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صاحب السمو حاكم دبي
 قوانين

بشأن مركز دبي المالي العالمي. 2021 قانون رقم )5( لسنة -5 
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 2021 ( لسنة5قم )قانون ر

 بشأن

 ي العالمـيلمركـز دبـي المـا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبحاكم د اشد آل مكتوممحمد بن ر نحن

 الئحتهو ّةالمالي ّةر ُالح المناطق شأن يف 2004 لسنة (8) قمر االتحادي القانون ىعل االطالع بعد 

 ّة،التنفيذي

 تعديالته،ي العالمي ولي الماببشأن مركز د 2004 ( لسنة9قم )ى القانون رعلو

 تعديالته،ي العالمي ولي الماببشأن محاكم مركز د 2004 ( لسنة12قم )ى القانون رعلو

ّة،الئحته التنفيذيي وبكومة دي لحلظام المابشأن الن 2016 ( لسنة1قم )ى القانون رعلو ِّ ُ 
 الئحتهو يبد كومة ُح يف ّةالقضائي ّةالضبطي صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة (8) قمر القانون ىعلو

 ّة،التنفيذي

 ّة،قابة الماليبإنشاء جهاز الر 2018 ( لسنة4قم )ى القانون رعلو

 العالمي، يلالما يبد مركز داخل ضاعواألو واألعمال طة ِاألنش بتنظيم ِّقةتعلُالم يعاتالتشر ىعلو

 ي،بمو حاكم د ُّة عن صاحب السادر ّالص

 ي:ل ُصدر القانون التان

 اسم القانون

 (1المادة )
 .2021" ( لسنة5قم )ي العالمي رلي الماب"قانون مركز د ى هذا القانونّ ُسمي

 يفاتالتعر

(2المادة )
يدل لم ما منها، ٍّلُك اءإز نةّبيُالم ينالمعا القانون، هذا يف دتور ماُحيث التالية، اتوالعبار للكلمات تكون 
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 ى غير ذلك:عل سياق النص 

دة. ِ ّتة المبيات العردولة اإلمار :  حُ ّ الدولة

 ي.بة دإمار : ةاإلمار

 ي.بمو حاكم د ُّصاحب الس : الحاكم

 ي.بكومة د ُح: كومة ُالح

 ي العالمي.لي المابمركز د : المركز

 ئيس المركز.ر : ئيسالر

 ظ المركز.ِحافُم : ظِحافُالم

 للخدمات يبد لطة ُسو العالمي، يلالما يبد مركز لطة ُس تشملو : هيئات المركز

 ُنشأت أخرى هيئة وأي العالمي، يلالما يبد مركز ومحاكم ّة،المالي

 كجهات هاِإنشائ ىعل ئيسالر قِوافُي التي أو المركز، قوانين وجب ُبم

ّ عة ألي من تلك الجهات.ة أو تابلستقم ُِ ِ 
ًّ  ألحكام هذا القانون. ل وفقاشكُى للمركز، المعلالمجلس األ : ىعلالمجلس األ

 ي العالمي.لي المابلطة مركز د ُس : لطة المركز ُس

 ة بالمركز.ّي للخدمات الماليبلطة د ُس : لطة الخدمات المالية ُس

 ي العالمي.لي المابمحاكم مركز د : محاكم المركز

لطة ُس من تنظيم ىلإ تحتاج التي ّةالمالي والخدمات طة ِاألنش : ّةالخدمات المالي

والتي المركز، مة ِوأنظ المركز قوانين وجبُبم ّة،المالي الخدمات 

 تيباتوالتر التسهيالت تقديمو ِع،دائالو قبول حصر نمادو تشمل 

فصر أو األموال يلتحو خدمات تقديمو ّة،االئتماني اتواالستشار

 األصول ةوإدار وكيل، أو كأصيل اتباالستثمار لُوالتعام األموال، 

 حول اتاالستشار تقديمو الجماعي، االستثمار ومحافظ ناديق ّوالص

خدمات تيبتر أو تقديمو ّة،المالي دقو ُالع تنفيذو ّة،المالي نتجاتُالم

 ساطةالو خدمات تقديمو التأمين، دقوُع تنفيذو األمين، الحافظ 

ّةيالمركز ة ّالمقاص أو صةالبور تشغيلو التأمين، ةإدار أو ّةالتأميني

 نظام تشغيلو االستثمار، حسابات ةوإدار المركزي، اإليداع كزامر أو 

6 55 الــــــســــــنــــــــــة 514 الـــــــعـــــــــدد م 2021 مايو 9 هـ 1442 رمضان 27



        

  

 

 

 

  

  

4,,.....,)1 •-'-!,.,.JI 
.,,......-1,;;_,,~ 

كأمين ُّفوالتصر ست(،)التر العهد خدمات تقديمو البديل، التداول 

 ي،ناالئتما التصنيف وكالة تشغيلو ست(،)التر العهد لصناديق 

ة،ّالتمثيلي المكاتب تشغيلو الجماعي، يلالتمو ة ّمنص تشغيلو

 الخدمات يقتسوو يجتروو ّة،المالي نتجاتُالم اجوإدر ضوعر وإصدار 

 ة.ّنتجات المالي ُتداول المة، وّنتجات الماليُوالم

ً  طة التالية: ِالخدمات واألنش اتشمل حصرو : ِدةسانُالخدمات الم

ّةحاسبيُالم اءواآلر يرالتقار يدتزوو سابات ِالح تدقيق خدمة 1-

 أو صة ّخرُالم المركز سات ّسؤُبم ة ّالخاص ّةالمالي البيانات بشأن 

 وق ُّالس يف جةدر ُالم ركات ّالش أو المركز يف سة ّسؤُالم ناديق ّالص

 ي للمركز.لالما

 ّةحاسبيُالم اءواآلر يرالتقار يدتزوو سابات ِالح تدقيق خدمة 2-

بقوانين صة ّخرُالم المركز سات ّسؤُم امالتز مدى من قُّللتحق

 ّةالمالي الخدمات لطة ُس ىلتتو التي المركز، مة ِوأنظ المركز 

 ى تطبيقها.عل اف ّة اإلشرمسؤولي

أو المركز يف س ُمارت طة، ِأنش أو نَهِم أو أعمال أو خدمات أي 3-

المركز مة ِوأنظ المركز قوانين وجبُبم تحديدها يتم خالله، من 

داخل ّقطبُت التي ةاإلمار يف بها معمول أخرى يعاتتشر أي أو 

 غير طة ِأنش أو نَهِم أو خدمات أو كأعمال ّفةصنُالم المركز، 

 افاإلشر ّةمسؤولي ّةالمالي الخدمات لطة ُس ىلتتو والتي ّة،مالي

ّ ذات يعاتالتشر اءاتوإجر باتتطلُم تنفيذ لغايات عليها

يلتموو اإلرهاب يلتموو األموال غسل كافحة ُبم العالقة 

 التنظيمات غير المشروعة. 

والبضائع واألدوات اتّدِعُوالم المواد حصر، نمادو تشملو : ِعنتجات والبضائُالخدمات والم

 داخل بها لُبالتعام ّحصرُالم شكلها، أو نوعها كان مهما والخدمات 

 المركز أو من خالله.

بالعمل له ّحصرُم أو ل ّسجُم أو صّخرُم أو نشأُم مشروع أو كيان أي : سات المركز ّسؤُم
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ً  لقوانين وفقا خالله، من أو المركز داخل نشاط أي سةمار ُبم أو

 صة. ّخرُسات المركز الم ّسؤُتشمل ممة المركز، و ِالمركز وأنظ

 ّةالمالي الخدمات لطة ُس من له ّحصرُوم ص ّخرُم مشروع أو كيان أي : صة ّخرُسات المركز الم ّسؤُم

 أو المركز داخل ِدةسانُالم الخدمات أو ّةالمالي الخدمات سةمارُلم

 من خالله.

ّ  العمل بتنظيم قتتعل أو بالمركز ة ّخاص الحاكم، رهاِصدُي قوانين أي : قوانين المركز

ً  ألحكام هذا القانون. طة والخدمات داخله وفقا ِواألنش
ّ  بالمركز، طة ِاألنش بتنظيم قتتعل أوامر أو لوائح أو مة ِأنظ أو قواعد أي : مة المركز ِأنظ

هذا وجبُ ّ ُ ُِي بم له الممنوحة اتالصالحي وجببم ئيسالر رهاصد

 ّقتتعل أو بالمركز ة ّخاص تكون المركز، هيئات رهاِ ُصدت أو القانون 

ً  القانون. هذا ألحكام وفقا داخله والخدمات طة ِواألنش العمل بتنظيم

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. : الشخص

 ى المركزعل يان القانونسر

 (3المادة )
 ى:عل تسري أحكام هذا القانون أ-

 إليه، شارُالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجب ُبم م ّنظُالم العالمي، يلالما يبد مركز .1

كومة.لحق بالحتي واإلداري، ولع باالستقالل الماة تتمتة مالير  ُ ُ ّ ّ ّ ُه منطقة حباعتبار
 مة ّنظُوالم إليه، شارُالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجبُبم نشأةُالم المركز، هيئات .2

 ي:ف لةِّتمثُمة المركز، والم ِوجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظُبم

 ي العالمي.لي المابلطة مركز د ُس أ-

 ّة.ي للخدمات الماليبلطة د ُس ب-

 ي العالمي.لي المابمحاكم مركز د ج-

 والدوائر سات ّسؤُوالم جالت ِّوالس واللجان والمكاتب والجهات والهيئات المجالس د-
ُ  وقوانين إليه شارُالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجبُبم ئت ِنشأ أخرى كيانات وأي

ً  ألحكام هذا القانون. مة المركز، أو التي يتم إنشاؤها وفقا ِالمركز وأنظ
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 للقانون ًتنفيذا ةادر ّالص اتارالقر يف دهاوحدو ومساحتها عهاِموق ّنبي ُالم ضاألر قطعة 3.

 شار إليه.ُالم 2004 ( لسنة8قم )االتحادي ر

سات ّسؤُوم إليه شارُالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجبُبم نشأةُالم المركز هيئات تستمر ب-

 وقت المركز مة ِوأنظ المركز قوانين وجبُبم خالله من أو المركز يف بالعمل لها ّحصرُالم المركز 

ها دون انقطاع.تقديم خدماتها وها وأعمالسة مهاممارالعمل بهذا القانون بم ُ ِِّ ِ 

ُّّّ ُّ فاتالتصر من وغيرها ةيوالتجار ةيالعقار فاتوالتصر ركات ّالش وقيد بتسجيل المركز يستمر ج-

 المركز هيئات ىعلو المركز، لقوانين ًوفقا مة ّنظُوالم نشأةُالم بها، ة ّالخاص جالت ِّالس يف األخرى 

 ي:يل نما حصر ماجالت لديها، والتي تشمل دو ِّه االحتفاظ بهذه الس ِي مجال اختصاصف ٌّلُك

 تسجيلو بقيد الخاص المركز، لدى اتالعقار ل ِّسجُم افإلشر الخاضع العقاري، جل ِّالس .1

ّ داخل الواقعة اتالعقار ىعل دتر التي فاتوالتصر والمنافع والمصالح قوقالح ةكاف ةوإدار ُ ُّ 
 مة المركز. ِلقوانين المركز وأنظ ًعتمدة للمركز، وفقاُة المّافيغر ُد المنطقة الجحدو

 ناتهوُّالر بقيد الخاص المركز، لدى ناتهو ُّالر ل ِّسجُم افإلشر الخاضع نات،هوُّالر سجل .2

 مة المركز. ِوجب قوانين المركز وأنظُئة عنها بم ِقوق الناش ُوالح

المركز، لدى ركات ّالش ل ِّسجُم افإلشر الخاضع ة،ّنيالقانو واألشخاص ركات ّالش سجل 3.

