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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي. قانون رقم ( )2ل�سنة  2016ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بيانات دبي.مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2016باعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة ببع�ض اجلهاتاحلكومية يف �إمارة دبي.
 مر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2016بتعيني نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي. مر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2016بتعيني وا�ستبدال ع�ضو يف جمل�س �إدارة مركز دبي لتطويراالقت�صاد الإ�سالمي.
 مر�سوم رقم ( )4ل�سنة  2016بتعيني وا�ستبدال ع�ضو يف اللجنة التح�ضريية ملعر�ض�إك�سبو الدويل .2020
قرارات
 -قرار رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي٥٥ . قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب بال�سيارات يف ٨٠�إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

3

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 3

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

4

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 4

قانون رقم ( )1ل�سنة 2016
ب�ش�أن
النظـام املايل حلكومة دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  1995ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي والئحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2006ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2008ب�ش�أن �إجراءات الدين العام،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2011ب�ش�أن الت�صريح للجهات احلكومية يف �إمارة دبي بفتح
ح�سابات م�صرفية،
ُن�صدر القانون التايل:

الف�صل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق و�أهداف القانون

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية املُ�ش ّكلة مبوجب املر�سوم رقم ( )24ل�سنة
اللجنة العليا
 2007امل�شار �إليه.
 :دائرة املالية.
الدائرة
 :م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية.
امل�ؤ�س�سة
 :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وال�سلطات واملجال�س
اجلهات احلكومية
احلكومية ،وما يف حكمها.
 :مدير عام الدائرة.
املدير العام
ال�شركات احلكومية  :وت�شمل امل�ؤ�س�سات التجارية وال�شركات اململوكة ب�شكل كامل �أو جزئي
للحكومة �أو للجهات احلكومية.
م�س�ؤول اجلهة احلكومية  :مدير عام اجلهة احلكومية ،وي�شمل املدير التنفيذي �أو الأمني العام لأي
منها ومن يف حكمه.
 :ال�سنة امليالدية التي تبد�أ يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم
ال�سنة املالية
احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل �سنة.
 :موازنة احلكومة املعتمدة مبوجب قانون ،والتي تت�ضمن بيان �إجمايل
املوازنة العامة
الإيرادات العامة املُق ّدر حت�صيلها والنفقات العامة املُق ّدر �إنفاقها من
قبل احلكومة واجلهات احلكومية املُدرجة موازنتها �ضمن هذه املوازنة،
خالل �سنة مالية معينة.
 :املوازنة املنف�صلة عن املوازنة العامة ،املت�ضمنة الإيرادات العامة
املوازنة امل�ستقلة
والنفقات العامة املُق ّدرة لأي من اجلهات احلكومية املتمتعة بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،وفق ًا للت�شريع املن�شئ لها ،والتي
ال تندرج موازنتها ال�سنوية �ضمن املوازنة العامة.
 :املوازنة املنف�صلة عن املوازنة العامة ،اخلا�صة باجلهات التي تتلقى دعم ًا
املوازنة املُلحقة
�سنوي ًا من احلكومة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :القوائم املالية للبيانات الفعلية عن ال�سنة املالية املنتهية التي تعدها
احل�ساب اخلتامي
اجلهة احلكومية ،وفق ًا للمعايري والأ�س�س ال�صادرة عن الدائرة ،املتوافقة
مع �أ�سا�س اال�ستحقاق للقطاع العام.
احل�ساب اخلتامي العام  :القوائم املالية للبيانات الفعلية املجمعة للجهات احلكومية عن ال�سنة
املالية املنتهية التي تعدها الدائرة ،وفق ًا للمعايري والأ�س�س ال�صادرة
عنها ،املتوافقة مع �أ�سا�س اال�ستحقاق للقطاع العام.
� :أي عوائد مالية تنتج عن تقدمي اجلهات احلكومية خلدماتها وممار�ستها
الإيرادات العامة
لأن�شطتها املختلفة ،وت�شمل دومنا ح�صر ال�ضرائب ،والر�سوم ،والأثمان،
والتعرفات ،والغرامات ،وعوائد البيع ،وبدالت الإيجار ،وبدالت االمتياز،
والأرباح ،وت�سييل ال�ضمانات ،وغريها.
 :االعتمادات املالية التي يتم �إدراجها يف املوازنة العامة ،لتلبية احتياجات
النفقات العامة
اجلهات احلكومية ومتكينها من القيام باملهام املنوطة بها ،وحتقيق
النفع العام ،وت�شمل النفقات العادية والنفقات الطارئة.
 :املبالغ املالية التي يتم تقديرها ملواجهة حالة طارئة غري متوقعة ،ال
النفقات الطارئة
ميكن ت�أجيلها الرتباطها مبقت�ضيات امل�صلحة العامة ومل يعتمد لها �أي
نفقات عامة يف املوازنة العامة.
املح�صلة من اجلهات
ح�ساب اخلزانة العامة  :احل�ساب الذي تودع فيه جميع الإيرادات العامة
ّ
احلكومية املدرجة موازنتها �ضمن املوازنة العامة ،واملبالغ امل�ستلمة منها
كودائع و�أمانات ،وكذلك فوائ�ض و�أرباح اجلهات احلكومية التي توجد
لديها موازنة م�ستقلة ،و�أرباح ال�شركات احلكومية ،واحل�ساب الذي
ت�صرف منه املبالغ الالزمة ملواجهة النفقات العامة الالزمة لتنفيذ
املوازنة العامة ،وكذلك كافة املبالغ الأخرى على اختالف �أنواعها
وم�صادرها التي تكون الدائرة م�س�ؤولة عن �إدارتها.
 :جمموعة االلتزامات املالية املرتتبة بذمة احلكومة ُمق ّومة بالدرهم
الدين العام
الإماراتي ،وي�شمل املديونية الداخلية واخلارجية املرتتبة على احلكومة
واجلهات احلكومية.
� :أي �سند دين ت�صدره احلكومة �أو تكون طرف ًا فيه ،يت�ضمن التزام ًا من
�أدوات الدين
قبلها ب�سداد مبلغ معينّ .
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الأموال العامة

 :كافة الأ�صول املادية واملعنوية اململوكة للحكومة واجلهات احلكومية ،مبا
يف ذلك الإيرادات العامة والتعوي�ضات ،ور�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف
ال�شركات احلكومية ،والأموال احلكومية املختل�سة �أو امل�سروقة �أو امل�سددة
بدون وجه حق ،والديون احلكومية امل�ستحقة على الغري ،والأموال املقدمة
للحكومة �أو اجلهات احلكومية كقرو�ض �أو م�ساعدات �أو هبات �أو تربعات
نقدية وعينية ،وح�صيلة ما ت�صدره احلكومة من �أذونات اخلزينة العامة
و�شهادات اال�ستثمار ،والدعم املايل الذي تقدمه احلكومة للجهات
والأفراد ،و�سائر الأموال الأخرى التي تن�ص الت�شريعات ال�سارية على
اعتبارها �أموا ًال عامة.

نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتطبق �أحكام هذا القانون على اجلهات التالية:
 -1اجلهات احلكومية املدرجة موازنتها �ضمن املوازنة العامة.
 -2اجلهات احلكومية ذات املوازنات امل�ستقلة ،بالقدر املُح ّدد يف هذا القانون.
 -3اجلهات التي تتلقى دعم ًا مالي ًا من احلكومة ،بالقدر املُح ّدد يف هذا القانون.
�أهداف القانون
املادة ()3
يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ال�شفافية وامل�ساءلة والإدارة الر�شيدة للمال العام ،من خالل تنظيم
ما يلي:
�	-1إدارة املوازنة العامة.
 -2الرقابة على الإيرادات العامة والنفقات العامة والأ�صول احلكومية واحل�سابات املختلفة
جلميع اجلهات اخلا�ضعة لهذا القانون.
� -3إعداد واعتماد احل�سابات اخلتامية ،و�إر�ساء القواعد الأ�سا�سية التي حتكم ال�سجالت املالية.
�	-4إعداد واعتماد ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية الواجب اتباعها من اجلهات
احلكومية.
 -5اعتماد قواعد ومعايري احلوكمة للأداء امل�ؤ�س�سي ال�سليم امل�ستمد من �أف�ضل املمار�سات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املطبقة يف هذا ال�ش�أن.
 -6حت�سني �أنظمة درء و�إدارة املخاطر املالية.
الف�صل الثاين
االخت�صا�صات وااللتزامات
اخت�صا�صات اللجنة العليا
املادة ()4
لغايات هذا القانون ،تتولى اللجنة العليا املهام وال�صالحيات التالية:
 -1مناق�شة و�إقرار ال�سيا�سة املالية العامة للحكومة ،ورفعها �إلى املجل�س التنفيذي العتمادها.
 -2مناق�شة املوازنة العامة واملوازنة املُلحقة واملوافقة عليها ،وعر�ضها على رئي�س املجل�س
التنفيذي �أو من يفو�ضه لإقرارها ،ورفعها �إلى احلاكم العتمادها.
 -3املوافقة على املوازنات امل�ستقلة بنا ًء على تو�صية الدائرة.
 -4اعتماد قواعد �إدارة الدين العام ،و�إقرار �أدوات الدين املرفوعة �إليها من الدائرة.
 -5اعتماد و�سائل متويل عجز املوازنة العامة بنا ًء على تو�صية الدائرة.
 -6حتديد �سقف الإنفاق العام بنا ًء على تو�صية الدائرة.
�	-7أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
اخت�صا�صات الدائرة
املادة ()5
لغايات هذا القانون ،تتولى الدائرة املهام وال�صالحيات التالية:
�	-1إعداد ال�سيا�سة املالية العامة للحكومة ،يف �ضوء الأهداف اال�سرتاتيجية املعتمدة للإمارة.
�	-2إعداد املوازنة العامة واملوازنة املُلحقة ،واخلطة املالية متو�سطة الأجل بالتعاون والتن�سيق مع
اجلهات احلكومية واجلهات التي تتلقى دعم ًا من احلكومة ،ومبا يتفق مع ال�سيا�سات واملعايري
املعتمدة من اللجنة العليا.
 -3متابعة تنفيذ املوازنة العامة واملوازنة املُلحقة املعتمدتني ،وو�ضع اخلطط الالزمة لتوفري
ال�سيولة املالية ،وحتويل مبالغ االعتمادات املقررة للجهات املعن ّية.
 -4مراجعة املوازنات امل�ستقلة ،ورفع التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها �إلى اللجنة العليا.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -5و�ضع القواعد املنظمة لتح�صيل الإيرادات العامة و�صرف النفقات العامة ،واحل�سابات
امل�صرفية اخلا�صة باجلهات احلكومية.
�	-6إدارة االحتياطيات احلكومية بكافة �أنواعها ،التي يتم جتنيبها من الإيرادات العامة وفق
الن�سب التي حتددها اللجنة العليا.
�	-7إدارة الدين العام واقرتاح و�سائل متويل عجز املوازنة العامة ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف
هذا ال�ش�أن.
 -8و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة ب�إدارة �أ�صول اجلهات احلكومية املادية واملعنوية
كحقوق امللكية الفكرية والآليات واملعدات والأجهزة وامل�ستلزمات والأدوات وغريها.
�	-9إعداد احل�ساب اخلتامي العام يف نهاية كل �سنة مالية ،ورفعه �إلى احلاكم العتماده.
�	-10إعداد املعايري املحا�سبية ودليل احل�سابات املعتمد للنظام املايل للحكومة.
�	-11إعداد الدرا�سات والتقارير اخلا�صة بال�ش�ؤون املالية العامة للحكومة.
 -12التعريف ب�أهداف ال�سيا�سة املالية وم�ؤ�شرات تنفيذ املوازنة العامة ،ون�شرها بالو�سائل التي
تراها منا�سبة.
 -13درا�سة م�شاريع الت�شريعات املحلية واالحتادية املالية وال�ضريبية وكذلك الت�شريعات والعقود
التي قد ترتب �أي �أعباء مالية على اخلزانة العامة ،و�إبداء مالحظاتها عليها ،وفق ًا للآلية
التي ت�ضعها الدائرة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -14الإ�شراف على تطبيق �أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة ال�صادرة
مبوجبه ،ورفع التقارير اخلا�صة بعدم التزام �أي جهة بها �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي �أو من
ُيف ّو�ضه.
�	-15أي مهام �أخرى ذات �صلة ب�إدارة املال العام يتم تكليفها بها من قبل اللجنة العليا.
التزامات اجلهات احلكومية
املادة ()6
على اجلهات احلكومية االلتزام بتطبيق �أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات
والأدلة ال�صادرة مبوجبه ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�	-1إدارة املوارد املالية احلكومية بفعالية وكفاءة واقت�صاد ،من خالل نظم للإدارة املالية والأداء
والرقابة الداخلية املتوافقة مع القواعد والأنظمة التي ت�صدرها الدائرة يف امل�سائل ذات
ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2تطبيق النظم والإجراءات والإر�شادات اخلا�صة بتخطيط وحتليل الربامج الرئي�سة والفرعية
وامل�شاريع الر�أ�سمالية ،وفق ًا للقواعد التي ت�صدرها الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
 -3الربامج وامل�شاريع املعتمدة يف املوازنة العامة ،ويف حال �صدور قرار بالتو�سع يف هذه الربامج
�أو امل�شاريع �أو و�ضع برامج جديدة غري مدرجة يف املوازنة العامة ،فيجب عر�ضها على
الدائرة ،لتتولى درا�ستها ورفع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى اللجنة العليا لإقرارها ،متهيد ًا
لرفعها �إلى املجل�س التنفيذي العتمادها.
�	-4إحالة املقرتحات املتعلقة بفر�ض �أو تعديل �أو �إلغاء �أي �إيرادات عامة للدائرة لدرا�ستها
واعتمادها وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
الف�صل الثالث
�أحكام عامة يف املوازنة العامة
�أهم ّية املوازنة العامة
املادة ()7
تعترب املوازنة العامة �أحد �أهم الأدوات التي تمُ ّكن احلكومة من ر�سم وتنفيذ �سيا�ساتها العامة،
وو�سيلتها املُثلى يف الو�صول لأهدافها الرامية �إلى �ضمان الإدارة الر�شيدة للمال العام ،وحتقيق
اال�ستقرار االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة يف الإمارة ،وذلك من خالل التوزيع الأمثل واال�ستخدام
ال ُكفء للموارد.
قواعد �إعداد م�شروع املوازنة العامة
املادة ()8
يجب عند �إعداد م�شروع املوازنة العامة االلتزام بالقواعد الأ�سا�سية التالية:
 -1ال�شمولية ،بحيث ت�شمل املوازنة العامة جميع الإيرادات العامة املق ّدر حت�صيلها والنفقات
العامة املتوقع �إنفاقها من اجلهات احلكومية خالل ال�سنة املالية.
 -2عدم التخ�صي�ص ،بحيث تكون جميع الإيرادات العامة املق ّدرة لل�سنة املالية خم�ص�صة
لتغطية جميع النفقات العامة املتوقعة لنف�س ال�سنة ،وعدم تخ�صي�ص �إيراد عام معني لتغطية
نفقة عامة بعينها ،وعدم �إجراء مقا�صة بني النفقات العامة والإيرادات العامة التي يتم
حت�صيلها ،ويجوز التخ�صي�ص يف احلاالت التي حتددها الدائرة مبوافقة اللجنة العليا �إذا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك.
� -3سنوية املوازنة العامة ،بحيث يتم تنظيم املوازنة العامة يف كل �سنة مالية ،و�أن يتم �إ�صدار
قانون باعتماد هذه املوازنة �سنوي ًا ،والتق ّيد مبقدار املخ�ص�صات املالية املُدرجة فيها ،وفق ًا
للأغرا�ض املخ�ص�صة لها وبالتفا�صيل التي �أُ ِع ّدت على �أ�سا�سها.
 -4وحدة املوازنة العامة ،بحيث يتم �إعداد وتقدمي م�شروع املوازنة العامة كوحدة واحدة متكاملة
ت�ضم كافة الإيرادات العامة والنفقات العامة على نحو �شامل.
ال�سنة املالية
املادة ()9
تبد�أ ال�سنة املالية للحكومة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من كل �سنة ،وتكون ال�سنة املالية لكل جهة حكومية مطابقة لل�سنة املالية للحكومة ،ما
مل يقرر احلاكم �أو اللجنة العليا غري ذلك.
الأ�سا�س املحا�سبي
املادة ()10
على اجلهات احلكومية املدرجة موازنتها �ضمن املوازنة العامة واجلهات التي حتددها الدائرة،
االلتزام مبا يلي:
 -1ت�سجيل القيود واملعامالت املحا�سبية و�إ�صدار احل�سابات اخلتامية وفق الأ�س�س واملعايري
ال�صادرة عن الدائرة واملتوافقة مع �أ�سا�س اال�ستحقاق للقطاع العام.
 -2تقدمي موازنتها ال�سنوية �إلى الدائرة ،وكذلك تقارير تنفيذ املوازنة ال�سنوية امل�شتملة على
التقديرات والبيانات الفعلية النقدية للنفقات العامة والإيرادات العامة.
ا�ستخدام اللغة العربية
املادة ()11
�أ -يجب كتابة التقارير والبيانات واملعلومات املالية واملحا�سبية واالتفاقيات والعقود و�سائر
املرا�سالت املتعلقة باملعامالت املالية احلكومية باللغة العربية ،ويجوز �إعداد ترجمة لها
باللغة الإجنليزية �إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،ويكون الن�ص العربي هو املعترب يف حال وجود
تعار�ض بينه وبني الن�ص الإجنليزي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز عند ال�ضرورة ،ومبوافقة م�س�ؤول
اجلهة احلكومية املعن ّية� ،إبرام �أي اتفاقية �أو عقد باللغة الإجنليزية �إذا اقت�ضت ذلك طبيعة
التعاقد �أو امل�صطلحات الف ّنية الواردة فيه.
ا�ستخدام الأنظمة الذكية
املادة ()12
يجب ا�ستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية يف �سائر العمليات املالية ،ويتم هذا اال�ستخدام وفق ًا
للأحكام والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
الوظائف املعتمدة
املادة ()13
ال يجوز زيادة عدد الوظائف املعتمدة يف املوازنة العامة �أو تعديل درجاتها �أو ا�ستحداث وظائف
جديدة �أو تعيني موظفني جدد خالف ًا لالعتمادات املقررة بقانون املوازنة العامة �أو ال�سيا�سات
املعتمدة لدى احلكومة يف هذا ال�ش�أن� ،إال بقرار من املدير العام بنا ًء على تو�صية دائرة املوارد
الب�شرية حلكومة دبي.
اخت�صا�صات الدائرة قبل بدء ال�سنة املالية
املادة ()14
تتولى الدائرة قبل بدء ال�سنة املالية القيام مبا يلي:
�	-1إعداد الإطار املايل للموازنة العامة وال�سيا�سة املالية للحكومة ،مبا يتفق مع الأهداف
اال�سرتاتيجية املعتمدة للإمارة ،ووفق ًا لل�سيا�سات املعتمدة من قبل اللجنة العليا يف هذا
ال�ش�أن.
 -2حتديد الأ�س�س التي يتم مبقت�ضاها �إعداد تقديرات املوازنة العامة.
 -3اقرتاح �سقف الإنفاق العام للحكومة خالل ال�سنوات املالية القادمة.
 -4حتديد املعايري والأ�س�س لتخ�صي�ص االعتمادات املالية للجهات احلكومية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الف�صل الرابع
�إعداد واعتماد م�شروع املوازنة العامة
تعميم �إعداد املوازنة العامة
املادة ()15
ُت�صدر اللجنة العليا قبل نهاية �شهر مايو من كل �سنة مالية ،تعميم ًا �إلى كافة اجلهات احلكومية،
يت�ضمن حتديد �سقف الإنفاق العام للحكومة ،وال�ضوابط والتعليمات والإجراءات واملواعيد التي
يجب على اجلهات احلكومية التقيد بها عند �إعداد موازناتها ال�سنوية.
جلنة �إعداد املوازنة ال�سنوية
املادة ()16
ُت�ش ّكل لدى كل جهة حكومية جلنةُ ،تعنى ب�إعداد م�شروع موازنتها ال�سنوية ،وعلى اللجنة �أن ُتراعي
عند �إعداد هذا امل�شروع االعتبارات التالية:
 -1قواعد �إعداد املوازنة العامة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات
والأدلة ال�صادرة مبوجبه.
� -2إعطاء الأولوية للربامج واملبادرات اال�سرتاتيجية املن�سجمة مع اخلطة اال�سرتاتيجية املعتمدة
للإمارة.
� -3سقف الإنفاق العام للحكومة.
 -4النتائج الفعلية لتنفيذ املوازنات ال�سابقة.
 -5الدقة ،وجتنب املبالغة يف تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة.
� -6ضمان فعالية وكفاءة ا�ستخدام املال العام من خالل م�ؤ�شرات تقي�س خمرجات الربامج
املخطط لها.
 -7الظروف واملتغريات التي ميكن �أن ت�ؤثر على تقديرات اجلهة احلكومية لإيراداتها العامة
ونفقاتها العامة.
 -8توافق تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة مع االخت�صا�صات املنوطة باجلهة احلكومية.
 -9ارتباط تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة مع اخلطط والربامج واملبادرات املعتمدة
للجهة احلكومية خالل ال�سنة املالية املعن ّية.
 -10املخزون املتوفر يف امل�ستودعات من املعدات والأجهزة والأدوات وغريها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -11ال�ضوابط واملعايري الأخرى التي حتددها اللجنة العليا �أو الدائرة.
الت�أخري يف تقدمي م�شروع املوازنة ال�سنوية للجهة احلكومية
املادة ()17
�إذا ت�أخرت �أي جهة حكومية يف تقدمي م�شروع موازنتها ال�سنوية عن املواعيد املحددة من قبل
اللجنة العليا ،تقوم الدائرة بتقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لتلك اجلهة ،على �أن ُيراعى
يف عملية التقدير هذه نتائج املوازنة ال�سنوية اجلارية لتلك اجلهة احلكومية ،و�أي اعتبارات �أخرى
تراها الدائرة منا�سبة.
تكلفة امل�شروعات
املادة ()18
يجب �أن ُتدرج اجلهة احلكومية يف م�شروع موازنتها ال�سنوية التكلفة املالية للم�شروعات املزمع
تنفيذها خالل �أكرث من �سنة مالية ،وذلك على النحو التايل:
 -1الكلفة الكلية لكل م�شروع جديد يتقرر البدء يف تنفيذه خالل ال�سنة املالية ،واالعتمادات
املالية ملا يتوقع تنفيذه خاللها.
 -2ال ُكلفة الكلية لكل م�شروع مت البدء يف تنفيذه خالل ال�سنوات املالية ال�سابقة ويجري ا�ستكمال
تنفيذه خالل ال�سنة املالية القادمة ،وكذلك النفقات العامة الفعلية ملا مت تنفيذه حتى نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة ،والتكلفة الكلية املتوقع �إنفاقها خالل ال�سنة املالية حمل م�شروع املوازنة
العامة.
االلتزامات املالية
املادة ()19
�أ	-ال يجوز للجهة احلكومية الدخول يف تعاقدات �أو التزامات مالية مع �أي جهة �أخرى لتنفيذ �أي
م�شاريع غري مدرجة يف قانون املوازنة العامة قبل احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من
الدائرة.
ب -على اجلهات احلكومية �إخطار الدائرة بجميع االلتزامات املالية املرتتبة عليها خالل �سنة
املوازنة العامة �أو ال�سنوات املالية الالحقة لها.
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مرفقات م�شروع املوازنة ال�سنوية
املادة ()20
على اجلهة احلكومية �أن ُترفق مب�شروع موازنتها ال�سنوية درا�سة تف�صيلية دقيقة تو�ضح �أ�س�س
�إعداد تقديراتها يف م�شروع موازنتها ال�سنوية والأ�سباب املوجبة لها ،وكذلك درا�سة مقارنة بني
اعتمادات ال�سنة املالية اجلارية مما مت فعلي ًا حت�صيله و�إنفاقه والتقديرات الواقعية حتى نهايتها
مع الإيرادات العامة والنفقات العامة الفعلية لل�سنة املالية ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إلى �إرفاق جميع
البيانات وامل�ستندات التي تطلبها الدائرة.
تبويب املوازنة العامة
املادة ()21
�أ -يتم تبويب املوازنة العامة وفق ًا ملا يلي:
 -1تبويب �إداري ،يبني النفقات العامة والإيرادات العامة اخلا�صة بكل جهة حكومية على
حدة.
 -2تبويب نوعي ،يبني النفقات العامة والإيرادات العامة على �أ�سا�س طبيعة ونوع الإيراد
العام �أو النفقة العامة ،بحيث يخ�ص�ص لكل نوع من الإيرادات العامة والنفقات العامة،
باب م�ستقل يتم تق�سيمه �إلى فئات وبنود حمددة.
 -3تبويب وظيفي ،يبني النفقات العامة والإيرادات العامة على �أ�سا�س الأهداف الرئي�سة
للحكومة ،التي يتم تنفيذها من خالل جمموعة من الربامج.
ب -يتم تبويب املوازنة ال�سنوية لكل جهة حكومية وفق ًا للتبويب النوعي امل�شار �إليه يف البند ()2
من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
االحتياطي اخلا�ص
املادة ()22
على الدائرة بنا ًء على موافقة اللجنة العليا تقدير مبلغ ُيدرج �سنوي ًا يف املوازنة العامةُ ،ي�س ّمى
«االحتياطي اخلا�ص» ،يتم ا�ستخدامه ملواجهة االحتياجات غري املتوقعة �أو الطارئة �أو املبادرات
اال�سرتاتيجية غري املدرجة �ضمن م�شروع املوازنة العامة ،ويتم ال�صرف من هذا احل�ساب وفق ًا
للقواعد وال�صالحيات التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن.
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�إعداد م�شروع املوازنة العامة
املادة ()23
�أُ -تع ّد الدائرة م�شروع املوازنة العامة لأي �سنة مالية بعد درا�سة ومناق�شة م�شروعات املوازنات
ال�سنوية املقدمة �إليها من اجلهات احلكومية.
بُ -يراعى عند �إعداد م�شروع املوازنة العامة ،حجم الإنفاق الفعلي للجهات احلكومية خالل
