهات ُ
الملحق الثالث عشر ُ
ُ

المعنيّة.

الم ِّ
المهنة
ومزاويل ِ
شغلين ُ
التزامات ُ
المادة ()12

تُحدّد ُ
المهنة ،بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي
المش ِّغلين و ُمزاويل ِ
شروط وضوابِط والتزامات ُ

يف هذا الشأن.

حوكمة العالقة بين الهيئة العا ّمة والهيئة
المادة ()13

بموجب االتفاقيّات و ُمذ ّكرات التفاهُ م التي يتم إبرامها
يتم تنظيم العالقة بين الهيئة العا ّمة والهيئة ُ
بين الطرفين ،تُحدّد فيها أ ُ ُطر ومجاالت التعاون والتنسيق بين ُهما ،وذلك يف ّ
المتعلِّقة
كافة المجاالت ُ

تدخل ضمن اختصاص الهيئة العا ّمة ،وعلى وجه ُ
ُ
الخصوص القيام
بقطاع الطيران المدين التي
المتعلِّقة
المنشآت ُ
بعمليّات التفتيش أو التحقيق التي تقتضي الدُّخول إىل المطارات أو أي من ُ
بقطاع الطيران المدين يف اإلمارة.

الحكوم ّية
االستعانة بالجهات ُ
المادة ()14

بموجبِه والتشريعات السارية،
لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
على ّ
الحكوميّة يف اإلمارةُ ،ك ٌّ
اختصاصه ،التعاون والتنسيق مع الهيئة وتقديم
ل بحسب
ِ
الجهات ُ
كافة ِ

13
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ّ
أوجه الدّعم لها ،متى ُطلِب منها ذلك.
كافة ُ

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()15

بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون ،يُصدِر
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي
ِ

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المدير العام القرارات
ُ
ِ

الحلول واإللغاءات
أ-

المادة ()16

المشار إليه.
يحل هذا القانون محل القانون رقم ( )19لسنة ُ 2010

ب -يُلغى أي نص يف أي تشريع آخر إىل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
الصادرة تنفيذا ً للقانون رقم ( )19لسنة 2010
ج-
ِ
يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات ّ
صدور القرارات
المشار إليه إىل المدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون ،وذلك إىل حين ُ
ُ
واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()17

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

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ  24نوفمبر 2020م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ربيع الثاين 1442هـ
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قانون رقم ( )13لسنة 2020
بشأن

الجهات القضائ ّية يف إمارة ديب
تنظيم أعمال ِ
الخبرة أمام ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم ديب

الصادر بالقانون االتحادي رقم ()10
المعامالت المدنيّة والتجاريّةّ ،
بعد االطالع على قانون اإلثبات يف ُ
لسنة  1992وتعديالته،

الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992والئِحتِه التنظيميّة
وعلى قانون اإلجراءات المدنيّةّ ،

وتعديالتِهما،

الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992وتعديالته،
وعلى قانون اإلجراءات الجزائيّةّ ،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2012يف شأن تنظيم ِمهنة الخِ برة أمام الجهات القضائيّة
والئحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،
وعلى القانون رقم ( )6لسنة  2005بشأن تنظيم محاكم ديب وتعديالته،
الحكوميّة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة  2009بشأن تسعير الخدمات ُ
للمنازعات،
وعلى القانون رقم ( )16لسنة  2009بإنشاء مركز التسوية الودّية ُ

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

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

السلطة القضائيّة يف إمارة ديب،
وعلى القانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن ُّ

15
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نُص ِدر القانون التايل:

الفصل األول

اسم القانون والتعريفات واألهداف ونطاق التطبيق
اسم القانون
المادة ()1

الجهات القضائ ّية يف إمارة ديب رقم ()13
يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال ِ
الخبرة أمام ِ
لسنة ."2020

التعريفات
المادة ()2

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،المعاين ُ
سياق النص على غير ذلك:
الدولة

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة ديب.

الحكومة
ُ

ُ :حكومة ديب.

المجلس القضايئ  :المجلس القضايئ لإلمارة.
الم ّ
المشار إليه.
محاكم ديب
بموجب القانون رقم ( )6لسنة ُ 2005
نظمة ُ
 :محاكم ديبُ ،

ختصة  :المحاكم االبتدائيّة ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز يف محاكم ديب ،واللجان
الم
ّ
المحكمة ُ

بموجب القانون رقم ( )13لسنة 2016
القضائيّة
ّ
الخاصة التي يتم تشكيلها ُ

النِّيابة العا ّمة

المشار إليه.
ُ

 :النِّيابة العا ّمة يف اإلمارة.

الجهة القضائيّة
ِ

ختصة والنِّيابة العا ّمة.
الم
ّ
 :وتشمل المحكمة ُ

الحكوميّة
الجهة ُ

والسلطات
ؤسسات العا ّمة والمجالس
الحكوميّة والهيئات
 :الدوائر
والم ّ
ُ
ُ
ُّ

المدير
ُ

ُ :مدير محاكم ديب.

للحكومة.
الحكوميّة ،وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة ُ
ُ

 25ربيع الثاين  1442هـ

 10ديسمبر  2020م

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 494

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

16

أعمال الخِ برة

الجهة القضائيّة ،إلبداء الرأي
 :أعمال
ُّ
تخصصيّة يُ ِ
مارسها الخبير ،بنا ًء على تكليف ِ
ً
ً
كتابة يف أي حالة أو واقِعة يتم تكلي ُفه بها.
شفاهة أو
الفنّي

بيت الخبرة

الم ّ
ختصة يف اإلمارة،
الم
الم ّ
ّ
رخصة من ُ
سلطة الترخيص ُ
ؤسسة ُ
 :الشركة أو ُ

الخبير

المقيّدين يف الجدول.
 :ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخِ برة ُ
 :لجنة ُ
شؤون ُ
المش ّكلة وفقا ً ألحكام هذا القانون.
الخبراءُ ،

اللجنة

المقيّدة يف الجدول.
ُ

الوحدة التنظيميّة  :الوحدة التنظيميّة المعنيّة ُ
بشؤون ُ
الخبراء يف محاكم ديب.
الجدول

المع ّد لدى محاكم ديب ،الذي يُقيّد فيه الخبير ،بعد
المستند الوريق أو اإللكتروين ُ
ُ :
استيفائِه ُّ
والمتطلّبات المنصوص عليها يف هذا القانون.
للشروط
ُ

الميثاق

 :مجموعة ّ
المهنِيّة واألخالقيّة والسلوكيّة ،التي يجب على
الضوابط والقواعد ِ

المواطن
ُ

 :الشخص الذي يحمل جنسيّة الدولة.

الشخص

الخبير التقيُّد بها عند ُممارستِه ألعمال الخِ برة.

 :الشخص الطبيعي أو االعتباري.

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إىل تحقيق ما يلي:
.1
.2

المادة ()3

الجهات القضائيّة.
تنظيم أعمال الخِ برة أمام ِ
الجهات القضائيّة ُ
سهم يف د ِّقة األحكام والقرارات
بخبراء ُمؤهّلين قانونيّا ً وفنّياً ،بما يُ ِ
دعم ِ
الناجزة.
الصادرة عنها ،وتحقيق العدالة
القضائيّة ّ
ِ

.3

تعزيز دور ُ
للجهات
المساعدة الفنّية
ُّ
الخبراء يف تحقيق العدالة ،من خالل تقديم ُ
والتخصصيّة ِ

.4

سونها ،لغايات تسريع إجراءات التقاضي.
مار ُ
تطوير أعمال الخِ برة ،وزيادة كفاءة من يُ ِ

.5
.6

17

القضائيّة.

لممارسة أعمال الخبرة.
بِناء وتمكين الخبرات الوطنيّة ُ
مارسون أعمال الخِ برة ضمن ضوابط ِمهنيّة وأخالقيّة وسلوكيّة ُمحدّدة.
تعزيز الثِّقة بمن يُ ِ
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نطاق التطبيق
المادة ()4

الجهات القضائيّة ،وتُستثنى من ذلك
تُطبّق أحكام هذا القانون على ُكل من يُزاول أعمال الخِ برة أمام ِ

الفِئات التالية:
.1

الجهة القضائيّة إبداء رأيها الفنّي يف أي مسألة تتعلّق بالتحقيقات
الجهات ُ
الحكوميّة التي تطلُب ِ

.2

ختصة.
الم
ّ
الشخص الذي يتّفِق أطراف الدعوى على قيا ِمه بتقديم الخِ برة ،وتُوافِق عليه المحكمة ُ

أو الدّعاوى المنظورة أمامها.

.3

المساعدة الفنّية
المقيّدين يف الجدول ،لتقديم ُ
الجهة القضائيّة من غير ُ
الشخص الذي تنت ِدبُه ِ
لها يف أي حالة أو واقِعة تتطلّب إبداء الرأي الفنّي بشأنِها.
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الفصل الثاين
تنظيم قيد ُ
الخبراء
تشكيل لجنة ُ
شؤون ُ
الخبراء
أ-

المادة ()5

تُش ّكل يف محاكم ديب لجنة تُس ّمى "لجنة ُ
شؤون ُ
الخبراء" ،يتم تحديد نظام عملِها وآليّة عقد

بموجب قرار يصدُر يف هذا الشأن عن
اجتماعاتِها وكيفيّة اتخاذ قراراتِها وتحديد ُمكافأة أعضائِهاُ ،

رئيس المجلس القضايئ.

ونائب للرئيس وعدد من األعضاء ،من بين
ب -يُراعى عند تشكيل اللجنة ،أن تتألّف من رئيس
ٍ
الحكوميّة
السلطة القضائيّة وأصحاب الخِ برة واالختصاص لدى محاكم ديب والجهات ُ
أعضاء ُّ
السلطة القضائيّة.
والقطاع الخاص ،على أن يكون رئيس اللجنة ونائِبه من بين أعضاء ُّ

اختصاصات لجنة ُ
شؤون ُ
الخبراء
المادة ()6

بموجب هذا القانون ،تتولىّ اللجنة القيام بما يلي:
باإلضافة إىل االختصاصات الم ُنوطة بها ُ
 .1اقتراح قواعِ د ُ
وشروط تصنيف ُ
بموجب قرار يصدُر عنه يف
المدير العتمادها ُ
الخبراء ،ورفعها إىل ُ
هذا الشأن.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

19

بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
المدير العتماده ُ
إقرار الميثاق ،ورفعِ ه إىل ُ
إقرار األدِلّة اإلرشاديّة بشأن قواعد تقدير أتعاب ُ
المدير
الخبراء وتنظيم أعمال الخِ برة ،ورفعها إىل ُ
بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
العتمادها ُ

الخبراء يف الجدول ،وبرامج التدريب ُ
المعدّة لقيد ُ
للخبراء.
اعتماد االختبارات ُ
البت يف طلبات قيد وتجديد قيد ُ
الخبراء يف الجدول ،وتصنيفِهم ،وفقا ً ألحكام هذا القانون
بموجبه.
والقرارات ّ
الصادرة ُ

المقدّمة إليها إللغاء قيد الخبير من الجدول.
البت يف الطلبات ُ
ُّ
المعتمدة يف هذا الشأن.
نقل قيد الخبير من فِئة إىل أخرى ،وفقا ً للقواعد
والشروط ُ

المقدّمة من ُ
الخاصة بهم.
الخبراء بشأن نتيجة التقييم الفنّي
ّ
النّظر يف التظلُّمات ُ
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.9

الخاصة به عن ( ،)٪70بما يف ذلك
اتخاذ التدابير بحق الخبير الذي تقِل نتيجة التقييم الفنّي
ّ

إيقافِه عن ُمزاولة أعمال الخِ برة أو شطب قيدِه من الجدول.
الخبراء ،ويف ّ
المرتكبة من ُ
المقدّمة بح ِّقهم ،واتخاذ اإلجراءات
الشكاوى ُ
المخالفات ُ
 .10النّظر يف ُ
الصادرة
الم ِ
بموجب هذا القانون والقرارات ّ
المق ّررة ُ
ناسبة بشأنِها ،بما يف ذلك فرض الجزاءات ُ
ُ

بمقتضاه عليهم.
ُ

ناسبة بشأنه إىل
المع ّد من الوحدة التنظيميّة ،ورفع
الم ِ
ِ
التوصيات ُ
السنوي ُ
ُ .11مراجعة التقرير ّ
المدير.
ُ

 .12تشكيل اللجان الفرعيّة من بين أعضائِها أو من غيرهم ،وتحديد مها ِّمها وواجباتِها.
لمعاونتِها يف القيام بالمهام والصالحيّات
 .13االستعانة بمن تراه ُم ِ
ناسبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص ُ
ألي ِمن ُهم صوت
بمقتضاه ،دون أن يكون ٍّ
بموجب هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
المنوطة بها ُ

معدود يف ُمداوالتِها.

