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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي

قوانني
 -قانون رقم ( )2ل�سنة 2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي.

مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2014ب�إحالة مدير عام الرقابة املالية �إلى التقاعد. مر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2014ب�إ�ضافة �أع�ضاء �إلى اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبوالدويل .2020
 مر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )24ل�سنة 2007بت�شكيل اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2014بتعيني مدير حماكم دبي. -مر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2014بتعيني حمام عام �أول.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2014بت�شكيل اللجنة العليا حلماية حقوق ٢٠الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن اعتماد الر�سوم والغرامات املتعلقة ٢٤بالكاتب العدل يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2014بتعديل قرار املجل�س التنفيذي رقم (34 )2ل�سنة  2014باعتماد درهم ال�سياحة يف �إمارة دبي.
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قانون رقم ( )2ل�سنة 2014
ب�ش�أن
حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف �ش�أن حقوق ذوي الإعاقة وتعديالته،
وعلى املر�سوم االحتادي رقم ( )116ل�سنة  2009ب�ش�أن الت�صديق على االتفاقية الدولية ال�شاملة
واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعاقني وكرامتهم،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )7ل�سنة  2010يف �ش�أن نظام امل�ؤ�س�سات غري احلكومية لرعاية
وت�أهيل املعاقني،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء هيئة تنمية املجتمع يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2008ب�إن�شاء دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي،
ن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ي�سمى هذا القانون «قانون حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي رقم ()2
ل�سنة .»2014

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املجل�س التنفيذي
الهيئة
املدير العام
اللجنة
ال�شخ�ص ذو الإعاقة

�أخ�صائي احلماية
حماية ال�شخ�ص ذي الإعاقة
التمييز

الإ�ساءة
الإهمال

اال�ستغالل

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
 :هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
 :مدير عام الهيئة.
 :اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
�إمارة دبي.
 :كل �شخ�ص يعاين من �أي ق�صور �أو اختالل طويل الأجل،
بدين �أو عقلي �أو ذهني �أو ح�سي ،قد مينعه من امل�شاركة
ب�صورة كاملة وفاعلة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع
الآخرين.
 :موظف الهيئة املكلف مبقت�ضى وظيفته مبتابعة �ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 :اتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة حلماية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من جميع �أ�شكال التمييز �أو الإ�ساءة �أو
الإهمال �أو اال�ستغالل.
� :أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد ب�سبب الإعاقة يرتتب عليه
الإ�ضرار �أو �إلغاء االعرتاف ب�أي من احلقوق املقررة
مبوجب الت�شريعات ال�سارية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها،
على قدم امل�ساواة مع الأ�شخا�ص غري ذوي الإعاقة.
 :الت�سبب يف �أي �أذى بدين �أو نف�سي ل�شخ�ص ذي �إعاقة،
�سواء بوا�سطة العنف البدين �أو اللفظي �أو اجلن�سي �أو
غري ذلك.
 :التق�صري �أو االمتناع املتعمد عن تقدمي الرعاية الأ�سا�سية
واحلماية لل�شخ�ص ذي الإعاقة ب�شكل قد ينتج عنه �ضرر
بدين �أو نف�سي له ،وت�شمل الرعاية الأ�سا�سية ودومنا
ح�صر توفري امل�أوى وامل�أكل وامل�شرب وامللب�س والنظافة
ال�شخ�صية والعناية الطبية لذلك ال�شخ�ص.
 :اال�ستخدام غري امل�شروع لل�شخ�ص ذي الإعاقة �أو
ممتلكاته �أو اال�ستحواذ عليها بدون ر�ضاه �سواء كان
هذا اال�ستخدام مادي ًا �أو ج�سدي ًا �أو معنوي ًا.
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القائم على رعاية ال�شخ�ص ذي الإعاقة  :ال�شخ�ص امل�س�ؤول قانون ًا عن ال�شخ�ص ذي الإعاقة �أو من
يعهد �إليه برعايته.
دمج ال�شخ�ص ذي الإعاقة يف املجتمع  :جمموعة اخلطط وال�سيا�سات والتدابري والربامج
والإجراءات التي تهدف �إلى حتقيق امل�شاركة الكاملة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف خمتلف جماالت احلياة
داخل املجتمع دون �أي �شكل من �أ�شكال التمييز.
 :تهيئة املرافق العامة واخلدمات واملنتجات واملعلومات
البيئة امل�ؤهلة
بالكيفية التي مت ّكن معظم الأ�شخا�ص من ا�ستخدامها
مبن فيهم ذوي الإعاقة.
 :تنمية قدرات ال�شخ�ص ذي الإعاقة عن طريق العالج
الت�أهيل
الطبي املبا�شر ،والعالج الطبيعي ،وتوفري الأجهزة
التعوي�ضية وامل�ساعـِدة ،والتعليم والتدريب املهني،
والت�أهيل النف�سي واالجتماعي.
� :إعداد ال�شخ�ص ال�ستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من
�إعادة الت�أهيل
جديد مع املجتمع بعد حدوث الإعاقة له.
�أهداف القانون
املادة ()3