ال�سنوات املا�ضية والتغيريات التي �ستطر�أ على اخلطط امل�ستقبلية لتلك اجلهات ،وعدد
العاملني فيها ،وامل�شروعات التي �ستقوم بتنفيذها خالل ال�سنوات املالية املقبلة ،وامل�ؤ�شرات
االقت�صادية للإمارة ،و�أي اعتبارات �أخرى يحددها احلاكم �أو املجل�س التنفيذي �أو اللجنة
العليا يف هذا ال�ش�أن.
ج -على الدائرة �أن تقوم خالل املوعد املحدد يف التعميم امل�شار �إليه يف املادة ( )15من هذا
القانون ،برفع م�شروع املوازنة العامة �إلى اللجنة العليا لإبداء ر�أيها ب�ش�أنه واملوافقة عليه.
عر�ض م�شروع املوازنة العامة
املادة ()24
على اللجنة العليا ،بعد موافقتها على م�شروع املوازنة العامة� ،أن تقوم بعر�ضه على رئي�س املجل�س
التنفيذي �أو من ُيف ّو�ضه لإقراره.
اعتماد م�شروع املوازنة العامة والإعالن عنها
املادة ()25
�أ -يتم اعتماد م�شروع املوازنة العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية مبوجب
قانون.
ب -تتولى الدائرة بعد �صدور قانون املوازنة العامة ما يلي:
 -1الإعالن عن املوازنة العامة ،وبيان املالمح الأ�سا�سية لل�سيا�سة املالية للحكومة التي
تعك�سها هذه املوازنة.
�	-2إخطار اجلهات احلكومية باالعتمادات املخ�ص�صة لكل منها �ضمن املوازنة العامة،
للعمل مبوجبها.
ج�	-إ�صدار التعاميم والتعليمات والت�أ�شريات الالزمة لتنفيذ املوازنة العامة ،التي يجب على
اجلهات احلكومية االلتزام بها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الت�أخر يف اعتماد املوازنة العامة
املادة ()26
�إذا مل ي�صدر قانون املوازنة العامة قبل بدء ال�سنة املالية ،فعلى الدائرة �إ�صدار تعميم للجهات
احلكومية ،يت�ضمن العمل باالعتمادات املالية الواردة يف املوازنة العامة لل�سنة املالية ال�سابقة
مبعدل (� )12/1شهري ًا ،ووفق ًا للقواعد التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن ،وذلك �إلى حني
�صدور قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية اجلارية ،على �أن ت�ضاف الإيرادات العامة املح�صلة
والنفقات العامة امل�صروفة خالل هذه الفرتة �إلى احل�سابات اخلا�صة باملوازنة العامة اجلديدة
بعد اعتمادها.
الف�صل اخلام�س
تنفيذ املوازنة العامة
متويل املوازنة العامة
املادة ()27
يتم متويل املوازنة العامة من خالل الإيرادات العامة ،ويف حال وجود عجز يف املوازنة العامة ،تقوم
الدائرة باقرتاح احللول املنا�سبة لتمويل هذا العجز ،ورفعها �إلى اللجنة العليا العتمادها.
توفري ال�سيولة املالية
املادة ()28
توفر الدائرة ال�سيولة املالية للجهات احلكومية وذلك يف حدود االعتمادات املخ�ص�صة للإنفاق لكل
جهة يف املوازنة العامة ،ووفق ًا لربنامج زمني يغطي ال�سنة املالية ،ومي ّكن اجلهات احلكومية من
�أداء مهامها وتنفيذ خططها وبراجمها.
عقد النفقات العامة
املادة ()29
ال يجوز عقد �أي نفقة عامة �إال �إذا كانت م�ستحقة الأداء وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ،ويتوفر لها
االعتماد املايل يف املوازنة ال�سنوية املعتمدة للجهة احلكومية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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حت�صيل الإيرادات العامة وتوريدها
املادة ()30
تتم عملية حت�صيل الإيرادات العامة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ،ويتم توريدها حل�ساب اخلزانة
العامة وفق ًا للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
�أيلولة الإيرادات العامة
املادة ()31
ت�ؤول �إلى ح�ساب اخلزانة العامة كافة الإيرادات العامة التي تقوم بتح�صيلها اجلهات احلكومية التي
تندرج موازنتها �ضمن املوازنة العامة ،وال يجوز لهذه اجلهات االحتفاظ ب�أي جزء من �إيراداتها �أو
الإنفاق منها على �أن�شطتها �أو ا�ستثمارها �أو ا�ستخدامها �أو �إجراء �أي نوع من املقا�صة بني �إيراداتها
ونفقاتها.
ال�صالحيات املالية
املادة ()32
تحُ دد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�سلطة املخت�صة بتنفيذ املوازنة ال�سنوية للجهات احلكومية،
وجدول ال�صالحيات املالية مل�س�ؤويل تلك اجلهات ،وقواعد تفوي�ض هذه ال�صالحيات.
وحدات الرقابة املالية الداخلية
املادة ()33
ُتن�ش�أ لدى اجلهة احلكومية وحدة تنظيمية للرقابة املالية الداخلية ،ترتبط مبا�شرة مب�س�ؤول اجلهة
احلكومية� ،أو جمل�س �إدارتها ح�سب الأحوالُ ،تناط بها مهمة الت�أكد من �صحة و�سالمة تنفيذ
املوازنة ال�سنوية املعتمدة للجهة احلكومية ،وتدقيق معامالتها املالية ،والتحقق من ح�سن �إدارة
املال العام ،واملحافظة عليه ،مبا يتفق مع الت�شريعات ال�سارية والقواعد املالية واملحا�سبية املعتمدة
من الدائرة يف هذا ال�ش�أن ،و�إعداد التقارير الالزمة ،ورفعها �إلى ال�سلطة التي ترتبط بها.
ُمتابعة تنفيذ املوازنة العامة
املادة ()34
تتولى الدائرة متابعة تنفيذ املوازنة العامة ،مبا ين�سجم مع اخلطة اال�سرتاتيجية للإمارة ،وال�سيا�سة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املالية للحكومة والت�شريعات ال�سارية والأهداف الرئي�سة للجهات احلكومية ،ويكون لها يف �سبيل
ذلك االطالع على الن�سخ الأ�صلية للم�ستندات وال�سجالت والوثائق املعززة للمعامالت املالية ،وطلب
تزويدها ب�أي بيانات �أو معلومات �أو تقارير ترى �أهمية درا�ستها ،وعلى م�س�ؤويل وموظفي اجلهات
احلكومية حتت طائلة امل�س�ؤولية اتخاذ الإجراءات الالزمة لال�ستجابة لطلبات الدائرة والتعاون
مع موظفيها لتمكينهم من القيام باملهام املنوطة بهم مبوجب هذا القانون والقرارات والتعاميم
والتعليمات والأدلة ال�صادرة مبوجبه.
امل�صروفات الطارئة واالعتمادات الإ�ضافية
املادة ()35
�أ -للمدير العام ومبوافقة اللجنة العليا ال�سحب املبا�شر من االحتياطي اخلا�ص امل�شار �إليه يف
املادة ( )22من هذا القانون ملواجهة امل�صروفات الطارئة ،على �أن ُيقدِّ م املدير العام للجنة
العليا تقارير دورية تت�ضمن بيان النفقات الطارئة التي مت �صرفها بالفعل ،وحتدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد و�إجراءات هذا ال�صرف.
ب	-ال يجوز لأي جهة حكومية طلب اعتمادات �إ�ضافية �أو جديدة �إال �إذا كانت هناك �أ�سباب
�ضرورية ت�ستدعي ذلك ،وعلى تلك اجلهة تزويد الدائرة بتلك الأ�سباب ،لتتولى درا�ستها
وحتديد مدى جدواها ،وعر�ض تو�صياتها ب�ش�أنها على اللجنة العليا لإقرارها وذلك قبل رفعها
�إلى احلاكم العتمادها.
ج	-ال يجوز لأي جهة حكومية ا�ستخدام االعتمادات الإ�ضافية التي ي�صدر بها قرار من
ال�سلطة املخت�صة �أثناء تنفيذ املوازنة العامة لأي غر�ض بخالف الغر�ض املخ�ص�صة له تلك
االعتمادات.
د -يتم �إدراج االعتمادات الإ�ضافية يف املوازنة العامة مبوجب قانون ُيلحق بقانون املوازنة العامة.
�إلغاء الوفورات واالعتمادات املالية غري امل�ستخدمة
املادة ()36
�أُ -يلغى كل اعتماد مايل مدرج يف املوازنة ال�سنوية للجهة احلكومية ،مل يتم ا�ستخدامه خالل �أي
�سنة مالية.
بُ -يرد حل�ساب اخلزانة العامة كل وفر مايل يتحقق يف �أي �سنة مالية نتيجة تنفيذ اجلهة
احلكومية ملوازنتها ال�سنوية.
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ج	-ال يجوز لأي جهة حكومية ا�ستخدام �أو الت�سبب يف ا�ستخدام �أي اعتماد مايل مت �إلغا�ؤه �أو وفر
مايل حتقق عن �أي �سنة مالية.
ت�سوية املعامالت املالية بني اجلهات احلكومية
املادة ()37
تتم ت�سوية املعامالت املالية بني اجلهات احلكومية وفق ًا لال�شرتاطات والقواعد والإجراءات التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املناقالت املالية
املادة ()38
�أ -يتم نقل االعتمادات املالية من جهة حكومية �إلى �أخرى بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي �أو
من ُيف ّو�ضه بناء على تو�صية املدير العام.
ب -يجوز نقل االعتمادات املالية املدرجة من باب �إلى �آخر يف املوازنة ال�سنوية املعتمدة للجهة
احلكومية بقرار من املدير العام.
ج -يجوز نقل االعتمادات املالية املدرجة من بند �إلى �آخر �ضمن الباب الواحد يف املوازنة ال�سنوية
املعتمدة للجهة احلكومية بقرار من م�س�ؤول تلك اجلهة.
انخفا�ض ح�صيلة الإيرادات العامة
املادة ()39
�إذا ظهر خالل تنفيذ املوازنة العامة لأي �سنة مالية وجود انخفا�ض يف الإيرادات العامة املح�صلة
مقارنة بالإيرادات العامة املق ّدرة لل�سنة ذاتها ،فيجوز للمدير العام اقرتاح التدابري والإجراءات
الالزمة ملواجهة هذا االنخفا�ض ،على �أن تعتمد تلك التدابري والإجراءات من اللجنة العليا ورئي�س
املجل�س التنفيذي �أو من يفو�ضه.
معاجلة الفائ�ض �أو العجز
املادة ()40
تتم معاجلة الفائ�ض �أو العجز يف املوازنة العامة وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الف�صل ال�ساد�س
احل�سابات والتقارير
�أنواع و�أ�شكال ال�سجالت وامل�ستندات والنماذج والأدلة املحا�سبية
املادة ()41
تحُ دِّ د الدائرة �أنواع و�أ�شكال ال�سجالت وامل�ستندات والنماذج والأدلة الالزمة للمعامالت املالية،
وكذلك ال�شروط والأو�ضاع التي يجب اتباعها يف ال�صرف والتح�صيل ،وغريها من الإجراءات
املحا�سبية الأخرى ،وذلك مبوجب القرارات التي ُي�صدرها املدير العام يف هذا ال�ش�أن.
�إعداد م�ستندات ال�صرف والتح�صيل
املادة ()42
على اجلهات احلكومية االلتزام بالإجراءات واملواعيد التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
عند �إعداد وتنظيم م�ستندات ال�صرف والتح�صيل.
التقارير الدورية
املادة ()43
�أ -على اجلهات احلكومية �أن تقدم للدائرة تقارير مالية �شهرية عن الإيرادات العامة والنفقات
العامة يف موعد ال يجاوز نهاية ال�شهر الذي يلي ال�شهر املعني ،وكذلك تقارير مالية ربع
�سنوية وفق ًا للتبويب الذي ت�صدر به املوازنة العامة ،على �أن يتم اعتماد هذه التقارير من
م�س�ؤول اجلهة احلكومية �أو من يفو�ضه ومدير التدقيق الداخلي ومدير احل�سابات لديها �أو
من يف حكمهما.
بُ -تع ّد وترفع الدائرة �إلى اللجنة العليا واملجل�س التنفيذي تقارير ربع �سنوية عن �أداء املوازنة
العامة وتنفيذها ،وو�ضع الأداء املايل للحكومة و�أي �أمور �أخرى يراها املدير العام منا�سبة.
�إعداد احل�سابات اخلتامية
املادة ()44
�أُ -ي�صدر املدير العام قبل نهاية كل �سنة مالية تعميم ًا ب�ش�أن �إقفال احل�سابات اخلتامية ،مو�ضح
فيه الأ�س�س والإجراءات واملواعيد التي يجب على اجلهات احلكومية التق ّيد بها لإقفال
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ح�ساباتها ،متهيد ًا لإعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي العام واحل�سابات اخلتامية الفرعية
للجهات احلكومية.
بُ -تع ّد كل جهة حكومية م�شروع ح�سابها اخلتامي عن ال�سنة املالية املنتهية وتقدمه �إلى الدائرة،
مرفق به التقارير التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،على �أن تتقيد هذه اجلهات
بالأ�س�س والإجراءات واملواعيد الواردة يف التعميم املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
�إجراءات �إعداد واعتماد احل�ساب اخلتامي العام
املادة ()45
يتم �إعداد واعتماد احل�ساب اخلتامي العام وفق ًا للمواعيد التي حتددها الدائرة ،وطبق ًا للإجراءات
التالية:
 -1تتولى الدائرة �إعداد م�شروع احل�ساب اخلتامي العام ،على �ضوء احل�سابات اخلتامية الفرعية
التي تردها من اجلهات احلكومية.
 -2تر�سل الدائرة م�شروع احل�ساب اخلتامي العام �إلى دائرة الرقابة املالية ،لتتولى مراجعته
و�إبداء مالحظاتها عليه ،مبوجب تقرير يت�ضمن نتيجة �أعمال هذه املراجعة.
ُ -3تع ّد الدائرة م�شروع احل�ساب اخلتامي العام ب�صورته النهائية بعد �إجراء الت�سويات
والتعديالت الالزمة عليه يف �ضوء تقرير دائرة الرقابة املالية ،وتقوم بعر�ض تقرير مف�صل
عنه �أمام اللجنة العليا.
 -4تقوم الدائرة ،بعد موافقة اللجنة العليا على م�شروع احل�ساب اخلتامي العام ،بعر�ض تقرير
عنه على املجل�س التنفيذي لإبداء �أي مالحظات ب�ش�أنه ،ومن ثم يتم عر�ضه على احلاكم
العتماده.
الف�صل ال�سابع
اجلهات غري امل�شمولة باملوازنة العامة
اجلهات امل�شمولة باملوازنة املُلحقة
املادة ()46
�أ -يتم منح الدعم املايل لأي جهة بقرار من اللجنة العليا بنا ًء على تو�صية الدائرة.
بُ -تع ّد الدائرة موازنة �سنوية ُملحقة للجهات التي يتقرر تقدمي الدعم املايل لها �سنوي ًا،
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كاجلمعيات والأندية الريا�ضية وغريها ،على �أن تت�ضمن هذه املوازنة بيان �أ�سماء هذه
اجلهات ومقدار الدعم الذي ُيق ّدم لكل جهة منها والن�شاط املرتبط به �صرف هذا الدعم
ومدته.
ج -على اجلهات التي تتلقى الدعم املايل من احلكومة االلتزام مبا يلي:
 -1موافاة الدائرة بتقارير مالية بال�شكل ويف املواعيد املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
 -2تزويد الدائرة ويف املواعيد التي حتددها بالبيانات املالية املتعلقة مبوازنتها التقديرية
وح�سابها اخلتامي ،و�أي بيانات �أخرى تطلبها الدائرة.
اجلهات احلكومية امل�ستقلة مالي ًا
املادة ()47
�أ -تعترب اجلهة احلكومية متمتعة باال�ستقالل املايل ،وذات موازنة م�ستقلة� ،إذا كان الت�شريع
الذي �أن�ش�أها وطبيعة عملها تق�ضي بذلك ،وعلى هذه اجلهة االلتزام مبا يلي:
�	-1إعداد موازنتها امل�ستقلة �سنوي ًا ،وفق ًا للإجراءات املتبعة لديها يف هذا ال�ش�أن ،ورفعها
�إلى اللجنة العليا ملناق�شتها واعتمادها ،وذلك بعد �أن تقوم اللجنة العليا بعر�ضها على
الدائرة لإبداء ر�أيها فيها.
 -2توفري كافة البيانات املتعلقة مبوازنتها املعتمدة وح�سابها اخلتامي يف بداية ونهاية ال�سنة
املالية لها وتزويد الدائرة بها.
�	-3أحكام الدين العام واالقرتا�ض ،واعتماد الر�سوم وال�ضرائب ،والرقابة املالية ،وتقدمي
البيانات والتقارير املالية للجهات املعن ّية ،و�أي ت�شريعات مالية �أخرى يتم �إلزامها بها.
�	-4إعداد ح�ساب ختامي عن ال�سنة املالية املنتهية� ،أو ميزانية عمومية �سنوية على �أ�س�س
جتارية �إذا تط ّلب ن�شاطها ذلك ،وتقدمي هذا احل�ساب اخلتامي �أو امليزانية العمومية
�إلى الدائرة يف املواعيد التي حتددها.
 -5حتويل فائ�ض �إيراداتها العامة و�أرباحها ال�سنوية �إلى ح�ساب اخلزانة العامة.
ب	-ال يجوز منح اجلهة احلكومية املتمتعة باال�ستقالل املايل وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه
املادة �أي اعتمادات �أو خم�ص�صات من املوازنة العامة �إال على �شكل قرو�ض ،و ُي�ستثنى من
ذلك اجلهات التي ُتق ِّرر اللجنة العليا ،بناء على تو�صية الدائرة ،منحها تلك االعتمادات
�أو املخ�ص�صات على �شكل دعم مايل من احلكومة ،ويتم منح هذا الدعم وفق ًا لل�ضوابط
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وال�شروط واملدد التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن.
النظم املحا�سبية اخلا�صة
املادة ()48
�أ -تكون للجهات احلكومية ذات املوازنات امل�ستقلة وكذلك اجلهات امل�شمولة باملوازنات املُلحقة
ُنظم حما�سبية خا�صة بها �إذا تط ّلبت طبيعة �أن�شطتها ذلك.
ب -يجب �أن تت�ضمن ال ُنظم املحا�سبية للجهات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ال�سجالت وامل�ستندات املحا�سبية الالزمة للمعامالت املالية التي جتريها تلك اجلهات،
وال�شروط والأو�ضاع التي ُتتّبع عند ال�صرف والتح�صيل.
جُ -تطبق ال ُنظم املحا�سبية املعتمدة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه على
اجلهات احلكومية ذات املوازنات امل�ستقلة ،واجلهات امل�شمولة باملوازنات املُلحقة ،يف كل ما
ن�شئة لها �أو يف �أنظمتها الأ�سا�سية� ،أو لوائحها املالية.
مل يرد به ن�ص خا�ص يف الت�شريعات املُ ِ
اعتماد احل�سابات اخلتامية للجهات غري اخلا�ضعة للموازنة العامة
املادة ()49
يعر�ض املدير العام احل�سابات اخلتامية للجهات امل�شمولة باملوازنة املُلحقة واجلهات احلكومية ذات
املوازنات امل�ستقلة على اللجنة العلياُ ،مرفق ًا بها تقرير ُي ِّ
و�ضح حقيقة املركز املايل لتلك اجلهات
لإقرارها ،وذلك قبل رفعها �إلى احلاكم العتمادها.
الف�صل الثامن
ال�شركات احلكومية
البيانات املالية التقديرية
املادة ()50
على امل�ؤ�س�سة و�أي جهة حكومية �أخرى تحُ ددها اللجنة العليا تقدمي البيانات التقديرية للإيرادات
والنفقات وقائمة التدفق النقدي لل�شركات اململوكة بالكامل للحكومة �أو اململوكة لتك اجلهة،
وباملوقف املايل لل�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة �أو تلك اجلهة ،لكي يتم �إدراجها من قبل
الدائرة ك ُمرفق عند اعتماد م�شروع املوازنة العامة ،على �أن يتم تقدمي هذه البيانات والقوائم وفق ًا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