 والبيانات ّةوالتشغيلي ّةياإلدار المسائل سائرو المركز، سات ّسؤُم تسجيلو بقيد الخاص 

 التي ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز لقوانين ًوفقا بها، ِّقةتعلُالم

ق داخل المركز.طبت ُ ّ 

 أهداف المركز

 (4المادة )
 ي:يل ى تحقيق ماليهدف المركز إ

 اهة. ّزة والنّى مبادئ الكفاءة والشفافيعل ائد، قائمي رلي دولة كمركز مايز مكانة اإلمارتعز .1

ُّ  ستدام.ُمو االقتصادي المة نحو تحقيق النية اإلمارؤُجمة ري ترف ساهمةُالم .2

 طة ِواألنش ّةالمالي الخدمات مجال يف الفاعل اإلسهام خالل من يعه،تنوو ةاإلمار اقتصاد يرتطو 3.

ِّ  قة بها.تعلُالم

ِ ِّ ّّ ة.لإلمار يلاإلجما يلمحلا اتجالن يف به قةتعلُالم طةواألنش ّةالمالي الخدمات قطاع ساهمةُم يادةز .4
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 ّةالمالي سات ّسؤُوالم ركات ّالش تشجيعو لها، يجوالترو ة،اإلمار ىلإ اتاالستثمار وجذب استقطاب .5

اتها.ية استثمارِ ُ اخذ من المركز مقرة، لتتة والعالمي  تنماولة أعمالها وزلم ً ّ ّ ّ ّية واإلقليميالمحل

ًً  نازعات.ُية المتسولحل و ّادولي اة مركزجعل اإلمار .6

 تحديد اختصاصاتهئيس وتعيين الر

 (5المادة )
 ه الحاكم.رِ ُصدسوم ي ّن بمر ُعيئيس ييكون للمركز ر أ-

 لتحقيق بينها والتنسيق المركز، وهيئات المركز ىعل العام افاإلشر ةّمِهُم ئيسالر ىليتو ب-

ُ ٍّ  الهيئات هذه بين التعاون ضمانو منها، لبك ة ّالخاص واألهداف ياسات ِّوالس اتّاتيجياإلستر

 ّتها.ى استقالليعل حافظةُوالم
ّ  ىليتو المركز، مة ِوأنظ المركز قوانين يف عليها صالمنصو ئيسالر اختصاصات ىلإ باإلضافة ج-

 ّات التالية:ئيس القيام بالمهام والصالحيالر
 تابعةُم ىعل افواإلشر المركز بهيئات ة ّالخاص والخطط ّاتاتيجيواإلستر ياسات ِّالس اعتماد .1

 وجب هذا القانون.ُة لها بمرّقرُتها المّذلك دون المساس باستقالليتنفيذها، و

 العتمادها ةاإلمار يف ة ّختصُالم للجهات فعهار قبل المركز، لهيئات ّةيالسنو ناتوازُالم ارإقر .2

 شار إليه.ُالم 2016 ( لسنة1قم )للقانون ر ًوفقا

 ّة لهيئات المركز.اعتماد الحسابات الختامي 3.

 ه. ِل ضمن اختصاص ُمة المركز التي تدخ ِإصدار أنظ .4

 ى الحاكم العتمادها وإصدارها.لفعها إيع قوانين المركز قبل رار مشارإقر .5

 غير من ى،علاأل المجلس أعضاء ّةيضوُع إنهاء أو واستبدال بتعيين للحاكم ية ِصالتو .6

بهم. ِ ُ ّعيُمين الماألعضاء الدائ  كم مناصنين بح ِ

 ة،ّالمالي الخدمات لطة ُسو المركز لطة ُس من لُك ةإدار مجلس وأعضاء ئيسر تعيين .7

ًُ ألحكام وفقا بغيرهم واستبدالهم ممنه أي وإقالة هم،كافآتوم تهميضوع طروش تحديدو ُّ ُِ ٍُّ 
 هذا القانون.

 ئيس محاكم المركز.ية للحاكم بتعيين ر ِصالتو .8

 ظ.ِحافُية للحاكم بتعيين الم ِصالتو .9
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 هلك ذلكو المركز، لقوانين وفقا خدمته، طروش تحديدو هِوإقالت المركز، محاكم ديرُم تعيين .10 ُُّ ً ُ

 ئيس محاكم المركز.بعد التشاور مع ر

كيانات وأي والمجالس واللجان والدوائر جالت ِّوالس والمكاتب سات ّسؤُوالم الهيئات إنشاء .11

 دمجهاو وإلغائها ها،ِّومهام ّاتهاصالحي تحديدو المركز، أهداف لتحقيق الزمة تكون أخرى 

 ة.ّوإعادة هيكلتها حسبما تقتضيه المصلحة العام

يف المركز هيئات نةعاوُوم للمركز ةوالمشور عمّالد لتقديم ّةياالستشار اللجان تشكيل .12

 تحديدو عملها، ّةوآلي اجتماعاتها عقد ّةوكيفي اللجان تلك مهام تحديدو أهدافها، تحقيق 

 ها.ِكافآت أعضائُم

ً  سليم. ٍة المركز بشكللضمان إدار ئيس الزما ُه الراء يعتبراتخاذ أي إجر 13.

 من بها هُتكليف يتم أو المركز، أهداف لتحقيق الزمة تكون أخرى ّاتصالحي أو مهام أي .14

 مة المركز. ِوجب قوانين المركز وأنظُ ُناط به بمالحاكم أو ت

)ج( ةالفقر من (9و) (،8) (،7) (،6) (،5) دالبنو وجبُ ّ ُ ّالصالحي باستثناء د- بم ئيسللر ةرقرالم ات

 القانون هذا وجبُبم به طةوُالمن ّاتالصالحي من أي يضتفو ئيسللر يجوز المادة، هذه من 

ًّ ً  يمس وأال ،داّحدُوم ياخط يضالتفو هذا يكون أن ىعل ظ،ِحافُللم المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين

 ّة هيئات المركز.يض باستقالليهذا التفو

 ىعلالمجلس األ
(6المادة )
يضوُ حافُّوع ئيس،الر ئاسةبر ى،علأ مجلس للمركز يكون ُالم ة من ل ِ ك ةإدار مجلس ئيسور ظ،  أ-

ُُس ِمين.لطة الخدمات الماليّسلطة المركز و ئيس محاكم المركز، كأعضاء دائة، ور
ً ُ يضوُناسباِم اهير من إضافة ئيسللر يجوز ُّع ىلإ نظّ ّتو ى،علاأل المجلس ة ِهم آلي م تعيين اءاتوإجر ة ب-

دُِوعزل ُوم هم يضوُشو ةّ ِّّع طرو ُالص ذات األحكام من وغيرها تهم ُبم لة ئيسالر ه صِدي ارقر وجب ُر
 ي هذا الشأن.ف

ًّ ى، وفقاعلى المجلس األ ّات التالية:ّ لقواعد الحوكمة المطبُليتو ي المركز، المهام والصالحيف قة ج-

ّ ِّاتيجياإلستر اعتماد ّوالس ة ّالعام ياسات ُالخاص والخطط ة ُقّدالم بالمركز ة حافظِالم من مة .1 

 لغايات تحقيق أهداف المركز.
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 ياسات ِّوالس ّةاتيجياإلستر تنفيذ حول ظِحافُالم من مةّقدُالم يرالتقار تابعةُوم استالم .2

 عتمدة لتحقيق أهداف المركز.ُة والخطط المّالعام

 ال بين هيئات المركز.ّضمان التنسيق الفع 3.

ظ.ِحافُقترح من المُاعتماد الهيكل التنظيمي العام للمركز الم .4

الحاكم من بها هُتكليف يتم المركز، أهداف لتحقيق الزمة تكون أخرى اتصالحي أو مهام أي  5.ّ 
 مة المركز. ِوجب قوانين المركز وأنظُناط به بمُئيس، أو تأو الر

دعت ّمالُوك نة، ّالس يف األقل ىعل تينمر ئيس،الر من ةبدعو اجتماعاته ىعلاأل المجلس يعقد د-

 أو ئيسالر يكون أن ىعل أعضائه ّةأغلبي ضور ُبح صحيحة ُهاجتماعات تكونو ذلك، ىلإ الحاجة 

 ظ من بينهم.ِحافُالم

 ياته، ِصتوو اتهارقر اتخاذ ّةوكيفي ه،ِاجتماعات ةوإدار عقد اءاتوإجر ىعلاأل المجلس عمل ّةآلي م ّنظُت هـ-

 ُهرِصدُي ارقر وجب ُبم العالقة، ذات األحكام من وغيرها كافآتهمُوم أعضائه ّةيعضو طرو ُشو
 ي هذا الشأن.ف ئيسالر

رُيصد ارقر وجبُبم ه،ِّمهام أداء يف ِهنتعاوُلم ىعلاأل للمجلس استشاري مجلس تشكيل ئيسللر و-

 انعقاده، ّةوكيفي عمله ّةوآلي االستشاري المجلس اختصاصات وجبهُبم دّحدُي الشأن، هذا يف عنه 

 كافآت أعضائه.ُى ملاته، باإلضافة إارصياته وقرواتخاذ تو

ضور ُلح ًبا ِناسُم اهير من ةدعو به طةالمنو باالختصاصات قيامه سبيل يف ىعلاأل للمجلس ز-

 ذوي من شخص أو جهة أي أير طلب وكذلك يت،التصو حق له يكون أن دون اجتماعاته، 

 ة أو االختصاص.الكفاءة أو الخبر

 ظِحافُالم
 (7المادة )

ئيس.ية الر ِ ً ِ ُسوم ينهى خدماته بمرتظ وحاف ّن المعيي  صى توعل ه الحاكم بناءرصد ُ ِ ُ ُ أ-

 ة.ّظيفياته الوّستحقُة ومّقوقه المالي ُظ وحِحافُط خدمة المرو ُئيس شد الرِّحدُي ب-

 القانون هذا يف عليها صالمنصو واختصاصاتها المركز هيئات ّةباستقاللي اإلخالل عدم مع ج-

ّ  ّات التالية:ظ المهام والصالحيِحافُى الملمة المركز، يتو ِوقوانين المركز وأنظ
 أهدافه، تحقيق لغايات بالمركز ة ّالخاص والخطط ةّالعام ياسات ِّوالس ّةاتيجياإلستر إعداد .1
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 فعور اعتمادها، بعد تنفيذها ىعل افواإلشر العتمادها، ىعلاأل المجلس ىعل ضهاوعر

 ى.على المجلس األلة بذلك إ ّير الخاصالتقار

 ى العتماده.على المجلس األلفعه إاح الهيكل التنظيمي العام للمركز، وراقتر .2

 القيام من لتمكينه الالزمة، ساعدة ُوالم ةالمشور لتقديم العمل وفرق اللجان تشكيل 3.

