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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي.
- قانون رقم )2( ل�شنة 2016 باإن�شاء موؤ�ش�شة بيانات دبي.

مرا�سيم
اجلهات  ببع�ض  اخلا�شة  والغرامات  الر�شوم  باعتماد   2016 ل�شنة   )1( رقم  مر�شوم   -

احلكومية يف اإمارة دبي.
- مر�شوم رقم )2( ل�شنة 2016 بتعيني نائب رئي�ض حماكم مركز دبي املايل العاملي.

- مر�شوم رقم )3( ل�شنة 2016 بتعيني وا�شتبدال ع�شو يف جمل�ض اإدارة مركز دبي لتطوير 
القت�شاد الإ�شالمي.

ملعر�ض  التح�شريية  اللجنة  يف  ع�شو  وا�شتبدال  بتعيني   2016 ل�شنة   )4( رقم  مر�شوم   -
اإك�شبو الدويل 2020.

قرارات
- قرار رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�شكرية.

املجل�س التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي.
بال�شيارات يف  الركاب  نقل  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2016  التنفيذي رقم )6(  املجل�ض  - قرار 

اإمارة دبي.
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قانون رقم )1( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

النظـام املايل حلكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 1995 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي ولئحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2006 باإن�شاء موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإجراءات الدين العام،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2009 باإن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2010 ب�شاأن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة العليا لل�شيا�شة املالية يف اإمارة دبي وتعديالته،
بفتح  دبي  اإمارة  يف  احلكومية  للجهات  الت�شريح  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )21( رقم  املر�شوم  وعلى 

ح�شابات م�شرفية،

ُن�سدر القانون التايل:
الف�سل الأول

التعريفات ونطاق التطبيق واأهداف القانون

التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املُبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
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يدل �شياق الن�ض على غري ذلك:
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي لالإمارة. املجل�ض التنفيذي 
: اللجنة العليا لل�شيا�شة املالية املُ�شّكلة مبوجب املر�شوم رقم )24( ل�شنة  اللجنة العليا 

2007 امل�شار اإليه.
: دائرة املالية. الدائرة 

: موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية. املوؤ�ش�شة 
واملجال�ض  وال�شلطات  العامة،  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدوائر احلكومية،   : اجلهات احلكومية 

احلكومية، وما يف حكمها.
: مدير عام الدائرة. املدير العام 

جزئي  اأو  كامل  ب�شكل  اململوكة  وال�شركات  التجارية  املوؤ�ش�شات  وت�شمل   : ال�شركات احلكومية 
للحكومة اأو للجهات احلكومية.

: مدير عام اجلهة احلكومية، وي�شمل املدير التنفيذي اأو الأمني العام لأي  م�شوؤول اجلهة احلكومية 
منها ومن يف حكمه.

: ال�شنة امليالدية التي تبداأ يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم  ال�شنة املالية 
احلادي والثالثني من �شهر دي�شمرب من كل �شنة.

اإجمايل  بيان  تت�شمن  والتي  قانون،  مبوجب  املعتمدة  احلكومة  موازنة   : املوازنة العامة 
اإنفاقها من  املُقّدر  العامة  والنفقات  املُقّدر حت�شيلها  العامة  الإيرادات 
قبل احلكومة واجلهات احلكومية املُدرجة موازنتها �شمن هذه املوازنة، 

خالل �شنة مالية معينة.
العامة  الإيرادات  املت�شمنة  العامة،  املوازنة  عن  املنف�شلة  املوازنة   : املوازنة امل�شتقلة 
والنفقات العامة املُقّدرة لأي من اجلهات احلكومية املتمتعة بال�شخ�شية 
العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري، وفقًا للت�شريع املن�شئ لها، والتي 

ل تندرج موازنتها ال�شنوية �شمن املوازنة العامة.
: املوازنة املنف�شلة عن املوازنة العامة، اخلا�شة باجلهات التي تتلقى دعمًا  املوازنة املُلحقة 

�شنويًا من احلكومة.
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تعدها  التي  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  الفعلية  للبيانات  املالية  القوائم   : احل�شاب اخلتامي 
اجلهة احلكومية، وفقًا للمعايري والأ�ش�ض ال�شادرة عن الدائرة، املتوافقة 

مع اأ�شا�ض ال�شتحقاق للقطاع العام.
ال�شنة  عن  احلكومية  للجهات  املجمعة  الفعلية  للبيانات  املالية  القوائم   : احل�شاب اخلتامي العام 
ال�شادرة  والأ�ش�ض  للمعايري  وفقًا  الدائرة،  تعدها  التي  املنتهية  املالية 

عنها، املتوافقة مع اأ�شا�ض ال�شتحقاق للقطاع العام.
: اأي عوائد مالية تنتج عن تقدمي اجلهات احلكومية خلدماتها وممار�شتها  الإيرادات العامة 
لأن�شطتها املختلفة، وت�شمل دومنا ح�شر ال�شرائب، والر�شوم، والأثمان، 
والتعرفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلت الإيجار، وبدلت المتياز، 

والأرباح، وت�شييل ال�شمانات، وغريها.
: العتمادات املالية التي يتم اإدراجها يف املوازنة العامة، لتلبية احتياجات  النفقات العامة 
وحتقيق  بها،  املنوطة  باملهام  القيام  من  ومتكينها  احلكومية  اجلهات 

النفع العام، وت�شمل النفقات العادية والنفقات الطارئة.
ل  متوقعة،  غري  طارئة  حالة  ملواجهة  تقديرها  يتم  التي  املالية  املبالغ   : النفقات الطارئة 
ميكن تاأجيلها لرتباطها مبقت�شيات امل�شلحة العامة ومل يعتمد لها اأي 

نفقات عامة يف املوازنة العامة.
لة من اجلهات  : احل�شاب الذي تودع فيه جميع الإيرادات العامة املح�شّ ح�شاب اخلزانة العامة 
احلكومية املدرجة موازنتها �شمن املوازنة العامة، واملبالغ امل�شتلمة منها 
التي توجد  واأرباح اجلهات احلكومية  واأمانات، وكذلك فوائ�ض  كودائع 
الذي  واحل�شاب  احلكومية،  ال�شركات  واأرباح  م�شتقلة،  موازنة  لديها 
لتنفيذ  الالزمة  العامة  النفقات  ملواجهة  الالزمة  املبالغ  منه  ت�شرف 
اأنواعها  اختالف  على  الأخرى  املبالغ  كافة  وكذلك  العامة،  املوازنة 

وم�شادرها التي تكون الدائرة م�شوؤولة عن اإدارتها.
بالدرهم  ُمقّومة  احلكومة  بذمة  املرتتبة  املالية  اللتزامات  جمموعة   : الدين العام 
الإماراتي، وي�شمل املديونية الداخلية واخلارجية املرتتبة على احلكومة 

واجلهات احلكومية.
: اأي �شند دين ت�شدره احلكومة اأو تكون طرفًا فيه، يت�شمن التزامًا من  اأدوات الدين 

قبلها ب�شداد مبلغ معنّي.
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: كافة الأ�شول املادية واملعنوية اململوكة للحكومة واجلهات احلكومية، مبا  الأموال العامة 
يف  امل�شتثمرة  الأموال  وروؤو�ض  والتعوي�شات،  العامة  الإيرادات  ذلك  يف 
ال�شركات احلكومية، والأموال احلكومية املختل�شة اأو امل�شروقة اأو امل�شددة 
بدون وجه حق، والديون احلكومية امل�شتحقة على الغري، والأموال املقدمة 
للحكومة اأو اجلهات احلكومية كقرو�ض اأو م�شاعدات اأو هبات اأو تربعات 
نقدية وعينية، وح�شيلة ما ت�شدره احلكومة من اأذونات اخلزينة العامة 
للجهات  احلكومة  تقدمه  الذي  املايل  والدعم  ال�شتثمار،  و�شهادات 
على  ال�شارية  الت�شريعات  تن�ض  التي  الأخرى  الأموال  و�شائر  والأفراد، 

اعتبارها اأمواًل عامة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطبق اأحكام هذا القانون على اجلهات التالية:
اجلهات احلكومية املدرجة موازنتها �شمن املوازنة العامة.   -1

اجلهات احلكومية ذات املوازنات امل�شتقلة، بالقدر املُحّدد يف هذا القانون.   -2
اجلهات التي تتلقى دعمًا ماليًا من احلكومة، بالقدر املُحّدد يف هذا القانون.   -3

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ال�شفافية وامل�شاءلة والإدارة الر�شيدة للمال العام، من خالل تنظيم 
ما يلي:

اإدارة املوازنة العامة.   -1
املختلفة  واحل�شابات  احلكومية  والأ�شول  العامة  والنفقات  العامة  الإيرادات  على  الرقابة    -2

جلميع اجلهات اخلا�شعة لهذا القانون.
3-  اإعداد واعتماد احل�شابات اخلتامية، واإر�شاء القواعد الأ�شا�شية التي حتكم ال�شجالت املالية.
اجلهات  من  اتباعها  الواجب  واملحا�شبية  املالية  والإجراءات  ال�شيا�شات  واعتماد  اإعداد    -4

احلكومية.
املمار�شات  اأف�شل  من  امل�شتمد  ال�شليم  املوؤ�ش�شي  لالأداء  احلوكمة  ومعايري  قواعد  اعتماد    -5
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املطبقة يف هذا ال�شاأن. 
حت�شني اأنظمة درء واإدارة املخاطر املالية.   -6

الف�سل الثاين
الخت�سا�سات واللتزامات

اخت�سا�سات اللجنة العليا
املادة )4(

لغايات هذا القانون، تتولى اللجنة العليا املهام وال�شالحيات التالية:
مناق�شة واإقرار ال�شيا�شة املالية العامة للحكومة، ورفعها اإلى املجل�ض التنفيذي لعتمادها.   -1

املجل�ض  رئي�ض  على  وعر�شها  عليها،  واملوافقة  املُلحقة  واملوازنة  العامة  املوازنة  مناق�شة    -2
التنفيذي اأو من يفو�شه لإقرارها، ورفعها اإلى احلاكم لعتمادها.

املوافقة على املوازنات امل�شتقلة بناًء على تو�شية الدائرة.   -3
اعتماد قواعد اإدارة الدين العام، واإقرار اأدوات الدين املرفوعة اإليها من الدائرة.   -4

اعتماد و�شائل متويل عجز املوازنة العامة بناًء على تو�شية الدائرة.   -5
حتديد �شقف الإنفاق العام بناًء على تو�شية الدائرة.   -6

اأي مهام اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.   -7

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )٥(

لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة املهام وال�شالحيات التالية:
اإعداد ال�شيا�شة املالية العامة للحكومة، يف �شوء الأهداف ال�شرتاتيجية املعتمدة لالإمارة.    -1

اإعداد املوازنة العامة واملوازنة املُلحقة، واخلطة املالية متو�شطة الأجل بالتعاون والتن�شيق مع    -2
اجلهات احلكومية واجلهات التي تتلقى دعمًا من احلكومة، ومبا يتفق مع ال�شيا�شات واملعايري 

املعتمدة من اللجنة العليا.
لتوفري  الالزمة  اخلطط  وو�شع  املعتمدتني،  املُلحقة  واملوازنة  العامة  املوازنة  تنفيذ  متابعة    -3

ال�شيولة املالية، وحتويل مبالغ العتمادات املقررة للجهات املعنّية.
مراجعة املوازنات امل�شتقلة، ورفع التو�شيات الالزمة ب�شاأنها اإلى اللجنة العليا.   -4
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واحل�شابات  العامة،  النفقات  و�شرف  العامة  الإيرادات  لتح�شيل  املنظمة  القواعد  و�شع    -5
امل�شرفية اخلا�شة باجلهات احلكومية.

وفق  العامة  الإيرادات  من  جتنيبها  يتم  التي  اأنواعها،  بكافة  احلكومية  الحتياطيات  اإدارة    -6
الن�شب التي حتددها اللجنة العليا.

اإدارة الدين العام واقرتاح و�شائل متويل عجز املوازنة العامة، وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف    -7
هذا ال�شاأن. 

واملعنوية  املادية  احلكومية  اجلهات  اأ�شول  باإدارة  اخلا�شة  والإجراءات  ال�شيا�شات  و�شع    -8
كحقوق امللكية الفكرية والآليات واملعدات والأجهزة وامل�شتلزمات والأدوات وغريها.

اإعداد احل�شاب اخلتامي العام يف نهاية كل �شنة مالية، ورفعه اإلى احلاكم لعتماده.   -9
اإعداد املعايري املحا�شبية ودليل احل�شابات املعتمد للنظام املايل للحكومة.   -10

اإعداد الدرا�شات والتقارير اخلا�شة بال�شوؤون املالية العامة للحكومة.   -11
التعريف باأهداف ال�شيا�شة املالية وموؤ�شرات تنفيذ املوازنة العامة، ون�شرها بالو�شائل التي    -12

تراها منا�شبة.
درا�شة م�شاريع الت�شريعات املحلية والحتادية املالية وال�شريبية وكذلك الت�شريعات والعقود    -13
اأعباء مالية على اخلزانة العامة، واإبداء مالحظاتها عليها، وفقًا لالآلية  اأي  التي قد ترتب 

التي ت�شعها الدائرة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املعنّية يف هذا ال�شاأن.
الإ�شراف على تطبيق اأحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة ال�شادرة    -14
مبوجبه، ورفع التقارير اخلا�شة بعدم التزام اأي جهة بها اإلى رئي�ض املجل�ض التنفيذي اأو من 

ُيفّو�شه.
اأي مهام اأخرى ذات �شلة باإدارة املال العام يتم تكليفها بها من قبل اللجنة العليا.  -15

التزامات اجلهات احلكومية
املادة )٦(

والتعليمات  والتعاميم  والقرارات  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  اللتزام  احلكومية  اجلهات  على 
والأدلة ال�شادرة مبوجبه، وعلى وجه اخل�شو�ض ما يلي:

اإدارة املوارد املالية احلكومية بفعالية وكفاءة واقت�شاد، من خالل نظم لالإدارة املالية والأداء    -1
ذات  امل�شائل  يف  الدائرة  ت�شدرها  التي  والأنظمة  القواعد  مع  املتوافقة  الداخلية  والرقابة 

ال�شلة بتطبيق اأحكام هذا القانون.
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تطبيق النظم والإجراءات والإر�شادات اخلا�شة بتخطيط وحتليل الربامج الرئي�شة والفرعية    -2
وامل�شاريع الراأ�شمالية، وفقًا للقواعد التي ت�شدرها الدائرة يف هذا ال�شاأن.