25

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 25

للمعايري واملواعيد التي حتددها الدائرة يف هذا ال�ش�أن ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة عمل تلك ال�شركات.
التقارير املالية ربع ال�سنوية
املادة ()51
على امل�ؤ�س�سة و�أي جهة حكومية �أخرى تحُ ددها اللجنة العليا تقدمي تقارير ربع �سنوية عن البيانات
املالية لل�شركات اململوكة بالكامل للحكومة وفق ًا للمعايري التي حتددها الدائرة ،على �أن تت�ضمن
هذه التقارير البيانات التالية:
 -1الأموال التي تتلقاها امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة احلكومية من ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة.
 -2نفقات و�إيرادات ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة.
 -3القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة ،وم�صادر متويلها ،وتكلفة
و�شروط احل�صول عليها.
الأرباح ال�صافية لل�شركات احلكومية
املادة ()52
تعترب الأرباح ال�صافية التي حتققها ال�شركات احلكوم ّية ،جزء ًا من الإيرادات العامة ،ويجوز للجنة
العليا بناء على تو�صية الدائرة ال�سماح للم�ؤ�س�سة واجلهة احلكومية التي تحُ دِّ دها اللجنة العليا
�إعادة ا�ستثمار هذه الأرباح قبل حتويلها �إلى ح�ساب اخلزانة العامة.
الف�صل التا�سع
الدين العام
اخت�صا�صات اللجنة العليا ب�ش�أن الدين العام
املادة ()53
�أ -تتولى اللجنة العليا يف �ش�أن الدين العام املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد �سقف الدين العام الداخلي واخلارجي.
 -2اعتماد عرو�ض التمويل املقدمة من امل�ؤ�س�سات التمويلية املحلية والأجنبية.
 -3اعتماد القرو�ض نيابة عن احلكومة.
 -4ال�سماح للجهات احلكومية وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة �أو للجهات احلكومية
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باالقرتا�ض املبا�شر مبوجب �شهادة ت�صدر عنها.
ب	-ال تكون القرو�ض التي ت�سمح اللجنة العليا باحل�صول عليها للجهات احلكومية ذات املوازنات
امل�ستقلة وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة �أو للجهات احلكومية م�ضمونة من قبل
احلكومة.
اخت�صا�صات الدائرة ب�ش�أن الدين العام
املادة ()54
تتولى الدائرة يف �ش�أن �إدارة الدين العام املهام وال�صالحيات التالية:
 -1و�ضع الإطار العام ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدين العام.
 -2حتديد الأهداف طويلة وق�صرية املدى لإدارة الدين العام.
�	-3إ�صدار التعاميم اخلا�صة برت�شيد �سيا�سات االقرتا�ض وال�سقف الأمثل للمديونية احلكومية.
 -4تقدمي التو�صيات �إلى اللجنة العليا يف �ش�أن امل�شروعات احلكومية املطلوب متويلها بالقرو�ض
وكذلك عرو�ض التمويل املقدمة من امل�ؤ�س�سات املالية املحلية والأجنبية.
 -5درا�سة وتقييم وحتديد �أ�ساليب و�أدوات التمويل املالئمة.
 -6درا�سة واقرتاح �آليات االقرتا�ض وتقدمي ال�ضمانات الالزمة ،وكذلك �آليات ال�سداد وخطط
االقرتا�ض امل�ستقبلية.
 -7املواءمة بني �سيا�سات الدين العام للإمارة مع ال�سيا�سة النقدية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.
 -8التن�سيق مع كافة اجلهات الداخلية واخلارجية املعن ّية بالتمويل واالئتمان.
�	-9إن�شاء قاعدة بيانات �شفافة وموثوقة للدين العام ،على �أن تت�ضمن هذه القاعدة ودومنا ح�صر
ما يلي:
�أ -قرارات �إ�صدار �أدوات الدين بكافة �أنواعها.
ب -اتفاقيات القرو�ض.
ج -اتفاقيات �إعادة جدولة الديون.
د -قرارات الت�سديد املبكر للديون.
�أغرا�ض االقرتا�ض احلكومي و�ضماناته
املادة ()55
�أ -يقت�صر االقرتا�ض احلكومي على الأغرا�ض التالية:
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 -1متويل عجز املوازنة العامة.
 -2متويل امل�شاريع املدرجة يف املوازنة العامة.
�	-3إعادة هيكلة املديونية الداخلية واخلارجية.
�	-4أي �أغرا�ض �أخرى يعتمدها احلاكم.
ب -يقت�صر التزام احلكومة بتقدمي ال�ضمانات على القرو�ض املحددة �أغرا�ضها يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة.
�آلية االقرتا�ض احلكومي
املادة ()56
يجوز �إدراج وطرح ال�سندات للتداول يف الأ�سواق املحلية واخلارجية ،ويتعني على اجلهة احلكومية
التي تطلب االقرتا�ض االلتزام مبا يلي:
 -1تقدمي طلب االقرتا�ض �إلى الدائرة ،معزز ًا بجميع البيانات املتعلقة بديونها احلالية واملخطط
لها ،لتتولى الدائرة درا�سة هذا الطلب ،ورفع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنه �إلى اللجنة العليا
التخاذ القرار الذي تراه منا�سب ًا يف �ش�أن ال�سماح للجهة احلكومية باحل�صول على القر�ض
وال�ضمانات التي ميكن تقدميها لإمتامه.
 -2ال�سماح ملن تفو�ضه اللجنة العليا باالطالع على ال�سجالت املالية واملحا�سبية و�أي م�ستندات
�أخرى تتعلق بالقر�ض وا�ستخداماته.
الف�صل العا�شر
حت�صيل الأموال العامة
اجلهات املخت�صة بتح�صيل الأموال العامة
املادة ()57
مع عدم الإخالل ب�أي �أحكام خا�صة تن�ص عليها الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،تعترب الأموال العامة
ديون ًا واجبة الأداء ،وواجبة ال�سداد على الفور ،وتتمتع بامتياز من الدرجة الأولى على غريها من
الديون الأخرى با�ستثناء امل�صاريف الق�ضائية ،يتم حت�صيلها من قبل الدائرة واجلهات احلكومية
املنوط بها حت�صيل هذه الأموال وكذلك اجلهات املخ ّولة بتح�صيلها وفق ًا للإجراءات والقواعد التي
تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات ال�صادرة عن الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
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االلتزام ب�سداد الأموال العامة
املادة ()58
على املُك ّلفني �أو املدينني بالأموال العامة ت�سديد الأموال امل�ستحقة عليهم يف املوعد املحدد� ،سوا ًء
من قبلهم �أو من قبل ممثليهم القانونيني ،بالكيفية والإجراءات و�أدوات ال�سداد املعتمدة يف هذا
ال�ش�أن لدى اجلهات املنوط بها حت�صيل هذه الأموال ،وال يحول كون املك ّلف �أو املدين دائن ًا يف
�آن واحد للحكومة �أو اجلهة احلكومية دون ت�سديد ما هو مرتتب عليه من �أموال عامة يف موعد
ا�ستحقاقها دون �أي ت�أخري.
االقتطاع من امل�ستحقات
املادة ()59
يجوز للجهات املنوط بها حت�صيل الأموال العامة �أن تقتطع مبا�شرة ما يكون حتت يدها من �أموال
ل�صالح املك ّلف �أو املدين وذلك بقدر الأموال العامة امل�ستحقة عليه.
االمتناع عن ال�سداد
املادة ()60
�أ�	-إذا امتنع املك ّلف �أو املدين عن �سداد ما ا�ست ُِحق عليه قانون ًا من �أموال عامة ،ف�إنه يجب على
اجلهات املنوط بها حت�صيل هذه الأموال اتخاذ الإجراءات املب ّينة �أدناه بحق املك ّلف املمتنع،
ووفق ًا للت�سل�سل التايل:
 -1توجيه �إنذار بال�سداد خالل ( )30يوم ًا.
 -2حجز ما يكون حتت يدها من ممتلكات ل�صالح املُك ّلف �أو املدين بعد انتهاء مدة الإنذار،
وبيعها باملزاد العلني بعد احل�صول على حكم ق�ضائي بذلك يكون له �صفة اال�ستعجال.
 -3الطلب من املحكمة املخت�صة توقيع احلجز التح ّفظي على �أموال املك ّلف �أو املدين التي
يجوز احلجز عليها قانون ًا ،يف حال وجود �أ�سباب جدية للحجز� ،أو للحيلولة دون تهريب
�أمواله �أو �إخفائها مبا يف ذلك تنازله عنها للغري.
 -4اللجوء �إلى الق�ضاء لإلزام املك ّلف �أو املدين بالأموال العامة امل�ستحقة عليه.
ب -توقف �إجراءات حت�صيل الأموال العامة يف �أي من احلاالت التالية:
�	-1إذا ثبت �إع�سار املدين �أو �إفال�سه بحكم ق�ضائي قطعي ،وتبينّ �أن متابعة التنفيذ على
�أمواله �ست�ضر به �ضرر ًا بالغ ًا.
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�	-2إذا ثبت للجهة املخت�صة بالتح�صيل وجود ظروف قاهرة عام ًة كانت �أو خا�صة باملك ّلف
�أو املدين حتول دون متابعة التنفيذ على �أمواله لتح�صيل الدين كام ًال ،ويجوز تق�سيط
الذمة امل�ستحقة عليه خالل ال�سنة اجلارية �أو خالل مدة ال تتجاوز اخلم�س �سنوات
�شريطة تقدمي ال�ضمانات املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن ،على �أن يتم تق�سيط الذمة امل�ستحقة
وفق ًا ملا تحُ دِّ ده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
�	-3إذا �صدر قرار بالإعفاء من �سداد الأموال العامة من احلاكم �أو اللجنة العليا.
م�س�ؤولية الغري
املادة ()61
ُيعترب م�س�ؤو ًال ب�أمواله اخلا�صة كل من يرف�ض ت�سليم ما حتت يده من �أموال ل�صالح املك ّلف �أو
املدين بالأموال العامة وذلك بعد �إخطاره من قبل اجلهة الق�ضائية املخت�صة بالت�سليم ،وتنح�صر
م�س�ؤوليته يف حدود ما ثبت وجوده من مال للمكلف �أو املدين حتت يده ،ويف هذه احلالة ُتتّخذ
�إجراءات احلجز بحق هذا ال�شخ�ص وفق ًا للأ�صول املقررة قانون ًا.
مرور الزمن
املادة ()62
�أُ -يحظر مت ّلك الأموال العامة مبرور الزمن �أو بو�ضع اليد �أو احليازة �أي ًا كان نوعها.
ب	-ال يجوز الدفع بعدم �سماع الدعوى مبرور الزمن بالن�سبة للمطالبات الق�ضائية املتعلقة
بالأموال العامة املرتتبة للحكومة �أو اجلهات احلكومية بذ ّمة املُك ّلف �أو املدين.
الف�صل احلادي ع�شر
احل�سابات امل�صرفية
ال�سلطة املخت�صة بفتح احل�سابات امل�صرفية
املادة ()63
يكون لرئي�س املجل�س التنفيذي ولنائبه الأول �صالحية الت�صريح للجهات احلكومية بفتح ح�سابات
م�صرفية لها لدى امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف الإمارة بنا ًء على تو�صية الدائرة.
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حظر فتح احل�سابات امل�صرفية
املادة ()64
ُيحظر على اجلهات احلكومية فتح �أي ح�سابات م�صرفية لدى امل�ؤ�س�سات املالية داخل الإمارة �أو
خارجها �إال بعد احل�صول على الت�صريح امل�شار �إليه يف املادة ( )63من هذا القانون.
الف�صل الثاين ع�شر
�أحكام ختامية
اعتماد الر�سوم والغرامات
املادة ()65
ُتعتمد الر�سوم والغرامات بقرار ي�صدر عن رئي�س املجل�س التنفيذي بنا ًء على طلب اجلهة احلكومية
وتو�صية الدائرة.
التفوي�ض بال�صالحيات
املادة ()66
يجوز مل�س�ؤويل اجلهات احلكومية تفوي�ض �أي من �صالحياتهم املقررة مبوجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه لأي من املوظفني ،و ُي�شرتط ل�صحة هذا التفوي�ض ما يلي:
�	-1أن تكون ال�صالحيات املزمع تفوي�ضها تدخل �ضمن �صالحيات املُف ِّو�ض.
�	-2أن يكون مكتوب ًا.
�	-3أن يتم التفوي�ض للمف ّو�ض �إليه ب�صفته ولي�س ب�شخ�صه.
�	-4أن يكون حمدد املدة.
�	-5أن يكون غري مطلق بكامل ال�صالحيات.
�	-6أن ال ي�ؤدي التفوي�ض �إلى الت�أثري �سلب ًا على عملية �إحكام الرقابة على املال العام �أو الإخالل
بقواعد ال�ضبط الداخلي ،ك�أن يتم التفوي�ض ملوظف يتولى القيام باخت�صا�صني يف عملية
مالية واحدة� ،أحدهما مناط به ب�صفة �أ�صيلة بحكم وظيفته ،والثاين مبوجب التفوي�ض.
�	-7إخطار الدائرة ودائرة الرقابة املالية واجلهات ذات العالقة بن�سخة من قرار التفوي�ض.
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االحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
املادة ()67
�أ -على اجلهات احلكومية حفظ جميع امل�ستندات والأوراق وال�سجالت املالية التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا لقانون واملتعلقة ب�أي �سنة مالية ملدة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل
من تاريخ اعتماد احل�ساب اخلتامي لتلك ال�سنة.
ب -يتم �إتالف امل�ستندات والأوراق وال�سجالت املالية بعد انق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وفق ًا لل�ضوابط والقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير
العام ،مع حفظ �صور عنها يف �أنظمة الأر�شفة املعتمدة يف هذا ال�ش�أن لدى اجلهات احلكومية.
ديون �أو م�ستحقات الغري لدى اجلهات احلكومية
املادة ()68
مع عدم الإخالل ب�أي ت�شريع ين�ص على مدة �أقل ،ال ُت�سمع دعوى مطالبة اجلهات احلكومية ب�أي
م�ستحقات �أو ديون يف ذمتها للغري بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية
التي حتققت فيها تلك الديون �أو امل�ستحقات ،وتنقطع هذه املدة �إذا ُقدِّ مت خاللها �أي مطالبة
ق�ضائية بتلك الديون �أو امل�ستحقات ممن له م�صلحة يف ذلك ،على �أن يعود احت�ساب هذه املدة من
جديد بعد زوال ال�سبب املوجب النقطاعها.

�أ-
ب-
ج-
د-

الت�أمينات والودائع امل�سرتدة
املادة ()69
على اجلهات احلكومية املُدرجة موازنتها �ضمن املوازنة العامة �أن تحُ ّول �إلى الدائرة كافة
املبالغ املودعة لديها من العمالء كت�أمينات ُم�سرتدة �أو �أي ودائع �أخرى قابلة للرد ،ويتم هذا
التحويل وفق ًا للتعليمات التي ت�صدر عن الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
حتتفظ اجلهة احلكومية بال�سجالت التف�صيلية الالزمة عن املبالغ املُ�ستلمة ك�أمانات ،التي مت
حتويلها �إلى الدائرة ومبلغ كل وديعة �أو ت�أمني وا�سم �صاحبه و�أ�سبابه وموعد و�شروط ر ّده.
عند ا�ستحقاق رد مبلغ الوديعة �أو الت�أمني ،تقوم اجلهة احلكومية بالطلب من الدائرة مبوجب
خطاب منف�صل عن خطاب احتياجاتها الدورية من املوازنة العامة برد هذه املبالغ.
ت�ضع الدائرة التعليمات والنماذج الالزمة للمعاجلة املحا�سبية والإدارية املتعلقة بالت�أمينات
والودائع امل�سرتدة ،وعلى اجلهات احلكومية االلتزام بها.
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املنح وامل�ساعدات وامل�ساهمات والتربعات
املادة ()70
�أ -يتم منح واعتماد الدعم احلكومي لأي جهة بقرار من احلاكم �أو من ُيف ّو�ضه.
ب	-ال يجوز للجهات احلكومية تقدمي �أي منح �أو م�ساعدات �أو م�ساهمات �أو تربعات �أو هدايا
لأي جهة �إال يف حدود املبالغ املُعتمدة لهذه الغاية يف موازنتها ال�سنوية ،على �أن ال ي�شمل ذلك
رعاية �أي �أن�شطة تدخل يف اخت�صا�ص �أي جهة حكومية �أخرى.
ج	-ال يجوز لأي جهة حكومية �أو �أي من م�س�ؤوليها وموظفيها قبول �أي تربعات �أو �إعانات مهما
كانت قيمتها �إال بعد احل�صول على موافقة ال�سلطة املخت�صة ،ويتم الت�صرف يف هذه التربعات
والإعانات وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ال�شفافية
املادة ()71
تلتزم الدائرة يف معر�ض تطبيقها لهذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويف �إدارتها للمال
العام وتنفيذ ال�سيا�سة املالية للحكومة مببادئ ال�شفافية ،ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:
 -1الإعالن عن �أهداف ال�سيا�سة املالية للحكومة.
 -2ن�شر امل�ؤ�شرات الرئي�سة للموازنة العامة املعتمدة.
 -3الإف�صاح عن التغيريات يف املعايري وال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة.
�إ�صدار الالئحة التنفيذية
املادة ()72
ُي�صدر رئي�س املجل�س التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ا�ستمرار العمل باللوائح
املادة ()73
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم املالية املعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي
ال تتعار�ض فيه مع �أحكامه ،وذلك �إلى حني �صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي حتل حملها.
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الإلغاءات
املادة ()74
�أ -يحل هذا القانون حمل الت�شريعات التالية:
 -1القانون رقم ( )7ل�سنة  1995ب�ش�أن النظام املايل للدوائر احلكومية يف �إمارة دبي.
 -2القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته.
 -3املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2011ب�ش�أن الت�صريح للجهات احلكومية يف �إمارة دبي بفتح
ح�سابات م�صرفية.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()75
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من �أول ال�شهر الذي يلي تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

34

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 34

قانون رقم ( )2ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة بيانات دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2014ب�إن�شاء مركز دبي للأمن الإلكرتوين،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ن�شر وتبادل البيانات يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�سمى هذا القانون «قانون �إن�شاء م�ؤ�س�سة بيانات دبي رقم ( )2ل�سنة .»2016

