قانون رقم ( )7لسنة 1024
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )9لسنة 1004
بشأن مركز دبي المالي العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004فً شأن المناطق الحرة المالٌة والئحته
التنفٌذٌة،
وعلى المرسوم االتحادي رقم ( )35لسنة  2004بإنشاء منطقة حرة مالٌة فً إمارة دبً،
وعلى القانون رقم ( )9لسنة  2004بشأن مركز دبً المالً العالمً وتعدٌالته ،وٌشار إلٌه فٌما
بعد بـ "القانون االصلي"،
وعلى القانون رقم ( )12لسنة  2004بشأن محاكم مركز دبً المالً العالمً وتعدٌالته،
نصدر القانون التالي:
المادة ()2
ٌستبدل بنصوص المواد ( )2و( )3و( )8من القانون األصلً ،النصوص التالٌة:
التعريفات
المادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالٌة ،حٌثما وردت فً هذا القانون ،المعانً المبٌنة إزاء كل منها ،ما لم
ٌدل سٌاق النص على غٌر ذلك:
الدولة
اإلمارة
الحاكم
الحكومة
المركز
الرئٌس
المحافظ
هٌئات المركز

:
:
:
:
:
:
:
:

مجلس اإلدارة األعلى

:

سلطة المركز
سلطة الخدمات المالٌة

:
:

سلطة تسوٌة المنازعات

:

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
إمارة دبً.
صاحب السمو حاكم دبً.
حكومة دبً.
مركز دبً المالً العالمً.
رئٌس المركز.
محافظ المركز.
الهٌئات المنشأة وفقا للمادة ( )3من هذا القانون وأٌة هٌئة
أخرى تنشأ بموجب قوانٌن المركز األخرى أو التً ٌوافق
الرئٌس على إنشائها.
مجلس اإلدارة األعلى للمركز المشكل وفقا ألحكام المادة ()3
من هذا القانون.
سلطة المركز المنشأة بموجب المادة ( )3من هذا القانون.
سلطة دبً للخدمات المالٌة المنشأة بموجب المادة ( )3من هذا
القانون.
سلطة تسوٌة المنازعات فً المركز المنشأة بموجب المادة
( )3من هذا القانون.
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محاكم المركز
مؤسسة التحكٌم
الخدمات المالٌة

:
:
:

الخدمات والبضائع والمنتجات :
مؤسسات المركز

:

مؤسسات المركز المرخصة

:

قوانٌن المركز
أنظمة المركز

:
:

نظام الدفع

:

محاكم المركز المنشأة بموجب قوانٌن المركز.
مؤسسة التحكٌم فً المركز المنشأة بموجب قوانٌن المركز.
األنشطة والخدمات المصرفٌة والمالٌة ،بما فً ذلك خدمات
التأمٌن وإعادة التأمٌن ،واألسواق المالٌة ،وخدمات الوساطة
المالٌة والنقدٌة.
وتشمل دونما حصر ،المواد والمعدات واألدوات والبضائع
والخدمات مهما كان نوعها أو شكلها.
أي كٌان أو مشروع منشأ أو مرخص أو مسجل أو مصرح له
بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل المركز وفقا لقوانٌن
المركز ،وتشمل مؤسسات المركز المرخصة.
أي كٌان أو مشروع مرخص أو مسجل أو مصرح له من قبل
سلطة الخدمات المالٌة بممارسة الخدمات المالٌة أو أي من
األنشطة االخرى وفقا لقوانٌن المركز.
أٌة قوانٌن تتعلق بالمركز ٌصدرها الحاكم.
أٌة قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز،
ٌصدرها الرئٌس أو تصدرها هٌئات المركز.
اآللٌات واإلجراءات والقواعد التً تهدف إلى تخلٌص أوامر
الدفع وتسوٌتها وما ٌتصل بها من أنشطة وخدمات.

