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  بطريقة غير يشروعة

 ايارة دبي
 

 

 (1)انًادة 

 

األيٕال انًخحظم عهٍٓب سٕاء بشكم يببشش أٔ غـــــٍش يببشش َخٍجت " األيٕال غٍش انًششٔعت "  نغبٌبث ْـزا انقبٌَٕ ٌُقظذ بـ

األيــٕال انًًهٕكـت نهحكـٕيت أٔ انجٓــبث " األيــٕال انعبيت " فعم ٌشـكم جــشًٌت ٌعبقب عهٍٓب انقبٌَٕ ، كًـب ٌُقظـذ بـ 

أٔ انجٓــبث انحكـٕيٍت أٔ انخً حسبْى فٍٓب ، أٔ األيٕال انًسخحقت ألي انحكـٕيٍت أٔ انًإسسبث أٔ انشــشكبث انعبئذة نهحكٕيت 

 . يُٓب

 

 (2)انًادة 

 

عهى أيـٕال غــٍش يشــشٔعـت ، ٔحخهـف عـٍ سذادْـب ألي  ( انًذٌٍ) ئرا ثبج بحـكـى قضــبئً َٓبئً حظـٕل انًحكــٕو عهٍّ 

بحبس انًحكٕو عهٍّ ، ٔفقــب نهًـذد ( انذائٍ  )سبب كبٌ ، فاَّ عهى قبضً انخُفٍز أٌ ٌظــذس أيشا بُبءا عهى طهب انًحكـٕو نّ 

  :انخبنٍـت 

 ( 500.000) ـذادْـب ال حقـم عٍ انحبس نًـذة خًس سُٕاث ئرا كبَج األيـــٕال غــٍش انًشــشٔعـت انًطبنب بسـ -1

 .يهٌٍٕ دسْــى ( 1.000.000) خًسًبئت أنف دسْـى ٔال حضٌذ عهى 

 يهٌٍٕ(  1.000.000) انحبس نًـذة عشش سُٕاث ئرا كبَج األيٕال غــٍش انًششٔعت انًطبنب بسذادْب حضٌذ عهى  -2

  .خًست يالٌٍٍ دسْــى (  5.000.000) دسْــى ٔنغبٌت 

 ( 5.000.000 ) خًست عشش سُت ئرا كبَج األيٕال غــٍش انًششٔعت انًطبنب بسذادْـب حضٌذ عهى انحبس نًـذة -3

  .عششة يالٌٍٍ دسْــى (  10.000.000) خًست يالٌٍٍ دسْى ٔنغبٌت 

عششة  (10.000.000) انحبس نًذة عششٌٍ سُت ئرا كبَج األيـٕال غـــٍش انًشــشٔعتانًطبنب بســذادْـب حضٌذ عهى  -4

 . ٌٍٍ دسْىيال

 

 (3)انًادة 

 

عهى أيــٕال عبيت ، ٔحخهـف عـٍ سذادْـب ألي ( انًذٌٍ  ) ئرا ثبج بحكى قضبئً َٓبئً أٔ أيش أداء َٓبئً حظٕل انًحكٕو عهٍّ

 بحبس انًحكٕو عهٍّ ، ٔفقـب نهًـذد ( انذائـٍ) سبب كبٌ ، فاَّ عهى قبضً انخُفٍز أٌ ٌظـذس أيـشا بُبءا عهى طهب انًحــكٕو نّ 

 . يٍ ْـزا انقبٌَٕ( 2)ٔانًببنغ انًُظٕص عهٍٓب فً انًبدة 

 

 (4)انًادة 

 

ٔفقـب ألحــكبو ْـزا انقبٌَٕ بًعـضل عـٍ انًٕقٕفـٍٍ أٔ انًحكــٕو عهٍٓى فً انقضبٌب ( انًذٌٍ ) ٌخى حـبس انًحكٕو عهٍّ 

ـبسج نٍخًكٍ يٍ انٕفبء ببأليـٕال انًطبنب انجــضائٍت ، ٌٔجب عهى ئداسة انسجٍ حٍٓئت ٔسبئم االحظـبل انًُبسبت نّ يـع انخ

 . بشأَٓـب( انذائٍ ) بسذادْـب أٔ ئجــشاء حسٌٕت يـع انًحكٕو نّ 

 

 (5)انًادة 



 

ألٌت عقــٕبت يقــشسة بًٕجب أي حششٌع آخـــش ، ٌخـهى سبٍم انًحكٕو عهٍّ ( انًذٌٍ ) يـع عـذو اإلخـالل بخُفٍز انًحكٕو عهٍّ 

  :قبم اَخٓبء يـذة حبسّ انًقــشسة بًٕجب ْـزا انقبٌَٕ ، فً انحبالث انخبنٍـت 

  .سـذاد كبفـت األيــٕال انًُـفـز يـٍ أجـهٓــب  -1

 ( انذائٍ) ٌٔـت ٔدٌـت بٍُـّ ٔبٍٍ انًحكٕو نـّ حسئجـــشاء -2

 

 (6)انًادة 

 

 ئرا كبٌ انًـذٌٍ شخظـب اعخببسٌب خبطـب ، فاٌ أيــش انحــبس ٌظــذس بحــق انشخـض انزي ٌكـٌٕ االيخُــبع عـٍ

 . سـذاد انذٌٍ ساجعـب نـّ

 

 (7)انًادة 

 

  :فً األحــٕال انخبنٍت ( انًذٌٍ ) ًٌخُـع ئطــذاس األيـش بحبس انًحكٕو عهٍّ 

  .ئرا نـى ٌبهغ انثبيُتعششة أٔ حجــبٔص انسبعٍٍ عبيـب يٍ عًــشِ  -1

ئرا قـذو كفبنت يظــشفٍت أٔ كفٍـال يقخـذسا ٌقبهّ قبضـً انخُفٍز ، نهٕفـبء ببنـذٌٍ فً انًٕاعٍـذ انًحـذدة أٔ طــشح عـٍ أيـٕال  -2

 .فً انذٔنت ٌجــٕص انخُفٍز عهٍٓب ٔحكفً ببنٕفبء ببنذٌٍ 

يـشٌـض يشضـب يضيُـب ال ٌشجـى  ( يـذٌٍال )ئرا ثبج بقــشاس طــبً طــبدس عـٍ نجُـت طبٍـت حــكٕيٍـت أٌ انًحــكٕو عهٍّ  -3

 . شفبؤِ ٔال ٌخحًـم يعـّ انحبس

 

 (8)انًادة 

 

ٌجــٕص انطعٍ بقــشاس انحبس أيبو يحكًت االسخئُبف ، ششٌطـت أٌ ال ٌإدي ْـزا انطعٍ ئنى ٔقف انخُفٍز ، ٌٔخى انفظــم 

ٌكـٌٕ انحـكى انظــبدس عـٍ يحــكًت االسخئُبف َٓبئٍـب غــٍش ببالسخئُــبف ئيـب بخأٌٍـذ قــشاس انحبس أٔ حعـذٌـهّ أٔ ئنغـبئـّ ، ٔ

 . قببم نهطعــٍ فٍـّ

 

 (9)انًادة 

 

 . ٌُـعًم بٓـزا انقبٌَٕ يـٍ حبسٌخ طـذٔسِ ، ٌٔـُُشش فً انجــشٌذة انشسًٍت

 

 يحًد بٍ راشد آل يكتوو

 حاكى دبي

 يٍ انجريدةانرسًية 345تى َشرِ في انعدد 
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 2009-12-31: تاريخ انُشر

 

 2009-12-27: تاريخ انعًم بّ
 