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :القانون رقم ( )26ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ن�شر وتبادل البيانات
القانون
يف �إمارة دبي.
 :مركز دبي للأمن الإلكرتوين.
املركز
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 :مكتب مدينة دبي الذكية.
املكتب
 :جمل�س �إدارة املكتب.
املجل�س	
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س	
 :م�ؤ�س�سة بيانات دبي.
امل�ؤ�س�سة
 :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
املدير التنفيذي
نظمة �أو غري ُم ّ
 :جمموعة ُم ّ
نظمة من املُعطيات �أو الوقائع �أو املفاهيم
البيانات
�أو التعليمات �أو املُ�شاهدات �أو القيا�سات ،تكون على �شكل �أرقام
�أو حروف �أو رموز �أو �صور �أو غريها ،يتم جمعها �أو �إنتاجها �أو
معاجلتها ،عن طريق مزودي البيانات.
 :اجلهات احلكومية ،والأ�شخا�ص الذين حتددهم امل�ؤ�س�سة.
مزودو البيانات
 :وت�شمل اجلهات احلكومية االحتادية واجلهات احلكومية املح ّلية.
اجلهات احلكومية
اجلهات احلكومية االحتادية  :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها ،التابعة
للحكومة االحتادية.
اجلهات احلكومية املحلية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س واملراكز
وال�سلطات و�أي جهة �أخرى تابعة للحكومة ،مبا يف ذلك ال�سلطات
امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة.
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
ُتن�ش�أ مبوجب هذا القانون م�ؤ�س�سة عامة ُت�س ّمى «م�ؤ�س�سة بيانات دبي» ،تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافها،
و ُتلحق باملكتب.
مقر امل�ؤ�س�سة
املادة ()4
يكون مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة دبي ،ويجوز للمكتب �إن�شاء فروع للم�ؤ�س�سة داخل الإمارة
وخارجها.
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�أهداف �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
املادة ()5
يهدف �إن�شاء امل�ؤ�س�سة �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ن�شر وتبادل البيانات.
 -2امل�ساهمة يف بناء قاعدة معرفة وبيانات ت�ستفيد منها كافة اجلهات احلكومية والقطاع
اخلا�ص.
 -3الإ�شراف والتنظيم والتن�سيق فيما بني اجلهات احلكومية ل�ضمان تطبيق �أحكام القانون.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()6
ُتعترب امل�ؤ�س�سة اجلهة املخت�صة بالإ�شراف على تطبيق القانون ،وتتولى القيام باملهام وال�صالحيات
املقررة لها يف القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،بالإ�ضافة �إلى �أي مهام �أو �صالحيات ُتق ّرر لها
مبوجب الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،وذلك ُك ّله بالتن�سيق مع املركز.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()7
�أ -يتولى املجل�س الإ�شراف العام على �أعمال امل�ؤ�س�سة ،وقيامها باخت�صا�صاتها املقررة لها
مبوجب القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،ويكون له يف
�سبيل ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،والإ�شراف على
تنفيذها.
�	-2إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ،وح�سابها اخلتامي.
 -3اعتماد امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
�	-4إقرار الت�شريعات الالزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق �أهدافها.
 -5تعيني مدققي احل�سابات ،وذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املجاالت ذات ال�صلة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سة ،وحتديد �أتعابهم.
�	-6إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.
 -7املوافقة على م�شاريع ال�شراكات مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص ،وجذب
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الرعايات لتمويل الربامج واملبادرات وامل�شاريع التي ُتن ّفذها امل�ؤ�س�سة.
 -8ت�شكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وامل�ؤقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها ،و�آلية عملها.
 -9اعتماد التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ،ورفعه �إلى احلاكم.
�	-10أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من قبل احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي من
�أع�ضاء املجل�س �أو املدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا وحم ّدد ًا.
اخت�صا�صات الرئي�س
املادة ()8
�أ -يتولى الرئي�س املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والقرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف
امل�ؤ�س�سة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�شرية.
 -2اعتماد ال�صالحيات املالية للم�ؤ�س�سة ،وفتح احل�سابات البنكية و�إغالقها وال�سحب منها،
واالقرتا�ض با�سم امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�	-3أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من قبل احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي� ،أو يتم
تفوي�ضه بها من قبل املجل�س.
ب -للرئي�س تفوي�ض �أي من ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي من
�أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا وحم ّدد ًا.
اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()9
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة جهاز تنفيذي ،يت�ألف من املدير التنفيذي ،وعدد من املوظفني الإداريني
واملاليني والفنيني.
بُ -تناط باجلهاز التنفيذي مهمة القيام بالأعمال الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ،ومتابعة تنفيذ القرارات
ال�صادرة عن املجل�س.
ج -تتحدد �إجراءات و�شروط تعيني موظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،و�سائر حقوقهم
وواجباتهم الوظيفية ،مبوجب لوائح خا�صة باملوارد الب�شرية ُتعتمد بقرار ي�صدر يف هذا
ال�ش�أن عن الرئي�س.
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املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
املادة ()10
�أُ -يعينّ املدير التنفيذي بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي ،بنا ًء على تو�صية املركز.
ب -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون
والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،والأنظمة واللوائح املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة.
ج -يتولى املدير التنفيذي املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية،
ورفعها �إلى املجل�س العتمادها.
 -2تنفيذ ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة ،وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،والقرارات التي
ُي�صدرها الرئي�س �أو املجل�س.
 -3اقرتاح م�شروع املوازنة ال�سنوية للم�ؤ�س�سة ،وح�سابها اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س
لإقرارهما.
�	-4إعداد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والقرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف
النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى
الرئي�س العتمادها.
 -5الإ�شراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،و�إ�صدار القرارات املتعلقة
ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية ،وتعيني املوظفني ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص.
 -6اقرتاح امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها،
ومتابعة تنفيذها.
�	-7إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 -8متثيل امل�ؤ�س�سة �أمام الغري ،و�إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق �أهدافها.
 -9حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،ورفع تقارير الأداء للمجل�س.
 -10اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
�	-11أي مهام �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من املجل�س.
املوارد املالية للم�ؤ�س�سة
املادة ()11
تتكون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -1الدعم املقرر للم�ؤ�س�سة يف املوازنة ال�سنوية للمكتب.
 -2الر�سوم والبدالت املالية التي تتقا�ضاها امل�ؤ�س�سة نظري اخلدمات التي ُتق ّدمها.
 -3عوائد و�أرباح ت�أجري وا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة.
�	-4أي موارد حتققها امل�ؤ�س�سة من ممار�سة �أن�شطتها وتقدمي خدماتها.
�	-5أي موارد �أخرى ُيق ّرها املجل�س.
ميزانية وح�سابات امل�ؤ�س�سة
املادة ()12
�أُ -تطبق امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها �أ�صول ومبادئ املحا�سبة التي يعتمدها
املجل�س.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للم�ؤ�س�سة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
التعاون مع امل�ؤ�س�سة
املادة ()13
على اجلهات احلكومية يف الإمارة ،التعاون مع امل�ؤ�س�سة ،لتمكينها من حتقيق �أهدافها والقيام
باخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف القانون.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()14
ُي�صدر الرئي�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()15
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()16
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )1ل�سنة 2016
باعتماد
الر�سوم والغرامات اخلا�صة ببع�ض اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون العقوبات وتعديالته،
وعلى قانون مراقبة امل�شروبات الكحولية ل�سنة ،1972
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار جمل�س بلدية دبي رقم ( )56ل�سنة  1965ب�ش�أن فر�ض ر�سم على امل�شروبات الكحولية،
وعلى الت�شريعات املُن�شئة ّ
واملنظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :شرطة دبي.
ال�شرطة
 :بلدية دبي.
البلدية
 :قائد عام ال�شرطة.
القائد العام
 :مدير عام البلدية.
املدير العام
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امل�شروبات الكحولية  :كل �سائل خم�ص�ص لل�شرب يحتوي على مادة الإيثانول بن�سبة ال تقل
عن ( ،)%0.05وت�شمل املواد الغذائية ال�صلبة التي يدخل يف �إنتاجها �أو
حت�ضريها مادة الإيثانول وفق ًا للن�سبة امل�شار �إليها.
 :ال�شركة �أو املُ�ؤ�س�سة املُ�ص ّرح لها يف الإمارة با�سترياد و�إعادة ت�صدير وتوزيع
املن�ش�أة
امل�شروبات الكحولية وتزويد الغري بها.
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا املر�سوم يف الإمارة ،مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�صة ،واملناطق احلرة مبا
فيها مركز دبي املايل العاملي.
ر�سوم ال�شرطة
املادة ()3
�أ -ت�ستويف ال�شرطة نظري �إ�صدار وجتديد الت�صاريح املح ّددة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا
املر�سوم ،الر�سوم املُب ّينة �إزاء كل منها.
بُ -ت�ستثنى البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية ومكاتب الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة
و�أع�ضائها ،من الر�سمني املن�صو�ص عليهما يف البندين ( )1و( )8من اجلدول رقم ()1
املُلحق بهذا املر�سوم.
ر�سم البلدية
املادة ()4
�أ -ت�ستويف البلدية من املن�ش�أة ر�سم ًا مقداره ( )%30من �إجمايل مبيعاتها ال�شهرية من
امل�شروبات الكحولية ،و ُيعترب تزويد املن�ش�أة لأي من فروعها داخل الدولة بهذه امل�شروبات
جزء ًا من مبيعاتها ال�شهرية وتخ�ضع لذات الر�سم.
بُ -ت�ستثنى من الر�سم املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة:
 -1املبيعات التي تتم حل�ساب �شركات الطريان و�شركات متوين الطائرات.
 -2املبيعات التي تتم حل�ساب الأ�سواق احلرة واملن�ش�آت القائمة داخل املطارات ومنافذ
اخلروج منها.
�	-3إعادة الت�صدير �إلى خارج الدولة.
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التزامات املن�ش�أة
املادة ()5

على املن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
 -1ت�سديد الر�سم املن�صو�ص عليه يف املادة ( )4من هذا القرار للبلدية قبل اليوم ال�ساد�س ع�شر
من ال�شهر الذي يلي �شهر اال�ستحقاق.
 -2فتح �سجل خا�ص بحركة تداول امل�شروبات الكحولية ،على �أن يت�ضمن هذا ال�سجل البيانات
التالية:
�أ -الكميات التي مت ا�ستريادها.
ب -الكميات التي مت �إعادة ت�صديرها �إلى خارج الدولة.
ج -الكميات التي مت بيعها داخل الدولة.
د -الكميات التي مت تزويد الغري بها.
هـ -الكميات املُح ّولة �أو املُتبادلة �أو املُ�س ّلمة لأية جهة �أو فرع داخل الدولة �أو خارجها ،من
غري الكميات املُدرجة �ضمن مبيعاتها.
و -ا�سم املن�ش�أة التي مت تزويدها بامل�شروبات الكحولية ،والكمية املباعة لها ،ورقم وتاريخ
الت�صريح ال�صادر لها ،ورقم فاتورة البيع.
 -3فتح �سجالت مالية ُتد ّون فيها كافة مبيعاتها من امل�شروبات الكحولية ،و�أن ُت ّ
نظم هذه
ال�سجالت وفق ًا للأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها.
�	-4إعداد ك�شف ح�ساب �شهري مببيعاتها من كافة ُمفردات و�أ�صناف امل�شروبات الكحولية خالل
�شهر اال�ستحقاق ،وتزويد البلدية بهذا الك�شف عند ت�سديد الر�سم املُ�ستحق عليها �شهري ًا.
�	-5إعداد احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية يف نهاية كل �سنة مالية ،واعتمادها من مدقق
ح�سابات ُم ّ
رخ�ص له بالعمل يف الإمارة ،وتزويد البلدية بها خالل موعد ال يتجاوز نهاية
الأ�شهر ال�ستة التالية لتاريخ �إقفال ح�ساباتها اخلتامية و�إعداد ميزانيتها.
�	-6إمتام كافة العمليات املُث ّبتة يف الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية والأنظمة املالية التقنية من
خالل دورة م�ستندية كاملة و�إجراءات حما�سبية �صحيحة مطابقة للأ�صول العلمية والقواعد
املهن ّية املتبعة.
 -7تزويد البلدية باملعلومات والبيانات التي تطلبها خالل املوعد املُحدد من قبلها.
 -8االحتفاظ بفواتري بيع امل�شروبات الكحولية ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات من تاريخ بيعها.
 -9عدم الإعالن عن امل�شروبات الكحولية ب�أية و�سيلة كانت.
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 -10عدم رعاية �أية فعاليات متعلقة بامل�شروبات الكحولية ،ما مل يتم �أخذ املوافقة ّ
اخلطية امل�سبقة
على ذلك من ال�شرطة واجلهات املعن ّية.
 -11التعاون مع موظفي البلدية وتزويدهم بالبيانات واملعلومات املطلوبة.
 -12التعاون مع املوظفني املخت�صني بتطبيق �أحكام هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
ومتكينهم من الدخول �إلى �أماكن تخزين �أو تقدمي امل�شروبات الكحولية ،وغريها من الأماكن
التي يتم تداول امل�شروبات الكحولية فيها.
العقوبات والتدابري
املادة ()6
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أ ّي ًا من
الأفعال املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا املر�سوم بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها،
و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ
ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد يف حدها الأق�صى على ( )1.000.000مليون
درهم.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للبلدية �أو
ال�شرطة ح�سب مقت�ضى احلال ،اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري التالية بحق املُخالف
بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة:
 -1الإيقاف عن العمل ملدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة.
 -2الإغالق.
ج	-ال يحول فر�ض الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة على املن�ش�أة املخالفة ،دون
ُمطالبتها بالر�سوم امل�ستحقة عليها.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()7
مع عدم الإخالل باخت�صا�صات منت�سبي ال�شرطة ،تكون ملوظفي البلدية الذين ي�صدر بت�سميتهم
قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام
هذا املر�سوم والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول املن�ش�أة واالطالع على
ال�سجالت وامل�ستندات والك�شوف والوثائق والأنظمة املالية التقنية املوجودة لديها وحترير حما�ضر
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التدقيق وال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()8
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا املر�سوم حل�ساب اخلزانة العامة
حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()9
ُي�صدر ُك ٌل من القائد العام واملدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ُك ٌل يف جمال
اخت�صا�صه.
الإلغاءات
املادة ()10
ُيلغى قرار جمل�س بلدية دبي رقم ( )56ل�سنة  1965املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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اجلدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم الت�صاريح
م

الر�سم (بالدرهم)

نوع الت�صريح

� ١إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ا�سترياد امل�شروبات الكحولية

500.000

للمن�ش�أة.
� ٢إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �إعادة ت�صدير امل�شروبات

250.000

الكحولية للمن�ش�أة.
� ٣إ�صدار �أو جتديد ت�صريح البيع �أو التزويد بامل�شروبات

250.000

الكحولية (خمزن /م�ستودع /م�صنع /متجر).
( )5جنوم150.000 :
( )4جنوم100.000 :
� ٤إ�صدار �أو جتديد ت�صريح للفنادق واملنتجعات وما يف حكمها
بتقدمي امل�شروبات الكحولية.

( )3جنوم70.000 :
�أقل من ( )3جنوم45.000 :
املن�ش�آت الفندقية من غري املنتجعات
والنزل وما يف حكمها40.000 :

� ٥إ�صدار �أو جتديد ت�صريح للنوادي �أو املطاعم بتقدمي

25.000

امل�شروبات الكحولية.
� ٦إ�صدار �أو جتديد ت�صريح ح�صول الأفراد على امل�شروبات

250

الكحولية.
 ٧ت�صريح �إعادة ت�صدير امل�شروبات الكحولية ملرة واحدة.
 8ت�صريح تقدمي امل�شروبات الكحولية يف احلفالت.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اجلدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

 ١ا�سترياد �أو �إعادة ت�صدير امل�شروبات الكحولية بدون

500.000

ت�صريح.
 ٢تزويد الغري بامل�شروبات الكحولية بدون ت�صريح.

100.000

 ٣بيع وتقدمي امل�شروبات الكحولية للغري بدون ت�صريح.

500.000

 ٤احل�صول على امل�شروبات الكحولية بدون ت�صريح.

50.000

 ٥التزود بامل�شروبات الكحولية من غري املن�ش�آت املُ�ص ّرح لها

100.000

بذلك.
 ٦عدم �سداد الر�سم املقرر على مبيعات املن�ش�أة من امل�شروبات  %10من مقدار الر�سم غري امل�سدد عن
كل �شهر ت�أخري.

الكحولية يف املوعد املحدد.
 ٧عدم فتح ال�سجالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذا

100.000

املر�سوم� ،أو عدم ت�ضمينها البيانات املطلوبة.
 8عدم تقدمي البيانات �أو ال�سجالت �أو امليزانيات �أو املعلومات

50.000

املطلوبة من قبل البلدية خالل املهلة املحددة.
 ٩تقدمي بيانات �أو �سجالت �أو ك�شوف غري �صحيحة �أو غري

100.000

كاملة �أو مزورة.
 ١٠عدم اتباع الأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها يف م�سك

50.000

ال�سجالت املحا�سبية� ،أو عدم ا�ستخدام الأنظمة املالية
التقنية املحددة من قبل البلدية.
 ١١عدم اعتماد احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية من

50.000

مدقق ح�سابات ُم ّ
رخ�ص له بالعمل يف الإمارة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 ١٢عدم االحتفاظ بفواتري بيع امل�شروبات الكحولية ملدة ال تقل

50.000

عن ثالث �سنوات من تاريخ بيعها.
 ١٣عرقلة عمل موظفي ومفت�شي البلدية املخت�صني.

20.000

 ١٤الإعالن عن امل�شروبات الكحولية ب�أية و�سيلة كانت� ،أو رعاية

20.000

فعاليات متعلقة بها.
 ١٥التهرب من �سداد ر�سم البلدية ب�أية �صورة من ال�صور.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

49

 %10من مقدار الر�سم غري امل�سدد.

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 49

مر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2016
بتعيني
نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2011بتعيني قا�ضي يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2013بتعيني نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1
ُيعينّ القا�ضي /ديفيد �ستيل ،نائب ًا لرئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي ،بد ًال من القا�ضي/

جون مورايت�شادويك.

ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  20يناير  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )3ل�سنة 2016
بتعيني وا�ستبدال
ع�ضو يف جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2013ب�ش�أن �إن�شاء مركز دبي لتطوير االقت�صاد
الإ�سالمي،
وعلى املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي،
نر�سم ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد /ماجد �سيف الغرير ،ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة مركز دبي لتطوير االقت�صاد الإ�سالمي،
املُ�ش ّكل مبوجب املر�سوم رقم ( )42ل�سنة  2013املُ�شار �إليه ،بد ًال من ال�سيد/عبدالرحمن �سيف
الغرير ،على �أن تنتهي ع�ضوية الع�ضو املُعينّ مبوجب هذا املر�سوم بانتهاء مدة والية جمل�س الإدارة
احلايل.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  7مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )4ل�سنة 2016
بتعيني وا�ستبدال
ع�ضو يف اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو الدويل 2020
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )49ل�سنة  2013بت�شكيل اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو الدويل
،2020
نر�سم ما يلي:

التعيني واال�ستبدال
املادة ()1
ُيعينّ معايل الدكتور� /سلطان �أحمد اجلابر ،ع�ضو ًايف اللجنة التح�ضريية ملعر�ض �إك�سبو
الدويل ،2020بد ًال من ال�سيد /خالد غامن الغيث.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من � 15سبتمرب  ،2014و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2016
ب�ش�أن
جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
__________

نحن

حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

رئي�س ال�شرطة والأمن العام

بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2013بتعيني نائب لرئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2008بت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل اللجنة و�إ�صدار الئحتها الداخلية
املادة ()1
ُيك ّلف معايل الفريق� /ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي،
بت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية ،و�إ�صدار الالئحة الداخلية املُ ّ
نظمة لعملها.
الإلغاءات
املادة ()2
ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي
ُيلغى القرار رقم ( )4ل�سنة  2008املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي
ٍ
يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يناير 2016م ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
رئي�س ال�شرطة والأمن العام
�صدر يف دبي بتاريخ  7م ـ ـ ـ ـ ــار�س 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم الطرق يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2015ب�ش�أن الت�صرف يف املركبات املحجوزة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2015ب�ش�أن حجز املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن ت�صاريح ا�ستخدام املواقف اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )92ل�سنة  1995ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام املواقف العامة يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )7ل�سنة  2000ب�ش�أن تنظيم �أحكام اال�شرتاك واحلجز يف املواقف العامة
وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )9ل�سنة  2000ب�ش�أن حظر عر�ض ال�سيارات لأغرا�ض البيع �أو الت�أجري يف

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

55

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 55

املواقف العامة يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  2004ب�ش�أن ا�ستغالل الأرا�ضي اخلا�صة كمواقف للمركبات يف
�إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
وعلى الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها لدى بلدية دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
املدير العام  :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
 :م�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
اجلهة احلكومية  :الوزارات ،الدوائر احلكومية ،الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،املجال�س احلكومية
وال�سلطات ،و�أي جهة حكومية تابعة للحكومة االحتادية �أو حكومة دبي.
� :أي و�سيلة ت�سري على الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
املركبة
املوقف العام  :املكان الذي ُت�شرف عليه الهيئة ،املُخ�ص�ص وفق ًا للت�شريعات التخطيطية
والبنائية لوقوف املركبات يف الإمارة� ،سوا ًء كان بر�سم �أو بدون ر�سم ،وي�شمل
املواقف اجلانبية يف حرم الطريق ،ومواقف ال�ساحات ،ومواقف املباين متعددة
الطوابق.
املوقف اخلا�ص	  :املكان الذي يجوز ا�ستعماله وفق ًا للت�شريعات التخطيطية والبنائية كموقف
خا�ص للمركبات ،الذي ُت�ص ِّرح امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذا القرار لأي �شخ�ص �أو
جهة با�ستغالله على هذا النحو �سوا ًء ب�أجر �أو بدون �أجر.
ر�سم الوقوف  :الر�سم املفرو�ض على وقوف املركبة يف املوقف العام ملدة حمددة من الزمن،
وفق ًا لأحكام هذا القرار.
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ر�سم احلجز
الت�صريح
ال�شخ�ص	

 :الر�سم املفرو�ض على تخ�صي�ص املوقف العام ملدة حمددة من الزمن ،وفق ًا
لأحكام هذا القرار.
� :أي من الت�صاريح ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.

نطاق التطبيق
املادة ()2
�أُ -تطبق �أحكام هذا القرار على املواقف العامة واملواقف اخلا�صة وعلى م�ستخدمي هذه املواقف
يف الإمارة.
بُ -ت�ستثنى من �أحكام هذا القرار ،مركبات الإ�سعاف وال�شرطة والدفاع املدين والقوات امل�سلحة
واملركبات املخ�ص�صة للمعاقني و�أي مركبات �أخرى حتددها الهيئة� ،شريطة �أن تكون هذه
املركبات مميزة بعالمة وا�ضحة تدل على تبعيتها لهذه اجلهات� ،أو �إبراز ما ُيثبت هذه
التبع ّية.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()3
لغايات هذا القرار ،تتولى امل�ؤ�س�سة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ت�صميم و�إن�شاء و�إدارة املواقف العامة ،والإ�شراف عليها.
 -2الت�صريح للأ�شخا�ص با�ستغالل و�إدارة املواقف العامة مبوجب عقد ا�ستثمار.
 -3الت�صريح للأ�شخا�ص ب�إن�شاء و�إدارة املواقف اخلا�صة ،والإ�شراف عليها.
 -4الت�صريح للأ�شخا�ص ب�إزالة جزء من املوقف العام ب�شكل دائم �أو م�ؤقت� ،أو نقل الأجهزة
واللوحات اخلا�صة باملوقف العام ،مبا يف ذلك جهاز حت�صيل ر�سم الوقوف.
 -5الت�صريح للأ�شخا�ص باال�شرتاك يف املواقف العامة وحجزها و�إلغاء هذه الت�صاريح.
 -6الت�صريح للأ�شخا�ص ب�إن�شاء مظلة ملوقف عام حمجوز.
 -7الت�صريح لأي �شخ�ص با�ستخدام �أي من مك ّونات نظام املواقف العامة ،وفق ًا لل�شروط
والإجراءات التي يعتمدها املدير العام يف هذا ال�ش�أن.
 -8حتديد املواقف العامة املخ�ص�صة ملركبات الإ�سعاف والدفاع املدين وال�شرطة واملوا�صالت
العامة ومركبات الأجرة واملعاقني ،وغريها من املركبات العائدة لأي فئة �أخرى.
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 -9حتديد و�سائل دفع ر�سم الوقوف.
 -10تلقي ال�شكاوى املقدمة بحق اجلهات املُ�ص ّرح لها وفق ًا لأحكام هذا القرار ،والتحقيق فيها،
واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها.
�	-11إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة باال�شرتاكات والت�صاريح ال�صادرة عنها ،و�أ�سماء �أ�صحابها
وعناوينهم ،و�أي بيانات �أخرى ترى الهيئة �أهميتها.
�	-12أي مهام �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
فئات املواقف العامة
املادة ()4
ق�سم املواقف العامة �إلى الفئتني التاليتني:
�أُ -ت ّ
 -1الفئة الأولى :وت�شمل املواقف العامة الواقعة �ضمن املناطق املحددة باخلريطة املُلحقة
بهذا القرار.
 -2الفئة الثانية :وت�شمل املواقف العامة يف الإمارة من غري املناطق املحددة باخلريطة
املُ�شار �إليها يف البند ( )1من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ب -يجوز للمدير العام ،وبعد التن�سيق مع املجل�س التنفيذي ودائرة املالية ،ووفق ًا للمعايري التي
يتم اعتمادها يف هذا ال�ش�أن تعديل تبع ّية � ٍّأي من املواقف العامة ل ٍّأي من الفئتني املُ�شار �إليهما
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وتعديل اخلريطة املُلحقة بهذا القرار �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
ر�سم الوقوف
املادة ()5
ُي�ستوفى نظري وقوف املركبة يف املوقف العام ،ر�سم ُي�س ّمى «ر�سم الوقوف» ،يتحدد مقداره ،تبع ًا
لفئة املوقف العام ونوع املوقف وعدد �ساعات الوقوف ،ووفق ًا ملا هو مبينّ يف اجلدولني ( )1و()2
املُلحقني بهذا القرار.
�أوقات ا�ستحقاق ر�سم الوقوف
املادة ()6
�أُ -ي�ستحق ر�سم الوقوف يف املواقف اجلانبية ومواقف ال�ساحات ومواقف املباين املُتعدِّ دة
الطوابق وفق ًا للأوقات التالية:
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 -1املواقف اجلانبية ومواقف ال�ساحات� )14( :أربع ع�شرة �ساعة ،ابتدا ًء من ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا ولغاية ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء ،طوال �أيام الأ�سبوع ما عدا �أيام اجلمع
والعطالت الر�سمية.
 -2مواقف املباين متعددة الطوابق� )24( :أربع وع�شرون �ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
ب -يكون احلد الأق�صى ال�ستخدام املواقف العامة على النحو التايل:
� )4( - 1أربع �ساعات مت�صلة بالن�سبة للمواقف اجلانبية.
� )24( - 2أربع وع�شرون �ساعة مت�صلة بالن�سبة ملواقف ال�ساحات.
 )30( - 3ثالثون يوم ًا مت�صلة بالن�سبة ملواقف املباين متعددة الطوابق.
ج -يجوز للمدير العام ،تعديل �أوقات ا�ستحقاق ر�سم الوقوف �أو تخفي�ضه �أو عدم �إخ�ضاع بع�ض
الأ�شخا�ص �أو الأماكن �أو الأوقات لر�سم الوقوف ،لأ�سباب دينية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو
وطنية �أو لأي �أ�سباب �أخرى ،بالتن�سيق مع دائرة املالية ووفق ًا للمعايري التي يتم اعتمادها يف
هذا ال�ش�أن.

�أ-
ب-
ج-
د-

اال�شرتاك باملواقف العامة
املادة ()7
تقوم امل�ؤ�س�سة بتطبيق نظام اال�شرتاك ال�شهري �أو ال�سنوي ال�ستخدام املواقف العامة ،ويتم
حتديد �أنواع و�شروط و�إجراءات هذا اال�شرتاك بقرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير العام.
يتحدد مقدار ر�سم اال�شرتاك ال�شهري �أو ال�سنوي ال�ستخدام املواقف العامة تبع ًا لنوع املوقف
العام ،ووفق ًا ملا هو مبينّ يف اجلدول رقم ( )3املُلحق بهذا القرار.
ُت�س ِّلم امل�ؤ�س�سة للم�شرتك باملوقف العام بطاقة ا�شرتاك وفق ًا لنوع اال�شرتاك ومدته ،ويجوز
للم�ؤ�س�سة اال�ستعا�ضة عن هذه البطاقة ب�أي و�سيلة �أخرى تراها منا�سبة.
يجوز للم�ؤ�س�سة وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها ،منح طلبة امل�ؤ�س�سات التعليمية
ا�شرتاك يف املواقف العامة املحيطة بامل�ؤ�س�سة التعليمية ،نظري الر�سم املقرر يف اجلدول رقم
( )3املُلحق بهذا القرار.

ت�صريح الوقوف املجاين يف املواقف العامة
املادة ()8
�أ -يجوز للهيئة �أن متنح ت�صريح وقوف جماين يف املواقف العامة ،ب�شكل دائم �أو م�ؤقت ،للفئات
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التالية:
 -1اجلهات احلكومية.
 -2مراكز ت�أهيل املعاقني.
 -3كبار ال�سن من مواطني الدولة ،ممن جتاوزت �أعمارهم (� )60ستني �سنة.
 -4املر�ضى الذين يعانون �أمرا�ض ًا مزمنة ويراجعون امل�ست�شفيات ب�صورة دورية.
 -5قاطنو الوحدات ال�سكنية من مواطني الدولة ومواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية بالن�سبة للمواقف املوجودة �أمام م�ساكنهم.
�	-6أي فئة �أخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن
بالتن�سيق مع دائرة املالية.
ب	-تحُ ّدد �شروط و�إجراءات �إ�صدار ت�صريح الوقوف املجاين يف املواقف العامة للفئات املحددة
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومدته وجتديده ومواقع و�ساعات ا�ستخدامه وعدد الت�صاريح
امل�سموح بها لكل فئة وكافة الأحكام اخلا�صة به ،مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير
العام.
حجز املوقف العام بر�سم
املادة ()9
�أ -يجوز للم�ؤ�س�سة حجز املوقف العام مقابل ر�سم ُي�س ّمى «ر�سم احلجز» ،لأي من اجلهات
التالية:
 -1الفنادق.
 -2البنوك.
 -3امل�ست�شفيات.
� -4شركات املقاوالت.
�	-5أي جهة �أخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن
بالتن�سيق مع دائرة املالية.
ب	-تحُ ّدد �شروط و�إجراءات حجز املواقف العامة للجهات املحددة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ومدة احلجز وجتديده وكافة الأحكام اخلا�صة به ،مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن
املدير العام.
جُ -يح ّدد مقدار ر�سم احلجز وفق ًا ملا هو مبينّ يف اجلدول رقم ( )4املُلحق بهذا القرار.
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د -تتحمل اجلهة التي مت حجز املوقف العام ل�صاحلها ،تكلفة جتهيز املوقف م�ضاف ًا �إليها ما
ن�سبته ( )%25من هذه التكلفة كم�صاريف �إدارية ،ويكون تقدير امل�ؤ�س�سة لهذه امل�صاريف
نهائي ًا.
هـ -يجوز للم�ؤ�س�سة �إلغاء حجز املوقف العام املقرر مبوجب �أحكام هذه املادة يف الأحوال التي
ت�ستدعي ذلك ،على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار اجلهة التي مت احلجز ل�صاحلها بذلك قبل
( )30ثالثني يوم ًا على الأقل ،بالإ�ضافة �إلى توفري موقف بديل للجهة التي مت احلجز
ل�صاحلها �إن �أمكن ذلك� ،أو رد جزء من الر�سم ُيعادل مدة احلجز املتبقية.
حجز املوقف العام بدون ر�سم
املادة ()10
�أ -يجوز للم�ؤ�س�سة �أن حتجز املوقف العام بدون ر�سم لأي من اجلهات والفئات التالية:
 -1اجلهات احلكومية.
�	-2أئمة امل�ساجد.
 -3امل�ساكن اململوكة للمواطنني.
�	-4أي جهة �أو فئة �أخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا
ال�ش�أن بالتن�سيق مع دائرة املالية.
ب	-تحُ ّدد �شروط و�إجراءات حجز املوقف العام للجهات والفئات املحددة يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،ومدته وكيفية جتديده ،وعدد املواقف امل�سموح بها لكل جهة �أو فئة ،وكافة الأحكام
اخلا�صة به ،مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير العام.
ج -يجوز حتميل اجلهات والفئات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة والتي مت حجز
املوقف العام ل�صاحلها ،تكلفة جتهيز املوقف م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ( )%25من هذه التكلفة
كم�صاريف �إدارية.
د -يجوز للم�ؤ�س�سة �إلغاء حجز املوقف العام املقرر مبوجب �أحكام هذه املادة يف الأحوال التي
ت�ستدعي ذلك.
مظلة املوقف العام
املادة ()11
يجوز لأي جهة مت حجز املوقف العام ل�صاحلها وفق ًا لأحكام املادتني ( )9و( )10من هذا القرار،
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التقدم �إلى امل�ؤ�س�سة بطلب املوافقة على �إن�شاء مظلة لهذا املوقف على نفقتها ،ويتم منح هذه
املوافقة بالتن�سيق مع بلدية دبي ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار
من املدير العام.
نقل و�إزالة الأجهزة واللوحات
املادة ()12
�أ	-ال يجوز لأي �شخ�ص نقل الأجهزة واللوحات اخلا�صة باملواقف العامة املثبتة يف مكانها �إلى
مكان �آخر �أو �إزالتها� ،إال من خالل امل�ؤ�س�سة وبعد احل�صول على موافقتها ،ويتم �إ�صدار هذه
املوافقة وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
ب -ت�ستويف امل�ؤ�س�سة نظري نقل �أو �إزالة جهاز حت�صيل ر�سم الوقوف �أو �أي من لوحات املوقف
العام ،الر�سوم املب ّينة يف اجلدول رقم ( )5املُلحق بهذا القرار ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمني نقدي
م�سرتد مقداره ( )10.000ع�شرة �آالف درهم عن كل جهاز تتم املوافقة على نقله �أو �إزالته،
وذلك ل�ضمان �إعادة تركيبه.
ج -يتحمل ال�شخ�ص الذي متت املوافقة على طلبه بنقل �أو �إزالة الأجهزة واللوحات اخلا�صة
باملواقف العامة ،تكاليف النقل �أو الإزالة و�إعادة الرتكيب ،م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ( )%25من
هذه التكاليف كم�صاريف �إدارية ،ويكون تقدير امل�ؤ�س�سة لهذه التكاليف نهائي ًا.
�إلغاء املوقف العام
املادة ()13
�أ -لكل ذي م�صلحة ،التقدم �إلى امل�ؤ�س�سة بطلب �إلغاء املوقف العام ،وتتولى امل�ؤ�س�سة درا�سة هذا
الطلب والبت فيه ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
املدير العام ،ومبا يتفق مع الت�شريعات التخطيطية والبنائية.
ب	-ال يتم ا�ستيفاء الر�سم املقرر مبوجب هذا القرار لإلغاء املوقف العام �إذا كان �سيتم تخ�صي�صه
كمدخل �أو خمرج ملبنى �أو �أر�ض جماورة.
ج -يجوز للم�ؤ�س�سة �إعادة ت�شغيل املوقف العام الذي �سبق �إلغا�ؤه يف حال زوال �أ�سباب الإلغاء ،على
�أن يتم �إخطار اجلهة التي تقرر الإلغاء ل�صاحلها بذلك قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل
من التاريخ املُق ّرر لإعادة ت�شغيل املوقف العام ،بالإ�ضافة �إلى رد جزء من الر�سم يعادل املدة
املتبقية من ال�سنة التي مت فيها الإلغاء ،ما مل يكن �إعادة ت�شغيل املوقف العام قد مت بنا ًء على
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طلب تلك اجلهة �أو نتيجة �إخاللها ب�أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
�إذن �إ�شغال املوقف العام
املادة ()14
لكل ذي م�صلحة التقدم �إلى امل�ؤ�س�سة بطلب احل�صول على �إذن �إ�شغال املوقف العام ،ويتم �إ�صدار
هذا الإذن وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام ،ومبا
يتفق مع الت�شريعات التخطيطية والبنائية.
ت�صريح �إن�شاء و�إدارة املواقف اخلا�صة
املادة ()15
�أ -يتم الت�صريح ب�إن�شاء و�إدارة املواقف اخلا�صة وفق ًا لل�شروط التالية:
 -1احل�صول على موافقة بلدية دبي على ا�ستخدام الأر�ض الف�ضاء كموقف خا�ص
للمركبات.
 -2وجود رخ�صة جتارية مبمار�سة ن�شاط �إدارة املواقف اخلا�صة.
 -3تزويد امل�ؤ�س�سة بامل�ستندات والبيانات التي حتددها.
 -4االلتزام باملوا�صفات الفنية التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
� -5سداد الر�سم املقرر على حجز املوقف العام �أو �إلغائه �إذا ترتب على �إ�صدار ت�صريح
�إن�شاء و�إدارة املوقف اخلا�ص حجز �أو �إلغاء املوقف العام.
� -6سداد �أي تكلفة تتحملها امل�ؤ�س�سة لتهيئة املوقف اخلا�ص ،م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ()%25
من هذه التكلفة كم�صاريف �إدارية ،ويكون تقدير امل�ؤ�س�سة لهذه التكلفة نهائي ًا.
�	-7إيداع ت�أمني نقدي ل�صالح امل�ؤ�س�سة مقداره ( )10.000ع�شرة �آالف درهم.
�	-8أي �شروط �أخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
�صدر امل�ؤ�س�سة ت�صريح �إن�شاء و�إدارة املوقف اخلا�ص بعد ا�ستيفاء مقدم الطلب لل�شروط،
بُ -ت ِ
وا�ستكماله للإجراءات التي حتددها.
ج -للهيئة وفق ًا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة ،ومراعا ًة لأنظمة التخطيط وال�سالمة املرورية� ،إلغاء
ت�صريح �إن�شاء و�إدارة املوقف اخلا�ص ،دون �أن تتحمل �أي م�س�ؤولية �أو تبعة قانونية جراء ذلك،
على �أن يتم �إخطار �صاحب الت�صريح بذلك قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من التاريخ
املُق ّرر لإلغاء ت�صريح �إن�شاء و�إدارة املوقف اخلا�ص وذلك يف الأحوال العادية ،و( )5خم�سة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