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
 -1توفري البيئة امل�ؤهلة ل�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم املقررة مبقت�ضى
الت�شريعات ال�سارية.
 -2تعزيز احرتام كرامة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -3حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من جميع �صور التمييز �أو الإ�ساءة �أو الإهمال �أو اال�ستغالل.
 -4دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة باملجتمع وجعلهم عن�صر ًا فاع ًال فيه.
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة ()4
�أ -بالإ�ضافة �إلى احلقوق املقررة مبقت�ضى الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،توفر اجلهات املعن ّية،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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كل ح�سب اخت�صا�صها ،للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سبل التمتع باحلقوق واخلدمات التالية:
 -1الرعاية ال�صحية واخلدمات العالجية.
	-2الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل.
	-3التعليم يف جميع مراحله.
	-4ارتياد دور العبادة والأماكن العامة.
	-5ا�ستخدام الطرق وو�سائل املوا�صالت العامة.
	-6اخلدمات العامة مبا فيها اخلدمات ال�شرطية والق�ضائية.
 -7فر�ص العمل.
� -8أية حقوق �أو خدمات �أخرى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ب -حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املعايري والإجراءات والآليات التي ت�ضمن ح�صول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على احلقوق واخلدمات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()5
تتولى الهيئة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القانون املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط واملبادرات املتعلقة بحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان
متتعهم بحقوقهم املقررة مبقت�ضى الت�شريعات ال�سارية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
� -2ضمان �إن�شاء مراكز متخ�ص�صة لرعاية وت�أهيل و�إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
	-3الإ�شراف على املراكز املتخ�ص�صة لرعاية وت�أهيل و�إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
� -4ضمان توفر خدمات �إيواء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ال م�أوى لهم� ،أو الذين ال تتوفر لهم
الرعاية الأ�سا�سية يف �أ�سرهم� ،أو املعر�ضني منهم للخطر ،وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لهم
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية.
 -5تلقي ال�شكاوى والبالغات عن االنتهاكات املرتكبة بحق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 -6توحيد اجلهود الرامية لتح�سني م�ستوى وظروف معي�شة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وت�سهيل
دجمهم يف املجتمع.
� -7إجراء البحوث والدرا�سات امل�سحية والإح�صائية املتعلقة بواقع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
الإمارة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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	-8التن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة لتنمية وتطوير املهارات املهنية التي تتنا�سب مع قدرات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك بهدف متكني القادرين منهم من االلتحاق بعمل مالئم يحقق
لهم دخ ًال مالي ًا منا�سب ًا ويجعلهم �أفراد ًا منتجني يف املجتمع.
 -9توعية املجتمع بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املقررة يف هذا القانون والت�شريعات ال�سارية،
وتنظيم الأن�شطة واحلمالت التوعوية والتثقيفية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 -10تقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري والنف�سي لأ�سر الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتدريبهم على طرق
التوا�صل والتعامل معهم.
� -11أية مهام �أخرى الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة ()6
ت�شكل بقرار ي�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي جلنة دائمة ت�سمى «اللجنة العليا حلماية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» بهدف �ضمان التكامل والتن�سيق بني جميع اجلهات املعن ّية ب�ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على �أن ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن اجلهات احلكومية املعن ّية بتطبيق
�أحكام هذا القانون ،ويحدد هذا القرار اخت�صا�صات اللجنة ،واملهام املنوطة برئي�سها ،و�آلية عقد
اجتماعاتها ،والت�صويت على قراراتها ،وغري ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة.
الأفعال املحظورة
املادة ()7
يحظر على �أي �شخ�ص القيام ب�أي فعل من الأفعال التالية:
	-1ا�ستخدام �أية م�صطلحات �أو �أو�صاف �أو �ألفاظ �أو القيام ب�أي فعل يق�صد منه التقليل من �ش�أن
�أو من قدرات �أي �شخ�ص ذي �إعاقة �أو ازدرائه ب�أي �شكل من الأ�شكال.
	-2ا�ستغالل ال�شخ�ص ذي الإعاقة �أو الإ�ساءة �إليه ب�أية �صورة من ال�صور.
 -3ممار�سة �أي �شكل من �أ�شكال التمييز �ضد ال�شخ�ص ذي الإعاقة ،مبا يف ذلك ارتكاب �أي فعل
�أو امتناع متعمد بق�صد منعه من احل�صول على احلقوق �أو اخلدمات املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون والت�شريعات ال�سارية.
	-4الإهمال يف تقدمي الرعاية الأ�سا�سية �أو احلماية الالزمة لل�شخ�ص ذي الإعاقة من جانب
القائم على رعايته.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإبالغ عن االنتهاكات
املادة ()8
�أ -يلتزم القائم على رعاية ال�شخ�ص ذي الإعاقة ب�إبالغ الهيئة �أو ال�سلطات املخت�صة عن �أي فعل
يرتكب يف مواجهة ال�شخ�ص ذي الإعاقة بق�صد ا�ستغالله �أو الإ�ساءة �إليه �أو التمييز �ضده.
ب� -إذا مت التبليغ عن ا�ستغالل ال�شخ�ص ذي الإعاقة �أو الإ�ساءة �إليه �أو �إهماله �أو التمييز �ضده