 .14أي مهام أخرى يتم تكلي ُفها بها من رئيس المجلس القضايئ تتعلّق بأعمال الخِ برة.

الوحدة التنظيم ّية
المادة ()7

تُنشأ يف محاكم ديب ،وضمن هيكلها التنظيمي اإلداري ،وحدة تنظيميّة ،تتولىّ باإلضافة إىل االختصاصات

بموجب هذا القانون ،القيام بما يلي:
الم ُنوطة بها ُ
.1

إجراء عمليّة قيد ُ
الصادرة عن
الخبراء يف الجدول وتحديد فِئة تصنيفِهم فيه ،وفقا ً للقرارات ّ

.2

المدير العتماده.
وعرضه على اللجنة
إعداد الميثاق،
ِ
إلقراره ،وذلك قبل رفعِ ه إىل ُ
ِ
اإلشراف والرقابة والتفتيش على أعمال ُ
الخبراء ،للتأ ُّكد من التزا ِمهم بأحكام هذا القانون

اللجنة يف هذا الشأن.
.3
.4

بموجبِه ،بما يف ذلك الميثاق.
والقرارات ّ
الصادرة ُ
للخبراء ،وفقا ً ّ
التقييم الفنّي ُ
المدير ،ورفع
للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
ناسبة بحق الخبير الذي
الم ِ
ِ
التوصيات الالزمة يف هذا الشأن إىل اللجنة التخاذ اإلجراءات والتدابير ُ

تقل نتيجة تقييمه الفنّي عن (.)٪70
.5

ّ
المرتكبة من ُ
بمطالعاتِها
الخبراء
المقدّمة بح ِّقهم إىل اللجنةُ ،مع ّززة ُ
والشكاوى ُ
المخالفات ُ
إحالة ُ
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الصادرة عن اللجنة يف هذا الشأن.
ِ
وتوصياتها حيالها ،وتنفيذ القرارات ّ

.6

المقامة ضد ُ
ناسبة بشأنِها إىل اللجنة.
الخبراء ،ورفع
الم ِ
ِ
التوصيات ُ
ُمتابعة القضايا الجزائيّة ُ
ومعالجة التحدِّيات
المتعلِّقة بتنظيم أعمال الخبرة ،واقتراح ما يلزم لتطويرها ُ
إعداد الدِّراسات ُ

.8

إعداد برامج التدريب واالختبارات لقيد ُ
الحكوميّة ذات
الخبراء يف الجدول بالتنسيق مع الجهات ُ

.7

واج ُهها.
التي تُ ِ

المحدّدة ُ
ومتابعة تنفيذِها بعد
للخبراء ،ورفعها إىل اللجنة العتمادِهاُ ،
العالقة باالختصاصات ُ
اعتمادِها.

.9

إصدار بطاقة خبير لمن يتم قيدُه يف الجدول.

المؤتمرات وورش العمل والدّورات التدريبيّة ُ
للخبراء ،بهدف رفع ُمستوى كفاءت ِِهم،
 .10تنظيم ُ
المستويين المحلي والدويل.
وتطوير مهارات ِِهم ،ونقل التجارب
الناجحة إليهم ،على ُ
ِ
 .11إعداد تقرير سنوي ورفعِ ه إىل اللجنة ،يتض ّمن ُكل ما يتعلّق بأعمال الخبرة ،وعلى وجه ُ
الخصوص
ما يلي:

أ-

تخصص ،واحتياجاتِها من ُ
عدد ُ
التخصصات
الخبراء يف
المقيّدين يف الجدوليف ُكل
ُّ
ُّ
الخبراء ُ

المحدّدة لديها ،والعمل على سد هذه االحتياجات.
ُ
ب -عدد المهام التي أُسنِدت إىل ُكل خبير ،سوا ًء ما انتهى منها أو ما هو جاري العمل عليها.
ج -اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن إضافة تصنيفات جديدة إىل الجدول.

لتخصصات ُمعيّنة.
د -اقتراحات الوحدة التنظيميّة بشأن فتح أو إغالق بابالقيد يف الجدول
ُّ
هـ -عدد ّ
المقدّمة بحق ُ
الخبراء ،واإلجراءات والتدابير التي اتُّخِ َذت بشأنِها.
الشكاوى ُ
و -نتائج ُم ِّ
ؤشرات األداء.

ناسبا ً بشأنِها.
المتعلِّقة بأعمال الخبرة ،ورفعها إىل اللجنة التخاذ ما تراه ُم ِ
 .12إعداد األدِلّة اإلرشاديّة ُ
المدير تتعلّق بأعمال الخِ برة.
 .13أي مهام أخرى يتم تكلي ُفها بها من اللجنة أو ُ

الجدول

المادة ()8

يُنشأ يف محاكم ديب جدول لقيد ُ
والمستندات الواجب إدراجها فيه بقرار
الخبراء ،يُحدَّد شكله والبيانات
ُ

المدير.
من ُ

21
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شروط قيد ّ
ُ
الشخص الطبيعي يف الجدول
أ-

المادة ()9

الشخص الطبيعي يف الجدول كخبيرُّ ،
يُشترط لقيد ّ
توفر ما يلي:

.1

.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون كا ِمل األهليّة.
أن يكون الئِقا ً طبّياً.

ّ
بالشرف أو
والسلوك ،غير محكوم عليه يف جناية أو جريمة ُمخِ لّة
السيرة
ُّ
أن يكون حسن ِّ
ختصة.
الم
ّ
السلطات ُ
األمانة ،ما لم ي ُكن قد ُر ّد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من ُّ

بحكم قضايئ أو قرار تأديبي.
أال يكون قد سبق فصله من الجهة التي كان يعمل لديها ُ
المهنِيّة التي تُحدِّدها اللجنة ،والتي
أن يكون
ِ
المؤهِّالت العلميّة ،والشهادات ِ
حاصالً على ُ
التخصص الذي سيتم قيده يف الجدول ألجله.
يجب أن تتناسب مع
ُّ
التخصص الذي يطلُب قيده فيه كخبير عن:
أال تقِل خبرته العمليّة يف
ُّ
أ.

للمواطنين.
( )7سبع سنوات بالنِّسبة ُ

المقيمين يف
المقيمين أو غير ُ
المواطنين ،سوا ًء ُ
ب )10( .عشر سنوات بالنِّسبة لغير ُ
الدولة.

.7

أن يجتاز بنجاح االختبارات التي تُحدِّدها اللجنة.

.8

إبراز ُموافقة صادرة عن الجهة التي يعمل لديها.

.9

للخبراء التي تُ ِّ
خصصة ُ
نظمها أو تُحدِّدها الوحدة
الم ّ
أن يتع ّهد بااللتحاق بالدّورات التدريبيّة ُ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
التنظيمية ،وفقا ً لخطة التدريب ُ

 .10أن يكون لديه إخطار تعيين أو عرض عمل صادر عن أحد بيوت الخِ برة ،وذلك بالنِّسبة لغير
المقيم يف الدولة.
المواطن ُ
ُ

رفضه أقل من سنتين.
 .11أال يكون قد ُرفِض طلب قيده يف الجدول ،ومضى على
ِ
تخصصين.
التخصصات التي يطلُب قيده يف الجدول ألجلِها على
 .12أال تتجاوز عدد
ُّ
ُّ

 .13أن يتع ّهد بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح محاكم ديب طيلة ُمدّة القيد يف
الم ّ
رخص
الجدول ضد المسؤوليّة عن األخطاء ِ
المهنِيّة ،صادرة عن إحدى شركات التأمين ُ

المدير مقدار هذا التأمين وكيفيّة التنفيذ على وثيقة التأمين.
لها بالعمل يف اإلمارة ،و يُحدِّد ُ

المق ّرر على القيد يف الجدول.
 .14سداد ال ّرسم ُ
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 .15أي ُ
المحدّدة يف الجدول،
المدير بالنِّسبة لبعض
ُّ
التخصصات ُ
شروط فنّية أخرى يُحدِّدها ُ
بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
ُ

ب -على ال ّرغم ِم ّما ورد يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للجنة استثناء بعض األشخاص
الطبيعيين من بعض ُ
السجل ،وهُ م:
شروط القيد يف ِّ
.1

ُم ّ
الحكوميّة.
وظفو الجهات ُ

.3

المتّبعة يف نشاط أو حِ رفة أو
أصحاب الخِ برات النّادرة ،وكذلك من هُ م على دراية باألعراف ُ

.2

من سبق ل ُهم القيد يف الجدول قبل العمل بهذا القانون ،يف حال ثبت للجنة أن لديه
سجلِّه وعدد أعمال الخِ برة التي ُكلِّف بها وأنجزها.
الكفاءة والخِ برة الالزمة بالنّظر إىل ِ
مجال ُمعيّن ،يف األحوال التي ال يُوجد يف الجدول ُخبراء ُمماثِلين ل ُهم يف خبراتهم ودِرايتِهم،
ّ
المهنِيّة
المؤهِّالت العلميّة
والشهادات ِ
أو كان عددُهُ م غير كاف ،وذلك بالنِّسبة لشرط ُ

وعدد سنوات الخِ برة.

ُ
الخبرة يف الجدول
شروط قيد بيوت ِ
المادة ()10

والشركات يف الجدول كبيت خِ برةُّ ،
ّ
توفر ما يلي:
ؤسسات
الم ّ
يُشترط لقيد ُ
 .1أن يكون ُم ّ
ختصة ،وأن يكون
الم
ّ
رخصا ً له بالعمل يف اإلمارة من ُ
سلطات الترخيص التِّجاري ُ
.2

ترخيصه ساري المفعول.
ُ

شرف عليه من بين ُ
المقيّدين يف الجدول.
الخبراء ُ
المدير ُ
أن يكون ُ
الم ِ

.3

تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح محاكم ديب طيلة ُمدّة القيد يف الجدول ضد المسؤوليّة
الم ّ
رخص لها بالعمل يف اإلمارة ،ويُحدِّد
عن األخطاء ِ
المهنِيّة ،صادرة عن إحدى شركات التأمين ُ

.4

المقيّدين يف الجدول ،أو الذين تُوافِق عليهم
تعيين ما ال يقل عن ( )3ثالثة أشخاص ،سوا ًء من ُ
اللجنة بالنّظر إىل ُّ
الشروط المنصوص عليها يف المادة ( )9من هذا القانون ،وعلى وجه ُ
الخصوص

.5
.6

23

المدير مقدار هذا التأمين وكيفيّة التنفيذ على وثيقة التأمين.
ُ

ُمؤهِّالت ِِهم العلميّة وخِ براتِهم العمليّة.

المق ّرر على القيد يف الجدول.
سداد ال ّرسم ُ
أي ُ
المدير يف هذا الشأن.
شروط أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
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إجراءات القيد يف الجدول
المادة ()11

المدير يف هذا الشأن.
يتم القيد يف الجدول وفقا ً لإلجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ

ُمدّة صالح ّية القيد يف الجدول
المادة ()12

لمدد ُمماثِلة ،على أن يتم تقديم
تكون ُمدّة صالحيّة القيد يف الجدول ( )3ثالث سنوات ،قابِلة للتجديد ُ
طلب التجديد للوحدة التنظيميّة قبل ( )30ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهائِه ،ويتم تجديد
القيد وفقا ً ُّ
المدير يف هذا الشأن.
للشروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من ُ

أداء اليمين القانون ّية
أ-

المادة ()13

المدير أو من
ال يجوز للخبير تقديم أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونيّة
ّ
بالصيغة التالية أمام ُ
يُف ِّو ُ
الخبرة التي يتم تكليفي بها بِ ُكل صدق وأمانة
ضه" :أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال ِ
وإخالص ،دون تمييز أو ُمحاباة ،وأن أتق ّيد بالتشريعات السارية يف اإلمارة وبالميثاق".

