قرار المجلس التنفيذي رقم ( )50لسنة 2014
بشأن
لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم ( )3لسنة  2003بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي،

وعلى القانون رقم ( )14لسنة  2009بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي
وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )35لسنة  2009بشأن إدارة األموال العامة لحكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )15لسنة  2014بشأن المجمعات اإلبداعية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم ( )22لسنة  2009بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )16لسنة  2012بشأن تشكيل لجنة دبي لإلنتاج
التلفزيوني والسينمائي وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )17لسنة  2012بشأن تعيين رئيس لجنة دبي لإلنتاج
التلفزيوني والسينمائي،

ظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المن ّ
قررنا ما يلي:
التعريفات

المادة ()1
المبينة إزاء كل منها
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القرار ،المعاني ّ
ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

 :إمارة دبي.

السلطة

 :سلطة دبي للمجمعات اإلبداعية.

اللجنة

 :لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي.

اإلنتاج اإلعالمي

 :أعمــال التصــوير اإلعالمــي التلفزيــوني والســينمائي والــدعائي والــدرامي
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والوثائقي والفوتوغرافي وغيرها.
التصوير اإلعالمي

 :ويشـ ــمل عملي ـ ــات التصـ ــوير الخ ـ ــارجي وال ـ ــداخلي التـ ــي ت ـ ــتم ألغـ ـ ـرا
اإلنتاج اإلعالمي.

التصوير الخارجي

 :التصـ ـ ــوير اإلعالمـ ـ ــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــتم فـ ـ ــي األمـ ـ ــاكن المفتوحـ ـ ــة ،كـ ـ ــالطرق

التصوير الداخلي

 :التصوير اإلعالمي الذي يتم فـي األمـاكن المقلقـة كالمسـاكن والمراكـز

والشواطئ والحدائق العامة والساحات ومواقف السيارات وغيرها.
التجارية والمستشفيات والمكاتب والفنادق وغيرها.

مؤسسات اإلنتاج

 :المؤسسـ ــات والشـ ــركات والوكـ ــاالت س ـ ــواء العاملـ ــة فـ ــي مجـ ــال أنش ـ ــطة
اإلنتاج اإلعالمي أو في مجال اإلعالم أو البث التلفزيوني.
نطاق التطبيق
المادة ()2

الملحقة
تُ ّ
طبق أحكام هذا القرار على " لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي"ُ ،
بالسلطة ،والمنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم ( )16لسنة  2012المشار إليه.
أهداف اللجنة واختصاصاتها
المادة ()3
ته ــدل اللجنـ ــة إلـ ــى وسـ ــع اإلط ــار األساسـ ــي الـ ــذي يحـ ــدد االس ــتراتيجية العامـ ــة التـ ــي يجـ ــب
مراعاتهــا م ــن قب ــل اإلمــارة لزي ــادة اإلنت ــاج المحلــي واس ــتقطاب اإلنت ــاج العــالمي ف ــي قط ــاعي

التلفزي ــون والسـ ــينما ،تماش ــي با مـ ــع خط ــة دبـ ــي االسـ ــتراتيجية ،ويك ــون للجنـ ــة ف ــي سـ ــبيل تحقيـ ــق
أهدافها القيام بما يلي:
 -1وســع واعتم ــاد اســتراتيجية مح ــددة لجعــل اإلم ــارة موقع ـ با للتص ــوير واإلنتــاج اإلعالم ــي،

تســهم ف ــي نمــو الن ــاتإل المحلــي لإلم ــارة ،وذل ــك مــن خ ــالل اســتقطاب مؤسس ــات اإلنت ــاج

األجنبية والمحلية.

