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قانون رقم 1 لسنة 2016
بشأن التنازل عن احلق العام لبعض الفئات 

عن املخالفات املرورية

حنن سعود بن صقر القامسي حاكم رأس اخليمة
	

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون اإلحتادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن احملكمة اإلحتادية العليا.

العالقات  تنظيم  شأن  فى   1973 لسنة   11 رقم  اإلحتادي  القانون  على  و 
القضائية بني اإلمارات األعضاء في اإلحتاد.

الداخلية  الالئحة  بشأن   1977 لسنة   97 رقم  اإلحتادي  القانون  على  و 
للمجلس الوطني اإلحتادي.

القضائية  السلطة  بشأن   1983 لسنة   3 رقم  اإلحتادي  القانون  على  و 
اإلحتادية وتعديالته.

و على القانون اإلحتادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات اجلزائية 
وتعديالته.

و على القانون اإلحتادي رقم 21 لسنة 1995 فى شأن السير واملرور املعدل 
والئحته التنفيذية.

احملاكم  تشكيل  بشأن   2009 لسنة   11 رقم  اإلحتادي  القانون  على  و 
العسكرية وتعديالته.

دبي  بإمارة  احملاكم  تشكيل  شأن  فى   1992 لسنة   3 رقم  القانون  على  و 
وتعديالته.

و على القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة بإمارة دبي وتعديالته.
و على القانون رقم 23 لسنة 2006 فى شأن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي 

وتعديالته.
و على القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة بإمارة رأس 

اخليمة املعدل.
و على القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء بإمارة رأس اخليمة 

املعدل.
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و بناًء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.
و بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد أصدرنا القانون التالي :

املادة ) 1 (
التعريفات

يقصد بالكلمات اآلتية املعاني املوضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق 
النص خالف ذلك :-

: إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  
: صاحب السمو حاكم رأس اخليمة. احلاكم  

: سمو ولي عهد رأس اخليمة. ولي العهد	 
: النائب العام إلمارة رأس اخليمة. النائب العام 

واإلدارات  اخليمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة   : اإلدارة املختصة 
     التابعة لها.

املادة ) 2 (
نطاق سريان القانون

داخل  تقع  التي  املرورية  اخملالفات  جميع  على  القانون  هذا  أحكام  تسري 
اإلمارة ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون.

املادة ) 3 (
الفئات اليت يسري عليها القانون

تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية :-
أعضاء اجمللس الوطني اإلحتادي طوال مدة عضويتهم باجمللس.  -1

إلمارات  القضائية  واجملالس  اإلحتادي  القضاء  مجلس  أعضاء   -2
أبوظبي ودبي ورأس اخليمة.

النيابة  وأعضاء  القضاة  من  القضائية  السلطة  أعضاء   -3
العامة سواء اإلحتادي أو احمللي لإلمارات املبينة بالبند السابق.
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النيابة  وأعضاء  القضاة  من  القضائية  السلطة  أعضاء   -4
بالقضاء العسكري.

املادة ) 4 (
مبوجب هذا القانون نتنازل عن احلق العام عن جميع اخملالفات املرورية التي 
ذلك  على  ويترتب  اإلمارة،  داخل  السابقة  باملادة  املبينة  الفئات  من  تقع 
اعتبارها كأن لم تكن، ويصدر النائب العام أو من يفوضه كتابة قراراً بذلك 

يرسل لإلدارة اخملتصة لتنفيذه.

املادة ) 5 (
عليهم  يتبعها من يسري  التي  اجملالس  بحق  القانون  أحكام هذا  يخل  ال 
هذا القانون بإتخاذ ما تراه قبل التابع لها مبا يحافظ على هيبتها وهيبة 

أعضائها.

املادة ) 6 (
يسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع اآلخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير لسنة 2016 م  
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قانون رقم 2 لسنة 2016
بشأن إنشاء مركز رأس اخليمة لإلحصاء والدراسات

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

الهيئة  بإنشاء   2015 لسنة   6 رقم  اإلحتادي  القانون  على  اإلطالع  بعد 
اإلحتادية للتنافسية واإلحصاء.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز رأس اخليمة لإلحصاء.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية اإلقتصادية.

2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة  7 لسنة  القانون رقم  وعلى 
رأس اخليمة.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية.
وبناًء على موافقة اجمللس التنفيذي.

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

أصدرنا القانون اآلتي : 
اسم القانون

مادة )1(
يسمى هذا القانون » قانون إنشاء مركز رأس اخليمة لإلحصاء والدراسات ».

التعريفات
مادة )2(

املعاني  القانون،  هذا  في  وردت  حيثما  اآلتية،  والعبارات  للكلمات  يكون 
املبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك :

:  دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة  
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم رأس اخليمة. احلاكم   
:  اجمللس التنفيذي لإلمارة. اجمللس التنفيذي 

:  مجلس إدارة املركز. جملس اإلدارة    
:  مركز رأس اخليمة لإلحصاء والدراسات. املركز   
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:  املدير التنفيذي للمركز. املدير التنفيذي 
يتم  التي  اإلحصائية  املعلومات  أو  األرقام   : البيانات	 
اإلحصائية  املسوح  إجراء  خالل  من  جمعها     
أي  أو  اإلدارية  السجالت  والبحث في  والتعدادات     
املعلومات  إلى  الوصول  بغرض  أخرى  مصادر     

اإلحصائية.    
املعلومات اإلحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها

نتائج  الى  الوصول  بغرض  وحتليلها  وعرضها     
موثوقة.    

بتقدمي  امللزم  االعتباري  أو  الطبيعي  الشخص    : مصادر البيانات 
ألحكام  وفقاً  اإلحصائية  املعلومات  أو  البيانات     
هذا القانون، وتشمل  الدوائر احلكومية والهيئات     
واملؤسسات العامة وسلطات املناطق احلرة، وأية     
اجلمعيات  وكذلك  اإلمارة،  حلكومة  تابعة  جهة     
واملؤسسات  واألهلية،  اخليرية  واملؤسسات     
باإلضافة  اإلمارة،  في  واألفراد  والشركات     
العامة  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات  إلى     
وذلك  الدولية  واملؤسسات  واملنظمات  اإلحتادية     

فيما يتعلق بالبيانات اخلاصة باإلمارة.    
:  السجالت أو اإلستمارات أو اجلداول اإلحصائية  السجالت اإلدارية 
الورقية أو اإللكترونية التي تدون فيها املعلومات     

اإلحصائية املعدة لهذا الغرض.    
:  جمع البيانات واملعلومات اإلحصائية من مصادر  اإلحصاء  
كمؤشرات  ونشرها  وتبويبها  وحتليلها  البيانات،     

وتقارير إحصائية.    
اإلحصاءات الرمسية :  اإلحصاءات الصادرة عن املركز.

واإلستمارات  والسجالت  واخملططات  اخلرائط    : الوثائق اإلحصائية 
مياثلها،  وما  العينة،  وقوائم  واملنهجيات  واألدلة     
والتي حتتوي على البيانات واملعلومات اإلحصائية.    
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جمع  بغرض  إستخدامها  يتم  وسيلة  أي   : املسح اإلحصائي 
أو  اجملتمع  من  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات     
سواء  الدراسة  أو  بالبحث  املستهدف  القطاع     
يتم  جزئية  عينة  طريق  عن  أو  كامل  بشكل     
عليها  املتعارف  العلمية  باألساليب  حتديدها     

دولياً.    
وجمع  التوجهات  وقياس  اآلراء  إستطالع  اإلستطالعية:  الدراسة 
املعلومات والبيانات واإلحصائيات عن أمر ما في     
فترة زمنية محددة أياً كانت الوسيلة أو التقنية     

املستخدمة في ذلك.    

إنشاء املركز
مادة )3(

ينشأ مبوجب أحكام هذا القانون مركز يسمى »مركز رأس اخليمة لإلحصاء 
ويتمتع  مستقلة  إعتبارية  شخصية  له  تكون  بحيث  والدراسات«، 
األعمال  ملباشرة  الالزمة  القانونية  واألهلية  واإلداري  املالي  باإلستقالل 
والتصرفات التي تكفل حتقيق أهداف هذا القانون، ويلحق باجمللس التنفيذي.

مقر املركز
مادة )4(

أن  التنفيذي  بقرار من اجمللس  ويجوز  اإلمارة،  الرئيس في  املركز  يكون مقر 
ينشئ فروعاً داخل وخارج اإلمارة.

املصدر الرمسي لإلحصاء
مادة )5(

يكون املركز هو املصدر الوحيد لإلحصاءات الرسمية على مستوى اإلمارة 
واجلهة اخملولة بتنظيم العمل اإلحصائي والدراسات اإلستطالعية فيها.
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أهداف املركز
مادة )6(

يهدف املركز إلى حتقيق ما يأتي :
اإلمارة  في  وفعال  ومتطور  متكامل  إحصائي  نظام  بناء    .1
واملساهمة في دفع عجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

والبيئية فيها.
لرسم  اإلمارة  في  القرار  ملتخذي  اإلحصائي  الدعم  تقدمي    .2
األداء  وقياس  التخطيط  وعمليات  التنموية  السياسات 

اإلستراتيجي.
وحتقيق  اإلمارة،  في  اإلحصائي  العمل  وتطوير  تنظيم    .3

الشفافية في النشر اإلحصائي.
توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها للجمهور ووسائل اإلعالم    .4
ومجتمع األعمال والباحثني واجملتمع الدولي، وذلك دون اإلخالل 
وقرارات  القانون  هذا  ألحكام  وفقاً  املقررة  البيانات  بسرية 

مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
ضمان تنفيذ الدراسات اإلستطالعية وأي دراسات متخصصة    .5
اإلقتصادية  الدراسات  وإصدار  إعداد  ذلك  في  مبا  أخرى 
وسليم،  دقيق  بشكل  اإلمارة  في  والبيئية  واإلجتماعية 
دولياً  املعتمدة  العلمية  واألساليب  للمنهجيات  وفقاً  وذلك 
هذا  في  اإلدارة  مجلس  قبل  من  عليها  املوافق  واألولويات 

الشأن.

اختصاصات املركز
مادة )7(

أ .  يكون للمركز في سبيل حتقيق أهدافه املهام والصالحيات التالية:
إعداد خطط وبرامج العمل اإلحصائي الداعم خلدمة مشاريع   .1

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية وغيرها.
من  باإلمارة  اخلاصة  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  جمع   .2
وحتديثها  وتوحيدها  وتصنيفها  وتنسيقها  البيانات،  مصادر 

وحمايتها.
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العمل على بناء وتطوير وإدارة نظام إحصائي حديث ومتكامل   .3
اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  ونشر  جلمع وحتليل ومعاجلة 
دولية معتمدة،  التقنية وفق معايير  الوسائل  يعتمد أحدث 
العمل  وتنظيم  بإدارة  املتعلقة  املهام  جميع  ويستوعب 

اإلحصائي باإلمارة.
واإلقتصادية  اإلستطالعية  الدراسات  وتنفيذ  تصميم   .4
السكانية  اإلحصائية  واملسوح  والبيئية  واإلجتماعية 
واإلتساق  والدقة  بالشمولية  متتاز  اإلمارة،  مستوى  على 

واإلستمرارية واحلداثة.
بالتنافسية  اخملتصة  اإلحتادية  الهيئة  والتعاون مع  التنسيق   .5
واإلحصاء في شتى جوانب العمل اإلحصائي ومبا بتوافق مع 

اإلستراتيجية املعتمدة للدولة في هذا الشأن.
تقدمي الدعم واملساندة للجهات احلكومية اإلحتادية اخملتصة   .6
في املسوح اإلحصائية التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة 
واملعايير  املنهجيات  تطبيق  يخص  فيما  معها  والتنسيق 

والتصنيفات والتعريفات املتعلقة بالعمل اإلحصائي.
تزويد اجلهات احلكومية اإلحتادية اخملتصة بالبيانات واملعلومات   .7
اإلحصائية املطلوبة من اإلمارة وفقاً لقوانني الدولة ومتطلبات 
املنظمات والوكاالت الدولية، بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية في اإلمارة.
واملعايير  والتصنيفات  واملنهجيات  التعريفات  توحيد   .8
املستخدمة في العمل اإلحصائي في اإلمارة مبا يتوافق مع تلك 
املعتمدة لدى املركز واملنسجمة مع أفضل املمارسات الدولية.

املركز  بني  العمل  لعالقة  املنظمة  الفنية  الضوابط  وضع   .9
ومصادر البيانات.

إعداد وتوفير البيانات واملعلومات اإلحصائية الدقيقة ملتخذي   .10
ومجتمع  املستثمرين  إلى  إضافة  احلكومية  واجلهات  القرار 
األعمال واألفراد حسب الضوابط املعتمدة من مجلس اإلدارة.

تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشأت   .11
في اإلمارة.
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إعداد وإصدار الدراسات والتقارير االقتصادية املرتبطة بكافة   .12
جوانب إقتصاد اإلمارة.

والتقارير  والنشرات  السنوي  اإلحصائي  الكتاب  ونشر  إعداد   .13
في  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  ومختلف  الدورية 
اإلستطالعية  والدراسات  اإلحصائية  املسوح  ونتائج  اإلمارة 
البيانات  بسرية  اإلخالل  دون  املتاحة  األساليب  ألحدث  وفقاً 

والضوابط املقررة ووفقاً ألحكام هذا القانون.
باجملال  يتعلق  مبا  والدولي  احمللي  املستوى  على  اإلمارة  متثيل   .14
اإلحصائي وبالتنسيق مع اجلهات احلكومية اإلحتادية اخملتصة.

على  اإلحصائية  واملسوح  والبرامج  املشاريع  في  املشاركة   .15
مستوى الدولة.

تطوير  على  والعمل  اإلحصاء  مجال  في  العاملني  تدريب   .16
األجهزة اإلحصائية لدى مصادر البيانات وتقدمي االستشارات 

الفنية لها.
العمل على نشر الوعي اإلحصائي على مستوى اإلمارة.  .17

العمل  وورش  والندوات  املؤمترات  في  واملشاركة  تنظيم   .18
والبرامج العلمية اإلحصائية داخل وخارج الدولة.

للجهات  الفنية  واملساعدة  اإلحصائية  اإلستشارات  تقدمي   .19
احلكومية في اإلمارة في كل ما يتعلق بالعمل اإلحصائي.

القيام بالدراسات اإلستطالعية وأي دراسات متخصصة أخرى   .20
مبا في ذلك الدراسات حول الظواهر السكانية واإلقتصادية 
على  وغيرها  والصحية  والتعليمية  والبيئية  اإلجتماعية 

مستوى اإلمارة.
مجال  في  العاملة  احلكومية  غير  اجلهات  عمل  تنظيم   .21
وإصدار  اإلمارة،  في  واملتخصصة  اإلستطالعية  الدراسات 

التصاريح الالزمة، وفقاً للقرارات املعتمدة في هذا الشأن.
أي مهام أو إختصاصات أخرى يكلف بها املركز من احلاكم أو   .22

اجمللس التنفيذي.
يجوز للمركز اإلستعانة مبن يراه مناسباً من ذوي اخلبرة واإلختصاص  ب.  

ملعاونته في القيام باملهام املنوطة به مبوجب هذا القانون.
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تصريح إجراء املسوح اإلحصائية
مادة )8( 

مسوح  أية  تنفيذ  حكومية  غير  جهة  أو  فرد  ألي  يجوز  ال  أ - 
على  احلصول  بعد  إال  ميدانية  غير  أو  ميدانية  إحصائية 
التصريح  هذا  إصدار  ويتم  املركز،  من  بذلك  مسبق  تصريح 
التنفيذي في  للشروط واإلجراءات املعتمدة من اجمللس  وفقاً 

هذا الشأن.
مسوح  أية  تنفيذ  اإلمارة  في  حكومية  جهة  ألية  يجوز  ال  ب - 
املركز،  موافقة  على  احلصول  بعد  إال  ميدانية  إحصائية 

والتنسيق مع املركز إذا كانت هذه املسوح غير ميدانية.
دراسات إستطالعية  إجراء  ال يجوز ألية جهة غير حكومية  ج - 
للغير، إال بعد احلصول على تصريح من املركز مبزاولة نشاط 
وفقاً  التصريح  هذا  إصدار  ويتم  اإلستطالعية،  الدراسات 
هذا  في  التنفيذي  اجمللس  من  املعتمدة  واإلجراءات  للشروط 

الشأن.

جملس اإلدارة
مادة )9( 

على  أعضاء  خمسة  من  مكون  إدارة  مجلس  للمركز  يكون  أ . 
اجمللس  من  قرار  بتعيينهم  ويصدر  الرئيس،  فيهم  مبن  األقل 

التنفيذي.
تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد،  ب . 
ويستمر اجمللس بعد إنتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن 

يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو جتديد مدة عضويته.
لرئيس مجلس اإلدارة حتديد البيانات واملعلومات اإلحصائية التي  ج . 
تعرض على أعضاء اجمللس، ودعوة من يراه مناسباً من ذوي اخلبرة 

واإلختصاص حلضور إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
وآلية  إنعقاده  إجراءات  اإلدارة  جمللس  الداخلية  اللوائح  حتدد  د . 
التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان واإلستعانة 

باخلبراء واملتخصصني وغير ذلك من إجراءات.
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تعيني املدير التنفيذي وحتديد إختصاصاته
مادة )10( 

على  بناء  التنفيذي،  اجمللس  من  بقرار  يُعني  تنفيذي  مدير  للمركز  يكون 
توصية من مجلس اإلدارة، ويتولى املهام والصالحيات التالية :

إدارة املركز وتنفيذ سياساته.  .1
للمركز  اإلستراتيجية  واخلطط  العامة  السياسة  إعداد   .2

وبرامجه ومشاريعه، ورفعها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها.
اإلمارة،  في  اإلحصائي  للعمل  اإلستراتيجية  اخلطط  إعداد   .3

ورفعها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها.
املركز  العمل في  الالزمة حلسن سير  واللوائح  النظم  إعداد   .4
تنفيذ  واإلشراف على  اإلدارة إلعتمادها،  إلى مجلس  ورفعها 

هذه النظم واللوائح.
اإلحصائية  اجلهات  مع  والتنسيق  اإلحصائي  العمل  متابعة   .5
لتوفير  الالزمة  اإلجراءات  كافة  وإتخاذ  بالدولة  اخملتصة 
اجلهات  هذه  تطلبها  التي  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات 

وفقاً للقوانني املعمول بها في الدولة.
اخلتامي  وحسابه  للمركز  السنوية  املوازنة  مشروع  إعداد   .6
أو  إلعتمادهما  اإلمارة  في  اخملتصة  اجلهات  إلى  ورفعهما 
اإلدارة  مجلس  موافقة  أخذ  بعد  األصول  حسب  إقرارهما 

عليهما.
إقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعها جمللس اإلدارة إلعتمادها.  .7

اإلمارة  في  اإلحصائي  للعمل  املنظمة  اإلجراءات  إقتراح   .8
ورفعها جمللس اإلدارة إلعتمادها.

اجمللس  إلى  املركز  أنشطة  عن  السنوية  األداء  تقارير  رفع   .9
التنفيذي بعد إعتمادها من مجلس اإلدارة.

اإلشراف على اجلهاز اإلداري للمركز ومتابعة أدائه.  .10
الالزمة  واإلتفاقيات  العقود  وإبرام  الغير  أمام  املركز  متثيل   .11
يحددها  التي  الضوابط  على  بناء  املركز  أهداف  لتحقيق 

مجلس اإلدارة.
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األعداد  لتوفير  الالزمة  التدريبية  والبرامج  اخلطط  إعداد   .12
اإلدارة  جمللس  ورفعها  املؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  الكافية 

إلعتمادها.
أية مهام أخرى يفوضه فيها مجلس اإلدارة.  .13

الدعم اإلداري والفين للمركز
مادة )11(

املهام  ممارسة  في  التنفيذي  املدير  يعاون  إداري  جهاز  للمركز  يكون  أ - 
والصالحيات املنوطة به.

دون اإلخالل مبا ورد في املادة الثالثة من هذا القانون، ومن أجل حتقيق  ب - 
أهداف املركز : 

الدعم  تقدمي  اإلمارة  في  االقتصادية  التنمية  دائرة  تتولى   -1
له  املناسب  املقر  وتوفير  للمركز  املتخصص  والفني  اإلداري 

وكل ما يلزم حسب األصول.
الالزم  الدعم  تقدمي  االمارة  في  احلكومية  اجلهات  تتولى   -2
للمركز والتنسيق مع دائرة التنمية االقتصادية فيما يخص 
كل  صلة  ذات  احلكومية  واألنظمة  السياسات  تطبيق 
حسب إختصاصها ، كما يتولى برنامج الشيخ صقر للتميز 
تطبيق  بهدف  الدائرة  مع  والتنسيق  الدعم  تقدمي  احلكومي 

برنامج اجلودة والتميز في املركز.

تشكيل اجمللس اإلستشاري
مادة )12(

يكون للمركز مجلس إستشاري يتكون من رئيس وعدد من األعضاء  أ . 
واإلحصاء  التخطيط  مجاالت  في  واإلختصاص  اخلبرة  ذوي  من 
قرار  اإلدارة  واخلاص ويصدر مجلس  العام  القطاعني  والدراسات من 

بتشكيله.
للمركز  الالزم  الدعم  وتقدمي  الفنية  املشورة  إبداء  اجمللس  يتولى  ب . 

وتطوير أدائه مبا يساهم في اإلرتقاء بالعمل اإلحصائي في اإلمارة.
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تعاون مصادر البيانات
مادة )13( 

على مصادر البيانات التعاون التام مع املركز ومع اخملولني من قبله إلجراء 
واملتخصصة  اإلستطالعية  والدراسات  اإلحصائية  واملسوح  التعدادات 
واملعلومات  البيانات  توفير كافة  ذلك  في  مبا  أهدافه  لتمكينه من حتقيق 
اإلحصائية املطلوبة وفقاً للمعايير والوسائل التقنية التي يحددها املركز، 
مبا يضمن تدفقها بشكل فعال ودقيق وتسهيل مهمة موظفي املركز في 

التحقق من صحة البيانات واملعلومات اإلحصائية.

الرسوم
مادة )14(

يستوفي املركز مقابل إصدار التصاريح واخلدمات التي يقدمها، الرسوم التي 
يصدر بتحديدها قرار من اجمللس التنفيذي بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة.

املوازنة والسنة املالية للمركز
مادة )15(

أصول  حسب  وسجالته  حساباته  وتنظم  خاصة  موازنة  للمركز  يكون 
ومبادىء احملاسبة احلكومية، وتبدأ السنة املالية للمركز في اليوم األول من 
يناير وتنتهي في اليوم احلادي والثالثني من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ 
السنة املالية األولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في احلادي 

والثالثني من ديسمبر من السنة التالية.

املوارد املالية للمركز
مادة )16(

تتكون املوارد املالية للمركز من :
اإلعتمادات املالية السنوية اخملصصة لها في امليزانية العامة   .1

لإلمارة وفقاً لتوجيهات احلاكم وإقتراح اجمللس التنفيذي.
الرسوم وبدل اخلدمات التي يقدمها املركز.  .2

مع  تتعارض  ال  التي  واملساعدات  واملنح  والتبرعات  الهبات   .3
أهداف املركز ويقبلها مجلس اإلدارة.

أية موارد أخرى يُقرّها اجمللس التنفيذي.  .4
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سرية البيانات اإلحصائية
مادة )17(

احلصول  يتم  التي  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  تعتبر  أ . 
ذلك  في  مبا  إستطالعية  دراسة  أو  إحصاء  أي  نتيجة  عليها 
أي تعداد أو مسح ميداني أو غير ذلك من األعمال اإلحصائية 
سرية، وال يجوز إبالغ أو إطالع أي شخص أو جهة عليها إال من 
قبل املركز بعد احلصول على إذن كتابي من املركز أو بناء على 
لغير  نشرها  يجوز  ال  كما  اخملتصة،  القضائية  اجلهات  طلب 
ضريبي  عبء  لترتيب  إليها  اإلستناد  أو  اإلحصائية  األغراض 
أو إتخاذها دليالً في جرمية أو أساساً ألي تصرف قانوني، ومع 
ذلك يجوز إستخدمها كبينة ضد من أقدم على تزويد املركز 

ببيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة.
يتولى مجلس اإلدارة بناء على إقتراح من املدير التنفيذي وضع  ب . 
البيانات واملعلومات اإلحصائية  الضوابط التي تكفل سرية 
إتخاذ  وله  منها،  أي  إفشاء  عدم   يكفل  مبا  للمركز  املقدمة 

كافة التدابير الالزمة التي تضمن التأكيد على ذلك.
يجب على املركز إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة حلماية البيانات  ج . 
في  وحفظها  جمعها  يتم  أن  على  اإلحصائية،  واملعلومات 
يحدده  ملا  وفقاً  والسالمة،  األمن  شروط  فيها  تتوفر  أماكن 

مجلس اإلدارة من ضوابط بناًء على إقتراح املدير التنفيذي.
إظهار  بعدم  الرسمية  لإلحصاءات  نشره  عند  املركز  يتقيد  د . 
نطاق  يحدد  أن  على  سريتها  على  حفاظاً  فردية  بيانات  أي 

البيانات الفردية قرار من مجلس اإلدارة.
يلتزم العاملون في مجال اإلحصاء والدراسات اإلستطالعية  ه . 
بأي  القيام  عند  اإلمارة  في  حكومية  جهة  وأية  املركز  في 
مسح أو تعداد إحصائي بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو 

نشر أي معلومات أو بيانات فردية.
يتعني اإلفصاح والكشف عن البيانات واملعلومات اإلحصائية  و . 

إذا كان ذلك تنفيذاً ألمر قضائي أو حكم.
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العقوبات
مادة )18(

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر :
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ) 150,000(   .1

مئة وخمسني الف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من :

أو  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  بسرية  أخل  أو  أفشى  أ . 
تقارير  أفشى  أو  له  مخصصة  هي  ما  غير  في  إستخدمها 
سرية أو قام بأي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو 

طبع أو نشر أي منها دون مسوغ قانوني.
كل من انتحل صفة موظفي املركز أو صفة أي مكلف مبهمة  ب . 
تتعلق بالتعداد أو املسح اإلحصائي أو الدراسات اإلستطالعية.

كل من تعّمد تعطيل أعمال التعداد أو املسح اإلحصائي أو  ج . 
الدراسات اإلستطالعية.

كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة أليٍّ من املكلفني بإجراء  د . 
التعداد أو املسح اإلحصائي أو الدراسات اإلستطالعية.

معلومات  أو  بيانات  على  باحلصول  شرع  أو  حصل  من  كل  ه . 
من  أو  املركز  موظفي  من  أي  طريق  عن  سرّية  إحصائية 
أو  التغرير  أو  التهديد  أو  الغش  أو قيودها بطريقة  سجالتها 

بأّي وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات املعمول بها.
كل من تعّمد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو  و . 
نتائج تقارير أو دراسات إستطالعية غير صحيحة وهو عالم 

بذلك.
قام باجراء املسوح اإلحصائية بدون تصريح من املركز. ز . 

عن  تقل  ال  وبغرامة  أشهر  ستة  عن  تقل  ال  مدة  باحلبس  يعاقب   .2
)50,000( خمسني ألف درهم وال تزيد على )150,000( مئة وخمسني 

ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من :
تسبب بإهماله في وقوع اجلرمية بالبند )1( أعاله سواء أكان  أ - 
إتخاذ  عدم  أو  الواجبة  السرية  كفالة  في  بالتقصير  ذلك 

إجراءات احليطة واحلذر.
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إمتنع عن تقدمي البيانات املطلوبة واملتعلقة بأعمال التعداد  ب - 
أو اإلحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة ، ويعتبر في حكم 
املوعد  خالل  املطلوبة  البيانات  يقدم  لم  من  كل  املمتنع 
احملدد، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع، ويعد مصدر 
البيانات ممتنعاً عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم 
إخطاره  تاريخ  من  يوما   30 خالل  املطلوبة  البيانات  بتقدمي 
بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرأ مشروعاً حال 
دون تقدميه لهذه البيانات، ويستثنى  من ذلك أعمال التعداد 
قرار  مبوجب  فيها  البيانات  تقدمي  مواعيد  حتديد  يتم  التي 
يصدره مجلس التنفيذي في هذا الشأن بناًء على إقتراح من 

مجلس اإلدارة.

الواردة في هذه املادة كل من عاود  يعاقب باحلد األقصى للعقوبات   .3
إرتكاب أحد األفعال املذكورة في هذه املادة.

اإلستعانة باجلهات احلكومية
مادة )19(

يكون للمركز في سبيل القيام باملهام والصالحيات املنوطة به مبوجب هذا 
القانون والقرارات الصادرة مبوجبه اإلستعانة باجلهات احلكومية في اإلمارة، 
ما  واملساعدة متى  العون  تقدمي  اجلهات  وعلى هذه  الشرطة،  ذلك  في  مبا 

طلب منها ذلك.

تطبيق قانون املوارد البشرية
مادة )20(

يخضع موظفو املركز لقانون املوارد البشرية حلكومة رأس اخليمة رقم )1( 
لسنة 2013.
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الضبطية القضائية
مادة )21(

تكون ملوظفي املركز الذين يصدر بتسميتهم قرار، وفقاً للقوانني املعمول 
الضبط  التنفيذي، صفة مأموري  املدير  توصية  وبناء على  اإلمارة  بها في 
القضائي في إثبات األفعال التي تقع باخملالفة ألحكام هذا القانون والقرارات 
الصادرة مبوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك حترير محاضر الضبط الالزمة 

في هذا الشان.

إصدار الالئحة التنفيذية
مادة )22(

لتنفيذ  التنفيذية  الالئحة  إصدار  مهمة  لإلمارة  التنفيذي  اجمللس  يتولى 
أحكام هذا القانون.

اإللغاءات
مادة )23(

يلغى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن مركز رأس اخليمة لإلحصاء، كما 
يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النشر والسريان
مادة )24(

يسري هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2016 م  
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قانون رقم 3 لسنة 2016
بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 فى شأن حمكمة التمييز 

رأس اخليمة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم إمارة رأس اخليمة

بعد االطالع على دستور اإلمارات العربية املتحدة.
املدنية  اإلجراءات  شأن  في   1992 لسنة   11 رقم  االحتادي  القانون  على  و 

وتعديالته.
اجلزائية  اإلجراءات  شأن  في   1992 لسنة   35 رقم  االحتادي  القانون  على  و 

وتعديالته.
و على القانون احمللى رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة متييز رأس اخليمة.

و على القانون احمللى رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء دائرة النيابة العامة 
وتعديالته.

وعلى القانون احمللى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن  تنظيم القضاء وتعديالته.
و بناًء على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس مجلس القضاء.

فقد أصدرنا القانون اآلتي :

املادة ) 1 (
املدنية،  اإلجراءات  شأن  فى   1992 لسنة   11 رقم  االحتادي  القانون  ينفذ 
أمام  اجلزائية  اإلجراءات  شأن  فى   1992 لسنة   35 رقم  االحتادي  والقانون 

محكمة متييز رأس اخليمة.

املادة ) 2 (
لسنة   5 رقم  احمللى  القانون  في  وردت  أينما  بالتمييز  الطعن  عبارة  تعني 
القانونني  في  الوارد  بالنقض  الطعن  القضاء  تنظيم  شأن  فى   2012

االحتاديني املشار إليهما في املادة السابقة.
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املادة ) 3 (
بني  االختصاص  تنازع  في  بالفصل  اخليمة  رأس  متييز  محكمة  تختص 
تقدمي  ويكون  باإلمارة  القضائية  الهيئات  بني  و  بينها  أو  اإلمارة  محاكم 
طلب تعيني احملكمة اخملتصة والفصل فيه وفقاً للنصوص الواردة في قانون 

اإلجراءات اجلزائية.

مادة ) 4 (
للنائب العام باإلمارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن مباشرة 
االختصاصات الواردة بنص املادة 174 من قانون اإلجراءات املدنية واملادة 256 

من قانون اإلجراءات اجلزائية.

مادة ) 5 (
يلغى قانون محكمة متييز رأس اخليمة رقم 4 لسنة 2006.

مادة ) 6 (
هذا  تنفيذ  اخليمة  رأس  إمارة  في  املعنية  والسلطات  اجلهات  على جميع 

القانون.