 مة المركز. ِوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظُطة به بموُباالختصاصات المن

 طرو ُّللش ًوفقا ة،والمشور عمّالد لتقديم ين ّختص ُوالم اءبر ُالخ من ًبا ِناسُم اهير من تعيين .4

 بة. ِناسُاها مالتي ير

لتحقيق الالزمة جها،وخار الدولة داخل الغير مع مُالتفاه اترّذكُوم ّاتواالتفاقي دقو ُالع امإبر .5

 ي األحوال التي تستدعي ذلك.ف أهداف المركز، وبالتشاور مع هيئات المركز 

أخرى جهة أي ومع ة، ّختصُالم ّيةوالمحل ّةاالتحادي الجهات مع ِهالتُتعام يف المركز تمثيل .6

 مع فقّيت الذي حوّالن ىعل التُالتعام تلك يف المركز هيئات اكوإشر جها،وخار الدولة داخل 

 ّاتها.اختصاصاتها ومسؤولي
 وجبُبم به ناطُت أو ئيس،الر أو الحاكم من بها ضّفوُي أو ّفكلُي أخرى اتّصالحي أو مهام أي .7

 مة المركز. ِقوانين المركز وأنظ

 أن ِهشأن من نشاط أي سةمارُم أو أخرى ظيفةو وأي به ِمنص بين الجمع ظِحافُللم يجوز ال د-

 هذا يشمل الو وأهدافه، بالمركز ة ّالخاص والخطط ةّالعام ياسات ِّوالس ّةاتيجياإلستر مع ضيتعار

ّ  ئيس.ف بها من الحاكم أو الركلُظيفة أخرى يالحظر القيام بمهام أي منصب أو و

 لطة المركز ُس

 (8المادة )
 مِالالز ي،لتشغيلوا واإلداري يلالما واالستقالل ّة،ياالعتبار ّةبالشخصي المركز لطة ُس ّعتتمت أ-

طة بها. ّة والقيام باالختصاصات المنونيفات القانوام التصرلتمكينها من إبر ُّ 
 المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم لها ةرّقرُالم اتهاّصالحيو هاّمهام المركز لطة ُس سمارُت ب-

 ل من هيئات المركز األخرى. ُّمة المركز دون تدخ ِوأنظ

 ّات التالية:لطة المركز القيام بالمهام والصالحي ُى سلتتو ج-
ة ّالخاص والخطط ةّالعام ياسات ِّوالس ّةاتيجياإلستر تنفيذو إعداد يف ظِحافُالم نةعاوُم .1
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ي تحقيق أهداف المركز.ف مسه ّحو الذي يى النعل بالمركز،  ُِ 
ّ  عاهداتُالم ةبكاف األحوال، حسب المركز، سات ّسؤُوم المركز هيئات امتثال مدى تابعةُم .2

ً  فيها. فاة التي تكون الدولة طرّات الدوليّواالتفاقي

 المركز قوانين وأحكام ّفقيت بما المركز سات ّسؤُبم ِّقةتعلُالم البيانات لُتبادو وحفظ جمع 3.

 ّاتواالتفاقي المركز، داخل ّقطبُت التي ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ
ً  فيها. فاة التي تكون الدولة طرّعاهدات الدوليُوالم

ّ  الخدمات بتنظيم منها قيتعل ما باستثناء المركز، مة ِوأنظ المركز قوانين تنفيذ ىعل افاإلشر .4

 ي المركز.ف ِدةسانُ ّة والخدمات المالمالي

ّ ّةر ُالح المناطق لطات ُسو يةوالمحل ّةاالتحادي ّةكومي ُالح والجهات كومة ُالح مع ل ُالتواص .5

ظ،ِحافُالم مع بالتنسيق المركز، ىعل ّرث ُؤت التي المسائل يف جهاوخار الدولة داخل األخرى 

 ي األحوال التي تستدعي ذلك.ف وهيئات المركز األخرى 

 الخدمات توفيرو صيانتها،و تهاوإدار تشغيلها ىعل افواإلشر المركز، يف ّةالتحتي نىُالب إقامة .6

ّ ُّ ُّّ  ّةالخدمي باتتطل ُالم رتوف من دكوالتأ للمركز، ئيسالر طخط ُالم تنفيذو فيه، ّةوالتقني ّةياإلدار

 أو خدمات وأي والمعلومات، االتصاالت ّةتقنيو واصالتُوالم المة ّوالس واألمن ّةوالبلدي

ّ  ة.ّبات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعاليتطلُم

االقتضاء، عند لها الالزم يلالما عمّالد كومة ُالح رِّوفُتو ّة،لِستقُم ّةانيميز المركز لطة ُلس يكون د-

ستقم بشكل ذلكو اتها، مهام سةمارم من ها   وبما األخرى، المركز هيئات عن لِ ُ ّصالحيو هاِّ ُ ِلتمكين

 شار إليه. ُالم 2016 ( لسنة1قم )يتوافق وأحكام القانون ر

 المركز لطة ُس من عليه افاإلشر أو ُهتإدار تتم آخر كيان أي أو هيئة أو مكتب أو سجل لُ ِكل يكون هـ-

 ّةيالسنو دةّوحُالم ّةانيالميز ضمن ئيسالر من ارهاإقر يتم منها، لُ ِكب ة ّخاص لة ِنفصُم ّةانيميز

 لطة المركز. ُلس

 المركز لقوانين ًوفقا يةّسر ّهاأن ىعل ّفصنُت التي المعلومات ىعل الحفاظ المركز لطة ُس ىعل و-

الو ها،ِباختصاصات هاِقيام خالل تجمعها أو إليها بها ّحصرُي أو عليها تحصل والتي المركز، مة ِوأنظ

 المركز مة ِوأنظ المركز قوانين بها تسمح التي الحاالت يف إال للغير المعلومات هذه إفشاء يجوز 

 ق داخل المركز.ّطبُة التي تي اإلمارف يةار ّيعات السوالتشر

 لها ةرّقرُالم ّاتوالصالحي المهام من بأي تعهد أن تها،إدار مجلس وافقةُبم المركز، لطة ُلس يجوز ز-
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أي ىلإ أو ةاإلمار يف ّةكومي ُح جهة أي ىلإ المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم

من إليها عهدُ ّالصالحي أو المهام من بأي القيام قبول لها يجوز كما المركز، هيئات من   ت التي ات
ُّ  امهاإبر يتم ّةاتفاقي وجبُبم ذلك يتم أن ىعل المركز، محاكم باستثناء هلك ذلكو المركز، هيئات

 افها.امات أطرقوق والتز ُها حِوجبُد بمّحدُمع أي من تلك الجهات أو الهيئات، ت

 لطة المركز ُة سمجلس إدار

 (9المادة )
 اربقر همِكافآتُوم همِ ّتيضوُع طرو ُش وبيان أعضائه تعيين يتم ة،إدار مجلس المركز لطة ُلس يكون أ-

 لطة المركز. ُئيس عن أعمال سأمام الر ًةباشرُم ًاليكون مسؤوئيس، ومن الر

مع فقّيت بما المركز، لطة ُس طة ِوأنش أعمال ىعل افاإلشر المركز لطة ُس ةإدار مجلس ىليتو ب-

 التالية: اتّوالصالحي بالمهام القيام ذلك سبيل يف له يكونو المركز، يف عتمدة ُالم الحوكمة قواعد 

 ىعل افواإلشر المركز لطة ُس وخطط وأهداف ياسات ِسو ّاتاتيجيإستر واعتماد اجعةرُم .1

 ها.ِتنفيذ

 لطة ُس بها تختص التي المركز مة ِوأنظ المركز قوانين يعمشار حول مهور ُالج أير استطالع .2

 المركز.

ّةالمالي الخدمات بتنظيم ّقتتعل التي تلك باستثناء المركز، قوانين يعمشار احاقتر 3.

 ًتمهيدا ارهاإلقر ئيسالر ىلإ فعهاور ة،ّالمالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص ِدةسانُالم والخدمات 

 ها وإصدارها من الحاكم.ِالعتماد

ً  ّاتللصالحي وفقا ئيسالر عن رُتصد التي تلك باستثناء المركز، مة ِأنظ وإصدار اعتماد .4
 والخدمات ّةالمالي الخدمات بتنظيم تتعلق التي أو القانون هذا وجبُبم به طةالمنو

 ساندة.ُالم

 المركز، لطة ُس وأهداف وخطط ياسات ِسو ّاتاتيجيإستر تنفيذ حول سنوي يرتقر إعداد .5

 ئيس.ى الرلفعه إور

 ّاتوالجمعي واللجان جالت ِّوالس والمكاتب الهيئات تأسيسو إنشاء طلبات فعور احاقتر .6
 الالزمة اتارالقر إلصدار ئيسالر ىلإ فعهاور ِها،اختصاصات تحديدو تهاإدار مجالس تشكيلو

ها. ِ ِإلنشائ تأسيسها و
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ُّ تأجير األموالك وبيع وتملة وها أو مع الغير، لحيازِدفر ُركات بم ّى تأسيس الشعل وافقةُالم .7

 بما جه،وخار المركز داخل واالستثمار ّة،المالي ندات ّالس ذلك يف بما المنقولة، وغير المنقولة 

 مة المركز. ِ ّفق مع قوانين المركز وأنظيتق أهداف المركز و ِّحقُي

 طته ِوأنش ّاتهوعملي هِوأهداف للمركز يجللترو الدولة خارج تمثيل مكاتب فتح ىعل وافقةُالم .8

فة.ختلالم ُِ 

 لطة المركز. ُاعتماد الهيكل التنظيمي لس .9

 لطة المركز. ُة بس ّ ّة الخاصة الحسابات البنكيمة إلدار ِّنظُوابط الم ّاءات والضضع اإلجرو .10

 أو المركز لطة ُس أصول ضعوو الالزمة، ّةالمالي والتسهيالت ضروُالق ىعل صول ُالح .11

 وافقةُم ىعل صول ُالح يطةشر والتسهيالت، ضروُالق لتلك ًضمانة لها التابعة ركات ّالش

ّ  ى ذلك.عل سبقةُية المئيس الخطالر

ة ّ ُ ذكوم اتواالتفاقي دقوالع امإلبر مةنظالم وابطوالض اءاتاإلجر ضعو  الخاص مالتفاه اترُّ ّ ُ ُِّ ّ .12

 لطة المركز مع الغير. ُبس

ّ  أو تهاإدار ىلتتو التي والجهات المركز، لطة ُلس ّةالمالي سابات ِوالح البيانات واعتماد اجعةرُم 13.