 -2وســع واعتمــاد اســتراتيجية لخفـ ـ

تكــاليف اإلنتــاج اإلعالمــي ،عل ــى نحــو يعــزز مكان ــة

اإلم ــارة اإلعالميـ ــة إقليمي ـ ـاب وعالمي ـ ـاب ووسـ ــع ظليـ ــة إلدارة نظـ ــام الحـ ــوافز وجـ ــذب الب ـ ـرامإل
التلفزيونية واألفالم األجنبية وتشجيع اإلنتاج المحلي.
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 -3س ــمان سـ ــرعة وسالسـ ــة إج ـ ـراءات التصـ ــوير اإلعالم ــي الخـ ــارجي والـ ــداخلي فـ ــي كافـ ــة
أنحاء اإلمارة ،سواء في مواقع التصوير العامة أو الخاصة.
 -4تنميـة واسـتقطاب المــوارد البشـرية الالزمــة لتطـوير قطــاع اإلنتـاج اإلعالمــي فـي مختلــف
المجاالت ذات الصلة.

 -5العمـ ــل كحلقـ ــة وصـ ــل ب ـ ــين الجهـ ــات الحكوميـ ــة والش ـ ــركات الخاصـ ــة لتسـ ــهيل عملي ـ ــات
التصوير اإلعالمي التي تتم في اإلمارة.
 -6قي ـ ــاس م ـ ــدت ت ـ ــأثير التص ـ ــوير اإلعالم ـ ــي عل ـ ــى قط ـ ــاع الس ـ ــياحة ف ـ ــي اإلم ـ ــارة ،واع ـ ــداد
المواهب ،وتأثير اإلنتاج اإلعالمي على الناتإل المحلي اإلجمالي.

 -7وســع المعــايير والمتطلبــات والمؤش ـرات الالزمــة لتقيــيم أدائهــا ،وظليــة رفــع تقــارير أدائهــا
السنوي.

 -8أية مهام أخرت تكون الزمة لتحقيق أهدافها.
التراخيص اإلعالمية
المادة ()4

تعتبر اللجنة الجهة الوحيدة المختصة بترخيص جميع عمليات التصوير اإلعالمي التي
تتم في اإلمارة ،بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة ،والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي
المالي العالمي.
مواقع التصوير
المادة ()5

أ  -على اللجنة التنسيق المسبق مع الجهات العامة والخاصة قبل إصدار ترخيص
التصوير اإلعالمي ،وفي جميع األحوال يشترط موافقة هذه الجهات على طلبات
التصوير التي ستتم في المواقع التابعة لها.

ب  -تستوفي اللجنة نظير إصدار ترخيص التصوير اإلعالمي في اإلمارة الرسوم المحددة
الملحق بهذا القرار.
في الجدول رقم (ُ )1

ج  -يجوز للجنة استثناء أية مؤسسة إنتاج من الرسوم المشار إليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة ،وفقاب للسوابط واألسس التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس السلطة.
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د  -ال يجوز للجهات الخاصة أن تستوفي نظير عمليات التصوير اإلعالمي التي تتم
ال مالي با يزيد على ()25.000
في المواقع التابعة لها والمخصصة الرتياد الجمهور بد ب

خمسة وع شرين ألف درهم في اليوم الواحد ،وبخالل ذلك فإنه يجب عليها رد ما زاد
على هذا المبلغ ،إال إذا قررت اللجنة خالل ذلك.

هـ  -ترفع اللجنة تقارير أدائها إلى مدير عام السلطة.

تحصيل الرسوم والبدالت
المادة ()6
يتم تحصيل الرسوم والبدالت المالية المشار إليها في المادة ( )5من هذا القرار ،وفق با
لآللية التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.

تشكيل اللجنة
المادة ()7
شكل اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية:
أ  -تُ ّ
 -1شرطة دبي.

 -2دائرة السياحة والتسويق التجاري.
 -3دائرة التنمية االقتصادية.
 -4بلدية دبي.

 -5هيئة الطرق والمواصالت.
 -6المكتب اإلعالمي لحكومة دبي.
 -7مدينة دبي لالستوديوهات.