مادة ) 7 (
يعمل بهذا القانون إعتباراَ من تاريخ صدوره و ينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم احلادي والعشرون من شهر أغسطس لسنة 2016 م  

 



- 28 -

قانون رقم 4 لسنة 2016
بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية االقتصادية

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون االحتادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري.

و على القانون االحتادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة.
و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في 

املعامالت التجارية.
و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.

و على القانون االحتادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العالمات التجارية.
و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون املعامالت 

التجارية.
و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن احلرف البسيطة.

واحلقوق  املؤلف  بشأن حقوق   2002 لسنة   7 رقم  االحتادي  القانون  على  و 
اجملاورة.

و على القانون االحتادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية امللكية 
الصناعية لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

والتجارة  املعامالت  بشأن   2006 لسنة   1 رقم  االحتادي  القانون  على  و 
اإللكترونية.

و على القانون االحتادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية املستهلك.
و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم املنافسة.

أحكام  بعض  تعديل  بشأن   2014 لسنة   9 رقم  االحتادي  القانون  على  و 
غسل  جرائم  مكافحة  شأن  في   2002 لسنة   4 رقم  االحتادي  القانون 

األموال.
و على القانون االحتادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

الهيئة  إنشاء  بشأن   2015 لسنة   6 رقم  احتادي  بقانون  املرسوم  على  و 
االحتادية للتنافسية واإلحصاء.

و على القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن التستر التجاري.
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و على قانون العمليات التشغيلية وأنشطة شركات املنطقة احلرة برأس 
اخليمة لسنة 2004.

و على قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديالته.
و على القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية 

برأس اخليمة وتعديالته.
و على القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم املكاتب العقارية.
و على القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية االقتصادية.

رأس  إمارة  في  تنفيذي  بشأن مجلس   2012 لسنة   7 رقم  القانون  على  و 
اخليمة.

و على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية.
و على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة جتارة وصناعة رأس 

اخليمة.
و على القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس اخليمة لإلحصاء 

والدراسات.
و على املرسوم األميري رقم 31  لسنة 2003  بشأن إنشاء مكتب االستثمار 

والتطوير في حكومة رأس اخليمة.
و على املرسوم األميري رقم 2 لسنة 2005  بشأن تأسيس هيئة رأس اخليمة 

لالستثمار.
و على املرسوم األميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس اخليمة 

للتنافسية.
و على املرسوم األميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديالته اخلاص بالرقابة على 

عضوية مجالس إدارات الشركات املساهمة.
وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

أصدرنا القانون التالي :

مادة ) 1 (
األهداف  حيث  من  االقتصادية  التنمية  دائرة  وتنظيم  هيكلة  يعاد 
واالختصاصات والهيكل التنظيمي واملوارد املالية على النحو الوارد تفصيالً 

في هذا القانون.
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مادة ) 2 (
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل 
منها، ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:

:  دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة  
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم	 
:  اجمللس التنفيذي بإمارة رأس اخليمة. اجمللس  

:  دائرة التنمية االقتصادية في إمارة رأس اخليمة. الدائرة	 
:  رئيس دائرة التنمية االقتصادية. الرئيس  

:  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير	 
أو مهني  أو حرفي  أو صناعي  أي نشاط جتاري    : النشاط االقتصادي 
آخر  اقتصادي  نشاط  أي  أو  خدمي  أو  زراعي  أو     
مبوجب  مبزاولته  مسموح  الربح  لتحقيق  يهدف     

التشريعات املعمول بها في الدولة أو اإلمارة.    
ضمن  يقع  احتادية  أو  محلية  جهة  أي   : اجلهات املختصة 
السارية  التشريعات  مبوجب  اختصاصاتها     

تنظيم ومراقبة نشاط   اقتصادي أو أكثر.    
الدائرة  تسمح  مبوجبه  الذي  املستند  هو   : الرتخيص	 
لشخص طبيعي أو معنوي مبزاولة نشاط معني.    

مبزاولة  لها  مرخص  مؤسسة  أو  شركة  أي    : املنشأة  
النشاط االقتصادي في اإلمارة.    

:  مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى  التصريح التجاري 
املنشاة ملزاولة النشاط التسويقي.    

لتسويق  املنشأة  به  تقوم  الذي  النشاط   : النشاط التسويقي 
اإلعالنات  طريق  عن  وخدماتها  منتجاتها     
التصفية  عروض  أو  اإلعالنية  اللوحات  التجارية     
املعارض أو  الترويجية  احلمالت  أو  التنزيالت  أو     
واملؤمترات وغيرها من األنشطة التسويقية األخرى.    
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وآليات  والتسهيالت  اخلدمات  من  مجموعة   : حاضنات االعمال 
املساندة في اجملاالت الفنية واإلدارية واالستشارية     
محدودة  زمنية  لفترة  مختصة  جهة  تقدمها     
بهدف تشجيع إقامة وتطوير املشاريع الصغيرة     

واملتوسطة.    

مادة ) 3 (
أهداف الدائرة 

هذا  مبوجب  لها  اخملولة  اإلختصاصات  مباشرة  خالل  من  الدائرة  تسعى 
القانون إلى حتقيق األهداف التالية :

في  املستدامة  االقتصادية  التنمية  معدالت  ورفع  حتقيق   .1
تبني  خالل  من  االقتصادية  قطاعاتها  مختلف  وفي  اإلمارة 

مبادئ اقتصاد املعرفة. 
واإلدارية  االقتصادية  املمارسات  أفضل  وتبني  دراسة   .2
األنشطة  مزاولة  في  وعاملياً  وأقليمياً  محلياً  املستخدمة 
االقتصادية، واالستعانة بأحدث التقنيات واألساليب احلديثة 
اخلطط  ووضع   ، االقتصادية  والبيانات  املعلومات  جمع  في 
القومية لضمان اإلستغالل األمثل للموارد واالمكانيات املالية 
املوارد  متنوع  اقتصاد  وحتقيق  اإلمارة  في  املتوافرة  والبشرية 

والعائدات.
واخلارجي  احمللي  املستويني  على  لإلمارة  االقتصادي  الترويج   .3
والبيانات  املتطورة  االقتصادية  البيئة  بتوفير  واالهتمام 
التكنولوجيا  استخدام  وفرص  الصحيحة،  واملعلومات 

احلديثة ملعرفة كافة فرص االستثمار املتوفرة في اإلمارة.
تنظيم قطاعات األعمال واألنشطة االقتصادية في اإلمارة .  .4

حتقيق ورفع معدالت رضا الفئات ذات الصلة من املتعاملني من   .5
وتعزيز مساهماتها في خدمة اجملتمع  خالل تطوير خدماتها 
وتقوية عالقاتها مع الشركاء واملوردين ، والتنسيق مع مختلف 
اجلهات العامة واخلاصة في اإلمارة إلستيفاء متطلبات مزاولة 

االنشطة االقتصادية في االمارة بسهولة ويسر.
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ورفع  تعزيز  خالل  من  لإلمارة  التنافسية  بامليزة  االرتقاء   .6
 ، االقتصادي  للقطاع  املالية  والفاعلية  الكفاءة  معدالت 
وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع من أجل املساهمة 

في تنميته وتطويره. 
وممارسة  إدارة  في  احلوكمة  ونشاطات  معايير  تطبيق   .7

صالحياتها في كافة االمور التنظيمية واملالية وغيرها.
باإلمارة  األعمال  ومجتمع  اجلمهور  لدى  الوعي  مستوى  رفع   .8
كافة  مجريات  عن  الكافية  والبيانات  باملعلومات  وتزويدهم 
طريق  عن  وخارجها  اإلمارة  في  االقتصادية  والقرارات  األمور 

االستفادة من أحدث  األساليب التكنولوجية واإللكترونية. 

مادة ) 4 (
اختصاصات الدائرة

مشروعات  بإعداد  اخملتصة  اجلهات  مع  وبالتنسيق  القيام   .1
التشريعات املنظمة لألنشطة االقتصادية في اإلمارة واقتراح 
األوامر  إصدار  و  آلخر،  وقت  من  عليها  املطلوبة  التعديالت 
األنشطة  مزاولة  تنظيم  بشأن  اإلدارية  والقرارات  احمللية 
واإلمكانيات  للموارد  األمثل  االستغالل  بغرض  االقتصادية 

املتوافرة  لتحسني أداء القطاعات االقتصادية اخملتلفة. 
إجراء الدراسات املتعلقة بالنشاط التجاري.  .2

توفير قاعدة بيانات مرجعية وحتديثها بصفة دورية وحفظها   .3
املتعلقة  والبحوث  الدراسات  إعداد  في  منها  لالستفادة 
باألنشطة االقتصادية في اإلمارة، وإعداد الكتيبات والنشرات 
التعريفية واإلصدارات الدورية املعنية بالنشاطات االقتصادية 
في اإلمارة وتوفيرها للجهات اخملتصة وللباحثني واملستثمرين. 
االقتصادية  واملتغيرات  املؤشرات  حول  بيانات  قاعدة  إعداد   .4
العاملية واإلقليمية واحمللية والقيام بتحليلها ووضع التنبؤات 

بشأن آثارها على اقتصاد اإلمارة.
املنشآت  تواجه  التي  للمشكالت  احللول  إليجاد  السعي   .5
االقتصادية ألعمالها باإلمارة بغرض رفع كفاءة وجودة أدائها، 
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والتنسيق مع اجلهات اخملتصة بشأن إعداد الكوادر االقتصادية 
املؤهلة إلدارة النشاطات االقتصادية املتنوعة بنجاح.

وتزويدهم  املواطنني  األعمال  رجال  تأهيل  في  املساهمة   .6
وزيادتها  استثماراتهم  لتنويع  االقتصادية  واخلبرات  باملعارف 
كّماً ونوعاً وتشجيعهم للمشاركة بفعالية في مشروعات 

اقتصادية وتنموية في اإلمارة.
العمل على نشر الوعي االقتصادي في مجتمع اإلمارة احمللي   .7
واملمارسات  التجاري  الغش  حملاربة  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
غير القانونية في أسواق اإلمارة بغية رفع درجة الثقة واألمان 

التجاري لدى املستثمرين واملستهلكني.
االستثمار  مزايا  ترويج  بشأن  اخملتصة  اجلهات  مع   التنسيق   .8
للمشروعات  واملمولني  املستثمرين  واستقطاب  باإلمارة، 
والبنية  التنمية  ومشروعات  االستراتيجية  االقتصادية 

التحتية خلدمة أهداف التنمية الشاملة واملستدامة.
السياسات  على  اإليجابي  التأثير  ذات  املبادرات  ودعم  تبني   .9

االقتصادية في اإلمارة.
االقتصادية  واملؤمترات  الندوات  في  املشاركة  أو  و/  التعاقد   .10
الندوات  في  الدولة  متثل  التي  االقتصادية  والوفود  احمللية 

واملؤمترات واملعارض الدولية.
التعاون مع الوزارات والهيئات االحتادية إلنفاذ وحسن تطبيق   .11
القوانني والتشريعات االحتادية ذات الصلة بنشاط الدائرة في 

اإلمارة .
متثيل اإلمارة في اللجان االقتصادية والصناعية التي تشكل   .12
على مستوى الدولة بالتنسيق والتعاون مع اجلهات اخملتصة 
لدراسة مشروعات القوانني االحتادية ذات الطابع االقتصادي 

والسعي نحو تطويرها.
إعداد قاعدة بيانات بشأن املؤشرات الكلية للخطط الطويلة   .13
أهداف  من  عليه  تشتمل  مبا  األجل  والقصيرة  واملتوسطة 
مع  ينسجم  مبا  اخملتصة  اجلهات  مع  بالتعاون  وسياسات 

استراتيجيات وتوجهات اإلمارة نحو املستقبل.
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املنظمات  نشاط  ومتابعة  االقتصادية  االتفاقيات  عقد   .14
االقتصادية الدولية واإلقليمية وبالتنسيق مع اجلهات املعنية.

واقتراح  اخلاص  القطاع  دور  لتفعيل  الالزمة  الدراسات  إعداد   .15
وتنميته  بتطويره  اخلاصة  واالستراتيجيات  السياسات 

بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة. 
اقتراح السياسات الكفيلة بحماية املنافسة ومنع االحتكار   .16
في املمارسات االقتصادية في اإلمارة وتنفيذ تلك السياسات 

بعد اعتمادها من اجمللس التنفيذي.
في  اخملتصة  احمللية  للسلطة  املقررة  الصالحيات  ممارسة   .17
االحتادية  والتشريعات  القوانني  في  عليها  املنصوص  اإلمارة 
اخملتلفة  والتجارية  االقتصادية  املنظمة للشركات وللشئون 
تتولى  اخلصوص  وجه  وعلى  االحتادية،  اجلهات  مع  بالتنسيق 
الدائرة ممارسة صالحيات السلطة اخملتصة في القيام باملهام 

واملسؤوليات التالية: 
الصناعي  والسجل  التجاري  السجل  وحفظ  إعداد   -
والسجالت املماثلة األخرى في اإلمارة و تنظيم األسماء 

التجارية.  
حماية حقوق امللكية التجارية والصناعية )العالمات   -
والفكرية  األدبية  واحلقوق  االختراع  وبراءات  التجارية 

وفقاً للقواعد واألسس املعمول بها في الدولة.
والبت  املصانع  بإنشاء  املبدئية  املوافقات  إصدار   -
جدواها  ضوء  في  اإلمارة  في  توسعتها  طلبات  في 

االقتصادية.
إصدار املوافقات املبدئية لتأسيس شركات املساهمة   -
ألعمالها  مزاولتها  ومراقبة  باإلمارة  واخلاصة  العامة 
وفقاً للقانون، وإصدار املوافقة على مشاركة حكومة 
واملشاريع  العامة  املساهمة  شركات  في  اإلمارة 
اإلمنائية االستراتيجية، ومتثيلها في الشركات العامة 
االستثمار  مكتب  مع  بالتنسيق  املذكورة  واملشاريع 

والتطوير .
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واملنشآت  واملؤسسات  للشركات  التراخيص  إصدار   -
الفردية التي تخضع إلختصاص الدائرة وفقاً للقوانني 
التصاريح  وإصدار  اإلمارة  أو  الدولة  في  بها  املعمول 
احمللية  التجارية  واألسواق  املعارض  بتنظيم  اخلاصة 
وإصدار التصاريح إلقامة احلمالت الترويجية للبضائع 
األنشطة  وكافة  اخلاصة  والعروض  واملنتجات 

اإلقتصادية في اإلمارة. 
إصدار املوافقات لعرض البضائع واملنتجات في املعارض   -

واألسواق.
لعضوية  املرشحني  أسماء  على  املوافقة  إصدار   -
واخلاصة  العامة  املساهمة  الشركات  إدارات  مجالس 
مبحاضر  سجل  إعداد  وكذا  املعتمدة  للمعايير  وفقاً 
اجلمعيات العمومية اخلاصة بتلك الشركات مع ضرورة 
متثيل الدائرة في جمعياتها العمومية دون أن يكون لها 
صوت معدود وذلك لإلشراف والتأكد من مدى إلتزامها 

بالقوانني واللوائح. 
واملؤسسات  الشركات  كافة  على  واإلشراف  الرقابة   -
العاملة داخل اإلمارة عدا ما استثنى بنص خاص وفقاً 

للقوانني والنظم املعمول بها.
التزام  وضع اإلجراءات والضوابط الالزمة للتحقق من   -
اخلاصة  التشريعات  كافة  أحكام  بتطبيق  املنشآت 

مبواجهة غسل األموال.
واملقاييس  للمواصفات  اإلمارات  هيئة  مع  التنسيق   -
ومتابعة ومراقبة واعتماد تطبيق املواصفات القياسية 
األنشطة  في  واملقاييس  واألطوال  باألوزان  املتعلقة 

اخملتلفة باإلمارة.

التراخيص  منح  لتنظيم  الالزمة  والضوابط  القواعد  وضع   .18
الالزمة ملزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة، وحتديد بيانات 
فيها  الواردة  البيانات  تعديل  وكيفية  التراخيص  هذه  ومدد 
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اجلهات  مع  وبالتنسيق  السارية  التشريعات  إطار  في  وذلك 
اخملتصة.

التنسيق مع اجلهات ذات الصلة لوضع قواعد وضوابط منح   .19
بعض الرخص التجارية والصناعية مع اجلهات اخملتصة. 

حتديد وتصنيف األنشطة االقتصادية التي يجوز مزاولتها في   .20
اإلمارة واألنشطة املتجانسة وفقاً ألحدث األنظمة املتعارف 
عليها دوليا والعمل على تطويرها وحتديثها بشكل دوري وفقاً 

حلاجات النشاط االقتصادي ومتطلبات التنمية االقتصادية.
لألنشطة  واملؤقتة  الدائمة  التجارية  التصاريح  إصدار   .21
التسويقية وفقاً لالشتراطات والضوابط املعتمدة لديها في 

هذا الشأن.
وفقاً  االقتصادية  املنشآت  عمل  مواعيد  وحتديد  تنظيم   .22

للضوابط املعتمدة لديها في هذا الشأن.
واحمللية  االحتادية  الدوائر  اإللكتروني مع  الربط  وتفعيل  تعزيز   .23
بالرخص  املتعلقة  الشهادات  إصدار  بشأن  اخملتصة  واجلهات 
والشركات  األفراد  يحتاجها  التي  والتصاريح  التجارية 

واملؤسسات إلجناز معامالتهم اليومية.
على  اخملتصة  اجلهات  مع  بالتنسيق  والتفتيش  الرقابة   .24
والرقابة  التجاري  الغش  ومكافحة  الفكرية  امللكية  حقوق 
التجارية  وإدارة عمليات احلماية  القياس  وأدوات  املوازين  على 

وحماية املستهلك واملنافسة ومنع االحتكار في اإلمارة. 
الرقابة والتفتيش على املنشآت املرخص لها باإلمارة ملزاولة   .25
األنشطة االقتصادية للتأكد من التزامها بشروط الترخيص 

املمنوح لها.
أو من خالل حاضنات  منازلهم  للمواطنني في  إصدار رخص   .26
تشجيعاً  االقتصادية  األنشطة  بعض  ملمارسة  األعمال 

وحتفيزاً لهم على ممارسة العمل التجاري .
اعداد جدول الرسوم والغرامات وإجراء التعديالت الالزمة في   .27
محل  األنشطة  جدية  يضمن  ومبا  السوق  احتياجات  ضوء 
الترخيص وفعاليتها واعتماده من صاحب السمو احلاكم أو 
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رئيس اجمللس التنفيذي. 
إعفاء بعض األنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها وفقاً   .28

ملتطلبات السوق واحتياجاته.
تنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق احلسابات.  .29

املشاركة في تقدمي التصورات واالقتراحات اخلاصة باستيعاب   .30
القوى العاملة املواطنة في سوق العمل مبا في ذلك متطلبات 

اإلعداد والتدريب والتأهيل.
وصيانته  تشغيله  على  واإلشراف  املوحد  السجل  إعداد   .31

وتطويره بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة. 
ترخيص املكاتب العقارية وتنظيم عملها مبا ال يتعارض مع   .32

القوانني واملراسيم باإلمارة.
اإللكتروني  للدليل  والصيانة  واملتابعة  والتطوير  التنظيم   .33

اخلاص باألنشطة االقتصادية في اإلمارة.
املواقع  عبر  التجارية  املعامالت  تراخيص  وإصدار  تنظيم   .34
اإللكترونية في اإلمارة بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم 

االتصاالت.
أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من احلاكم أو رئيس   .35

اجمللس التنفيذي.

مادة ) 5 (
التعديل يف اهليكل التنظيمي

أخذ  بعد  للدائرة  التنظيمي  الهيكل  في  تعديالت  إجراء  العام  للمدير 
موافقة الرئيس وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل.

مادة ) 6 (
رئيس الدائرة

يكون الرئيس على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة ويعني مبوجب مرسوم 
أميري ويكون هو املسؤول األعلى أمام احلاكم عن وضع سياسات وخطط 
الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها ملهامها املسندة إليها مبوجب أحكام 
هذا القانون، ويحق للرئيس إصدار القرارات واألوامر واللوائح الداخلية الالزمة 
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الختصاصاتها،  وتأديتها  اليومية  أعمالها  بتصريف  الدائرة  قيام  لضمان 
القرارات  تتعارض  أال  القانون، بشرط  هذا  في  الواردة  وحتقيقها ألغراضها 
القوانني  من  أياً  أو  القانون  هذا  أحكام  مع  املذكورة   واللوائح  واألوامر 
واملراسيم السارية في الدولة أو اإلمارة ويتولى على وجه اخلصوص ما يلي: 

وأولويات  القصيرة األمد  العمل االستراتيجية  اعتماد خطة   .1
إجنازها لتحقيق أهداف الدائرة.

إقرار امليزانية العامة للدائرة وحساباتها اخلتامية.  .2
اقتراح مشروعات القوانني واملراسيم األميرية واللوائح الالزمة   .3

لتحقيق أهداف الدائرة متهيداً إلقرارها من سمو احلاكم.
واالستعانة  الدائرة  موظفي  من  اخملتلفة  اللجان  تشكيل   .4
مهام  لتنفيذ  الدائرة  خارج  من  ومستشارين  بخبراء 
االستراتيجية  الدائرة   أهداف  لتحقيق  الزمة  واختصاصات 

اللوجستية والرقابية.
إصدار اللوائح املالية واإلدارية لتنظيم سير العمل بالدائرة.  .5

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدائرة.  .6
عام  كل  نهاية  في  الدائرة  إلجنازات  السنوي  التقرير  إعداد   .7

ويعرض على سمو احلاكم ورئيس اجمللس التنفيذي.
الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  ومقابل  الرسوم  جدول  إعداد   .8

والغرامات.
من  املتعاملني  جلمهور  واإلعفاءات  للحوافز  نظام  إعداد   .9
أو  بأعمال  يقومون  ممن  وغيرهم  والرخص  الشركات  أصحاب 
مشروعات من شأنها النهوض باملستوى االقتصادي لإلمارة 

إلعتمادها من احلاكم أو رئيس اجمللس التنفيذي.
املوافقة بعد املراجعة املالية والقانونية على املشاريع والعقود   .10
واالتفاقيات التي تقرر حقوق للدائرة أو ترتب التزامات عليها 

وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للدائرة.
وإعداد أية تقارير أو بيانات أو توضيحات أخرى يكلف بها من   .11

سمو احلاكم أو رئيس اجمللس التنفيذي.
ما يسند له من  سمو احلاكم من تكليفات ومهام أخرى.  .12
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مادة ) 7 (
املدير العام

يكون للدائرة املدير العام يعني مبوجب مرسوم أميري وهو املوظف التنفيذي 
واملالية  والفنية  اإلدارية  شؤونها  عن  الرئيس  أمام  واملسئول  فيها،  األول 
اليومية وتنفيذ مهامها مبوجب أحكام هذا القانون وعلى وجه اخلصوص 

يباشر االختصاصات التالية:

متضمناً  للدائرة  التنظيمي  الهيكل  مشروع  إعداد   .1
واللجان  الفرعية  والوحدات  واألقسام  اإلدارات  اختصاصات 
التي تتكون منها الدائرة وفقا لنظام احلوكمة التي تضطلع 
والرقابية  واإلدارية  املالية  شئونها  كافة  في  الدائرة  به 
ومشروعات اللوائح والنظم اإلدارية فيها ورفعها إلى الرئيس 

لالعتماد.
الطويلة  للدائرة  االستراتيجية  اخلطط  مشروع  إعداد   .2

واملتوسطة والقصيرة األمد ورفعها للرئيس إلقرارها.
إجراءات  بتنظيم  اخلاصة  الداخلية  اإلدارية  القرارات  إصدار    .3

العمل في اإلدارات واألقسام اخملتلفة في الدائرة.
إقتراح اللوائح والقرارات املتعلقة بتنظيم العمل في النواحي   .4

اإلدارية واملالية والفنية بالدائرة.
5.  تشكيل اللجان والفرق الالزمة للمتابعة واإلشراف والتدقيق 
في  والنزاهة  الشفافية  حتقيق  يكفل  مبا  واخلارجي  الداخلي 

تصرفات الدائرة الداخلية وفي عالقاتها باجملتمع اخلارجي.
التي  الدائرة  في  باملوظفني  اخلاصة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ    .6
تكفل حتسني بيئة عملهم و حتفيزهم على العمل واالبتكار 

وحتقيق السعادة لهم.
تعيني موظفي الدائرة وفقاً ألنظمة املوارد البشرية املعمول   .7

بها في حكومة اإلمارة واإلشراف عليهم إدارياً وفنياً.
اإلشراف على املدراء التنفيذيني في وضع اخلطط التشغيلية   .8
لإلدارات واألقسام التابعة للدائرة وتوقيع االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم الالزمة لذلك.
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وتشكيل  الدائرة  مع  املتعاملني  شكاوى  حل  على  القيام   .9
الالزمة لذلك مبا يساهم في حتسني وجودة اخلدمات  اللجان 

املقدمة من الدائرة.
جلنة  من  بها  قرار  صدور  بعد  اإلداري  اجلزاء  واعتماد  توقيع   .10

التظلمات وفقاً لقانون املوارد البشرية. 
اعتماد البرامج التدريبية الالزمة لتوفير األعداد الكافية من   .11

الكوادر املؤهلة.
إعداد مشروع املوازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها بعد   .12

اعتمادها من الرئيس.
يرفع  املالية  وبياناتها  الدائرة  أعمال  عن  سنوي  تقرير  إعداد   .13

للرئيس لالعتماد.
التي  اخلدمات  عن  واإلعفاءات  والغرامات  الرسوم  اقتراح   .14

تقدمها الدائرة ورفعها للرئيس.
حدود  في  الدائرة  باسم  املصرفية  احلسابات  وتشغيل  فتح   .15
لألنظمة  الدائرة ووفقاً  الرئيس  الصالحيات املمنوحة له من 

املالية املطبقة في اإلمارة.
إصدار أوامر الصرف في حدود امليزانية اإلدارية املسموح بها   .16

ويحق له تفويض نائبه في ذلك.
وغير  احلكومية  اجلهات  ولدى  الغير  أمام  الدائرة  متثيل   .17
الالزمة  واالتفاقيات  العقود  وإبرام  والقضاء  احلكومية 
التي  للصالحيات  وفقاً  الدائرة  ومهام  أهداف  لتحقيق 

يفوضه فيها الرئيس.
تعقد  التي  واملؤمترات  الندوات  في  املشاركة  على  املوافقة   .18

داخلياً أو خارجياً باسم الدائرة.
إصدار املوافقات الالزمة للرعايات مبا يكفل مساهمة الدائرة   .19

في تنمية اجملتمع احمللي.
للمدير العام أن يفوض أياً من موظفي الدائرة لتمثيلها أمام   .20
أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أمام القضاء أو للقيام 
 4 رقم  القانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع  محددة  مهام  بأي 

بشأن دعاوي احلكومة لسنة 2012.
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أمام  لتمثيله  مناسباً  يراه  من  إنابة  أو  توكيل  العام  للمدير   .21
اجلهات األخرى.

قبل  من  بها  تكليفه  يتم  أخرى  صالحيات  أو  مهام  أي   .22
الرئيس.

مادة ) 8 (
اخلرباء واملستشارون 

املوارد  قانون  بشأن   2013 لسنة   1 رقم  القانون  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 
البشرية إلمارة رأس اخليمة، يجوز للمدير العام ترشيح من يلزم من اخلبراء 
و املستشارين واملدققني في اجملال اإلداري أو املالي أو االقتصادي أو غيرها من 

اإلختصاصات على أن يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

مادة ) 9 (
جلنة شكاوي وتظلمات املتعاملني 

األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  تتكون  جلنة  العام  املدير  من  بقرار  يشكل 
في  النظر  تتولى  قانوني  أحدهم  يكون  أن  على  العام  مدير  يختارهم 
التظلمات التي تقدم لها وفقاً للقوانني املعمول بها، وعلى اللجنة البت 
في هذه التظلمات خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ إحالة التظلم 
إليها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية األعضاء و في حالة تساوي األصوات 
يرجح اجلانب الذي فيه رئيس اللجنة ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن 

نهائياً.

مادة ) 10 (
تظلمات وشكاوي املتعاملني

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات املتخذة 
وللمدير  بالقرار  علمه  تاريخ  من  يوما   )30( خالل  وذلك  الدائرة  من  بحقه 
اللجنة  إلى  التظلم  يحيل  أن  التظلم  أسباب  إزالة  تعذر  العام في حالة 

املنصوص عليها في املادة رقم 9 من هذا القانون للبت فيه.
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مادة ) 11 (
تنفيذ املشاريع

للدائرة أن متنح  أية دائرة من الدوائر احلكومية احمللية مسؤولية تنفيذ أي 
بواسطة  تنفذ مشاريعها  أن  و/أو  منه  أي جزء  أو  مشروع من مشاريعها 

مؤسسات وشركات القطاع اخلاص أو غيرهم. 

مادة ) 12 (
املؤسسات واملراكز التابعة للدائرة

متارس  متخصصة  ومراكز  مؤسسات  الدائرة  يتبع  أن  يجوز   .1
اخلدمات  وتطوير  بتقدمي  املتعلقة  اجملاالت  في  أعمالها 
من  مبوجب مرسوم  منها  وتنشأ كل  اإلمارة  في  االقتصادية 
موافقة  أخذ  بعد  العام  املدير  من  اقتراح  على  بناء  احلاكم 
أو  للحاكم  ورفعها  التنفيذي  اجمللس  على  والعرض  الرئيس 

ولي العهد العتمادها.
في  العمل  ومتطلبات  الحتياجاتها  وفقاً  للدائرة  يجوز   .2
وأغراض  أهداف  حتديث  إعادة  اقتراح  لها  التابعة  املؤسسات 
أو دمجها بعد العرض على اجمللس  أو حلها  تلك املؤسسات 

التنفيذي وصدور قرار من احلاكم.
تلتزم املؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ اخلطط والسياسات   .3
املعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها واإلحصاءات 
للقرارات  وفقاً  العام  للمدير  لديها  تتوافر  التي  واملعلومات 

التنظيمية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن.

مادة ) 13 (
موظفو الدائرة

يخضع املدير العام، وكافة موظفي الدائرة لقانون املوارد البشرية لإلمارة، 
وال يكون تعيني أو عزل أي موظف من املوظفني القياديني في الدائرة نافذاً 

إال بعد اعتماد الرئيس.
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مادة ) 14 (
املوارد املالية للدائرة

تتكون املوارد املالية للدائرة مما يلي:

األموال اخملصصة للدائرة في املوازنة السنوية لإلمارة.  .1
والتنموية  االقتصادية  املشروعات  في  االستثمارات  عوائد   .2

التي تشارك الدائرة فيها.
الرسوم وبدل اخلدمات التي تقدمها للجمهور.  .3

أرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها.  .4
الغرامات بأنواعها التي تختص الدائرة بتحصيلها.  .5

أية عوائد أخرى حتدد مبوجب مرسوم أو قرار يصدر من احلاكم   .6
أو رئيس مجلس التنفيذي وفقاً ألحكام هذا القانون.

مادة ) 15 (
واردات الدائرة 

اجلهات  بها  تتمتع  التي  والتسهيالت  اإلعفاءات  بجميع  الدائرة  تتمتع 
والدوائر احلكومية.