بموجب وثيقة يتم إيداعها يف مل ِّفه لدى الوحدة التنظيميّة.
ب -يتم إثبات أداء الخبير لليمين القانونيّة ُ
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الفصل الثالث

الخبرة
تنظيم أعمال ِ
الخبرة
ُممارسة أعمال ِ
المادة ()14

الجهات القضائيّة ،إال يف األحوال
ال يجوز لغير الخبير ُ
المقيّد يف الجدولُ ،ممارسة أعمال الخِ برة أمام ِ

التي يُجيزها هذا القانون.

ُ
بالخبراء
االستعانة
أ-

المادة ()15

يستلزم بحثها،
للجهة القضائيّة ندب أي خبير للقيام بمهام ُمحدّدة تتعلّق بحالة أو واقعة،
ِ
يكون ِ

تخصص
المفاضلة بين أ كثر من رأي فنّي بشأنِها ،أو الفصل فيها ،إبداء رأي فنّي ُم
ِّ
أو تقديرها ،أو ُ

فيها.

للجهة
ب -إذا كانت أعمال الخبرة المطلوبة تقتضي إبداء الرأي يف تقرير خبير سابق ،فإنّه يجوز ِ
القضائيّة االستعانة بخبير أو تشكيل لجنة من ُ
تخصص
الخبراء ،شريطة أن يكونوا من ذات
ُّ
الخبير السابق ،و ُمصنّفين يف فِئة أعلى من فِئة ذلك الخبير ،وفقا ً لقواعد تصنيف ُ
الخبراء
بموجب أحكام هذا القانون ،ما لم تُق ِّرر الجهة القضائيّة غير ذلك.
المعتمدة ُ
ُ

ج -يجوز ُ
السير يف الدعوى طلب ندب خبير إلثبات حالة أو واقعة ،وللمحكمة
للخصوم قبل أو أثناء ّ
ختصة أن تُق ِّرر قبول أو عدم قبول هذا الطلب ،بحسب تقديرها فيما إذا كانت الحالة أو
الم
ّ
ُ

الواقعة تستدعي ذلك من عدمه.

الخبرة
ُمباشرة أعمال ِ
أ-

25

المادة ()16

الجهة القضائيّة،
يجب على الخبير أن يُ ِ
الم ِه ّمة ُ
باشر أعمال الخِ برة يف حدود ُ
المكلّف بها من ِ
المق ّررة
وعلى الوجه الذي يراه ُمح ِّققا ً للغاية من تكليفِه ،وذلك يف حدود اإلجراءات واألحكام ُ
قانوناً.
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الجهة القضائيّة القيام بما يلي:
ب -يجب على الخبير ُ
المكلّف من ِ
المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
 .1تحديد تاريخ بدء تنفيذ ُ
.2

.3

المق ّررة قانوناً ،على أن تتِم الدعوة
دعوة أطراف النِّزاع لالجتماع بِهم بإحدى وسائل اإلعالن ُ
المحدّد لالجتماع ،ما لم ت ُكن الحالة
قبل ( )5خمسة أيام عمل على األقل من التاريخ ُ
ُمستعجلة فيجوز له دعوتهم لالجتماع بشكل فوري.
الجهة القضائيّة ُمذ ّكرة ُمختصرة
الم ِه ّمة ُ
االطالع على موضوع ُ
المكلّف بها ،وأن يعرض على ِ
صه ،وأن يُحدِّد فيها مراحل
المكلّف بها لها صلة
بتخص ِ
ُّ
تتض ّمن إقرارا ً منه بأن أعمال الخبرة ُ

الم ِه ّمة ،والفترة الزمنيّة لِ ُكل مرحلة ،ومكان تنفيذِها ،واألتعاب وبدل المصاريف التي
تنفيذ ُ
بالم ِه ّمة ،وتاريخ عرض التقرير المبديئ على األطراف المعنيّة ،وتاريخ إيداع
يطلُبها للقيام ُ

.4

الجهة القضائيّة.
تقريره النِّهايئ لدى ِ
المشار إليها يف البند ( )3من الفقرة (ب) من هذه المادة ،يف حال قيام
المذ ّكرة ُ
تعديل ُ

.5

الجهة القضائيّة بإجراء أي تعديل عليها ،ويلتزم الخبير يف هذه الحالة بتلك التعديالت.
ِ
ّ
الجهة القضائيّة ،وأخذ توقيعِ هم
المختصرة ُ
المذكرة ُ
إطالع أطراف النِّزاع على ُ
المعتمدة من ِ

.6

الجهة القضائيّة ذلك،
االجتماع بأطراف النِّزاع معاً ،أو بِ ُكل طرف على حدة يف حال ق ّررت ِ

.7

المقدّمة من أحد أطراف النِّزاع للطرف اآلخر ،على أن
المستندات األصليّة ُ
عدم تسليم ُ
المرسل إىل أطراف النِّزاع للتعقيب عليه ،وذلك
يقوم بإرفاق ُ
صورة منها بتقريره المبديئ ُ

.8

المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
عدم اإلفصاح ع ّما اطلع عليه من معلومات إال فيما يتعلّق بموضوع ُ
يف حال قيام أطراف النِّزاع بتقديم أي ُمستندات ُمح ّررة بِلُغة أجنبيّة ،فيكون له فحصها

على نُسخة منها.

لديهم من ُمستندات ،كما يكون له أن ينتقِل إىل أي
لمناقشت ِِهم وتمكينِهم من تقديم ما
ُ
ِ
للمعاينة واالطالع على ما يُساعِ دُه يف تكوين رأيه.
مكان يكون ذا ِ
المكلّف بهاُ ،
بالم ِه ّمة ُ
صلة ُ

قبل إعداد تقريره النِّهايئ.

.9

ودراستِها دون حاجة إىل طلب ترجمتها إىل اللغة العربيّة ،طالما لم يجد ضرورة لذلك

ينحرف
المستندات بما ال يُخالِف معناها الحقيقي أو
وكان
بمقدوره فهم مضمون تلك ُ
ِ
ِ
يف تفسيرها ع ّما يُؤدّي إليه مدلولها ،وبخالف ذلك فإنّه يجب عليه أن يطلُب ترجمتها من
ترجم قانوين ُمعتمد.
ُم ِ
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المعتمدة من الجهة القضائيّة،
المختصرة ُ
المذ ّكرة ُ
المحدّدة يف ُ
المدّة الزمنيّة ُ
 .10عدم تجاوز ُ
ألسباب ترجع إليه أو ألطراف النِّزاع ،ويكون للجهة القضائيّة يف الحاالت التي تُقدِّرها تمديد
المدّة.
هذه ُ

 .11تقديم تقريره النِّهايئ إىل الجهة القضائيّة.

ختصة
الم
ّ
واجبات أطراف النِّزاع أمام المحكمة ُ
أ-

المادة ()17

والمعتمدة
المعدّة من الخبير
ُ
المختصرة ُ
المذ ّكرة ُ
يجب على أطراف النِّزاع بعد توقيعِ هم على ُ
المختصة ،االلتزام التام بالتعاون على تنفيذها وفقا ً لمراحِ لها الزمنيّة.
من المحكمة ُ

الم ّ
ختصة بسدادِها،
الم
ّ
المكلّف من المحكمة ُ
توقعة من الطرف ُ
ب -تُودع أتعاب الخبرة ومصاريفها ُ
بموجب شيك مقبول الدفع أو بأي وسيلة دفع أخرى
كأمانة يف خزينة محاكم ديب نقدا ً أو ُ
تُحدِّدها محاكم ديب باسم الخبير.

إنجاز أعمال الخبرة
أ-

المادة ()18

المكلّف بها من الجهة القضائيّة ،إال بعد أن يستويف جميع
الم ِه ّمة ُ
ال يُعتبر الخبير أنّه قام بإنجاز ُ

الجهة القضائيّة ،وكذلك على اعتراضات أطراف
ِ
عناصرها ،ويرد على ُمالحظات واستفسارات ِ
النِّزاع على النتيجة التي انتهى إليها.
تقريره النِّهايئ بحالته ،أو تكليفِه بإعادة النّظر فيه،
الجهة القضائيّة التي ندبت الخبير اعتماد
ِ
ب -على ِ
أو ندب خبير غيره عند االقتضاء.

الجهة القضائيّة بعد اعتماد تقرير الخِ برة ،بتحديد أتعاب وبدل مصاريف الخبير.
ج -تقوم ِ

رد الخبير

المادة ()19

والمدَد المنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ( )10لسنة 1992
يتم رد الخبير وفقا ً للقواعد
ُ
المشار إليه.
ُ

27
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االستعانة بالخبير إلبداء الرأي
أ-

المادة ()20

ختصة ،بنا ًء على تقديرها أو بنا ًء على طلب أي من أطراف النِّزاع ،أن تستعين
الم
ّ
يجوز للمحكمة ُ

بأي خبير إلبداء رأيه يف أي حالة أو واقعة تستدعي بيان الخِ برة الفنّية أو العلميّة بشأنِها يف جلسة
علنيّة.

بحضور الخبير للجلسة شخصيّاً ،أو
المشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه المادة إ ّما ُ
ب -يتم إبداء الرأي ُ
ً
بموجب تقرير مكتوب ،ويتم إيداع
عن طريق االتصال عن بُعد ،و يُقدِّم الخبير رأيه إ ّما
شفاهة أو ُ
هذا الرأي يف ملف الدعوى أو إثباتِه يف محضر الجلسة.
لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة بندبِه
الم
ّ
ختصة أن تُخطِ ر الخبير وفقا ً ُ
ج -يتعيّن على المحكمة ُ
وقت كاف من تاريخ عقد الجلسة ،وأن تُم ِّكنه من االطالع على حيثيّات الحالة أو الواقعة
قبل
ٍ

د-

المطلوب إبداء رأيه بشأنِها ،وعلى أي معلومات أو بيانات الزمة لتكوين رأيه.
لحكم هذه المادة أن يُسدِّد أمانة لحساب أتعاب الخبير
يتعيّن على من طلب الخِ برة وفقا ً ُ
التمسك
ختصة قبل موعد الجلسة وإال سقط ح ُّقه يف
الم
ّ
ومصروفاتِه التي تُقدِّرها المحكمة ُ
ُّ

الصادر بتعيين الخبير.
بالحكم أو القرار ّ
ُ
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الفصل الرابع

والحقوق
االلتزامات
ُ
التزامات الخبير
يجب على الخبير االلتزام بما يلي:
.1
.2

المادة ()21

بموجبِه
التشريعات السارية يف اإلمارة ،بما يف ذلك أحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
والتعليمات التي تُصدِرها محاكم ديب بشأن أعمال الخِ برة.
ُ
شروط القيد يف الجدول.