 -8مهرجان دبي السينمائي الدولي.
 -9مجموعة طيران اإلمارات.
 - 10مجموعة جميرا.
ب  -تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي
تلك الجهات.

ج  -يكون للجنة نظام أساسي ،ينظم ظلية عملها ،ونصاب عقد اجتماعاتها ،واتخاذ
قراراتها ،على أن يتم اعتماد هذا النظام بقرار من اللجنة.
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د  -يجوز للجنة في سبيل تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا
القرار االستعانة بمن تراه مناسب با من ذوي الخبرة واالختصاص ،وكذلك تشكيل فرق

العمل الالزمة.

رئيس اللجنة
المادة ()8
يكــون للجن ــة رئ ــيس ،يع ـ ّـين بق ـرار يص ــدره رئ ــيس المجل ــس التنفيــذي م ــن ب ــين ممثل ــي الجه ــات
المشار إليها في المادة ( )7من هذا القرار.

الجهاز التنفيذي للجنة
المادة ()9
يــتم اختيــار وتعيــين مــوظفي الجهــاز التنفي ــذي للجنــة ،وتحديــد رواتــبهم ،وواجبــاتهم ،وحق ــوقهم،
وسائر األمور األخرت المتعلقة بهم بموجب نظام يصدره رئيس السلطة.
تقديم الدعم
المادة ()10
تتـولى الســلطة تقـديم الــدعم المـالي والفنــي واإلداري الــالزم لتمكـين اللجنــة مـن القيــام بالمهــام
المنوطة بها بموجب هذا القرار.
المخالفات والغرامات
المادة ()11

أ-

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار ظخر ،يعاقب كل من يرتكب
أياب من األفعال المنصوص عليها في الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القرار ،بالقرامة

ب-

المبينة إزاء كل منها.
ّ
تساعف قيمة القرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،في حال
معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة
لها ،وبما ال يزيد على ( )50.000خمسين ألف درهم.

ج  -باإلسافة إلى عقوبة القرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للجنة
اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:
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 - 1إيقال عملية التصوير اإلعالمي لحين تصويب المخالفة.
 - 2منع إجراء التصوير اإلعالمي لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
 - 3منع إجراء التصوير اإلعالمي بشكل دائم.
الضبطية القضائية
المادة ()12
تكون لموظفي ومفتشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام السلطة ،صفة
مأموري السبط القسائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القرار،

ويكون لهم في سبيل ذلك اإلشرال والرقابة على عمليات التصوير اإلعالمي التي تتم في
اإلمارة ،وتحرير محاسر السبط ا لالزمة ،واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتساء.
التظلم
المادة ()13
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار أو إجراء أو تدبير ُيّتخذ بحقه بمقتسى هذا
القرار والقرارات الصادرة بموجبه ،خالل ( )30ثالثين يوم با من تاريخ إخطاره بالقرار أو
اإلجراء أو التدبير المتظلم منه ،ويتم البت في هذا التظلم خالل مدة ال تجاوز ()30
ثالثين يوم با من قبل لجنة يشكلها مدير عام السلطة لهذه القاية ،ويكون القرار الصادر

عن هذه اللجنة بشأن التظلم نهائياب.

اإللغاءات
المادة ()14
أ  -يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم ( )16لسنة  2012المشار إليه.
ب ُ -يلقى أي نص في أي قرار ظخر إلى المدت الذي يتعار
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النشر والسريان
المادة ()15
ويعمل به من تاريخ نشره.
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ  7ديسمبر 2014م

الموافـــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــق  15صفر 1436هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد رسوم إصدار تراخيص التصوير اإلعالمي في اإلمارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسم (بالدرهم)
البيان

م

تقديم
الطلب

إصدار الترخيص

ت ـ ــرخيص تصـ ـ ــوير إلنتـ ـ ــاج درام ـ ــي تلفزيـ ـ ــوني أو سـ ـ ــينمائي
 1لمؤسس ـ ـ ــات اإلنت ـ ـ ــاج المرخصـ ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل الدول ـ ـ ــة (أفـ ـ ـ ــالم،

500

مسلسالت ،أفالم وثائقية).