ِّ  تحديد أتعابهم.سابات و ِقي الحدقُتعيين ماف عليها، واإلشر

لُ ِكب ة ّالخاص ناتوازُالم فيها بما المركز، لطة ُلس دةّوحُالم ّةيالسنو نةوازُالم ىعل وافقةُالم .14

افاإلشر أو تهاإدار المركز لطة ُس ّىلتتو أخرى كيانات وأي والهيئات والمكاتب جالت ِّالس من 

 من بكل ة ّوالخاص ارهاإقر تم التي صات ّخص ُالم ةوإدار ارها،إلقر ئيسالر ىلإ فعهاور عليها، 

 تلك الجهات.

خدمات، من هُ ِّ ُت ما نظير المركز لطةس اهاّتتلق التي ةالمالي والبدالت سوم .15  مقد ُ ّ ُّالر اعتماد

 تكبيرُم ىعل ضهافر يجب التي والتدابير اءاتوالجز امات،الغر مَيِوق خالفات ُالم تحديدو

 خالفات.ُالم

ّ ُ ِّّ  ِهاتصالحيو همهام بأداء المركز لطةلس التنفيذي ئيسالر قيام ىعل قابةوالر افاإلشر .16

 مة المركز. ِوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظ ُطة به بمالمنو

 همِخدمت طرو ُش تحديدو المركز، لطة ُلس ّةالتنفيذي ةاإلدار أعضاء تعيين ىعل وافقةُالم .17

لطة المركز. ُ ً ّظيفيهم الواتستحقوم  ئيس التنفيذي لساح الرى اقترعل ة، بناء ِ ّ ُ

 المركز قوانين وجبُبم به ناطُت أو ئيس،الر من بها هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي .18
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 مة المركز. ِوأنظ

القانون هذا وجبُبم له ةرّقرُالم ّاتهصالحي من أي يضتفو المركز لطة ُس ةإدار لمجلس يجوز ج-

 يضالتفو هذا يكون أن ىعل المركز، لطة ُلس التنفيذي ئيسللر المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين 

ًّ ً  .داّحدُوم ياخط

 لطة المركز ُئيس التنفيذي لسالر

 (10المادة )
 اتهّستحقُوم خدمته طرو ُش وبيان ِهخدمات وإنهاء ُهتعيين يتم تنفيذي، ئيسر المركز لطة ُلس يكون أ-

لطة ُس ةإدار مجلس أمام ًةباشرُم ًالمسؤو يكونو المركز، لطة ُس ةإدار مجلس من ّةظيفيالو

مة ِ ُ ّوالصالحي المهام أداء عن المركز   وأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجببم به طةالمنو ات

 المركز.

ّ  ات التالية:ّلطة المركز القيام بالمهام والصالحي ُئيس التنفيذي لسى الرليتو ب-

ىلإ فعهاور المركز، لطة ُ ّ ِّ ّاتيجياإلستر احاقتر .1  بس ةالخاص واألهداف والخطط ياساتوالس ات

 تابعة تنفيذها.ُلطة المركز العتمادها وم ُة سمجلس إدار

 ة ّالخاص عتمدةُالم واألهداف والخطط ياسات ِّوالس اتّاتيجياإلستر تنفيذ حول يرالتقار فعر .2

 لطة المركز. ُة سى مجلس إدارللطة المركز إ ُبس

 ذلك يف بما ّة،الختامي وحساباتها المركز لطة ُلس دةّوحُالم ّةيالسنو نةوازُالم مشروع إعداد 3.

 عليها ِفشرُت أو ديرهاُت أخرى كيانات أي أو هيئة أو مكتب أو سجل بأي ة ّالخاص ناتوازُالم

 وافقة عليها.ُلطة المركز للم ُة سى مجلس إدارلفعها إلطة المركز، ور ُس

خدمات، من هُ ِّ ُت ما نظير المركز لطةس تتقاضاها التي ةالمالي والبدالت سومالر احاقتر مقد ُّ ُّ.4

أي أو المركز لطة ُس من ضهافر يتم التي والتدابير اءاتوالجز اماتالغر احاقتر وكذلك 

تكابار حال يف المركز، لطة ُس عليه ِفشرُت أو ُهديرُت آخر كيان أي أو هيئة أو مكتب أو سجل 

 لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ فعهاور المركز، مة ِوأنظ المركز لقوانين خالفاتُم أو اتتجاوز أي 

ً  والبدالت ُّسومالر تلك تحصيل تابعةُم ىعل افواإلشر ِها،بشأن با ِناسُم اهير ما التخاذ المركز

 امات.والغر

حةقترُالم المركز مة ِوأنظ المركز قوانين يعمشار بشأن ّةالمالي الخدمات لطة ُس مع التشاور .5
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ي األحوال التي تستدعي ذلك.ف لطة المركز ُ من س

ِ ُصو تشغيل ىعل افاإلشر الخدمات توفيرو تها،وإدار المركز يف ة والب ينالمبا يانة ّ التحتي نى .6
ُُّّّّ ّّياإلدار خطُوالتقني ة توف من د الم تنفيذو فيه، ة تطلُكوالتأ للمركز، ئيسالر ط ّة الم ر الخدمي بات

ّّوالبلدي ُوالس واألمن ة أو خدمات وأي والمعلومات، االتصاالت ة والم المة ّ تقنيو واصالت
ّ بات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعاليّة.متطلُ

ّّ ّ ظوُوالر افاإلشر ُم قيام ىعل قابة ُس في بلِخّووالم المركز لطة ُِق من لين كلفين الم بالمهام ها .7 

 بها.

ُ لطة المركز العتماده.ُاح الهيكل التنظيمي لساقتر ة سى مجلس إدارلفعه إلطة المركز ور .8

ّ سؤُوالر افاإلشر ُّم ىعل قابة ِللتحق المركز سات ّ المركز مة ِامالتز من ق وأنظ المركز بقوانين ها .9 

ُيعات السوالتشر طبّق داخل المركز.ة التي تي اإلمارف يةارّ

ُ ُكوميّالح والجهات األخرى المركز هيئات مع العالقات يرتطو ُسو ة رّة الح المناطق لطات .10

تحقيق سبيل يف العالقات تلك اراستمر ىعل حافظةُ والم جها،وخار ةاإلمار داخل والغير

ُ ِ س تمكينو المركز، أهداف هذا وجبُباختصاصات القيام من المركز لطة بم بها طةالمنو ها

القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز.ِ
ً ُ ّم عمل تسهيل بشكل فيها لينِسؤ وفقا ال،ٍّوالعام المركز سات مة ِفع وأنظ المركز لقوانين .11 

المركز.

ُفّعٍبشكل الخدمات جميع تقديم تسهيل  ّم ىلإ ال ِسؤ عالقة مُّمم والغير المركز سات له ن .12 

ً  لقوانين المركز وأنظمة المركز.ِبالمركز، وفقا

 له الممنوحة اتّللصالحي ًوفقا المركز، لطة ُبس ة ّالخاص ّةفيالمصر سابات ِالح تشغيلو فتح 13.

 لطة المركز. ُة سي هذا الشأن من مجلس إدارف

 وابط ّللض ًوفقا المركز، لطة ُس ىلإ والخدمات نتجاتُالم لتقديم األشخاص واستخدام تعيين .14

 ي هذا الشأن.ف لطة المركز ُة سالتي يضعها مجلس إدار

ُ ِّ 

 مجلس من إليه ضةّفوُالم أو المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم به طةالمنو

 لطة المركز. ُة سإدار

ّاتالصالحي دحدو يف المركز لطة ُس عن يابةبالن مالتفاه اترّذكُوم ّاتواالتفاقي دقو ُالع امإبر .15

 أو المركز، لطة ُس ةإدار مجلس من بها ه ُيضتفو أو هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي .16
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 مة المركز. ِوجب قوانين المركز وأنظُ ُناط به بمت

 القانون هذا وجب ُبم له ةقررُالم ّاتهصالحي من أي يضتفو المركز لطة ُلس التنفيذي ئيسللر يجوز ج-

ّ ًّ  ياخط يضالتفو هذا يكون أن ىعل المركز، لطة ُس فيظوُم من ألي المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين

ً  .داّحدُوم

 ةّي للخدمات الماليبلطة د ُس
 (11المادة )

 ي،لتشغيلوا واإلداري يلالما واالستقالل ّة،ياالعتبار ّةبالشخصي ّةالمالي الخدمات لطة ُس ّعتتمت أ-

طة بها.وُ ّنيفات القانو ِ  ة والقيام باالختصاصات المن ُّام التصرها من إبرالالزم لتمكين

بم لها ةرقرالم اتها ّ ّ ُ ُِ ب-  وقوانين القانون هذا وجبُ ّ ُ ّصالحيو هامهام ةالمالي الخدمات لطةس سمارت

 ل من هيئات المركز األخرى.ُّمة المركز دون تدخ ِالمركز وأنظ

 والخدمات ّةالمالي الخدمات تنظيم عن غيرها ونُد مسؤولة ّةالمالي الخدمات لطة ُس تكون ج-

ّ  القانون هذا وجبُبم دةّحدُالم اختصاصها، ضمن تقع التي ِلالمسائ ةوكاف المركز يف ِدةسانُالم

ّّ  ق داخل المركز.طبُة التي تي اإلمارف يةاريعات السمة المركز والتشر ِوقوانين المركز وأنظ

 االقتضاء، عند لها يلالما عمّالد كومة ُالح رِّوفُتو ّة،لِستقُم ّةانيميز ّةالمالي الخدمات لطة ُلس تكون د-

وبما األخرى، المركز هيئات عن لِستقُم بشكل اتها،صالحيو هاّمهام سةمارُم من هاِلتمكين ٍّ 
 شار إليه. ُالم 2016 ( لسنة1قم )يتوافق وأحكام القانون ر

صةّخرُالم المركز سات ّسؤُبم ّقتتعل معلومات بأي واالحتفاظ جمع ّةالمالي الخدمات لطة ُس ىعل هـ-

ًوفقا واختصاصاتها هاّمهام اولةزُم أثناء علمها ىلإ ل ِتص قد التي أو تجمعها أو اهاّتتلق قد التي 

 أو المركز داخل ّقطبُت التي ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز لقوانين 

ً المعلومات ىعل الحفاظ عليها يجبو فيها، فاطر الدولة تكون التي ّةالدولي اتّاالتفاقي بموجب

المعلومات هذه إفشاء يجوز الو المركز، مة ِوأنظ المركز لقوانين ًوفقا يةّسر ّهاأن ىعل ّفصنُت التي 

 ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز قوانين بها تسمح التي الحاالت يف إال للغير 

ق داخل المركز.طبالتي ت ُ ّ 
 ّاتوالصالحي المهام من بأي تعهد أن تها،إدار مجلس وافقةُبم ة،ّالمالي الخدمات لطة ُلس يجوز و-

كما المركز، هيئات من أي ىلإ المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم لها ةرّقرُالم
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ّهلُك ذلكو المركز، هيئات من إليها عهدُت التي اتّالصالحي أو المهام من بأي القيام قبول لها يجوز 

 الهيئات، تلك من أي مع امهاإبر يتم ّةاتفاقي وجبُبم ذلك يتم أن ىعل المركز، محاكم باستثناء 

 افها.امات أطرقوق والتز ُوجبها حُد بمّ ُحدت

 ةّلطة الخدمات المالي ُة سمجلس إدار
(12المادة )

تهميضوع طرو ُش وبيان هأعضائ تعيين يتم ة،إدار مجلس ةالمالي الخدمات لطةلس يكون   ُِّ ّ ُأ-
الخدمات لطة ُ ًةباشرم ً ِكافآتوم  س أعمال عن ئيسالر أمام ُ المسؤو يكونو ئيس،الر من اربقر هم ُ

 ّة.المالي

ّ ُّ  ي أي من الحاالت التالية:ف ةلطة الخدمات المالية سضو مجلس إدارُة عيضوُتنتهي ع ب-

 طة به.ي أداء الواجبات والمهام المنوف ُّفوء التصر ُاإلهمال الجسيم، أو س .1

ُ  ة.ّقدان األهليف .2

ّ  ية.تقديم االستقالة الخط 3.