من غري القائم على رعايته ،فال يجوز الإف�صاح عن هوية من قام بالإبالغ �إال بعد احل�صول
على موافقته اخلطية امل�سبقة على ذلك.
ج -تن�شئ الهيئة نظام ًا خا�ص ًا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الإبالغ عن االنتهاكات
املرتكبة بحقهم ،وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مك ّونات ذلك النظام و�آليات الإبالغ
عن تلك االنتهاكات.
�أخ�صائي احلماية
املادة ()9
ي�صدر املدير العام قرار ًا يحدد مبوجبه �أخ�صائيي احلماية من موظفي الهيئة املعنيني مبتابعة �ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على �أن يت�ضمن هذا القرار حتديد مهام ه�ؤالء املوظفني واخت�صا�صاتهم.
�إجراءات حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة ()10
�أ� -إذا ثبت لأخ�صائي احلماية تعر�ض �أي من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للخطر ،فيجوز له اتخاذ
�أي من الإجرائني التاليني:
� -1إبقاء ال�شخ�ص ذي الإعاقة لدى القائم على رعايته �شريطة التزامه خطي ًا باتخاذ
الإجراءات الالزمة لرفع اخلطر املحيط بال�شخ�ص ذي الإعاقة ،وال�سماح لأخ�صائي
احلماية بزيارته للتحقق من ذلك.
	-2التو�صية للهيئة ب�إيداع ال�شخ�ص ذي الإعاقة يف �أحد املراكز املتخ�ص�صة برعاية
وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك وفق ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
ب -يف حال وقوع �ضرر بليغ �أو وجود خطر حمدق بال�شخ�ص ذي الإعاقة ،يجوز لأخ�صائي
احلماية اال�ستعانة بال�سلطات املخت�صة لإخراج هذا ال�شخ�ص من املكان املوجود فيه ولو
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بالقوة اجلربية عند االقت�ضاء ونقله �إلى �أحد املراكز املتخ�ص�صة برعاية وت�أهيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة� ،شريطة مراعاة الأحكام والقواعد املقررة يف الت�شريعات ال�سارية ب�ش�أن دخول
امل�ساكن اخلا�صة.
�سجل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة ()11
ُتن�شئ الهيئة �سج ًال خا�ص ًا يت�ضمن بيانات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الإمارة وذلك بهدف متابعة
�ش�ؤونهم والتحقق من ح�صولهم على احلقوق واخلدمات املقررة مبقت�ضى هذا القانون والت�شريعات
ال�سارية ،وعلى جميع اجلهات املعن ّية يف الإمارة تزويد الهيئة ببيانات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وذلك وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
البطاقة التعريفية
املادة ()12
�أ -ت�صدر الهيئة بطاقات خا�صة للم�سجلني يف �سجل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الإمارة ت�ستخدم
للتعريف بهم وم�ساعدتهم يف احل�صول على اخلدمات والت�سهيالت واملزايا املقررة لهم
مبوجب الت�شريعات ال�سارية.
ب -حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شكل البطاقة التعريفية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�شروط و�إجراءات �إ�صدارها.
املزايا والت�سهيالت
املادة ()13
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املزايا والت�سهيالت التي يتمتع بها الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
املخالفات والغرامات
املادة ()14
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر يعاقب:
 -1بغرامة ال تقل عن (� )1000ألف درهم وال تزيد على ( )5.000خم�سة �آالف درهم كل
من يخالف �أحكام البند ( )1من املادة ( )7من هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2بغرامة ال تقل عن ( )5.000خم�سة �آالف درهم وال تزيد على ( )10.000ع�شرة �آالف
درهم كل من يخالف �أحكام البندين ( )2و ( )3من املادة ( )7من هذا القانون.
 -3بغرامة ال تقل عن (� )2000ألفي درهم وال تزيد على ( )10.000ع�شرة �آالف درهم
كل من يخالف �أحكام البند ( )4من املادة ( )7والفقرة (�أ) من املادة ( )8من هذا
القانون ،ويف حال حدوث �ضرر لل�شخ�ص ذي الإعاقة فيجب �أن ال تقل قيمة الغرامة عن
( )10.000ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على ( )50.000خم�سني �ألف درهم.
ب -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حالة معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها على �أن ال تزيد الغرامة يف
حال م�ضاعفتها على ( )100.000مائة �ألف درهم.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()15
يكون لأخ�صائيي احلماية الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام ،بالتن�سيق مع مدير عام
دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع
باملخالفة لأحكام هذا القانون �أو الئحته التنفيذية �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،ويكون لهم بهذه
ال�صفة حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة برجال ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()16
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا �إلى املدير العام من �أي قرار �أو �إجراء يتخذ بحقه مبوجب
هذا القانون �أو الئحته التنفيذية �أو القرارات ال�صادرة مبوجبه ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوم ًا
من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل مدة ال جتاوز
( )30ثالثني يوم ًا من قبل جلنة ي�شكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا
التظلم نهائي ًا.
�إ�صدار الالئحة والقرارات التنفيذية
املادة ()17
�أُ -ي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بُ -ي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
ال�سريان والن�شر
املادة ()18
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  4فرباير 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4ربيع الثاين 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2014
ب�إحالة
مدير عام دائرة الرقابة املالية �إلى التقاعد
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للمديرين العموم يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2001بتعيني مدير عام دائرة املراجعة املالية،
نر�سم ما يلي:

الـمادة ()1
ُيحال ال�سيد /يا�سر عبداهلل �أمريي مدير عام دائرة الرقابة املالية �إلى التقاعد.
الـمادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  17فرباير 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الثاين 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2014
ب�إ�ضافة
�أع�ضاء �إلى اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو الدويل 2020
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )49ل�سنة  2013بت�شكيل اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو الدويل
،2020
نر�سم ما يلي:

املادة ()1
ي�ضاف �إلى ع�ضوية اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو الدويل  2020امل�شكل مبوجب املر�سوم رقم
( )49ل�سنة  2013امل�شار �إليه ،كل من:
	-1ال�شيخ �سلطان بن طحنون بن حممد �آل نهيان.
 -2خالد غامن الغيث.
املادة ()2
يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  2مار�س 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق 1جمادى الأولى 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )15ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )24ل�سنة 2007
بت�شكيل
اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة دبي
__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة
دبي وتعديالته ،وي�شار �إليه فيما بعد بـ «املر�سوم الأ�صلي»،
نر�سم ما يلي:

املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )1من املر�سوم الأ�صلي ،الن�ص التايل:
املادة ()1
ُت�شكل يف �إمارة دبي جلنة دائمة ت�سمى «اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة دبي» برئا�سة
�سمو ال�شيخ� /أحمد بن �سعيد �آل مكتوم وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

 .1معايل /حممــد �إبراهيــم ال�شــيبانـي مدير عام ديوان �سمو احلاكم
	.2ال�سـيد /عبدالرحمن �صالح �آل �صالح مديـر عـام دائرة املالية
	.3ال�سـيد� /سـع ـيـد حم ـمـد الط ــاي ــر	الع�ضــو املنتــدب والرئي ــ�س	
		التنفيـذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
حمافظ مركز دبي املايل العاملي ع�ضو ًا
	.4ال�سـيد /عيـ�سـى عبـدالفتـاح كاظــم
و ُي�شار �إليها يف هذا املر�سوم ب ـ «اللجنة العليا».

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  13مار�س 2014م
املــواف ـ ـ ـ ــق  12جمادى الأولى 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )16ل�سنة 2014
بتعيني
مدير حماكم دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

املادة ()1
ُيعني ال�سيد /طار�ش عيد حممد بخيت املن�صوري مدير ًا ملحاكم دبي.
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  13مار�س 2014م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  12جمادى الأولى 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2014
بتعيني
حمام عام �أول

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2014بتعيني مدير حماكم دبي،
نر�سم ما يلي:

املادة ()1
ُينقل ال�سيد /يو�سف ح�سن حممد املطوع من حماكم دبي �إلى النيابة العامة ،و ُيعني حمامي ًا عام ًا
�أول.
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  13مار�س 2014م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  12جمادى الأولى 1435هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة 2014
بت�شكيل
اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف �ش�أن حقوق املعاقني وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي ،و ُي�شار �إليه يف هذا
القرار بـ «املجل�س التنفيذي»،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل اللجنة
املادة ()1
ُت�ش ّكل مبوجب هذا القرار جلنة دائمة ت�سمى «اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقةيف �إمارة دبي» برئا�سة ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
� -1أمني عام املجل�س التنفيذي
ع�ضو ًا
	-2القائد العام ل�شرطة دبي
ع�ضو ًا
 -3رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�صالت
ع�ضو ًا
 -4مدير عام بلدية دبي
ع�ضو ًا
 -5مديرعام هيئة ال�صحة يف دبي
ع�ضو ًا
 -6نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم
ع�ضو ًا
 -7مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
ع�ضو ًا
 -8رئي�س جمل�س املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
ع�ضو ًا
� -9أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي
ع�ضو ًا
	-10ال�سيد /ماجد عبداهلل مر�شد الع�صيمي  -ممث ًال عن ذوي الإعاقة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ـ «اللجنة».

اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()2
تتولى اللجنة القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
� -1إقرارال�سيا�سات واخلطط واملبادرات الكفيلة بحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�ضمان
متتعهم بحقوقهم املقررة مبقت�ضى الت�شريعات ال�سارية ورفعها �إلى املجل�س التنفيذي
العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
	-2اقرتاح الت�شريعات اخلا�صة بحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم يف املجتمع.
	-3اعتماد القواعد وال�ضوابط والأولويات املتعلقة باالحتياجات الأ�سا�سية الالزمة لرعاية وت�أهيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم يف املجتمع.
� -4إقرار �أطر التعاون والتن�سيق بني اجلهات املعن ّية ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتفعيل �آلية
التوا�صل بني تللك اجلهات واللجنة.
 -5و�ضع �أطر الرقابة والإ�شراف على تطبيق القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها.
 -6بناء ال�شراكات الالزمة مع القطاع اخلا�ص يف الإمارة بهدف م�ساهمة هذا القطاع يف ح�صول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على احلقوق واملزايا املقررة لهم.
 -7درا�سة التقارير الدورية التي ترفع �إليها من اجلهات املعن ّية بخ�صو�ص املعوقات التي حتول
دون تطبيق الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ب�ش�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وو�ضع احللول
املنا�سبة لتذليل تلك املعوقات.
 -8و�ضع الأنظمة وال�سيا�سات املتعلقة بت�ضارب امل�صالح التي تدخل �ضمن نطاق �أعمالها.
 -9ت�شكيل جلان فرعية متخ�ص�صة ملعاونتها يف �أداء مهامها.
� -10أية مهام �أخرى يتم تكليفها بها من قبل رئي�س املجل�س التنفيذي.
مهام رئي�س اللجنة
املادة ()3
يتولى رئي�س اللجنة الإ�شراف على �أعمالها ونتائج اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ تو�صياتها وقراراتها،
وتكليف �أع�ضائها ب�أية مهام متكنها من القيام باخت�صا�صاتها املقررة مبقت�ضى �أحكام هذا القرار،
والإ�شراف على قيامهم بتلك املهام.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ج-
د-
هـ-

اجتماعات اللجنة
املادة ()4
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثالثة
�أ�شهر �أو كلما دعت احلاجة ،وذلك يف الزمان واملكان اللذين يحددهما ،وتكون اجتماعاتها
�صحيحة بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون رئي�س اللجنة �أو نائبه من بينهم.
رجح
تتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ُتد ّون قرارات اللجنة يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،على �أال يكون له �صوت
معدود يف مداوالتها.
يكون للجنة مقرر يتم تعيينه من قبل رئي�سها يتولى توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها ،و�إعداد
جداول �أعمالها ،وحترير حما�ضر اجتماعاتها ،بالإ�ضافة �إلى �أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها
من رئي�س اللجنة.