.3

أن يُؤدّي ُم ِه ّمته بِ ُكل د ِّقة وأمانة وإخالص وموضوعيّة ،وعدم التمييز بين أطراف النِّزاع ،وأن
المهنِيّة التي يتض ّمنها الميثاق.
يُراعي ال ِق َيم األخالقيّة واألصول ِ
الجهة القضائيّة.
الم ِه ّمة ُ
أن يقوم بنفسه بتأدية ُ
المكلّف بها من ِ

.6

لزوجه أو ألي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمالكه أو ُ
شركائِه ،بحسب األحوال،
أال تكون له أو
ِ

.4
.5

.7
.8
.9

بحكم ُمزاولتِه ألعمال الخِ برة ،إال يف األحوال
عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها ُ
المق ّررة قانوناً.
ُ
الجهة القضائيّة.
باشرة أو غير ُم ِ
أي مصلحة ُم ِ
باشرة يف ُ
الم ِه ّمة التي يتم تكلي ُفه بها من ِ
الجهة القضائيّة.
أال تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا ً يف ُ
الم ِه ّمة التي يتم تكلي ُفه بها من ِ

للجهة القضائيّة التي انتدبته عما إذا سبق له أن قدّم أي رأي أو استشارة يف موضوع
أن يُ ِ
فصح ِ
المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
ُ
صه ،وأن يسعى إىل تحسين أدائه وتطوير
أن يقوم بتحديث مهاراتِه وتطويرها يف مجال
تخص ِ
ُّ
صه.
ستجدّات يف مجال
الم
تخص ِ
ُقدراتِه ِ
ُّ
المهنِيّة واالطالع على آخر ُ
ِ

ّ
الصادرة عنه.
والشهادات
المراسالت
والمذ ّكرات والتقارير ّ
ُ
 .10أن يقرن اسمه ورقم قيده يف جميع ُ
ّ
درج فيه
 .11إعداد ملف وريق أو إلكتروين
بكافة المهام التي يتم تكلي ُفه بها من الجهة القضائيّة ،وأن يُ ِ
المتعلِّقة بتلك المهام ،وأن يحتفِظ بالملف
والمراسالت
نُسخة عن التقارير المكتوبة
والمذ ّكرات ُ
ُ
ُ
لمدّة ال تقل عن ( )5خمس سنوات من تاريخ إنجاز تلك المهام.
ُ
جاوز شهرا ً واحِ دا ً من
 .12أن يُخطِ ر الوحدة التنظيميّة بعنوانه وبِ ُكل تغيير يطرأ عليه خالل ُمدّة ال تُ ِ

29

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 494

 10ديسمبر  2020م

 25ربيع الثاين  1442هـ

تاريخ ُحصول التغيير.

بالسرعة والدِّقة والموضوعيّة المطلوبة.
المكلّف بها
 .13إنجاز أعمال الخِ برة ُ
ُّ

للجهة القضائيّة عن أي ُ
ضغوطات أو تص ُّرفات يكون قد تع ّرض لها قبل أو أثناء أداء
 .14اإلفصاح ِ
ُم ِه ّمتِه من أي شخص.

 .15عدم قبول أو طلب أي هدايا أو أي فوائد مادّية أو معنو يّة له أو لزوجه أو ألي من أقاربه حتى
الدرجة الرابعة أو لمالكه أو ُّ
الشركاء فيه ،بحسب األحوال ،من أحد أطراف الدعوى.
 .16عدم استغالل أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مها ِّمه وبعد انتِهائِها كوسيلة
لتحقيق منافع شخصيّة أو اإلساءة للغير.

الجهة القضائيّة خالف ذلك.
 .17عدم
ُ
التواصل مع أي من أطراف النِّزاع دون الطرف اآلخر ،ما لم تُق ِّرر ِ
 .18عدم القيام بأي نشاط من شأنِه أن يُؤدّي إىل نشوء تضا ُرب حقيقي أو ظاهري أو ُمحتمل بين
الجهة القضائيّة من جهة
الم ِه ّمة ُ
مصالِحه الشخصيّة من جهة ومسؤوليّته تجاه ُ
المكلّف بها من ِ
أخرى.

ُ
الجهة القضائيّة أو أطراف
 .19إعادة جميع األوراق
ُ
والمستندات واألشياء األخرى التي تسلّمها من ِ
المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
النِّزاع عند انتهاء ُ
المدير ،وأن تكون هذه الوثيقة سارية المفعول طول ُمدّة
 .20أن يُقدِّم وثيقة التأمين التي يُحدِّدها ُ
قيده يف الجدول.

ُّ
المهنة التي تم قيدُه يف الجدول بسببِها ،أو إذا قام
 .21إخطار الوحدة التنظيميّة
بتوقفِه عن ُممارسة ِ
لديه مانع من ذلك ،ويكون له طلب إعادة ُممارستِها عند زوال ذلك المانع.

 .22عدم االتفاق مع أطراف الدعوى على أي أتعاب إضافيّة.

بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
المدير ُ
 .23أي التزامات أخرى يُحدِّدها ُ

الحق يف األتعاب
أ-

المادة ()22

نفسها أو
الجهة القضائيّة من تلقاء
ِ
يستحق الخبير أتعابه بعد إنجازه ألعمال الخبرة ،ما لم تُق ِّرر ِ

بنا ًء على طلب الخبير صرف ُجزء من أتعابِه يف أي مرحلة.

الجهة
الجهة القضائيّة ،وعلى هذه ِ
ب -يستحق الخبير األتعاب وبدل المصاريف التي تُقدِّرهُ ما ِ
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بحسب األحوال أن ُ
تأخذ بعين االعتبار عند تحديدِها لألتعاب وبدل المصاريف ،تصنيف الخبير،
المكلّف بها ،ومن أه ّمها ما يلي:
باإلضافة إىل مجموعة من
ِ
بالم ِه ّمة ُ
العناصر التي تتعلّق ُ

.1

المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
حجم ودرجة تعقيد ُ

والمدّة التي استغرقها إلنجازها ،ومراحل تنفيذها.
	.2األعمال التي قام بها،
ُ
ّ
عناصرها.
لكافة
المكلّف بها ،وتغطيتِه
ِ
الم ِه ّمة ُ
	.3مدى التزا ِمه بتنفيذ ُ

 .4مدى جودة أعمال الخِ برة التي قدّمها ،وتحقيق الغاية التي تم ندبُه ألجلِها.
 .5مدى التزامه بضوابط ُممارسة أعمال الخِ برة.
.6

.7

المكلّف بها.
الم ِه ّمة ُ
نتيجة التقييم الفنّي ألدائِه يف إنجاز ُ

للجهة القضائيّة من مصروفات تكبّدها ،لقاء أعمال الخبرة الالزمة والضروريّة إلنجاز
ما ث ُبت ِ
المكلّف بها ،بما يف ذلك تكلفة تهيئة مكان االجتماع بأطراف النِّزاع ،واالنتقال
الم ِه ّمة ُ
ُ
للمعاينة ،وما سدّده من رسوم الستخراج أي أوراق أو شهادات أو خرائط أو ُمستندات،
ُ
صه.
ختصين والفنّيين بالنِّسبة للمهام التي تخ ُرج عن نطاق
بالم
تخص ِ
ُّ
ّ
وأجور االستعانة ُ
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الفصل الخامس

التقييم الفنّي والتفتيش والجزاءات التأديب ّية
التقييم الفنّي ُ
للخبراء
المادة ()23

بموجب تقرير أداء ،يتم إعدادُه
يتم إجراء التقييم الفنّي لعمل الخبير بعد
المكلّف بهاُ ،
للم ِه ّمة ُ
إنجازه ُ
ِ
المدير يف هذا الشأن ،وبنا ًء على
الجهة القضائيّة والوحدة التنظيميّة ،وفقا ً للمعايير التي
ِ
يعتمدها ُ
من ِ

توزيعه على النحو التايل:
وزن نُ َقطي يتألّف من ( )100مئة نُقطة ،يتم
ُ
.1
.2

للجهة القضائيّة التي انتدبت الخبير.
( )50خمسين نُقطة ِ
( )50خمسين نُقطة للوحدة التنظيميّة.

إيداع تقرير التقييم الفنّي
المادة ()24

يتم إيداعتقرير التقييم الفنّي للخبير يف مل ِّفه الشخصي لدى الوحدة التنظيميّة ،وال يجوز لغير الجهة
والمدير أو من يُحدِّده االطالع
القضائيّة والخبير المعني بالتقرير الفنّي واللجنة والوحدة التنظيميّة
ُ

على هذا التقرير.

التظلُّم من نتيجة التقييم الفنّي
أ-

المادة ()25

على الوحدة التنظيميّة تزويد الخبير ب ُنسخة عن تقرير التقييم الفنّي ،خالل ( )15خمسة عشر
صدوره.
يوما ً من تاريخ ُ

ب -يجوز للخبير التظلُّم بشكل مكتوب من تقرير التقييم الفنّي أمام اللجنة ،خالل ( )30ثالثين يوما ً
من اليومالتايل لتاريخ تزويده به.
برفضه أو بتعديل نتيجة التقييم الفنّي ،خالل ( )30ثالثين
ج -تُصدِر اللجنة قرارها يف التظلُّم ،سوا ًء
ِ
الصادر عنها بشأن التظلُّم نِهائيّاً ،وغير قابل
يوما ً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها ،ويكون القرار ّ
ّ
للطعن عليه أمام أي جهة كانت.
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آثار تقرير التقييم الفنّي
المادة ()26

تقوم اللجنة يف حال ُحصول الخبير على درجة تقييم فنّي تقل عن ( )٪70باتخاذ اإلجراءات والتدابير
التالية بح ِّقه ،ووفقا ً
للتسلسل التايل:
ُ

.1

توجيه إنذار ّ
لمعالجة أسباب ال ُقصور يف أدائِه يف حال ُحصوله على هذا التقييم أل ّول
خطي للخبير ُ

.2

لمدّة ال تزيد على ( )6ستة أش ُهر،
الجهات القضائيّة ُ
إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخِ برة أمام ِ
ّ
الخطي إليه.
يف حال ُحصوله على هذا التقييم بعد توجيه اإلنذار

.3

م ّرة.

شطب قيد الخبير من الجدول يف حال تكرار ُحصوله على هذا التقييم بعد إيقافِه عن تقديم

أعمال الخِ برة.

التفتيش على ُ
الخبراء
المادة ()27

يتم تنظيم أعمال التفتيش على ُ
المدير يف هذا الشأن.
بموجب قرار يُصدِره ُ
الخبراءُ ،

إجراءات استقبال ّ
الشكاوى والتحقيق فيها
المادة ()28

تُتبع اإلجراءات التالية بشأن الشكاوى التي ترد إىل الوحدة التنظيميّة بحق ُ
الخبراء:
 .1يتم تقديم ّ
المعتمد لدى محاكم ديب
الشكوى بحق الخبير إىل الوحدة التنظيميّة ،وفقا ً للنّموذج ُ
.2

الواردة فيها.
بالمستندات الدالة على الوقائع
لهذه الغايةُ ،مع ّززا ً ُ
ِ
تُخطِ ر الوحدة التنظيميّة الخبير بمضمون ّ
المقدّمة بِح ِّقه ،للرد عليها خالل ( )10عشرة
الشكوى ُ

.3

ترفع الوحدة التنظيميّة إىل اللجنة تقريرا ً يتض ّمن وقائِع ّ
المقدّمة بحق الخبير وردِّه
الشكوى ُ

تقديمها.
أيام من تاريخ
ِ

المشار إليها يف البند ( )2من
عليها ،خالل ( )10عشرة أيام من تاريخ رد الخبير أو ُم ِ
المهلة ُ
ي ُ
ض ّ
هذه المادة.

.4

33

تتوىل اللجنة النّظر يف التقرير المرفوع إليها من الوحدة التنظيميّة بشأن ّ
المقدّمة بحق
الشكوى ُ

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 494

 10ديسمبر  2020م

 25ربيع الثاين  1442هـ

.5

.6

الخبير ،ويكون للجنة إ ّما أن تُق ِّرر حفظ ّ
الشكوى ،أو إحالتِها إىل التحقيق من قبل لجنة فرعيّة
تُش ِّكلها اللجنة لهذه الغاية.
المشار إليها يف البند ( )4من هذه المادة بالتحقيق يف ّ
الشكوى ورفع
تقوم اللجنة الفرعيّة ُ
تقريرها بشأنِها إىل اللجنة ،على أن يتض ّمن هذا التقرير بيان حقيقة ّ
الشكوى والنتائج التي تم

وتوصياتِها بشأن التدابير الواجب اتخاذها بحق الخبير.
التوصل إليها،
ِ
ُّ

تقوم اللجنة بفرض أي من الجزاءات التأديبيّة المنصوص عليها يف هذا القانون على الخبير ،يف
بموجب ّ
الشكوى.
حال ثُبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه ُ

.7

المترتِّبة على ّ
الشكوى ،يف حال ثبت لها أنّها كيديّة ،وتحميل
للجنة تحميل الشاكي المصاريف ُ
الشكوى بح ِّقه ،و يُعتبر قرار اللجنة يف هذا الشأن نِهائيّا ً وغير قابل ّ
الخبير يف حال ثبوت ّ
للطعن

.8

المتّخذ
تتوىل الوحدة التنظيميّة تنفيذ القرار ّ
الصادر عن اللجنة بحق الخبير ،وإخطاره بالتدبير ُ
بح ِّقه.