الربامج وامل�شاريع املعتمدة يف املوازنة العامة، ويف حال �شدور قرار بالتو�شع يف هذه الربامج    -3
على  عر�شها  فيجب  العامة،  املوازنة  يف  مدرجة  غري  جديدة  برامج  و�شع  اأو  امل�شاريع  اأو 
الدائرة، لتتولى درا�شتها ورفع التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنها اإلى اللجنة العليا لإقرارها، متهيدًا 

لرفعها اإلى املجل�ض التنفيذي لعتمادها.
لدرا�شتها  للدائرة  عامة  اإيرادات  اأي  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  بفر�ض  املتعلقة  املقرتحات  اإحالة    -4

واعتمادها وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.

الف�سل الثالث
اأحكام عامة يف املوازنة العامة

اأهمّية املوازنة العامة
املادة )٧(

العامة،  �شيا�شاتها  وتنفيذ  ر�شم  مُتّكن احلكومة من  التي  الأدوات  اأهم  اأحد  العامة  املوازنة  تعترب 
العام، وحتقيق  للمال  الر�شيدة  الإدارة  �شمان  اإلى  الرامية  لأهدافها  الو�شول  املُثلى يف  وو�شيلتها 
ال�شتقرار القت�شادي والتنمية امل�شتدامة يف الإمارة، وذلك من خالل التوزيع الأمثل وال�شتخدام 

الُكفء للموارد.

قواعد اإعداد م�سروع املوازنة العامة
املادة )8(

يجب عند اإعداد م�شروع املوازنة العامة اللتزام بالقواعد الأ�شا�شية التالية:
والنفقات  املقّدر حت�شيلها  العامة  الإيرادات  العامة جميع  املوازنة  ت�شمل  بحيث  ال�شمولية،   -1

العامة املتوقع اإنفاقها من اجلهات احلكومية خالل ال�شنة املالية. 
خم�ش�شة  املالية  لل�شنة  املقّدرة  العامة  الإيرادات  جميع  تكون  بحيث  التخ�شي�ض،  عدم    -2
لتغطية جميع النفقات العامة املتوقعة لنف�ض ال�شنة، وعدم تخ�شي�ض اإيراد عام معني لتغطية 
يتم  التي  العامة  والإيرادات  العامة  النفقات  بني  مقا�شة  اإجراء  وعدم  بعينها،  عامة  نفقة 
اإذا  حت�شيلها، ويجوز التخ�شي�ض يف احلالت التي حتددها الدائرة مبوافقة اللجنة العليا 
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اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك.
�شنوية املوازنة العامة، بحيث يتم تنظيم املوازنة العامة يف كل �شنة مالية، واأن يتم اإ�شدار    -3
قانون باعتماد هذه املوازنة �شنويًا، والتقّيد مبقدار املخ�ش�شات املالية املُدرجة فيها، وفقًا 

لالأغرا�ض املخ�ش�شة لها وبالتفا�شيل التي اأُِعّدت على اأ�شا�شها.
وحدة املوازنة العامة، بحيث يتم اإعداد وتقدمي م�شروع املوازنة العامة كوحدة واحدة متكاملة    -4

ت�شم كافة الإيرادات العامة والنفقات العامة على نحو �شامل. 

ال�سنة املالية
املادة )9(

تبداأ ال�شنة املالية للحكومة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من 
�شهر دي�شمرب من كل �شنة، وتكون ال�شنة املالية لكل جهة حكومية مطابقة لل�شنة املالية للحكومة، ما 

مل يقرر احلاكم اأو اللجنة العليا غري ذلك.

الأ�سا�س املحا�سبي
املادة )10(

الدائرة،  التي حتددها  العامة واجلهات  املوازنة  املدرجة موازنتها �شمن  على اجلهات احلكومية 
اللتزام مبا يلي: 

واملعايري  الأ�ش�ض  وفق  اخلتامية  احل�شابات  واإ�شدار  املحا�شبية  واملعامالت  القيود  ت�شجيل    -1
ال�شادرة عن الدائرة واملتوافقة مع اأ�شا�ض ال�شتحقاق للقطاع العام.

على  امل�شتملة  ال�شنوية  املوازنة  تنفيذ  تقارير  وكذلك  الدائرة،  اإلى  ال�شنوية  موازنتها  تقدمي    -2
التقديرات والبيانات الفعلية النقدية للنفقات العامة والإيرادات العامة.

ا�ستخدام اللغة العربية
املادة )11(

و�شائر  والعقود  والتفاقيات  واملحا�شبية  املالية  واملعلومات  والبيانات  التقارير  كتابة  يجب  اأ-  
لها  ترجمة  اإعداد  ويجوز  العربية،  باللغة  احلكومية  املالية  باملعامالت  املتعلقة  املرا�شالت 
وجود  حال  يف  املعترب  هو  العربي  الن�ض  ويكون  ذلك،  الأمر  اقت�شى  اإذا  الإجنليزية  باللغة 

تعار�ض بينه وبني الن�ض الإجنليزي.
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على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز عند ال�شرورة، ومبوافقة م�شوؤول  ب-  
اجلهة احلكومية املعنّية، اإبرام اأي اتفاقية اأو عقد باللغة الإجنليزية اإذا اقت�شت ذلك طبيعة 

التعاقد اأو امل�شطلحات الفّنية الواردة فيه. 

ا�ستخدام الأنظمة الذكية
املادة )12(

يجب ا�شتخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية يف �شائر العمليات املالية، ويتم هذا ال�شتخدام وفقًا 
لالأحكام والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

الوظائف املعتمدة
املادة )13(

اأو ا�شتحداث وظائف  اأو تعديل درجاتها  ل يجوز زيادة عدد الوظائف املعتمدة يف املوازنة العامة 
ال�شيا�شات  اأو  العامة  املوازنة  بقانون  املقررة  لالعتمادات  خالفًا  جدد  موظفني  تعيني  اأو  جديدة 
املوارد  دائرة  تو�شية  بناًء على  العام  املدير  بقرار من  اإل  ال�شاأن،  لدى احلكومة يف هذا  املعتمدة 

الب�شرية حلكومة دبي.

اخت�سا�سات الدائرة قبل بدء ال�سنة املالية
املادة )14(

تتولى الدائرة قبل بدء ال�شنة املالية القيام مبا يلي:
الأهداف  مع  يتفق  مبا  للحكومة،  املالية  وال�شيا�شة  العامة  للموازنة  املايل  الإطار  اإعداد    -1
هذا  يف  العليا  اللجنة  قبل  من  املعتمدة  لل�شيا�شات  ووفقًا  لالإمارة،  املعتمدة  ال�شرتاتيجية 

ال�شاأن.
حتديد الأ�ش�ض التي يتم مبقت�شاها اإعداد تقديرات املوازنة العامة.    -2
اقرتاح �شقف الإنفاق العام للحكومة خالل ال�شنوات املالية القادمة.   -3

حتديد املعايري والأ�ش�ض لتخ�شي�ض العتمادات املالية للجهات احلكومية.   -4
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الف�سل الرابع
اإعداد واعتماد م�سروع املوازنة العامة

تعميم اإعداد املوازنة العامة
املادة )1٥(

ُت�شدر اللجنة العليا قبل نهاية �شهر مايو من كل �شنة مالية، تعميمًا اإلى كافة اجلهات احلكومية، 
التي  واملواعيد  والإجراءات  والتعليمات  وال�شوابط  للحكومة،  العام  الإنفاق  يت�شمن حتديد �شقف 

يجب على اجلهات احلكومية التقيد بها عند اإعداد موازناتها ال�شنوية.

جلنة اإعداد املوازنة ال�سنوية
املادة )1٦(

ُت�شّكل لدى كل جهة حكومية جلنة، ُتعنى باإعداد م�شروع موازنتها ال�شنوية، وعلى اللجنة اأن ُتراعي 
عند اإعداد هذا امل�شروع العتبارات التالية:

قواعد اإعداد املوازنة العامة املن�شو�ض عليها يف هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات    -1
والأدلة ال�شادرة مبوجبه.

2-  اإعطاء الأولوية للربامج واملبادرات ال�شرتاتيجية املن�شجمة مع اخلطة ال�شرتاتيجية املعتمدة 
لالإمارة.

�شقف الإنفاق العام للحكومة.   -3
النتائج الفعلية لتنفيذ املوازنات ال�شابقة.   -4

الدقة، وجتنب املبالغة يف تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة.   -5
الربامج  خمرجات  تقي�ض  موؤ�شرات  خالل  من  العام  املال  ا�شتخدام  وكفاءة  فعالية  �شمان    -6

املخطط لها.
العامة  لإيراداتها  احلكومية  اجلهة  تقديرات  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  واملتغريات  الظروف    -7

ونفقاتها العامة. 
توافق تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة مع الخت�شا�شات املنوطة باجلهة احلكومية.   -8
ارتباط تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة مع اخلطط والربامج واملبادرات املعتمدة    -9

للجهة احلكومية خالل ال�شنة املالية املعنّية.
املخزون املتوفر يف امل�شتودعات من املعدات والأجهزة والأدوات وغريها.   -10
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ال�شوابط واملعايري الأخرى التي حتددها اللجنة العليا اأو الدائرة.   -11

التاأخري يف تقدمي م�سروع املوازنة ال�سنوية للجهة احلكومية
املادة )1٧(

قبل  من  املحددة  املواعيد  عن  ال�شنوية  موازنتها  م�شروع  تقدمي  يف  حكومية  جهة  اأي  تاأخرت  اإذا 
اللجنة العليا، تقوم الدائرة بتقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لتلك اجلهة، على اأن ُيراعى 
يف عملية التقدير هذه نتائج املوازنة ال�شنوية اجلارية لتلك اجلهة احلكومية، واأي اعتبارات اأخرى 

تراها الدائرة منا�شبة.

تكلفة امل�سروعات
املادة )18(

املزمع  للم�شروعات  املالية  التكلفة  ال�شنوية  موازنتها  م�شروع  يف  احلكومية  اجلهة  ُتدرج  اأن  يجب 
تنفيذها خالل اأكرث من �شنة مالية، وذلك على النحو التايل:

والعتمادات  املالية،  ال�شنة  خالل  تنفيذه  يف  البدء  يتقرر  جديد  م�شروع  لكل  الكلية  الكلفة    -1
املالية ملا يتوقع تنفيذه خاللها.

الُكلفة الكلية لكل م�شروع مت البدء يف تنفيذه خالل ال�شنوات املالية ال�شابقة ويجري ا�شتكمال    -2
تنفيذه خالل ال�شنة املالية القادمة، وكذلك النفقات العامة الفعلية ملا مت تنفيذه حتى نهاية 
ال�شنة املالية ال�شابقة، والتكلفة الكلية املتوقع اإنفاقها خالل ال�شنة املالية حمل م�شروع املوازنة 

العامة.

اللتزامات املالية
املادة )19(

ل يجوز للجهة احلكومية الدخول يف تعاقدات اأو التزامات مالية مع اأي جهة اأخرى لتنفيذ اأي  اأ-  
م�شاريع غري مدرجة يف قانون املوازنة العامة قبل احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من 

الدائرة.
اإخطار الدائرة بجميع اللتزامات املالية املرتتبة عليها خالل �شنة  على اجلهات احلكومية  ب-  

املوازنة العامة اأو ال�شنوات املالية الالحقة لها.
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مرفقات م�سروع املوازنة ال�سنوية
املادة )20(

اأ�ش�ض  تو�شح  دقيقة  تف�شيلية  درا�شة  ال�شنوية  موازنتها  مب�شروع  ُترفق  اأن  احلكومية  اجلهة  على 
لها، وكذلك درا�شة مقارنة بني  املوجبة  والأ�شباب  ال�شنوية  تقديراتها يف م�شروع موازنتها  اإعداد 
اعتمادات ال�شنة املالية اجلارية مما مت فعليًا حت�شيله واإنفاقه والتقديرات الواقعية حتى نهايتها 
اإرفاق جميع  اإلى  بالإ�شافة  ال�شابقة،  املالية  لل�شنة  الفعلية  العامة  والنفقات  العامة  الإيرادات  مع 

البيانات وامل�شتندات التي تطلبها الدائرة.