63

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 63

�أيام على الأقل يف الأحوال امل�ستعجلة ،و�أن ُير ّد من الر�سم ما يعادل املدة املتبقية للت�صريح.
عر�ض املركبات للبيع �أو الت�أجري يف املوقف العام
املادة ()16
�أُ -يحظر ا�ستخدام املواقف العامة لعر�ض املركبات بغر�ض بيعها �أو ت�أجريها.
ب -ا�ستثنا ًء من حكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للم�ؤ�س�سة الت�صريح لأي �شخ�ص بعر�ض
املركبات بغر�ض البيع �أو الت�أجري يف املواقف العامة� ،شريطة ما يلي:
�	-1أن يكون العر�ض من خالل من�ش�أة مرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية ملمار�سة
ن�شاط بيع املركبات �أو ت�أجريها.
�	-2أن يتم العر�ض يف املنطقة املحيطة باملن�ش�أة.
�	-3أن ال يزيد عدد املواقف العامة امل�ستخدمة للعر�ض على ثالث مواقف مدفوعة الر�سم.
�	-4أن تكون املركبات املعرو�ضة مملوكة للمن�ش�أة.
�	-5أن ال يخل العر�ض بالت�شريعات التخطيطية والبنائية املتعلقة بتحديد ا�ستعماالت
الأرا�ضي.
�	-6أي �شروط �أخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف املواقف العامة
املادة ()17
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة �أي ن�شاط اقت�صادي يف املواقف العامة ،دون احل�صول على
ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة ورخ�صة جتارية �صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية.
ب -ي�ستوفى نظري �إ�صدار ت�صريح مزاولة الن�شاط االقت�صادي يف املواقف العامة ،الر�سم املقرر
يف اجلدول رقم ( )5املُلحق بهذا القرار ،بالإ�ضافة �إلى مقابل مايل نظري ا�ستغالل هذه
املواقف ،ويراعى يف حتديد هذا املقابل حجم الن�شاط ونوعه ومكان مزاولته وما �إذا ترتب
عليه حجز املوقف العام من عدمه وغريها من االعتبارات الأخرى التي يحددها املدير العام.
جُ -يحدد املدير العام الأن�شطة االقت�صادية التي يجوز مزاولتها يف املواقف العامة ،وال�شروط
والقواعد والإجراءات الالزمة لإ�صدار وجتديد ت�صريح مزاولة هذه الأن�شطة ومدة هذا
الت�صريح واملقابل املادي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

64

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 64

تعهيد �إن�شاء و�إدارة املواقف العامة
املادة ()18
يجوز للهيئة �أن تعهد �إلى �أي �شخ�ص م�س�ؤولية �إن�شاء �أو �إدارة املواقف العامة ،مبوجب عقد يتم
�إبرامه وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارةُ ،يح ّدد مبوجبه ُم ّدته وحقوق والتزامات طرفيه.
�إن�شاء و�إدارة املواقف العائدة للغري
املادة ()19
يجوز للهيئة �إدارة مواقف تابعة جلهات عامة �أو خا�صة مبا فيها ال�سلطات امل�شرفة على مناطق
التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة ،وتطبيق �أحكام هذا القرار عليها ب�شكل كلي �أو جزئي ،وذلك
مبوجب عقد تربمه مع تلك اجلهات ،تحُ دد فيه مدة العقد وحقوق والتزامات طرفيه.
الر�سوم
املادة ()20
ت�ستويف الهيئة نظري الوقوف يف املواقف بفئتيها الأولى والثانية ،واال�شرتاك باملواقف العامة ،وحجز
املواقف العامة ،وكذلك نظري �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات ،الر�سوم املُب ّينة يف اجلداول
( )4( ،)3( ،)2( ،)1و( ،)5املُلحقة بهذا القرار.
العقوبات الإدارية
املادة ()21
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أ ّي ًا من
املخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلداول ( )8( ،)7( ،)6و( )9املُلحقة بهذا القرار ،بالغرامة
املُب ّينة �إزاء كل منها.
ب	-ال يجوز فر�ض الغرامة املُب ّينة يف اجلدولني ( )6و( )7املُلحقني بهذا القرار ،مرة �أخرى على
ال�شخ�ص املخالف ،يف حال ا�ستمرار ارتكابه للمخالفة ذاتها التي �سبق فر�ض الغرامة عليها،
مي�ض يوم واحد على حترير املخالفة ال�سابقة بحقه.
ما مل ِ
جُ -يفر�ض على ال�شخ�ص الذي يتكرر ارتكابه للمخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدولني ()8
و( )9املُلحقني بهذا القرار الغرامة املحددة �إزاء كل منها يف حال معاودة ارتكاب املخالفة
ذاتها خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،وال يجوز فر�ض هذه الغرامة مرة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

65

العدد ( - )397ال�سنة ( 19 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  28مار�س 201٦م

Issue 397 Pages.indd 65

مي�ض �أ�سبوع واحد على حترير املخالفة
�أخرى يف حال ا�ستمرار ارتكاب املخالفة الأولى ،ما مل ِ
ال�سابقة.
د -بالإ�ضافة الى عقوبة الغرامة املقررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للمدير العام
�أو من ُيف ّو�ضه �أن يتخذ بحق املخالف ،الذي يتكرر ارتكابه للمخالفة �أكرث من مرة �أو يرف�ض
�إزالة �أ�سبابها خالل املهلة التي حتددها الهيئة ،واحد �أو �أكرث من التدابري التالية:
 -1قفل املركبة.
 -2حجز املركبة املخالفة.
�	-3إلغاء الت�صريح ال�صادر له وفق ًا لأحكام هذا القرار.
�	-4إزالة مظلة املوقف العام.
هـ	-ال يحول فر�ض الغرامات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،دون حتميل املُخالف �أي
نفقات �أو تكاليف تتحملها امل�ؤ�س�سة نظري �إ�صالح الأ�ضرار التي قد تلحق باملوقف العام.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()22
تكون ملوظفي الهيئة وموظفي امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات التي تتعاقد معها الهيئة لإدارة املوقف العام،
الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �أو من ُيف ّو�ضه� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون
لهم يف �سبيل ذلك القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش وحترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة وا�ستخدام
التقنيات املعتمدة لدى الهيئة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()23
يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلم خطي ًا �إلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املتخذة
بحقه مبوجب هذا القرار ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري
املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة
ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذا الغر�ض ،ويكون القرار ال�صادر عنها ب�ش�أن هذا التظلم نهائي ًا.
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�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()24
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة
حلكومة دبي.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()25
يكون للهيئة يف �سبيل تطبيق �أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،اال�ستعانة باجلهات
احلكومية ،وعلى هذه اجلهات تقدمي العون وامل�ساعدة متى ُط ِلب منها ذلك.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()26
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سمية
حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()27

�أُ -يلغى مبوجب هذا القرار ما يلي:
 -1النظام رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن ت�صاريح ا�ستخدام املواقف اخلا�صة يف �إمارة دبي.
 -2الأمر املحلي رقم ( )92ل�سنة  1995ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام املواقف العامة يف �إمارة
دبي وتعديالته.
 -3الأمر املحلي رقم ( )7ل�سنة  2000ب�ش�أن تنظيم �أحكام اال�شرتاك واحلجز يف املواقف
العامة وتعديالته.
 -4الأمر املحلي رقم ( )9ل�سنة  2000ب�ش�أن حظر عر�ض ال�سيارات لأغرا�ض البيع �أو
الت�أجري يف املواقف العامة يف �إمارة دبي وتعديالته.
 -5الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  2004ب�ش�أن ا�ستغالل الأرا�ضي اخلا�صة كمواقف للمركبات
يف �إمارة دبي.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()28
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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خريطة بتحديد املناطق اخلا�صة مبواقف الفئة الأولى والفئة الثانية
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جدول رقم ()1
بتحديد ر�سم الوقوف يف مواقف الفئة الأولى
املواقف اجلانبية
مدة الوقوف

الر�سم
(بالدرهم)

مواقف ال�ساحات
مدة الوقوف

الر�سم
(بالدرهم)

ن�صف �ساعة

2

�ساعة

3

�ساعة

4

�ساعتان

6

�ساعتان

8

ثالث �ساعات

9

ثالث �ساعات

12

�أربع �ساعات

12

�أربع �ساعات

16

خم�س �ساعات

15

�أربع وع�شرين

20

مواقف املباين متعددة
الطوابق
مدة الوقوف

لكل �ساعة

الر�سم
(بالدرهم)

5

�ساعة
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جدول رقم ()2
بتحديد ر�سم الوقوف يف مواقف الفئة الثانية
املواقف اجلانبية
مدة الوقوف

الر�سم
(بالدرهم)

مواقف ال�ساحات
مدة الوقوف

الر�سم
(بالدرهم)

�ساعة

2

�ساعة

٢

�ساعتان

٥

�ساعتان

٤

ثالث �ساعات

8

ثالث �ساعات

٥

�أربع �ساعات

١١

�أربع �ساعات

٧

�أربع وع�شرين

١٠

مواقف املباين متعددة
الطوابق
مدة الوقوف

لكل �ساعة

الر�سم
(بالدرهم)

5

�ساعة
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جدول رقم ()3
بتحديد ر�سوم اال�شرتاك باملواقف العامة
م

نوع اال�شرتاك

ر�سم اال�شرتاك (بالدرهم)
لكل � 3أ�شهر

لكل � 6أ�شهر

لكل �سنة

١

املواقف اجلانبية

1400

2500

4500

٢

مواقف ال�ساحات

700

1300

2400

٣

مواقف املباين متعددة الطوابق

2000

4000

8000

٤

مواقف الطلبة

300

-

-

جدول رقم ()4
بتحديد ر�سوم حجز املواقف العامة
م

نوع احلجز

١

املواقف اجلانبية �أو مواقف
ال�ساحات

٢

مواقف املباين متعددة الطوابق

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/24/16 2:05 PM

ر�سم احلجز (بالدرهم)
لكل يوم

لكل � 3أ�شهر

لكل � 6أ�شهر

لكل �سنة

100

2800

5000

9000

-

4000

8000

16.000
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جدول رقم ()5
بتحديد ر�سوم الت�صاريح واخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
م

الر�سم (بالدرهم)

البيان

� ١إ�صدار �إذن �إ�شغال.

200

� ٢إ�صدار بدل فاقد �أو تالف لت�صريح �أو �إذن �أو بطاقة م�شرتك باملواقف العامة.

100

 ٣طلب نقل �أو �إزالة جهاز حت�صيل ر�سم الوقوف.

200

 ٤طلب نقل �أو �إزالة لوحة من اللوحات اخلا�صة باملوقف العام.

100

� ٥إ�صدار �أو جتديد ت�صريح مزاولة �أي ن�شاط اقت�صادي يف املوقف العام.

5000
 5000درهم �سنوي ًا

 ٦طلب �إلغاء املوقف العام.

عن كل موقف
� ٧إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �إن�شاء و�إدارة املوقف اخلا�ص.

5000

� 8إ�صدار ت�صريح �إن�شاء مظلة للموقف العام املحجوز.

500
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جدول رقم ()6
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة باملواقف اجلانبية وال�ساحات
م

الغرامة (بالدرهم)

بيان املخالفة

� ١إيقاف املركبة دون �سداد ر�سم الوقوف امل�ستحق� ،أو عدم �إبراز تذكرة �سداد

150

الر�سم ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.
 ٢جتاوز احلد الأق�صى ال�ستخدام املوقف العام.

100

 ٣جتاوز احلد الأق�صى ملدة الوقوف املقررة بتذكرة �سداد الر�سم.

100

 ٤القيام ب�أي �أفعال من �ش�أنها تعطيل ا�ستخدام املواقف العامة.

200

 ٥ال�صعود باملركبة على الر�صيف �أو الوقوف عليه.

200

 ٦وقوف املركبة يف مكان ممنوع داخل املوقف العام.

200

� ٧إيقاف مركبة ال حتمل لوحات مرورية يف املوقف العام.

1000

 8الوقوف يف املواقف العامة املخ�ص�صة للمعاقني بدون ت�صريح �أو بت�صريح

1000

منتهي� ،أو عدم �إبراز الت�صريح ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.
 ٩الوقوف يف املوقف العام املحجوز للغري� ،أو عدم �إبراز ت�صريح احلجز ب�شكل

1000

ظاهر وقت حترير املخالفة.
 ١٠عر�ض املركبات للبيع �أو للت�أجري بدون ت�صريح.

1000

� ١١إن�شاء مظلة للموقف العام بدون ت�صريح.

1000

� ١٢إتالف �أو �إحلاق ال�ضرر باملوقف العام �أو �أجهزة دفع ر�سم الوقوف �أو لوحات

1000

املوقف العام �أو العبث بها.
 ١٣نقل �أو �إزالة الأجهزة واللوحات املخ�ص�صة للموقف العام دون احل�صول على

10.000

ت�صريح بذلك.
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جدول رقم ()7
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة مبواقف املباين متعددة الطوابق
م

الغرامة (بالدرهم)

بيان املخالفة

 ١فقدان التذكرة �أو البطاقة الإلكرتونية التي حتدد وقت وتاريخ ا�ستخدام

150

املوقف العام.
 ٢التهرب من �أداء ر�سم الوقوف ب�أي و�سيلة كانت.

1000

� ٣إيقاف املركبة يف غري الأماكن املحددة.

200

� ٤إيقاف املركبة يف مكان ممنوع.

200

 ٥جتاوز املركبة اخلطوط املحددة للموقف العام.
� ٦إيقاف املركبة وقوف ًا مزدوج ًا.

200
200

 ٧القيام ب�أي فعل من �ش�أنه تعطيل ا�ستخدام املوقف العام مبا يف ذلك �إيقاف

200

املركبة ب�شكل يعرقل حركة ال�سري �سواء داخل املوقف �أو عند مدخله �أو
خمرجه.
� 8إيقاف املركبة يف املوقف العام املخ�ص�ص للمعاقني بدون ت�صريح� ،أو عدم

1000

�إبراز الت�صريح ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.
� ٩إيقاف املركبة يف املوقف العام املحجوز للغري.

1000

 ١٠جتاوز احلد الأق�صى للوقت امل�سموح به للوقوف.

500

 ١١جتاوز ارتفاع املركبة احلد امل�سموح به لدخول املوقف العام.

500

 ١٢القيام ب�أي فعل من �ش�أنه تلويث املوقف العام.

200

� ١٣إتالف �أو �إحلاق ال�ضرر باملوقف العام �أو �أجهزة دفع ر�سم الوقوف �أو اللوحات

1000

اخلا�صة باملوقف العام �أو العبث بها.
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جدول رقم ()8
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة باملواقف العامة
بيان املخالفة

م

الغرامة (بالدرهم)
املخالفة الأولى

املخالفة الثانية املخالفة الثالثة ف�أكرث

 ١مبا�شرة �أي �أعمال �أو �أ�شغال يف
املوقف العام دون احل�صول على �إذن

2500

٥٠٠٠

10.000

�إ�شغال بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 ٢خمالفة �أي من �شروط الت�صريح.