مادة ) 16 (
حسابات الدائرة 

املوازنة  تكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها. تدرج ضمن   .1
إعدادها  على  العام  املدير  ويشرف  اإلمارة.  السنوية حلكومة 
بعد التشاور مع رئيس الدائرة. وفقاً للقواعد والنظم املالية 

املعمول بها. ويتم اعتمادها لألصول املتبعة في اإلمارة.
تتبع الدائرة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير   .2
احملاسبة املعتمدة داخل الدولة واإلمارة ومبا ينسجم واملعايير 
الدولية في ذلك. وتبدأ سنتها املالية في اليوم األول من يناير 

وتنتهي في اليوم احلادي والثالثني من ديسمبر من كل عام.
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مادة ) 17 (
الالئحة التنفيذية 

يصدر رئيس اجمللس التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ) 18 (
يلغى كل نص يتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة 
حلني  املفعول  سارية  الدائرة  أمام  بها  املعمول  والنظم  والقرارات  اللوائح 

صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ) 19 (
نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم احلادي عشر من شهر محرّم لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر لسنة 2016 م  

إستدراك اخلطأ املادى
تستبدل عبارة يكون للدائرة مدير عام بدالً من يكون للدائرة املدير العام والواردة فى    -

بداية املادة رقم /7 
الرئيس  من  له  املمنوحة  من  بدالً  الدائرة  رئيس  من  له  املمنوحة  عبارة  تستبدل    -

الدائرة والواردة بنهاية البند رقم 15 من املادة رقم /7.
تستبدل عبارة يختارهم املدير العام بدالً من يختارهم مدير العام الواردة بالفقرة   -

االولى من املادة رقم /9.
تستبدل عبارة أو رئيس اجمللس التنفيذى بدالً من أو رئيس مجلس التنفيذى والواردة   -

بنهاية البند رقم/6 من املادة رقم/14.
تستبدل عبارة ويتم اعتمادها وفقا لألصول املتبعة بدالً من ويتم اعتمادها لألصول   -

املتبعة والواردة بنهاية الفقرة االولى من املادة رقم /16. 
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قانون رقم 5  لسنة 2016
بشأن احلمالت الرتوجيية والعروض اخلاصة 

ألغراض الدعاية التجارية

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية 

االقتصادية.
و بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد أصدرنا القانون التالي :

مادة ) 1 (
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل 

منها، ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم	 
:  دائرة التنمية االقتصادية باإلمارة. الدائرة  

:  رئيس دائرة التنمية االقتصادية. الرئيس	 
:  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير  

الشؤون  بإدارة  التجارية  التصاريح  قسم   : القسم املختص 
التجارية بالدائرة.    

بدائرة  املتعاملني  وتظلمات  شكاوي  جلنة   : اللجنة املختصة   
التنمية االقتصادية.    

:  هو الشركة أو املنشأة املرخص لها من الدائرة  احملل التجاري 
مبزاولة نشاط ذي غرض جتاري في اإلمارة.    

زيادة  إلى  تهدف  جتارية  ممارسة  أو  فعالية  :  هي  احلملة الرتوجيية 
املبيعات واألرباح أو ترويج ملنتج جديد.    
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مادة ) 2 (
أو  الشراء  في  املستهلك  وترغيب  جذب  إلى  الترويجية  احلمالت  تهدف 
عنها  واإلعالن  املنتجات  أو  اخلدمات  عرض  خالل  من  جديد  ملنتج  الترويج 

وتأخذ احلملة الترويجية أشكاالً متعددة منها :

املؤجل  أو  الفوري  السحب  فيها  مبا  تشجيعية  جوائز  وجود   .1
كالسحب على السيارات.

تقدمي هدايا أو عينات مجانية دون مقابل.   .2
طرح أو تقدمي مشروبات أو مأكوالت مجانية للتذوق.  .3

تقدمي خدمات مجانية دون مقابل.   .4
وجود شخص مروج.   .5

عرض بضائع بطريقة مبتكرة في أماكن عامة.  .6

مادة ) 3 (
يجب على من يرغب القيام بحملة ترويجية أو تقدمي عروض خاصة احلصول 
قبل  الدائرة  في  اخملتص  القسم  من  مبباشرتها  له  يسمح  تصريح  على 

أسبوعني على األقل من التاريخ املقرر لبدء احلملة أو العرض.

مادة ) 4 (
ما  عرض خاص  أو  ترويجية  إلجراء حملة  تصريح  على  للحصول  يشترط 

يلي: 

العرض اخلاص رخصة جتارية  أو  أن يكون لدى منظم احلملة   .1
سارية املفعول في اإلمارة.

تقدمي طلب التصريح على النموذج املعد لذلك لدى القسم   .2
اخملتص.

سداد الرسوم املقررة وفقاً جلدول الرسوم املعتمد.   .3
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مادة ) 5 (
للدائرة احلق في رفض طلب التصريح مع إبداء األسباب، ويحق ملن مت رفض 
طلب  رفض  تاريخ  من  أسبوع  خالل  اخملتصة  اللجنة  إلى  التظلم  طلبه 
التصريح ويجب على اللجنة البت في التظلم خالل مدة ال جتاوز أسبوع 

من تاريخ تقدمي التظلم ويكون قرار اللجنة نهائياً.

مادة ) 6 (
تأخذ احلملة الترويجية أنواعاً متعددة  منها:

حملة ترويجية صغيرة )بسيطة( مدتها شهر أو أقل ويكون   .1
000,10 درهم )عشرة أالف  مجموع قيمة جوائزها ال تتعدى 

درهم(. 
حملة ترويجية متوسطة ال تزيد مدتها عن شهرين ويكون   .2
 50,000(   –  )10,001 بني  ما  يتراوح  جوائزها  قيمة  مجموع 

درهم.
ويتجاوز  شهرين  عن  مدتها  تزيد  ال  كبيرة  ترويجية  حملة   .3

مجموع قيمة جوائزها 50,000 درهم )خمسون ألف درهم(.
عروض   – )التذوق  تشمل  مروّج  بوجود  مجانية  عينات  جتربة   .4

مجانية – عرض تعريفي باملنتج( مدتها شهر.
مجاني  منتج  بسيطة(  )عروض  بسيطة  ترويجية  حملة   .5

ملصق مع منتج آخر.

مادة ) 7 (
يجوز االنتقال من احلملة البسيطة إلى املتوسطة أو الكبيرة بزيادة مجموع 
، أما في  قيمة اجلوائز بعد احلصول على تصريح بذلك من اجلهة اخملتصة 
ترويجية  تسمى حملة  مواقع  ثمانية  عن  الترويج  مواقع  عدد  جتاوز  حالة 
شاملة وينطبق ذلك على البند األول والثاني والثالث من املادة )6( من هذا 

القانون.
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مادة ) 8 (
تأخذ العروض اخلاصة أنواعاً متعددة منها: 

تقدمي الهدايا أو اجلوائز التي متنح نظير التبضع بقيمة شرائية   .1
محددة.

تخفيض أسعار بيع السلع بنسبة أو نسبتني كحد أقصى.  .2
العروض املتنوعة على املواد الغذائية واالستهالكية فقط.  .3

مادة ) 9 (
يشترط للحصول على التصريح اخلاص بالبند ) 2 ( من املادة ) 8 ( ما يلي: 

أن ال تقل نسبة تخفيض العرض اخلاص عن %15 من سعرها   .1
قبل إجراء العرض. 

على  بطاقات  وضع  اخلاص  العرض  بإجراء  له  املصرح  على   .2
البضائع املعروضة موضحاً فيها األسعار قبل وأثناء العرض 

اخلاص. 
يجب على املصرح له بإجراء العرض اخلاص االحتفاظ بقائمة   .3
األسعار األصلية إلى جانب األسعار اخملفضة مختومة بختم 

الدائرة لتقدميها عند الطلب.

مادة ) 10 (
يجوز في حاالت استثنائية وبعد موافقة القسم اخملتص التصريح حلمالت 
الرسوم  وتكون  أقصى  واحدة كحد  ميالدية  لسنة  مدتها  تصل  ترويجية 
واحد كل شهرين  إجراء سحب  مع ضرورة  احلملة،  نوع  مضاعفة حسب 

على األقل إذا كانت احلمالت متوسطة أو كبيرة.

مادة ) 11 (
يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء احلملة الترويجية 
قيمة  نصف  الدائرة  تستوفي  أن  على  احملل،  فروع  على  اخلاص  العرض  أو 

الرسم املقرر. 
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مادة ) 12 (
ملدة  اخلاص  العرض  أو  الترويجية  احلملة  فترة  مبد  التصريح  للدائرة  يجوز 
أسبوعني وبحد أقصى ملدة مماثلة تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة التصريح بعد 

دفع الرسم املقرر.

مادة ) 13 (
من  تنظم  التي  الفعاليات  متعددة  الترويجية  للحمالت  الرسوم  حتسب 
على  معها  املشاركة  املواقع  أو  وفروعها  للمنشأة  الرئيسي  املركز  خالل 

النحو التالي:

حتسب مستحقات الفعالية األعلى رسماً بتحصيل الرسم   .1
املشاركة  واملواقع  فروعه  إلى  باإلضافة  الرئيسي  املركز  عن 

باحلملة.
الرسم  بتحصيل  رسماً  األقل  الفعالية  مستحقات  حتسب   .2

على كل فعالية عن املركز الرئيسي فقط.

مادة ) 14(
يقوم القسم اخملتص باعتماد قسائم اإلعالنات )سحوبات، امسح و اربح، 

خصومات( على النحو التالي:

والعروض  الترويجية  باحلمالت  متعلقة  إعالنات  قسائم    – 1
اخلاصة مقابل دفع رسم مقطوع بقيمة 300 درهم.

إعالنات متعلقة بنشاط إصدار بطاقات اخلصومات  قسائم    – 2
والتسهيالت مقابل دفع رسم %5 من قيمة تذاكر اخلصومات.

مادة ) 15 ( 
املصطلحات  على  اخلاصة  العروض  أو  الترويجية  احلمالت  أحكام  تسري 

التالية:
تخفيضات - خصومات - أسعار مميزة - أسعار منافسة -  أسعار خاصة - 

حتطيم أسعار - مفاجآت كبرى - اشتر واحصل على هدايا مجاناً.
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مادة ) 16 (
ميكن للمنشأة التجارية الترويج عن منتجاتها وخدماتها من خالل اإلعالنات 
الترويجية التي تتضمن اإلعالنات الورقية، البروشورات، الكتيبات، الالفتات 
واجهة  على  اإلعالنية  امللصقات  اإلعالنية،  البالستيكية  أو  القماشية 
احملالت، األسطوانات الدعائية CD، منصة عرض، رول أب ومجسمات العرض 

وغيرها وذلك بعد دفع الرسوم املقررة.

مادة ) 17 (
يبني  أن  التشجيعية  اجلوائز  على  بالسحب  التصريح  طالب  على  يتعني 

بطلبه ما يلي:
أو  املنتجات  داخل  موضوعة  كانت  إذا  وما  العالمات  نوعية   .1

األغلفة أو األغطية الداخلية للمنتج أو مستقلة بذاتها.
عدد التذاكر وشروطها وطريقة توزيعها على العمالء داخل   .2

احملل التجاري.
عدد اجلوائز املقترحة وقيمتها وطريقة توزيعها.   .3

مكان وموعد السحب ونظامه ووسيلته.  .4
تاريخ  لها  محدد  أو  فورية  كانت  إذا  وما  اجلوائز  صرف  موعد   .5

معني. 

مادة )18 (
على صاحب احملل التجاري االلتزام باإلعالن عن موعد السحب على اجلوائز 

التشجيعية وبيان وقت ومكان إجرائه.  

مادة ) 19 (
يشترط في تذاكر اجلوائز التشجيعية ما يلي:

أن تكون التذاكر مقابل شراء السلع املروج لها بقيمة محددة.  .1
أن تكون اجلوائز عينية وليست نقدية.   .2
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مادة ) 20 (
إذا كانت التذكرة مستقلة بذاتها يجب أن يطبع عليها الرقم املتسلسل 
يوضح  وأن  اإلصدار  وسنة  التصريح  ورقم  التصريح  طالبة  اجلهة  واسم 
وكذلك  التجاري،  احملل  من  مقابل شراء سلعة  تصرف  أنها  التذكرة  على 
البنوك  أحد  أن يقدم خطاب ضمان من  للربح على  اجلوائز اخملصصة  بيان 
بدء  من  إعتباراً  التذاكر  اجلوائز اخملصصة ويسري مفعول  املعتمدة بقيمة 

احلملة الترويجية وملدة ثالثة أشهر بعد نهاية السحب. 

مادة ) 21 (
إصدارها  ظروف  تتطلب  التي  التذاكر  جميع  على  علنياً  السحب  يكون 
احلاسب  طريق  عن  السحب  ويكون  بالتصريح،  احملدد  والزمان  املكان  في 

اإللكتروني أو غيرها من الوسائل التي حتدد بالتصريح.

مادة ) 22 (
ال يجوز تأجيل ميعاد أو مكان السحب الذي يحدد في التصريح أو تعديل 
عدد التذاكر املرخص بإصدارها إال في حاالت الضرورة أو بعد موافقة الدائرة، 
على أن يقوم املمنوح له التصريح باإلعالن عن ذلك بالطريقة نفسها التي 

أعلن بها عن حملته الترويجية.

مادة ) 23 (
يراعى عند إجراء السحب على اجلوائز التشجيعية أن يتم بواقع سحبني 
وذلك ملواجهة  إحتياطي  وفائز  فائز أصلي  اجلائزة بحيث يكون هناك  على 

حالة ما إذا لم يتقدم الفائز األصلي لتسلم جائزته.

مادة )24  (
ملوظفي الدائرة ممن لهم صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول احملالت التجارية املصرح لها بإجراء 
ومستندات  وثائق  أية  على  واالطالع  اخلاصة  والعروض  الترويجية  احلمالت 
محاضر  وحترير  املقررة  لألحكام  مخالفة  تقع  ألفعال  إثبات  أو  عالقة  ذات 

الضبط الالزمة بهذا الشأن وإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
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مادة ) 25 (
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه بغرامة مالية ال تقل 
 000,100( )500 درهم(  وال تزيد عن مائة ألف درهم  عن خمسمائة درهم 
درهم( وتضاعف العقوبة في حالة تكرار اخملالفة كما يحق للدائرة إتخاذ 

التدابير اآلتية:
اإلنذار       .1

الغلق  .2
املصادرة   .3

مادة ) 26 (
يصدر رئيس اجمللس التنفيذي لإلمارة الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ) 27 (
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون. 

مادة ) 28 (
يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في اجلريدة.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر محرّم لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة 2016 م  
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قانون رقم 6 لسنة 2016 م
بشأن البيع باألسعار املخفضة )التنزيالت( والتصفيات

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن املعامالت التجارية.

و على القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن البيع باألسعار اخملفضة )التنزيالت 
والتخفيضات(.

رأس  إمارة  في  تنفيذي  بشأن مجلس   2012 لسنة   7 رقم  القانون  على  و 
اخليمة.

دائرة  وتنظيم  هيكلة  إعادة  بشأن  م   2016 لسنة   4 رقم  القانون  على  و 
التنمية االقتصادية.

و بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد أصدرنا القانون التالي :

مادة ) 1 (
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل 

منها، ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم	 
:  مجلس تنفيذي رأس اخليمة. اجمللس التنفيذي 

:  دائرة التنمية االقتصادية باإلمارة. الدائرة  
:  رئيس دائرة التنمية االقتصادية. الرئيس  

:  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير	 
الشؤون  بإدارة  التجارية  التصاريح  قسم   : القسم املختص 

التجارية بالدائرة.    
بدائرة  املتعاملني  وتظلمات  شكاوي  جلنة  اللجنة املختصة       : 

التنمية اإلقتصادية.    
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:  كل منشأة صدر لها ترخيص من الدائرة مبزاولة  احملل التجاري 
نشاط جتاري في اإلمارة.    

لغرض  سعرها  من  أقل  بسعر  السلعة  بيع    : التنزيالت  
الدعاية واإلعالن أو ألغراض جتارية أخرى.    

األصلي  سعرها  من  أقل  بسعر  السلعة  بيع    : التصفيات	 
لغرض تصفية البضائع أو بعضها أو إغالق احملل     

التجاري أو تغيير نشاطه أو غير ذلك.    
فرتة التنزيـالت 

التصريح  في  احملددة  الزمنية  الفترة  هي   : أو التصفيات 
املمنوح من قبل القسم اخملتص للمحل التجاري     
إجراء  أو  اخملفضة  باألسعار  خاللها  للبيع     

التصفية.    

مادة ) 2 (
يجب على كل محل جتاري قبل إجراء التنزيالت أو التصفيات على أسعار 
احلصول على تصريح من  لديها  املعروضة  السلع  أكثر من  أو  بيع سلعة 
القسم اخملتص يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيالت أو التصفيات ونهايتها 
أو التصفيات و نسبة التخفيض  وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيالت 

أو اخلصم.

مادة ) 3 (
التصفية  إجراء  أو  باألسعار اخملفضة  بالبيع  يجب للحصول على تصريح 

توافر الشروط التالية :
أن يكون احملل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من   .1
قبل  أشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  مدة  صدورها  على  ومر  الدائرة 

تقدمي طلب التصريح.
وفي   %  25 عن  التنزيالت  حالة  في  اخلصم  نسبة  تقل  ال  أن   .2

حالة التصفية عن 40 % من سعرها قبل اخلصم.
سداد الرسوم املقررة.  .3

لبدء  املقرر  امليعاد  قبل  اخملتص  القسم  إلى  طلب  تقدمي   .4
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به  مبيناً  أسبوعني  عن  تقل  ال  مبدة  التصفية  أو  التنزيالت 
السلعة أو السلع التي تخضع للتنزيالت أو التصفية ومدته.

املطلوبة  واملستندات  والبيانات  اإلجراءات  التنفيذية  الالئحة  وتبني 
إلستخراج التصريح.

 مادة ) 4 ( 
على الرئيس إعداد جدول بالرسوم ومقابل اخلدمات التي يقدمها القسم 
اخملتص إلصدار التصاريح املشار إليه في هذا القانون وإعتمادها من صاحب 

سمو احلاكم أو رئيس اجمللس التنفيذي.

مادة ) 5 (
أقصاها  مدة  خالل  التصريح  طلب  في  البت  اخملتص  القسم  على  يجب 
أسبوع من تاريخ تقدميه، ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار 
العام خالل  املدير  إلى  التظلم  في  احلق  طلبه  رفض  وملن  الرفض مسبباً، 
مدة ال جتاوز أسبوع من تاريخ علمه بالقرار املتظلم منه، وللمدير العام في 
حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة اخملتصة وعلى األخيرة أن 
تبت في التظلم خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، 

ويكون القرار الصادر منها نهائياً.

مادة ) 6 ( 
مدة التصريح ثالثون يوماً وال يجوز منح صاحب احملل التجاري أكثر من أربعة 
تصاريح بإجراء التنزيالت خالل العام امليالدي الواحد بشرط أن يفصل بني 
كل تصريح مدة ستني يوماً من تاريخ إنتهاء التصريح السابق، ويستثنى 
واحليوانات  الزراعية  باملنتجات  اخلاصة  واملزادات  التصفيات  القيد  ذلك  من 
التنزيالت من سنة  بإجراء  التصريح  وال يجوز ضم مدة  ومنتجاتها،  احلية 

لسنة أخرى. 

مادة ) 7 (
طلب  على  وبناء  اخملتص  القسم  بحق  السابقة  املادة  أحكام  تخل  ال 
ال  ملدة  التصريح  فترة  بتمديد  التصريح  مدة  إنتهاء  وقبل  الشأن  صاحب 
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جتاوز أسبوعني تبدأ من التاريخ املقرر إلنتهاء التصريح السابق وبعد سداد 
الرسوم املقررة والتأشير على التصريح باملدة التي مت التمديد إليها.

مادة ) 8 (
أو  التنزيالت  بإجراء  التجاري  للمحل  الدائرة  من  الصادر  التصريح  يسري 
الرسوم لفروع  الدائرة نصف قيمة  التصفيات على فروع احملل، وتستوفي 

هذا احملل الصادر له التصريح.

مادة ) 9 ( 
بطلب  اخملتص  للقسم  التقدم  في  احلق  التجاري  احملل  لصاحب  يكون 

التصريح بتصفية بضاعته عند حتقق إحدى احلاالت التالية:

السابق  النشاط  عن  يختلف  آخر  إلى  النشاط  نوع  تغيير   .1
بشكل كامل.

إلغاء الترخيص مع ذكر األسباب.  .2
3.  تصفية احملل التجاري إلفالس التاجر.

التي  األصناف  من  أكثر  أو  صنف  في  التجاري  العمل  ترك   .4
تلك  على  التصفية  تكون  أن  شريطة  احملل  بها  يتعامل 

األصناف دون غيرها.
نقل كامل النشاط إلى إمارة أخرى، ويجب أن تتم التصفية   .5

في هذه احلالة خالل أربعة أشهر على األكثر.

مادة )10(
مقابل  مماثلة  أخرى  ملدة  للتجديد  قابلة  يوماً  ثالثني  التصفية  مدة  تكون 
التمديد على أسباب جدية  أن يستند طلب  الدائرة، شريطة  تقرره  رسم 
يقتنع بها القسم اخملتص، ويتولى القسم اخملتص في هذه احلالة األخيرة 
حتديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خالل 

تلك الفترة املمتدة.
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مادة ) 11 (
عن  اإلعالن  شأنه  من  إجراء  كل  التصفيات  أو  التنزيالت  حكم  في  يعتبر 

البيع بأسعار مخفضة.

مادة ) 12 (
ال يجوز اإلعالن عن إجراء تنزيالت أو تصفيات بأية وسيلة من وسائل اإلعالن 
قبل احلصول على تصريح بذلك من القسم اخملتص ويجب أن يبني باإلعالن 

تاريخ بدء ونهاية التنزيالت أو التصفيات ونسبتها املئوية.

على  وضعها  املطلوب  والبيانات  اإلعالن  كيفية  التنفيذية  الالئحة  وتبني 
السلع التي شملها التصريح.

مادة ) 13 (
يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس 
اجمللس التنفيذي بناًء على إقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي 
في إثبات األفعال التي تقع باخملالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة 
بإجراء  لها  املصرح  املنشآت  دخول  ذلك  سبيل  في  له  ويكون  له،  تنفيذاً 
التنزيالت أو التصفيات واإلطالع على أية وثائق ومستندات ذات عالقة وحترير 

احملاضر الالزمة بهذا الشأن وإتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة.

مادة ) 14 (
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب 
)10,000 درهم( كل من  )1000 درهم( وال تتجاوز  بغرامة مالية ال تقل عن 
يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة مبوجبه، 

وتتضاعف الغرامة في حال تكرار اخملالفة خالل سنة ميالدية واحدة. 

مادة ) 15 (
يصدر رئيس اجمللس التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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مادة ) 16 (
باألسعار اخملفضة  البيع  2008 بشأن  )7( لسنة  رقم  احمللي  القانون  يلغى 
)التنزيالت والتخفيضات( كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام 
بها  املعمول  والنظم  والقرارات  اللوائح  كافة  تظل  أن  على  القانون  هذا 
التنفيذية لهذا  الالئحة  املفعول حلني صدور  القسم اخملتص سارية  أمام 

القانون. 

مادة ) 17 (
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر محرّم لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة 2016 م  
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قانون رقم  7  لسنة 2016
بشأن الرقابة واحلماية التجارية على املنشآت االقتصادية 

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في 

املعامالت التجارية.
و على القانون االحتادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.

و على القانون االحتادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون اإلجراءات اجلزائية.
و على القانون االحتادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية امللكية 

الصناعية لبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
والتجارة  املعامالت  بشأن   2006 لسنة   1 رقم  االحتادي  القانون  على  و 

اإللكترونية.
و على القانون االحتادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية املستهلك.

و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم املنافسة.
و على القانون االحتادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

و على القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على املنشآت التجارية في 
إمارة رأس اخليمة.

و على القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الرقابة على اإلعالنات.
2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس  7 لسنة  و على القانون رقم 

اخليمة.
و على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية 

االقتصادية.
والعروض  الترويجية  احلمالت  بشأن   2016 لسنة   5 رقم  القانون  على  و 

اخلاصة ألغراض الدعاية التجارية.
و على القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع باألسعار اخملفضة )التنزيالت( 

والتصفيات.
و بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة .
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أصدرنا القانون التالي:

مادة ) 1 (
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل 
منها، ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:

:  دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة	 
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم	 
: دائرة التنمية االقتصادية في إمارة رأس اخليمة. الدائرة  

:  رئيس دائرة التنمية االقتصادية. الرئيس   
:  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير العام	 

التنمية  بدائرة  التجارية  واحلماية  الرقابة  إدارة   : اإلدارة املختصة 
االقتصادية.    

:  أي نشاط جتاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو  النشاط االقتصادي 
إلى  يهدف  أخر  نشاط  أي  أو  خدمي،  أو  زراعي     
مبوجب  مبزاولته  واملسموح  الربح  حتقيق     

التشريعات السارية .     
مراقب  بطاقة  يحملون  الذين  الدائرة  :  موظفو  املراقب	 
ولهم صفة الضبطية القضائية مبوجب القوانني     

واللوائح الصادرة مبنحهم هذه الصفة.    
:  املزود أو اجملهز  أو مؤدي اخلدمة أو التاجر. املستثمر   

:  متلقي السلعة أو اخلدمة من املنشأة التجارية. املستهلك  
:  جلنة لبحث شكاوي وتظلمات املتعاملني بدائرة  اللجنة املختصة 

التنمية االقتصادية.    
:  املنشأة املرخص لها من الدائرة مبزاولة نشاط  املنشأة االقتصادية  
أو  زراعي  أو  مهني  أو  حرفي  أو  صناعي  أو  جتاري     
خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى حتقيق الربح     
املعمول  التشريعات  مبوجب  مبزاولته  واملسموح     

بها في الدولة أو اإلمارة.    
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مادة ) 2 ( 
أهداف القانون

تعزيز  أجل  من  االقتصادية  للمنشآت  محفزة  بيئة  توفير   .1
تنمية  وحتقيق  املستهلك  ومصلحة  والتنافسية  الفعالية 

مستدامة في اإلمارة.
اإللتزام  على  والتأكيد  واملستهلك  املستثمر  حقوق  تعزيز   .2

مبمارسات التجارة العادلة في اإلمارة.
توفير املناخ املالئم إلقامة املشروعات التجارية.  .3

في  االقتصادية  املمارسات  في  السلبية  الظواهر  من  احلد   .4
و  السلع  مبطابقة  اإللتزام  ضرورة  على  والتأكيد  اإلمارة، 

اخلدمات املقدمة لإلشتراطات و األوضاع القانونية.
واملنشآت  الطبيعيني  األشخاص  إلتزام  ضرورة  على  التأكيد   .5
أو  الدولة  في  السارية  القوانني  كافة  بأحكام  االقتصادية 

اإلمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي.

مادة ) 3 (
سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على جميع املنشآت التي تدخل في إختصاص 
يتعلق  فيما  وذلك  اإلمارة  أو  الدولة  في  السارية  للقوانني  وفقاً  الدائرة 

بأنشطتها االقتصادية.

مادة ) 4 (
إختصاصات اإلدارة

وبالتنسيق مع  باإلدارة اخملتصة  التجارية  واحلماية  الرقابة  يختص قسمي 
والتأكد  االقتصادية  املنشآت  والتفتيش على  بالرقابة  الصلة  ذات  اجلهات 
هذا  في  عليها  املنصوص  واألوضاع  الشروط  بتطبيق  إلتزامها  مدى  من 
القانون وكافة القوانني األخرى املعمول بها داخل الدولة أو اإلمارة، والعمل 
على إتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون، و تنظم الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون أهداف وواجبات كل قسم.
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مادة ) 5 (
منح صفة الضبطية القضائية

ولي  من  قرار  بتسميتهم  يصدر  الذين  اخملتصة  اإلدارة  موظفي  يخول 
العهد رئيس اجمللس التنفيذي بناًء على إقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور 
التي  األفعال  وإثبات  والرقابة  التفتيش  بأعمال  للقيام  القضائي  الضبط 
القوانني املعمول بها داخل  القانون وكذا كافة  تقع باخملالفة ألحكام هذا 
لهم، ويكون لهم في سبيل  القرارات الصادرة تنفيذاً  أو  أو اإلمارة  الدولة 
ذلك دخول املنشآت االقتصادية وحترير احملاضر الالزمة بهذا الشأن في حالة 
وجود مخالفات وإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وعلى كافة السلطات 
احمللية واملنشآت في اإلمارة متكينهم ومعاونتهم في أداء األعمال املنوطة 

بهم وفقاً للقوانني سالفة الذكر.

مادة ) 6 (
يلتزم موظفي اإلدارة اخملتصة باحلفاظ على سرية املعلومات التي يطلعون عليها 
تنفيذاً للمادة السابقة، وال يجوز لهم اإلفصاح عنها إال للجهات اخملتصة.

 
مادة ) 7 (

حمضر الضبط
إذا  القضائية،  الضبطية  صفة  مبنحه  قرار  صدر  ممن  املراقب  على  يتعني 
أسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط إحدى اخملالفات، حترير محضراً 

بتلك اخملالفة على النموذج املعد لذلك.
الواجب  والبيانات  احملضر  شكل  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتبني 
توافرها فيه، ويجوز بعد صدور الالئحة التنفيذية تعديل بعض بيانات هذا 
أهداف  ومبا يحقق  العمل  اإلضافة حسبما يسفر  أو  باحلذف  احملضر سواء 

هذا القانون، وذلك مبوجب قرار يصدر من الرئيس.

مادة ) 8 (
املخالفات والغرامات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة 
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وذلك على النحو املبنّي باجلدول املرفق بهذا القانون، ويجوز لرئيس اجمللس 
تعديل  الدائرة  رئيس  اقتراح  على  وبناًء  منه  يصدر  قرار  مبوجب  التنفيذي 
هذا اجلدول سواء باحلذف أو اإلضافة على أن ال يسري هذا التعديل إال على 
اخملالفة  ذات  تكرار  حالة  في  الغرامة  وتتضاعف  إلجرائه،  التالية  الوقائع 

خالل سنة ميالدية واحدة .

مادة ) 9 (
التدابري

يجوز للدائرة فضالً عن العقوبات املنصوص عليها باملادة السابقة، أن تتخذ 
ِقبل املنشأة اخملالفة أحد التدابير اآلتية :-

اإلنذار.  -1
وقف التعامل على رخصة املنشأة مؤقتاً.  -2

إلغاء الترخيص نهائياً.  -3
الغلق.  -4

التحّفظ على املضبوطات من آالت و أدوات و سلع.  -5

وسداد  اخملالفة  أسباب  بإزالة  املنشأة  قيام  حالة  في  الدائرة  على  ويتعني 
حكم  صدور  حالة  في  أما  إتخذته،  الذي  التدبير  إنهاء  املقررة  الغرامات 
دون غيره  التنفيذ اخملتص  تبعية فيكون لقاضي  بالغلق كعقوبة  قضائي 
سلطة إعادة فتح املنشأة إذا ما تبني له إزالة أسباب اخملالفة مبوجب خطاب 

من الدائرة.

مادة ) 10 (
ضدها  الصادر  القرار  من  العام  للمدير  كتابًة  التظلم  في  احلق  للمنشأة 
ثالثني  ذلك خالل  و  السابقة،  باملادة  عليها  املنصوص  التدابير  أحد  بإتخاذ 
يوماً من تاريخ علمها بالقرار املتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر 
تبت في  أن  األخيرة  اخملتصة وعلى  لّلجنة  أن يحيله  التظلم  إزالة أسباب 
التظلم خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم اليها، ويكون 

القرار الصادر منها نهائياً. 
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مادة ) 11 (
بأية  التمتع  أو  جديد  تصريح  منح  أو  الرخصة  تعديل  أو  جتديد  يجوز  ال 
خدمات تقدمها الدائرة للمنشأة اخملالفة إال بعد إزالة اخملالفة وسداد كافة 
الغرامات أو صدور أحكام نهائية بسقوط هذه اخملالفات، ويترتب على سداد 

الغرامات املقررة إنقضاء الدعوى بالتصالح.

مادة ) 12 (
يصدر رئيس اجمللس التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ) 13 (
يلغى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على املنشآت التجارية في 
اإلمارة، كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، علي 
اللوائح والقرارات والنظم املعمول بها أمام اإلدارة اخملتصة  أن تظل كافة 

سارية املفعول حلني صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة ) 14 (
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1438
املوافق لليوم الثالث من شهر نوفمبر لسنة 2016  
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قانون رقم ) 8 ( لسنة 2016
بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف رأس اخليمة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
و على القانون االحتادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري.

و على القانون االحتادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة.
و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في 

املعامالت التجارية.
و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.

املعامالت  قانون  إصدار  بشأن   1985 لسنة   5 رقم  االحتادي  القانون  على  و 
املدنية.

و على القانون االحتادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات.
و على القانون االحتادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العالمات التجارية.

و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون املعامالت 
التجارية.