تبويب املوازنة العامة
املادة )21(

يتم تبويب املوازنة العامة وفقًا ملا يلي: اأ-  
تبويب اإداري، يبني النفقات العامة والإيرادات العامة اخلا�شة بكل جهة حكومية على    -1

حدة.
اأ�شا�ض طبيعة ونوع الإيراد  العامة على  العامة والإيرادات  النفقات  تبويب نوعي، يبني    -2
العام اأو النفقة العامة، بحيث يخ�ش�ض لكل نوع من الإيرادات العامة والنفقات العامة، 

باب م�شتقل يتم تق�شيمه اإلى فئات وبنود حمددة.
تبويب وظيفي، يبني النفقات العامة والإيرادات العامة على اأ�شا�ض الأهداف الرئي�شة    -3

للحكومة، التي يتم تنفيذها من خالل جمموعة من الربامج.
يتم تبويب املوازنة ال�شنوية لكل جهة حكومية وفقًا للتبويب النوعي امل�شار اإليه يف البند )2(  ب-  

من الفقرة )اأ( من هذه املادة.

الحتياطي اخلا�س
املادة )22(

ُي�شّمى  العامة،  املوازنة  يف  �شنويًا  ُيدرج  مبلغ  تقدير  العليا  اللجنة  موافقة  على  بناًء  الدائرة  على 
»الحتياطي اخلا�س«، يتم ا�شتخدامه ملواجهة الحتياجات غري املتوقعة اأو الطارئة اأو املبادرات 
وفقًا  ال�شرف من هذا احل�شاب  ويتم  العامة،  املوازنة  املدرجة �شمن م�شروع  ال�شرتاتيجية غري 

للقواعد وال�شالحيات التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�شاأن.
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اإعداد م�سروع املوازنة العامة
املادة )23(

ُتعّد الدائرة م�شروع املوازنة العامة لأي �شنة مالية بعد درا�شة ومناق�شة م�شروعات املوازنات  اأ-  
ال�شنوية املقدمة اإليها من اجلهات احلكومية.

خالل  احلكومية  للجهات  الفعلي  الإنفاق  حجم  العامة،  املوازنة  م�شروع  اإعداد  عند  ُيراعى  ب-  
وعدد  اجلهات،  لتلك  امل�شتقبلية  اخلطط  على  �شتطراأ  التي  والتغيريات  املا�شية  ال�شنوات 
العاملني فيها، وامل�شروعات التي �شتقوم بتنفيذها خالل ال�شنوات املالية املقبلة، واملوؤ�شرات 
اأو اللجنة  اأو املجل�ض التنفيذي  اأخرى يحددها احلاكم  القت�شادية لالإمارة، واأي اعتبارات 

العليا يف هذا ال�شاأن.
اإليه يف املادة )15( من هذا  التعميم امل�شار  اأن تقوم خالل املوعد املحدد يف  الدائرة  على  ج-  

القانون، برفع م�شروع املوازنة العامة اإلى اللجنة العليا لإبداء راأيها ب�شاأنه واملوافقة عليه.

عر�س م�سروع املوازنة العامة
املادة )24(

على اللجنة العليا، بعد موافقتها على م�شروع املوازنة العامة، اأن تقوم بعر�شه على رئي�ض املجل�ض 
التنفيذي اأو من ُيفّو�شه لإقراره.

اعتماد م�سروع املوازنة العامة والإعالن عنها
املادة )2٥(

مبوجب  ميالدية  �شنة  كل  من  دي�شمرب  �شهر  نهاية  قبل  العامة  املوازنة  م�شروع  اعتماد  يتم  اأ-  
قانون.

تتولى الدائرة بعد �شدور قانون املوازنة العامة ما يلي: ب-  
التي  للحكومة  املالية  لل�شيا�شة  الأ�شا�شية  املالمح  وبيان  العامة،  املوازنة  عن  الإعالن    -1

تعك�شها هذه املوازنة.
العامة،  املوازنة  �شمن  منها  لكل  املخ�ش�شة  بالعتمادات  احلكومية  اجلهات  اإخطار    -2

للعمل مبوجبها.
على  يجب  التي  العامة،  املوازنة  لتنفيذ  الالزمة  والتاأ�شريات  والتعليمات  التعاميم  اإ�شدار  ج-  

اجلهات احلكومية اللتزام بها.
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التاأخر يف اعتماد املوازنة العامة
املادة )2٦(

للجهات  تعميم  اإ�شدار  الدائرة  فعلى  املالية،  ال�شنة  بدء  قبل  العامة  املوازنة  قانون  ي�شدر  اإذا مل 
ال�شابقة  املالية  لل�شنة  العامة  املوازنة  يف  الواردة  املالية  بالعتمادات  العمل  يت�شمن  احلكومية، 
مبعدل )12/1( �شهريًا، ووفقًا للقواعد التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�شاأن، وذلك اإلى حني 
املح�شلة  العامة  الإيرادات  ت�شاف  اأن  على  اجلارية،  املالية  لل�شنة  العامة  املوازنة  قانون  �شدور 
العامة اجلديدة  باملوازنة  اإلى احل�شابات اخلا�شة  الفرتة  امل�شروفة خالل هذه  العامة  والنفقات 

بعد اعتمادها.

الف�سل اخلام�س
تنفيذ املوازنة العامة

متويل املوازنة العامة
املادة )2٧(

يتم متويل املوازنة العامة من خالل الإيرادات العامة، ويف حال وجود عجز يف املوازنة العامة، تقوم 
الدائرة باقرتاح احللول املنا�شبة لتمويل هذا العجز، ورفعها اإلى اللجنة العليا لعتمادها.

توفري ال�سيولة املالية
املادة )28(

توفر الدائرة ال�شيولة املالية للجهات احلكومية وذلك يف حدود العتمادات املخ�ش�شة لالإنفاق لكل 
جهة يف املوازنة العامة، ووفقًا لربنامج زمني يغطي ال�شنة املالية، وميّكن اجلهات احلكومية من 

اأداء مهامها وتنفيذ خططها وبراجمها.

عقد النفقات العامة
املادة )29(

لها  ويتوفر  ال�شارية،  للت�شريعات  وفقًا  الأداء  م�شتحقة  كانت  اإذا  اإل  عامة  نفقة  اأي  عقد  يجوز  ل 
العتماد املايل يف املوازنة ال�شنوية املعتمدة للجهة احلكومية.
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حت�سيل الإيرادات العامة وتوريدها
املادة )30(

اخلزانة  حل�شاب  توريدها  ويتم  ال�شارية،  للت�شريعات  وفقًا  العامة  الإيرادات  حت�شيل  عملية  تتم 
العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

اأيلولة الإيرادات العامة
املادة )31(

توؤول اإلى ح�شاب اخلزانة العامة كافة الإيرادات العامة التي تقوم بتح�شيلها اجلهات احلكومية التي 
تندرج موازنتها �شمن املوازنة العامة، ول يجوز لهذه اجلهات الحتفاظ باأي جزء من اإيراداتها اأو 
الإنفاق منها على اأن�شطتها اأو ا�شتثمارها اأو ا�شتخدامها اأو اإجراء اأي نوع من املقا�شة بني اإيراداتها 

ونفقاتها.

ال�سالحيات املالية
املادة )32(

حُتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�شلطة املخت�شة بتنفيذ املوازنة ال�شنوية للجهات احلكومية، 
وجدول ال�شالحيات املالية مل�شوؤويل تلك اجلهات، وقواعد تفوي�ض هذه ال�شالحيات.

وحدات الرقابة املالية الداخلية
املادة )33(

ُتن�شاأ لدى اجلهة احلكومية وحدة تنظيمية للرقابة املالية الداخلية، ترتبط مبا�شرة مب�شوؤول اجلهة 
تنفيذ  و�سالمة  �سحة  من  التاأكد  مهمة  بها  ُتناط  الأحوال،  ح�سب  اإدارتها  جمل�س  اأو  احلكومية، 
اإدارة  من ح�شن  والتحقق  املالية،  معامالتها  وتدقيق  احلكومية،  للجهة  املعتمدة  ال�شنوية  املوازنة 
املال العام، واملحافظة عليه، مبا يتفق مع الت�شريعات ال�شارية والقواعد املالية واملحا�شبية املعتمدة 

من الدائرة يف هذا ال�شاأن، واإعداد التقارير الالزمة، ورفعها اإلى ال�شلطة التي ترتبط بها.

ُمتابعة تنفيذ املوازنة العامة
املادة )34(

تتولى الدائرة متابعة تنفيذ املوازنة العامة، مبا ين�شجم مع اخلطة ال�شرتاتيجية لالإمارة، وال�شيا�شة 
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ال�شارية والأهداف الرئي�شة للجهات احلكومية، ويكون لها يف �شبيل  املالية للحكومة والت�شريعات 
ذلك الطالع على الن�شخ الأ�شلية للم�شتندات وال�شجالت والوثائق املعززة للمعامالت املالية، وطلب 
تزويدها باأي بيانات اأو معلومات اأو تقارير ترى اأهمية درا�شتها، وعلى م�شوؤويل وموظفي اجلهات 
والتعاون  الدائرة  الالزمة لال�شتجابة لطلبات  الإجراءات  اتخاذ  امل�شوؤولية  احلكومية حتت طائلة 
مع موظفيها لتمكينهم من القيام باملهام املنوطة بهم مبوجب هذا القانون والقرارات والتعاميم 

والتعليمات والأدلة ال�شادرة مبوجبه.

امل�سروفات الطارئة والعتمادات الإ�سافية
املادة )3٥(

للمدير العام ومبوافقة اللجنة العليا ال�شحب املبا�شر من الحتياطي اخلا�ض امل�شار اإليه يف  اأ-  
م املدير العام للجنة  املادة )22( من هذا القانون ملواجهة امل�شروفات الطارئة، على اأن ُيقدِّ
العليا تقارير دورية تت�شمن بيان النفقات الطارئة التي مت �شرفها بالفعل، وحتدد الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون قواعد واإجراءات هذا ال�شرف.
اأ�شباب  هناك  كانت  اإذا  اإل  جديدة  اأو  اإ�شافية  اعتمادات  طلب  حكومية  جهة  لأي  يجوز  ل  ب-  
درا�شتها  لتتولى  الأ�شباب،  بتلك  الدائرة  تزويد  اجلهة  تلك  وعلى  ذلك،  ت�شتدعي  �شرورية 
وحتديد مدى جدواها، وعر�ض تو�شياتها ب�شاأنها على اللجنة العليا لإقرارها وذلك قبل رفعها 

اإلى احلاكم لعتمادها. 
من  قرار  بها  ي�شدر  التي  الإ�شافية  العتمادات  ا�شتخدام  حكومية  جهة  لأي  يجوز  ل  ج-  
ال�شلطة املخت�شة اأثناء تنفيذ املوازنة العامة لأي غر�ض بخالف الغر�ض املخ�ش�شة له تلك 

العتمادات.
يتم اإدراج العتمادات الإ�شافية يف املوازنة العامة مبوجب قانون ُيلحق بقانون املوازنة العامة. د-  

اإلغاء الوفورات والعتمادات املالية غري امل�ستخدمة
املادة )3٦(

ُيلغى كل اعتماد مايل مدرج يف املوازنة ال�شنوية للجهة احلكومية، مل يتم ا�شتخدامه خالل اأي  اأ-  
�شنة مالية.

اجلهة  تنفيذ  نتيجة  مالية  �شنة  اأي  يف  يتحقق  مايل  وفر  كل  العامة  اخلزانة  حل�شاب  ُيرد  ب-  
احلكومية ملوازنتها ال�شنوية.
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ل يجوز لأي جهة حكومية ا�شتخدام اأو الت�شبب يف ا�شتخدام اأي اعتماد مايل مت اإلغاوؤه اأو وفر  ج-  
مايل حتقق عن اأي �شنة مالية.

ت�سوية املعامالت املالية بني اجلهات احلكومية
املادة )3٧(

تتم ت�شوية املعامالت املالية بني اجلهات احلكومية وفقًا لال�شرتاطات والقواعد والإجراءات التي 
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املناقالت املالية
املادة )38(

يتم نقل العتمادات املالية من جهة حكومية اإلى اأخرى بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي اأو  اأ-  
من ُيفّو�شه بناء على تو�شية املدير العام.

اآخر يف املوازنة ال�شنوية املعتمدة للجهة  اإلى  يجوز نقل العتمادات املالية املدرجة من باب  ب-  
احلكومية بقرار من املدير العام.

يجوز نقل العتمادات املالية املدرجة من بند اإلى اآخر �شمن الباب الواحد يف املوازنة ال�شنوية  ج-  
املعتمدة للجهة احلكومية بقرار من م�شوؤول تلك اجلهة.

انخفا�س ح�سيلة الإيرادات العامة
املادة )39(

اإذا ظهر خالل تنفيذ املوازنة العامة لأي �شنة مالية وجود انخفا�ض يف الإيرادات العامة املح�شلة 
مقارنة بالإيرادات العامة املقّدرة لل�شنة ذاتها، فيجوز للمدير العام اقرتاح التدابري والإجراءات 
الالزمة ملواجهة هذا النخفا�ض، على اأن تعتمد تلك التدابري والإجراءات من اللجنة العليا ورئي�ض 

املجل�ض التنفيذي اأو من يفو�شه.