الفريق التنفيذي للجنة
املادة ()5
ُي�ش ّكل رئي�س اللجنة فريق ًا تنفيذي ًا برئا�سة �أحد موظفي الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي وع�ضوية
ممثلني عن اجلهات املمثلة يف اللجنة ،وتحُ دِّ د اللجنة مهام و�صالحيات الفريق التنفيذي.
التقارير الدورية
املادة ()6
�أ -يرفع رئي�س اللجنة تقارير دورية �إلى املجل�س التنفيذي تت�ضمن نتائج �أعمال اللجنة و�إجنازاتها
واملعوقات التي تعرت�ضها واحللول واملقرتحات التي تو�صي بها.
ب -ترفع اجلهات املعن ّية �إلى اللجنة تقارير دورية تت�ضمن الإجراءات والتدابري املتخذة من
قبلها ل�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحقوقهم املقررة مبقت�ضى الت�شريعات ال�سارية،
واملعوقات التي حتول دون متتعهم بهذه احلقوق.
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الدعم الفني والإداري
املادة ()7
تتولى الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي تقدمي الدعم الفني والإداري الالزم للجنة وللفريق
التنفيذي التابع لها.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()8
ُي�صدر رئي�س اللجنة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()9
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  25فرباير 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25ربيع الثاين 1435هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة 2014
ب�ش�أن
اعتماد الر�سوم والغرامات املتعلقة بالكاتب العدل يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )36ل�سنة  2011ب�ش�أن اعتماد ر�سوم خدمات حماكم دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حماكم دبي.
املحاكم
 :القانون رقم ( )4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي.
القانون
� :إدارة الكاتب العدل باملحاكم.
الإدارة
 :الكاتب العدل العام والكاتب العدل اخلا�ص وموظفي اجلهات احلكومية
الكاتب العدل
املقيدين يف ال�سجل.
الكاتب العدل العام  :املوظف العام املعينّ لدى املحاكم واملك ّلف يف حدود �سلطته واخت�صا�صه
باملهام املب ّينة يف القانون.
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الكاتب العدل اخلا�ص  :ال�شخ�ص الطبيعي املق ّيد يف ال�سجل ملزاولة االخت�صا�صات املحددة له من
�أعمال الكاتب العدل العام مبوجب القانون.
 :امل�ستند الورقي �أو الإلكرتوين املُع ّد لدى املحاكم والذي ُيقيد فيه موظفو
ال�سجل
اجلهات احلكومية ،وكذلك الكاتب العدل اخلا�ص ،وذلك بعد ا�ستيفائهم
لل�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها يف القانون.
 :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة الفردية امل�صرح لها من املحاكم بتقدمي خدمات
املكتب
الكاتب العدل واملرخ�ص لها من قبل اجلهات املخت�صة يف الإمارة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن املحاكم والتي تت�ضمن موافقتها على قيام املكتب
الت�صريح
بتقدمي خدمات الكاتب العدل وفق ًا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها
يف القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 :كـل �سند �أو عقد يتم توثيقه �أو ت�صديقه �أو �إثبات تاريخه من الكاتب العدل
املحرر
وفق ًا لأحكام القانون �أو �أي ت�شريع �آخر.
� :إن�شاء �أو كتابة ال�سند �أو العقد من الكاتب العدل ح�سب طلب ذوي العالقة
التوثيق
وقيده يف ال�سجالت املخ�ص�صة لهذه الغاية.
 :م�صادقة الكاتب العدل على توقيع �أو ب�صمة �إبهام ذوي العالقة يدوي ًا �أو
الت�صديق
�إلكرتوني ًا.
� :إثبات تاريخ املحرر من قبل الكاتب العدل.
�إثبات التاريخ
النظام الإلكرتوين  :النظام الإلكرتوين الذي يتم من خالله تنظيم كافة املعامالت التي يجريها
الكاتب العدل واخلدمات التي يقدمها ،كتوثيق املحررات �أو ت�صديقها �أو
�إثبات تاريخها.
الر�سوم
املادة ()2
�أُ -ي�ستوفى نظري اخلدمات التي يقدمها الكاتب العدل واملبي ّنة يف اجلدول رقم ( )1امللحق بهذا
القرار الر�سوم املحددة �إزاء كل منها.
بُ -ي�ستوفى نظري القيد يف ال�سجل و�إ�صدار الت�صاريح ملزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص
الر�سوم املب ّينة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار.
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اجلزاءات والتدابري بحق املكتب والكاتب العدل اخلا�ص
املادة ()3
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر ،يعاقب املكتب �أو الكاتب العدل
اخلا�ص الذي يرتكب �أي ًا من الأفعال املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )3امللحق بهذا
القرار ،بالغرامة املب ّينة �إزاء كل منها.
ب -ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على
( )50.000خم�سني �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للجنة �ش�ؤون
الكاتب العدل اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري التالية بحق املكتب �أو الكاتب العدل اخلا�ص:
	-1الإنذار.
 -2تعليق القيد �أو �إيقاف الت�صريح ملدة ال تزيد على �سنتني.
� -3شطب القيد �أو �إلغاء الت�صريح.
د	-ال يخل توقيع اجلزاءات والتدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة بامل�س�ؤولية املدنية �أو اجلزائية
عند االقت�ضاء.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()4
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها وفق ًا لأحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()6
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  25فرباير 2014م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25ربيع الثاين 1435هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم خدمات الكاتب العدل
م

1

مقدار الر�سم

البيان

الت�صديق على التوقيعات يف املحرر الذي ال تزيد قيمته  300درهم عن توقيع كل طرف من
على مائة �ألف درهم.