و على القانون االحتادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن احلرف البسيطة.
واحلقوق  املؤلف  بشأن حقوق   2002 لسنة   7 رقم  االحتادي  القانون  على  و 

اجملاورة.
و على القانون االحتادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية امللكية 

الصناعية لبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
والتجارة  املعامالت  بشأن   2006 لسنة   1 رقم  االحتادي  القانون  على  و 

اإللكترونية.
و على القانون االحتادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية املستهلك.

و على القانون االحتادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم املنافسة.
االحتادي  القانون  تعديل  2014 بشأن  9 لسنة  رقم  االحتادي  القانون  و على 

رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل األموال.
و على القانون االحتادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

الهيئة  إنشاء  بشأن   2015 لسنة   6 رقم  احتادي  بقانون  املرسوم  على  و 
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االحتادية للتنافسية واإلحصاء.
و على القانون لسنة 1978 بشأن اجلمارك.

و على القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس اخليمة.
و على القانون لسنة 2000 وتعديالته بشأن املنطقة احلرة.

و على املرسوم األميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب االستثمار 
والتطوير في حكومة رأس اخليمة.

و على القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات 
املنطقة احلرة برأس اخليمة.

و على قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديالته.
و على املرسوم األميري رقم 2 لسنة 2005  بشأن تأسيس هيئة رأس اخليمة 

لالستثمار.
و على القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية 

برأس اخليمة وتعديالته.
2008 بشأن تنظيم املكاتب العقارية بإمارة  6 لسنة  و على القانون رقم 

رأس اخليمة.
و على املرسوم األميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس اخليمة 

للتنافسية.
و على املرسوم األميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديالته اخلاص بالرقابة على 

عضوية مجالس إدارات الشركات املساهمة.
و على القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة 

رأس اخليمة.
و على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية وتعديالته.

و على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة جتارة وصناعة رأس 
اخليمة.

للدراسات  اخليمة  رأس  مركز  بشأن   2016 لسنة   2 رقم  القانون  على  و 
واإلحصاء.

و على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية 
االقتصادية.

والعروض  الترويجية  احلمالت  بشأن   2016 لسنة   5 رقم  القانون  على  و 
اخلاصة ألغراض الدعاية التجارية.
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و على القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع باألسعار اخملفضة )التنزيالت( 
والتصفيات.

على  التجارية  واحلماية  الرقابة  بشأن   2016 لسنة   7 رقم  القانون  على  و 
املنشآت االقتصادية.

و بناءاً على ما تقتضيه املصلحة العامة.

أصدرنا القانون التالي :

مادة ) 1 (
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون املعاني املبينة إزاء كل 
منها، ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك :

:  دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة	 
:  إمارة رأس اخليمة. اإلمارة  

:  صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم  
:  اجمللس التنفيذي باإلمارة. اجمللس   

:  دائرة التنمية االقتصادية باإلمارة. الدائرة	 
:  رئيس دائرة التنمية االقتصادية. رئيس الدائرة 

:  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير العام	 
أو مهني  أو حرفي  أو صناعي  أي نشاط جتاري    : النشاط االقتصادي 
إلى  يهدف  آخر  أي نشاط  أو  أو خدمي،  زراعي  أو     
وفقاً  اإلمارة  في  مزاولته  يجوز  الربح  حتقيق     

للتشريعات السارية.    
ضمن  يقع  احتادية  أو  محلية  جهة  أية   : اجلهة املختصة  
السارية  التشريعات  مبوجب  اختصاصاتها     

تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر.    
مبزاولة  لها  مرخص  مؤسسة  أو  شركة  أية   : املنشأة	 
من  ويُستثنى  اإلمارة  في  االقتصادي  النشاط     
اختصاصات  في  تدخل  ال  التي  املنشآت  ذلك     
أو  الدولة  املعمول بها في  للقوانني  الدائرة وفقاً     

اإلمارة.    
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ملمارسة  مركزاً  املنشأة  تتخذه  الذي  املكان   : الفرع   
ومزاولة نشاطها بعيداً عن املركز الرئيسي لها.    

التي ميتلكها شخص طبيعي ملزاولة  املنشأة    : املؤسسة  
النشاط االقتصادي في اإلمارة، والتي ال تنفصل     
أن  بإعتبار  مالكها  شخص  عن  شخصيتها     
ذمتها املالية ترتبط به لكونه املسؤول عن كافة     

االلتزامات املالية املترتبة عليها اجتاه الغير.    
:  هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري  االسم التجاري 

ويقتصر حق استعماله على مالكه.    
الدائرة  تسمح  مبوجبه  الذي  املستند  هو   : الرتخيص  
لشخص طبيعي أو معنوي مبزاولة نشاط معني.    

:  مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى  التصريح التجاري 
املنشأة ملزاولة النشاط التسويقي.    

لتسويق  املنشأة  به  تقوم  الذي  النشاط   : النشاط التسويقي 
منتجاتها وخدماتها عن طريق اإلعالنات التجارية     
أو  التصفية  عروض  أو  اإلعالنية  واللوحات     
املعارض  أو  الترويجية  احلمالت  أو  التنزيالت     
التسويقية  األنشطة  من  غيرها  أو  واملؤمترات     

األخرى.    
النشاط املهين أو 

أو  طبيعي  شخص  يزاوله  الذي  النشاط  هو   : 	 احلريف	
أو  البدني  جهده  على  فيه  يعتمد  والذي  أكثر     
واملعدات  األدوات  ببعض  االستعانة  أو  الذهني     

وبرأس مال محدود.    
وآليات  والتسهيالت،  اخلدمات  من  مجموعة    : حاضنات األعمال 
املساندة في اجملاالت الفنية واإلدارية واالستشارية،     
محددة  زمنية  لفترة  مختصة  جهة  تقدمها     
بهدف تشجيع إقامة وتطوير املشاريع الصغيرة     

واملتوسطة.    
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البيانات  لتوثيق  الدائرة  لدى  املعتمد  السجل    : السجل املوحد 
واملعلومات للمؤسسات والشركات.    

بدائرة  املتعاملني  وتظلمات  شكاوي  جلنة   : اللجنة املختصة 
التنمية االقتصادية.    

الدولة تقتصر مهمته على  :  هو أحد مواطني  وكيل اخلدمات 
أية  حتّمل  دون  للمنشآت  الالزمة  اخلدمات  تقدمي     
بأعمال  تتعّلق  مالية  إلتزامات  أو  مسؤولية     
شركة  اخلدمات  وكيل  يكون  أن  ويجوز  املنشأة     
وجميع  الدولة  جنسية  لها  يكون  أن  على     

الشركاء فيها مواطنني.    

مادة )2(
سريان القانون 

تخضع  التي  واألعمال  املنشآت  كافة  على  القانون  هذا  أحكام  تسري 
الختصاص الدائرة وفقاً للقوانني املعمول بها في الدولة أو اإلمارة.

مادة ) 3 (
أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى حتقيق ما يلي :
بيئة  اإلمارة، وخلق  تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في   .1

محفزة على االستثمار في اجملاالت االقتصادية اخملتلفة.
اجلهات  بني  التنسيق  خاللها  من  يتم  واحدة  نافذة  إيجاد   .2
األنشطة  مزاولة  ترخيص  متطلبات  الستيفاء  اخملتصة 

االقتصادية في اإلمارة. 
رفع معدالت النمو االقتصادي باإلمارة.  .3

من  وذلك  اإلمارة،  في  االقتصادية  البيئة  تنمية  على  العمل   .4
وتوفيرها  وشفافيتها  املعلومات  دقة  على  االعتماد  خالل 
من  املستثمرين  ميكّن  مبا  احلديثة،  التقنيات  أحدث  بواسطة 

االستفادة منها.
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الوعي  ونشر  والترويجية  التسويقية  اخلطط  في  املساهمة   .5
االستثمار  فرص  على  والوقوف  واالستثماري،  االقتصادي 

املتوفرة في اإلمارة.

مادة ) 4 (
اختصاصات الدائرة

لغايات حتقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة األنشطة 
االقتصادية في اإلمارة، ويكون لها في سبيل ذلك :

تراخيص  منح  لتنظيم  الالزمة  والضوابط  القواعد  وضع   .1
بيانات ومدد  مزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة وحتديد 
الواردة فيها، وذلك  البيانات  التراخيص، وكيفية تعديل  هذه 
في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة. 

تنظيم تسجيل وقيد املنشآت في السجل التجاري.  .2
تسجيل وحفظ األسماء التجارية للمنشآت.  .3

للقوانني  وفقاً  اإلمارة  في  االقتصادية  األنشطة  ترخيص   .4
اجلهات  مع  وبالتنسيق  بها  املعمول  واللوائح  واألنظمة 

اخملتصة.
حتديد وتصنيف األنشطة االقتصادية التي يجوز مزاولتها في   .5
والعمل  دولياً،  عليها  املتعارف  األنظمة  ألحدث  وفقاً  اإلمارة 
النشاط  حلاجات  وفقاً  دوري  بشكل  وحتديثها  تطويرها  على 

االقتصادي ومتطلبات التنمية االقتصادية فيها.
وفقاً  التسويقية  لألنشطة  التجارية  التصاريح  إصدار   .6

لالشتراطات والضوابط املعتمدة لديها في هذا الشأن.
تنظيم وحتديد مواعيد عمل املنشآت العاملة في اإلمارة وفقا   .7

للضوابط املعتمدة لديها في هذا الشأن.
مكافحة  الفكرية،  امللكية  حقوق  على  والتفتيش  الرقابة   .8
غسل  مكافحة  التجاري،  التستر  مكافحة  التجاري،  الغش 
األموال، إدارة عمليات احلماية التجارية وحماية املستهلك في 
اإلمارة وفقاً للقوانني السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع 

اجلهة اخملتصة .
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في  تدخل  التي  املنشآت  كافة  على  والتفتيش  الرقابة   .9
واللوائح  بالقوانني  التزامها  من  للتأكد   ، الدائرة  اختصاص 

السارية في اإلمارة .

مادة ) 5 (
تصنيف األنشطة االقتصادية

بالتجارة  املتعلقة  اجملاالت  في  االقتصادية  األنشطة  تراخيص  منح  يتم 
من  وغيرها  واخلدمات،  والتعدين  السمكية  والثروة  والزراعة  والصناعة 
األنشطة األخرى، وفقاً لدليل األنشطة االقتصادية املعتمد في الدائرة. مع 
مراعاة ما يصدر عن وزارة االقتصاد من لوائح و قرارات تنظيمية، وكذلك ما 

يصدر من تصنيفات دولية وعاملية في هذا الشأن.

مادة ) 6 (
إصدار الرتخيص

االقتصادي  النشاط  مزاولة  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  ألي  يجوز  ال 
للشروط  وفقاً  الدائرة  من  بذلك  ترخيص  على  احلصول  قبل  اإلمارة  في 
إعادة  بشأن   2016 لسنة   4 رقم  القانون  في  عليها  املنصوص  والضوابط 

هيكلة وتنظيم دائرة التنمية االقتصادية والئحتها التنفيذية.

مادة ) 7 (
مدة الرتخيص

قابلة  واحدة  ميالدية  سنة  املنشأة  ترخيص  مدة  تكون   .1
للتجديد ملدد مماثلة، ويجوز بناًء على طلب املنشأة وموافقة 
الدائرة وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة أن تكون مدة الترخيص 

أكثر من سنة ومبا ال يزيد عن خمس سنوات.
يجب على املنشأة جتديد ترخيصها خالل الشهر األخير من   .2
انتهائه وال يخل بذلك حق الدائرة في أن متنحها فترة سماح 

وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
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مادة ) 8 (
قبول أو رفض طلب الرتخيص

الترخيص  منح  رفض  أو  قبول  التقديرية  سلطتها  وفق  للدائرة  يجوز 
ملقتضيات املصلحة العامة ومبا يتفق مع أحكام القوانني املعمول بها داخل 
الرفض مسبباً، وملن رفض طلبه حق  أن يكون قرار  أو اإلمارة، على  الدولة 
التظلم للجنة اخملتصة وفقاً للضوابط املنصوص عليها في القانون رقم 

4 لسنة 2016.

مادة ) 9 (
إضافة نشاط

النشاط  إلى  الترخيص  في  جديد  نشاط  أي  إضافة  يجوز   .1
املرخص مبزاولته، وذلك من خالل تقدمي طلب إلى الدائرة من 

صاحب الرخصة وفق النموذج املعد لذلك. 
يكون  أن  إضافته  في  املنشأة  ترغب  الذي  النشاط  في  يشترط   .2
متجانساً مع األنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو 
التخصص ووفقاً لدليل األنشطة املتجانسة املعتمد في الدائرة.

مادة ) 10 (
تعديل بيانات الرخصة

ال يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة   .1
أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من 
أنواع التصرفات القانونية إال بعد التقدم إلى الدائرة بطلب 
التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب 
عنهم أو من ميلك 75 % على األقل من احلصص ما لم يوجد 
نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب املؤسسة أو من 

ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك.
تتولى الدائرة في حال املوافقة وفقاً للضوابط التي تضعها   .2
الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز 
تصدر  يومية  صحيفة  في  التصرف  أو  التغيير  أو  التعديل 
منه  تطلب  ان  للدائرة  ويحق  واحدة،  وملرة  العربية  باللغة 
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كإجراء  أيضا  اإلجنليزية  باللغة  يومية  صحيفة  في  اإلعالن 
احتياطي في حال رأت ذلك ومبا يحقق املصلحة العامة.  

مادة ) 11 (
االعرتاض على التعديل

يجوز لكل ذي مصلحة االعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف 
به  النشر في اجلريدة، مرفقاً  تاريخ  اللجنة اخملتصة خالل أسبوع من  لدى 

املستندات املؤيدة لصحة اعتراضه ومنها :
تتعلق  دعوى  في  نهائي  قضائي  حكم  من  رسمية  صورة   -

بالشركة أو املؤسسة املعلنة.
شهادة من احملكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم   -
الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو املؤسسة املعلنة.

الدولة  محاكم  إحدى  عن  صادر  عاجل  احتياطي  بإجراء  أمر   -
ضد املنشأة املعلنة أو حصص الشركاء. 

أية مستندات مؤيدة لالعتراض تقبلها اللجنة اخملتصة.  -
و ال يعتد باالعتراض في حال عدم توافر املوجبات املؤيدة باملستندات ويجوز 
لتقدمي  أسبوعاً  تتجاوز  ال  مهلة  االعتراض  مقدم  متنح  أن  اخملتصة  لّلجنة 

املستندات.

مادة ) 12 (
تنظيم عقود التأسيس

شركات  تأسيس  عقود  مناذج  وتنظيم  إعداد  مسؤولية  الدائرة  تتولى 
األشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو اإلضافة مبا ال يخرج أو 

يتناقض مع التشريعات واألنظمة السارية في هذا الشأن .

مادة ) 13 (
متثيل اخللف العام يف املنشأة

لهم،  أو موصى  ورثة  إلى عدة  الوصية  أو  بامليراث  املنشأة  آلت ملكية  إذا 
وجب أن يختاروا من بينهم من ميثلهم في املنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم 

على تسمية من ميثلهم وجب تعيينه مبوجب حكم قضائي. 
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مادة ) 14 (
التصرف يف الرخصة

للضوابط  التنازل عنها  وفقاً  أو  بالبيع  يجوز التصرف في الرخصة وذلك 
واإلجراءات التي تضعها الدائرة.

مادة ) 15 (
فقدان أو تلف الرتخيص

في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على املرخص له أو 
وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد 

أو تالف بعد سداد الرسوم املقررة.

مادة ) 16 (
عدم جتديد الرتخيص

املقررة  الترخيص  الرخصة، حتصل رسوم  لتجديد  التقدم  في حال عدم 
املقررة وقت  بالقيمة  الرسوم  التأخير،  وحتتسب  عن كامل مدة  سنوياً 
شهر  كل  عن  درهم   )100( مقدارها  مالية  لغرامة  باإلضافة  التجديد 

تأخير.

مادة ) 17 (
إعادة النظر يف ترخيص بعض األنشطة

يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناءاً على ما تقتضيه املصلحة   .1
العامة وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة، إيقاف ترخيص بعض 
واخلدمية  الزراعية  الصناعية،  املهنية،  التجارية،  األنشطة 

ملدة معينة.
التجارية،  األنشطة  تراخيص  شروط  تعديل  للدائرة  يجوز   .2
املهنية، الصناعية، الزراعية واخلدمية بالتنسيق مع اجلهات 

اخملتصة وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. 
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مادة ) 18 (
تعليق أو إيقاف الرخصة

يجوز لصاحب الرخصة أو املدير املسؤول أو من ينوب عنه أن   .1
يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها ملدة سنة قابلة 
للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب 
الرسوم  جلدول  وفقاً  الرخصة  تعليق  رسوم  استيفاء  بعد 
أن تصدر  للدائرة  إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق  املعتمد 
أسباب  أو  االقتصادية  الظروف  استدعت  إذا  باإليقاف  قراراً 

أخرى تراها.
ال تخضع املنشأة لرسوم جتديد الترخيص والغرامات في حال   .2

تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف.

مادة ) 19 (
إلغاء الرخصة

للدائرة احلق في إلغاء الرخصة إذا حتققت احدى األسباب التالية : أوالً،  
سنتني  ملدة  جتديدها  بطلب  الرخصة  صاحب  يتقدم  لم  إذا   .1
من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق املنشأه  

ملدة سنتني.
إذا تبني أن أياً من البيانات أو املستندات التي تضمنها طلب   .2

الترخيص غير صحيحة.
تقم  ولم  الترخيص  شروط  من  شرطاً  املنشأه  فقدت  إذا   .3

بتعديل أوضاعها خالل املدة التي حتددها الدائرة لذلك.
القوانني  ألحكام  وفقاً  محظوراً  نشاطاً  املنشأة  مارست  إذا   .4

واألنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها.
أن  دون  املعامالت  في  والتدليس  الغش  املنشأة  ارتكبت  إذا   .5
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  في  والغير  الدائرة  حق  على  ذلك  يؤثر 

القانونية األخرى. 
وفقاً  املطلوبة  واملوافقات  املستندات  استكمال  يتم  لم  إذا   .6

للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.
 ، الرسوم  استيفاء  بعد  الرخصة  صاحب  طلب  على  بناء   .7
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والغرامات أو سقوطها أو اإلعفاء منها وفقاً للضوابط التي 
تضعها الدائرة في هذا الشأن. 

مواقعها  على  تاريخه  من  شهر  خالل  اإللغاء  قرار  الدائرة  تنشر  ثانياً،  
على  اإللغاء  قرار  بلصق  وتقوم  الصحف،  إحدى  في  و  اإللكترونية 

املنشأة ملدة أسبوعني .

الرخصة،  على  التي  االلتزامات  سقوط  اإللغاء  قرار  على  يترتب  ال  ثالثاً،  
ويحق للدائرة وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة اتخاذ كافة اإلجراءات 
وفقاً  االلتزامات  هذه  الستيفاء  الالزمة  اإلدارية  والتدابير  القانونية 

للتشريعات السارية.

مادة ) 20 (
الشكل القانوني للمنشأة

أحد  تأخذ  منشأة  خالل  من  اإلمارة  في  االقتصادي  النشاط  مزاولة  يجب 
األشكال القانونية التالية : 

مؤسسة فردية.  .1
شركة أعمال مدنية.  .2

أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات.  .3
فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة   .4

باملنطقة احلرة باإلمارة.

مادة ) 21 (
مزاولة األنشطة املهنية واحلرفية

مع مراعاة األحكام الواردة بالقانون االحتادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن احلرف 
البسيطة، يجوز لألشخاص الطبيعيني مزاولة األعمال املهنية أو احلرفية 
السارية  التشريعات  ألحكام  طبقاً  أعمال«  »شركة  تأسيس  خالل  من 
والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص االعتباري أن 
يكون شريكاً في »شركة األعمال« شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة 

للنشاط املراد مزاولته. 
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مادة ) 22 (
وكيل اخلدمات

أن  احلرفية شريطة  أو  املهنية  األعمال  الدولة مزاولة  لغير مواطني  يجوز 
يكون لهم »وكيل خدمات مواطن« ويجوز أن يكون وكيل اخلدمات شخصاً 
اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعني بجنسية الدولة وفقاً 

لالشتراطات والنظم السارية.

مادة ) 23 (
تنظيم عقد وكالة اخلدمات وشركة األعمال

تعد الدائرة منوذجاً موحداً لعقد شركة األعمال مبا يتفق مع   .1
أحكام قانون املعامالت املدنية االحتادي.

تعد الدائرة منوذجاً موحداً لعقد وكالة اخلدمات ينظم العالقة   .2
بني وكيل اخلدمات وبني صاحب العمل االقتصادي أو املهني أو 

احلرفي.
اخلدمات  وكالء  أسماء  فيه  يدون  خاصاً  سجالً  الدائرة  تعد   .3
واسم املؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل مايلزم.

مادة ) 24 (
التزامات ومسؤولية وكيل اخلدمات

تنحصر التزامات وكيل اخلدمات جتاه موكله في القيام باملهام   .1
الالزمة واملشروعة التي متكنه من ممارسة نشاطه االقتصادي 

في اإلمارة.
كاملة  مسؤولية  مسؤوالً  منفردة  وبصفة  املستثمر  يكون   .2
في  تنشأ  قد  قانونية  التزامات  وأية  ديون  أية  عن  الغير  جتاه 
والتي قد  اخلدمات  توقيع عقد وكيل  تاريخ  من  اعتباراً  ذمته 

تترتب نتيجة ملمارسته النشاط في اإلمارة.
ال يجوز لوكيل اخلدمات أن يكون وكيالً ألكثر من ثالث رخص   .3

حرفية.
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مادة ) 25 (
انتهاء عقد وكالة اخلدمات

ينتهي عقد وكيل اخلدمات إذا حتقق أياً من األمور التالية :
ملدة  كتابًة  التجديد  على  الطرفان  اتفق  إذا  إال  مدته  انتهاء   .1

أخرى.
وفاة أحد الطرفني.  .2

إعالن إفالس املستثمر.  .3
توقف املستثمر بصورة رسمية عن العمل.  .4

للدائرة بناء على طلب املستثمر أو وكيل اخلدمات إنهاء عقد   .5
وكيل اخلدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم الالئحة 

التنفيذية اجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل اخلدمات.

مادة ) 26 (
فروع الشركات األجنبية

الشركات  بشأن   2015 لسنة   2 رقم  االحتادي  القانون  أحكام  مراعاة  مع 
التجارية يجوز للشركات األجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في اإلمارة وفق 

الشروط التالية :
النموذج  وفق  الدائرة  إلى  الشركة  فرع  فتح  طلب  تقدمي   .1
أو  العالقة  من أصحاب  أن يكون موقعاً  لذلك، على  املعتمد 

من ميثل الشركة قانوناً.
الفرع  نشاط  على  بالترخيص  الدائرة  موافقة  على  احلصول   .2

بعد حصوله على الترخيص من وزارة االقتصاد.
احلصول على موافقة اجلهات ذات الصلة بالنشاط املطلوب   .3
ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر 
املوافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر اجلهة ذات الصلة 

الدائرة بخالف ذلك.
وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل   .4
اخلدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من 

مواطني الدولة.
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مادة ) 27 (
االسم التجاري

إذا  املرخصة  للمنشأة  التجاري  االسم  تغير  أن  للدائرة  يحق   .1
ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقه أو يؤدي إلى التضليل أو 
املساس بالنظام العام أو اآلداب أو يشكّل اعتداء على حقوق 

الغير داخل اإلمارة أو خارجها.
يجوز لكل ذي مصلحة االعتراض على االسم التجاري وطلب   .2
تضعها  التي  للضوابط  وفقاً  اخملتصة  اللجنة  لدى  تغييره 

الدائرة في هذا الشأن.

مادة ) 28 (
موقع مزاولة النشاط االقتصادي

حسب  فنياً  املنشآت  مواقع  وتقييم  مبعاينة  الدائرة  تقوم   .1
األنشطة االقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل 
املطلوب  النشاط  مع  يتناسب  أن  املوقع  هذا  في  ويشترط 

ترخيصه.
يعتبر موقع املنشأة هو املكان املسموح مبزاولة النشاط فيه،   .2
الدائرة  املوقع يجب احلصول على موافقة  وفي حال توسعة 
قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد 
للمنشأة  آخر  فرعاً  املوقع  ذلك  فيعتبر  منفصل  آخر  موقع 
املوقع  يجوز استخدام هذا  وال  له  ترخيص  إجراء  ويستوجب 

ألغراض أخرى غير األغراض احملددة في الترخيص.
يجب احلصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم املستحقة   .3
لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص.

يتحدد استخدام املستودعات أو اخملازن التابعة للمنشآت في   .4
األغراض التي وُجدت من أجلها وال يجوز تأجيرها أو السماح 
دون  له  خصصت  ما  غير  في  استغاللها  أو  باستخدامها 

موافقة الدائرة.
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مادة ) 29 (
االستثناء من شرط املوقع

مع مراعاة ما ورد في املادة ) 28 ( من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص 
الدولة في  ملواطني  قبلها  التي حتدد من  االقتصادية  األنشطة  ملزاولة بعض 
التنفيذية  الالئحة  وتنظم  األعمال  حاضنات  خالل  من  أو  إقامتهم  محال 

ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها.

مادة ) 30 (
التزامات املنشأة

يجب على املنشأة االلتزام مبا يلي :
التشريعات والقوانني السارية في اإلمارة.  .1

شروط وضوابط النشاط االقتصادي املرخص به.  .2
إبالغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو   .3
أسبوع  وذلك خالل  بناًء عليها،  الترخيص  التي منح  الوثائق 
من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً 

مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو اإلمارة.
الترخيص  في  واحملدد  بها  اخلاص  التجاري  االسم  استخدام   .4

املمنوح لها في جميع تعامالتها مع الغير.
املنشأة  دخول  من  لهم،  املصرح  الدائرة،  موظفي  متكني   .5
والالزمة  بها  اخلاصة  والسجالت  البيانات  على  واالطالع 

لقيامهم بواجباتهم.
تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها   .6
اختصاصاتها  ومباشرة  أهدافها  حتقيق  في  يساعدها  مبا 

الواردة بهذا القانون.

مادة ) 31 (
مراكز خدمات الرتخيص

تتولى الدائرة وبالتنسيق مع اجلهات اخملتصة إنشاء نافذة موحدة كمركز 
ترخيص  طلبات  استقبال  خاللها  من  يتم  املنشآت  لترخيص  خدمات 

املنشآت والتعامل مع املستثمرين وأصحاب املهن واحلرف.
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مادة ) 32 (
استخدام نظام الرتاخيص داخل املناطق احلرة

باستخدام  لها  التصريح  احلرة،  املناطق  وبناًء على طلب سلطات  للدائرة 
البرامج واألنظمة اإللكترونية اخلاصة بترخيص املنشآت من أجل االستعانة 
بها عند ترخيص املنشآت العاملة داخل تلك املناطق مبا يتفق واإلجراءات 

السارية فيها.

مادة ) 33 (
تنظيم ترخيص املنشآت العاملة باملنطقة احلرة

يجوز للمنشآت املرخصة في املناطق احلرة فتح فروع لها داخل اإلمارة وفقاً 
لإلجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات املناطق 

احلرة في هذا الشأن.

مادة ) 34 (
تفويض االختصاصات

للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها املنصوص عليها في هذا القانون، في 
أو خاصة،  أو غيرها، ألية جهات عامة  أو جتديدها  مجال ترخيص املنشآت 

وذلك بهدف تبسيط وتسريع اإلجراءات.

مادة ) 35 (
إجراءات منح التصريح التجاري

يتم منح تصريح جتاري ملزاولة األنشطة التسويقية للمنشآت في اإلمارة 
وفقاً لإلجراءات التالية :

يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج املعد لدى الدائرة.  -
تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع   -
التسويقي  النشاط  نوع  تنظم  التي  والشروط  األحكام 

املطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة.
وفق  الدائرة  قبل  من  التجاري  التصريح  طلب  في  البت  يتم   -

الضوابط والشروط املعتمدة في هذا الشأن.
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ملزاولة  للمنشأة  املمنوح  التجاري  التصريح  مدة  تكون   -
النشاط التسويقي وفقاً للمدد املعتمدة لدى الدائرة في هذا 

الشأن.

مادة ) 36 (
السجل التجاري

لقيد  التجاري  السجل  وحفظ  بإعداد  الدائرة  تختص   .1
وفقاً  اإلمارة  في  املرخصة  التجارية  الشركات  وكافة  التجار 
التجاري  السجل  بقانون  الواردة  واملتطلبات  لالشتراطات 

االحتادي. 
يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب   .2
التجاري  السجل  في  التأشير  للقيد  املقررة  لألوضاع  طبقاً 
بالسجل،  املدونة  البيانات  على  يطرأ  تعديل  أو  تغيير  بكل 
املنشئة  الواقعة  أو  التصرف  تاريخ  من  شهر  خالل  وذلك 

للتغيير أو التعديل.
تختص الدائرة في حال تسلمها صورة احلكم أو إخطار رسمي   .3
السجل  في  بالتأشير  احملاكم،  دائرة  في  التنفيذ  إدارة  من 

التجاري مبقتضى األحكام القضائية التالية:

أحكام شهر اإلفالس أو إلغائه. أ . 
أو  اإلفالس  من  الواقي  الصلح  على  التصديق  أحكام  ب . 

بطالنه.
قرارات توقيع احلجر على التاجر أو تعيني القيم والوكالء  ج . 

عن الغائبني أو عزلهم أو رفع احلجر.
أحكام عزل املسؤولني عن إدارة الشركة.  د . 

املصفني  وتعيني  بطالنها  أو  الشركة  حل  أحكام  ه . 
وعزلهم.

أحكام إعادة االعتبار.  و . 
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مادة ) 37 (
سجل قيد احلرفيني

تنظم الدائرة سجل قيد احلرفيني وحتدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم 
بإخطار وزارة الشؤون االجتماعيه به وبالتغييرات التي تطرأ عليه.

مادة ) 38 (
قيد رهن احملل التجاري

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار   .1
موضوعه  يكون  تصرف  كل  فإن  التجارية،  املعامالت  قانون 
إنشاء رهن على احملل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً 
من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإال 

كان باطالً ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية:
أسماء املتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.  -

تاريخ التصرف ونوعه.  -
نوع احملل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن   -

يشملها التصرف.
ثمن العناصر املادية واملعنوية كل منها على حدة إذا   -
كان التصرف بيعاً واجلزء املدفوع منه عند إبرام العقد 

وكيفية أداء الباقي.
املتصلة  والتعهدات  العقود  بشأن  اخلاصة  االتفاقات   -

باحملل التجاري إن وجدت.
أو  الفسخ  بحق  البائع  باحتفاظ  املتعلقة  االتفاقيات   -

اإلنهاء أو حق االمتياز إن وجدت.
نشر  نفقته  وعلى  الراهن  طلب  على  بناء  الدائرة   تتولى   .2
في  يوميتني  صحيفتني  في  مرتني  الرهن  عقد  عن  ملخص 
مدة  بني  يفصل  اإلجنليزية  واللغة  العربية  باللغة  الدولة 
أسماء  املنشور  امللخص  يتضمن  أن  على  أسبوع.  صدورهما 
املتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيني احملل ومقدار 
لدى  باعتراضاتهم  التقدم  الدائنني  وتخويل  اإلجمالي  الثمن 

اللجنة اخملتصة خالل عشرة أيام من تاريخ النشر.
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من  الفصل  حلني  القيد  إجراءات  وقف  االعتراض  على  يترتب   .3
نحو  األطراف  توجيه  للجنة  ويجوز  اخملتصة،  اللجنة  قبل 

اللجوء إلى القضاء .
الرهن كرسوم من  2 % من قيمة  الدائرة على نسبة  حتصل   .4

أجل قيد الرهن أو جتديده.

مادة ) 39 (
حجية املستخرجات اإللكرتونية

من  املستخرجة  اإللكترونية  واملستندات  والسجالت  احملررات  تكون جلميع 
املقررة  احلجية  ذات  للدائرة  التابعة  اإللكترونية  واألنظمة  البرامج  خالل 

للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. 