المركز
المادة ()3
-1
-2
-3

-4
-5

-6
-7

تكون المنطقة الحرة المالٌة المنشأة فً اإلمارة والمسماة "مركز دبي المالي العالمي –
والتي تعرف بـِ  "DIFCذات استقالل مالً وإداري ،وتلحق بالحكومة.
ٌكون للمركز رئٌس ٌعٌن بمرسوم ٌصدره الحاكم.
تنشأ فً المركز الهٌئات التالٌة:
سلطة مركز دبً المالً العالمً.
أ-
ب -سلطة دبً للخدمات المالٌة.
ج -سلطة تسوٌة المنازعات.
ٌكون للمركز سجالت لقٌد الشركات والتصرفات العقارٌة والتجارٌة وغٌرها من التصرفات
األخرى ،وتشمل دونما حصر ،سجل للعقارات ،وسجل للرهونات ،وسجل للشركات ،وٌتم
إنشاء وتنظٌم هذه السجالت وفقا لقوانٌن المركز.
ٌكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئٌس ،وعضوٌة أشخاص مشهود لهم بالخبرة
والكفاءة فً مجال الخدمات المالٌة ،والمصارف ،والتأمٌن ،وأسواق األوراق المالٌةٌ ،تم
تعٌٌنهم بمرسوم ٌصدره الحاكم ،على أن ٌكون من بٌنهم المحافظ ،ورئٌسً مجلسً إدارة
سلطة المركز وسلطة الخدمات المالٌة ورئٌس سلطة تسوٌة المنازعات.
ٌتولى الرئٌس مهمة اإلشراف على هٌئات المركز ،والتنسٌق بٌنها ،بما فً ذلك تشكٌل
مجالس إداراتها ،باإلضافة إلى تشكٌل اللجان االستشارٌة ،دون أن ٌؤثر ذلك على استقاللٌة
هٌئات المركز.
ٌجتمع مجلس اإلدارة األعلى بشكل دوري بدعوة من رئٌسه بمعدل مرتٌن فً السنة على
األقل ،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وٌكون للرئٌس صالحٌة تحدٌد مهام المجلس وآلٌة
عمله.
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ٌ -8كون لمجلس اإلدارة األعلى دعوة من ٌراه مناسبا لحضور اجتماعاته ،وطلب رأي أٌة جهة
أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة لالستعانة به دون أن ٌكون له صوت معدود فً
مداوالته.
سلطة تسوية المنازعات
المادة ()8
أوالا:
-1