2

�أطراف املحرر

الت�صديق على التوقيعات يف املحرر الذي تزيد قيمته على  %0.5من قيمة املحرر وبحد �أق�صى
مائة �ألف درهم.

 15.000درهم

3

الت�صديق على التوقيعات يف املحرر غري حمدد القيمة.

 200درهم عن توقيع كل طرف من

4

الت�صديق على الوكالة العامة �أو اخلا�صة.

5

�إثبات تاريخ املحرر.

 200درهم

6

الت�صديق على توقيع املرتجم يف املحرر.

 50درهم عن كل �صفحة من �صفحات

7

الت�صديق على الإنذار العديل.

 200درهم

8

الت�صديق على الو�صية لغري امل�سلمني.

 2000درهم

٩

و�ضع ال�صيغة التنفيذية على املحرر.

 500درهم

�أطراف املحرر
 100درهم عن توقيع كل طرف من
�أطراف الوكالة

املحرر الأ�صلي

 ١٠التوثيق لدى الكاتب العدل العام.

 300درهم عن كل �صفحة من املحرر

 ١١طلب �صورة طبق الأ�صل من املحرر.

 5دراهم عن كل �صفحة

 ١٢طلب ن�سخة �إ�ضافية من املحرر.

 5دراهم عن كل �صفحة

 ١٣ت�أجيل �إمتام املعاملة بعد ت�سجيلها بناء على طلب �أ�صحاب  500درهم
ال�ش�أن.
� ١٤إعطاء �شهادة من واقع �سجالت �أو ملفات الكاتب العدل 300 .درهم
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� ١٥إدخال بيانات املعاملة �إلكرتوني ًا من قبل الكاتب العدل.

 100درهم عن توقيع كل طرف من
�أطراف املحرر.

 ١٦انتقال الكاتب العدل العام خارج مقر عمله لإجراء املعاملة 100 .درهم �إذا كان �صاحب العالقة
�شخ�ص ًا عاجز ًا عن التنقل �أو كه ًال �أو
امر�أة معتدة لوفاة زوجها.
 1000درهم لأي �شخ�ص �آخر.
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جدول رقم ()2
بتحديد ر�سوم ترخي�ص مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص
م

البيان

1

قيد وجتديد قيد موظفي اجلهات احلكومية يف ال�سجل.

 200درهم

2

قيد الكاتب العدل اخلا�ص يف ال�سجل.

 1000درهم

3

جتديد قيد الكاتب العدل اخلا�ص يف ال�سجل.

 300درهم

4

�إ�صدار الت�صريح.

2000درهم

5

جتديد الت�صريح.

 500درهم

6

طلب املكتب التوقف عن مزاولة ن�شاطه بتقدمي خدمات الكاتب العدل.

 500درهم

7

طلب الكاتب العدل اخلا�ص وقف مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص.

 300درهم

8

طلب نقل قيد الكاتب العدل اخلا�ص من مكتب �إلى �آخر.

 300درهم

٩

�إ�صدار بطاقة كاتب عدل خا�ص بدل فاقد �أو تالف.

 100درهم

� ١٠إ�صدار ت�صريح بدل فاقد �أو تالف.

 100درهم

� ١١إ�صدار ن�سخة �إ�ضافية من الت�صريح.

 100درهم
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جدول رقم ()3
بتحديد املخالفات والغرامات بحق املكتب والكاتب العدل اخلا�ص
م

مقدار الغرامة

و�صف املخالفة

1

مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص يف الإمارة بدون ت�صريح.

2

مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص يف الإمارة من قبل �أي �شخ�ص طبيعي