مادة ) 40 (
حتصيل الرسوم

والتصاريح  الرخص  نظير  وفروعها  املنشآت  من  رسوماً  الدائرة  تستوفي 
وسائر اخلدمات التي تقدمها مبوجب قرار يصدر من احلاكم أو ولي العهد 

رئيس اجمللس التنفيذي .

مادة ) 41 (
تنظيم التجارة اإللكرتونية

تتولى الدائرة تنظيم عملية التعامالت التجارية اإللكترونية   .1
مزاولة  عملية  لضبط  اإلمارة  في  العاملة  الشركات  ملواقع 
وفقاً  وذلك  اإللكترونية،  املواقع  عبر  التجارية  األنشطة 

للتشريعات السارية.
تقوم الدائرة مبنح اعتماد للعمليات التجارية اإللكترونية.  .2

تصدر الدائرة التراخيص مبزاولة أنشطة املتاجرة اإللكترونية   .3
بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت.

الدائرة  موقع  في  املرخصة  املواقع  بإضافة  الدائرة  تقوم   .4
اإللكتروني.
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مادة ) 42 (
أهداف تنظيم التجارة اإللكرتونية

يهدف تنظيم التجارة اإللكترونية باإلمارة إلى حتقيق ما يلي :
بناء و تعزيز ثقة املستهلكني باملواقع اإللكترونية للشركات.  .1

التقليل من فرص االحتيال في التجارة اإللكترونية.  .2
احلكومة  لهدف  لالمتثال  اإلمارة  داخل  املواقع  تشجيع   .3

للحصول على االعتماد.
على  للحصول  إلكترونياً  تتعامل  التي  الشركات  إخضاع   .4

الرابط الوطني  ) .ae ( من اجلهات اخملولة داخل الدولة.
زيادة حجم عمليات التجارة اإللكترونية.  .5

مادة ) 43 (
شروط احلصول على ترخيص مزاولة التجارة اإللكرتونية

استخدام النطاق الوطني  ) .ae ( و أن تكون استضافة املوقع   .1
داخل دولة اإلمارات.

حقوق  جتاه  املسؤوليات  كافة  لتحمل  إقرار  على  التوقيع   .2
املتعاملني واملستهلكني فيما يتعلق مبحتويات ما يتم عرضه 

في املوقع.
التشفير  طريق  عن  محمية  املوقع  محتويات  تكون  أن   .3
والتجارة  التداول  لعمليات  التابعة  اإللكترونية  والشهادات 

اإللكترونية.

مادة ) 44 (
حجب حمتوى يف املوقع اإللكرتوني

اخملالف في  احملتوى  االتصاالت حجب  تنظيم  وبالتنسيق مع هيئة  للدائرة 
املوقع اإللكتروني مع بيان اخملالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن 

احملتوى اخملالف في موقع الدائرة اإللكتروني حتى تتم معاجلة اخملالفة.
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مادة ) 45 (
العقوبات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه بغرامة مالية ال تقل 

عن )200( درهم وال تزيد على )100.000( مائة ألف درهم.

مادة ) 46 (
التسوية الودية

التسوية  إجراء  اخملالفة  اجلهة  طلب  على  بناًء  للدائرة  يجوز   -1
الودية معها وفقاً للشروط التالية:

تقدمي طلب التسوية.  -
سداد ما ال يقل عن ) %50 ( من الغرامة املفروضة عليها.  -

أية  ارتكاب  اخملالفة  للمنشأة  سبق  قد  يكون  أال   -
ارتكاب  من  األخيرة  السنة  خالل  مماثلة  مخالفات 

اخملالفة املطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها.
أية شروط أخرى تضعها الدائرة.  -

يجب على املنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خالل املدة   -2
احملددة لها من الدائرة وإال اعتبرت التسوية كأن لم تكن.

مادة ) 47 (
الضبطية القضائية

اجمللس  رئيس  العهد  ولي  من  قرار  بتسميتهم  يصدر  الذين  موظفو  يخول 
القضائي  الضبط  مأمور  صفة  الدائرة  رئيس  اقتراح  على  بناًء  التنفيذي 
التي تقع باخملالفة ألحكام  وإثبات األفعال  والرقابة  التفتيش  للقيام بأعمال 
هذا القانون وكذا كافة القوانني املعمول بها داخل الدولة أو اإلمارة أو القرارات 
الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول املنشآت االقتصادية 
وحترير احملاضر الالزمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة، وعلى كافة السلطات احمللية واملنشآت في اإلمارة متكينهم 

ومعاونتهم في أداء األعمال املنوطة بهم وفقاً للقوانني سالفة الذكر. 
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مادة ) 48 (
التظلم من قرارات الدائرة

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابًة للمدير العام من القرارات واإلجراءات 
 )  30  ( وذلك خالل  القانون  ألحكام هذا  تنفيذاً  الدائرة  بحقه من  املتخذة 
يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو اإلجراء أمام اللجنة اخملتصة وفقاً للضوابط 
هيكلة  إعادة  بشأن   2016 لسنة   4 رقم  القانون  في  عليها  املنصوص 

وتنظيم دائرة التنمية االقتصادية.

مادة ) 49 (
توفيق األوضاع

القانون توفيق  يجب على املنشآت املرخصة قبل صدور هذا   .1
من  سنة  عن  تزيد  ال  مهلة  خالل  ألحكامه  طبقاً  أوضاعها 
ملدة  املهلة  متديد هذه  العام  للمدير  ويجوز  به،  العمل  تاريخ 

أخرى مماثلة.
التي مت ترخيصها  املنشآت  القانون  تستثنى من أحكام هذا   .2
بناًء على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو احلاكم، وتطبق 

بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

مادة ) 50 (
الالئحة التنفيذية

يصدر رئيس اجمللس التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ) 51 (
اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية

التنظيمية  والقرارات  الداخلية  اللوائح  إصدار  مهمة  العام  املدير  يتولى 
الالزمة.

مادة ) 52 (
إلغاء التشريعات السابقة

يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
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مادة ) 52 (
سريان القانون

اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتباراً  القانون  هذا  مفعول  يسري 
الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم احلادي عشر من شهر صفر لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم احلادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2016 م  

إستدراك اخلطأ املادى
فى  والواردة  التنفيذية  والئحتها  من  بدالً  التنفيذية  والئحته  عبارة  تستبدل    -

نهاية املادة رقم /6 
الدائرة  الدائرة  بدالً من وال يخل بذلك حق  تستبدل عبارة وال يخل ذلك بحق    -

والواردة فى الفقرة الثانية من املادة رقم /6 
تستبدل عبارة يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بدالً من يخول موظفو الذين    -

يصدر والواردة فى بداية املادة رقم /47 
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قانون رقم ) 9  ( لسنة 2016
بشأن الرسوم القضائية يف إمارة رأس اخليمة

 
حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على الدستور
اجلانحني  األحداث  شأن  في   1976 لسنة   9 رقم  االحتادي  القانون  وعلى 

واملشردين،
من  احلكومة  إعفاء  شأن  في   1978 لسنة   8 رقم  االحتادي  القانون  وعلى 

الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور األحكام،
وعلى القانون االحتادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم عالقات العمل 

وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون املعامالت املدنية، 

وتعديالته،
العقوبات،  قانون  بإصدار   ،1987 لسنة   3 رقم  االحتادي  القانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم 11 لسنة 1992 بشان االجراءات املدنية وتعديالته،

وعلى القانون االحتادي رقم 35 لسنة 1992، بإصدار قانون االجراءات اجلزائية، 
وتعديالته،

وعلى القانون االحتادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن األحوال الشخصية،
املعاقني،  حقوق  شأن  في   2006 لسنة   29 رقم  االحتادي  القانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2007 في شأن الرسوم القضائية، وتعديالته ،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء النيابة العامة، وتعديالته،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن تنظيم القضاء، وتعديالته،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2016 في شأن محكمة متييز رأس اخليمة،

وبناءاً على ما عرضه سمو ولى العهد  رئيس مجلس القضاء
فقد أصدرنا القانون التالي :
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الفصل األول
نطاق سريان القانون

املادة )1(
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى دائرتي 
احملاكم والنيابة العامة باإلمارة، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل 

به.

الفصل الثاني
قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى

املادة )2(
احتساب الرسم

يتم احتساب الرسم وفق اجلدول املرفق بهذا القانون.  .1
يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات   .2

اخلصم املتدخل هجومياً.
املتدخل  اخلصم  طلبات  على  إضافي  رسم  يفرض  ال   .3
انضمامياً، وإمنا يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد مت 

الوفاء به.
ال يفرض رسم على اإلدخال الذي تأمر به احملكمة، من تلقاء   .4

نفسها.

املادة )3(
استيفاء الرسم

مع مراعاة األحكام اخلاصة برسوم الدعاوى اجلزائية الواردة في هذا القانون 
الرسم  استيفاء  بعد  إال  طلب  أي  يقبل  وال  طعن،  أو  دعوى  أية  تقيد  ال 
املستحق كامالً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار باإلعفاء أو قرار بتأجيل 

الرسم كلياً أو جزئياً.
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املادة )4(
ما يدخل يف تقدير الرسم

أرباح  من  الدعوى  رفع  عند  مستحقاً  يكون  ما  الرسم  تقدير  في  يدخل 
وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من امللحقات املقدرة القيمة.

املادة )5(
تقدير قيمة الدعوى

تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات اخلصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي 
في  الدرهم  كسور  وتعتبر  الدولة،  بعملة  وذلك  اخلتامية  طلباتهم  وفق 

حساب الرسوم املستحقة درهماً كامالً وتستوفى على هذا األساس.

املادة )6(
رسم الدعاوى املتقابلة

الدعوى  في  تقدم  التي  املتقابلة  الدعاوى  على  مستقل  رسم  يستوفى 
األصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية 

املقامة من املدعى عليه أمام ذات احملكمة على أساس قيمتها.

املادة )7(
فرض أعلى الرمسني

أثناء   – القيمة  املدعي طلباته غير مقدرة  إذا عدل  الرسمني  أعلى  يفرض 
سير الدعوى – إلى معلومة القيمة

املادة )8(
تأمني الطعن باالستئناف

املنصوص  األحوال  في  باالستئناف  الطعن  حالة  في  الطاعن  على  يجب 
خزانة  يودع  أن  املدنية،  اإلجراءات  قانون  من  مكرراً   )158( املادة  في  عليها 
)1000( ألف درهم، ويصادر هذا املبلغ إذا حكم بعدم  احملكمة تأميناً قدره 
جواز االستئناف، ويرد إليه إذا حكم لصاحله، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة 

واحدة يكتفى بإيداع تأمني واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
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املادة )9(
رسم طلب الشفعة

العقار  الشفعة في  بالنسبة لدعاوى طلب  الرسوم  حتسب   .1
باعتبار الثمن املطلوب األخذ به.

إذا كان الثمن املبني في العقد أو الذي قدره اخلبير أكثر وتنازل   .2
الثمن،  في  عارض  أو  احلكم  قبل  طلبه  عن  الشفعة  طالب 

بقي التقدير على أساس الثمن املطلوب األخذ به.
على  الرسوم  حسبت  األعلى  بالثمن  األخذ  الطالب  قبل  إذا   .3
هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة 

التحسينات التي يطلبها اخلصم أو يقدرها اخلبير.
قدره  مما  بأكثر  العقار  قيمة  وقدرت  احلكم  استؤنف  إذا   .4

الشفيع، استحق الرسم على ما قدره املستأنف.

املادة )10(
االدعاء بغري عملة الدولة

الدعوى مبا يعادل  الدولة، تقدر قيمة  به بغير عملة  املدعي  املبلغ  إذا كان 
ذلك املبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

املادة )11(
وحدة الرسوم

عليها  املنصوص  والطلبات  والطعون  الدعاوى  على  الرسوم  تستوفى 
أو  القانون بذات الفئات احملددة فيه، سواء مت تقدمي أي منها يدوياً  في هذا 

إلكترونياً.

املادة )12(
رسم اإلعالن خارج الدولة

الدولة  املقررة في  املصاريف  الدولة جميع  اإلعالن خارج  حتصل من طالب 
املطلوب اإلعالن فيها.
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املادة )13(
تقدير الرسم يف بعض الدعاوى

يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو اآلتي:
التي  قيمة كل منهما  أساس  أو منقول، على  ملكية عقار   .1
رسوم  أية  وتستوفى  الدعوى،  رفع  عند  الطالب  يوضحها 

إضافية متى تبني أن القيمة تزيد على القيمة املقدرة.
عقود املقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلني.  .2

القيمة  أساس  على  فسخها،  أو  إبطالها  أو  العقود  صحة   .3
املدعي،  حددها  إذا  عليها  املتنازع  القيمة  أو  للعقد  الكلية 
وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود املستمرة أو إبطالها 
مدة  عن  النقدي  املقابل  مجموع  أساس  فعلى  فسخها،  أو 
منه،  جزء  في  نفذ  قد  املذكور  العقد  كان  وإذا  كلها،  العقد 

قدرت دعوى فسخه باعتبار املدة الباقية. 
املنازعات اإليجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع   .4

مراعاة آلية احتساب الرسم اآلتية:
طلب الفسخ أو اإلخالء أو التمكني من العني املؤجرة،  أ - 
وفقاً لبدل املدة الواردة بالعقد أو املتبقي منها بحسب 

األحوال.
طلب جتديد العقد، وفقاً للبدل احملدد في املدة اإليجارية  ب - 

السابقة.
طلب  حالة  في  القيمة  مقدرة  غير  الدعوى  تعتبر  ج - 

التسليم أو اإلخالء الذي ال يتضمن فسخ العقد.
طلب الريع واألرباح والفوائد، على أساس القيمة املطالب بها حتى   
يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد احلكم من 
تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، 

كما يستكمل في مرحلة تنفيذ احلكم حتى متام التنفيذ.
رهن العقار أو املنقول أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو   .5
أو  الرهن  املنقول محل  أو  العقار  بالديون، على أساس قيمة 

احلق أيهما أقل.
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فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته،   .6
على أساس قيمة احلصة.

حل الشركة وتعيني مصف لها، على أساس قيمة رأس مال   .7
الشركة وقت رفع الدعوى.

به على أساس ضربه  احلكم  املطلوب  السنوي  اإليراد  ترتيب   .8
في )20( عشرين إذا كان مؤبداً، أو في )10( عشرة إذا كان مدى 
احلياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس املعاش السنوي مضروباً 

في عدد سنينه بحيث ال جتاوز عشراً.
تنفيذ حكم أجنبي، على أساس القيمة الثابتة في احلكم.  .9

هذه  قيمة  أساس  على  عليها،  احملجوز  األشياء  استرداد   .10
األشياء.

 
الفصل الثالث

رسوم الدعاوى اجلزائية

املادة )14(
الرسم الثابت

رسم  يفرض  األحداث  باملتهمني  اخلاصة  القضايا  عدا  فيما   .1
ثابت على القضايا اجلزائية التي تقدم للمحاكم وفق اجلدول 

املرفق بهذا القانون.
جنحة  أو  جناية  بأنها  الدعوى  تكييف  في  العبرة  تكون   .2

بالوصف الذي تنتهي إليه احملكمة التي نظرت الدعوى.

املادة )15(
وقت استحقاق الرسم

بإدانة  )14( من هذا القانون عند احلكم  املادة  تستحق الرسوم املبينة في 
املتهم، وتأمر احملكمة في حكمها بإلزام احملكوم عليه بأداء الرسم املستحق، 

أما قضايا رد االعتبار فتدفع رسومها مقدماً.



- 95 -

املادة )16(
عدم تعدد الرسم
ال يتعدد الرسم بتعدد االتهامات أو املتهمني

املادة )17(
الرسوم يف حالة التنازل

بالتمييز  أو  أو الطعن باالستئناف  املعارضة  املقررة على  الرسوم  تستحق 
ولو تنازل املتهم عنها.

املادة )18(
حتصيل الرسوم واملصاريف والغرامات

حتصل الرسوم واملصاريف والغرامات احملكوم بها على املتهم مما يكون قد 
أو  أو بصفة كفاالت  مؤقتاً  لإلفراج  مبالغ بصفة ضمان  باخلزانة من  أودع 
الباقي  ويحصل  احملكوم عليه،  باخلزانة تخص  أخرى مودعة  مبالغ  أية  من 

بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو احملكمة.

الفصل الرابع
رسوم الدعاوى املدنية يف القضايا اجلزائية

املادة )19(
احملاكم  إلى  ترفع  التي  املدنية  الدعاوى  على  القانون  هذا  أحكام  تطبق 

اجلزائية مع مراعاة ما يأتي:
وفقاً  املستحق  الرسم  بأداء  املدنية  باحلقوق  املدعي  يلزم   .1

للقواعد الواردة في هذا القانون.
ال تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل االدعاء املدني إلى احملكمة   .2
املدنية اخملتصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى املدنية 

أمام احملاكم اجلزائية.
إذا كان طعن املتهم باملعارضة أو االستئناف أو التمييز قاصراً   .3
الرسوم  املدنية، حتصل منه  الدعوى  الصادر في  احلكم  على 

طبقاً ألحكام الرسوم املدنية الواردة في هذا القانون.
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الفصل اخلامس
تعدد الطلبات

املادة )20(
رسم تعدد الطلبات

ناشئة  وكانت  القيمة  مقدرة  طلبات  الدعوى  تضمنت  إذا   .1
عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، 
فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير 

باعتبار قيمة كل منها على حدة.
القيمة  مقدرة  طلبات  الواحدة  الدعوى  في  اجتمعت  وإذا   .2
الرسم على كل منها على  القيمة، أخذ  وأخرى غير مقدرة 

حدة.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة،   .3
وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أخذ الرسم عن 

كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات.
أو  احتياطي  وطلب  أصلي  طلب  على  الدعوى  اشتملت  إذا   .4
اإلضافية  الطلبات  أما  الرسمني،  أعلى  فيستحق  تبعي، 
فتضم إلى الطلب األصلي ويحسب الرسم على مجموعها.

املادة )21(
الرسم األعلى يف املعاملة

إذا احتوت املعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معني، يتم 
احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.

الفصل السادس
قواعد حتصيل الرسوم

املادة )22(
حتصيل الرسوم

احلكم  ألزمه  الذي  الطرف  على  التزاماً  الرسوم  تصبح   .1
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مبصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا األساس وال يحول 
االستئناف دون حتصيل هذه الرسوم.

توقف  دون  احلكم  من  تنفيذية  صورة  له  للمحكوم  تسلم   .2
على حتصيل باقي الرسوم امللزم بها غيره.

بالرسوم  الصورة  على  يؤشر  أن  الدعوى  إدارة  مكتب  على   .3
تنفيذ  باشر  إذا  التنفيذ  قاضي  نظر  لتكون حتت  املستحقة 
احلكم ، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس احملكمة 
ويتم   ، للرسوم  تقدير  أمر  مبثابة  األحوال  حسب  القاضي  أو 

إعالنها مع إعالن الصورة التنفيذية للحكم.
إذا لم يتقدم اخلصم لطلب الصورة التنفيذية خالل عشرة   .4
الرسوم  الدعوى  إدارة  مكتب  يقدر   ، احلكم  صدور  من  أيام 
القاضي حسب  أو  رئيس احملكمة  بأمر يصدر من  املستحقة 

األحوال ويعلن امللزم بالرسوم بسدادها لدائرة احملاكم.

املادة )23(
اسرتداد الضمان

الذي  الضمان  استرداد  بالرسوم  نهائي  بحكم  لصاحله  للمحكوم  يجوز 
أودعه في احملكمة من أجل سداد الرسوم .

املادة )24(
فرق الرسم

عنه  املدفوع  من  أكثر  مببلغ  قضى  أنه  النفاذ  الواجب  احلكم  من  تبني  إذا 
الرسوم  وتصبح  له  للمحكوم  التنفيذية  الصورة  ، تسلم  الدعوى  رسوم 
بالرسوم  احلكم  ألزمه  الذي  الطرف  على  التزاماً  الرسم  فرق  ذلك  في  مبا 

واملصاريف. 

املادة )25(
املعارضة يف الرسوم 

، وحتصل املعارضة أمام  يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم 
القائم باإلعالن عند إعالن األمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة 
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الدعوى خالل ثمانية أيام تالية لتاريخ اإلعالن ، ويحدد مكتب إدارة الدعوى 
في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه املعارضة.

املادة )26(
احلكم يف املعارضة 

تقدم املعارضة إلى احملكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي 
حسب األحوال ، ويصدر احلكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة  الدعوى 
واملعارض إذ حضر ، ويكون احلكم الصادر في املعارضة في الرسوم القضائية 
ألف   )  1000  ( املعارضة  بها في  الرسوم احملكوم  إذا لم جتاوز قيمة  نهائياً 
درهم ، ويجوز استئناف احلكم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه ، 
وإال سقط احلق في الطعن ، ويكون احلكم الصادر من محكمة االستئناف 

نهائياً.

املادة )27( 
حاالت رد الرسوم

ترد الرسوم كاملة في احلاالت اآلتية :    .1
أو  حكم  تفسير  طلب  في  الطالب  بإجابة  قضي  إذا  أ - 

تصحيحه أو إغفال طلب.
أو  العامة  النيابة  عضو  أو  القاضي  رد  طلب  قبل  إذا  ب - 

قضي لصالح رافع دعوى اخملاصمة.
إذا قبل طلب رد اخلبير. ج - 

إلى من قام  راجع  املزايدة بسبب غير  بإلغاء  إذا حكم  د - 
بسداد الرسم.

وقبل  الشأن  ذوي  طلب  على  بناء  التنفيذ  وقف  مت  إذا  ه - 
البدء في إجراءاته.

ترد نصف الرسوم في احلالتني اآلتيتني :    .2
إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في  أ - 

دفع أو حكم متهيدي أو قطعي.
إذا ترك املدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب املرافعة  ب - 

أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.
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ال يسمع طلب استرداد الرسم مبضي ) 60 ( ستني يوماً من     .3
تاريخ آخر إجراء.

ال تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في االستئناف أو التمييز     .4
بإعادة القضية إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه.

الفصل السابع
تأجيل الرسوم واإلعفاء منها

املادة )28(
التأجيل بقرار رئيس احملكمة

لرئيس احملكمة اخملتصة أو من يفوضه من القضاة ، والعتبارات   .1
يقدرها ، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناًء على طلب ذوي 
رئيس  يضعها  التي  والشروط  الضوابط  وفق  وذلك  الشأن 

مجلس القضاء.
يقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس احملكمة ويبني فيه األسباب   .2
ولرئيس   ، املؤيدة  واألدلة  املستندات  به  ومرفقاً  له  املبررة 
احملكمة أن يجري التحقيقات الالزمة بنفسه أو بواسطة من 

يفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة.
عشر  خمسة  خالل  الرفض  أو  بالقبول  الطلب  في  ويفصل   .3

يوماً من تاريخ تقدميه.

املادة )29(
اإلعــــفاء

التي  للضوابط  وفقاً  يندبه  أو  ينوبه  من  أو  القضاء  مجلس  لرئيس  يجوز 
يضعها ، اإلعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبني إعسار امللزم بها.

املادة )30(
اإلعفاء بقوة القانون 

يعفى من الرسوم القضائية املدنية بقوة القانون :
واملؤسسات  واجلمعيات  واحمللية  االحتادية  احلكومية  اجلهات   .1
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ذات النفع العام ، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم 
بقانون احتادي أو قانون محلي ، وذلك في جميع مراحل الدعوى 

والتنفيذ.
وكفالة  تربية  وطلب   ، والذري  اخليري  الوقف  إثبات  طلب   .2
مجهول األبوين ، وإثبات الهبات واألعمال اخليرية املصدقة من 

رئيس احملكمة.
التي   ، بها  املتعلقة  واإلجراءات  والطلبات  والطعون  الدعاوي   .3
حكمهم  في  ومن  املساعدة  اخلدمة  وعمال  العمال  يرفعها 
أو املستحقني عنهم ، للمطالبة مبستحقاتهم الناشئة عن 

عالقات العمل ، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
الدعاوي التي يرفعها املعاقون تنفيذاً ألحكام القانون االحتادي   .4
مراحل  جميع  في  وذلك   ، املعاقني  حقوق  شأن  في  الصادر 

الدعوى والتنفيذ.
املتعلقة  واإلجراءات  والطلبات  والطعون  والدعاوي  األوامر   .5
بالنفقة وما يرتبط بها ، وطلب املتعة ومؤخر الصداق وأجرة 
النفقة  طالب  قبل  من  مرفوعة  كانت  متى  وغيرها  اخلادمة 

وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
طلب حتقيق الوفاة أو الوراثة.  .6

الطلبات واملعامالت املتعلقة باملسائل اآلتية :  .7
إقرارات بغرض طلب اإلعانة االجتماعية أو اإلنسانية أو  أ - 

اإلعالة.
إقرارات املعاشات التقاعدية. ب - 

معامالت إشهار اإلسالم. ج - 
ويشمل اإلعفاء رسوم الصور والشهادات.  

طلب تنفيذ األحكام وجتديد الدعاوي من الشطب في دعاوى   .8
األحوال الشخصية .
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املادة )31(
اإلعفاء بقرار احملكمة

يجوز للقاضي اخملتص أو رئيس احملكمة إعفاء طالب الشهادة   .1
في دعاوى األحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من 

فاقته.
التجديد  الدعوى من رسم  رافع  إعفاء  لرئيس احملكمة  يجوز   .2
يقبله  عذراً  التالي  اليوم  في  الطالب  قدم  إذا  الشطب  من 

رئيس احملكمة.

املادة )32(
انقضاء قرار التأجيل أو اإلعفاء

ينقضي قرار التأجيل أو اإلعفاء الوارد باملادتني )28( و )29( والبند 1 من املادة 
)31( إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى وقبل 
، على أن حتصل الرسوم في جميع األحوال من  تنفيذ احلكم تنفيذاً كلياً 

الدفعات األولى الواردة للتنفيذ لصالح املؤجل له أو املعفى من الرسم.

املادة )33(
اإلعفاء من التأمني

يعفى من التأمني من يعفى من الرسوم القضائية.

الفصل الثامن
احلاالت اليت ال يفرض عليها رسم

املادة )34(
ال يفرض رسم إيداع على ما يأتي :

ما يودعه وكالء الدائنني على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة.  .1
ما يودعه املزايدون من ثمن العقار.  .2

ما يحصله مندوب التنفيذ لألحكام على ذمة مستحقيها.  .3
الهيئات  أو  احمللية  أو  االحتادية  احلكومية  اجلهات  يودع من  ما   .4
العامة أو املؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
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الفصل التاسع
أحكام ختامية

املادة )35(
ما تؤول إليه الرسوم

احملاكم  دائرتي  إلى  القانون  املقررة طبقاً ألحكام هذا  الرسوم  تؤول جميع 
في  امتياز  حق  لهما  ويكون  اختصاصه،  نطاق  في  كل  العامة  والنيابة 

حتصيل الرسوم.

املادة )36(
الرسوم احملددة من اجمللس التنفيذى

يصدر اجمللس التنفيذي باإلمارة قراراً بتحديد رسوم اخلدمات اإللكترونية، 
واملؤسسات  الشركات  بها  تقوم  التي  القضائية  اإلعالنات  ورسوم 

اخلاصة.

املادة )37(
  الدفع االلكرتوني

الدفع  بطريقة  القانون  هذا  ألحكام  املقررة طبقاً  الرسوم  استيفاء  يجوز 
االلكتروني ، وذلك وفق القواعد التي يصدرها مدير دائرة املالية باإلمارة.

املادة )38(
اإللغاء واحلكم االنتقالي

القضائية  الرسوم  بشأن   2007 لسنة   3 رقم  القانون  يلغى   .1
باإلمارة.

يستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها عند صدور هذا   .2
القانون فيما ال يتعارض مع أحكامه إلى حني صدور اللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
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املادة )39(
النشر والعمل بالقانون

به بعد ثالثة أشهر من  ، ويعمل  الرسمية  القانون في اجلريدة  ينشر هذا 
تاريخ اصداره.

سعود بن صقر القامسي
حاكم إمارة رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1438هـ
املوافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2016م  
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 2016لسنة  ( 9 )جدول الرسوم القضائية باإلمارة بالقانون رقم 

 الرسم المستحق البيان م

 الدعاوى المدنية

المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل  1
 واستئنافها.

 درهم 500

 درهم e 1000الدعوى الجزئية غير مقدرة القيمة. 2

 درهم 3000 الدعوى الكلية غير مقدرة القيمة. 3

% من قيمة الشيء 3 دعوى الحراسة القضائية. 4
المطلوب توقيع الحراسة 
عليه وبحد أقصى 

 ألف درهم  30,000

المنازعات في الدعاوى الجزئية مدنية أو تجارية  5
 معلومة القيمة.

% من قيمة الدعوى 4
 درهم  100وبحد أدنى 

المنازعات في الدعاوى الكلية المدنية والتجارية  6
 معلومة القيمة.

ألف  100% على مبلغ 4
% فيما 5درهم األولى و 

زاد على ذلك وبحد 
 ألف درهم 30أقصى 

الدعوى اإلدارية المبتدأة والطعن في القرارات  7
 الصادرة من اإلدارة.

 درهم 2000

الطعن باالستئناف أو التمييز في األحكام والقرارات  8
 اإلدارية.

 درهم 1000

 درهم 500 استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى اإلدارية. 9

طلب األمر على عريضة في دعاوى األحوال  10
 الشخصية أو الطعن فيه.

 درهم 50

طلب المنع من السفر في دعاوى األحوال الشخصية  11
 الطعن فيه.أو 

 درهم 100

دعوى األحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين  12
عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب 

درهم على كل طلب  50
عدا ما استثني في هذا 
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 البند الطالق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن.

استئناف القرارات واألحكام التمهيدية في دعاوى  13
 الشخصية. األحوال

 درهم 100

استئناف األحكام القطعية في دعاوى األحوال  14
 الشخصية.

 درهم 100

الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة في دعاوى  15
 األحوال الشخصية.

 درهم 200

 درهم 500 دعوى قسمة التركة أو فتح ملف تركة. 16

طلب تعيين منفذي  الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو  17
 استبدالهم.

 درهم 200

طلب اإلشهاد أو التصديق وإشهار اإلثبات وتوثيق  18
عقود األحوال الشخصية )باستثناء إشهار اإلسالم أو 

 إشهاد اإلعانة االجتماعية( وعدا ما استثنى بنص.

 درهم 50

طلب وضع األختام واالنتقال لوضعها على أموال  19
 التركة وجردها.

 درهم 500

 درهم 200 للقاصر بممارسة التجارة.طلب اإلذن  20

 درهم 100 الدعوى أو األمر بتسليم جواز السفر. 21

 درهم على كل إشكال 50 إشكاالت التنفيذ في األحوال الشخصية. 22

المنازعات المالية المرتبطة بدعوى األحوال  23
 الشخصية بين الزوجين والطعن فيها.

% من قيمة المبلغ أو 1
به وبحد الشيء المطالب 

 درهم 30,000أقصى 

 درهم 500 دعوى إشهار اإلعسار المدني. 24

دعوى إشهار اإلفالس أو طلب الصلح الواقي من  25
اإلفالس )ويشمل هذا الرسم اإلجراءات القضائية 
حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من 
اإلفالس،  وال يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف 

 الصحف واللصق على حكم اإلفالس(.النشر في 

 درهم 500

 درهم 500طلب وضع األختام واالنتقال لوضعها على أموال  26
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 المؤسسات والشركات وجردها. 

طلب تعيين وصي أو قيم أو مدير مؤقت أو مصفي  27
 التركة أو عزله أو استبداله.

 درهم 200

قيمة كامل % من 2 دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار. 28
 30العقار بحد أقصى 

 ألف درهم

دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو  29
 ردهم.

 درهم 5000

 درهم 1000 رد الخبراء أو المحكمين. 30

 درهم 300 دعوى صحة التوقيع. 31

 درهم 500 دعوى حق االرتفاق. 32

طلب تعيين المحكم أو عزله )في غير دعاوى  33
 الشخصية(.األحوال 

 درهم 500

% من قيمة المال 2 طلب اإلذن ببيع األموال المرهونة. 34
المطلوب بيعه على أال 

 30,000يزيد الرسم عن 
 درهم 

 درهم 300 طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه. 35

 درهم 300 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف االتفاقي. 36

 طلب تجديد الدعوى من الشطب )عدا دعاوى 37
 األحوال الشخصية(.