ّ  الخدمات لطة ُس طة ِوأنش أعمال ىعل افاإلشر ّةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىليتو ج-

 القيام ذلك سبيل يف له يكونو المركز، يف عتمدةُالم الحوكمة قواعد مع فقّيت بما ة،ّالمالي

ات التالية:ّبالمهام والصالحي

بس ةالخاص واألهداف والخطط ياساتوالس ات   الخدمات لطة ُ ّ ِّ ّاتيجياإلستر واعتماد اجعةرُم .1

 ّةالمالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص ِدةسانُالم والخدمات ّةالمالي الخدمات لتنظيم ة،ّالمالي
ً  تابعة تنفيذها.ُمة المركز، وم ِلقوانين المركز وأنظ وفقا

 لطة ُس بها تختص التي المركز مة ِوأنظ المركز قوانين يعمشار حول مهور ُالج أير استطالع .2

 ة.ّالخدمات المالي

 ِدةسانُالم والخدمات ّةالمالي الخدمات بتنظيم قةتعلُالم المركز، قوانين يعمشار احاقتر 3. ِّ

 ارها.ئيس إلقرى الرلفعها إ ّة، ورلطة الخدمات المالي ُة بس ّالخاص

 ِدةسانُالم والخدمات ّةالمالي الخدمات بتنظيم قةتعلُالم المركز، مة ِأنظ وإصدار اعتماد .4 ِّ

ً  المركز لقوانين وفقا اختصاصها ضمن يقع أمر وأي ّة،المالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص

 مة المركز. ِوأنظ
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 ة.ّلطة الخدمات المالي ُاعتماد الهيكل التنظيمي لس .5

 التي ّةالمالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص ِدةسانُالم والخدمات ّةالمالي الخدمات نطاق تحديد .6

 هذا أحكام مع فقّيت بما ِها،بلِق من التسجيل أو وافقة ُالم أو يحالتصر أو خيصالتر ّبتتطل

 ئيس العتمادها.ى الرلفعها إمة المركز، ور ِالقانون وقوانين المركز وأنظ

ة ّ ِّ ّ ّيالسنو يرالتقار إعداد .7  الخاص واألهداف والخطط ياساتوالس اتاتيجياإلستر تنفيذ حول ة

 ئيس.ى الرلفعها إة، ورّلطة الخدمات المالي ُبس

 ىعل ضهاوعر ّة،المالي الخدمات لطة ُلس التابعة سات ّسؤُوالم والدوائر الهيئات إنشاء احاقتر .8

يضهاتفوو سات ّسؤُوالم الهيئات تلك اتّصالحيو مهام تحديدو عليها، وافقة ُللم ئيسالر

 وقوانين القانون هذا وجبُبم ّةالمالي الخدمات لطة ُلس ةرّقرُالم اتّوالصالحي المهام من بأي 

 مة المركز. ِالمركز وأنظ

 ة،ّالمالي الخدمات لطة ُلس ّةفيالمصر سابات ِبالح ة ّالخاص وابط ّوالض اءاتاإلجر ضعو .9

مة ِوأنظ المركز وقوانين فقّيت بما الالزمة، ّةالمالي والتسهيالت ضروُالق ىعل صول ُوالح

 قوقها ُوح أصولها تقديمو المركز، داخل ّق ُطبت التي ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز 

 وافقةُم ىعل صول ُالح بعد ذلكو ّة،المالي والتسهيالت ضالقرو لهذه ًضمانة اتهاّستحقُوم

 ئيس.الر

ة ّ ُ ذكوم اتواالتفاقي دقوالع امإلبر مةنظالم وابطوالض اءاتاإلجر ضعو  الخاص مالتفاه اترُّ ّ ُ ُِّ ّ .10

 ة مع الغير.ّلطة الخدمات المالي ُبس

 قيدقُم تعيينو ة،ّالمالي الخدمات لطة ُلس ّةالمالي والحسابات البيانات واعتماد اجعةرُم .11 ِّ

 تحديد أتعابهم.الحسابات و

 ّةالمالي الخدمات لطة ُلس الختامي والحساب دة ّوحُالم ّةيالسنو نةوازُالم ىعل وافقةُالم .12

ارها.ئيس إلقرى الرلفعها إف عليها، ورشرُديرها أو تُوالهيئات التي ت ِ 
الخدمات نظير ّةالمالي الخدمات لطةس تتقاضاها التي ّةالمالي والبدالت سومالر اعتماد 13. ُّ ُ

 ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز لقوانين ًوفقا ذلكو مها،ِّقدُت التي 

 ّق داخل المركز. ُطبالتي ت

هِّ ّالمالي الخدمات لطةلس التنفيذي ئيسالر قيام ىعل قابة .14  مهام بأداء ة ُ ّوالر افاإلشر

مة المركز. ِوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظُطة به بمواختصاصاته المنو
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طرو ُش تحديدو ة،ّالمالي الخدمات لطة ُلس ّةالتنفيذي ةاإلدار أعضاء تعيين ىعل وافقةُالم .15

 الخدمات لطة ُلس التنفيذي ئيسالر احاقتر ىعل ًبناء ة،ّظيفيالو اتهمّستحقُوم خدمتهم 

 ّة.المالي

 لتحقيق ّةيضرور أخرى خدمات وأي ّة،ياإلدار والخدمات ينوالمبا التحتية نىُالب تحديد .16

 ة.ّلطة الخدمات المالي ُأهداف س

 باختصاصات صلة ذات تكون ئيس،الر من بها هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي .17

 مة المركز. ِوجب قوانين المركز وأنظُ ُناط به بم ّة، أو تلطة الخدمات المالي ُس

هذا وجب ُبم له ةرّقرُالم ّاتهصالحي من أي يضتفو ّةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار لمجلس يجوز د-

 يكون أن ىعل ّة،المالي الخدمات لطة ُلس التنفيذي ئيسللر المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون 

ًّ ً  .داّحدُوم يايض خطهذا التفو

 ةّلطة الخدمات المالي ُئيس التنفيذي لسالر
 (13المادة )

 خدمته طرو ُش وبيان خدماته وإنهاء ُهتعيين يتم تنفيذي، ئيسر ّةالمالي الخدمات لطة ُلس يكون أ-

أمام ًةباشرُم ًالمسؤو يكونو ّة،المالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس من ّةظيفيالو اتهّستحقُوم

هذا وجبُ ّوالصالحي المهام أداء عن ةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس   بم به طةالمنو ات ّ

 مة المركز. ِالقانون وقوانين المركز وأنظ

لطة ُس ةإدار مجلس من اربقر ّةالمالي الخدمات لطة ُلس التنفيذي ئيسالر خدمات إنهاء يتم ب-

 الواجبات أداء يف ُّفالتصر وء ُس أو الجسيم اإلهمال أو ّةاألهلي قدانُف حال يف ّةالمالي الخدمات 

 طة به.والمهام المنو

ّ  ات التالية:ّ ّة المهام والصالحيلطة الخدمات المالي ُئيس التنفيذي لسى الرليتو ج-

 ّة،المالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص واألهداف والخطط ياسات ِّوالس ّاتاتيجياإلستر احاقتر .1

 ّة،المالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص ِدةسانُالم والخدمات ّةالمالي الخدمات بتنظيم ِّقةتعلُالم

 اعتمادها. بعد تنفيذها تابعةُوم العتمادها، ّةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ فعهاور

 ّاتاتيجياإلستر تنفيذ حول ّةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ يرالتقار فعر .2
 ة.ّلطة الخدمات المالي ُة بس ّياسات والخطط واألهداف الخاص ِّوالس
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بما الختامي، وحسابها ّةالمالي الخدمات لطة ُلس دة ّوحُالم ّةيالسنو نةوازُالم مشروع إعداد 3.

 الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ فعهماور عليها، ِفشرُت أو ديرهاُت التي الكيانات فيها 

 ة للموافقة عليهما.ُ ّالمالي

الخدمات نظير ةالمالي الخدمات لطةس تتقاضاها التي ةالمالي والبدالت سومالر احاقتر .4 ُُّّ ّ
لطة ُس ضهاتفر التي والتدابير اءاتوالجز اماتوالغر المخالفات احاقتر وكذلك مها،ِّقدُت التي 

 المسؤولة المركز مة ِوأنظ المركز قوانين خالفةُم نتيجة خالفينُالم ىعل ّةالمالي الخدمات 

ً  بشأنها، با ِناسُم اهير ما التخاذ ّةالمالي الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ فعهاور تنفيذها، عن

امات.سوم والبدالت والغرتابعة تحصيل تلك الرى معل افواإلشر ُ ُّ 
 من حةقترُالم المركز مة ِوأنظ المركز قوانين يعمشار بشأن المركز لطة ُس مع التشاور .5

 ة قبل اعتمادها وإصدارها.ّلطة الخدمات المالي ُس

ّ بالمهام ِهابل ّ ُ ّالمالي الخدمات لطةس فيظوم قيام ىعل قابة .6  ِقمن لينخووالم ة ُ ُ ّوالر افاإلشر
ّ  فين بها.كلُالم

 الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس ىلإ فعهور ّةالمالي الخدمات لطة ُلس التنظيمي الهيكل احاقتر .7

 ّة العتماده.المالي

 والخدمات ّةالمالي الخدمات اولةزُلم صة ّخرُالم المركز سات ّسؤُلم يحوالتصر خيصالتر .8

 مة المركز. ِلقوانين المركز وأنظ ًي المركز أو من خالله، وفقاف ساندةُالم

 الدولة داخل صة ِّتخصُالم ّةقابيالر مات ّنظُوالم والجهات لطات ُّالس مع والتنسيق التعاون .9

 ّة.لطة الخدمات المالي ُلة باختصاصات س ِّي المجاالت ذات الصف جهاوخار

والخدمات ةالمالي الخدمات اولُزت التي صة ّخرالم المركز ساتسؤم ىعل قابةوالر افاإلشر .10 ُُّّ ّ 
 ُصتن لما ًوفقا عليها، ةرّقرُالم اءاتوالجز اماتالغر ضوفر خالله، من أو المركز يف ساندةُالم

 مة المركز. ِعليه قوانين المركز وأنظ

ً اتّللصالحي وفقا ة،ّالمالي الخدمات لطة ُبس ة ّالخاص ّةفيالمصر سابات ِالح تشغيلو فتح .11