 2500لقاية  30يوماب

تـ ـ ــرخيص تصـ ـ ــوير إلنتـ ـ ــاج تلفزيـ ـ ــوني لمؤسسـ ـ ــات اإلنت ـ ـ ــاج
 2المرخصة داخل الدولة (أفالم الواقـع ،عـرو
البرامإل التليفزيونية).

المجـالت،

500

 2500لقاية  30يوم با

تـ ـ ـ ـ ــرخيص تصـ ـ ـ ـ ــوير إلجـ ـ ـ ـ ـ ـراء تقـ ـ ـ ـ ــارير إخباريـ ـ ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ـ ــورة
 3لمؤسس ـ ـ ــات اإلنت ـ ـ ــاج األجنبي ـ ـ ــة المخول ـ ـ ــة م ـ ـ ــن مؤسسـ ـ ـ ــات
اإلنتاج المرخصة داخل الدولة (األخبار والفعاليات).

تـ ــرخيص تص ـ ــوير إلجـ ـ ـراء إعالن ـ ــات مص ـ ــورة لمؤسس ـ ــات

 4اإلنتــاج المرخص ــة داخــل الدول ــة (اإلعالنــات التليفزيوني ــة،

500

500

 2500لقاية  14يوماب

 2500لقاية  3أيام

اإلعالنات على شبكة اإلنترنت).
5
6

تـ ــرخيص تص ـ ــوير فوت ـ ــوغرافي أو فيلمـ ــي ألي م ـ ــن مع ـ ــالم
اإلمارة لمؤسسات اإلنتاج المرخصة داخل الدولة.

ترويجيـ ـ ـ ـ ــة لمؤسسـ ـ ـ ـ ــات أو

ت ـ ـ ـ ــرخيص تصـ ـ ـ ـ ــوير ألغ ـ ـ ـ ـ ـرا

شركات معينة أو ألغراسها الداخلية.

500

 2500لقاية  14يوم با

500

 2500لقاية  7أيام

ت ـ ــرخيص تصـ ـ ــوير فيلمـ ـ ــي أو فوتـ ـ ــوغرافي إلج ـ ـ ـراء تقـ ـ ــارير
 7وتقطيـ ـ ـ ــات إخباريـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ــل دور النشـ ـ ـ ــر أو القن ـ ـ ـ ــوات
التليفزيونية المرخصة داخل الدولة.

8

ت ـ ـ ــرخيص تصـ ـ ـ ــوير جـ ـ ـ ــوي فيلمـ ـ ـ ــي أو فوتـ ـ ـ ــوغرافي لكافـ ـ ـ ــة
األغرا

لمؤسسات اإلنتاج المرخصة داخل الدولة.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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500

ـــــــــــــ

500

ـــــــــــ ــ
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تـرخيص تصــوير فيلمــي أو فوتـوغرافي للجهــات الحكوميــة
 9االتحادي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو المحلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو البعث ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدبلوماسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية أو

500

ــــــــــــ

الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
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جدول رقم ()2
بتحديد المخالفات والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

وصف المخالفة

1
2
3
4
5

مقدار الغرامة ( بالدرهم)

القيام بالتصوير اإلعالمي في اإلمارة دون الحصول على ترخيص
بذلك من اللجنة.
إجراء التصوير اإلعالمي في غير المواقع المحددة في الترخيص.
إجراء التصوير اإلعالمي في غير األوقات أو األيام المحددة في
الترخيص.
إجراء التصوير اإلعالمي لقير األغرا

المذكورة في الترخيص.

مخالفة أي شرط من شروط الترخيص من غير ما ورد في البنود
السابقة.

حكومة دبي  -الجريدة الرسمية
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25.000
15.000
15.000
25.000
20.000
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