معاجلة الفائ�س اأو العجز
املادة )40(

تتم معاجلة الفائ�ض اأو العجز يف املوازنة العامة وفقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون.
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الف�سل ال�ساد�س
احل�سابات والتقارير

اأنواع واأ�سكال ال�سجالت وامل�ستندات والنماذج والأدلة املحا�سبية
املادة )41(

املالية،  للمعامالت  الالزمة  والأدلة  والنماذج  وامل�شتندات  ال�شجالت  واأ�شكال  اأنواع  الدائرة  د  حُتدِّ
الإجراءات  من  وغريها  والتح�سيل،  ال�سرف  يف  اتباعها  يجب  التي  والأو�ساع  ال�سروط  وكذلك 

املحا�شبية الأخرى، وذلك مبوجب القرارات التي ُي�شدرها املدير العام يف هذا ال�شاأن.

اإعداد م�ستندات ال�سرف والتح�سيل
املادة )42(

على اجلهات احلكومية اللتزام بالإجراءات واملواعيد التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
عند اإعداد وتنظيم م�شتندات ال�شرف والتح�شيل.

التقارير الدورية
املادة )43(

على اجلهات احلكومية اأن تقدم للدائرة تقارير مالية �شهرية عن الإيرادات العامة والنفقات  اأ-  
ربع  مالية  تقارير  وكذلك  املعني،  ال�شهر  يلي  الذي  ال�شهر  نهاية  يجاوز  ل  موعد  يف  العامة 
التقارير من  اأن يتم اعتماد هذه  العامة، على  للتبويب الذي ت�شدر به املوازنة  �شنوية وفقًا 
م�شوؤول اجلهة احلكومية اأو من يفو�شه ومدير التدقيق الداخلي ومدير احل�شابات لديها اأو 

من يف حكمهما.
ُتعّد وترفع الدائرة اإلى اللجنة العليا واملجل�ض التنفيذي تقارير ربع �شنوية عن اأداء املوازنة  ب-  

العامة وتنفيذها، وو�شع الأداء املايل للحكومة واأي اأمور اأخرى يراها املدير العام منا�شبة.

اإعداد احل�سابات اخلتامية
املادة )44(

ُي�شدر املدير العام قبل نهاية كل �شنة مالية تعميمًا ب�شاأن اإقفال احل�شابات اخلتامية، مو�شح  اأ-  
لإقفال  بها  التقّيد  احلكومية  اجلهات  على  يجب  التي  واملواعيد  والإجراءات  الأ�ش�ض  فيه 
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الفرعية  اخلتامية  واحل�شابات  العام  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع  لإعداد  متهيدًا  ح�شاباتها، 
للجهات احلكومية.

ُتعّد كل جهة حكومية م�شروع ح�شابها اخلتامي عن ال�شنة املالية املنتهية وتقدمه اإلى الدائرة،  ب-  
مرفق به التقارير التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، على اأن تتقيد هذه اجلهات 
بالأ�ش�ض والإجراءات واملواعيد الواردة يف التعميم املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

اإجراءات اإعداد واعتماد احل�ساب اخلتامي العام
املادة )4٥(

يتم اإعداد واعتماد احل�شاب اخلتامي العام وفقًا للمواعيد التي حتددها الدائرة، وطبقًا لالإجراءات 
التالية:

تتولى الدائرة اإعداد م�شروع احل�شاب اخلتامي العام، على �شوء احل�شابات اخلتامية الفرعية    -1
التي تردها من اجلهات احلكومية.

لتتولى مراجعته  املالية،  الرقابة  دائرة  اإلى  العام  الدائرة م�شروع احل�شاب اخلتامي  تر�شل    -2
واإبداء مالحظاتها عليه، مبوجب تقرير يت�شمن نتيجة اأعمال هذه املراجعة. 

الت�شويات  اإجراء  بعد  النهائية  ب�شورته  العام  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع  الدائرة  ُتعّد    -3
والتعديالت الالزمة عليه يف �شوء تقرير دائرة الرقابة املالية، وتقوم بعر�ض تقرير مف�شل 

عنه اأمام اللجنة العليا.
تقوم الدائرة، بعد موافقة اللجنة العليا على م�شروع احل�شاب اخلتامي العام، بعر�ض تقرير    -4
يتم عر�شه على احلاكم  ثم  ومن  ب�شاأنه،  اأي مالحظات  لإبداء  التنفيذي  املجل�ض  عنه على 

لعتماده.

الف�سل ال�سابع
اجلهات غري امل�سمولة باملوازنة العامة

اجلهات امل�سمولة باملوازنة املُلحقة
املادة )4٦(

يتم منح الدعم املايل لأي جهة بقرار من اللجنة العليا بناًء على تو�شية الدائرة. اأ-  
�شنويًا،  لها  املايل  الدعم  تقدمي  يتقرر  التي  للجهات  ُملحقة  �شنوية  موازنة  الدائرة  ُتعّد  ب-  
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هذه  اأ�شماء  بيان  املوازنة  هذه  تت�شمن  اأن  على  وغريها،  الريا�شية  والأندية  كاجلمعيات 
اجلهات ومقدار الدعم الذي ُيقّدم لكل جهة منها والن�ساط املرتبط به �سرف هذا الدعم 

ومدته.
على اجلهات التي تتلقى الدعم املايل من احلكومة اللتزام مبا يلي: ج-  

موافاة الدائرة بتقارير مالية بال�شكل ويف املواعيد املن�شو�ض عليها يف الالئحة التنفيذية    -1
لهذا القانون.

تزويد الدائرة ويف املواعيد التي حتددها بالبيانات املالية املتعلقة مبوازنتها التقديرية    -2
وح�شابها اخلتامي، واأي بيانات اأخرى تطلبها الدائرة.

اجلهات احلكومية امل�ستقلة ماليًا
املادة )4٧(

الت�شريع  اإذا كان  تعترب اجلهة احلكومية متمتعة بال�شتقالل املايل، وذات موازنة م�شتقلة،  اأ-  
الذي اأن�شاأها وطبيعة عملها تق�شي بذلك، وعلى هذه اجلهة اللتزام مبا يلي: 

اإعداد موازنتها امل�شتقلة �شنويًا، وفقًا لالإجراءات املتبعة لديها يف هذا ال�شاأن، ورفعها    -1
اإلى اللجنة العليا ملناق�شتها واعتمادها، وذلك بعد اأن تقوم اللجنة العليا بعر�شها على 

الدائرة لإبداء راأيها فيها.
توفري كافة البيانات املتعلقة مبوازنتها املعتمدة وح�شابها اخلتامي يف بداية ونهاية ال�شنة    -2

املالية لها وتزويد الدائرة بها.
اأحكام الدين العام والقرتا�ض، واعتماد الر�شوم وال�شرائب، والرقابة املالية، وتقدمي    -3

البيانات والتقارير املالية للجهات املعنّية، واأي ت�شريعات مالية اأخرى يتم اإلزامها بها.
اإعداد ح�شاب ختامي عن ال�شنة املالية املنتهية، اأو ميزانية عمومية �شنوية على اأ�ش�ض    -4
اأو امليزانية العمومية  اإذا تطّلب ن�شاطها ذلك، وتقدمي هذا احل�شاب اخلتامي  جتارية 

اإلى الدائرة يف املواعيد التي حتددها.
حتويل فائ�ض اإيراداتها العامة واأرباحها ال�شنوية اإلى ح�شاب اخلزانة العامة.   -5

ل يجوز منح اجلهة احلكومية املتمتعة بال�شتقالل املايل وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
وُي�شتثنى من  اإل على �شكل قرو�ض،  العامة  اأو خم�ش�شات من املوازنة  اأي اعتمادات  املادة 
العتمادات  تلك  منحها  الدائرة،  تو�شية  على  بناء  العليا،  اللجنة  ر  ُتقرِّ التي  اجلهات  ذلك 
لل�شوابط  وفقًا  الدعم  هذا  منح  ويتم  احلكومة،  من  مايل  دعم  �شكل  على  املخ�ش�شات  اأو 
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وال�سروط واملدد التي حتددها اللجنة العليا يف هذا ال�ساأن.

النظم املحا�سبية اخلا�سة
املادة )48(

تكون للجهات احلكومية ذات املوازنات امل�شتقلة وكذلك اجلهات امل�شمولة باملوازنات املُلحقة  اأ-  
ُنظم حما�شبية خا�شة بها اإذا تطّلبت طبيعة اأن�شطتها ذلك.

املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  للجهات  املحا�شبية  الُنظم  تت�شمن  اأن  يجب  ب-  
اجلهات،  تلك  جتريها  التي  املالية  للمعامالت  الالزمة  املحا�شبية  وامل�شتندات  ال�شجالت 

وال�سروط والأو�ساع التي ُتّتبع عند ال�سرف والتح�سيل.
على  مبوجبه  ال�شادرة  والقرارات  القانون  هذا  مبوجب  املعتمدة  املحا�شبية  الُنظم  ُتطبق  ج-  
اجلهات احلكومية ذات املوازنات امل�شتقلة، واجلهات امل�شمولة باملوازنات املُلحقة، يف كل ما 
مل يرد به ن�ض خا�ض يف الت�شريعات املُن�ِشئة لها اأو يف اأنظمتها الأ�شا�شية، اأو لوائحها املالية.

اعتماد احل�سابات اخلتامية للجهات غري اخلا�سعة للموازنة العامة
املادة )49(

يعر�ض املدير العام احل�شابات اخلتامية للجهات امل�شمولة باملوازنة املُلحقة واجلهات احلكومية ذات 
ح حقيقة املركز املايل لتلك اجلهات  املوازنات امل�شتقلة على اللجنة العليا، ُمرفقًا بها تقرير ُيو�شِّ

لإقرارها، وذلك قبل رفعها اإلى احلاكم لعتمادها. 

الف�سل الثامن
ال�سركات احلكومية

البيانات املالية التقديرية
املادة )٥0(

على املوؤ�ش�شة واأي جهة حكومية اأخرى حُتددها اللجنة العليا تقدمي البيانات التقديرية لالإيرادات 
اجلهة،  لتك  اململوكة  اأو  للحكومة  بالكامل  اململوكة  لل�شركات  النقدي  التدفق  وقائمة  والنفقات 
قبل  من  اإدراجها  يتم  لكي  اجلهة،  تلك  اأو  احلكومة  فيها  ت�شاهم  التي  لل�شركات  املايل  وباملوقف 
الدائرة كُمرفق عند اعتماد م�شروع املوازنة العامة، على اأن يتم تقدمي هذه البيانات والقوائم وفقًا 

Issue 397 Pages.indd   25 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م 2٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

للمعايري واملواعيد التي حتددها الدائرة يف هذا ال�شاأن، ومبا يتنا�شب مع طبيعة عمل تلك ال�شركات.

التقارير املالية ربع ال�سنوية
املادة )٥1(

على املوؤ�ش�شة واأي جهة حكومية اأخرى حُتددها اللجنة العليا تقدمي تقارير ربع �شنوية عن البيانات 
اأن تت�شمن  الدائرة، على  التي حتددها  للمعايري  لل�شركات اململوكة بالكامل للحكومة وفقًا  املالية 

هذه التقارير البيانات التالية:
الأموال التي تتلقاها املوؤ�ش�شة اأو اجلهة احلكومية من ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة.   -1

نفقات واإيرادات ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة.   -2
القرو�ض التي ح�شلت عليها ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة، وم�شادر متويلها، وتكلفة    -3

و�سروط احل�سول عليها.

الأرباح ال�سافية لل�سركات احلكومية
املادة )٥2(

تعترب الأرباح ال�شافية التي حتققها ال�شركات احلكومّية، جزءًا من الإيرادات العامة، ويجوز للجنة 
العليا  اللجنة  دها  حُتدِّ التي  احلكومية  واجلهة  للموؤ�ش�شة  ال�شماح  الدائرة  تو�شية  على  بناء  العليا 

اإعادة ا�شتثمار هذه الأرباح قبل حتويلها اإلى ح�شاب اخلزانة العامة.

الف�سل التا�سع
الدين العام

اخت�سا�سات اللجنة العليا ب�ساأن الدين العام
املادة )٥3(

تتولى اللجنة العليا يف �شاأن الدين العام املهام وال�شالحيات التالية: اأ-  
اعتماد �شقف الدين العام الداخلي واخلارجي.   -1

اعتماد عرو�ض التمويل املقدمة من املوؤ�ش�شات التمويلية املحلية والأجنبية.   -2
اعتماد القرو�ض نيابة عن احلكومة.   -3

ال�شماح للجهات احلكومية وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة اأو للجهات احلكومية    -4
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بالقرتا�ض املبا�شر مبوجب �شهادة ت�شدر عنها.
ل تكون القرو�ض التي ت�شمح اللجنة العليا باحل�شول عليها للجهات احلكومية ذات املوازنات  ب-  
قبل  من  م�شمونة  احلكومية  للجهات  اأو  للحكومة  بالكامل  اململوكة  وال�شركات  امل�شتقلة 

احلكومة.

اخت�سا�سات الدائرة ب�ساأن الدين العام
املادة )٥4(

تتولى الدائرة يف �شاأن اإدارة الدين العام املهام وال�شالحيات التالية:
و�شع الإطار العام ل�شيا�شات وا�شرتاتيجيات الدين العام.   -1

حتديد الأهداف طويلة وق�شرية املدى لإدارة الدين العام.   -2
اإ�شدار التعاميم اخلا�شة برت�شيد �شيا�شات القرتا�ض وال�شقف الأمثل للمديونية احلكومية.  -3

تقدمي التو�شيات اإلى اللجنة العليا يف �شاأن امل�شروعات احلكومية املطلوب متويلها بالقرو�ض    -4
وكذلك عرو�ض التمويل املقدمة من املوؤ�ش�شات املالية املحلية والأجنبية.