عليه أمام أي جهة كانت.

أ-

الجزاءات التأديب ّية
المادة ()29

تفرض اللجنة على الخبير الذي يث ُبت
دُون اإلخالل بالمسؤوليّة الجزائيّة والمدنيّة عند االقتضاءِ ،
عدم تقيُّدِه بااللتزامات المنصوص عليها يف هذا القانون أو ارتكابِه ألي ُمخالفة مسلكيّة أو ِمهنِيّة،
وبعد التحقيق معه ،أي من الجزاءات التأديبيّة التالية:

.1

اإلنذار.

.2

لمدّة ال تزيد على سنة.
اإليقاف عن ُمزاولة أعمال الخِ برة ُ

.3

شطب القيد من الجدول.

ب -يجوز للجنة إعادة قيد من تم شط ُبه من الجدول ،متى ّ
توفرت فيه ُ
شروط القيد يف الجدول،
وانقضت ُمدّة ال تقل عن سنتين من تاريخ الشطب.

االعتراض على الجزاءات التأديب ّية
المادة ()30

يعترض على أي من الجزاءات التأديبيّة المفروضة عليه من اللجنة أمام محكمة االستئناف
للخبير أن
ِ
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لدى محاكم ديب ،خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ إيقاع الجزاء التأديبي عليه إذا كان ُحضوريّاً ،أو
إخطاره به إذا كان غيابيّاً ،ويجب على محكمة االستئناف أن تُصدِر قرارا ً ُمسبَّبا ً باالعتراض
من تاريخ
ِ

المقدّم إليها من الخبير ،ويكون القرار الصادر عنها يف هذا االعتراض نِهائيّا ً وغير قابل ّ
للطعن عليه
ُ

أمام أي جهة كانت.

35
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الفصل السادس
األحكام الختام ّية

التشريعات التكميل ّية الواجبة التطبيق
المادة ()31

بموجبِه ،تُطبَّق على الخبير
يف غير األحوال المنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
التشريعات االتحاديّة والمحلّية السارية يف اإلمارة ،بما يف ذلك القانون االتحادي رقم ( )7لسنة 2012
المشار إليه والئِحته التنفيذيّة.
ُ

ال ُّرسوم
المادة ()32

تستويف محاكم ديب نظير قيد ُ
بموجب أحكام هذا
الخبراء يف الجدول وسائر الخدمات التي تُقدِّمها ُ

بمقتضاه ،ال ُّرسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي،
القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
للحكومة.
وتؤول حصيلة هذه ال ُّرسوم إىل حساب الخزانة العا ّمة ُ

التعاون مع المحاكم
المادة ()33

الصادرة
بموجب هذا القانون والقرارات
ّ
لغايات تمكينِها من القيام باالختصاصات الم ُنوطة بها ُ
والمساعدة لها متى ُطلِب
الحكوميّة التعاون مع محاكم ديب وتقديم العون
بمقتضاه ،على الجهات ُ
ُ
ُ
منها ذلك.

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()34

المدير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وتُنشر يف الجريدة الرسميّة.
يُصدِر ُ
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توفيق األوضاع
المادة ()35

على ّ
المقيّدين يف الجدول وقت العمل بهذا القانون ،توفيق أوضاعِ ِهم بما يتّفِق
كافة األشخاص ُ
ي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ،أ يُّهما أقرب،
وأحكا ِمه عند انتهاء ُمدّة قيدِهِ م يف الجدول أو ُم ِ
ض ّ

لمدّة ُمماثِلة.
المهلة ُ
للمدير يف األحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه ُ
ويجوز ُ

اإللغاءات

المادة ()36

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

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()37

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

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ  24نوفمبر 2020م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  9ربيع الثاين 1442هـ
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قانون رقم ( )14لسنة 2020
بشأن

نظام اقتسام الوقت يف إمارة ديب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن

		
محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم ديب

الصادر بالقانون االتحادي
المتّحِ دةّ ،
المعامالت المدنيّة لدولة اإلمارات العربيّة ُ
بعد االطالع على قانون ُ
رقم ( )5لسنة  1985وتعديالته،

السياحة والتسويق التِّجاري وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1997بتأسيس دائرة ِّ
وعلى القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة ديب،

وعلى القانون رقم ( )9لسنة  2004بشأن مركز ديب المايل العالمي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2006بشأن التسجيل العقاري يف إمارة ديب وتعديالته،
األنشطة االقتصاديّة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13لسنة  2011بشأن تنظيم ُمزاولة
ِ

وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2013بشأن دائرة األراضي واألمالك،

المشتركة يف إمارة ديب،
وعلى القانون رقم ( )6لسنة  2019بشأن ملكيّة العقارات ُ

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

المنشآت ال ُفندُقيّة يف إمارة ديب،
وعلى المرسوم رقم ( )17لسنة  2013بشأن ترخيص وتصنيف ُ

السياحة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )2لسنة  2014باعتماد درهم ِّ
والم ِّ
الح ّرة يف إمارة ديب،
نشئة
الم ِ
نظمة للمناطق ُ
ُ
وعلى التشريعات ُ
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نُص ِدر القانون التايل:

الفصل األول

اسم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق واألهداف واالختصاصات
اسم القانون
المادة ()1

يُس ّمى هذا القانون "قانون نظام اقتسام الوقت يف إمارة ديب رقم ( )14لسنة ."2020

التعريفات
المادة ()2

المبيّنة إزاء ُك ٍّ
ل منها ،ما لم يدل
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،المعاين ُ
سياق النص على غير ذلك:
اإلمارة

 :إمارة ديب.

المجلس التنفيذي  :المجلس التنفيذي لإلمارة.
الدائرة
المدير العام
ُ

وحدة اإلقامة

السياحة والتسويق التِّجاري.
 :دائرة ِّ

ُ :مدير عام الدائرة.

ومص َّرح باستغاللها من الدائرة وفقا ً لنظام اقتسام الوقت،
 :أي وحدة ُمصنّفة ُ
المنشآت
سوا ًء كانت تقع يف ُفندُق أو ُمنتجع أو ش ّقة ُفندُقيّة أو غيرها من ُ
ال ُفندُقيّة األخرى التي تُحدِّدها الدائرة.

المنشأة
عقد اقتسام الوقت  :عقد يتم من خالله بيع الحِ ّ
صة الزمنيّة لقاء بدل مايل معلوم ،تلتزم ُ
المحدّدة يف العقد خالل
المستفيد من االنتفاع بوحدة اإلقامة ُ
بموجبِه بتمكين ُ
ُ

عقد النّقاط

صة الزمنيّة.
الحِ ّ

المنشأة
المستفيد نقاطا ً لقاء بدل مايل معلوم ،تلتزم ُ
 :عقد يتم من خالله بيع ُ
المحدّدة يف
المدّة ُ
المستفيد من االنتفاع بوحدة اإلقامة خالل ُ
بموجبِه بتمكين ُ
ُ
العقد ،أو ُمبادلتِها بوحدة إقامة أخرى ،سوا ًء كانت هذه الوحدة تقع داخل اإلمارة

أو خارجها.
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صة الزمنيّة
الحِ ّ

المستفيد خاللها بوحدة
 :فترة زمنيّة دوريّة ُمحدّدة يف عقد اقتسام الوقت ،ينتفِع ُ

النّشاط

صة الزمنيّة ،أو بيع النّقاط ُمقابِل االنتفاع بوحدة اإلقامة
 :ويشمل بيع الحِ ّ
المحدّدة بموجب عقد النّقاط أو ُمبادلتِها بوحدة إقامة أخرى.
ُ

اإلقامة طول ُمدّة العقد.

الم ّ
سلطة الترخيص يف اإلمارة
الم ّ
رخص لها من ُ
ؤسسة الفرديّة أو الشركةُ ،
ُ :
بمزاولة النّشاط يف اإلمارة ،سوا ًء كانت هي من تملُك
والمص ّرح لها من الدائرة ُ
ُ

المنشأة
ُ

ختصة
الم
المط ّور العقاري
ّ
والمنشأة ُ
ُ
وحدة اإلقامة أو من تستغِ لّها ،وتشمل ُ
خصصة لنظام اقتسام الوقت.
الم ّ
بإدارة وحدات اإلقامة أو إدارة العقارات ُ

بموجب عقد اقتسام
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري ،الذي ينتفِع بوحدة اإلقامة ُ

المستفيد
ُ

الوقت أو عقد النّقاط.

الحقوق التالية:
المستفيد أي من ُ
نظام اقتسام الوقت  :نظام يمنح ُ
.1

صة الزمنيّة وفقا ً ُّ
المتّفق
حق االنتفاع بوحدة اإلقامة خالل الحِ ّ
للشروط ُ

.2

حق االنتفاع بوحدة اإلقامة عن طريق استخدام أو ُمبادلة النّقاط خالل
المحدّدة يف عقد النّقاط ووفقا ً ُّ
المتّفق عليها.
للشروط ُ
المدّة ُ
ُ

عليها يف عقد اقتسام الوقت.

بموجب عقد النّقاط ،لالنتفاع من خِ اللها بوحدة
المستفيد ُ
 :القيمة التي يمتلِكها ُ

النّقاط

للمنشأة
المحدّدة يف عقد النّقاط أو ُمبادلتِها بأي وحدة إقامة أخرى تابعة ُ
اإلقامة ُ
المنشأة طول ُمدّة عقد النّقاط ،ويتم تقييم هذه
المنض ّمة إليها ُ
أو المجموعة ُ
مواسم اإلقامة ومساحة وحدة اإلقامة و ُمواصفاتِها وموقِعها
النّقاط على أساس
ِ

وأي عوامل أخرى يتم االتفاق عليها يف عقد النّقاط.

بمزاولة النّشاط.
 :الوثيقة ّ
للمنشأة ُ
بموجبِها ُ
الصادرة عن الدائرة ،التي يُسمح ُ

التصريح
الموافقة
ُ
برنامج التبادُل

للمنشأة باستخدام وحدة
 :الوثيقة ّ
بموجبِها ُ
الصادرة عن الدائرة ،التي يُسمح ُ
اإلقامة لديها عن طريق نظام اقتسام الوقت.
ؤسسة أو شركة ُم ّ
رخصة من الجهة
 :برنامج لتبادُل وحدات اإلقامة ،تُن ِّف ُذه ُم ّ
تخصصة يف تجهيز وتشغيل خدمة تبادُل
ختصة يف اإلمارة أو خارجهاُ ،م
الم
ِّ
ّ
ُ

العطالت ،من خالل تحديد عدد ُمعيّن من وحدات اإلقامة الخاضعة لنظام
ُ
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اقتسام الوقت يف بُلدان ُمختلِفة بغرض تبادُل الحِ صص الزمنيّة بين األعضاء

سجل النّشاط
السجل العقاري
ِّ

شتركين يف هذا البرنامج.
ُ
الم ِ

المع ّد لدى الدائرة لقيد ُمزاويل النّشاط يف اإلمارة.
السجل ُ
ِّ :
الم ّ
المشار إليه،
بموجب القانون رقم ( )7لسنة ُ 2006
نظم ُ
السجل ُ
 :ويشمل ِّ
الحقوق العقاريّة يف مركز ديب المايل العالمي،
والسجل الخاص بتسجيل ُ
ِّ

حسب األحوال.
المنشأة
ِ
سجل ُ

المبرمة
المنشأة لقيد ُعقود اقتسام الوقت ُ
وعقود النّقاط ُ
المع ّد لدى ُ
السجل ُ
ِّ :
والمستفيد.
المنشأة
ُ
بين ُ

نطاق التطبيق
المادة ()3

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

.1

الخاصة،
جميع األفراد والجهات التي تُزاول النّشاط يف اإلمارة ،بما يف ذلك مناطق التطوير
ّ

.2

تخصصة بتجهيز وتشغيل خدمة برنامج التبادُل.
الم
ِّ
الجهات ُ
وعقود النّقاط التي يكون محلّها وحدة اإلقامة الموجودة يف اإلمارة.
ُعقود اقتسام الوقت ُ

.3

الح ّرة بما فيها مركز ديب المايل العالمي.
والمناطق ُ

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إىل تحقيق ما يلي:
.1

المادة ()4

المطبّقة يف هذا الشأن.
الممارسات العالميّة ُ
تنظيم ُمزاولة النّشاط يف اإلمارة ،وفقا ً ألفضل ُ

.2

السياحيّة
الم
ِ
السياحيّة يف اإلمارة ،وتشجيع ُ
ستثمرين على إقامة المشاريع ِّ
تشجيع الحركة ِّ

.3

المختلِفة.
الم
ِ
ستثمرين على إقامة المشاريع العقاريّة ُ
تطوير القطاع العقاري يف اإلمارة ،وتشجيع ُ

.4
.5

41

المختلِفة.
ُ

توفير ّ
المتعا ِملين بنظام اقتسام الوقت يف اإلمارة.
الضمانات الالزمة لحماية ُ
الع َطل واإلجازات يف اإلمارة ،على
الم ِ
للسياح ،وتشجيعهم على قضاء أيام ُ
توفير البدائِل ُ
ناسبة ُّ
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نحو يُلبّي احتياجاتِهم ويتناسب مع إمكانيّاتهم المادّية.

