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 2009( لسنة 2قانون رقم )
 1997( لسنة 6بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بشأن
 عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي

 ـــــــــ
 

 حاكم دبي    محمد بن راشد آل مكتوم نحن
 

بشدد  الاقددد االطرددا طو الطرفي إمددد ال دد ال إددد)  الال1997(الرسدد  ال6بعدداالطالعددلىالالدددوالطرقدد)   ال  ددد ال 
 "القانون األصلي"،اب ،ال مش) ال رمهال مإ)اليل البدال

ال

 نصدر القانون اآلتي:
 (1المادة )

 

ال(الإ الطرق)   الطألصل الطر صالطرت)ر :32(ال ال 13مستبالالب صالطرإ)اتي ال 
ال

 (13المادة )
 

(الإد الذدداطالطرقد)   ،الطرتع) داالإدكالطرشدد ي) ال12(الإد الطرإد)ا ال 1طرب دداال اليجد  الطسدتا ) مالإد الافيد) 
طألج بمد الطرع)إلدد ال دد الطرا ردد الا الو) جردد)ال طرشدد ي) الطرإنسسدد ال دد الطرإ دد)ع الطرفدد  الشدد  ع الا ال
تكدددد  الطردددداطو  الطرفي إمدددد ال دددد الف)جدددد الإ)سدددد الرت   دددداط الا الودددداإ) الإعي دددد ال ردددد اليتدددد   الطربددددداي ال

الطرإ )سبالراىالطرش ي) الطر ع م الطرإفلم .
 

 (32المادة )
 

٪الإدد ال مإددد الطرععددد) الالال10مسددت  والإددد الصدد)فبالطرععددد) الطراددد)و الت إي دد)مال ر)ومددد)مالمعددد)الال (1 
تفسدددبالالمددددهال  طودددا،ال ميدددد  الالدددوالشددددي الوعدددد)بال دددإ) ال يدددد الإشددد   ال  يدددد ال )بدددد ال
رإلرغددد) الإددد الافددداالطرإصددد)  الطرع)إلددد ال ددد الطرا رددد ال الدددوال إددد ا الوددد)صالتعدددا الطرددداطو  ال

ط ترد) الإددا الطرعقدداالب)ر سددب الرعقدد االطرت   دداالال(الي إدد)مالبعددا90طرإع مد ،المسدد فالإاع رددهالرإددا ال 
 طروداإ) ،ال بعدداال تإدد) الطالسدتل الطر ردد)و الب)ر سددب الرعقد االطألشددغ)ل،ال الال اطال ا الطرلج دد ال

 ول الارك.
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تفددااال مإددد الطرتددد إي الطر رددد)و البإبلددعالإقعددد ىال ددد الطرعقددد االطرتدد الالالمإيددد التفايددداالإق)بلرددد)ال (2 
 طرإ)ر البا  .

طرت   داط ال طألشددغ)لال طروداإ) الاد الطرقمإدد الالإي ال اطال طا ال مإد  يت جدبال  د)ا الإبلدعالطرتدد (3 
اطال ص الطرإتع) اال  التكإل الطرتد إي الميد  الرلداطو  الطرفد  د الوصد الال طرإق   ال  الطرعقاال ط 

 طرتكإل الطرإعل ب الإ الإستفق)ته.

يجددد  التوادددم الإبلدددعالطرتددد إي الطر رددد)و التدددا  جم)مال ددد الاقددد االطرت   ددداالطرتددد التقبددد الطرتج وددد ال (4 
٪الإدد ال مإد الطرجدد  الطرإتبقدد ال10طرتدد إي الاد الالفسدبال سددب الت ايداالطرعقدداالبشد  الا الالالمقدد 

إددد الإفددد الطرعقدددا،ال الاليجددد  الطرتوادددم ال ددد الاقددد االطألشدددغ)لال طروددداإ) ال اقددد االطرت   ددداال
 طرت الالالتقب الطرتج و .

يجد  الطعاادد) الإدد التقدام الطرتدد إي الطر ردد)و ،ال اطالي) د الإددا الطرت   دداال د الطرعقدداالالالتتجدد)  ال (5 
يداالإددا الطرعإد الب)رتد إي الطالبتدداطو ال(الي إد)مالإد التدد)  قالت  مدكالطرعقداالبشدد  الا اليدت التإا15 

رإددا الالالتقدد الادد الالاددي الي إدد)مالإدد التدد)  قالطالسددتل الطر ردد)و الالددوالا اليددت الطردد صالالدددوال
 اركال  الطرعقا.

يجد  الطعااد) الإد التقدام الطرتد إي الطر رد)و الاد الطرعقد االطرتد التبد  الإدكالطرشد ي) الطألج بمدد ال (6 
فدددد  ال طرإتعلقدددد الطرع)إلددد ال دددد الطرا رددد الا الو) جردددد)ال طرشدددد ي) الطرإنسسددد ال دددد الطرإ ددد)ع الطر

بت   داالإدد طاال ودداإ) ال اطالطإت ددكالطرإدد  االادد التقددام الذدداطالطرتدد إي ال ي) دد الطردداطو  البف)جدد ال
إ)سد الررددا الطرت   دداط ال ردد اليتدد   الطربدداي الطرإ )سدبالردداىالامدد الجردد الاودد ىال  ددت الطعاادد) ال

 بإ ط ق الطرإاي الطرع) .

إدددد اليجددد  ال ااددد) الطرإنسسدددد) الا الطرريوددد) الطرع)إدددد ال طرشددد ي) الطرتددد التسدددد)ذ ال يرددد)الطرفي ال (7 
 ٪الالوالطأل  الإ التقام الطرت إي ي الطالبتاطو ال طر ر)و .50ب سب ال

 

 (2المادة )
 

ال   ش ال  الطرج  ا الطر سإم .  معإ البراطالطرق)   الطاتب) طمالإ الت)  قالصا   ،

ال
ال

 محمد بن راشد آل مكتوم   
 حاكم دبي                                                              

 م2009 فبراير 1صدر في دبي بتاريخ 
ــالمواف  هـ 1430 صفـــر 6ق ـ

 