درا�شة وتقييم وحتديد اأ�شاليب واأدوات التمويل املالئمة.   -5
درا�شة واقرتاح اآليات القرتا�ض وتقدمي ال�شمانات الالزمة، وكذلك اآليات ال�شداد وخطط    -6

القرتا�ض امل�شتقبلية.
العربية  الإمارات  النقدية يف دولة  ال�شيا�شة  العام لالإمارة مع  الدين  املواءمة بني �شيا�شات    -7

املتحدة.
التن�شيق مع كافة اجلهات الداخلية واخلارجية املعنّية بالتمويل والئتمان.   -8

اإن�شاء قاعدة بيانات �شفافة وموثوقة للدين العام، على اأن تت�شمن هذه القاعدة ودومنا ح�شر    -9
ما يلي:

قرارات اإ�شدار اأدوات الدين بكافة اأنواعها. اأ-  
اتفاقيات القرو�ض. ب-  

اتفاقيات اإعادة جدولة الديون. ج-  
قرارات الت�شديد املبكر للديون. د-  

اأغرا�س القرتا�س احلكومي و�سماناته
املادة )٥٥(

يقت�شر القرتا�ض احلكومي على الأغرا�ض التالية: اأ-  
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متويل عجز املوازنة العامة.   -1
متويل امل�شاريع املدرجة يف املوازنة العامة.   -2

اإعادة هيكلة املديونية الداخلية واخلارجية.  -3
اأي اأغرا�ض اأخرى يعتمدها احلاكم.   -4

يقت�شر التزام احلكومة بتقدمي ال�شمانات على القرو�ض املحددة اأغرا�شها يف الفقرة )اأ(  ب- 
من هذه املادة.

اآلية القرتا�س احلكومي
املادة )٥٦(

يجوز اإدراج وطرح ال�شندات للتداول يف الأ�شواق املحلية واخلارجية، ويتعني على اجلهة احلكومية 
التي تطلب القرتا�ض اللتزام مبا يلي:

تقدمي طلب القرتا�ض اإلى الدائرة، معززًا بجميع البيانات املتعلقة بديونها احلالية واملخطط    -1
العليا  اللجنة  اإلى  ب�شاأنه  املنا�شبة  التو�شيات  ورفع  الطلب،  درا�شة هذا  الدائرة  لتتولى  لها، 
لتخاذ القرار الذي تراه منا�شبًا يف �شاأن ال�شماح للجهة احلكومية باحل�شول على القر�ض 

وال�شمانات التي ميكن تقدميها لإمتامه.
ال�شماح ملن تفو�شه اللجنة العليا بالطالع على ال�شجالت املالية واملحا�شبية واأي م�شتندات    -2

اأخرى تتعلق بالقر�ض وا�شتخداماته.

الف�سل العا�سر
حت�سيل الأموال العامة

اجلهات املخت�سة بتح�سيل الأموال العامة
املادة )٥٧(

مع عدم الإخالل باأي اأحكام خا�شة تن�ض عليها الت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، تعترب الأموال العامة 
ديونًا واجبة الأداء، وواجبة ال�شداد على الفور، وتتمتع بامتياز من الدرجة الأولى على غريها من 
الديون الأخرى با�شتثناء امل�شاريف الق�شائية، يتم حت�شيلها من قبل الدائرة واجلهات احلكومية 
املنوط بها حت�سيل هذه الأموال وكذلك اجلهات املخّولة بتح�سيلها وفقًا لالإجراءات والقواعد التي 

دها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات ال�شادرة عن الدائرة يف هذا ال�شاأن. حُتدِّ
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اللتزام ب�سداد الأموال العامة
املادة )٥8(

على املُكّلفني اأو املدينني بالأموال العامة ت�شديد الأموال امل�شتحقة عليهم يف املوعد املحدد، �شواًء 
من قبلهم اأو من قبل ممثليهم القانونيني، بالكيفية والإجراءات واأدوات ال�شداد املعتمدة يف هذا 
يف  دائنًا  املدين  اأو  املكّلف  كون  يحول  ول  الأموال،  هذه  حت�سيل  بها  املنوط  اجلهات  لدى  ال�ساأن 
اأموال عامة يف موعد  اأو اجلهة احلكومية دون ت�شديد ما هو مرتتب عليه من  اآن واحد للحكومة 

ا�شتحقاقها دون اأي تاأخري.

القتطاع من امل�ستحقات
املادة )٥9(

يجوز للجهات املنوط بها حت�سيل الأموال العامة اأن تقتطع مبا�سرة ما يكون حتت يدها من اأموال 
ل�شالح املكّلف اأو املدين وذلك بقدر الأموال العامة امل�شتحقة عليه.

المتناع عن ال�سداد
املادة )٦0(

اإذا امتنع املكّلف اأو املدين عن �شداد ما ا�شُتِحق عليه قانونًا من اأموال عامة، فاإنه يجب على  اأ-  
اجلهات املنوط بها حت�سيل هذه الأموال اتخاذ الإجراءات املبّينة اأدناه بحق املكّلف املمتنع، 

ووفقًا للت�شل�شل التايل:
توجيه اإنذار بال�شداد خالل )30( يومًا.   -1

حجز ما يكون حتت يدها من ممتلكات ل�شالح املُكّلف اأو املدين بعد انتهاء مدة الإنذار،    -2
وبيعها باملزاد العلني بعد احل�شول على حكم ق�شائي بذلك يكون له �شفة ال�شتعجال.

الطلب من املحكمة املخت�شة توقيع احلجز التحّفظي على اأموال املكّلف اأو املدين التي    -3
يجوز احلجز عليها قانونًا، يف حال وجود اأ�شباب جدية للحجز، اأو للحيلولة دون تهريب 

اأمواله اأو اإخفائها مبا يف ذلك تنازله عنها للغري.
اللجوء اإلى الق�شاء لإلزام املكّلف اأو املدين بالأموال العامة امل�شتحقة عليه.   -4

توقف اإجراءات حت�شيل الأموال العامة يف اأي من احلالت التالية: ب-  
اأو اإفال�شه بحكم ق�شائي قطعي، وتبنّي اأن متابعة التنفيذ على  اإذا ثبت اإع�شار املدين    -1

اأمواله �شت�شر به �شررًا بالغًا.
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اإذا ثبت للجهة املخت�شة بالتح�شيل وجود ظروف قاهرة عامًة كانت اأو خا�شة باملكّلف   -2
اأو املدين حتول دون متابعة التنفيذ على اأمواله لتح�شيل الدين كاماًل، ويجوز تق�شيط 
�شنوات  اخلم�ض  تتجاوز  ل  مدة  خالل  اأو  اجلارية  ال�شنة  خالل  عليه  امل�شتحقة  الذمة 
�شريطة تقدمي ال�شمانات املنا�شبة يف هذا ال�شاأن، على اأن يتم تق�شيط الذمة امل�شتحقة 

ده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وفقًا ملا حُتدِّ
اإذا �شدر قرار بالإعفاء من �شداد الأموال العامة من احلاكم اأو اللجنة العليا.   -3

م�سوؤولية الغري
املادة )٦1(

اأو  املكّلف  ل�شالح  اأموال  من  يده  حتت  ما  ت�شليم  يرف�ض  من  كل  اخلا�شة  باأمواله  م�شوؤوًل  ُيعترب 
املدين بالأموال العامة وذلك بعد اإخطاره من قبل اجلهة الق�شائية املخت�شة بالت�شليم، وتنح�شر 
ُتّتخذ  احلالة  هذه  ويف  يده،  حتت  املدين  اأو  للمكلف  مال  من  وجوده  ثبت  ما  حدود  يف  م�شوؤوليته 

اإجراءات احلجز بحق هذا ال�شخ�ض وفقًا لالأ�شول املقررة قانونًا.

مرور الزمن
املادة )٦2(

ُيحظر متّلك الأموال العامة مبرور الزمن اأو بو�شع اليد اأو احليازة اأيًا كان نوعها. اأ-  
املتعلقة  الق�شائية  للمطالبات  بالن�شبة  الزمن  مبرور  الدعوى  �شماع  بعدم  الدفع  يجوز  ل  ب-  

بالأموال العامة املرتتبة للحكومة اأو اجلهات احلكومية بذّمة املُكّلف اأو املدين.

الف�سل احلادي ع�سر
احل�سابات امل�سرفية

ال�سلطة املخت�سة بفتح احل�سابات امل�سرفية
املادة )٦3(

يكون لرئي�ض املجل�ض التنفيذي ولنائبه الأول �شالحية الت�شريح للجهات احلكومية بفتح ح�شابات 
م�شرفية لها لدى املوؤ�ش�شات املالية العاملة يف الإمارة بناًء على تو�شية الدائرة.
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حظر فتح احل�سابات امل�سرفية
املادة )٦4(

ُيحظر على اجلهات احلكومية فتح اأي ح�شابات م�شرفية لدى املوؤ�ش�شات املالية داخل الإمارة اأو 
خارجها اإل بعد احل�شول على الت�شريح امل�شار اإليه يف املادة )63( من هذا القانون.

الف�سل الثاين ع�سر
اأحكام ختامية

اعتماد الر�سوم والغرامات
املادة )٦٥(

ُتعتمد الر�شوم والغرامات بقرار ي�شدر عن رئي�ض املجل�ض التنفيذي بناًء على طلب اجلهة احلكومية 
وتو�شية الدائرة.

التفوي�س بال�سالحيات
املادة )٦٦(

القانون  هذا  مبوجب  املقررة  �شالحياتهم  من  اأي  تفوي�ض  احلكومية  اجلهات  مل�شوؤويل  يجوز 
والقرارات ال�سادرة مبوجبه لأي من املوظفني، وُي�سرتط ل�سحة هذا التفوي�س ما يلي:

�ض. اأن تكون ال�شالحيات املزمع تفوي�شها تدخل �شمن �شالحيات املُفوِّ   -1
اأن يكون مكتوبًا.   -2

اأن يتم التفوي�ض للمفّو�ض اإليه ب�شفته ولي�ض ب�شخ�شه.   -3
اأن يكون حمدد املدة.  -4

اأن يكون غري مطلق بكامل ال�شالحيات.   -5
اأن ل يوؤدي التفوي�ض اإلى التاأثري �شلبًا على عملية اإحكام الرقابة على املال العام اأو الإخالل    -6
عملية  يف  باخت�شا�شني  القيام  يتولى  ملوظف  التفوي�ض  يتم  كاأن  الداخلي،  ال�شبط  بقواعد 

مالية واحدة، اأحدهما مناط به ب�سفة اأ�سيلة بحكم وظيفته، والثاين مبوجب التفوي�س.

اإخطار الدائرة ودائرة الرقابة املالية واجلهات ذات العالقة بن�شخة من قرار التفوي�ض.   -7
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الحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
املادة )٦٧(

حتددها  التي  املالية  وال�شجالت  والأوراق  امل�شتندات  جميع  حفظ  احلكومية  اجلهات  على  اأ-  
الالئحة التنفيذية لهذا لقانون واملتعلقة باأي �شنة مالية ملدة )10( ع�شر �شنوات على الأقل 

من تاريخ اعتماد احل�شاب اخلتامي لتلك ال�شنة.
يف  عليها  املن�شو�ض  املدة  انق�شاء  بعد  املالية  وال�شجالت  والأوراق  امل�شتندات  اإتالف  يتم  ب-  
الفقرة )اأ( من هذه املادة، وفقًا لل�شوابط والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار من املدير 
العام، مع حفظ �شور عنها يف اأنظمة الأر�شفة املعتمدة يف هذا ال�شاأن لدى اجلهات احلكومية.

ديون اأو م�ستحقات الغري لدى اجلهات احلكومية
املادة )٦8(

مع عدم الإخالل باأي ت�شريع ين�ض على مدة اأقل، ل ُت�شمع دعوى مطالبة اجلهات احلكومية باأي 
م�شتحقات اأو ديون يف ذمتها للغري بعد انق�شاء )5( خم�ض �شنوات من تاريخ انتهاء ال�شنة املالية 
مطالبة  اأي  خاللها  مت  ُقدِّ اإذا  املدة  هذه  وتنقطع  امل�شتحقات،  اأو  الديون  تلك  فيها  حتققت  التي 
ق�شائية بتلك الديون اأو امل�شتحقات ممن له م�شلحة يف ذلك، على اأن يعود احت�شاب هذه املدة من 

جديد بعد زوال ال�شبب املوجب لنقطاعها.