-2
-3
-4

-5

-6

سلطة تسوية المنازعات:
تتألف سلطة تسوٌة المنازعات من:
محاكم المركز.
أ-
ب -مؤسسة التحكٌم.
ج -أٌة لجان أو مؤسسات فرعٌة أخرى ٌتم إنشاؤها وفقا ألحكام الفقرة ( /5ب) من هذه
المادة.
تتمتع سلطة تسوٌة المنازعات بشخصٌة اعتبارٌة مستقلة ،وٌمكن لها أن تقاضً وتقاضى
بهذه الصفة.
تمارس سلطة تسوٌة المنازعات مهامها وصالحٌاتها دون أي تدخل من هٌئات المركز
األخرى ،وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانٌن المركز وأنظمة المركز.
ٌكون لسلطة تسوٌة المنازعات مٌزانٌة مستقلة مجمعة ،تتكون من مٌزانٌة محاكم المركز
ومٌزانٌة مؤسسة التحكٌم ،ومٌزانٌة أٌة لجنة أو مؤسسة فرعٌة ٌتم إنشاؤها وفقا ألحكام
الفقرة ( /5ب) من هذه المادة ،وتخصص الحكومة االعتمادات المالٌة الالزمة لتموٌل هذه
المٌزانٌة وذلك بشكل مستقل عن هٌئات المركز األخرى.
ٌتولى رئٌس محاكم المركز رئاسة سلطة تسوٌة المنازعات ،وٌكون مسؤوال عنها ،وله فً
سبٌل ذلك القٌام بما ٌلً:
إعداد التقارٌر الالزمة حول تنفٌذ االستراتٌجٌات والسٌاسات واألهداف الخاصة
أ-
بسلطة تسوٌة المنازعات ،ورفعها للرئٌس.
ب -إنشاء لجان ومؤسسات فرعٌة لسلطة تسوٌة المنازعات وتحدٌد مهامها وصالحٌاتها،
وتفوٌضها بأي من مهام وصالحٌات سلطة تسوٌة المنازعات كما تحددها قوانٌن
المركز وأنظمة المركز وذلك بناء على موافقة الرئٌس.
ج -فتح وتشغٌل الحسابات المصرفٌة لسلطة تسوٌة المنازعات ،ووضع اإلجراءات
والضوابط التً تنظم تشغٌل هذه الحسابات.
د -مراجعة واعتماد البٌانات والحسابات المالٌة لسلطة تسوٌة المنازعات ،وتعٌٌن
مراجعً ومدققً الحسابات المالٌة لها وتحدٌد أتعابهم.
هـ -إقرار المٌزانٌة السنوٌة الخاصة بسلطة تسوٌة المنازعات ،ورفعها للرئٌس
العتمادها.
و -تعٌٌن من ٌراه مناسبا من األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن ،وفقا للشروط التً
ٌراها مناسبة لتمكٌن سلطة تسوٌة المنازعات من ممارسة مهامها وصالحٌاتها.
ٌكون لسلطة تسوٌة المنازعات إنشاء لجنة استشارٌة ،تتألف من أشخاص مشهود لهم
بالخبرة والكفاءة فً المجاالت القانونٌة وتسوٌة المنازعاتٌ ،تم تعٌٌنهم بقرار من الرئٌس
بناء على توصٌة رئٌس محاكم المركز ومجلس أمناء مؤسسة التحكٌم ،وٌحدد رئٌس سلطة
تسوٌة المنازعات مهام وصالحٌات هذه اللجنة ،وآلٌة عملها.

ثانيا ا :محاكم المركز:
-1

تتمتع محاكم المركز بشخصٌة اعتبارٌة مستقلة ،وٌمكن أن تقاضً وتقاضى بهذه الصفة.
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ٌكون لمحاكم المركز مٌزانٌة مستقلة ،وتخصص الحكومة االعتمادات المالٌة الالزمة لها
لممارسة مهامها وصالحٌاتها وذلك بشكل مستقل عن هٌئات المركز.
ٌكون لمحاكم المركز رئٌس ،ونائب أو أكثر للرئٌس ،وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة
والكفاءةٌ ،تم تعٌٌنهم بمرسوم ٌصدره الحاكم.
تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانٌن المركز ،وتمارس مهامها وصالحٌاتها
وفقا للقواعد المنصوص علٌها فً قوانٌن المركز وأنظمة المركز.
إضافة إلى المهام والصالحٌات المنوطة به بموجب قوانٌن المركز وأنظمة المركزٌ ،تولى
رئٌس محاكم المركز المهام والصالحٌات التالٌة:
اعتماد وإصدار أنظمة المركز الخاصة بمحاكم المركز.
أ-
ب -إعداد واعتماد استراتٌجٌات وسٌاسات وأهداف محاكم المركز ،وإعداد التقارٌر
الالزمة حول تنفٌذ تلك االستراتٌجٌات والسٌاسات واألهداف ،وعرضها على
الرئٌس.
ج -اعتماد الرسوم والبدالت الخاصة بالخدمات التً تقدمها محاكم المركز.
د -وضع اإلجراءات والضوابط المنظمة لصالحٌات إبرام العقود مع الغٌر وفتح وتشغٌل
الحسابات المصرفٌة لمحاكم المركز.
هـ -تعٌٌن من ٌراه مناسبا من األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن وفقا للشروط التً ٌراها
مناسبة لتمكٌن محاكم المركز من ممارسة صالحٌاتها والقٌام بمهامها ،وال ٌشمل ذلك
قضاة محاكم المركز الذٌن ٌتم تعٌٌنهم بمرسوم ٌصدره الحاكم.
و -مراجعة واعتماد البٌانات والحسابات المالٌة لمحاكم المركز ،وتعٌٌن مراجعً
ومدققً الحسابات المالٌة ،وتحدٌد أتعابهم.
تختص محاكم اإلمارة بالفصل فً الجرائم التً تقع ضمن حدود المركز.
تختص محاكم المركز دون غٌرها بتفسٌر قوانٌن المركز وأنظمة المركز.