 درهم 300

 درهم 3000 دعوى التصديق أو بطالن قرارات المحكمين. 38

توثيق األوراق والعقود المدنية والتجارية وإشهارها  39
 وما يتعلق بها.

 درهم 200

الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين  40
 ومن في حكمهم.

 درهم 1000

)خالف إعالن صحيفة  اإلنذارات واإلعالنات 41
الدعوى أو الحكم ، واإلعالنات المتعلقة بسير 

 درهم 300



- 107 -

 الخصومة المطروحة أمام القضاة(.

 درهم 200 طلب عرض النقود أو المنقوالت وغيرها. 42

إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو  43
 غيرها.

 درهم 300

أو المواصفات  إيداع العالمات والبيانات التجارية 44
 الخاصة باالختراعات.

 درهم 1000

 درهم 100 إيداع مفاتيح المنازل أو المحالت أو غيرها. 45

أي صورة ضوئية ألي ورقة من أوراق الدعوى  46
 وبشرط إذن القاضي أو رئيس المحكمة.

 درهم 1

أي صورة ألي ورقة من أوراق الدعوى طبق  47
 المحكمة.األصل وبشرط إذن القاضي أو رئيس 

 درهم 5

أي شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والتجارية  48
 والشرعية وبشرط إذن المحكمة.

 درهم 50

 درهم 1000 االعتراض على بيع المحل التجاري. 49

طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو  50
 السفن ومن في حكمها.

 درهم 5000

 درهم 1000 طلب استبدال الحارس القضائي. 51

 درهم 100 طلب استبدال الحارس على األموال المحجوز عليها. 52

 درهم 10 طلب شهادة بعدم وجود حجز. 53

% من قيمة الثمن الذي 1 طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد األول. 54
رسا به المزاد وبحد 

 درهم  10000أقصى 

أما اإلدخال طلب اإلدخال أو التدخل من الخصوم  55
 الذي تأمر به المحكمة فال رسم عليه.

 درهم 500

 درهم 500 دعوى إلزام بتسليم محررات. 56

% من الثمن وبحد 3 رسم نسبي على المشتري الذي يرسو عليه المزاد. 57
 درهم 10000أقصى 
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% من قيمة العقد وبحد 5 دعوى صحة ونفاذ العقد أو صحة التعاقد. 58
 ألف درهم 30أقصى 

طلب شهادة بعدم وجود قضايا أو أحكام على مقدم  59
 الطلب.

 درهم 10

التصديق على الشهادات واألحكام الستخدامها خارج  60
 الدولة.

 درهم 100

 درهم 20 طلب تعجيل جلسة. 61

 مجاني رفع المنازعة أمام لجان التوفيق والمصالحة. 62

 % من قيمة الدعوى3 طلب سداد األجرة. 63

% من قيمة رأس مال 4 دعوى حل شركة أو تعيين مصفي لها أو كليهما معاً. 64
الشركة على أال يقل 

درهم  100الرسم عن 
ألف  30وال يزيد على 

 درهم .

 درهم 10 صورة حكم من أي من الخصوم ألول مرة. 65

 درهم 100 صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية. 66

بشرط إذن رئيس صورة حكم من غير الخصوم  67
 المحكمة والمصلحة القانونية.

 درهم 300

طلب األمر على عريضة فيما عدا المنع من السفر  68
 والحجز التحفظي.

 درهم 300

 درهم 500 طلب الحجز التحفظي. 69

التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن  70
 فيه.

 درهم 300

والمنع من السفر التظلم من األمر على عريضة  71
 واستئنافه عدا دعاوى األحوال الشخصية.

 درهم 300

طلب المنع من السفر )وبدون اإلخالل بالكفالة التي  72
 تقررها المحكمة المختصة(.

 درهم 2000
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 درهم 300 دعوى صحة الحجز. 73

طلب ندب خبير إذا قدم في صورة دعوى مستقلة  74
 مبتدأة أو إلثبات الحالة.

 درهم 500

الطعن بالتمييز في جميع األحكام القطعية عدا دعاوى  75
 األحوال الشخصية.

 درهم 2000

% من قيمة الطلب أو 4 طلب أمر األداء أو استئنافه. 76
 30الدعوى وبحد أقصى 

ألف درهم على أال يقل 
الرسم في جميع األحوال 

 درهم 100عن 

 نصف رسم األمر التظلم من أمر األداء. 77

 نصف رسم االستئناف استئناف األحكام في المسائل الفرعية. 78

رسوم استئناف األحكام في الدعاوى المدنية  79
 والتجارية عدا األحوال الشخصية.

% من القيمة المرفوع 5
بها االستئناف وبحد 

 درهم  10000أقصى 

التماس إعادة النظر )ترد بالكامل إذا حكم لصالح  80
 الملتمس(.

 درهم 1000

 درهم 500 وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. 81

طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات )يرد الرسم إذا  82
 قضي لصالح الطالب(.

 درهم 300

طلب نقل الحجز على األموال األخرى غير التي تم  83
 الحجز عليها.

 درهم 200

طلب تنفيذ السندات التنفيذية عدا السندات المتعلقة  84
 األحوال الشخصية.بمنازعات 

% من قيمة ما يطلب 2
تنفيذه بشرط أال يقل عن 

درهم وال يزيد عن  500
 درهم 3000

 درهم 300 طلب تنفيذ السندات غير مقدرة القيمة. 85

 درهم 3000 تنفيذ حكم أجنبي. 86
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 درهم 300 طلب وقف النفاذ المعجل. 87

المعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراء  88
 التنفيذ.

 درهم 200

طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين  89
 المجهولة القيمة.

 درهم 500

 درهم 500 اإلشكال األول من المحكوم عليه في التنفيذ. 90

أي إشكال الحق لإلشكال األول في التنفيذ من  91
 المحكوم عليه.

 درهم 1000

التنفيذ يرفع من أي إشكال أو تظلم أو اعتراض في  92
 غير أطراف التقاضي.

 درهم 50

االستئنافات التي ترفع على قرارات أو أحكام قاضي  93
 التنفيذ أو التظلم منها.

 درهم 500

طلب وقف تنفيذ األحكام لدى الطعن بالتمييز عدا  94
 دعاوى األحوال الشخصية.

 درهم 1000

االعتراض على قرار قاضي التنفيذ )االشتراك ،  95
 التوزيع(.

 درهم 300

 درهم 2000 التأمين الذي يودع أمام محكمة التمييز. 96

% من إجمالي قيمته 2 أي طلب مقدر القيمة لم يوصف في الجدول. 97
ألف  30وبحد أقصى 

 درهم

 درهم 300 أي طلب آخر غير وارد في الجدول . 98

 درهم 25 قضايا المخالفات واستئنافها والمعارضة فيها. 99

 درهم 50 قضايا الجنح واستئنافها والمعارضة فيها. 100

 درهم 100 قضايا الجنايات وإعادة اإلجراء فيها واستئنافها. 101

 درهم 200 قضايا التمييز والتماس إعادة النظر. 102

 درهم 200 قضايا رد االعتبار. 103
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طلب مقدم للنيابة العامة بالتمييز أو باالستئناف أو  104
 إعادة النظر.التماس 

 درهم 20

 درهم 20 طلب استرداد كفاالت أو أمانات. 105

 درهم 20 طلب استرحام. 106

 درهم 20 طلب تكفيل متهم. 107

 درهم 20 طلب إشكال في التنفيذ. 108

 درهم 20 طلب سحب مستندات. 109

 درهم 20 طلب استالم جواز سفر أو استبدال كفالة. 110

 درهم 20 سيارة.طلب استالم  111

 درهم 20 طلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي. 112

 درهم 20 طلب الحصول على ملخص القضية. 113

 درهم 20 طلب كف بحث مؤقت عن المتهم. 114

 درهم 20 طلب الحصول على أسبقيات متهم. 115

 دراهم 10 طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 116

 دراهم 10 الخصوم صورة رسمية من الحكم.طلب  117

 درهم 50 طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم. 118

طلب أية صورة ضوئية أو الكترونية غير مصدقة  119
 من أوراق الدعوى )للورقة الواحدة(.

 درهم 1

طلب أية صورة طبق األصل من أوراق الدعوى  120
 )للورقة الواحدة(.

 دراهم 5

أخرى للنيابة العامة ال تندرج تحت الطلبات طلبات  121
 السابقة.

 درهم 20
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قانون رقم ) 10 ( لسنة 2016
بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم )1( لسنة 2013

بشأن املوارد البشرية

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي  حاكم رأس اخليمة

البشرية   املوارد  بشأن   2013 لسنة   )1( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته

وبناء على موافقة اجمللس التنفيذي
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة 

فقد أصدرنا القانون التالي:-

املادة )1(
 )1( رقم  القانون  من   )95( املادة  من  والثانية  االولى  الفقرة  بنص  يستبدل 

لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية بالنصني التاليني :

القانون  هذا  ألحكام  تخضع  والتي  العاملة  املوظفة  مُتنح   .1
إجازة وضع براتب إجمالي ملدة ثالثة اشهر متصلة، وال يجوز 
لها جمعها مع اية اجازات أخرى تالية بشكل متصل بإسثناء 
السلطة  من  معتمد  طبي  لتقرير  إستناداً  املرضية  اإلجازة 

الصحية اخملتصة .
مع مراعاة املدة املنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز   .2
على  أسبوع  قبل  الوضع  اجازة  بدء  طلب  احلامل  للموظفة 
االكثر من التاريخ املتوقع للوالدة بناًء على تقرير طبي معتمد 
من السلطة الصحية اخملتصة ، على ان حتتسب املدة متصلة 

من تاريخ بدء االجازة.
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املادة )2(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من 2017/1/1، وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  العشرين من شهر ربيع األول لسنة 1438هـ
املوافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2016م   
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القسم الثاني

مـجـموعة املراسيـم

الصادرة يف إمارة رأس اخليمة

لعام 2016
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مرسوم امريي رقم 1 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود القامسي ولي العهد

بعد االطالع على قانون إنشاء النيابة العامة رقم 2 لسنة 2012 وتعديالته.
و على قانون تنظيم القضاء رقم 5 لسنة 2012 وتعديالته.

و على املرسوم األميري رقم 7 لسنة 2013 بشأن رواتب وإمتيازات أعضاء 
السلطة القضائية.

و على املرسوم رقم 7 و24 لسنة 2015 بشأن بدل السكن السنوي ألعضاء 
السلطة القضائية غير املواطنني.

و على القرار رقم 44 لسنة 2015 بشأن تعيني أعضاء السلطة القضائية.
و بناء على ما تقتضيه املصلحة العامة فقد رسمنا مبا هو آت.

مادة )1(
يعني كل من :-

املستشار / طه جندي ابراهيم.  -1
املستشار / احمد عبداحلليم عبداحلليم.  -2

املستشار / محمد معوض عبدالرازق.  -3
أعضاء نيابة لدى دائرة النيابة العامة برأس اخليمة ويسكنون على الدرجة 
الرابعة الواردة في اجلدول امللحق باملرسوم أعاله إعتباراً من 16 / 1 / 2016 م.

مادة )2( 
يسري مفعول هذا املرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية. 

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق الثالثاء 12 من شهر يناير لسنة 2016 م  
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مرسوم امريي رقم 2 لسنة 2016
بشأن انشاء هيئة ادارة املخلفات يف رأس اخليمة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة 
والتنمية.

وعلى قانون البلدية لسنة 1981.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية.

التنفيذي إلمارة  اجمللس  تأسيس  2012 بشأن  7 لسنة  رقم  القانون  وعلى 
رأس اخليمة.

وعلى املرسوم االميري 4 لسنة 1985 بشأن تأسيس دائرة االشغال.
وعلى املرسوم االميري رقم 5 لسنة 1999 بشأن انشاء هيئة حماية البيئة 

والتنمية وتعديالته.
الصرف  هيئة  انشاء  بشأن   2003 لسنة   18 رقم  االميري  املرسوم  وعلى 

الصحي وتعديالته.
في  العامة  النظافة  بشأن   2001 لسنة   1 رقم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

رأس اخليمة.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :

املادة )1(
يكون للكلمات والتعابير التالي املعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض 

النص بخالف ذلك.
:  دولة االمارات العربية املتحدة. الدولة	 

:  امارة رأس اخليمة. االمارة	 
:  صاحب السمو حاكم رأس اخليمة. احلاكم	 

:  حكومة رأس اخليمة. احلكومة  
:  اجمللس التنفيذي إلمارة رأس اخليمة. اجمللس التنفيذي 
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:  هيئة ادارة اخمللفات. اهليئة  
:  مجلس ادارة الهيئة. اجمللس  

:  مدير عام الهيئة. املدير  
لغرض  اخمللفات  ادارة  هيئة  تشكلها  جلنة  اي    : اللجنة أو اللجان 
مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون.    

السائلة  اخلطرة  وغير  اخلطرة  اخمللفات  جميع    : املخلفات	 
الطبية  اخمللفات  ذلك  في  مبا  والصلبة  منها     
والزراعية  والصناعية  والتجارية  والبلدية     
اخمللفات  باستثناء  البناء  وااللكترونية ومخلفات     

االشعاعية والنووية واخمللفات املائية.    

املادة )2( 
تنشأ في امارة رأس اخليمة هيئة تسمى »هيئة ادارة اخمللفات«   -1
املالي  باالستقالل  وتتمتع  اعتبارية  شخصية  لها  ويكون 

واالداري ، وتتبع اجمللس التنفيذي في امارة رأس اخليمة.
االشغال  دائرة  عن  واداريا  ماليا  تاما  فصال  الهيئة  تفصل   -2
هي  الهيئة  وتكون  اخليمة  رأس  امارة  في  العامة  واخلدمات 
اخللف القانوني لدائرة االشغال واخلدمات العامة في جميع 

العقود اخلاصة بادارة اخمللفات.
ان  ولها  اخليمة  رأس  امارة  في  للهيئة  الرئيس  املركز  يكون   -3

تفتح افرع لها داخل وخارج االمارة بقرار من اجمللس.

املادة )3( 
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من االعضاء ال يقل عددهم 
عن ثالثة اعضاء من بينهم الرئيس ويتم تعيينهم وعزلهم بقرار من سمو 

احلاكم أو من ينوب عنه.
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املادة )4( 
االقل ويحق  ثالثة اشهر على  واحدة كل  يجتمع اجمللس مرة   -1

للرئيس عقد اجتماعات مجلس االدارة االخرى عند اللزوم.
حال  وفي  االصوات  بأغلبية  االدارة  مجلس  قرارات  تصدر   -2

التساوي يكون صوت الرئيس هو املرجح.
عبر  االجتماع  في  املشاركة  اجمللس  اعضاء  من  ألي  يجوز   -3
وسائل االتصال احلديثة بحيث ميكن جلميع املشاركني سماع 
بعضهم البعض واملشاركة في االجتماع كما ويعد احلضور 

االلكتروني حضورا شخصيا في أي من تلك االجتماعات.

املادة )5( 
مجلس االدارة هو السلطة العليا في االشراف على الهيئة وحتقيق اهدافها 

ويختص في ما يلي : - 
اعتماد السياسة واالجراءات العامة للهيئة.  -1

اعتماد خطة ادارة اخمللفات.  -2
اعتماد البنية التنظيمية للهيئة وحتديد صالحياتها ومهامها   -3

واداراتها الداخلية وجلانها واقسامها.
آخر بحسب ما  او طرف  والغائها ألي جلنة  منح الصالحيات   -4

يقتضيه احلال ويكون في مصلحة حتقيق اهداف الهيئة.
املال  رأس  حتسني  وخطط  السنوية  امليزانية  وتعديل  اقرار   -5

واعتماد امليزانية العامة للحسابات النهائية للهيئة.
التعامل مع جميع الشؤون املالية للهيئة مبا في ذلك تسوية   -6
أو انهاء اي قرض او حتويل او تسهيل ائتماني أو الدخول في 

ضمانات أو تعويضات أو كفاالت مالية ايا كان نوعها.
فتح وتشغيل واغالق احلسابات البنكية و ايداع االموال وآلية   -7

االستثمار أو الصرف من االموال.
ورفعه  الهيئة  اجنازات  حول  السنوي  التقرير  واعتماد  اعداد   -8

للمجلس التنفيذي.
لشؤون  املنظمة  واملالية  اإلدارية  التنظيمية  اللوائح  اصدار   -9

الهيئة.
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انشاء  أو  مكتب  أو  فرع  أو  شركة  اي  تأسيس  على  املوافقة   -10
مشاريع مشتركة او االستعانة باي شخص أو شركة بقصد 

حتقيق اهداف الهيئة.
أو  التأجير  في  بها  التصرف  أو  العقارات  متلك  على  املوافقة   -11
التأجير من الباطن والرهن مبا في ذلك اي نفقات لراس املال 

تكون ضمن السياق الطبيعي ألهداف الهيئة.
املوافقة على اتفاقيات وعقود اخلدمات التي يبرمها أي عضو   -12

من اعضاء مجلس االدارة.
املوافقة ألي من اعضاء مجلس االدارة للتوقيع على الشيكات   -13

وفقا آللية التوثيق التي يعتمدها اجمللس.
القطاع  في  اخمللفات  ادارة  لشركات  الترخيص  نظام  اعتماد   -14

اخلاص واعتماد رسوم الترخيص املفروضة عليها.
وضع نظام الرسوم املستحقة على كافة اجلهات احلكومية   -15
واخلاصة واملقيمني بخصوص جمع النفايات ومعاجلتها واعادة 

تدويرها والتسميد واحلرق.
جميع  على  والرقابة  والتدقيق  التفتيش  اجراءات  اعتماد   -16
اجلهات احلكومية واخلاصة وشركات ادارة النفايات مبا في ذلك 

التسميد واعادة التدوير.
اعتماد اجراءات التعقب االلكتروني لتوليد النفايات ونقلها   -17

وتخزينها والتخلص منها.
وضع اخلطط اخلاصة بالشراء ومرآب السيارات والورش اخلاصة   -18

بالسيارات أو االستعانة مبصادر خارجية بهذا اخلصوص.
وحتديد  املوظفني  تعيني  يشمل  بشرية  موارد  نظام  وضع   -19
املفروضة  والعقوبات  خدماتهم  وانهاء  وبدالتهم  رواتبهم 

عليهم واي احكام أخرى تتعلق باملوارد البشرية.
املؤهلني  املوظفني  بتوفير  املتعلقة  التدريبية  البرامج  وضع   -20

واخملتصني.
اقتراح الرواتب لرئيس واعضاء اجمللس التي سيصدر بها قرار   -21

من اجمللس التنفيذي.
تنفيذ شروط التشريعات البيئية االحتادية واحمللية.  -22
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على  املفروضة  واخملالفات  للغرامات  موحد  جدول  اعتماد   -23
اجلهات املعنية عن مخالفاتها ألحكام ادارة اخمللفات.

وضع اخلطط لتطوير توليد الطاقة من الغاز املنبثق من مواقع   -24
الدفن واملعاجلة العضوية احلرارية بقدر جدواها االقتصادية.

االمارة  في  للتدوير  القابلة  باخملزونات  التحكم  خطط  وضع   -25
واملشاريع التجارية في اعمال التدوير واحكام التخلص اآلمن 

او التدوير ملوارد اخمللفات.
وضع اخلطط ملراقبة التخلص من الوقود البديل حتت اشراف   -26

الهيئة والتخلص منها في افران اسمنتية.
تعيني املستشارين القانونيني واخلبراء بصفة عامه ومنحهم   -27

الصالحيات الالزمة لتنفيذ مهامهم.
ألعمال  الالزمة  التأمني  وبوالص  عقود  ابرام  على  املوافقة   -28

الهيئة.
فرض الغرامات على جميع اخملالفني للوائح أو االوامر احمللية أو   -29

االحتادية أو الدولية.

املادة )6(
تتمتع الهيئة مبيزانية مستقله وتتضمن ايراداتها ما يلي :- 

امليزانية التي تخصص لها من اجمللس التنفيذي.  -1
العوائد التي حتققها الهيئة من حتصيل الرسوم والغرامات.  -2

التبرعات والهبات التي يقرر اجمللس املوافقة عليها.  -3
اي موارد اخرى يحددها اجمللس التنفيذي.  -4

املادة )7( 
يعني للهيئة مديرا عاما مبوجب قرار يصدره صاحب السمو احلاكم أو من 
ينوب عنه يتولى صالحيات االدارة التنفيذية واالشراف عليها ومتثيل الهيئة 

في عالقاتها مع الغير، ويكون له الصالحيات التالية :-
تنفيذ اخلطط والسياسات العامة للهيئة.  -1

االشراف على ادارة شؤون الهيئة الفنية واالدارية واملالية.  -2
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اصدار القرارات االدارية بحسب الصالحيات املمنوحة له من   -3
قبل مجلس االدارة.

اعداد مشروع امليزانية السنوية للهيئة وخطط حتسني راس   -4
املال.

التواصل مع مراكز البحوث والدراسات واجلامعات واملنظمات   -5
الدولية  أو  االقليمية  أو  احمللية  اجملال سواء  نفس  املعنية في 

بهدف التعاون وتبادل اخلبرات.
اعتماد تطبيق انظمة ادارة اخمللفات املتكاملة.  -6

اعتماد جدول برامج تدريب املوظفني.  -7
اعداد االنظمة واللوائح االدارية واملالية الالزمة لتنظيم سير   -8

العمل في الهيئة وتقدميها للمجلس.
وفقا  رواتبهم  وحتديد  وعزلهم  املوظفني  بتعيني  التنسيب   -9

لنظام املوارد البشرية اخلاصة بالهيئة.
التوقيع على كافة العقود التي تبرمها الهيئة.  -10

املادة )8( 
في حال عدم وجود مجلس ادارة أو انتهاء مدته أو عدم امكانية عقده الي 
سبب من األسباب يتولى املدير العام كافة الصالحيات واالعمال واالهداف 
املوكلة للمجلس. على ان يعرض على اجمللس تقرير مفصل عن كافة اعمال 

الهيئة حال عودة اجمللس لالنعقاد. 

املادة )9( 
للحسابات  مدقق  الهيئة  حسابات  وتدقيق  مراقبة  يتولى   -1
لألصول  وفقا  بأعماله  ويقوم  االدارة  مجلس  يعينه  اكثر  أو 

احملاسبية املتعارف عليها.
تبدأ السنة املالية للهيئة اعتبارا من االول من يناير وتنتهي   -2

في احلادي والثالثني من ديسمبر من كل عام.
اربعة  خالل  االدارة  مجلس  الى  السنوي  املالي  التقرير  يقدم   -3

اشهر على االكثر من تاريخ انتهاء السنة املالية.
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املادة )10( 
تعفى الهيئة واملنشآت التابعة لها من أي رسوم مبا في ذلك رسوم اجلمارك 
املستوردة  الغيار  وقطع  واالجهزة  واالدوات  واملعدات  املواد  على  واالستيراد 

حلساب الهيئة.

املادة )11( 
اخمللفات  ادارة  بأعمال  اخلاصة  املنقولة  وغير  املنقولة  االصول  جميع  تؤول 
واشرافها  ملكيتها  حتت  وتدخل  الهيئة  الى  املستأجرة  أو  املؤجرة  سواء 
وتباشر دائرة االشغال واخلدمات العامة في  رأس اخليمة بالتعاون مع الهيئة 
باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك وفقا جلدول زمني يتم االتفاق 

عليه مع دائرة االشغال واخلدمات العامة . 

املادة )12( 
للمجلس الصالحية باستبدال جميع العقود احلالية املتعلقة باخمللفات من 
احلكومة أو دائرة االشغال واخلدمات العامة شريطة ان يكون ذلك االستبدال 

وفقا للجدول الزمني املتفق عليه واملعتمد من قبل اجمللس التنفيذي.

املادة )13(
يتم  لم  ما  في  الهيئة  على موظفي  االحتادي  العمل  قانون  احكام  تطبق 
تنظيمه بحكم خاص في هذا املرسوم أو اللوائح والقرارات الصادرة مبوجبه.

املادة )14( 
تعفى الهيئة من املشاركة في برنامج الشيخ صقر للتميز احلكومي.

املادة )14( 
هذا  احكام  مع  يتعارض  الذي  بالقدر  قرار  أو  الئحة  أو  مرسوم  كل  يلغى 

املرسوم.
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املادة )15( 
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية. 

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2016 م  
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مرسوم امريي رقم 3 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي  حاكم رأس اخليمة 

 5 رقم  اخليمة  رأس  وصناعة  جتارة  غرفة  تنظيم  قانون  على  االطالع  بعد 
لسنة 2007 وتعديالته.

وعلى املرسوم االميري رقم 1 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة  رأس اخليمة.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.
فقد رسمنا مبا هو آت :

مادة )1(
يعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة برئاسة سعادة 

يوسف عبيد النعيمي وعضوية كل من :-
السيد/ احمد عبداهلل االعماش  

السيد/ محمد احمد رقيط  
السيد/ وليد محمد عبدالكرمي  
السيد/ سعيد محمد الصياح  

السيد/ راشد عبداهلل احمد راشد النعيمي  
السيد/ عارف خليفة املزكي  

السيد/ محمد علي عبداهلل الشرهان  
السيد/ سيف احمد بو الروغة  

الدكتورة عائشة القطامي  
السيد/ يوسف محمد اسماعيل  

السيدة/ عارفة صالح الفالحي  
السيدة/ فاطمة حضروم الغفلي  

السيد/ رضا صديقي  
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مادة )2(
ينتخب مجلس االدارة من بني اعضاءه نائبي الرئيس واعضاء هيئة املكتب.

 
مادة )3(

مدة هذا اجمللس ثالث سنوات تبدأ اعتبارا من 2016/01/18.
 

مادة )4(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم ) 4 ( لسنة 2016
بشأن تعديل مرسوم مركز رأس اخليمة الدولي 

رقم )12( لسنة 2015

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة
  

بعد االطالع على قانون املنطقة احلرة لسنة 2000 وتعديالته.
وعلى قانون تسجيل شركات األفشور لسنة 2005.

وعلى املرسوم األميري رقم 2 لنسة 2005 وتعديالته.
وعلى القرار رقم 12 لسنة 2006 وملحقاته.

وعلى املرسوم األميري رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز رأس اخليمة 
الدولي.

وعلى القرار رقم 27 لسنة 2015.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت:

املادة )1(
يضاف الى املرسوم األميري رقم )12( لسنة 2015 مادة جديدة بعد املادة )1( 

نصها االتي :
يكون املقر الرئيس للمركز في إمارة رأس اخليمة ويجوز له أن ينشأ فروعاً أو 

مكاتب داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجه.

املادة )2(
تعدل املادة )2( من املرسوم األميري رقم )12( لسنة 2015 لتقرأ على النحو 

التالي:
يتم نقل جميع سجالت الشركات والبيانات وامللفات واملوظفني وغيرها من 
اختصاصات لدى كل من قسم شركات األعمال الدولية في هيئة املنطقة 
احلرة برأس اخليمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس اخليمة لالستثمار لتكون 
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حتت تصرف وإدارة مركز رأس اخليمة الدولي. كما تؤول جميع موجوداتهما 
وعائداتهما والفوائد التعاقدية وحقوق امللكية الفكرية بدءاً من تاريخ األول 
من شهر يناير لعام 2016 لتكون مملوكة بالكامل ملركز رأس اخليمة الدولي.

املادة )3(
تعدل املادة )3( من املرسوم األميري رقم )12( لسنة 2015 لتقرأ على النحو 

التالي:
تسجيل  في  اخملتصة  الوحيدة  اجلهة  هو  الدولي  اخليمة  رأس  مركز  يكون 
وترخيص  األوفشور(  )شركات  الدولية  الشركات  وتعديل  وشطب  وقيد 

الوكالء املعنيني بتسجيل تلك الشركات في إمارة رأس اخليمة.

املادة )4(
تعدل املادة )4( من املرسوم األميري رقم )12( لسنة 2015 لتقرأ على النحو 

التالي:
يتولى إدارة مركز رأس اخليمة الدولي مجلس إدارة يتكون من  أ - 
رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد عن 
سبعة ويتم تعيينهم مبوجب قرار يصدر عن احلاكم. وتكون 

مدة العضوية في اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ذلك  رأى  كلما  رئيسه  من  دعوة  على  بناء  اجمللس  يجتمع  ب - 

مناسباً أو بناء على طلب ثالثة من أعضاء اجمللس.
األصوات  تساوت  وإذا  األصوات،  بأغلبية  اجمللس  قرارات  تصدر  ت - 

فيرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.

املادة )5(
تعدل املادة )5( من املرسوم األميري رقم 12 لسنة 2015 لتقرأ على النحو 

التالي:
الدولي بجميع الصالحيات الالزمة  إدارة مركز رأس اخليمة  يتمتع مجلس 
لتسيير أعمال املركز وحتقيق أهدافه، ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما 

يلي:
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إقتراح اخلطط االستراتيجية للمركز واالشراف على تنفيذها.  -1
الالزمة  والفنية  واملالية  اإلدارية  واللوائح  النظم  وضع   -2
لتسيير شؤون املركز، مبا في ذلك نظام شؤون العاملني في 

املركز.
وضع القواعد واألنظمة اخلاصة بتسجيل وشطب الشركات   -3

والوكالء لدى املركز.
تعيني املدير التنفيذي واملنظم الرئيس واملسجل للمركز.  -4

مناقشة وإقرار التقارير املقدمة من املدير التنفيذي للمركز.  -5
السنوية  العامة  امليزانية  مشروع  على  والتصديق  املوافقة   -6

للمركز.
تعيني مدقق حسابات للمركز.  -7

مدقق  من  املقدمة  اخلتامية  واحلسابات  املركز  ميزانية  إقرار   -8
احلسابات.

إلى  ورفعه  املركز  ونشاطات  أعمال  عن  سنوي  تقرير  إعداد   -9
احلاكم.

بعمل  العالقة  ذات  اجملاالت  في  واخملتصني  باخلبراء  االستعانة   -10
املركز.

واإلدارة  بالتخطيط  املتعلقة  األمور  صالحيات  تفويض   -11
التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملني 

فيه. 

املادة )6(
تضاف الى القانون رقم )12( لسنة 2015 مادة جديدة بعد املادة )5( نصها 

االتي :
أو  أو اخلطأ املهني اجلسيم، ال يكون رئيس اجمللس  باستثناء حالتي الغش 
بأي  القيام  عن  الغير  جتاه  مسؤولني  وعملياته  املركز  إدارة  أثناء  أعضائه 
ويكون   ، اإلدارة  بأعمال  يتعلق  فيما  به يصدر عنهم  القيام  ترك  أو  بفعل 

املركز وحده املسؤول جتاه الغير عن قيام ميثل هذا الفعل أو الترك.
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املادة )7(
تضاف الى املرسوم رقم )12( لسنة 2015 مادة جديدة بعد املادة )6( نصها 

االتي  :
على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها مبا يتوافق مع أحكام هذا 
املرسوم وفقاً لالجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس اخليمة الدولي 
وذلك خالل مهلة ال تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا املرسوم. على أنه 
يجوز جمللس إدارة املركز متديد هذه املهلة ملدة أخرى ال تتجاوز سنة اضافية، 

إذا رأى ذلك ضرورياً.

املادة )8(
تبقى باقي املواد أالخرى في املرسوم األميري )12( لسنة 2015 مبا ال يتعارض 
. كما  أو تعديل  نافذة وسارية كما هي دون تغير  املرسوم  مع أحكام هذا 

تلغى أية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض أحكامها مع هذا املرسوم .

املادة )9(
يعمل بهذا املرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

 

صدر عنا في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع األخر  لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم العشرين من شهر يناير لسنة 2016 م   
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مرسوم أمريي رقم 5 لسنة 2016 

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد اإلطالع على قانون املوارد البشرية رقم )1( لسنة 2013.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :

مادة )1(
يكلف السيد / راشد سويدان عبيد اخلاطري القيام بأعمال مدير عام دائرة 

التشريفات والضيافة.
 

مادة )2(
يعنّي السيد / إبراهيم عبداهلل احلبيني النقبي بوظيفة مساعد مدير عام 

لشؤون املراسم ويسكن على درجة مدير إدارة.
 