1000

٢٥٠٠

٥٠٠٠

� ٣إتالف �أو �إحلاق ال�ضرر باملوقف
العام �أو العبث ب�أجهزته �أو معداته �أو

2500

٥٠٠٠

10.000

لوحاته.
 ٤عدم االحتفاظ بالت�صريح �أو �إذن
500

الإ�شغال ال�صادر من امل�ؤ�س�سة يف

1000

٢٠٠٠

املوقف العام.
 ٥نقل �أو �إزالة الأجهزة �أو اللوحات

10.000

اخلا�صة باملوقف العام بدون ت�صريح.
 ٦الت�أخر يف �إعادة تركيب الأجهزة
�أو اللوحات اخلا�صة باملوقف العام

 100درهم عن كل يوم وبحد �أق�صى 5000

عن املوعد املحدد من امل�ؤ�س�سة �أو
عدم �إخطار امل�ؤ�س�سة خطي ًا ب�إعادة
الرتكيب.
 ٧ا�ستخدام �أي �أداة �أو الفتة �أو �إ�شارة
تفيد ب�أن املوقف العام حمجوز �أو
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ممنوع الوقوف فيه وذلك على خالف
احلقيقة.
 8عدم التعاون مع مفت�شي الهيئة �أو
عرقلة عملهم.

١٠٠٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

 ٩ا�ستخدام ُم�س ّمى «مواقف دبي» �أو
�أي ُم�س ّمى �آخر �أو �صور �أو لوحات
�أو ا�ستخدام �أي من مكونات نظام
املواقف العامة يف �أي عمل جتاري

10.000

�أو تطبيق الكرتوين �أو يف �أي و�سيلة
�أخرى دون احل�صول على ت�صريح
بذلك.
 ١٠مزاولة �أي ن�شاط اقت�صادي يف املوقف

10.000

العام بدون ت�صريح.
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جدول رقم ()9
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة باملواقف اخلا�صة
بيان املخالفة

م

� ١إن�شاء و�إدارة موقف خا�ص بدون

الغرامة (بالدرهم)
املخالفة الأولى
5000

املخالفة الثانية املخالفة الثالثة ف�أكرث
7500

10.000

ت�صريح.
 ٢عدم و�ضع لوحة باال�سم التجاري

1000

2000

4000

للم�صرح له ب�إن�شاء �أو �إدارة موقف
خا�ص يف املكان الذي حتدده امل�ؤ�س�سة.
 ٣عدم تثبيت لوحة ب�سعر الوقوف يف

1000

2000

4000

حال كان الوقوف باملوقف اخلا�ص
مقابل ر�سم.
 ٤خمالفة �أي من ال�شروط الفنية

5000

7500

10.000

املعتمدة للح�صول على ت�صريح �إن�شاء
و�إدارة موقف خا�ص.
 ٥ا�ستغالل املواقف اجلانبية للطريق

2000

5000

5000

كمدخل وخمرج للموقف اخلا�ص
دون احل�صول على ت�صريح بذلك من
امل�ؤ�س�سة.
� ٦إيقاف عدد من املركبات تزيد على

1000

2500

5000

ال�سعة املقررة للموقف اخلا�ص.
 ٧ال�سماح بوقوف املركبات الثقيلة

1000

2500

5000

ب�أنواعها يف املوقف اخلا�ص.
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 ٨التجاوز على حرم الطريق �أو الأرا�ضي

5000

7500

10.000

العامة.
500

 ٩عدم �إبراز الت�صريح ب�إن�شاء و�إدارة

500

1000

املوقف اخلا�ص.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم نقل الركاب بال�سيارات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1994ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي للموا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�ش�أن �إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن �إحلاق م�ؤ�س�سة دبي للموا�صالت بهيئة الطرق واملوا�صالت،
وعلى القانون رقم ( )10ل�سنة  2007بتخويل رئي�س املجل�س التنفيذي ب�إ�صدار �أنظمة مزاولة نقل
الركاب ب�سيارات الأجرة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2015ب�ش�أن حجز املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن مزاولة ن�شاط نقل الركاب ب�سيارات الأجرة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
املدير العام  :املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين للهيئة.
 :م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف الهيئة.
امل�ؤ�س�سة
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�سيارة الأجرة  :مركبة ُمع ّدة لنقل الركاب نظري تعرفة حمددة من الهيئة.
ال�سيارة الفاخرة  :مركبة ُمع ّدة لنقل الركاب ،تتوفر فيها املعايري واال�شرتاطات التي حتددها
الهيئة ،يتم اال�ستفادة منها بوا�سطة اتفاق تحُ ّدد فيه �أجرة النقل ومدة ومكان
االنتقال.
 :نقل الركاب بوا�سطة �سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة.
الن�شاط
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة مرخ�صة يف الإمارة ملزاولة الن�شاط.
املن�ش�أة
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ستفيد من �سيارة الأجرة �أو ال�سيارة الفاخرة.
الراكب
 :الأجرة املحددة من قبل امل�ؤ�س�سة لنقل الركاب ب�سيارات الأجرة.
التعرفة
 :جهاز معتمد من الهيئة ُيث ّبت يف �سيارات الأجرة تظهر فيه التعرفة الواجب
الع ّداد
�سدادها نظري ا�ستخدام هذه ال�سيارات.
عقد االمتياز  :العقد الذي تعهد الهيئة مبوجبه للمن�ش�أة بتقدمي خدمة نقل الركاب ب�سيارات
الأجرة �أو بال�سيارات الفاخرة ،وفق ًا للأو�ضاع وال�شروط التي يتم االتفاق عليها
يف هذا ال�ش�أن.
 :كل �شخ�ص ُم�صاب بق�صور �أو اختالل كلي �أو جزئي ب�شكل م�ستمر �أو م�ؤقت يف
املعاق
قدراته اجل�سمية �أو احل�سية �أو العقلية �أو التوا�صلية �أو التعليمية �أو النف�سية �إلى
املدى الذي ُيق ِّلل من �إمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف �أمثاله من غري
املعاقني.
اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()2
تتولى امل�ؤ�س�سة القيام باملهام وال�صالحيات التالية:
 -1البت يف طلبات احل�صول على الت�صاريح امل�شمولة ب�أحكام هذا القرار.
 -2حتديد عدد ال�سيارات التي يجوز للمن�ش�أة مزاولة الن�شاط بوا�سطتها.
�	-3إبرام عقود االمتياز لتوفري خدمات نقل الركاب بوا�سطة �سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة،
وتقييم �آثارها من حيث الكفاءة والفعالية وال�سالمة واجلودة.
�	-4إعداد واعتماد املعايري الف ّنية ومعايري ال�سالمة الالزمة لت�شغيل �سيارات الأجرة وال�سيارات
الفاخرة.
 -5حتديد املتطلبات الالزمة لت�سهيل ا�ستخدام املُعاقني ل�سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة.
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 -6مراقبة مدى التزام املن�ش�أة ب�شروط الت�صاريح ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،وبنود عقود االمتياز
املربمة معها.
�	-7إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة بخدمة نقل الركاب ب�سيارات الأجرة �أو ال�سيارات الفاخرة،
و�إعداد الدرا�سات املتخ�ص�صة لتطوير وحت�سني هذه اخلدمة يف الإمارة.
 -8عقد الدورات التدريبية الالزمة لت�أهيل �سائقي �سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة.
�	-9أي مهام �أخرى تكون الزمة لتنظيم الن�شاط يف الإمارة.

�أ-

ب-
ج-
د-

الت�صاريح
املادة ()3
لغايات هذا القرار ،ت�صدر امل�ؤ�س�سة الت�صاريح التالية:
 -1ت�صريح مزاولة الن�شاط يف الإمارة.
 -2ت�صريح م�ؤقت لنقل الركاب من الإمارة �إلى الإمارات الأخرى ب�سيارات غري مرخ�صة
يف الإمارة.
 -3ت�صريح مزاولة مهنة �سائق �سيارة �أجرة.
 -4ت�صريح مزاولة مهنة �سائق �سيارة فاخرة.
 -5ت�صريح مزاولة ن�شاط توفري خدمة نقل الركاب بال�سيارات عن طريق االت�صال
والو�سائط الإلكرتونية والتطبيقات الذكية �أو �أي و�سيلة �أخرى.
تكون مدة الت�صاريح امل�شار �إليها يف البنود ( )1و( )3و( )4و( )5من الفقرة (�أ) من هذه
املادة �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
تكون مدة الت�صريح امل�شار �إليه يف البند ( )2من الفقرة (�أ) من هذه املادة �شهر ًا واحد ًا
قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
حتدد امل�ؤ�س�سة ال�شروط والإجراءات واملتطلبات والوثائق الواجب توفرها لإ�صدار الت�صاريح
امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.

عقد االمتياز
املادة ()4
�أ -يكون للهيئة تخويل �أي من�ش�أة بتقدمي خدمة النقل ب�سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة،
�سواء داخل الإمارة �أو بينها وبني الإمارات الأخرى ،مبوجب عقد امتياز يت�ضمن حقوق
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وواجبات طرفيه ،وبدل االمتياز وكيفية �سداده ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى تراها الهيئة الزمة يف
هذا ال�ش�أن ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة املالية.
بُ -يراعى عند �إبرام عقد االمتياز الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ()6
ل�سنة  1997املُ�شار �إليه ،والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،و�إتاحة املناف�سة جلميع املن�ش�آت
امل�ؤهلة لتقدمي خدمة النقل ب�سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة ،على �أن تت�صف جميع
الإجراءات املتعلقة بهذا العقد بالنزاهة وال�شفافية وعدم التمييز.
الأفعال املحظورة
املادة ()5

ُيحظر �إتيان �أي من الأفعال التالية:
 -1مزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 -2قيادة �سيارات الأجرة� ،أو ال�سيارات الفاخرة قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة،
واجتياز الدورات التدريبية املعتمدة من قبلها يف هذا ال�ش�أن.
 -3نقل الركاب ب�سيارات غري مرخ�صة يف الإمارة ملزاولة الن�شاط نظري مقابل مادي.
 -4نقل الركاب من الإمارة �إلى الإمارات الأخرى مبركبات غري مرخ�صة يف الإمارة لهذه الغاية
دون احل�صول على ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 -5تقدمي خدمة نقل الركاب بال�سيارات عن طريق االت�صال �أو الو�سائط الإلكرتونية �أو التطبيقات
الذكية �أو �أي و�سيلة �أخرى قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 -6الرتويج خلدمة نقل الركاب ب�سيارات غري مرخ�صة يف الإمارة ملزاولة الن�شاط� ،أو الإعالن
عن تقدمي هذه اخلدمة �سوا ًء باملناداة على الأ�شخا�ص �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
 -7نقل الركاب ب�سيارات الأجرة دون ت�شغيل الع ّداد املثبت فيها يف بداية كل رحلة.
 -8ت�شغيل �سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها� ،أو �إجراء �أي تغيريات يف هذا العداد بهدف
تعديل قيمة التعرفة املحددة من قبل امل�ؤ�س�سة.
 -9ت�شغيل ال�سيارات الفاخرة ك�سيارات �أجرة �أو العك�س.
 -10ت�شغيل �سيارة الأجرة �أو ال�سيارة الفاخرة دون ا�ستيفاء ال�شروط واملتطلبات املحددة من قبل
الهيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص متطلبات ال�سالمة.
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الر�سوم
املادة ()6
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار الت�صاريح ،وتقدمي اخلدمات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ()1
املُلحق بهذا القرار الر�سوم املُب ّينة �إزاء كل منها.
العقوبات الإدارية
املادة ()7
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
الأفعال املُح ّددة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء كل منها.
ب -ت�ضاعف قيمة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف حال معاودة ارتكاب
املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على
( )300.000ثالثمئة �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة اتخاذ
واحد �أو �أكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املخالف:
 -1الإيقاف عن مزاولة الن�شاط ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-2إيقاف العمل برخ�صة القيادة ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-3إيقاف العمل بت�صريح مزاولة مهنة �سائق �سيارة �أجرة �أو �سيارة فاخرة ملدة ال تزيد على
(� )6ستة �أ�شهر.
�	-4إلغاء ت�صريح مزاولة مهنة �سائق �سيارة �أجرة �أو �سيارة فاخرة.
 -5حجز ال�سيارة التي ارتكبت املخالفة بوا�سطتها ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-6إلغاء الت�صريح ،والتن�سيق مع �سلطة الرتخي�ص التجاري املخت�صة يف الإمارة لإلغاء
الرخ�صة التجارية.
د -يجوز للهيئة ،بناء على طلب خطي ُيق ّدم �إليها من ال�سائق �أو اجلهة التي �صدر قرار ب�إلغاء
الت�صريح ال�صادر لأي منهما� ،إ�صدار ت�صريح جديد بعد م�ضي �سنة واحدة من تاريخ �إلغاء
الت�صريح ال�سابق ،ويتم �إ�صدار الت�صريح اجلديد وفق ًا للإجراءات وال�ضوابط املعتمدة لدى
الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
هـ	-ال يجوز جتديد ت�صريح ال�سائق املخالف �إال بعد اجتيازه الدورات التدريبية املعتمدة لدى
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
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ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()8
تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون
لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()9
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا �إلى املدير العام من �أي قرار �أو �إجراء �أو تدبري اتخذ بحقه
مبقت�ضى هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن هذه اللجنة
ب�ش�أن التظلم نهائي ًا.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()10
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()11
ُيلغى النظام رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن مزاولة ن�شاط نقل الركاب ب�سيارات الأجرة يف �إمارة دبي،
كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()12
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()13
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ  7مار�س 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27جمادى الأولى 1437هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم �إ�صدار الت�صاريح وتقدمي اخلدمات
م

الر�سم (بالدرهم)

البيان

� ١إ�صدار �أو جتديد ت�صريح مزاولة الن�شاط يف الإمارة.

1000

� ٢إ�صدار �أو جتديد �أو تعديل ت�صريح مزاولة مهنة �سائق �سيارة �أجرة �أو �سيارة

200

فاخرة.
� ٣إ�صدار ت�صريح م�ؤقت لنقل الركاب من الإمارة �إلى الإمارات الأخرى  300درهم لكل مركبة
ب�سيارات غري مرخ�صة يف الإمارة.
�شهري ًا
� ٤إ�صدار�أو جتديد ت�صريح ملزاولة ن�شاط توفري خدمة نقل الركاب عن طريق

500

االت�صال �أو الو�سائط الإلكرتونية �أو التطبيقات الذكية �أو �أي و�سيلة �أخرى.
� ٥إ�صدار �صورة طبق الأ�صل عن �أي م�ستند �أو وثيقة تتعلق بتنفيذ �أحكام هذا

100

القرار.
� ٦إ�صدار �شهادة براءة ذمة.

100

� ٧إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر.

100

� 8إ�صدار �أي م�ستند �أو وثيقة بدل فاقد �أو تالف.

200

 ٩حتديد موعد فح�ص ل�سائقي �سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة.

100

 ١٠تقييم �سيارة م�ستعملة لغايات اعتبارها �سيارة فاخرة.

1500
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جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

 ١مزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة.

50.000

 ٢ت�شغيل �سيارة الأجرة� ،أو ال�سيارة الفاخرة ،قبل احل�صول على ت�صريح بذلك

20.000

من امل�ؤ�س�سة.
 ٣ال�سماح بت�شغيل �سيارة الأجرة� ،أو ال�سيارة الفاخرة ،من قبل �أ�شخا�ص غري

20.000

م�ص ّرح لهم بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 ٤خمالفة �شروط الت�صريح ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة من قبل املن�ش�أة.

5000

 ٥خمالفة �شروط الت�صريح ال�صادر عن امل�ؤ�س�سة من قبل �سائق �سيارة الأجرة

2000

�أو ال�سيارة الفاخرة.
 ٦نقل الركاب مبركبات غري مرخ�صة يف الإمارة ملزاولة الن�شاط نظري مقابل

20.000

مادي.
 ٧نقل الركاب من الإمارة �إلى الإمارات الأخرى ب�سيارات غري مرخ�صة يف

20.000

الإمارة ملزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�صول على ت�صريح بذلك من
امل�ؤ�س�سة.
 8الرتويج خلدمة نقل الركاب ب�سيارات غري مرخ�صة يف الإمارة ملزاولة

5000

الن�شاط� ،أو الإعالن عن تقدمي هذه اخلدمة �سوا ًء باملناداة على الأ�شخا�ص
�أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
 ٩تقدمي خدمة نقل الركاب بال�سيارات عن طريق االت�صال �أو الو�سائط

5000

الإلكرتونية �أو التطبيقات الذكية �أو �أي و�سيلة �أخرى قبل احل�صول على
ت�صريح بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 ١٠نقل الركاب ب�سيارات الأجرة دون ت�شغيل العداد املثبت فيها يف بداية كل
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رحلة.
 ١١ت�شغيل �سيارة الأجرة دون عداد مثبت فيها �أو �إجراء �أي تغيريات بالعداد

25.000

املثبت يف �سيارة الأجرة بهدف تعديل قيمة التعرفة املحددة من قبل امل�ؤ�س�سة.
 ١٢ت�شغيل ال�سيارات الفاخرة ك�سيارات �أجرة �أو العك�س.
 ١٣ت�شغيل �سيارة الأجرة �أو ال�سيارة الفاخرة دون ا�ستيفاء ال�شروط املحددة من

20.000
5000

قبل الهيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص متطلبات ال�سالمة.
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