 ة.ّلطة الخدمات المالي ُة سي هذا الشأن من مجلس إدارف الممنوحة له 

 ّة،المالي الخدمات لطة ُس ىلإ نتجات ُوالم الخدمات لتقديم األشخاص واستخدام تعيين .12

 ي هذا الشأن.ف ّةلطة الخدمات المالي ُة سوابط التي يضعها مجلس إدار ّللض ًوفقا

دحدو يف ّةالمالي الخدمات لطة ُس عن يابةبالن مالتفاه اترذكُوم ّاتواالتفاقي دقو ُ ِّ ُ ّ الع امإبر 13.
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 ضةّفوُالم أو المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجب ُبم به طةالمنو الصالحيات 

 ة.ّلطة الخدمات المالي ُة سإليه من مجلس إدار

 أو صة ّخرُالم المركز سات ّسؤُم لدى دةّحدُم ظائفو سونمارُي الذين األشخاص تسجيل .14

 ى ذلك.عل افلصالحها واإلشر

 الخدمات لطة ُس ةإدار مجلس من بها ه ُيضتفو أو هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي .15

وجب قوانين المركز وأنظناط به بم  مة المركز. ِ ُ ُة، أو تّالمالي

 وجبُبم له ةرّقرُالم اتهّصالحي من أي يضتفو ّةالمالي الخدمات لطة ُلس التنفيذي ئيسللر يجوز د-

ّ  أن ىعل ة،ّالمالي الخدمات لطة ُس فيظوُم من ألي المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا

ًّ ً  .داّحدُوم يايض خطيكون هذا التفو

 محاكم المركز

 (14المادة )
 الالزم ي،لتشغيلوا واإلداري يلالما واالستقالل ّة،ياالعتبار ّةبالشخصي المركز محاكم ّعتتمت أ-

طة بها.ة، والقيام باالختصاصات المنونيفات القانوام التصرلتمكينها من إبر ُّ ّ 
 ي وجهاز إداري.ئن محاكم المركز من جهاز قضاّتتكو ب-

 ّة،ياإلدار ؤون ُّوالش ّةالقضائي ؤون ُّالش تشمل دة، ّوحُم ّةلِستقُم ّةانيميز المركز لمحاكم يكون ج-

 ٍبشكل ذلكو اتها،ّصالحيو هاّمهام سةمارُم من لتمكينها لها، الالزم يلالما عمّالد كومة ُالح رِّوفُتو
 شار ُالم 2016 لسنة (1) قمر القانون وأحكام يتوافق وبما األخرى، المركز هيئات عن ستقلُم

 إليه.

اتباعها الواجب اءاتواإلجر اختصاصاتها تحديدو تشكيلها ذلك يف بما المركز، محاكم تنظيم يتم د-

 مة ِوأنظ المركز قوانين ىلإ باإلضافة الحاكم، عن الشأن هذا يف رُيصد قانون وجبُبم أمامها، 

 المركز.

 مة المركز. ِتختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظ هـ-

ّ وعدد منصبه، شغور أو غيابه حال يف همحل يحلون كثرأ أو له نائبو ئيس،ر المركز لمحاكم يكون و- ٍ
 صيةتو ىعل ًبناء الحاكم هرِصدُي سومبمر همُتعيين يتم والكفاءة، ةبالخبر مُله دالمشهو ضاةُالق من 

ة لمحاكم المركز.ؤون القضائيقة بالشتعل  ّ ُّ ِّ ُ ّون القيام باالختصاصات الميتولئيس، والر
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ُ هماتوامتياز بهموروات المركز، محاكم ضاةوق بهنائو المركز محاكم ئيسر خدمة طروش دحدت  ِِ ِ ُُّز-

 ئيس.ي هذا الشأن عن الرف رُار يصد ّة بقرظيفيالو

 ِّقةتعلُالم باالختصاصات القيام ّىليتو ئيس،الر من اربقر ُهتعيين يتم ديرُم المركز لمحاكم يكون ح-

 ّة لمحاكم المركز.يؤون اإلدار ُّبالش

 ئيس محاكم المركزاختصاصات ر

 (15المادة )
المركز، لمحاكم ّةالقضائي ؤون ُّالش ىعل العام افاإلشر ّةمسؤولي المركز محاكم ئيسر ىليتو أ-

 بالمهام القيام ذلك سبيل يف له يكونو المركز، يف عتمدةُالم الحوكمة قواعد مع فقّيت بما 

 ات التالية:ّوالصالحي

 لمحاكم ّةالقضائي ؤون ُّبالش ة ّالخاص واألهداف والخطط ياسات ِّوالس اتّاتيجياإلستر احاقتر .1

 تابعة تنفيذها بعد اعتمادها.ُئيس العتمادها، ومى الرلفعها إالمركز، ور

ة ّ ِّ ّ ّيالسنو يرالتقار إعداد .2  الخاص واألهداف والخطط ياساتوالس اتاتيجياإلستر تنفيذ حول ة

 ئيس.ى الرلفعها إة لمحاكم المركز، ورّؤون القضائي ُّبالش

ّ  بتنظيم قتتعل التي ّةالقضائي ّةائياإلجر القواعد يعمشار حول مهور ُالج أير استطالع 3.

 اءات التقاضي أمام محاكم المركز.إجر

 هذه ضعلو الالزمة التعليمات وإصدار ّة،القضائي ّةائياإلجر القواعد بإصدار ئيسللر ية ِصالتو .4

 ضع التطبيق.القواعد مو

 ئيسالر ىلإ فعهاور المركز، لمحاكم ّةالقضائي ؤون ُّبالش ِّقةتعل ُالم ّةيالسنو نةوازُالم إعداد .5

 ارها.إلقر

 المركز، محاكم وأقسام لدوائر يئالقضا والتنظيم المركز لمحاكم التنظيمي الهيكل احاقتر .6

 ئيس العتماده.ى الرلفعه إور

ُ طة بهم.ات المنوّ ى قيام قعل قابةاف والراإلشر .7  ضاة محاكم المركز بالمهام والصالحي ّ

 طرو ُش تحديدو الحاكم، من سومبمر المركز محاكم ضاةُق بتعيين ئيسللر ية ِصالتو .8

ة.ّ ِبهم وبدالتخدمتهم، وروات  هم المالي ِ

ّ ِهم ّاتصالحيو همِّمهام تحديدو المركز، محاكم يف القضائيين فينظوُالم خدمات وإنهاء تعيين .9
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 ّة.ظيفياتهم الوّستحقُهم ومِط خدمترو ُشو
 اتّواالتفاقي دقو ُالع امبإبر لينّخوُالم األشخاص اتّبصالحي قةتعلُالم اءاتاإلجر ضعو .10 ِّ

ّةالقضائي ؤونالش يف ذلكو المركز، محاكم عن يابةبالن مالتفاه اترذكُوم التتوكووالبرو ّ ُِّ ُّ 

 لمحاكم المركز.

تعيينو المركز، لمحاكم ّةياإلدار ؤون ُّبالش ّقيتعل ما لُك يف المركز محاكم ديرُم مع التنسيق .11

 محاكم ّةاستقاللي يضمن بما المركز، لمحاكم اإلداري الجهاز يف التنفيذيين المسؤولين كبار 

 ال.ّفع ٍتها بشكلتشغليها وإدارالمركز و

 المركز قوانين وجبُبم به ناطُت أو ئيس،الر من بها هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي .12

ق داخل المركز.طبُة التي تي اإلمارف يةاريعات السمة المركز والتشروأنظ ِ ّّ 
 وقوانين القانون هذا وجبُبم له ةرّقر ُالم ّاتهصالحي من أي يضتفو المركز محاكم ئيسلر يجوز ب-

ُ  ىعل المركز، محاكم ضاةق من ألي أو بهِلنائ ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز
ًّ ً  .داّحدُوم يايض خطأن يكون هذا التفو

 دير محاكم المركزُاختصاصات م

 (16المادة )
ّفقيت بما المركز، لمحاكم ّةياإلدار ؤون ُّالش ىعل العام افاإلشر ّةمسؤولي المركز محاكم ديرُم ّىليتو أ-

 اتّوالصالحي بالمهام القيام ذلك سبيل يف له يكونو المركز، يف عتمدةُالم الحوكمة قواعد مع 

 التالية:

لمحاكم ّةياإلدار ؤون ُّبالش ةالخاص واألهداف والخطط ياساتوالس اتاتيجياإلستر احاقتر 1. ِّّ ّ 
 ها.ِتابعة تنفيذها بعد اعتمادُئيس العتمادها، ومى الرلفعها إالمركز، ور

 ة ّالخاص واألهداف والخطط ياسات ِّوالس ّاتاتيجياإلستر تنفيذ حول ّةيالسنو يرالتقار إعداد .2

ئيس.ى الرلفعها إة لمحاكم المركز، وريؤون اإلدار ُّبالش ّ 
 ئيسالر ىلإ فعهاور المركز، لمحاكم ّةياإلدار ؤون ُّبالش ة ّالخاص ّةيالسنو نةوازُالم إعداد 3.

 ارها.إلقر

 المركز، لمحاكم ّةياإلدار ؤون ُّللش التابعة ّةالتنظيمي للوحدات التنظيمي الهيكل احاقتر .4

 ئيس العتماده.ى الرلفعه إور
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مها،ِّ ُت التي الخدمات نظير المركز محاكم تستوفيها التي ةالمالي والبدالت سومالر احاقتر  قد ُّّ.5

ً  مة المركز. ِلقوانين المركز وأنظ ئيس العتمادها، وفقاى الرعل ضهاوعر

وأي تها،وإدار المركز لمحاكم ّةياإلدار والخدمات ي،نوالمبا ة،ّالتحتي نىُالب ىعل افاإلشر .6

والخطط ياسات ِّ ّاتيجياإلستر لتحقيق الزمة تكون أخرى ةتشغيلي أو ّةيإدار خدمات   والس ات ّ

 ة بمحاكم المركز بالشكل المطلوب. ّواألهداف الخاص

 ّاتواالتفاقي دقو ُالع امبإبر لينّخوُالم األشخاص اتّبصالحي قةتعلُالم اءاتاإلجر ضعو .7 ِّ
ّةياإلدار ؤونالش يف ذلكو المركز، محاكم عن يابةبالن مُالتفاه اتذكرُوم التتوكووالبرو ِّ ُّ 

 لمحاكم المركز.

ً له الممنوحة اتللصالحي وفقا المركز، بمحاكم ة ّ ّفيالمصر سابات ِالح تشغيلو فتح  ّ الخاص ة .8
ً  يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز لقوانين ووفقا الشأن، هذا يف ئيسالر من

 ّق داخل المركز. ُطبة التي تاإلمار
 تحديدو سابات ِالح قيدقُم تعيينو المركز، لمحاكم ّةالمالي الحسابات واعتماد اجعةمر .9 ِّ

 ِهم.أتعاب

 يضعها التي وابط ّللض ًوفقا المركز، محاكم يف ييناإلدار فين ّظوُالم خدمات وإنهاء تعيين .10

 ة.ّظيفيياهم الوابهم ومزِاتهم ورواتّصالحيهم وِّتحديد مهامي هذا الشأن، وف ئيسالر

 فيهم بمن المركز، محاكم يف ييناإلدار التنفيذيين المسؤولين كبار خدمات وإنهاء تعيين .11

 ئيس محاكم المركز. ِهم، بالتشاور مع ر ّاتصالحيهم وِّتحديد مهامابه، وّ ُونل و ِّسجُالم

ّ  فيهم بمن ِهم،اتّصالحيو همِّلمهام المركز لمحاكم اإلداري الجهاز فيظوُم أداء ىعل افاإلشر .12

 ابه.ُّونل و ِّسجُالم

 المركز قوانين وجبُبم به ناطُت أو ئيس،الر من بها هُتكليف يتم أخرى اتّصالحي أو مهام أي 13.