مادة )3(
يسري مفعول هذا املرسوم إعتباراً من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  السابع والعشرين من شهر مارس لسنة 2016 م
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر جمادي اآلخر 1437 هـ  
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مرسوم امريي رقم 6 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود  القامسي  وىل العهد  

بعد االطالع على قانون تنظيم القضاء رقم 5 لسنة 2012 وتعديالته.
أعضاء  وإمتيازات  رواتب  2013 بشأن  7 لسنة  رقم  األميري  املرسوم  وعلى 

السلطة القضائية.
و على املرسوم رقم 7 و 24 لسنة 2015 بشأن بدل السكن السنوي أعضاء 

السلطة القضائية غير املواطنني.
و على القرار رقم 5 بسنة 2016 بشأن تعيني أعضاء السلطة القضائية.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

قررنا ما يلي :-

مادة )1(
يعني املستشار / السيد عبدالشافي عبدالعزيز البسيوني.

على  ويسكن  احملاكم  دائرة   / اخليمة  رأس  االستئناف  محكمة  في  قاضي 
الدرجة الثانية الواردة في اجلدول امللحق باملرسوم أعاله إعتباراً من 20 / 4 

/ 2016 م.

مادة )2( 
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية. 

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد 	 	 	

صدر عنا في هذا اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم السابع عشر من شهر أبريل لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم  7  لسنة 2016
بشأن تعديل املرسوم األمريي رقم 20 لسنة 2015

باعتماد درهم السياحة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي  حاكم رأس اخليمة 

قانون  بإصدار   1992 لسنة   35 رقم  االحتادي  القانون  على  االطالع  بعد 
االجراءات اجلزائية.

السفر  ترخيص مكاتب  2008 بشأن  3 لسنة  رقم  القانون  واالطالع على 
والسياحة.

وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية االقتصادية.
املنشآت  معلومات  بنظام   2007 لسنة   13 رقم  األميري  املرسوم  وعلى 

الفندقية ومكاتب تأجير السيارات.
التنمية  هيئة  إنشاء  بشأن   2011 لسنة   5 رقم  األميري  املرسوم  وعلى 

السياحية برأس اخليمة.
إمارة  2015 باعتماد درهم السياحة في  20 لسنة  وعلى املرسوم األميري 

رأس اخليمة.
وعلى القرار رقم 8 لسنة 2015 بشأن تعيني رئيس تنفيذي لهيئة التنمية 

السياحية.
وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد.

وبناء على ما تقضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت:-

مادة )1(
يستبدل نص املادة 8 من املرسوم 20 لسنة 2015 باعتماد درهم السياحة 

في إمارة رأس اخليمة بالنص التالي :-
ولي  من  قرار  بتسميتهم  يصدر  الذين  الهيئة  موظفي  يخول   «
الضبط  مأموري  صفة  الهيئة  رئيس  اقتراح  علي  بناء  العهد 
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القضائي في اثبات األفعال التي تقع باخملالفة ألحكام هذا املرسوم 
دخول  ذلك  سبيل  في  لهم  ويكون  مبوجبه،  الصادرة  القرارات  أو 
املنشآت الفندقية وأي من مرافقها واالطالع علي الدفاتر والسجالت 
املوجودة لديها،  املالية  واالنظمة  والوثائق  والكشوفات واملستندات 
تلك  أي من  والتحفظ علي  الشأن،  الالزمة في هذا  وحترير محاضر 

السجالت واملستندات «.
 

مادة )2(
يعمل بهذا املرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم التاسع عشر من شهر ابريل لسنة 2016 م   
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مرسوم امريي رقم 7 لسنة 2016 مكرر

حنن حممد بن سعود القامسى  وىل العهد   

بعد االطالع على قانون تنظيم القضاء رقم 5 لسنة 2012 وتعديالته.
و على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية وتعديالته.

أعضاء  وإمتيازات  رواتب  2013 بشأن  7 لسنة  رقم  األميري  املرسوم  وعلى 
السلطة القضائية.

أعضاء  السنوي  السكن  بدل  بشأن   2015 لسنة   7 رقم  املرسوم  على  و 
السلطة القضائية غير املواطنني.

و على القرار مجلس القضاء رقم 17 لسنة 2016.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

قررنا ما يلي :-
مادة )1(

يعني :-
1- املستشار / أحمد أنور حلمي أحمد إبراهيم.

قاضي في احملكمة اإلبتدائية رأس اخليمة / دائرة احملاكم ويسكن على 
الدرجة الرابعة الواردة في اجلدول امللحق باملرسوم أعاله إعتباراً من 

25 / 06 / 2016 م.

مادة )2( 
يسري مفعول هذا املرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية. 

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم 18 من شهر رمضان لسنة 1437 هـ
املوافق اخلميس 23 من شهر يونيو لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم 8 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد االطالع على قانون املوانئ رقم 9 لسنة 2008.
وعلى املرسوم االميري رقم 6 لسنة 2010.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

مادة )1(
يعدل مسمى ميناء اخلور برأس اخليمة ليصبح ميناء رأس اخليمة.

 
مادة )2(

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
 

مادة )3(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم التاسع عشر من شهر ابريل لسنة 2016 م  
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مرسوم امريي 9 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد االطالع على قانون املوارد البشرية رقم 1 لسنة 2013 وتعديالته.
وعلى املرسوم االميري رقم 13 لسنة 1966.

صقر  عبدالرحمن  سامي  السيد/  من  املقدم  االستقالة  طلب  على  وبناء 
مدير عام دائرة املالية.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :- 
مادة )1(

نوافق على استقالة السيد/ سامي عبدالرحمن صقر مدير عام دائرة املالية 
برأس اخليمة وذلك اعتبارا من تاريخ 2016/05/01.

 
مادة )2(

يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا املرسوم.
 

مادة )3(
على دائرة املوارد البشرية واجلهات االخرى تنفيذ هذا املرسوم واجراء ما يلزم.

 
مادة )4(

يسري مفعول هذا املرسوم اعتبارا من التاريخ أعاله وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رجب  لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم اخلامس والعشرين من شهر ابريل لسنة 2016 م  
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مرسوم امريي رقم 10 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد االطالع على القانون املوارد البشرية رقم 1 لسنة 2013.
وعلى املرسوم االميري رقم 9 لسنة 2016.

وعلى القرار رقم 21 لسنة 2014.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

مادة )1(
يكلف السيد/ يوسف علي محمد البلوشي القيام بأعمال مدير عام دائرة 

املالية بالوكالة باإلضافة لعمله االصلي نائبا للمدير حتى اشعار آخر.
 

مادة )2(
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا املرسوم.

 
مادة )3(

يعمل بهذا املرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم التاسع من شهر مايو لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم 11 لسنة 2016
بشأن إضافة عضوين للمجلس التنفيذي إلمارة رأس اخليمة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد اإلطالع على القانون رقم )7( لسنة 2012 بشأن إنشاء اجمللس التنفيذي 
إلمارة رأس اخليمة.

اجمللس  أعضاء  تعيني  2012 بشأن  )14( لسنة  رقم  األميري  املرسوم  وعلى 
التنفيذي إلمارة رأس اخليمة.

2012 بشأن الالئحة الداخلية  )1( لسنة  وعلى قرار اجمللس التنفيذي رقم 
للمجلس التنفيذي.

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

املادة )1(
يضاف كل من مدير عام دائرة التنمية اإلقتصادية ومدير عام دائرة املالية 

لعضوية اجمللس التنفيذي إلمارة رأس اخليمة.

املادة )2(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  إعتباراً  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو لسنة 2016 م  
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مرسوم امريي رقم 12 لسنة 2016
بشأن تعيني مدير لدائرة احملاكم يف رأس اخليمة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

البشرية  املوارد  بشأن   2013 لسنة   )1( رقم  القانون  على  اإلطالع  بعد 
وتعديالته.

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

املادة )1(
على  ويسكن  احملاكم  لدائرة  مديراً  الشميلي  علي  / سيف  الدكتور  يعنّي 

الدرجة اخلاصة )د(.

املادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.

املادة )3(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  إعتباراً  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم 13 لسنة 2016
بشأن تعيني مستشار قانوني عام يف الديوان األمريي

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

البشرية  املوارد  بشأن   2013 لسنة   )1( رقم  القانون  على  اإلطالع  بعد 
وتعديالته.

وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

املادة )1(
قانونياً عاماً في الديوان األميري  يعنّي السيد عيسى حنا بدور مستشاراً 
وفقا لنظام العقود اخلاصة وميارس مهامه وأية تكليفات إضافية وفقاً ملا 

تقره احلكومة حسب األصول.

املادة )2(
يسري مفعول هذا املرسوم إعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو لسنة 2016 م  

 
 



- 143 -

مرسوم امريي رقم 15 لسنة 2016
بشأن اعادة تشكيل جملس ادارة

نادي االمارات الثقايف الرياضي

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد االطالع على قرار رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رقم 
73 لسنة 2011 بشأن اشهار نادي االمارات الثقافي الرياضي.

و على النظام االساسي لنادي االمارات الثقافي الرياضي.
و على القرار رقم 20 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس ادارة نادي االمارات 

الثقافي الرياضي.
2016 بشأن تشكيل جلنة لتسيير امور نادي  10 لسنة  و على القرار رقم 

اإلمارات الثقافي الرياضي وشركة نادي اإلمارات لكرة القدم ذ.م.م.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :

مادة )1(
الوجه  على  الرياضي  الثقافي  االمارات  نادي  إدارة  مجلس  تشكيل  يعاد 

التالي :
رئيسا محمود حسن محمد الشمسي    .1

نائبا للرئيس محمد اسماعيل العوضي     .2
عضوا احمد محمد الشمالن النعيمي    .3
عضوا راشد احمد بطي الشامسي    .4
عضوا احمد جابر العوضي     .5
عضوا محمد عبداهلل احلمادي     .6
عضوا خليل ابراهيم الطويل     .7
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مادة )2(
يختار مجلس االدارة من بني اعضائه من يشغل املناصب االدارية والفنية 

الالزمة.
 

مادة )3(
يعقد مجلس االدارة اجتماعاته بناء على طلب رئيس االعلى للنادي أو رئيس 

مجلس االدارة.

مادة )4(
، وفي حال تساوي االصوات  تصدر قرارات مجلس االدارة بأغلبية االعضاء 

يرجح اجلانب الذي فيه رئيس مجلس االدارة.
 

مادة )5(
يتولى مجلس االدارة االشراف على إدارة النادي ونشاطاته، واعداد ميزانيته 
الرئيس  الى  ورفععهما  عليهما  واملوافقة  اخلتامية  وحساباته  السنوية 
االعلى للنادي للمصادقة عليهما ، ويرفع اجمللس عبر الرئيس االعلى للنادي 

تقاريره السنوية إلى سمو احلاكم أو من ينوب عنه.
 

مادة )6(
يستمر اجمللس ملدة سنتني اعتبارا من تاريخ اصدار املرسوم،  ويستمر اجمللس 
إدارة  تشكيل مجلس  يتم  أن  إلى  مهامه  بأداء  مدة عضويته  انتهاء  بعد 

جديد أو جتديد مدة عضويته.
 

مادة )7(
يلغى القرار رقم 20 لسنة 2015 والقرار رقم 10 لسنة 2016 وأية مراسيم 

أو قرارات أخرى الى احلد الذي يخالف فيه احكام هذا املرسوم.
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مادة )8(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره،  تاريخ  من  اعتبارا  املرسوم  هذا  مفعول  يسرى 

الرسمية.
 

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو لسنة  2016 م  
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مرسوم امريي رقم 16 لسنة 2016
بشأن اعادة تشكيل جملس ادارة 

شركة نادي االمارات لكرة القدم ذ.م.م

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد االطالع على عقد تأسيس شركة االمارات لكرة القدم ذ.م.م.
2016 بشأن اعادة تشكيل مجلس  15 لسنة  وعلى املرسوم االميري رقم 

ادارة نادي االمارات الثقافي الرياضي.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :
مادة )1(

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة االمارات لكرة القدم ذ.م.م على الوجه التالي:
رئيسا محمود حسن محمد الشمسي     

نائبا للرئيس محمد اسماعيل العوضي    
عضوا احمد محمد الشمالن النعيمي    
عضوا راشد احمد بطي الشامسي    
عضوا احمد جابر العوضي     
عضوا محمد عبداهلل احلمادي      
عضوا خليل ابراهيم الطويل      

 
مادة )2(

يختار مجلس االدارة من بني اعضائه من يشغل املناصب االدارية والفنية 
الالزمة.

مادة )3(
يعقد مجلس االدارة اجتماعاته  بناء على طلب رئيس مجلس االدارة كلما 

رأى ذلك مناسبا.
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مادة )4(
، وفي حال تساوي االصوات  تصدر قرارات مجلس االدارة بأغلبية االعضاء 

يرجح اجلانب الذي فيه رئيس مجلس االدارة.
 

مادة )5(
يتولى مجلس االدارة االشراف على إدارة الشركة ونشاطاتها ويرفع اجمللس 

تقاريره السنوية إلى سمو احلاكم أو من ينوب عنه.
 

مادة )6(
يقوم مجلس االدارة بإعداد امليزانية السنوية للشركة واحلسابات اخلتامية 

واملوافقة عليها ورفعها لرئيس االعلى لنادي االمارات الثقافي العتمادها.
 

مادة )7(
يستمر اجمللس ملدة سنتني اعتبارا من تاريخ اصدار املرسوم،  ويستمر اجمللس 
إدارة  تشكيل مجلس  يتم  أن  إلى  مهامه  بأداء  مدة عضويته  انتهاء  بعد 

جديد أو جتديد مدة عضويته.
 

مادة )8(
يلغى أي مرسوم أو قرار سابق الى احلد الذي يخالف فيه احكام هذا املرسوم.

 
مادة )9(

يسرى مفعول هذا املرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو لسنة  2016 م  
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مرسوم أمريي رقم 17 لسنة 2016
بشأن اإلشراف اإلداري على مدرسة رأس اخليمة احلديثة اخلاصة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة
  

بعد اإلطالع على املرسوم األميري 30 لسنة 2012.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :
مادة )1(

تستبدل املادة )3( من املرسوم األميري رقم 30 لسنة 2012 بالنص التالي :
يتولى الدكتور/ عبدالرحمن الشايب النقبي اإلشراف على إدارة مدرسة رأس 
اخليمة احلديثة اخلاصة وميثلها أمام كافة اجلهات اخملتصة ويفوض بالتوقيع 

على معامالتها، باإلضافة إلى أية مهام أخرى يتوالها حسب األصول.

مادة )2(
تستبدل املادة )4( من املرسوم األميري رقم 30 لسنة 2012 بالنص التالي :

املالية  املهام  على  اإلشراف  النقبي  الشايب  عبدالرحمن  الدكتور/  يتولى 
واحلسابية في املدرسة ويعتمد توقيعه على الشيكات واألمور املالية األخرى.

مادة )3(
تبقى املواد األخرى في املرسوم سارية كما هي دون تغيير أو تعديل.

مادة )4(
يسري مفعول هذا املرسوم إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية. 

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثانى والعشرين من شهر شوال لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2016 م   
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مرسوم امريي رقم )  18  (  لسنة 2016 

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

ذ.م.م   القابضة  خزام  فنادق  شركة  تأسيس  عقد  على  االطالع  بعد 
»الشركة«.

وعلى ملحق عقد تأسيس بشأن تعديل االسم التجاري من شركة فنادق 
خزام القابضة الى شركة راك للضيافة القابضة.ذ.م.م

وعلى املرسوم االميري رقم  )13( لسنة 2015 بشأن اعادة تشكيل اجمللس.

فقد رسمنا مبا هو آت :

مادة )1(
يعاد تشكيل مجلس ادارة شركة راك للضيافة القابضة ذ م م  على النحو 

التالي :-
رئيسا الشيخ احمد بن سعود القاسمي    -1
عضوا السيد/ يوسف علي محمد البلوشي    -2
عضوا السيد / ايوانيس ) يانيس ( اناجنوستاكيس   -3
عضوا السيد / فراس عيد      -4
عضوا السيد/ باسكال بوس      -5

 
مادة )2(

املنصوص  واالختصاصات  السلطات  وميارس  الشركة  ادارة  اجمللس  يتولي 
عليها في عقد تأسيسها.

 
مادة )3(

 ، مناسبا  ذلك  رأى  كلما  الرئيس  دعوة  على  بناء  االدارة  مجلس  يجتمع 
وتصدر قراراته بأغلبية االصوات، واذا تساوت االصوات فيرجح اجلانب الذي 

فيه الرئيس.
 



- 150 -

مادة )4(
تكون مدة العضوية باجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر اجمللس 
إدارة  تشكيل مجلس  يتم  أن  إلى  مهامه  بأداء  مدة عضويته  انتهاء  بعد 
جديد أو جتديد مدة عضويته. وللحاكم حل اجمللس أو استبدال واحد أو أكثر 

من اعضائه قبل انتهاء هذه املدة.
 

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا املرسوم.

 
مادة )6(

يعمل بهذا املرسوم اعتبارا من 2016/10/03 وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثانى عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم اخلامس عشر من شهر أغسطس لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم )  19 ( 
لسنة 2016

Amiri Decree Number 
(19) of  2016

بتملك  خاص  تصريح  منح  بشأن 
أية   متلك  أو  حرّة  ملكية  العقارات 
رأس  إمارة  في  أخرى  عقاريّة  حقوق 

اخليمة

on the grant of a special permit 
to own freehold or any other 
Real property rights in the 
Emirate of Ras Al Khaimah

محمد  بن  صقر  بن  سعود  نحن 
القاسمي حاكم رأس اخليمة، 

WE, SAUD BIN SAQR 
BIN MOHAMMAD AL 
QASIMI, RULER OF RAS AL 
KHAIMAH,

دولة  دستور  على  االطالع  بعد 
اإلمارات العربّية املتحدة؛

HAVING REVIEWED The 
Constitution of the United Arab 
Emirates;

وعلى القانون االحتادي رقم ٨ لسنة 
املالية  احلرة  املناطق  بشأن   2007
املؤسسة في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة؛

federal law no.8 OF 2004 
REGARDING THE 
FINANCIAL FREE ZONES;

 28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى 
الالئحة  2007 بشأن تطبيق  لسنة 
 8 رقم  االحتادي  للقانون  التنفيذية 
احلرة  املناطق  بشأن   2004 لسنة 

املالية؛ 

Cabinet Resolution No. 28 of 
2007 On the Implementing 
Regulations of Federal Law 
No. 8 of 2004 Concerning 
Financial Free Zones;

 2005 لسنة    20 رقم  القرار  وعلى 
املشاريع  في  احلرّ  التمّلك  بشأن 

اإلستثماريّة؛

Decision No. 20 of 2005 
concerning freehold ownership 
in Investment Projects;
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;Decision No. 7 of 2006وعلى القرار رقم 7 لسنة 2006؛

 Government of Ras Alوعلى القرار رقم 12لسنة 2007؛
Khaimah Decision No. 12 of 
2007;

األخرى  التشريعات  وجميع 
بخصوص حقوق امللكية العقارية،

AND OTHER RELEVANT 
LEGISLATION ON REAL 
ESTATE OWNERSHIP 
RIGHTS, 

املصلحة  تقتضيه  ما  على  وبناء 
العاّمة، 

AND AS THE PUBLIC 
INTEREST MAY REQUIRE, 

 DO HEREBY ISSUE THEفقد رسمنا مبا هو آت :
FOLLOWING DECREE:

:Article (1) Definitionsاملادة )1( تعريفات:

إكويتاتيفا: يعني شركة إكويتاتيفا 
شركة  وهي  احملدودة  العقارية 
ُمسجلة في جزر العذراء البريطانية 
وجميع   /1438983/ الرقم  حتت 
كيان  أي  أو  لها،  التابعة  الشركات 
آخر قد تقوم بتأسيسه إكويتاتيفا 
استثمارية  عقارية  محفظة  إلدارة 

)"احملفظة العقارية"(.

Equitativa: Means Equitativa 
Real Estate Limited which is a 
British Virgin Islands Company 
registered under Number 
1438983, and its subsidiaries, 
or any other entity that it 
establishes that can manage a 
REIT.

احملفظة  تعني  العقارية:  احملفظة 
صندوق  أو  العقارية  االستثمارية 
املتخّصص  املشترك  اإلستثمار 
العقاريّة  باملشاريع  باإلستثمار 
مجموع  من   51% يكون  بحيث 
من  مملوكة  أدنى،  كحد  أسهمه، 
اإلمارات  دولة  من  مواطنني  قبل 
من  مواطنني  و/أو  املتحدة  العربّية 

دول مجلس التعاون اخلليج.

REIT: Means a Real Estate 
Investment Trust or collective 
investment fund specializing 
in investment in real estate in 
which at least 51% of its total 
shares are owned by UAE and/
or other GCC nationals.



- 153 -

Article (2)املادة )2( 

عقارية  محفظة  ألي  يُصرح 
تأسيسها  سيتم  و/أو  مؤسسة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
أي  أو  احلرّة  امللكّية  عقارات  بتمّلك 
رأس  إمارة  في  أخرى  عقاريّة  حقوق 
وخارج  داخل  ذلك  ويشمل  اخليمة، 
ما  شريطة  اإلستثمارية،  املناطق 

يلي:

Any REIT established and/
or that will be established in 
the United Arab Emirates may 
own freehold or any other 
real property rights in the 
Emirate of Ras Al Khaimah, 
including inside and outside 
of investment zones, subject to 
the following conditions:

أن يتم تسجيل ملكّية العقار حتت 
اسم احملفظة العقارية أو حتت اسم 
التابعة  الشركات  أو  األفرع  من  أي 
واملرخصة  العقارية  احملفظة  لتلك 

قانوناً؛

Title to real estate shall be 
registered in the name of the 
REIT or a duly licensed branch 
or subsidiary of the REIT;

أسهم  مجموع  من   51% يكون  أن 
أدنى،  كحد  العقارية  احملفظة 
قبل  من  مملوكة  مستمر،  وبشكل 
العربّية  اإلمارات  دولة  مواطني 
مجلس  دول  مواطني  و/أو  املتحدة 

التعاون اخلليجي؛

At least 51% (fifty-one percent) 
of the total shares of the REIT 
shall at all times remain owned 
by UAE and/or other GCC 
nationals;

احملفظة  تصفية  أو  حل  يؤدي  أال 
من  أشخاص  متلك  إلى  العقارية 
العربّية  اإلمارات  دولة  غير مواطني 
مجلس  دول  مواطني  أو  املتحدة 
التعاون اخلليجي ألي حقوق عقارية 
لتملك  اخملصصة  املناطق  خارج 

األجانب

The winding-up or dissolution 
of the REIT shall not lead to 
any non-UAE or non-GCC 
national owning a freehold or 
any other real property rights 
outside of the areas designated 
for foreign ownership;
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العقارية  احملفظة  تكون  أن 
دولة  في  ومرّخصة  مؤّسسة 
في  )مبا  املتحدة  العربّية  اإلمارات 
املعترف  املالية  احلرة  باملناطق  ذلك 
مكتب  الى  بطلب  تتقدم  وأن  بها( 
التابع حلكومة  والتطوير  االستثمار 
رأس اخليمة للحصول على موافقة 
العقارية تخضع  احملفظة  بأن  تفيد 

ألحكام هذا املرسوم؛ 

The REIT must be duly 
established and licensed in 
the UAE (including in any 
recognized financial free-
zone) and must apply to 
the Government of Ras Al 
Khaimah Investment and 
Development Office for 
approval as a qualifying REIT 
under this Decree; and

من  العقارية  احملفظة  إدارة  يتم  أن 
ألكويتاتيفا  تابعة  شركة  قبل 
طبقا لقوانني دولة اإلمارات العربّية 
مؤسسة  تكون  أن  )على  املتحدة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
معترف  مالية  حرة  منطقة  أي  أو 
فيها( وأن يتقدم بطلب إلى مكتب 
التابع حلكومة  والتطوير  اإلستثمار 

رأس اخليمة.

The REIT must be managed by 
a duly licensed UAE (including 
in any recognized financial 
free-zone) entity of Equitativa, 
in accordance with applicable 
UAE laws, as approved by 
the Government of Ras Al 
Khaimah Investment and 
Development Office.

Article (3)املادة )3(

والتطوير  اإلستثمار  ملكتب  يكون 
في حكومة رأس اخليمة الصالحّية 
في إتخاذ أي إجراء ضروري لتسهيل 
وإتخاذ  املرسوم  هذا  وتطبيق  وإدارة 
اإلقتصاديّة  القرارات  جميع 
املتعّلقة  والقانونّية  والتجاريّة 
بتحديد ما إذا كان يجوز للمحفظة 
إمارة  في  العقارات  متّلك  العقارية 
رأس اخليمة، مبا في ذلك داخل وخارج 

املناطق اإلستثماريّة. 

The Government of Ras 
Al Khaimah Investment 
and Development Office is 
authorized to take any action 
necessary to facilitate, manage, 
and administer this Decree and to 
make all economic, commercial, 
and legal decisions relevant 
to determining whether or not 
the REIT is authorized to own 
property in the Emirate of Ras Al 
Khaimah, including inside and 
outside of investment zones.
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Article (4)املادة )4(

من  اعتبارا  املرسوم  بهذا  يعمل 
باجلريدة  نشره  ويتم  صدوره  تاريخ 

الرسمية

This Decree shall be effective 
from the date of its issuance 
and will be published in the 
Official Gazette.

 Saud Bin Saqr Binسعود بن صقر بن حممد القامسي 
Mohammad Al Qasimi

Ruler of Ras Al Khaimahحاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين 
من شهر ذي احلجة لسنة 1437هـ

Issued at Ras Al Khaimah on 23rd 
day of Dul-Haja 1437H 

املوافق لليوم اخلامس والعشرين من شهر 
سبتمبر لسنة 2016م 

Corresponding to 25th September, 
2016
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مرسوم امريي رقم 20 لسنة 2016
بشأن انشاء نادي رأس اخليمة لذوي االحتياجات اخلاصة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتعديالته.

العامة  الهيئة  بشأن   2008 لسنة   7 رقم  االحتادي  بقانون  مرسوم  وعلى 
لرعاية الشباب والرياضة.

ادارة  مجلس  تشكيل  بشأن   ) )7/106و/3  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى 
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

االحتياجات  لذوي  واالهتمام  الدعم  تقدمي  على  حرصنا  من  وانطالقا 
اخلاصة والعمل على تسهيل كافة السبل التي متكنهم من االندماج في 
والثقافية  الرياضية  اجملاالت  في جميع  ومواهبهم  وابراز طاقاتهم  اجملتمع 

واالجتماعية.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد رسمنا مبا هو آت :- 

مادة )1(
االحتياجات  لذوي  خاص  نادٍ  اخليمة  رأس  في  املرسوم  هذا  مبوجب  ينشأ 
له  ويكون   ) اخلاصة  االحتياجات  لذوي  اخليمة  رأس  نادي   ( يسمى  اخلاصة 

شخصية اعتبارية ويتمتع باالستقالل املالي واالداري.
 

مادة )2(
واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  النشاطات  ممارسة  الى  النادي  يهدف 
اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة سواء داخل الدولة أو خارجها وله ان ميارس 

كافة النشاطات التي متارسها االندية املماثلة في الدولة.
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مادة )3(
يتولى تأسيس النادي هيئة تأسيسية يتم تسميتهم مبوجب قرار يصدره 

صاحب السمو احلاكم او من ينوب عنه.
 

مادة )4(
يتولى ادارة النادي مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من االعضاء ال يقل 
عن ثالثة وال يزيد عن تسعة اعضاء مبا فيهم الرئيس يتم تعيينهم مبوجب 

قرار يصدره صاحب السمو احلاكم أو من ينوب عنه.
 

مادة )5(
تكون مدة مجلس االدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويستمر ذات اجمللس 

باإلدارة في حال عدم صدور قرار بالتجديد.

مادة )6(
يعمل بهذا املرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  السابع عشر من شهر محرم لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر اكتوبر لسنة 2016 م   
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مرسوم أمريي رقم ) 21 ( لسنة 2016
بشأن إدارة منطقة عوايف

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم  رأس اخليمة  

بعد اإلطالع على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم 
دائرة التنمية االقتصادية.

و على القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة 
رأس اخليمة.

و على القرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن العزب في منطقة عوافي.
و بناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

أصدرنا املرسوم التالي :

مادة ) 1 (
التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  املرسوم  هذا  أحكام  تطبيق  نطاق  في 

املعاني املبينة قرين كالً منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك :
: إمارة رأس اخليمة. اإلمارة   

: صاحب السمو حاكم اإلمارة. احلاكم   
: دائرة التنمية االقتصادية. الدائرة   

: مدير عام دائرة التنمية االقتصادية. املدير العام   
واخلدمات  واألشغال  البلدية  دوائـر   : اجلهات احلكومية املعنية 
من  وغيرها  والشرطة  والبيئة  العامة      

اجلهات ذات الصلة.     
: قطع من األراضي في منطقة عوافي.  	 العزب	

: عقود تبرمها الدائرة مع راغبي اإلنتفاع  عقود اإلنتفاع  
بالعزب أو احملالت مقابل رسم.     
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مادة ) 2 (
بالهيكل  قراراً  العام  املدير  ويصدر  عوافي،  منطقة  إدارة  الدائرة  تتولى 

التنظيمي ونظام عملها.

مادة ) 3 (
تكون  أن  على  للعزب  اخملططات  وإصدار  تخطيط  البلدية  دائرة  تتولى 
مساحة العزبة ) 10,000 قدم مربع ( ويجوز أن تزيد مساحة العزبة عن ذلك 

مبوافقة املدير العام وبالتنسيق مع دائرة البلدية.

مادة ) 4 (
الدائرة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية على اتخاذ ما يلزم للحفاظ  تعمل 

على الطابع اجلمالي للمنطقة.

مادة ) 5 (
فيما  السارية  القوانني  بأحكام  اإللتزام  الرقابة على  الدائرة مهمة  تتولى 
يخص اإلنتفاع بالعزب في منطقة عوافي ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما 

يلزم من إجراءات.

مادة ) 6 (
يتعني على منتفعي العزب احملافظة على الطابع اجلمالي للموقع، ويحظر 
استخدام  يجوز  وال  احليوانات،  أنواع  من  نوع  أي  أو  الدواجن  تربية  عليهم 
املواد،  من  ذلك  ما شابة  أو  الطابوق  أو  البناء كاألسمنت  مواد  أو  األحجار 
ويستثنى من ذلك ما يلزم في بناء املرافق اخلدمية ) كغرف الكهرباء ودورات 

املياه وغيرها (.

مادة ) 7 (
يحظر على منتفعي العزب التنازل للغير عن حق اإلنتفاع، كما يحظر ترك 

العزبة اخملصصة دون إنتفاع أو إستخدامها في غير الوارد بالعقد.
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مادة ) 8 (
 )3000( تستوفي الدائرة رسوم من منتفعي العزب مقدارها   .1
مساحتها  تتجاوز  ال  عزبة  كل  عن  سنوياً  درهم  آالف  ثالثة 

)10,000( قدم مربع.
في حال زيادة مساحة العزبة عن )10,000( عشرة آالف قدم   .2
مربع يتم فرض رسم مقداره )50 فلس( خمسني فلساً إضافياً 

عن كل قدم مربع.
يودّع املنتفع تأمني قدره 3000 درهم لدى خزينة الدائرة يسترد   .3

عند إخالء العزبة وسداد كافة الرسوم.

مادة ) 9 (
والغرض  واملوقع  املساحة  به  مبّيناً  اإلنتفاع  عقد  منوذج  الدائرة  تضع 

وإلتزامات املنتفع والرسم وغير ذلك من البنود الالزمة.

مادة ) 10 (
للمدير العام بعد أخذ موافقة اجمللس التنفيذي إصدار قرار بإعفاء بعض 

احلاالت من دفع الرسوم السنوية املستحقة مقابل اإلنتفاع من العزب.

مادة ) 11 (
في حال مخالفة أحكام هذا املرسوم يحق للدائرة اتخاذ أي من اإلجراءات 

التالية :
اإلنذار بإزالة أسباب اخملالفة.  .1

إزالة أسباب اخملالفة على نفقة اخملالف.  .2
إلغاء عقد اإلنتفاع واسترداد العزبة.  .3

فرض غرامة مالية على اخملالف ال تقل عن )1000( ألف درهم   .4
وال تزيد عن )10,000( عشرة آالف درهم .