اختصاصات الدائرة
المادة ()5

ختصة يف اإلمارة بتنظيم النّشاط واإلشراف عليه ،ويكون لها يف سبيل ذلك
الم
ّ
تُعتبر الدائرة الجهة ُ

القيام بالمهام والصالحيّات التالية:
والمتطلّبات والمعايير الفنّية الواجب ُّ
 .1وضع ُّ
بمزاولة
الشروط
المنشأة التي ترغب ُ
توفرها يف ُ
ُ
المطبّقة يف هذا الشأن.
الممارسات العالميّة ُ
النّشاط يف اإلمارة ،وفقا ً ألفضل ُ
 .2وضع ُّ
والموافقة وتجديدِهما،
للحصول على التصريح
الشروط
والمتطلّبات واإلجراءات الالزمة ُ
ُ
ُ
.3

المطبّقة يف هذا الشأن.
الممارسات العالميّة ُ
وفقا ً ألفضل ُ
والمتطلّبات والمعايير الفنّية الواجب ُّ
وضع ُّ
توفرها يف وحدات اإلقامة ،وفقا ً ألفضل
الشروط
ُ

.4

والموافقة وتجديدِهما ،وفقا ً
ُّ
والمتطلّبات
للشروط
الحصول على التصريح
البت يف طلبات ُ
ُ
ُ

.5
.6

المطبّقة يف هذا الشأن.
الممارسات العالميّة ُ
ُ

بموجبه.
والمعايير الفنّية واإلجراءات المنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
المعتمدة لديها يف هذا الشأن.
حصر وتصنيف وحدات اإلقامة يف اإلمارة ،وفقا ً للمعايير ُ

التنسيق مع دائرة األراضي واألمالك ومركز ديب المايل العالمي فيما يتعلّق بالمسائل ذات
صة
بالمط ِّورين والوسطاء العقاريين الذين يُزاولون النّشاط ،وتسجيل ُحقوق االنتفاع بالحِ ّ
ِّ
الصلة ُ
المعتمدة لدى
السجل العقاري ،وفقا ً للقواعد واإلجراءات ُ
الزمنيّة الواردة على وحدات اإلقامة يف ِّ
دائرة األراضي واألمالك ومركز ديب المايل العالمي يف هذا الشأن.

.7

الصادرة
المنشأة للتح ُّقق من التزا ِمها بأحكام هذا القانون والقرارات ّ
ال ّرقابة والتفتيش على ُ

.8

المنشأة ،وبحق أي فرد أو جهة تُزاول النّشاط يف اإلمارة بدون
المقدّمة بحق ُ
تل ّقي الشكاوى ُ

.9

المخالِفين.
فرض التدابير المنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ
بموجبه على ُ
الصادرة ُ

بموجبه.
ُ

ناسبة بشأنِها.
الم ِ
الموافقة ،والتحقيق يف هذه الشكاوى واتخاذ اإلجراءات ُ
التصريح أو ُ

بالمنشآت العا ِملة يف مجال نظام اقتسام الوقت ،وبوحدات اإلقامة الموجودة
 .10إنشاء قاعدة بيانات ُ
يف اإلمارة.
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المنشأ وفقا ً ألحكام هذا القانون والبيانات األساسيّة التي يجب أن
 .11تحديد شكل سجل النّشاط ُ
تُد ّون فيه.

المنشأة والبيانات الواجب إدراجها فيه ،وفقا ً لما تُح ِّددُه الدائرة يف هذا
 .12تحديد شكل سجل ُ
الشأن.

الشروط األساسيّة الواجب ُّ
 .13وضع ُّ
للمنشآت العا ِملة
توفرها يف ُعقود اقتسام الوقت ُ
وعقود النّقاط ُ
يف اإلمارة.

ّ
والضوابط الالزمة للتسويق أو اإلعالن أو الدِّعاية عن النّقاط أو
المتطلّبات واالشتراطات
 .14وضع ُ
الحِ صص الزمنيّة يف وحدات اإلقامة الموجودة يف اإلمارة.
المتطلّبات واالشتراطات الواجب ُّ
للمنشآت
العقود
توفرها يف ُ
ّ
الخاصة ببرنامج التبادُل ُ
 .15وضع ُ
العا ِملة يف مجال نظام اقتسام الوقت يف اإلمارة.
المتطلّبات واالشتراطات الواجب ُّ
للمنشآت
توفرها يف ُعقود بيع وحدات اإلقامة العائِدة ُ
 .16وضع ُ
الموجودة يف اإلمارة.
صة الزمنيّة أو
المستفيد الواردة على الحِ ّ
المتطلّبات واالشتراطات الالزمة لنقل ُحقوق ُ
 .17وضع ُ
النّقاط إىل ُمستفيد آخر.

 .18أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
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الفصل الثاين
تنظيم النّشاط
ُمزاولة النشاط
أ-

المادة ()6

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ُمزاولة النّشاط يف اإلمارة أو اإلعالن عن ُمزاولتِه ،ما لم
ي ُكن ُمص ّرحا ً له بذلك من الدائرة ،ويتم إصدار التصريح وفقا ً ُّ
والمتطلّبات واإلجراءات
للشروط
ُ

المعتمدة يف هذا الشأن.
ُ

الحصول على تصريح ُمسبق بذلك من
المنشأة إنشاء أي فرع لها يف اإلمارة ،إال بعد ُ
ب -يُحظر على ُ
الدائرة.

المنشأة تخصيص وحدة اإلقامة العائدة لها والموجودة يف اإلمارة لنظام اقتسام
ج -يُحظر على ُ
الموافقة وفقا ً ُّ
للشروط
الوقت إال بعد ُ
الحصول على ُموافقة ُمسبقة من الدائرة ،ويتم إصدار ُ
د-

المعتمدة يف هذا الشأن.
والمتطلّبات واإلجراءات ُ
ُ

تتِم ُمزاولة النّشاط من خالل وحدات اإلقامة التي تُوافِق الدائرة على استخدا ِمها بنظام اقتسام
المعتمدة يف هذا الشأن.
الوقت وفقا ً لالشتراطات
والمتطلّبات واإلجراءات ُ
ُ

تنظيم الدِّعاية واإلعالن والتسويق
المادة ()7

شكل من األشكال وبأي وسيل ٍة كانت ،عن
ال يجوز التسويق يف اإلمارة ،أو اإلعالن أو الدِّعاية بأي
ٍ
النّقاط أو الحِ صص الزمنيّة يف وحدات اإلقامة ،سوا ًء داخل اإلمارة أو خارجها ،إال إذا كانت الجهة
المس ِّوقة ُمص ّرح لها من الدائرة بالتسويق والدِّعاية واإلعالن ،ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً ّ
للضوابط
ُ
المدير العام يف هذا الشأن.
واالشتراطات
والمتطلّبات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
ُ

سجل النّشاط
المادة ()8

سجل خاص ،يُس ّمى "سجل النّشاط" ،تُقيَّد فيه ما يلي:
يُنشأ لدى الدائرة ِ
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.1

بمزاولة النّشاط يف اإلمارة.
المص َّرح لها ُ
المنشآت ُ
ُ

.3

المص َّرح لها بالتسويق والدِّعاية واإلعالن عن نظام اقتسام الوقت يف اإلمارة.
المنشآت ُ
ُ

.2

خصصة لنظام اقتسام الوقت يف اإلمارة.
الم ّ
وحدات اإلقامة ُ

ُ
والموافقة
شروط وإجراءات منح التصريح
ُ
المادة ()9

تُحدَّد ُ
بموجب قرار يصدُر يف هذا الشأن
شروط و ُمتطلّبات وإجراءات منح وتجديد التصريح
والموافقة ُ
ُ

المدير العام.
عن ُ

والموافقة
ُمدّة التصريح
ُ
أ-

المادة ()10

لمدَد ُمماثِلة ،ويجوز للدائرة بنا ًء على
تكون ُمدّة التصريح
والموافقة سنة واحدة قابلة للتجديد ُ
ُ

الموافقة أطول من سنة واحدة وبحد
الموافقة لها أن تكون ُمدّة التصريح أو ُ
المنشأة ُ
طلب ُ

أقصى ( )4أربع سنوات.

الموافقة قبل ( )30ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ
المنشأة تجديد التصريح أو ُ
ب -يجب على ُ
والمتطلّبات واإلجراءات
والموافقة وفقا ً لالشتراطات
انتهاء ُم ّدت ِِهما ،ويتم تجديد التصريح
ُ
ُ
المعتمدة يف هذا الشأن.
ُ

تصنيف وحدات اإلقامة
أ-

المادة ()11

للمواصفات والمعايير التي
تُصنّف وحدات اإلقامة إىل فِئات ،ويتم إجراء هذا التصنيف وفقا ً ُ

بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
ِ
المدير العام ُ
يعتمدها ُ

ب -يجوز للدائرة تعديل تصنيف وحدات اإلقامة إىل فئة أعلى أو أدىن ،بنا ًء على معايير التصنيف
بموجبِه ،وأي معايير أخرى تراها
المنشأة بأحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
ومدى التزام ُ
الدائرة الزمة.
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الفصل الثالث
والمستفيد
المنشأة
ُ
التزامات ُ

المنشأة االلتزام بما يلي:
على ُ
.1

المنشأة
التزامات ُ
المادة ()12

التقيُّد بالتشريعات السارية يف اإلمارة.

.2

والمصنّفة
الموافقة عليها من الدائرة
ُ
عدم ُمزاولة النّشاط إال من خالل وحدات اإلقامة التي تتِم ُ

.3

وعقود النّقاط،
بعقود اقتسام الوقت ُ
المتعلِّقة ُ
السجالت التي تتض ّمن جميع البيانات ُ
مسك ِّ
لم ّ
ختصين لالطالع عليها.
الم
ّ
وظفيها ُ
للمدّة التي تُحدِّدها الدائرة ،وإتاحتِها ُ
واالحتفاظ بها ُ

.5

المستفيد ببيانات صحيحة وكا ِملة عن وحدة اإلقامة وفِئة تصنيفِها.
تزويد ُ
الرد على ّ
كافة ّ
المحدّدة لها.
المهلة ُ
المحالة إليها من الدائرة خالل ُ
الشكاوى ُ

من قِبلِها.

.4
.6
.7

للمنشأة.
الم ّ
خصص من الدائرة ُ
االشتراك يف البرنامج اإللكتروين ُ

بمزاولة النّشاط.
المستفيد وأي ِجهة غير ُمص ّرح لها ُ
عدم القيام بدور الوسيط بين ُ

.8

ختصة يف
الم
اشتراطات ومعايير األمن
ّ
ِّ
المعتمدة لدى الجهات ُ
والصحة والسالمة العا ّمة والبيئة ُ

.9

وعقود النّقاط.
الوفاء بالتزاماتِها المنصوص عليها يف ُعقود اقتسام الوقت ُ

اإلمارة.