ق داخل المركز.طبُة التي تي اإلمارف يةاريعات السمة المركز والتشروأنظ ِ ّّ 
 ة.ّظيفيياه الوااتبه ومزدير محاكم المركز ورُط خدمة مرو ُئيس شد الرِّحدُي ب-

 وقوانين القانون هذا وجبُبم له ةرّقر ُالم اتهّصالحي من أي يضتفو المركز محاكم ديرُلم يجوز ج-

ّ  يضالتفو هذا يكون أن ىعل المركز، لمحاكم اإلداري الجهاز فيظوُم من ألي المركز مة ِوأنظ المركز

ًّ ً .داّحدُوم ياخط
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 ة لهيئات المركزّد الماليالموار

 (17المادة )
 ي:يل اّمِ ّة لهيئات المركز مد المالين الموارّتتكو

صها الحكومة لهيئات المركز.ُخصِّاألموال المنقولة وغير المنقولة التي تُ .1

والخدمات باختصاصاتها قيامها نظير المركز هيئات تستوفيها التي ة الرُّ ّ المالي والبدالت سوم .2 

ّة.قدِّالتي تُ امات الماليي ذلك الغرف مها، بما

ِّالم العوائد  ُتحقُ ِوم ألموالها، المركز هيئات استثمار نتيجة قة ُاألنش سةمار لها ح الم طة صّر .3 

اولتها.زُ بم

ّالُق ُالمالي والتسهيالت ضرو يعاتوالتشر القانون هذا وجبُالح لها المسموح ة بم عليها صول .4 

 ة.ي اإلمارف يةالسار

ُبات والتبرُِّالمنح واله ئيس.ق عليها الرِد أخرى يعات وأي موار واف .5 

 ات وحسابات هيئات المركزّانيميز

 (18المادة )
ّ ل منها.ُ ِكي للر عن حقيقة المركز الماعبُة، تلِستقة مانيل من هيئات المركز ميزُ ِكيكون ل أ- ُّ ِّ 

 حاسبةُالم ومبادئ أصول بها ة ّالخاص جالت ِّوالس سابات ِالح تنظيم يف المركز هيئات ِّقطبُت ب-

ف بها.عترُ ّ ًة، وفقايالتجار  ة المللمعايير الدولي ّ

 والثالثين الحادي اليوم يف تنتهيو يناير، شهر من األول اليوم يف المركز لهيئات ّةالمالي السنة تبدأ ج-

 ل سنة.ُمن شهر ديسمبر من ك

 قابةالر جهاز قابةلر المركز بهيئات ة ّالخاص ّةحاسبيُوالم ّةالمالي جالت ِّوالس سابات ِالح تخضع د-

ّّ ّ  ق داخل المركز.طبُة التي تي اإلمارف يةاريعات السللتشر ًة، وفقاالمالي

 سات المركز ّسؤُطة م ِأنش

 (19المادة )
خالله، من أو المركز داخل نشاط أو عمل بأي القيام أو هنةِم أي اولةزُم شخص أي ىعل ُحظري أ-

 هيئات من بذلك الالزم التسجيل أو وافقة ُالم أو يحالتصر أو خيصالتر ىعل صول ُالح بعد إال 
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 الالزم التسجيل اءوإجر وافقاتُوالم يحوالتصار اخيصالتر هذه إصدار يتمو ة، ّختصُالم المركز 

 المركز، داخل ّقطبُت التي ةاإلمار يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز لقوانين ًوفقا

 بحسب األحوال.

من أو المركز داخل ساندةالم والخدمات ةالمالي الخدمات صة ّخرالم المركز سات ّسؤم سمارُت ب- ُُِ ُّ 
ً  قتضىُوبم المركز، مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم به لها مسموح هو لما وفقا خالله،

 ة.ّلطة الخدمات المالي ُة لها من سادر ّيح الصاخيص والتصارالتر

 خارج دينالموجو معها لينِتعامُللم المركز خالل من خدماتها تقديم المركز سات ّسؤُلم يجوز ج-

ً  د المركز.من داخل حدو يةلين معها بداِتعامُيطة أن يتم تقديم هذه الخدمات للمالمركز، شر

ّ  سات ّسؤُم بها تقوم التي دقوُوالع عامالتُالم ةكاف ىعل المركز مة ِوأنظ المركز قوانين تسري د-

 ى خالف ذلك.عل تعاقدينُداخل المركز أو من خالله، ما لم يتم االتفاق بين الم ًالمركز، سواء

ً  ألحكام وفقا المركز، خارج نتجاتها ُلم يجوالترو خدماتها ضبعر تقوم أن المركز سات ّسؤُلم يجوز هـ-

 المركز، وأنظمة المركز لقوانين ًوفقا ذلك يكون أن ىعل المادة، هذه من و)د( )ج( تينالفقر

 دة خارج المركز. ّة الموجويعات المعمول بها لدى الجهات المعنيوالتشر

 ةطة المحظور ِاألنش
 (20المادة )

طة التالية داخل المركز: ِ ُ ُي  سة أي من األنشمارحظر م

 يف يةار ّالس يعاتوالتشر المركز مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا مع ضيتعار نشاط أي .1

 طرو ُشو قواعد أو وافقاتُالم أو يحالتصار أو اخيصالتر أو المركز، داخل ّقطبُت التي ةاإلمار

 سات المركز. ّسؤُالتسجيل الممنوحة لم

 ة.ّ ِّظام العام واآلداب العامض مع النأي نشاط يتعار .2

 ةنتجات والبضائع المحظورُالخدمات والم
 (21المادة )

 تشمل والتي المركز، يف تداولها ُحظري التي والبضائع نتجاتُوالم بالخدمات قائمة المركز لطة ُس دُِعت

ي:يل نما حصر، مادو
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 دة. ِنتجات والبضائع الفاسُالم .1

 ّةواألدبي ّةوالصناعي ّةيالتجار ّةالملكي حماية لقوانين ِفةخالُالم والبضائع نتجاتُوالم الخدمات .2

 ّةيالتجار بالعالمات ِّقةتعلُالم والقواعد للقوانين ِفةخالُالم البضائع ذلك يف بما ّة،يوالفكر يةّوالفن
ِّ  ف والتصميم.ؤلُقوق الم ُاع، وحاءات االختروبر

مة المركز. ِ ِخالُ ُ 3.  فة لقوانين المركز وأنظ نتجات والبضائع المالخدمات والم

 ة.ي اإلمارف يةار ّيعات السوجب التشر ُة بمنتجات والبضائع المحظورُالخدمات والم .4

ّية حظرها.ة أو المحلة االتحاديكومير الجهات الحقرُع التي تنتجات والبضائالخدمات والم .5 ُ ِ ِّ ُّّ
عالمات أو فخارز أو سوماتر أو ش ُقون أو كتابات تحمل التي والبضائع نتجاتوالم الخدمات  6.ُ ُ 

 أو ّةيالسماو األديان ومفاهيم عتقداتُوم تعاليم مع ضتتعار عالمات أو أشكال أو ّةيتجار

ة.ّ ِّ ُِت  ظام العام واآلداب العامف النخال

 لطة ُّالس من خيصتر وجبُبم منها كان ما إال ّة،بيالحر والذخائر والبضائع نتجاتُوالم الخدمات .7

 ي الدولة.ف ة ّختصُالم

 نافسة غير مشروعة.ُى ملي إّدُؤأي خدمة أو نشاط ي .8

 يعات واجبة التطبيقالتشر

 (22المادة )
 القانون هذا ألحكام ًوفقا خالله من أو المركز يف أعمالها المركز سات ّسؤُوم المركز هيئات اولُزت أ-

 ق داخل المركز.ّطبُة التي تي اإلمارف يةار ّيعات السمة المركز، والتشر ِوقوانين المركز وأنظ

ِّ قابةوالر ةالعام والسالمة حةالص ومجاالت ةالبيئي بالمجاالت قةتعلالم يعاتالتشر باستثناء ب- ُ ِّّ ّّ 
 فين ّظوُوالم المركز سات ّسؤُوم المركز وهيئات المركز يخضع ال ة،اإلمار يف يةار ّالس األغذية ىعل

يف دةالموجو متلكات ُوالم اتوالعقار اضيواألر ِها،بلِق من لينّخوُالم أو منها أي يف لينِوالعام

 حال يف إال ة،اإلمار يف ّيةمحل ّةكومي ُح جهة أي أو كومة ُالح عن ةادر ّالص يعاتللتشر المركز، 

 وجب نص خاص. ُها بمِمول المركز بأحكام ُش

ً  لها اة من المركز مقر ّة والخاصّاتخاذ الجهات العام
 (23المادة )

 من وغيرها سات ّسؤُوالم ركات ّوالش ّيةالمحل أو ّةاالتحادي ّةكومي ُالح الجهات من ألي يجوز أ-
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ّ ً ُ سواء األخرى، الكيانات نظُم كانت ُوم نشأة م أو ة،اإلمار يف يةارّبم مة ّالس يعاتالتشر وجب صة ُ خر

ُ ُكوميّ الح الجهات من ًّختّصالم ة امقر المركز من ذ ِتت أن ة،اإلمار أو الدولة يف ة اولةزُخ لم لها
ً ُ للشُّأنشطتها، وفقاِ ي هذا الشأن.ف ئيسار من الرها قرِط التي يصدرو ر بتحديد

ّالج من أي رغبة حال يف والش هات ُِ ّوالم ركات من )أ( ةالفقر يف إليها شار ُسؤ الم والكيانات سات ب-

ُ ّم المادة هذه سانُالمالي الخدمات من أي سةمار ِِالم الخدمات أو ة داخل ة األنش أو دة ّيالتجار طة
ُّفإن المركز،  من الالزم والتسجيل وافقاتُالح عليها يجب ه والم يحوالتصار اخيصالتر ىعل صول

ً  لقوانين المركز وأنظمة المركز. ِختصة وفقاّهيئات المركز الُم
ُّ الج بين العالقة م ت ّنظ والش هات ُِ ّوالم ركات من )أ( ةالفقر يف إليها شارُسؤ الم والكيانات سات ج-

ّ تتعل ال طة ِ ّأنش اولتز والتي المادة، هذه ُالمالي بالخدمات ق طة ِالم الخدمات أو ة األنش أو ساندة

ُّيالتجار ُبم ة، ُع وجب ُختّصالم المركز هيئات وبين بينها امهاإبر يتم دقو ُحّدي ة، قوق ُبم د ح وجبها