 10.000درهم
 5000درهم

غري مقيد يف ال�سجل.
3

ا�ستعانة املكتب ب�أي �شخ�ص غري مقيد يف ال�سجل ملزاولة �أعمال الكاتب العدل

 10.000درهم

اخلا�ص.
4

قيام الكاتب العدل اخلا�ص املقيد يف ال�سجل مبزاولة �أعماله من خالل جهة

 5000درهم

غري م�صرح لها.
5

عدم �إخطار الإدارة ب ُكتّاب العدل اخلا�صني الذين يعملون يف املكتب وبكل

 5000درهم

تغيري يطر�أ على عملهم يف املكتب ،وذلك خالل �شهر من حدوث التغيري.
6

عدم �إخطار الإدارة بكل تعديل �أو تغيري يطر�أ على بيانات الرخ�صة ال�صادرة

 5000درهم

للمكتب من �سلطة الرتخي�ص ،وذلك خالل �شهر من حدوث التغيري.
7

تقدمي م�ستندات �أو بيانات غري �صحيحة للقيد يف ال�سجل �أو للح�صول على

 10.000درهم

الت�صريح.
8

اال�ستمرار يف مزاولة �أعمال الكاتب العدل اخلا�ص بعد انتهاء مدة القيد يف

 10.000درهم

ال�سجل �أو مدة الت�صريح بدون عذر تقبله املحاكم.
٩

عدم احتفاظ املكتب ب�سجل خا�ص تد ّون فيه بيانات الأعمال التي �أجنزها

 5000درهم

وتاريخها و�أ�سماء �أطرافها للمدة التي حتددها املحاكم.
 ١٠عدم �إجناز املعامالت وتقدمي اخلدمات من خالل الأجهزة وال�سجالت

 5000درهم

وامل�ستندات والأنظمة املعتمدة من قبل املحاكم.
 ١١عدم التقيد بالتعليمات والإر�شادات واال�شرتاطات املعتمدة لدى املحاكم
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يف �ش�أن ا�ستخدام الأنظمة وال�سجالت وامل�ستندات الالزمة لتقدمي خدمات
الكاتب العدل اخلا�ص.
 ١٢توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني �أو الوقف.

 10.000درهم

 ١٣الت�صديق على �أية معاملة تتعلق ب�إن�شاء حق ملكية �أو �أي حق عيني على عقار

 10.000درهم

�أو نقله �أو تغيريه �أو زواله.
 ١٤توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تن�ص الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة على �أن

 5000درهم

توثيقها �أو ت�صديقها من اخت�صا�ص �سلطة �أخرى.
 ١٥توثيق �أو ت�صديق �أية معاملة تت�ضمن خمالفة للت�شريعات ال�سارية �أو النظام

 5000درهم

العام �أو الآداب العامة.
� ١٦إجراء الكاتب العدل اخلا�ص لأية معاملة تكون له �أو لزوجه �أو لأي من �أقاربه

 20.000درهم

حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة �أو م�سترتة فيها� ،أو انتخاب �أي منهم
مرتجم ًا.
� ١٧إف�شاء �أية معلومات �إلى الغري تخ�ص ذوي العالقة ح�صل عليها الكاتب العدل

 10.000درهم

اخلا�ص ب�سبب عمله.
� ١٨إجراء �أية معاملة م�شمولة ب�أحكام القانون دون ا�ستيفاء الر�سم املقرر عنها.

 5000درهم

 ١٩تزويد �أية جهة عدا ذوي العالقة مبعلومات من واقع ال�سجالت ،بدون وجود

 10.000درهم

طلب خطي من جهة ق�ضائية �أو حكومية خمت�صة بح�سب الأحوال.
� ٢٠إعطاء �صورة من املحرر لغري ذوي العالقة دون موافقة خطية من رئي�س

 10.000درهم

املحكمة �أو قرار من املحكمة املخت�صة.
� ٢١إجراء �أية معاملة دون التحقق من هوية ذوي العالقة وهوية ممثليهم

 20.000درهم

القانونيني ،و�أهليتهم و�صفاتهم ور�ضائهم ،و�إملامهم مب�ضمون املحرر،
و�سلطتهم القانونية لإجرائه.
 ٢٢عدم و�ضع الت�صريح يف مكان بارز ي�سهل على اجلمهور االطالع عليه.
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 ٢٣عدم التعاون مع موظفي الإدارة� ،أو عدم تزويدهم بالبيانات واملعلومات

 5000درهم

املطلوبة.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة 2014
بتعديل
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة 2014
باعتماد
درهم ال�سياحة يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1997بت�أ�سي�س دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2014باعتماد درهم ال�سياحة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )3من قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2014امل�شار �إليه الن�ص
التايل:
ا�ستيفاء درهم ال�سياحة
املادة ()3
ُي�ستوفى من النزيل عن كل ليلة �إ�شغال لكل غرفة باملن�ش�أة الفندقية ر�س ٌم ُي�س ّمى «درهم ال�سياحة»،
يتم احت�سابه بالنظر �إلى فئة ت�صنيف املن�ش�أة الفندقية ووفق ًا للقيم املبينة يف اجلدول رقم ()1
امللحق بهذا القرار ،ومبا ال يزيد على ( )30ثالثني ليلة مت�صلة.
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املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2014م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  26جمادى الأولى 1435هـ
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