الصيانة الدوريّة الالزمة لوحدة اإلقامة ،بما يف ذلك أعمال اإلحالل والتجديد لألثاث
 .10إجراء
ِّ
المعتمدة لدى الدائرة يف هذا الشأن.
والتجهيزات الداخليّة والخارجيّة ،طبقا ً للمقاييس والمعايير ُ
 .11التأمين على وحدة اإلقامة تأمينا ً شا ِمالً ضد ّ
كافة المخاطِ ر واألضرار التي قد تلحق بها ،بما فيها
المخاطر الطبيعيّة ،على أن يتم هذا التأمين وفقا ً ّ
المدير
للضوابط واالشتراطات التي
ِ
يعتمدها ُ
بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن.
العام ُ

بموجب نظام اقتسام الوقت،
السنة ال يتم فيها استغالل وحدة اإلقامة ُ
 .12ترك ُمدّة كافية خالل ّ
الصيانة ،بما يف ذلك أعمال اإلحالل والتجديد لألثاث والتجهيزات الداخليّة
ألغراض إجراء أعمال ِّ
والخارجيّة.
المق ّررة على وحدة اإلقامة ،يف حال كانت هذه الوحدة تقع ضمن
 .13أن تتح ّمل البدالت وال ُّرسوم ُ
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الم ّ
المشار إليه.
بموجب القانون رقم ( )6لسنة ُ 2019
نظمة أحكامها ُ
المشتركةُ ،
العقارات ُ

المستفيد أي ُرسوم أو بدالت ماليّة بخالف ما هو منصوص عليه يف عقد اقتسام
 .14عدم تحميل ُ
المبرم معه.
الوقت أو عقد النّقاط ُ

 .15توفير خدمة الكهرباء والماء وخدمة االنترنت لوحدات اإلقامة بدون أي تكاليف إضافيّة على
المستفيد.
ُ
 .16ضمان جميع العيوب التي تحول دون االنتفاع بوحدة اإلقامة أو تُنقِص من هذا االنتفاع ،ويقع
باطالً ُكل اتفاق يقضي باإلعفاء من ضمان العيب.
السجل العقاري.
 .17اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل ُعقود اقتسام الوقت يف ِّ
المنشأة.
وعقود النّقاط يف ِ
 .18تسجيل ُعقود اقتسام الوقت ُ
سجل ُ

المشتركة،
المج ّمع األساس يف حال كانت وحدة اإلقامة تقع ضمن العقارات ُ
 .19التقيُّد بنظام ُ
الم ّ
المشار إليه ،وذلك بالقدر الذي ال
بموجب القانون رقم ( )6لسنة ُ 2019
نظمة أحكامها ُ
ُ
يتعارض مع ُّ
والموافقات
الخاصة بمنح وتجديد التصاريح
والمتطلّبات واإلجراءات
الشروط
ّ
ُ
ُ
بموجبه.
الصادرة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ّ
ّ
الصادرة ُ

المدير العام يف هذا الشأن.
بموجب القرارات التي يُصدِرها ُ
 .20أي التزامات أخرى تُحدِّدها الدائرة ُ

أ-

تقديم الخدمات
المادة ()13

والمست ِق ّرة يف وحدة اإلقامة واستعمال
المستفيد من اإلقامة الهادئة
ُ
المنشأة تمكين ُ
يجب على ُ

المشتركة ،باإلضافة إىل تقديم الخدمات الالزمة له طول ُمدّة إقامته ،بحسب ُمستوى
المرافق ُ
والمتطلّبات
المتّفق عليه يف عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط ،وبما يتّفِق مع المعايير
ُ
الخدمة ُ

المعتمدة لدى الدائرة يف هذا الشأن.
ُ
ّ
تتوفر لديها اإلمكانيّات الفنّية لتقديم الخدمات المنصوص عليها يف الفقرة
للمنشأة التي ال
ب -يجوز ُ
ُ
تخصصة يف هذا المجال.
الم
للمستفيد،
ِّ
التعاقد مع إحدى الشركات ُ
(أ) من هذه المادة ُ

أ-

47

تسليم وحدة اإلقامة
المادة ()14

المحدّد يف عقد اقتسام الوقت لالنتفاع
للمستفيد يف الموعد ُ
المنشأة تسليم وحدة اإلقامة ُ
على ُ
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المحدّدة فيه ،على أن تكون يف حالة تصلُح معها الستيفاء المنفعة
بها خالل الحِ ّ
صة الزمنيّة ُ
المعدَّة له.
المقصودة منها ،ووفق الغرض ُ
لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة بدون أي مانع يُعيق
للمستفيد وفقا ً ُ
ب -يتم تسليم وحدة اإلقامة ُ
المحدّدة له.
االنتفاع بها ،مع بقائِها يف يده بقا ًء ُمتّ ِ
صالً حتى تنقضي الحِ ّ
صة الزمنيّة ُ

للمستفيد طبقا ً ُّ
المتّفق عليها يف عقد النّقاط ،على
للشروط ُ
المنشأة تسليم وحدة اإلقامة ُ
ج -على ُ
المعدَّة له.
أن تكون يف حالة تصلُح معها الستيفاء المنفعة المقصودة منها ،ووفق الغرض ُ

د-

للمستفيد وفقا ً ألحكام هذه المادة ُّ
الشروط واألحكام المنصوص
يُراعى يف تسليم وحدة اإلقامة ُ
عليها يف عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط ،ما لم ت ُكن هذه ُّ
الشروط واألحكام ُمجحِ فة بحق
المستفيد على نحو يحول دون انتفاعِ ه بوحدة اإلقامة.
ُ

المستفيد
التزامات ُ
المادة ()15

المستفيد االلتزام بما يلي:
على ُ
ُ
شروط عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط ،وعلى وجه ُ
الخصوص ما يلي:
.1
أ-

المتّفق عليها
للمنشأة ،نظير انتفاعه بوحدة اإلقامة ،يف المواعيد ُ
تسديد البدل المايل ُ

بموجب العقد.
ُ

المحافظة على وحدة اإلقامة خالل فترة االنتفاع بها.
ب-
ُ

.2

المعدَّة له.
ج -استعمال وحدة اإلقامة وفق الغرض ُ
صة الزمنيّة أو الفترة
المنشأة بالحالة التي تسلّمها بها ،وذلك عند انتهاء الحِ ّ
رد وحدة اإلقامة إىل ُ

.3

الحصول على ُموافقة
عدم إحداث أي تحسينات أو إقامة أي إنشاءات يف وحدة اإلقامة إال بعد ُ

.4

عدم القيام بأي عمل قد يُفضي إىل إلحاق ّ
الضرر بوحدة اإلقامة أو االنتقاص من قيمتِها أو الحد

.5

المدير العام يف هذا الشأن.
بموجب القرارات التي يُصدِرها ُ
أي التزامات أخرى تُحدِّدها الدائرة ُ

المحدّدة يف عقد النقاط.
ُ
المنشأة على ذلك.
ُ

شكل من األشكال.
الصور أو بأي
من استعمالِها بأي صور ٍة من ّ
ٍ
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الفصل الرابع
تنظيم عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط

أ-

ُ
ص ّحة عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط
شروط ِ
المادة ()16

لص ّحة عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط ما يلي:
يُشترط ِ
 .1أن يكون العقد مكتوباً ،و ُم ّ
المستفيد
المنشأة
والمستفيد ،وأن يتم تسليم ُ
ُ
وقعا ً عليه من ُ
بمج ّرد التوقيع عليه.
نُسخة منه ُ

.2

أن يُحدَّد يف العقد اسم وهو يّة طرفيه ،وتاريخ ومكان إبرا ِمه ،و ُم ّدتِه ،والبدل المايل لالنتفاع

.3

المهلة المنصوص عليها
المستفيد الحق بالعدول عن العقد ،خالل ُ
أن يتض ّمن العقد منح ُ

.4

والمصنّفة من قِبلِها.
الموافق عليها من الدائرة
ُ
أن يكون محل العقد وحدة اإلقامة ُ
السجل العقاري ،وذلك بعد انقضاء ُمهلة العدول
أن يكون عقد اقتسام الوقت ُم ّ
سجالً يف ِّ

بوحدة اإلقامة ،والتزامات طرفيه.
يف المادة ( )17من هذا القانون.
.5
.6

عن العقد المنصوص عليها يف المادة ( )17من هذا القانون.
أي ُ
المدير العام يف هذا الشأن.
شروط أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من ُ

ب -يترتّب جزاء ال ُبطالن يف حال عدم ُّ
توفر أي من ُّ
الشروط المنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه
المادة يف عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط.

أ-

حق العدول
المادة ()17

للمستفيد العدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط دون إبداء أي سبب ،خالل ()10
يحق ُ
الم ّ
وقعة من العقد ،ما لم يتّفق الطرفان على
عشرة أيام تبدأ من تاريخ حصوله على النُّسخة ُ
ُمدّة أطول.

بموجب
المنشأة بعدوله عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط ُ
المستفيد إخطار ُ
ب -يجب على ُ
المنشأة
الم ّ
سجل أو البريد اإللكتروين على عنوان ُ
إشعار مكتوب يتم إرسالُه بواسطة البريد ُ
المحدّد يف العقد أو أي وسيلة أخرى يُحدِّدها العقد.
ُ

49
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المستفيد يف حال عدوله عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط أي أعباء أو مصاريف
ج -ال يتح ّمل ُ
ماليّة ج ّراء هذا العدول.

أ-

حق الفسخ
المادة ()18

نفردة خالل سنة من
للمستفيد الحق يف فسخ عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط بإرادته ُ
ُ
الم ِ
تاريخ إبرام العقد ،يف أي من الحاالت التالية:
.1

المنشأة للنّشاط من غير تصريح أو ُموافقة صادرة عن الدائرة وقت إبرام العقد.
ُمزاولة ُ

.2

الصادرة
عدم تضمين العقد البيانات األساسيّة المنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ

.3

الم ّ
وقعة من العقد.
المستفيد النُّسخة ُ
المنشأة بتسليم ُ
عدم قيام ُ

.4
.5

بموجبه.
ُ

المنشأة.
المنشأة بتسجيل عقد النّقاط يف سجل ُ
عدم قيام ُ

السجل
عدم قيام ُ
المنشأة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل عقد اقتسام الوقت يف ِّ

العقاري.

يتوصال إىل اتفاق،
المستفيد عن الفسخ بالقدر الذي يتّفق عليه الطرفان ،وإذا لم
ّ
ب -يتم تعويض ُ
ختصة لتحديد مقدار هذا التعويض.
الم
ّ
للمستفيد اللجوء إىل المحكمة ُ
فإنّه يحق ُ

المسبقة
الدُّفعات المال ّية ُ
المادة ()19

المستفيد بسداد أي مبلغ مايل خالل ُمهلة العدول عن عقد اقتسام الوقت أو
يجوز االتفاق على قيام ُ
المدير العام يف هذا الشأن.
عقد النّقاط ،وفقا ً لالشتراطات
والمتطلّبات التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
ُ

المستفيد
المساس ُ
بحقوق ُ
المادة ()20

بحقوق
يقع باطالً ُكل اتفاق أو شرط يرد يف عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط من شأنِه المساس ُ
المنشأة من التزاماتِها
المستفيد المنصوص عليها يف هذا القانون والقرارات ّ
بموجبه ،أو يُعفي ُ
الصادرة ُ
ُ

المنصوص عليها فيه.
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الفصل الخامس
صة الزمن ّية
ِ
الح ّ

الحقوق
تسجيل ُ
المادة ()21

صة الزمنيّة يف
الحقوق الواردة على الحِ ّ
الحقوق الناشئة عن عقد اقتسام الوقت ،وسائر ُ
يتم تسجيل ُ
السجل العقاري بعد انقضاء ُمهلة العدول المنصوص عليها يف المادة ( )17من هذا
وحدة اإلقامة يف ِّ
صة الزمنيّة إذا لم يتم
القانون ،متى كان محل العقد عقاراً ،ويقع باطِ الً أي تص ُّرف ناقل أو ُمقيِّد للحِ ّ

السجل العقاري.
تسجيله يف ِّ

الحد من االنتفاع بوحدة اإلقامة
أ-

المادة ()22

صة
للمستفيد على نحو يحِ د من انتفاعِ ه بوحدة اإلقامة خالل الحِ ّ
للمنشأة أن تتع ّرض ُ
ال يجوز ُ
الزمنيّة ،أو أن تُحدِث يف وحدة اإلقامة تغييرا ً يحول دون االنتفاع بها ،أو يخِ ل بالمنفعة المعقودة

عليها.