افها.امات أطروالتز

كوميُِالج ىعل تسري  ّالح هات والش ة ُّ ّوالم ركات )أ( ةالفقر يف إليها شارُسؤ الم والكيانات سات د-
ِّّّ والمحل ة كاف المادة هذه من ُّاالتحادي يعاتالتشر ة قوانين عليها تسري الو ألعمالها، مة الم ية نظ

ُّ وأنظ المركز  عتمدةُوالش المركز، هيئات وبين بينها القائمة العالقة دحدو يف إال المركز، مة ِ الم طرو

 ي هذا الشأن.ف ئيسمن الر

 ائبر ّاإلعفاء من الض

(24المادة )
 المركز سات ّسؤُوم المركز هيئات تخضع الدولة، يف يةار ّالس ّةيبيالضر يعاتبالتشر اإلخالل عدم مع 

هذا يانسر يختار من ًعاما خمسين (50) ةّدُلم صفر، مقدارها ائبر ّالض من لنسبة فيها لينِوالعام

 ائبر ّالض وكذلك المركز، داخل ِهم ّاتبعملي ّقيتعل فيما ذلكو خل،ّالد يبةضر ذلك يف بما القانون، 

 المركز خارج فطر أي ىلإ ّةنقدي ملةُع بأي واتبّالر أو باحاألر أو األصول يالتتحو ىعل ضةالمفرو

 ار من الحاكم.لة بقرِماثُة مة قابلة للتجديد لفترّدُتكون هذه المة ذاتها، وّدُللم

 ةّمركي ُاإلعفاءات الج
 (25المادة )

ّ ُ ُّالرمن فيه ةرُّ ُ ُّ ُ أ- الو ة،مركيالج سوم طوالم أو نتجةالم أو عةصنالم أو للمركز دةالوار البضائع عفىت

9 الـــــــعـــــــــدد 55 الــــــســــــنــــــــــة  31 هـ 1442 رمضان 27 م 2021 مايو 514



 

 

 

 

 

 

4o--w)I •-'-!~I 
y----!,;;_.,~ 

 ى خارج الدولة.ل ّة عند تصديرها إمركي ُسوم جُى عنها أي رف ُستوت

 من عفاةُم داخله، طة ِأنش أو أعمال أي يف ستخدمةُالم أو المركز يف ظةالمحفو نتجاتُالم تكون ب-

ة.مركيسوم الجالر ُّ ُّ 
 الخارج من دةستورُم ّهاكأن ة،اإلمار يف ّةمركي ُالج المنطقة ىلإ المركز من ةرّصدُالم نتجاتُالم ُعتبرت ج-

ة المعمول بها.مركيفة الجألحكام التعر ًة، وفقاّ ُ ُّ ُتة، ول مرألو  ّ ُ مركيسوم الجى عنها الرفستو ّ

 ةّدة للملكيِّقيُاءات المالحصانة من اإلجر
 (26المادة )

 ِّدةقيُم أو ّةتأميمي اءاتإجر ألي فيها لينِالعام أموال أو وأموالها المركز سات ّسؤُم تخضع ال أ-
ي المركز.ف ة عملهمّ ُ ّ ّللملكي  دة طوال مة الخاص

ليس أو نة ِواطُم غير كيانات أو أشخاص من بالكامل مملوكة المركز سات ّسؤُم تكون أن يجوز ب-

 ي الدولة.ف لها محل إقامة 

 سات المركز ّسؤُي مف لونِالعام

 (27المادة )
 رعايا من الءهؤ يكون أال ىعل المركز، يف أعمالها يف تشاء من تستخدمو تستعين أن المركز سات ّسؤُلم

 قوبة من قبل أي دولة. ُمن الدولة، أو محكوم عليه بع ًّاقاطع سياسيُأي بلد م

 ل المسؤوليةُّتحم

 (28المادة )
 المركز، هيئات من أي من ُطلبت اماتالتز أو ديون أي عن الغير تجاه مسؤولة كومة ُالح تكون ال أ-

 امات.تكون هيئات المركز وحدها مسؤولة عن هذه الديون أو االلتزو

 ىعل ِّبةتترُم اماتالتز أي عن الغير تجاه مسؤولين قبلها من لينّخوُالم أو المركز هيئات تكون ال ب-

 لين فيها.ِسات المركز أو العام ّسؤُم
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 ةّاإلعفاء من المسؤولي
(29المادة )

 أو ىعلاأل المجلس أعضاء أو ظِحافُالم أو ئيسالر يكون ال الجسيم، والخطأ الغش حاالت باستثناء 

التنفيذيين ساءؤُّالر أو ّة،المالي الخدمات لطة ُسو المركز لطة ُس من لُك ةإدار مجالس وأعضاء ساءؤُر

 أو للمركز ّةالتنفيذي ةاإلدار من ضوُع أي أو المركز، محاكم ديرُم أو المركز محاكم ئيسر أو المركز لهيئات 

ًّ ،ناقانو بهم طةالمنو همِّلمهام همِستمارُم أثناء بلهم،ِق من لينّخوُالم وكذلك فيها،ظوُم أو المركز هيئات

 هم،ِّلمهام همِستمار ُبم ل ِّصيت فيما نهتكبوير ترك أو به يقومون فعل أي عن الغير تجاه مسؤولين 

 تكون هيئات المركز هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.و

 ةّة القضائيّالضبطي
 (30المادة )

 من ارقر همِيتِبتسم رُيصد الذين بلها،ِق من لينّخوُالم أو المركز هيئات شيِّفتُوم في ّظوُلم تكون أ-

ألحكام خالفةُبالم تكبُرت التي األفعال إثبات يف ّةالقضائي ّةالضبطي صفة ه، ُضِّفوُي من أو ئيسالر

ىعل افواإلشر قابةالر ذلك سبيل يف مله يكونو المركز، مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا  ُّ 
 محاضر يرتحرو اولها،ُزت التي واألعمال طة ِاألنش ىعلو فيها، لينِالعام ىعلو المركز سات ّسؤُم

 طة عند االقتضاء.ر ُّاد الشبط الالزمة، واالستعانة بأفر ّالض

 القانون ألحكام ًوفقا المادة هذه من )أ( ةالفقر يف إليها شارُالم ّةالقضائي ّةالضبطي صفة منح يتم ب-

 ه.ِوجبُة بمادر ّات الصارشار إليه والقرُالم 2016 ( لسنة8قم )ر

 نازعاتُية الملطة تسو ُامات سقوق والتز ُيلولة حأ

 (31المادة )
 لطة ُبس طةالمنو اماتوااللتز قوق ُوالح اتّوالصالحي المهام نقلُت القانون، بهذا العمل يختار من ًااعتبار

 فيها، لينِالعام وكذلك إليه شارُالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجبُبم نشأةُالم نازعات،ُالم يةتسو

 ى هيئات المركز التالية:لدون انقطاع، إكتسبة وُقوقهم الم ُون المساس بحُدو

 صايا.الو جل ِسو حامينُالم جل ِسو المركز محاكم ؤون ُبش ّقيتعل ما لُك يف ذلكو المركز، محاكم .1

ة القانون.ّكاديميؤون أق بشل ما يتعلُي كف ذلكلطة المركز، و ُس 2. ُّ
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 سة التحكيم ّسؤُم

 (32المادة )
 سؤم إليه شارالم 2004 لسنة (9) قمر القانون وجببم نشأةالم التحكيم سةسؤم عتبرت

ّ 
 سة ُّ ُ ُ ُ ُُّأ-

 وجبُبم الهاتتو كانت التي بالمهام القيام يف انقطاع دون تستمرو المركز، هيئات عن ةلِستقُم

 وجبه.ُة بمادر ّات الصارشار إليه والقرُالم 2004 ( لسنة9قم )القانون ر

 ِهاأمنائ مجلس تشكيلو يخلالدا نظامها واعتماد التحكيم سة ّسؤُم اختصاصات تحديد يتم ب-

 الشأن هذا يف رُيصد ارقر وجبُبم التحكيم، اءاتوإجر قواعد باعتماد ة ّختصُالم لطة ُّالس تحديدو

 ئيس.عن الر

 لها ص ِّ ُخصتو واإلداري، يلالما واالستقالل ّةياالعتبار ّةبالشخصي التحكيم سة ّسؤُم ّعتتمت ج-

 هيئات عن لِستقُم ٍبشكل هاِباختصاصات القيام من هاِلتمكين الالزمة ّةالمالي دالموار كومة ُالح

 المركز األخرى.

ُّ  هذه رِتستمو ذة،ِنافو صحيحة التحكيم سة ّسؤُم ىلإ باللجوء التحكيم اتفاقات ةكاف عتبرت د-

 اءاتواإلجر للقواعد ًوفقا انقطاع دون ّةالتحكيمي عاوىّالد ةّكاف يف والفصل ّظربالن سة ّسؤُالم

 ى خالف ذلك.عل اف التحكيمق أطرِ ّفي هذا الشأن، ما لم يتف عتمدة لديهاُالم

 الحلول واإللغاءات

 (33المادة )
 شار إليه. ُالم 2004 ( لسنة9قم )يحل هذا القانون محل القانون ر أ-

 الذي المدى ىلإ المركز، مة ِوأنظ المركز قوانين ذلك يف بما آخر، يعتشر أي يف نص أي ُلغىي ب-

 ض فيه وأحكام هذا القانون.تتعار

 2004 لسنة (9) قمر للقانون ًتنفيذا ةادر ّالص المركز مة ِوأنظ المركز بقوانين العمل يستمر ج-

 قوانين دور ُص حين ىلإ ذلكو القانون، هذا وأحكام فيه ضتتعار ال الذي المدى ىلإ إليه، شارُالم

ّ  ها.ل محل ِمة المركز التي تح ِالمركز وأنظ

المركز مة ِوأنظ المركز قوانين تعديل ىعل العمل اختصاصها، دحدو يف لك المركز، هيئات ىعل د- ٌّ ُ

 ال هلةُم خالل ذلكو القانون، هذا أحكام مع لتتوافق منها، لُك اختصاص نطاق ضمن الداخلة 

 ِلة.ماثُم دَدُلم هلةُالم هذه تمديد ئيسللر يجوزو القانون، بهذا العمل يختار من واحدة سنة ُجاوزت
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 التعاون مع هيئات المركز

 (34المادة )
تحقيق من هاِلتمكين المركز، هيئات مع التام التعاون ةاإلمار يف ّةكومي ُالح الجهات كافة ىعل أ-

 مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم بها طةوُالمن باالختصاصات والقيام المركز أهداف 

 المركز.

 ّة،ر ُالح المناطق لطات ُس ذلك يف بما ة،اإلمار يف ّةكومي ُالح بالجهات االستعانة المركز لهيئات يجوز ب-
مة ِوأنظ المركز وقوانين القانون هذا وجبُبم بها طةالمنو باالختصاصات القيام من هاِلتمكين

 المركز. 

 شرّيان والنر ّالس

 (35المادة )
ة.ّ ُيه، ودوريخ ص ُعمل بهذا القانون من تاري  سمييدة الري الجرف نشر ُ

 اشد آل مكتوممحمد بن ر

يبحاكم د

م2021 يلأبر 27 يخي بتاربي دف صدر 
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