مادة ) 12 (
للدائرة أن تستعني بأي من الدوائر احلكومية املعنية كل فيما يخصه في 

تنفيذ أحكام هذا املرسوم.
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مادة ) 13 (
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.

مادة ) 14 (
يعمل بهذا املرسوم من تاريخ صدورة وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث من شهر صفر لسنة  1438 هـ
املوافق لليوم الثالث من شهر نوفمبر لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم 22 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود القامسي ولي العهد

بعد اإلطالع على قانون إنشاء النيابة العامة رقم 2 لسنة 2012 وتعديالته.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية وتعديالته.

أعضاء  وإمتيازات  رواتب  2013 بشأن  7 لسنة  رقم  األميري  املرسوم  وعلى 
السلطة القضائية وتعديالته.

السنوي  السكن  بدل  بشأن   2015 لسنة   7 رقم  األميري  املرسوم  وعلى 
ألعضاء السلطة القضائية غير املواطنني وتعديالته.

وعلى قرار مجلس القضاء رقم 33 لسنة 2016.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة

فقد رسمنا مبا هو آت :-

مادة ) 1 (
يعني :-

املستشار / محمد محمود علي محمود
محام عام / بدائرة النيابة العامة ويسكن على الدرجة الثانية الواردة في 

اجلدول امللحق باملرسوم أعاله إعتباراً من 2016/12/10 م

مادة ) 2 (
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  إعتباراً  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم 07 من شهر ربيع االول لسنة 1438 هـ
املوافق االربعاء 07 من شهر ديسمبر لسنة 2016 م  
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مرسوم أمريي رقم ) 23 ( لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

إنشاء  بشأن   1997 لسنة   )  8  ( رقم  األميري  املرسوم  على  االطالع  بعد 
مؤسسة رأس اخليمة للقرآن الكرمي وعلومه

وعلى املرسوم األميري رقم ) 12 ( لسنة 2012.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة

فقد رسمنا مبا هو آت :-

مادة )1(
وعلومه  الكرمي  للقرآن  اخليمة  رأس  مؤسسة  إدارة  مجلس  تشكيل  يعاد 

برئاسة الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي وعضوية كل من :
ً 1-  السيد / أحمد محمد احمد يوسف الشحي             عضوا
ً 2-  السيد / أحمد إبراهيم سبيعان                                عضوا
ً 3-  السيد / علي محمد علي سليمان حمدون النقبي    عضوا
ً 4-  السيد/ جابر علي احمد جابر املنصوري                     عضوا

مادة )2(
يجتمع اجمللس بناًء على دعوة الرئيس كّلما اقتضت احلاجة لذلك. 

مادة )3(
ينوب عنه حل  أو من  وللحاكم  للتجديد،  قابلة  اجمللس ثالث سنوات  مّدة 
اجمللس أو استبداله قبل انتهاء هذه املدة، ويستمر اجمللس بعد انتهاء مدة 
عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو جتديد مدة 

عضويته.

مادة )4(
األصوات  وفي حالة تساوي  األعضاء  أصوات  بأغلبية  اجمللس  قرارات  تصدر 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
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مادة )5(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتباراً  املرسوم  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم احلادي والعشرين من شهر ربيع األول لسنة 1438 هـ
املوافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر لسنة 2016 م  
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القسم الثالث

مـجـموعة القـرارات

الصادرة يف إمارة رأس اخليمة

لعام 2016
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قرار رقم 1 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة
	

بعد االطالع على املرسوم األميري رقم 11 لسنة 2013.
وعلى القرار رقم 16 لسنة 2015.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :

مادة )1(
يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي رأس اخليمة الرياضي الثقافي على الوجه 

التالي :
رئيسا السيد/ علي احمد علي احلرمي    -1
عضوا السيد/ سعيد ثاني املهيري     -2
عضوا السيد/ صالح احمد النعيمي   -3
عضوا السيد/ ابراهيم محمد مطر املالك   -4
عضوا السيد/ علي ابراهيم عبداهلل    -5
عضوا السيد / ناصر خميس املهري      -6

عضوا  السيد/ احمد موسى املهري     -7
 

مادة )2(
يختار مجلس اإلدارة من بني أعضائه من يشغل املناصب اإلدارية والفنية 

الالزمة.
 

مادة )3(
أو  للنادي  االعلى  الرئيس  بناء على طلب  اجتماعاته  اإلدارة  يعقد مجلس 

رئيس مجلس االدارة كلما رأى ذلك مناسبا.
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مادة )4(
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء، وفي حال تساوي األصوات يرجح 
اجلانب الذي فيه الرئيس االعلى للنادي أو رئيس مجلس االدارة حسب االحوال.

 
مادة )5(

يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على إدارة النادي ونشاطاته ويتولى الرئيس 
عبر  اجمللس  ويرفع  كما  السنوية،  النادي  ميزانية  على  املصادقة  االعلى 

الرئيس االعلى  تقاريره إلى سمو احلاكم أو من ينوب عنه.
 

مادة )6(
يجوز للرئيس االعلى ملء الشواغر في مجلس االدارة كما يجوز له استبدال 

أي عضو في اجمللس.
 

مادة )7(
يكون اجمللس ملدة سنتني اعتبارا من تاريخه. ومع ذلك يستمر اجمللس بعد 
تشكيل  حلني  مناسبة  يرتإيها  التي  القرارات  واتخاذ  النادي  ادارة  في  ذلك 

مجلس جديد.
 

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.

 
مادة )9(

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث من شهر ربيع االخر لسنة 1437هـ
املوافق لليوم الثالث عشر من شهر يناير لسنة 2016 م
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قرار رقم 2 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة
	

بناء على ما تقتضيه املصلحة العامة
فقد قررنا ما يلي :

مادة )1(
تشكل مجلس إدارة نادي اجلزيرة احلمراء الثقافي الرياضي برأس اخليمة على 

الوجه التالي :
رئيسا السيد / محمد حميدان محمد الزعابي    -1
عضوا السيد/ عبيد صالح عبيد الزعابي    -2
عضوا علي محمد الغزالي الزعابي     -3
عضوا جاسم حمد قضيب الزعابي     -4
عضوا رحمة محمد رحمة الشامسي     -5
عضوا محمد راشد حميد الزعابي      -6
عضوا حمد اسماعيل محمد االحمد     -7
عضوا حمد راشد العلكيم الزعابي     -8
عضوا ابراهيم عبداللطيف الزعابي     -9
عضوا ترمي حسن ترمي الزعابي      -10
عضوا سالم عبيد سالم الزعابي      -11

 
مادة )2(

يختار مجلس االدارة من بني اعضائه من يشغل املناصب االدارية والفنية 
الالزمة.

 
مادة )3(

ذلك  رأى  كلما  الرئيس  طلب  على  بناء  اجتماعاته  االدارة  مجلس  يعقد 
مناسبا.
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مادة )4(
االصوات  تساوي  حال  وفي  االعضاء،  بأغلبية  االدارة  قرارات مجلس  تصدر 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
 

مادة )5(
يتولى مجلس االدارة االشراف على إدارة النادي ونشاطاته واملصادقة على 

ميزانيته السنوية ، كما ويرفع تقاريره إلى ولي العهد.
 

مادة )6(
يستمر اجمللس ملدة سنتني اعتبارا من تاريخه.

 
مادة )7(

يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2016 م  
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قرار رقم 3 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود بن صقر القامسي ولي عهد رأس اخليمة 

بعد االطالع على القرار رقم 12 لسنة 2015.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :- 

مادة )1(
يعني السيد/ محمد سعيد عبداهلل مياع الشحي عضوا في مجلس ادارة 
الذي  مياع  السيد/ حسن عبداهلل  بدال من  الرياضي  الثقافي  التعاون  نادي 
حتول ظروف عمله خارج االمارة دون االستمرار في اجمللس. ويكمل العضو 

اجلديد املدة املتبقية للمجلس.
 

مادة )2(
يعدل القرار رقم 12 لسنة 2015 تبعا ملا ورد في املادة االولى من هذا القرار 

ويلغى كل ما يتعارض معه.
 

مادة )3(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  القرار  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.
 

حممد بن سعود بن صقر القامسي
ولي عهد رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2016 م
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قرار رقم ) 4 ( لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة	

بعد اإلطالع على املرسوم األميري رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز 
رأس اخليمة الدولي وتعديالته.

وعلى القرار رقم 18 لسنة 2015.

وعلى القرار رقم 23 لسنة 2015.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :
املادة )1(

تلغى املادة )2( من قرار رقم )27( لسنة 2015 ويعدل القرار2015 تبعاً لذلك.

املادة )2(  
يخضع تعني وعزل املدير التنفيذي واملنظم الرئيس واملسجل للمركز إلدارة 

مجلس إدارة مركز رأس اخليمة الدولي.
املادة )3( 

يلغى أي نص إلى املدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

املادة )4(
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم العشرين من شهر يناير لسنة 2016 م
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إستدراك اخلطأ املادى
القرار  ويعدل   2015 )27( لسنة  رقم  القرار  من   )2( املادة  تلغى  عبارة  تستبدل   -
رقم 27 لسنة 2015  تبعاً لذلك بدالً من تلغى املادة )2( من قرار رقم )27( لسنة 

2015 ويعدل القرار2015 تبعاً لذلك والواردة باملادة/ 1
إلدارة  من  بدالً  الدولي  اخليمة  رأس  مركز  إدارة  مجلس  إلرادة  عبارة  تستبدل   -

مجلس إدارة مركز رأس اخليمة الدولي والواردة بنهاية املادة/2.
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قرار رقم  5  لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة
	

بعد االطالع على قانون دائرة التنمية االقتصادية  رقم 6 لسنة 2012.
وعلى قانون بلدية رأس اخليمة لسنة 1981 وتعديالته.

دعم  في  واملساهمة  لإلمارة  التنافسية  القدرة  تعزيز  على  منا  وحرصا 
هذه  اصحاب  على  املترتبة  املادية  االعباء  وتخفيف  االقتصادية  املنشآت 

املنشآت ودعم عجلة االقتصاد في االمارة.
وبنا على تنسيب رئيس دائرة التنمية االقتصادية.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :- 

مادة )1(
شطب جميع الرخص غير الفعالة من عام 2004 فما دون.

 
مادة )2(

 2005 عام  من  املوحد  الترخيص  نظام  من  املنتهية  الرخص  جميع  الغاء 
حتى عام 2012 ) اداريا ( بعد التأكد ومراجعة اجلهات التالية :

دائرة احملاكم للتأكد من عدم وجود قضايا تخص هذه املنشآت. أ - 
االدارة العامة لإلقامة وشؤون االجانب ووزارة العمل للتحقق  ب - 
بهذه  متعلقة  عمالية  قضايا  أو  كفاالت  وجود  عدم  من 

املنشآت.
 

مادة )3(
اعفاء جميع الرخص املنتهية حتى عام 2015 من غرامات التأخير بنسبة 
100% )وذلك ألغراض التجديد فقط( ويشمل غرامات التأخير اخلاصة ببلدية 
 2016/2/1 الواقعة ما بني  الفترة  التجديد خالل  ان يتم  رأس اخليمة، على 

وحتى 2016/04/30.
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مادة )4(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  القرار  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.
 

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع االخر لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير لسنة 2016 م  
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قرار رقم 6 لسنة 2016 
بشأن تشكيل جلنة دائمة ملتابعة ربط الدوائر احمللية الثالث

)احملاكم- النيابة- البلدية(

حنن حممد بن سعود القامسي ولي العهد

بعد االطالع على قانون بلدية رأس اخليمة لسنة 1981 وتعديالته.
احلكومة  هيئة  إنشاء  بشأن   2004 لسنة   4 رقم  األميري  املرسوم  على  و 

االلكترونية.
و على القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة وتعديالته.

و على القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديالته.
و على القرار رقم 30 لسنة 2015 بشأن تشكيل جلنة إعداد مشروع قرار 

الربط بني الدوائر احمللية الثالث ) احملاكم – النيابة – البلدية (

فقد قررنا اآلتي :-

مادة 1
تشكيل جلنة دائمة ملتابعة إجراءات الربط بني الدوائر احمللية الثالث )احملاكم 
العمليات  أداء  حتسني  شأنه  من  ما  بكل  تعني  و   ، البلدية(   – النيابة   –

املشتركة بينها.

مادة 2
تشكل اللجنة على النحو التالي :-

رئيساً 1-  املستشار / عارف حميدان الزعابي.  
2-  املستشار / عبدالغفار عبداملنعم  

ً عضوا / قاضي التنفيذ / احملكمة اإلبتدائية    
3-  املستشار / اياد اخلطايبة                   

ً عضوا / قاضي التركات / احملكمة اإلبتدائية    
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4-  املستشار / أحمد الركيب                       
ً عضوا    / نيابة األسرة / دائرة النيابة العامة  

5-  املستشار / كمال الرمياوي 
ً عضوا   / املنتدب لدى بلدية رأس اخليمة  

6-  املهندس / أحمد سعيد الصياح           
ً عضوا           / مدير هيئة احلكومة اإللكترونية  

7-  السيد / محمد سلطان الزعابي  
ً عضوا    / مدير قطاع األراضي واألمالك / دائرة البلدية 

8-  مدير الكاتب العدل                                              
ً عضوا            / دائرة احملاكم    

مادة 3
إذا حضره أغلبية أعضائها، و تصدر  إال  اللجنة صحيحاً  ال يكون اجتماع 
فإذا تساوت األعضاء   ، احلاضرين  اغلبية أصوات األعضاء  قراراتها مبوافقة 

يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.

مادة 4
تضع اللجنة الئحة ملباشرة أعمالها، وتعرض على سمو ولي العهد العتمادها.

مادة 5
بها  اخملاطبة  القرارات  مقتضي  إعمال   ، به  تختص  فيما  دائرة  كل  على 
بالربط  املتعلقة  األعمال  بسير  للجنة  شهري  تقرير  رفع  و   ، اللجنة  من 
يتضمن ما مت بشأن قرارات اللجنة واملالحظات حول سير العمل و الشكاوي 

واملقترحات.

مادة 6
للجنة في سبيل بحث الشكاوي أو املقترحات أو التقارير أو أي من أعمالها، 
االستعانة مبن ترى فائدة من سماعه أو إبدائه رأياً فنياً متخصصاً أو تقدمي 
خبرة خاصة. كما لها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى أهمية حلضوره دون 

أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
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مادة 7
أخرى  جهة  أو  دائرة  أية  تدعو  أن   ، العهد  ولي  موافقة  أخذ  بعد   ، للجنة 

للربط مع الدوائر الثالث.

مادة 8
على  أعمالها  ملباشرة  الالزمة  التقديرية  املالية  امليزانية  اللجنة  تعرض 
سمو ولي العهد العتمادها في بداية كل سنة ، و في كل وقت بعد انتهاء 
األعمال  شارحة  مبذكرة  مشفوعة  نفقات  من  يلزم  ما  العتماد  امليزانية 

والتكلفة التقديرية لها.

مادة 9
القرار وإخطار أعضاء  القضاء تنفيذ  العام أمني عام مجلس  النائب  على 

اللجنة به.

مادة 10
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم 21/ ربيع اآلخر /1437 هـ املوافق 31 من 

شهر يناير عام 2016 م، ويلغى أي قرار سابق يتعارض معه.

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع االخر لسنة 1437هـ
املوافق لليوم األحد الرابع والعشرون من شهر يناير لسنة 2016 م  
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قرار رقم 7 لسنة 2016
بشأن تولي شركة جزيرة املرجان االشراف العام على 

شركة جرافات رأس اخليمة 

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة
	

بعد االطالع على املرسوم االميري رقم 1 لسنة 1994 بشأن تأسيس شركة 
جرافات رأس اخليمة وتعديالته.

جزيرة  مشروع  انشاء  بشأن   2005 لسنة   11 رقم  االميري  املرسوم  وعلى 
املرجان وتعديالته.

وعلى عقد تأسيس شركة جزيرة املرجان ذ.م.م.
وعلى القرار رقم 15 لسنة 2015.

اخليمة مملوكتان حلكومة  راس   وجرافات  املرجان  ان شركتي جزيرة  وحيث 
رأس اخليمة.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامه.

فقد قررنا ما يلي :- 

مادة )1(
شركة  على  واملالي  االداري  العام  االشراف  املرجان  جزيرة  شركة  تتولى 

جرافات رأس اخليمة املساهمة اخلاصة.
 

مادة )2(
الصالحيات  كافة  مباشرة   في  املرجان  شركة  مديري  مجلس  يفوض 
والسلطات اخملولة جمللس ادارة شركة جرافات رأس اخليمة املساهمة اخلاصة

 
مادة )3(

يستمر املدير العام لشركة جرافات رأس اخليمة السيد/ صالح صالح مهنا 
مبنصبه وصالحياته اخملولة له مبوجب القرار رقم 16 لسنة 2012.
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مادة )4(
يلغى كل نص ورد في قرار سابق يتعارض مع احكام هذا القرار.

 
مادة )5(

يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي االول لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن من شهر مارس لسنة 2016 م   
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قرار رقم 8 لسنة 2016
بتعديل القرار رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء جملس إدارة 

مؤسسة صقر لألعمال اخلريية

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة 

بعد االطالع علي املرسوم األميري رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء مؤسسة 
صقر لألعمال اخليرية.

وعلي القرار رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء مجلس إدارة مؤسسة صقر 
لألعمال اخليرية.

وبناء علي ما تقضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا مبا هو آت:-
يستبدل نص املادتني 2 و3 من القرار رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء  مادة )1( 

مجلس إدارة مؤسسة صقر لألعمال اخليرية بالنصوص التالية:-

يجتمع اجمللس مرة واحدة كل أربعة أشهر بناء علي مادة )2(:
دعوة من الرئيس، ومع ذلك يجوز لرئيس اجمللس دعوته 

لالجتماع في أي وقت متى اقتضت الضرورة ذلك.

وفي مادة )3(: االعضاء،  أصوات  بأغلبية  اجمللس  قرارات  تصدر 
حالة تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.

   
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتباراً  القرار  بهذا  يعمل    )2( مادة 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي االول لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم التاسع من شهر مارس لسنة 2016 م  
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قرار قم 9 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة	

2011 بشأن انشاء هيئة  5 لسنة  بعد االطالع على املرسوم االميري رقم 
التنمية السياحية برأس اخليمة.
وعلى القرار رقم 5 لسنة 2015.

فقد قررنا ما يلي :- 

مادة )1(
ذ.م.م   ) ) مجموعة حكايا  جروب  اخليمة هوسبيتالتي  رأس  بشركة  يناط 
القواسم  كورنيش  على  املقامة  السياحية  املرافق  على  واالشراف  االدارة 

حسب اخملطط املرفق بالقرار واملبني به حدود هذه املساحة من الكورنيش.
 

مادة )2(
 ) ) مجموعة حكايا  رأس اخليمة هوسبيتالتي جروب  ادارة شركة  تستمر 
ذ.م.م باإلدارة واالشراف على املنطقة املشار اليها في املادة االولى من هذا 
القرار ملدة خمسة وعشرين عاما قابلة للتجديد ويكون املدير العام للشركة 
هو الشخص اخملول بتمثيلها وتأجير املرافق السياحية أو املساحات اخلالية 

من الكورنيش التابعة للشركة واحملددة مبوجب هذا القرار.
 

مادة )3(
االيرادات  كافة  حتصيل  عن  مسؤولة   ) حكايا  مجموعة   ( الشركة  تكون 
الداخلة  البحرية  والواجهة  واالراضي  املباني  تأجير  عمليات  عن  الناشئة 
انها تكون مسؤولة عن كافة  القرار كما  في حدود املساحة احملددة بهذا 

االلتزامات املترتبة عن هذه املنطقة.
 

مادة )4(
شركة  ابرمتها  وان  سبق  والتي  الغير  مع  املبرمة  العقود  كافة  تستمر 
رأس اخليمة للضيافة القابضة ) وفقا ألحكام تلك العقود ( وتكون كافة 
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لها  التابعة  الشركات  من  او  قبلها  من  اتخذت  التي  والقرارات  االجراءات 
في االدارة واالشراف على املساحة اخملصصة لها من الكورنيش صحيحة 

ونافذة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
 

مادة )5(
تنفيذا لهذا القرار تتولى بلدية رأس اخليمة اصدار مخطط جديد حسب 
املساحة املبينة باخملطط املرفق  بهذا القرار باسم حكومة رأس اخليمة / 

الستعمال شركة رأس اخليمة هوسبيتالتي جروب ) مجموعة حكايا (.
 

مادة )6(
يلغى القرار رقم 5 لسنة 2015 وتلغى اي احكام أو قرارات سابقة تتعارض 

مع احكام هذا القرار.
 

مادة )7(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  القرار  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الرابع من شهر جمادي االخرة لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثالث عشر من شهر  مارس  لسنة 2016 م   
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قرار رقم 10 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على عقد تأسيس شركة نادي االمارات لكرة القدم ذ.م.م.
وعلى القرار رقم 20 لسنة 2015.

و بعد قبول استقالة مجلس ادارة النادي وشركة نادي اإلمارات لكرة القدم.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي : 

مادة )1(
تشكل مبوجب هذا القرار جلنة لتسيير امور نادي اإلمارات الثقافي الرياضي 
الشمسي  حسن  محمود  برئاسة  القدم  لكرة  اإلمارات  نادي  وشركة 

وعضوية كل من :
خليفة اسماعيل باروت.  

احمد جابر العوضي.  
ابراهيم احمد الزعابي.  

راشد احمد بطي الشامسي.  
 

مادة )2(
النادي  إدارة  على  اإلشراف  السابقة  باملادة  اليها  املشار  اللجنة  تتولى 

والشركة لتسيير أمورهما حلني صدور قرار بتشكيل مجلس االدارة.
 

مادة )3(
احلاجة  اقتضت  كلما  الرئيس  طلب  على  بناء  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 

لذلك.
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مادة )4(
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية االعضاء. وفي حال تساوي االصوات يرجح 

اجلانب الذي فيه الرئيس.
 

مادة )5(
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى أي قرار اخر يتعارض مع 

احكامه وينشر في اجلريدة الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم  السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثاني من شهر يونيو لسنة 2016 م  
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قرار رقم 11 لسنة 2016

حنن حممد بن  سعود بن صقر القامسي ولي عهد رأس اخليمة 

بعد االطالع على القرار رقم 13 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس ادارة 
نادي الرمس الرياضي الثقافي املنتهي مدة ادارته.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي : 

مادة )1(
تشكل مبوجب هذا القرار جلنة لتسيير امور نادي الرمس الثقافي الرياضي 

برئاسة احمد محمد سالم بن جمعه وعضوية كل من :
احمد سعيد منصور.  

فهد عبداهلل بن جمعه الطنيجي.  
يوسف احمد املناعي.  
ابراهيم علي اليوحه.  

 
مادة )2(

تتولى اللجنة املشار اليها باملادة السابقة اإلشراف على إدارة النادي لتسيير 
أموره حلني صدور قرار بتشكيل مجلس االدارة.

 
مادة )3(

احلاجة  اقتضت  كلما  الرئيس  طلب  على  بناء  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
لذلك.

 
مادة )4(

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية االعضاء. وفي حال تساوي االصوات يرجح 
اجلانب الذي فيه الرئيس.
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مادة )5(
يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى أي قرار اخر يتعارض مع 

احكامه وينشر في اجلريدة الرسمية.

حممد بن سعود بن صقر القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1437هـ
املوافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو لسنة 2016 م  
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قرار رقم 12 لسنة 2016

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على القرار رقم 33 لسنة 2008 بشأن تأسيس نادي رأس اخليمة 
للشطرجن والثقافة للبنات 

وعلى القرار رقم 20 لسنة 2012.
وبنـاًء على ما تقتضيه املصلحـة العامـة.

قـررنا ما يـلي :-

مادة )1(
يعاد تشكيل مجلس ادارة نادي فتيات رأس اخليمة للشطرجن والثقافة على 

النحو التالي :

رئيسـاً حصة أحمد علي بن شكر   
نائبا للرئيس جنيبة عبداهلل حسن الشامسي   

عضوا ) املدير املالي ( نادية صالح محمد صالح النعيمي   
عضوا ) امينا للسر ( فاطمة ابراهيم بن شكر    

عضوا )مسئول الفرق ( انتصار احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي  
عضـوا عائشة محمد عبد الرحمن البناي  
عضـوا هدى احمد عيسى عبداهلل بن سلمان النعيمي  

 

مادة )2(
تكون مدة اجمللس ثالث سنوات إعتباراً من تاريخه، ويستمر اجمللس في إدارة 

شؤون النادي بعد إنتهاء املدة حلني صدور قرار بتشكيل آخر.
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مادة )3(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريح  من  اعتبارا  القرار  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1437 هـ
املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو لسنة  2016 م  
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قرار رقم 13 لسنة 2016
بشأن اعتماد االتصال عن طريق اهلاتف وسيلة من 

وسائل اإلعالن

حنن حممد بن سعود بن صقر القامسي ولي العهد / رئيس اجمللس التنفيذي

بعد االطالع على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وعلى القانون اإلحتادي رقم 10 لسنة 1992 بشأن قانون اإلثبات في املعامالت 

املدنية والتجارية وتعديالته.
1992 بشأن قانون اإلجراءات املدنية  11 لسنة  وعلى القانون اإلحتادي رقم 

وتعديالته.
وعلى القانون اإلحتادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون اإلجراءات اجلزائية 

وتعديالته.
والتجارة  املعامالت  بشأن   2006 لسنة   1 رقم  اإلحتادي  القانون  وعلى 

اإللكترونية.
وعلى املرسوم األميري رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل اجمللس التنفيذي 

إلمارة رأس اخليمة.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :-

املادة األوىل
وسائل  من  وسيلة  الهاتف  طريق  عن  النصية  والرسائل  االتصال  اعتماد 
األوراق  وكافة  التنفيذية  والسندات  واألحكام  الدعاوي  صحف  اعالن 

القضائية.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار باجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2016/8/14 م.

حممد بن سعود بن صقر القامسي
ولي العهد

رئيس اجمللس التنفيذي

صدر عنا في هذا اليوم السادس من شهر ذو القعدة لسنة 1437هـ
املوافق لليوم التاسع من شهر أغسطس لسنة 2016 م  
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قرار رقم 14 لسنة 2016
بشأن ضم أعضاء للجنة املنازعات العقارية واإلجيارية

حنن حممد بن سعود القامسي ولي العهد

بعد االطالع على قانون تنظيم القضاء رقم 5 لسنة 2012 وتعديالته.
و على املرسوم األميري رقم 2 لسنة 2012 بتشكيل جلنة قضائية خاصة 

في املنازعات العقارية واإليجارية في إمارة رأس اخليمة وتعديالته.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :-
مادة 1

في  الفصل  جلنة  في  اعضاء  أدناه  أسمائهم  املذكورة  املستشارون  يعني 
املنازعات العقارية واإليجارية وهم :

املستشار / محمد رشدي متولي.  -1
املستشار / فتحي بن الهادي القالع.  -2

املستشار / احمد إمام فهمي.  -3

مادة 2
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 3
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم 22 من شهر ذو القعدة لسنة 1437هـ
املوافق اخلميس 25 من شهر أغسطس لسنة 2016 م  
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قرار رقم 15 لسنة 2016
بشأن اهليئة التأسيسية 

لنادي رأس اخليمة لذوي االحتياجات اخلاصة

حنن سعود بن صقر بن حممد القامسي حاكم رأس اخليمة

بعد االطالع على املرسوم االميري رقم 20 لسنة 2016 بشأن انشاء نادي 
رأس اخليمة لذوي االحتياجات اخلاصة.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

فقد قررنا ما يلي :- 

مادة )1(
لذوي  اخليمة  رأس  لنادي  التأسيسية  الهيئة  القرار  هذا  مبوجب  تشكل 

االحتياجات اخلاصة من التالية اسماؤهم :
السيد/ سالم راشد املفتول.  

الشيخة الهام بنت عبدالعزيز القاسمي.  
السيد/ محمد عبيد اخلود.  

السيد/ محمد احمد احمد غنيم.  
السيد/ محمد عبداهلل ارحمه.  
السيد/ موسى محمد احلمادي.  

السيد/ سعيد محمد احلولة.  
السيد/ محمود محمد شاكر.  

السيدة / وفاء علي الشحي.  

 
مادة )2(

التنظيمي  والهيكل  االساسي  النظام  بإعداد  التأسيسية  الهيئة  تقوم 
لدى  النادي  بتسجيل  اخلاصة  القانونية  االجراءات  جميع  ومتابعة  للنادي 

الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
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مادة )2(
اجلريدة  في  وينشر  صدوره  تاريخ  من  اعتبارا  القرار  هذا  مفعول  يسري 

الرسمية.

سعود بن صقر بن حممد القامسي
حاكم رأس اخليمة

صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1438 هـ 
املوافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اكتوبر لسنة 2016 م  
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قرار رقم 16 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود بن صقر القامسي ولي العهد
بعد اإلطالع على قانون إنشاء بلدية رأس اخليمة لس

نة 1981.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء باإلمارة وتعديالته.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية.
لدائرة  اخلبراء  إلدارة  انشاء مكتب  بشأن   2016 لسنة   7 رقم  القرار  وعلى 

احملاكم.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة

فقد قررنا :-
مادة ) 1 (

التالى  البلدية  بدائرة  والتقسيم  العقاري  التثمني  بإدارة  اخلبراء  يندب 
اسمائهم لدائرة احملاكم للعمل مبكتب إدارة اخلبراء :-

السيد / مؤيد مصطفى العمرى.  -1
السيد / خالد عبداهلل حماد.  -2

السيد / صالح عبدالكرمي اجلندى.  -3
السيد / عمر سلطان رضوان.  -4
السيد / حسن شفيق زحالن.  -5

مادة ) 2 (
على كافة الدوائر واجلهات املعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.

مادة ) 3 (
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 14 / 12 / 2016 ويلغى أي 

قرار سابق يتعارض معه.

حممد بن سعود بن صقر القامسي
ولي العهد
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صدر عنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع األول لسنة 1438هـ
املوافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لسنة 2016 م  

إستدراك اخلطأ املادى
2016 بدالً  تستبدل عبارة وعلى قرار مجلس القضاء رقم 7 لسنة    -

من وعلى القرار رقم 7 لسنة 2016 والوارد بالديباجة
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قرار رقم 17 لسنة 2016

حنن حممد بن سعود القامسي ولي العهد

بعد اإلطالع على قانون إنشاء بلدية رأس اخليمة لسنة 1981 وتعديالته.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء باإلمارة وتعديالته.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن املوارد البشرية وتعديالته.
لدائرة  اخلبراء  إلدارة  انشاء مكتب  بشأن   2016 لسنة   7 رقم  القرار  وعلى 

احملاكم.
وعلى القرار رقم 16 لسنة 2016 بشأن ندب اخلبراء.

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة
فقد قررنا :-

مادة ) 1 (
بكافة  البلدية  بدائرة  والتقسيم  العقاري  التثمني  بإدارة  اخلبراء  ينقل 
للعمل  احملاكم  دائرة  مالك  على  املالية  واخملصصات  الوظيفية  درجاتهم 

مبكتب إدارة اخلبراء :-
السيد / مؤيد مصطفى العمرى.  -1

السيد / خالد عبداهلل حماد.  -2
السيد / صالح عبدالكرمي اجلندى.  -3

السيد / عمر سلطان رضوان.  -4

السيد / حسن شفيق زحالن.  -5

مادة ) 2 (
على كافة الدوائر واجلهات املعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
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مادة ) 3 (
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم األحد املوافق 1 / 1 / 2017 ويلغى أي قرار 

سابق يتعارض معه.

حممد بن سعود القامسي
ولي العهد

صدر عنا في هذا اليوم احلادي والعشرين من شهر ربيع األول لسنة 1438هـ
املوافق لليوم العشرين من شهر ديسمبر لسنة 2016 م  

إستدراك اخلطأ املادى
وعلى  من  بدالً   2016 7 لسنة  رقم  القضاء  قرار مجلس  وعلى  تستبدل عبارة   -

القرار رقم 7 لسنة 2016 والوارد بالديباجة