المنشأة على األعمال التي تصدُر عنها أو عن التابعين لها ،بل يمتد هذا ّ
الضمان
ب -ال
ِ
يقتصر ضمان ُ
ليشمل ُكل تع ُّرض أو ضرر يصدُر عن أي شخص تل ّقى أي حق ُمتعلِّق بوحدة اإلقامة من
المنشأة.
ُ

المستفيد من االنتفاع
المشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه المادة حرمان ُ
ج -إذا ترتّب على التع ُّرض ُ
صة الزمنيّة يف وحدة اإلقامة طبقا ً لعقد اقتسام الوقت ،جاز له أن يطلُب من المحكمة
بالحِ ّ

د-

51

المقابِل المايل مع ضمان ما أصابه من ضرر،
الم
ّ
ختصة فسخ عقد اقتسام الوقت أو إنقاص ُ
ُ
للمنشأة ال ُّرجوع على المسؤول عن ُحصول هذا ّ
الضرر بالتعويض.
ويكون ُ
يقع باطِ الً كل اتفاق يقضي بالتخفيف أو اإلعفاء من ضمان التع ُّرض المنصوص عليه يف هذه
المنشأة قد أخفت عن غِ ش سبب هذا ّ
الضمان.
المادة ،إذا كانت ُ
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صة الزمن ّية
ترحيل االنتفاع
ِ
بالح ّ
أ-

المادة ()23

صة الزمنيّة بـ ِ ( )45خمسة وأربعين يوما ً
المنشأة ،قبل حلول موعد الحِ ّ
للمستفيد أن يطلُب من ُ
ُ

صة الزمنيّة إىل فترة الحقة ،وبما ال يزيد على سنتين.
على األقل ترحيل انتفاعِ ه بالحِ ّ

المشار إليها
المستفيد من حق ترحيل االنتفاع بالحِ ّ
بالمدّة ُ
صة الزمنيّة يف حال عدم التزا ِمه ُ
ب -يُح َرم ُ
يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،أو يف حال عدم التزا ِمه بسداد البدالت الماليّة المنصوص عليها يف

عقد اقتسام الوقت.

صة الزمن ّية
التنا ُزل عن ِ
الح ّ
أ-

المادة ()24

المنشأة كتابيّا ً
للمستفيد التنا ُزل ُكلّيا ً أو ُجزئيّا ً عن الحِ ّ
صة الزمنيّة للغير ،شريطة إخطار ُ
يجوز ُ
المتّفق عليها يف عقد اقتسام الوقت.
بذلك قبل حلول موعد انتفاعِ ه الدوري بالحِ ّ
صة الزمنيّة ُ

والمتنا َزل إليه بالتضا ُمن يف حال اإلخالل بعقد اقتسام
المستفيد
ُ
للمنشأة ال ُّرجوع على ُ
ب -يكون ُ
الوقت أو إلحاق ّ
الضرر بوحدة اإلقامة خالل فترة التنا ُزل.

المستفيد
انتقال حق ُ
أ-

المادة ()25

المستفيد يف عقد اقتسام الوقت إىل الشخص الذي يتنازل له حال حياتِه عن هذا
ينتقِل حق ُ
المنشأة بذلك كتابيّاً ،كما ينتقل هذا الحق
الحق سوا ًء بعِ َوض أو بدون عِ َوض ،شريطة أن يُخطِ ر ُ

إىل ورثتِه بعد وفاتِه ما لم يطلُبوا إنهاء عقد اقتسام الوقت.
المستفيد وفقا ً لما هو ُمق ّرر يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،فإنّه يجب على
ب -يف حال انتقال حق ُ
السجل العقاري.
ُ
المنشأة تسجيل الحق المنقول يف ِّ

صص الزمن ّية
برنامج التبادُل ِ
للح َ
أ-

المادة ()26

شتركين يف برنامج التبادُل عن طريق
تتم عمليّة تبادُل الحِ َ
المستفيدين ُ
صص الزمنيّة بين ُ
الم ِ
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المحدّدة لوحدة اإلقامة أو وحدات
ؤسسات أو شركات ُم
ُم ّ
ِّ
تخصصة ،سوا ًء يف الفترة الزمنيّة ذاتها ُ

إقامة ُمماثِلة يف ُمنشآت أخرى ،أو فترات زمنيّة أخرى ،سوا ًء داخل اإلمارة أو خارجها.

صتِه الزمنيّة مع ُمستفيد آخر ،وذلك بعد
شترك يف برنامج التبادُل ُمبادلة حِ ّ
للمستفيد ُ
ب -يحق ُ
الم ِ
المحدّدة يف عقد اقتسام الوقت.
المنشأة وقبل حلول موعد الحِ ّ
صة الزمنيّة ُ
إخطار ُ
المستفيد بسداد ّ
المنشأة بإتمام ّ
كافة االلتزامات الماليّة
كافة إجراءات التبادُل يف حال قيام ُ
ج -تلتزم ُ
المترتِّبة على عمليّة التبادُل.
ُ

53
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الفصل السادس
األحكام الختام ّية

ختصة
الم
ّ
المحكمة ُ
المادة ()27

اختصاصها وحدة
تختص ُكل من محاكم ديب ومحاكم مركز ديب المايل العالمي ،التي يقع يف دائرة
ِ
اإلقامة ،بالنّظر والفصل يف ّ
وعقود النّقاط.
بعقود اقتسام الوقت ُ
المتعلِّقة ُ
المنازعات ُ
كافة ُ

ال ُّرسوم
المادة ()28

والموافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها وفقا ً ألحكام هذا
تستويف الدائرة نظير إصدار التصاريح
ُ
بموجبِه ،ال ُّرسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ

السياحة
درهم ِّ
المادة ()29

والمستفيد.
المنشأة
ُ
المشار إليه على ُ
تُطبّق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم ( )2لسنة ُ 2014

أ-

الجزاءات والتدابير اإلداريّة
المادة ()30

ص عليها أي تشريع آخر ،يُعاقب ُكل من يُخالِف أحكام هذا
مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد ي ُن ُّ

بموجبِه بغرامة ماليّة ال تقل عن ( )100مئة درهم ،وتُضاعف قيمة
القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
المخالفة
المخالفة ذاتها خالل سنة واحِ دة من تاريخ ارتكاب ُ
الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب ُ
السابقة لها ،وبما ال يزيد على ( )1,000,000مليون درهم.
ّ

بموجب قرار يصدُر عنه يف هذا الشأن األفعال التي يُحظر
ب -يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي ُ
توجب فرضها على ُمرتكِبيها.
الم ّ
ارتكابها ،والغرامات ُ

المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للدائرة اتخاذ أي من
ج -باإلضافة إىل ُعقوبة الغرامة ُ
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المخالفة:
التدابير التالية بحق ُمرتكِب ُ

.1
.2
د-

لمدّة ال تزيد على ( )6ستة أش ُهر.
المنشأة عن ُمزاولة النّشاط ُ
إيقاف ُ

الموافقة بحسب األحوال.
إلغاء التصريح أو ُ

الموافقة الممنوحة لها،
المنشأة التي صدر قرار بإلغاء التصريح أو ُ
يجوز للدائرة ،بنا ًء على طلب ُ

ي سنة واحدة من تاريخ إلغائه ،ويتم إعادة إصدار
الموافقة بعد ُم ِ
إعادة منحِ ها هذا التصريح أو ُ
ض ّ
ّ
المدير العام يف
الموافقة وفقا ً لإلجراءات
والضوابط التي يصدُر بتحديدِها قرار من ُ
التصريح أو ُ
هذا الشأن.

الضبط ّية القضائ ّية
المادة ()31

لم ّ
المدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة ،يف
وظفي الدائرة الذين يصدُر
ِ
بتسميتِهم قرار من ُ
تكون ُ
بموجبِه ،ويكون ل ُهم
إثبات األفعال التي تُرتكب
بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
ُ
السجالت
المنشأة ووحدات اإلقامة ومرافِقها ُ
يف سبيل ذلك التفتيش على ُ
المختلِفة واالطالع على ِّ

المنشأة ،وتحرير محاضر ّ
الضبط الالزمة يف هذا الشأن.
والمستندات والقيود الموجودة لدى ُ
ُ

التظلُّم

المادة ()32

لِ ُكل ذي مصلحة التظلُّم ّ
المتّخذة بح ِّقه
المدير العام من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير ُ
خطيا ً لدى ُ
بمقتضاه ،خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره
بموجب أحكام هذا القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
ُ

المتظلّم منه ،ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ
بالقرار أو اإلجراء أو التدبير ُ
الصادر يف هذا التظلُّم نِهائيّاً.
ِ
المدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ّ
تقديمه من قبل لجنة يُش ِّكلها ُ

الحكوم ّية
االستعانة بالجهات ُ
المادة ()33

بموجب هذا القانون والقرارات
يكون للدائرة يف سبيل قيا ِمها بمها ِّمها واختصاصاتِها الم ُنوطة بها ُ
الحكوميّة يف اإلمارة ،بما يف ذلك أفراد ُّ
الشرطة ،وعلى هذه
ّ
بمقتضاه االستعانة بالجهات ُ
الصادرة ُ
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الممكِنة متى ُطلِب منها ذلك.
والمساعدة للدائرة
الجهات تقديم العون
بالسرعة ُ
ُ
ُّ

مسؤول ّية الدائرة
المادة ()34

ُ
المنشأة.
ال تتح ّمل الدائرة أي مسؤوليّة تجاه الغير عن أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة
تعاقدِهِ م مع ُ

توفيق األوضاع
المادة ()35

والمنشآت العا ِملة يف مجال نظام اقتسام الوقت يف اإلمارة وقت العمل
والجهات
على جميع األفراد
ُ
ِ

بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكا ِمه ،خالل ( )6ستّة أش ُهر من تاريخ العمل به،
لمدّة ُمماثِلة يف األحوال التي تستدعي ذلك.
المهلة ُ
للمدير العام تمديد هذه ُ
ويجوز ُ

استمراريّة العُ قود السابقة
أ-

المادة ()36

وعقود النّقاط التي تم إبرامها قبل
ال تخل أحكام هذا القانون باستمراريّة ُعقود اقتسام الوقت ُ
العقود تقع ضمن ُمنشأة ُفندُقيّة أو غير ُفندُقيّة،
العمل به ،سوا ًء كانت وحدة اإلقامة محل هذه ُ
العقود ،أو إنهائِها أثناء سريانِها من قبل
المدّة المنصوص عليها يف تلك ُ
وذلك إىل حين انتهاء ُ

أطرافِها أو بِ ُحكم قضايئ.
ب -تُ ّ
المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،وفقا ً لما هو منصوص
نظم العالقة بين أطراف ُ
العقود ُ
العقود ،فيتم تطبيق أحكام هذا
العقود ،ويف حال ُظهور أي حالة لم تُعالِجها تلك ُ
عليه يف تلك ُ
بموجبه عليها.
القانون والقرارات ّ
الصادرة ُ
المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،بالقدر الذي
ج -تتولىّ الدائرة اإلشراف على ُ
العقود ُ
العقود.
يتناسب مع األحكام المنصوص عليها يف تلك ُ

د-

المشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه المادة األحكام المنصوص عليها
تسري على أطراف ُ
العقود ُ
العقود ،وتصريح ُمزاولة
المتعلِّقة بإجراءات قيد ُ
يف هذا القانون والقرارات ّ
بموجبهُ ،
الصادرة ُ
السياحة.
المنشأة
ُ
النّشاط ،وااللتزامات المفروضة على ُ
والمستفيد ،واستيفاء درهم ِّ

 25ربيع الثاين  1442هـ

 10ديسمبر  2020م

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 494

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

56

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة ()37

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون ،يُصدِر

المدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وتُنشر يف الجريدة الرسميّة.
ُ

اإللغاءات

المادة ()38

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

والسريان
النّشر
ّ
المادة ()39

يُنشر هذا القانون يف الجريدة الرسميّة ،و يُعمل به بعد ( )6ستّة أش ُهر من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم ديب

صدر يف ديب بتاريخ  24نوفمبر 2020م
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