ثالثا ا :مؤسسة التحكيم:
-1
-2
-3
-4
-5

تتمتع مؤسسة التحكٌم بشخصٌة اعتبارٌة مستقلة ،وٌمكن أن تقاضً وتقاضى بهذه الصفة.
ٌكون لمؤسسة التحكٌم مٌزانٌة مستقلة ،وتخصص الحكومة لها االعتمادات المالٌة الالزمة
لممارسة مهامها وصالحٌاتها وذلك بشكل مستقل عن هٌئات المركز.
تمارس مؤسسة التحكٌم اختصاصاتها بشكل مستقل وفقا لقوانٌن المركز ونظامها الداخلً
الذي ٌتم اعتماده بقرار من الرئٌس ،وتنحصر مهام وصالحٌات رئٌس سلطة تسوٌة
المنازعات فٌما ٌخص المؤسسة بما هو منصوص علٌه فً هذا القانون والنظام الداخلً.
ٌكون لمؤسسة التحكٌم مجلس أمناءٌ ،تألف من رئٌس وعدد من األعضاء المستقلٌن عن
محاكم المركزٌ ،تم تعٌٌنهم بقرار من رئٌس سلطة تسوٌة المنازعات ،على أن ٌكون من
بٌنهم الرئٌس التنفٌذي للمؤسسة.
ٌتولى مجلس األمناء القٌام بكافة المهام والصالحٌات الالزمة لتحقٌق أهداف مؤسسة
التحكٌم ،وٌكون له باإلضافة إلى المهام والصالحٌات المنوطة به بموجب قوانٌن المركز
والنظام الداخلً للمؤسسة القٌام بما ٌلً:
التروٌج لمؤسسة التحكٌم كمركز لتسوٌة المنازعات المحلٌة والدولٌة والمنازعات
أ-
المنبثقة عن المعاهدات عبر التحكٌم والوسائل البدٌلة لحل وتسوٌة المنازعات.
ب -إعداد وإصدار القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظٌم التحكٌم ،والوسائل البدٌلة لحل
وتسوٌة المنازعات.
ج -عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغٌرها من الفعالٌات المتعلقة بالتحكٌم
والوسائل البدٌلة لحل وتسوٌة المنازعات.
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د -نشر الكتب والمجالت والمقاالت والبحوث الخاصة بالتحكٌم والوسائل البدٌلة لحل
وتسوٌة المنازعات.
هـ -عقد الدورات التدرٌبٌة وتأهٌل المحكمٌن والوسطاء وغٌرهم من األطراف المعنٌٌن
بالتحكٌم وبالوسائل البدٌلة لحل وتسوٌة المنازعات.
و -عقد اتفاقٌات التعاون والشراكة مع المراكز والمؤسسات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة
المتخصصة فً مجال التحكٌم والوسائل البدٌلة لحل وتسوٌة المنازعات.
ز -مراجعة واعتماد البٌانات والحسابات المالٌة لمؤسسة التحكٌم ،وتعٌٌن مراجعً
ومدققً الحسابات المالٌة لها ،وتحدٌد أتعابهم.
ٌكون لمجلس األمناء فتح وتشغٌل الحسابات المصرفٌة لمؤسسة التحكٌم ،ووضع اإلجراءات
والضوابط التً تحكم تشغٌل هذه الحسابات.
ٌجوز ألي طرف من داخل المركز وخارجه التعاقد مع مؤسسة التحكٌم بهدف الحصول
على خدماتها.
المادة ()1

ٌلغى أي نص فً أي تشرٌع آخر إلى المدى الذي ٌتعارض فٌه وأحكام هذا القانون.
المادة ()3
ٌعمل بهذا القانون من تارٌخ صدوره ،وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ  12مايو 1024م
الموافــــق  11رجــــــــــــب 2435هـ
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