التاأمينات والودائع امل�سرتدة
املادة )٦9(

اإلى الدائرة كافة  اأن حُتّول  على اجلهات احلكومية املُدرجة موازنتها �شمن املوازنة العامة  اأ-  
املبالغ املودعة لديها من العمالء كتاأمينات ُم�شرتدة اأو اأي ودائع اأخرى قابلة للرد، ويتم هذا 

التحويل وفقًا للتعليمات التي ت�شدر عن الدائرة يف هذا ال�شاأن.
حتتفظ اجلهة احلكومية بال�شجالت التف�شيلية الالزمة عن املبالغ املُ�شتلمة كاأمانات، التي مت  ب-  

حتويلها اإلى الدائرة ومبلغ كل وديعة اأو تاأمني وا�سم �ساحبه واأ�سبابه وموعد و�سروط رّده.
عند ا�شتحقاق رد مبلغ الوديعة اأو التاأمني، تقوم اجلهة احلكومية بالطلب من الدائرة مبوجب  ج-  

خطاب منف�شل عن خطاب احتياجاتها الدورية من املوازنة العامة برد هذه املبالغ.
ت�شع الدائرة التعليمات والنماذج الالزمة للمعاجلة املحا�شبية والإدارية املتعلقة بالتاأمينات  د-  

والودائع امل�شرتدة، وعلى اجلهات احلكومية اللتزام بها.
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املنح وامل�ساعدات وامل�ساهمات والتربعات
املادة )٧0(

يتم منح واعتماد الدعم احلكومي لأي جهة بقرار من احلاكم اأو من ُيفّو�شه. اأ-  
اأو هدايا  اأو تربعات  اأو م�شاهمات  اأو م�شاعدات  اأي منح  ل يجوز للجهات احلكومية تقدمي  ب-  
لأي جهة اإل يف حدود املبالغ املُعتمدة لهذه الغاية يف موازنتها ال�شنوية، على اأن ل ي�شمل ذلك 

رعاية اأي اأن�شطة تدخل يف اخت�شا�ض اأي جهة حكومية اأخرى.
ل يجوز لأي جهة حكومية اأو اأي من م�شوؤوليها وموظفيها قبول اأي تربعات اأو اإعانات مهما  ج-  
كانت قيمتها اإل بعد احل�شول على موافقة ال�شلطة املخت�شة، ويتم الت�شرف يف هذه التربعات 

والإعانات وفقًا لل�شوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ال�سفافية
املادة )٧1(

للمال  اإدارتها  القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه، ويف  تلتزم الدائرة يف معر�ض تطبيقها لهذا 
العام وتنفيذ ال�شيا�شة املالية للحكومة مببادئ ال�شفافية، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي:

الإعالن عن اأهداف ال�شيا�شة املالية للحكومة.   -1
ن�شر املوؤ�شرات الرئي�شة للموازنة العامة املعتمدة.   -2

الإف�شاح عن التغيريات يف املعايري وال�شيا�شات املحا�شبية املعتمدة.   -3

اإ�سدار الالئحة التنفيذية
املادة )٧2(

ُي�شدر رئي�ض املجل�ض التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ا�ستمرار العمل باللوائح
املادة )٧3(

ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم املالية املعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي 
ل تتعار�ض فيه مع اأحكامه، وذلك اإلى حني �شدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي حتل حملها.

Issue 397 Pages.indd   33 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م 34 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الإلغاءات
املادة )٧4(

يحل هذا القانون حمل الت�شريعات التالية: اأ-  
القانون رقم )7( ل�شنة 1995 ب�شاأن النظام املايل للدوائر احلكومية يف اإمارة دبي.   -1
القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته.   -2

املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2011 ب�شاأن الت�شريح للجهات احلكومية يف اإمارة دبي بفتح    -3
ح�شابات م�شرفية.

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون. ب-  

الن�سر وال�سريان
املادة )٧٥(

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من اأول ال�شهر الذي يلي تاريخ ن�شره يف 
اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قانون رقم )2( ل�سنة 201٦
باإن�ساء

موؤ�س�سة بيانات دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باإن�شاء مركز دبي لالأمن الإلكرتوين،
وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم ن�شر وتبادل البيانات يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )29( ل�شنة 2015 باإن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�شمى هذا القانون »قانون اإن�ساء موؤ�س�سة بيانات دبي رقم )2( ل�سنة 201٦«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ض على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: �شاحب ال�شمو حاكم دبي. احلاكم 

: حكومة دبي. احلكومة 
: املجل�ض التنفيذي لالإمارة. املجل�ض التنفيذي 

: القانون رقم )26( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم ن�شر وتبادل البيانات  القانون 
يف اإمارة دبي.

: مركز دبي لالأمن الإلكرتوين. املركز 
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: مكتب مدينة دبي الذكية. املكتب 
: جمل�ض اإدارة املكتب. املجل�ض 

: رئي�ض املجل�ض. الرئي�ض 
: موؤ�ش�شة بيانات دبي. املوؤ�ش�شة 

: املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة. املدير التنفيذي 
: جمموعة ُمنّظمة اأو غري ُمنّظمة من املُعطيات اأو الوقائع اأو املفاهيم  البيانات 
اأرقام  �شكل  على  تكون  القيا�شات،  اأو  املُ�شاهدات  اأو  التعليمات  اأو 
اأو  اإنتاجها  اأو  جمعها  يتم  غريها،  اأو  �شور  اأو  رموز  اأو  حروف  اأو 

معاجلتها، عن طريق مزودي البيانات.
: اجلهات احلكومية، والأ�شخا�ض الذين حتددهم املوؤ�ش�شة. مزودو البيانات 

: وت�شمل اجلهات احلكومية الحتادية واجلهات احلكومية املحّلية. اجلهات احلكومية 
التابعة  حكمها،  يف  وما  العامة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الوزارات   : اجلهات احلكومية الحتادية 

للحكومة الحتادية.
واملراكز  واملجال�ض  العامة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدوائر احلكومية   : اجلهات احلكومية املحلية 
ال�شلطات  للحكومة، مبا يف ذلك  تابعة  اأخرى  واأي جهة  وال�شلطات 

امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�شة واملناطق احلرة.

اإن�ساء املوؤ�س�سة
املادة )3(

بال�شخ�شية  تتمتع  دبي«،  بيانات  »موؤ�س�سة  ُت�شّمى  عامة  موؤ�ش�شة  القانون  هذا  مبوجب  ُتن�شاأ 
اأهدافها،  حتقيق  تكفل  التي  والت�شرفات  الأعمال  ملبا�شرة  الالزمة  القانونية  والأهلية  العتبارية 

وُتلحق باملكتب.

مقر املوؤ�س�سة
املادة )4(

الإمارة  داخل  للموؤ�ش�شة  فروع  اإن�شاء  للمكتب  ويجوز  دبي،  مدينة  يف  الرئي�ض  املوؤ�ش�شة  مقر  يكون 
وخارجها.
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اأهداف اإن�ساء املوؤ�س�سة
املادة )٥(

يهدف اإن�شاء املوؤ�ش�شة اإلى حتقيق ما يلي:
تعزيز مكانة الإمارة يف جمال ن�شر وتبادل البيانات.   -1

والقطاع  احلكومية  اجلهات  كافة  منها  ت�شتفيد  وبيانات  معرفة  قاعدة  بناء  يف  امل�شاهمة    -2
اخلا�ض. 

الإ�شراف والتنظيم والتن�شيق فيما بني اجلهات احلكومية ل�شمان تطبيق اأحكام القانون.   -3

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )٦(

ُتعترب املوؤ�ش�شة اجلهة املخت�شة بالإ�شراف على تطبيق القانون، وتتولى القيام باملهام وال�شالحيات 
املقررة لها يف القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه، بالإ�شافة اإلى اأي مهام اأو �شالحيات ُتقّرر لها 

مبوجب الت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، وذلك ُكّله بالتن�شيق مع املركز.

اخت�سا�سات املجل�س
املادة )٧(

لها  املقررة  باخت�شا�شاتها  وقيامها  املوؤ�ش�شة،  اأعمال  على  العام  الإ�شراف  املجل�ض  يتولى  اأ-  
مبوجب القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه، والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، ويكون له يف 

�شبيل ذلك املهام وال�شالحيات التالية:
اعتماد ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة، وخططها ال�شرتاتيجية والت�شغيلية، والإ�شراف على    -1

تنفيذها.
اإقرار م�شروع املوازنة ال�شنوية للموؤ�ش�شة، وح�شابها اخلتامي.   -2

اعتماد امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�شة باملوؤ�ش�شة.   -3
اإقرار الت�شريعات الالزمة لتمكني املوؤ�ش�شة من حتقيق اأهدافها.   -4

تعيني مدققي احل�شابات، وذوي اخلربة والخت�شا�ض يف املجالت ذات ال�شلة باأن�شطة    -5
املوؤ�ش�شة، وحتديد اأتعابهم.

اإقرار الر�شوم وبدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة.   -6
وجذب  اخلا�ض،  والقطاع  احلكومية  اجلهات  مع  ال�شراكات  م�شاريع  على  املوافقة    -7
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الرعايات لتمويل الربامج واملبادرات وامل�شاريع التي ُتنّفذها املوؤ�ش�شة.
ت�شكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملوؤقتة، وحتديد اخت�شا�شاتها، واآلية عملها.   -8

اعتماد التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة، ورفعه اإلى احلاكم.   -9
10-  اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل احلاكم اأو رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

ب-  للمجل�ض تفوي�ض اأي من ال�شالحيات املن�شو�ض عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من 
اأع�شاء املجل�ض اأو املدير التنفيذي، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيًا وحمّددًا.

اخت�سا�سات الرئي�س
املادة )8(

يتولى الرئي�ض املهام وال�شالحيات التالية: اأ-  
يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  والقرارات  للموؤ�ش�شة،  التنظيمي  الهيكل  اعتماد    -1

املوؤ�ش�شة يف النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�شرية.
اعتماد ال�شالحيات املالية للموؤ�ش�شة، وفتح احل�شابات البنكية واإغالقها وال�شحب منها،    -2

والقرتا�ض با�شم املوؤ�ش�شة، وذلك وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة.
يتم  اأو  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  اأو  احلاكم  قبل  من  بها  تكليفه  يتم  اأخرى  مهام  اأي    -3

تفوي�شه بها من قبل املجل�ض.
للرئي�ض تفوي�ض اأي من ال�شالحيات املن�شو�ض عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة لأي من  ب-  

اأع�شاء املجل�ض، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيًا وحمّددًا.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�س�سة
املادة )9(

الإداريني  املوظفني  من  وعدد  التنفيذي،  املدير  من  يتاألف  تنفيذي،  جهاز  للموؤ�ش�شة  يكون  اأ-  
واملاليني والفنيني.

ُتناط باجلهاز التنفيذي مهمة القيام بالأعمال الت�سغيلية للموؤ�س�سة، ومتابعة تنفيذ القرارات  ب-  
ال�شادرة عن املجل�ض.

حقوقهم  و�سائر  للموؤ�س�سة،  التنفيذي  اجلهاز  موظفي  تعيني  و�سروط  اإجراءات  تتحدد  ج-  
هذا  يف  ي�شدر  بقرار  ُتعتمد  الب�شرية  باملوارد  خا�شة  لوائح  مبوجب  الوظيفية،  وواجباتهم 

ال�شاأن عن الرئي�ض.
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املدير التنفيذي للموؤ�س�سة
املادة )10(

ُيعنّي املدير التنفيذي بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي، بناًء على تو�شية املركز. اأ-  
يكون املدير التنفيذي م�شوؤوًل اأمام املجل�ض عن تنفيذ املهام املنوطة به مبوجب هذا القانون  ب-  

والقرارات ال�شادرة مبوجبه، والأنظمة واللوائح املعتمدة لدى املوؤ�ش�شة.
يتولى املدير التنفيذي املهام وال�شالحيات التالية: ج-  

والت�شغيلية،  والتطويرية  ال�شرتاتيجية  وخططها  للموؤ�ش�شة،  العامة  ال�شيا�شة  اقرتاح    -1
ورفعها اإلى املجل�ض لعتمادها.

تنفيذ ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة، وخططها ال�شرتاتيجية والت�شغيلية، والقرارات التي    -2
ُي�شدرها الرئي�ض اأو املجل�ض.

املجل�ض  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�شابها  للموؤ�ش�شة،  ال�شنوية  املوازنة  م�شروع  اقرتاح    -3
لإقرارهما.

يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة  واللوائح  والقرارات  للموؤ�ش�شة،  التنظيمي  الهيكل  اإعداد    -4
النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية واملوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شة، ورفعها اإلى 

الرئي�ض لعتمادها. 
الإ�شراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة، واإ�شدار القرارات املتعلقة    -5

ب�شوؤون املوارد الب�شرية، وتعيني املوظفني ذوي الكفاءة والخت�شا�ض.
اقرتاح امل�شاريع والربامج واملبادرات اخلا�شة باملوؤ�ش�شة، ورفعها اإلى املجل�ض لعتمادها،    -6

ومتابعة تنفيذها.
اإعداد التقرير ال�شنوي لإجنازات املوؤ�ش�شة واأن�شطتها، ورفعه اإلى املجل�ض لعتماده.   -7

متثيل املوؤ�ش�شة اأمام الغري، واإبرام العقود والتفاقيات الالزمة لتحقيق اأهدافها.   -8
حتقيق نتائج الأداء املطلوبة للجهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة، ورفع تقارير الأداء للمجل�ض.   -9
10-  اقرتاح الر�شوم وبدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة، ورفعها اإلى املجل�ض لإقرارها.

11-  اأي مهام اأخرى يتم تكليفه اأو تفوي�شه بها من املجل�ض.

املوارد املالية للموؤ�س�سة
املادة )11(

تتكون املوارد املالية للموؤ�ش�شة مما يلي:
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الدعم املقرر للموؤ�ش�شة يف املوازنة ال�شنوية للمكتب.   -1
الر�شوم والبدلت املالية التي تتقا�شاها املوؤ�ش�شة نظري اخلدمات التي ُتقّدمها.   -2

عوائد واأرباح تاأجري وا�شتثمار اأموال املوؤ�ش�شة.   -3
اأي موارد حتققها املوؤ�ش�شة من ممار�شة اأن�شطتها وتقدمي خدماتها.   -4

اأي موارد اأخرى ُيقّرها املجل�ض.   -5

ميزانية وح�سابات املوؤ�س�سة
املادة )12(

يعتمدها  التي  املحا�شبة  ومبادئ  اأ�شول  و�شجالتها  ح�شاباتها  تنظيم  يف  املوؤ�ش�شة  ُتطبق  اأ-  
املجل�ض.  

تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني  ب-  
من �شهر دي�شمرب من كل �شنة، على اأن تبداأ ال�شنة املالية الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�شمرب من ال�شنة التالية.

التعاون مع املوؤ�س�سة
املادة )13(

والقيام  اأهدافها  حتقيق  من  لتمكينها  املوؤ�ش�شة،  مع  التعاون  الإمارة،  يف  احلكومية  اجلهات  على 
باخت�شا�شاتها املن�شو�ض عليها يف القانون.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )14(

ُي�شدر الرئي�ض القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 

الإلغاءات
املادة )1٥(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون.
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ال�سريان والن�سر
املادة )1٦(

ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )1( ل�سنة 201٦
باعتماد

الر�سوم والغرامات اخلا�سة ببع�س اجلهات احلكومية يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )3( ل�شنة 1987 باإ�شدار قانون العقوبات وتعديالته،
وعلى قانون مراقبة امل�شروبات الكحولية ل�شنة 1972، 

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق التطوير اخلا�شة يف اإمارة دبي،

وعلى قرار جمل�ض بلدية دبي رقم )56( ل�شنة 1965 ب�شاأن فر�ض ر�شم على امل�شروبات الكحولية، 
وعلى الت�شريعات املُن�شئة واملنّظمة للمناطق احلرة يف اإمارة دبي، 

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا املر�شوم، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ض على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �شرطة دبي. ال�شرطة 
: بلدية دبي. البلدية 

: قائد عام ال�شرطة. القائد العام 
: مدير عام البلدية. املدير العام 

Issue 397 Pages.indd   42 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م 43 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

تقل  ل  بن�شبة  الإيثانول  مادة  على  يحتوي  لل�شرب  خم�ش�ض  �شائل  كل   : امل�شروبات الكحولية 
اأو  اإنتاجها  يف  يدخل  التي  ال�شلبة  الغذائية  املواد  وت�شمل   ،)%0.05( عن 

حت�شريها مادة الإيثانول وفقًا للن�شبة امل�شار اإليها.
: ال�شركة اأو املُوؤ�ش�شة املُ�شّرح لها يف الإمارة با�شترياد واإعادة ت�شدير وتوزيع  املن�شاأة 

امل�شروبات الكحولية وتزويد الغري بها.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق اأحكام هذا املر�شوم يف الإمارة، مبا يف ذلك مناطق التطوير اخلا�شة، واملناطق احلرة مبا 
فيها مركز دبي املايل العاملي.

ر�سوم ال�سرطة
املادة )3(

اأ-  ت�شتويف ال�شرطة نظري اإ�شدار وجتديد الت�شاريح املحّددة يف اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا 
املر�شوم، الر�شوم املُبّينة اإزاء كل منها.

املتخ�ش�شة  ووكالتها  املتحدة  الأمم  ومكاتب  والقن�شلية  الدبلوما�شية  البعثات  ُت�شتثنى  ب-  
البندين )1( و)8( من اجلدول رقم )1(  املن�شو�ض عليهما يف  الر�شمني  واأع�شائها، من 

املُلحق بهذا املر�شوم.

ر�سم البلدية
املادة )4(

من  ال�شهرية  مبيعاتها  اإجمايل  من   )%30( مقداره  ر�شمًا  املن�شاأة  من  البلدية  ت�شتويف  اأ-  
امل�شروبات  بهذه  الدولة  داخل  فروعها  من  لأي  املن�شاأة  تزويد  وُيعترب  الكحولية،  امل�شروبات 

جزءًا من مبيعاتها ال�شهرية وتخ�شع لذات الر�شم.
ُت�شتثنى من الر�شم املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة: ب-  

املبيعات التي تتم حل�شاب �شركات الطريان و�شركات متوين الطائرات.   -1
ومنافذ  املطارات  داخل  القائمة  واملن�شاآت  احلرة  الأ�شواق  حل�شاب  تتم  التي  املبيعات    -2

اخلروج منها.
اإعادة الت�شدير اإلى خارج الدولة.   -3

Issue 397 Pages.indd   43 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م 44 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

التزامات املن�ساأة
املادة )٥(

على املن�شاأة اللتزام مبا يلي:
ت�شديد الر�شم املن�شو�ض عليه يف املادة )4( من هذا القرار للبلدية قبل اليوم ال�شاد�ض ع�شر    -1

من ال�شهر الذي يلي �شهر ال�شتحقاق.
فتح �شجل خا�ض بحركة تداول امل�شروبات الكحولية، على اأن يت�شمن هذا ال�شجل البيانات    -2

التالية:
الكميات التي مت ا�شتريادها. اأ-  

الكميات التي مت اإعادة ت�شديرها اإلى خارج الدولة. ب-  
الكميات التي مت بيعها داخل الدولة. ج-  

الكميات التي مت تزويد الغري بها. د-  
الكميات املُحّولة اأو املُتبادلة اأو املُ�شّلمة لأية جهة اأو فرع داخل الدولة اأو خارجها، من  هـ- 

غري الكميات املُدرجة �شمن مبيعاتها.
ا�شم املن�شاأة التي مت تزويدها بامل�شروبات الكحولية، والكمية املباعة لها، ورقم وتاريخ  و-  

الت�شريح ال�شادر لها، ورقم فاتورة البيع.
هذه  ُتنّظم  واأن  الكحولية،  امل�شروبات  من  مبيعاتها  كافة  فيها  ُتدّون  مالية  �شجالت  فتح    -3

ال�شجالت وفقًا لالأ�شول املحا�شبية املتعارف عليها.
اإعداد ك�شف ح�شاب �شهري مببيعاتها من كافة ُمفردات واأ�شناف امل�شروبات الكحولية خالل    -4

�شهر ال�شتحقاق، وتزويد البلدية بهذا الك�شف عند ت�شديد الر�شم املُ�شتحق عليها �شهريًا.
اإعداد احل�شابات اخلتامية وامليزانية العمومية يف نهاية كل �شنة مالية، واعتمادها من مدقق    -5
نهاية  يتجاوز  ل  موعد  خالل  بها  البلدية  وتزويد  الإمارة،  يف  بالعمل  له  ُمرّخ�ض  ح�شابات 

الأ�شهر ال�شتة التالية لتاريخ اإقفال ح�شاباتها اخلتامية واإعداد ميزانيتها.
من  التقنية  املالية  والأنظمة  املحا�شبية  وال�شجالت  الدفاتر  املُثّبتة يف  العمليات  كافة  اإمتام    -6
خالل دورة م�شتندية كاملة واإجراءات حما�شبية �شحيحة مطابقة لالأ�شول العلمية والقواعد 

املهنّية املتبعة.
تزويد البلدية باملعلومات والبيانات التي تطلبها خالل املوعد املُحدد من قبلها.   -7

الحتفاظ بفواتري بيع امل�شروبات الكحولية ملدة ل تقل عن ثالث �شنوات من تاريخ بيعها.   -8
عدم الإعالن عن امل�شروبات الكحولية باأية و�شيلة كانت.   -9
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عدم رعاية اأية فعاليات متعلقة بامل�شروبات الكحولية، ما مل يتم اأخذ املوافقة اخلّطية امل�شبقة    -10
على ذلك من ال�شرطة واجلهات املعنّية.

التعاون مع موظفي البلدية وتزويدهم بالبيانات واملعلومات املطلوبة.   -11
اأحكام هذا املر�شوم والقرارات ال�شادرة مبوجبه،  التعاون مع املوظفني املخت�شني بتطبيق    -12
ومتكينهم من الدخول اإلى اأماكن تخزين اأو تقدمي امل�شروبات الكحولية، وغريها من الأماكن 

التي يتم تداول امل�شروبات الكحولية فيها.

العقوبات والتدابري
املادة )٦(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�ض عليها اأي ت�شريع اآخر، ُيعاقب كل من يرتكب اأّيًا من  اأ-  
ُكلٍّ منها،  اإزاء  املُبّينة  الأفعال املُحّددة يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا املر�شوم بالغرامة 
وُت�شاعف قيمة الغرامة يف حال ُمعاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �شنة واحدة من تاريخ 
ارتكاب املخالفة ال�شابقة لها، ومبا ل يزيد يف حدها الأق�شى على )1.000.000( مليون 

درهم.
اأو  للبلدية  يجوز  املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  اإليها يف  املُ�شار  الغرامة  عقوبة  اإلى  بالإ�شافة  ب-  
املُخالف  بحق  التالية  التدابري  من  اأكرث  اأو  واحد  اتخاذ  احلال،  مقت�شى  ح�شب  ال�شرطة 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنّية يف الإمارة:
الإيقاف عن العمل ملدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة.   -1

الإغالق.   -2
ل يحول فر�ض الغرامة املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة على املن�شاأة املخالفة، دون  ج-  

ُمطالبتها بالر�شوم امل�شتحقة عليها.

ال�سبطية الق�سائية
املادة )٧(

مع عدم الإخالل باخت�شا�شات منت�شبي ال�شرطة، تكون ملوظفي البلدية الذين ي�شدر بت�شميتهم 
قرار من املدير العام، �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي يف اإثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام 
هذا املر�شوم والقرارات ال�شادرة مبوجبه، ويكون لهم يف �شبيل ذلك دخول املن�شاأة والطالع على 
ال�شجالت وامل�شتندات والك�شوف والوثائق والأنظمة املالية التقنية املوجودة لديها وحترير حما�شر 
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التدقيق وال�شبط الالزمة يف هذا ال�شاأن. 

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )8(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرامات التي يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب هذا املر�شوم حل�شاب اخلزانة العامة 
حلكومة دبي.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )9(

ُي�شدر ُكٌل من القائد العام واملدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم ُكٌل يف جمال 
اخت�شا�شه.

الإلغاءات
املادة )10(

ُيلغى قرار جمل�ض بلدية دبي رقم )56( ل�شنة 1965 املُ�شار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا املر�شوم.

الن�سر وال�سريان
املادة )11(

ُين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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اجلدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم الت�ساريح

الر�سم )بالدرهم( نوع الت�سريح

الكحولية  امل�شروبات  ا�شترياد  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

للمن�شاأة.

امل�شروبات  ت�شدير  اإعادة  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

الكحولية للمن�شاأة.

بامل�شروبات  التزويد  اأو  البيع  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

الكحولية )خمزن/ م�شتودع/ م�شنع/ متجر(.

اإ�شدار اأو جتديد ت�شريح للفنادق واملنتجعات وما يف حكمها 

بتقدمي امل�شروبات الكحولية.

بتقدمي  املطاعم  اأو  للنوادي  ت�شريح  جتديد  اأو  اإ�شدار 

امل�شروبات الكحولية.

امل�شروبات  الأفراد على  اأو جتديد ت�شريح ح�شول  اإ�شدار 

الكحولية.

ت�شريح اإعادة ت�شدير امل�شروبات الكحولية ملرة واحدة.

ت�شريح تقدمي امل�شروبات الكحولية يف احلفالت.
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املن�شاآت الفندقية من غري املنتجعات 

والنزل وما يف حكمها: 40.000
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اجلدول رقم )2(
بتحديد املخالفات والغرامات

الغرامة )بالدرهم( و�سف املخالفة

بدون  الكحولية  امل�شروبات  ت�شدير  اإعادة  اأو  ا�شترياد 

ت�شريح.

تزويد الغري بامل�شروبات الكحولية بدون ت�شريح.

بيع وتقدمي امل�شروبات الكحولية للغري بدون ت�شريح.

احل�شول على امل�شروبات الكحولية بدون ت�شريح.

التزود بامل�شروبات الكحولية من غري املن�شاآت املُ�شّرح لها 

بذلك.

عدم �شداد الر�شم املقرر على مبيعات املن�شاأة من امل�شروبات 

الكحولية يف املوعد املحدد.

عدم فتح ال�شجالت املن�شو�ض عليها يف املادة )5( من هذا 

املر�شوم، اأو عدم ت�شمينها البيانات املطلوبة.

عدم تقدمي البيانات اأو ال�شجالت اأو امليزانيات اأو املعلومات 

املطلوبة من قبل البلدية خالل املهلة املحددة.

اأو غري  �شحيحة  ك�شوف غري  اأو  �شجالت  اأو  بيانات  تقدمي 

كاملة اأو مزورة.

م�شك  يف  عليها  املتعارف  املحا�شبية  الأ�شول  اتباع  عدم 

املالية  الأنظمة  ا�شتخدام  عدم  اأو  املحا�شبية،  ال�شجالت 

التقنية املحددة من قبل البلدية.

من  العمومية  وامليزانية  اخلتامية  احل�شابات  اعتماد  عدم 

مدقق ح�شابات ُمرّخ�ض له بالعمل يف الإمارة.
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عدم الحتفاظ بفواتري بيع امل�شروبات الكحولية ملدة ل تقل 

عن ثالث �شنوات من تاريخ بيعها.

عرقلة عمل موظفي ومفت�شي البلدية املخت�شني. 

الإعالن عن امل�شروبات الكحولية باأية و�شيلة كانت، اأو رعاية 

فعاليات متعلقة بها.

التهرب من �شداد ر�شم البلدية باأية �شورة من ال�شور.
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مر�سوم رقم )2( ل�سنة 201٦
بتعيني

نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2004 ب�شاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2011 بتعيني قا�شي يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2013 بتعيني نائب رئي�ض حماكم مركز دبي املايل العاملي،

نر�سم ما يلي:  
التعيني 

املادة )1(
ُيعنّي القا�سي/ ديفيد �ستيل، نائبًا لرئي�ض حماكم مركز دبي املايل العاملي، بدًل من القا�سي/ 

جون مورايت�سادويك.

ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من 20 يناير 2016، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )3( ل�سنة 201٦
بتعيني وا�ستبدال 

ع�سو يف جمل�س اإدارة مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي  

القت�شاد  لتطوير  دبي  مركز  اإن�شاء  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )13( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
الإ�شالمي، 

وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013 بت�شكيل جمل�ض اإدارة مركز دبي لتطوير القت�شاد الإ�شالمي،

نر�سم ما يلي:  
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ ماجد �سيف الغرير، ع�شوًا يف جمل�ض اإدارة مركز دبي لتطوير القت�شاد الإ�شالمي، 
املُ�شّكل مبوجب املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013 املُ�شار اإليه، بدًل من ال�سيد/عبدالرحمن �سيف 
الغرير، على اأن تنتهي ع�شوية الع�شو املُعنّي مبوجب هذا املر�شوم بانتهاء مدة ولية جمل�ض الإدارة 

احلايل. 

ال�سريان والن�سر 
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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مر�سوم رقم )4( ل�سنة 201٦
بتعيني وا�ستبدال

ع�سو يف اللجنة التح�سريية ملعر�س اإك�سبو الدويل 2020
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2013 بت�شكيل اللجنة التح�شريية ملعر�ض اإك�شبو الدويل 
،2020

نر�سم ما يلي:
التعيني وال�ستبدال

املادة )1(
اإك�شبو  ملعر�ض  التح�شريية  اللجنة  ع�شوًايف  اجلابر،  اأحمد  �سلطان  الدكتور/  معايل  ُيعنّي 

الدويل2020، بدًل من ال�شيد/ خالد غامن الغيث.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من 15 �شبتمرب 2014، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم         حاكم دبي         رئي�س ال�سرطة والأمن العام

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني 
العاملني يف اإمارة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2013 بتعيني نائب لرئي�ض ال�شرطة والأمن العام يف اإمارة دبي،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2008 بت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�شكرية،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل اللجنة واإ�سدار لئحتها الداخلية

املادة )1(
اإمارة دبي،  العام يف  ال�شرطة والأمن  معايل الفريق/ �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�ض  ُيكّلف 

بت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�شكرية، واإ�شدار الالئحة الداخلية املُنّظمة لعملها.

الإلغاءات
املادة )2(

ُيلغى القرار رقم )4( ل�شنة 2008 املُ�شار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريٍع اآخر اإلى املدى الذي 
يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )3(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2016م، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

رئي�س ال�سرطة والأمن العام

�شدر يف دبي بتاريخ 7 مـــــــــــار�ض 2016م
املوافـــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )٥( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم الطرق يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،

وعلى القانون رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن دائرة التنمية القت�شادية،
وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،

دبي  اإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية حقوق الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )22( ل�شنة 2015 ب�شاأن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض يف اإمارة 

دبي،
وعلى القانون رقم )23( ل�شنة 2015 ب�شاأن الت�شرف يف املركبات املحجوزة يف اإمارة دبي،

وعلى املر�شوم رقم )22( ل�شنة 2009 ب�شاأن مناطق التطوير اخلا�شة يف اإمارة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2015 ب�شاأن حجز املركبات يف اإمارة دبي،

وعلى النظام رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شاريح ا�شتخدام املواقف اخلا�شة يف اإمارة دبي،
اإمارة دبي  العامة يف  املواقف  ا�شتخدام  ب�شاأن تنظيم  ل�شنة 1995  املحلي رقم )92(  الأمر  وعلى 

وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم )7( ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم اأحكام ال�شرتاك واحلجز يف املواقف العامة 

وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم )9( ل�شنة 2000 ب�شاأن حظر عر�ض ال�شيارات لأغرا�ض البيع اأو التاأجري يف 
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املواقف العامة يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 2004 ب�شاأن ا�شتغالل الأرا�شي اخلا�شة كمواقف للمركبات يف 

اإمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُن�ِشئة واملُنّظمة للمناطق احلرة يف اإمارة دبي،

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 املُبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ض على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: هيئة الطرق واملوا�شالت. الهيئة 
: مدير عام الهيئة ورئي�ض جمل�ض املديرين. املدير العام 

: موؤ�ش�شة املرور والطرق بالهيئة. املوؤ�ش�شة 
العامة، املجال�ض احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  الدوائر احلكومية،  الوزارات،   : اجلهة احلكومية 

وال�شلطات، واأي جهة حكومية تابعة للحكومة الحتادية اأو حكومة دبي.
: اأي و�شيلة ت�شري على الطريق بقوة ميكانيكية اأو باأي و�شيلة اأخرى. املركبة 

التخطيطية  للت�شريعات  وفقًا  املُخ�ش�ض  الهيئة،  عليه  ُت�شرف  الذي  املكان   : املوقف العام 
اأو بدون ر�شم، وي�شمل  والبنائية لوقوف املركبات يف الإمارة، �شواًء كان بر�شم 
املواقف اجلانبية يف حرم الطريق، ومواقف ال�شاحات، ومواقف املباين متعددة 

الطوابق.
كموقف  والبنائية  التخطيطية  للت�شريعات  وفقًا  ا�شتعماله  يجوز  الذي  املكان   : املوقف اخلا�ض 
ح املوؤ�ش�شة وفقًا لأحكام هذا القرار لأي �شخ�ض اأو  خا�ض للمركبات، الذي ُت�شرِّ

جهة با�شتغالله على هذا النحو �شواًء باأجر اأو بدون اأجر.  
العام ملدة حمددة من الزمن،  : الر�شم املفرو�ض على وقوف املركبة يف املوقف  ر�شم الوقوف 

وفقًا لأحكام هذا القرار.

Issue 397 Pages.indd   56 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٥٧ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

وفقًا  الزمن،  من  حمددة  ملدة  العام  املوقف  تخ�شي�ض  على  املفرو�ض  الر�شم   : ر�شم احلجز 
لأحكام هذا القرار.

: اأي من الت�شاريح ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة وفقًا لأحكام هذا القرار. الت�شريح 
: ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتباري. ال�شخ�ض 

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطبق اأحكام هذا القرار على املواقف العامة واملواقف اخلا�شة وعلى م�شتخدمي هذه املواقف  اأ-  
يف الإمارة.

ُت�شتثنى من اأحكام هذا القرار، مركبات الإ�شعاف وال�شرطة والدفاع املدين والقوات امل�شلحة  ب-  
تكون هذه  اأن  �شريطة  الهيئة،  اأخرى حتددها  واأي مركبات  للمعاقني  واملركبات املخ�ش�شة 
هذه  ُيثبت  ما  اإبراز  اأو  اجلهات،  لهذه  تبعيتها  على  تدل  وا�شحة  بعالمة  مميزة  املركبات 

التبعّية.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )3(

لغايات هذا القرار، تتولى املوؤ�ش�شة املهام وال�شالحيات التالية:
ت�شميم واإن�شاء واإدارة املواقف العامة، والإ�شراف عليها.   -1

الت�شريح لالأ�شخا�ض با�شتغالل واإدارة املواقف العامة مبوجب عقد ا�شتثمار.   -2
الت�شريح لالأ�شخا�ض باإن�شاء واإدارة املواقف اخلا�شة، والإ�شراف عليها.   -3

الأجهزة  نقل  اأو  موؤقت،  اأو  دائم  ب�شكل  العام  املوقف  باإزالة جزء من  لالأ�شخا�ض  الت�شريح    -4
واللوحات اخلا�شة باملوقف العام، مبا يف ذلك جهاز حت�شيل ر�شم الوقوف.

الت�شريح لالأ�شخا�ض بال�شرتاك يف املواقف العامة وحجزها واإلغاء هذه الت�شاريح.   -5
الت�شريح لالأ�شخا�ض باإن�شاء مظلة ملوقف عام حمجوز.   -6

لل�سروط  وفقًا  العامة،  املواقف  نظام  مكّونات  من  اأي  با�ستخدام  �سخ�س  لأي  الت�سريح    -7
والإجراءات التي يعتمدها املدير العام يف هذا ال�شاأن.

وال�شرطة واملوا�شالت  الإ�شعاف والدفاع املدين  العامة املخ�ش�شة ملركبات  املواقف  حتديد    -8
العامة ومركبات الأجرة واملعاقني، وغريها من املركبات العائدة لأي فئة اأخرى.
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حتديد و�شائل دفع ر�شم الوقوف.   -9
تلقي ال�شكاوى املقدمة بحق اجلهات املُ�شّرح لها وفقًا لأحكام هذا القرار، والتحقيق فيها،    -10

واتخاذ الإجراءات املنا�شبة ب�شاأنها.
اأ�شحابها  واأ�شماء  عنها،  ال�شادرة  والت�شاريح  بال�شرتاكات  خا�شة  بيانات  قاعدة  اإن�شاء    -11

وعناوينهم، واأي بيانات اأخرى ترى الهيئة اأهميتها.
اأي مهام اأخرى تكون لزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.   -12

فئات املواقف العامة
املادة )4(

ُتق�ّشم املواقف العامة اإلى الفئتني التاليتني: اأ-  
الفئة الأولى: وت�شمل املواقف العامة الواقعة �شمن املناطق املحددة باخلريطة املُلحقة    -1

بهذا القرار.
باخلريطة  املحددة  املناطق  غري  من  الإمارة  يف  العامة  املواقف  وت�شمل  الثانية:  الفئة    -2

املُ�شار اإليها يف البند )1( من الفقرة )اأ( من هذه املادة.
يجوز للمدير العام، وبعد التن�شيق مع املجل�ض التنفيذي ودائرة املالية، ووفقًا للمعايري التي  ب-  
يتم اعتمادها يف هذا ال�شاأن تعديل تبعّية اأيٍّ من املواقف العامة لأيٍّ من الفئتني املُ�شار اإليهما 
يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، وتعديل اخلريطة املُلحقة بهذا القرار اإذا ا�شتدعى الأمر ذلك.

ر�سم الوقوف
املادة )٥(

تبعًا  الوقوف«، يتحدد مقداره،  ُي�شّمى »ر�شم  العام، ر�شم  ُي�شتوفى نظري وقوف املركبة يف املوقف 
لفئة املوقف العام ونوع املوقف وعدد �شاعات الوقوف، ووفقًا ملا هو مبنّي يف اجلدولني )1( و)2( 

املُلحقني بهذا القرار.

اأوقات ا�ستحقاق ر�سم الوقوف
املادة )٦(

دة  املُتعدِّ املباين  ومواقف  ال�شاحات  ومواقف  اجلانبية  املواقف  يف  الوقوف  ر�شم  ُي�شتحق  اأ-  
الطوابق وفقًا لالأوقات التالية:
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ال�شاعة  من  ابتداًء  �شاعة،  ع�شرة  اأربع   )14( ال�شاحات:  ومواقف  اجلانبية  املواقف    -1
الثامنة �شباحًا ولغاية ال�شاعة العا�شرة م�شاًء، طوال اأيام الأ�شبوع ما عدا اأيام اجلمع 

والعطالت الر�شمية.
مواقف املباين متعددة الطوابق: )24( اأربع وع�شرون �شاعة طوال اأيام الأ�شبوع.   -2

يكون احلد الأق�شى ل�شتخدام املواقف العامة على النحو التايل: ب-  
)4( اأربع �شاعات مت�شلة بالن�شبة للمواقف اجلانبية.   - 1

)24( اأربع وع�شرون �شاعة مت�شلة بالن�شبة ملواقف ال�شاحات.   - 2
)30( ثالثون يومًا مت�شلة بالن�شبة ملواقف املباين متعددة الطوابق.   - 3

يجوز للمدير العام، تعديل اأوقات ا�شتحقاق ر�شم الوقوف اأو تخفي�شه اأو عدم اإخ�شاع بع�ض  ج-  
الأ�شخا�ض اأو الأماكن اأو الأوقات لر�شم الوقوف، لأ�شباب دينية اأو اجتماعية اأو اقت�شادية اأو 
وطنية اأو لأي اأ�شباب اأخرى، بالتن�شيق مع دائرة املالية ووفقًا للمعايري التي يتم اعتمادها يف 

هذا ال�شاأن.

ال�سرتاك باملواقف العامة
املادة )٧(

تقوم املوؤ�ش�شة بتطبيق نظام ال�شرتاك ال�شهري اأو ال�شنوي ل�شتخدام املواقف العامة، ويتم  اأ-  
حتديد اأنواع و�سروط واإجراءات هذا ال�سرتاك بقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن عن املدير العام.
يتحدد مقدار ر�شم ال�شرتاك ال�شهري اأو ال�شنوي ل�شتخدام املواقف العامة تبعًا لنوع املوقف  ب-  

العام، ووفقًا ملا هو مبنّي يف اجلدول رقم )3( املُلحق بهذا القرار.
ُت�شلِّم املوؤ�ش�شة للم�شرتك باملوقف العام بطاقة ا�شرتاك وفقًا لنوع ال�شرتاك ومدته، ويجوز  ج-  

للموؤ�ش�شة ال�شتعا�شة عن هذه البطاقة باأي و�شيلة اأخرى تراها منا�شبة.
التعليمية  املوؤ�س�سات  طلبة  منح  حتددها،  التي  وال�سوابط  لل�سروط  وفقًا  للموؤ�س�سة  يجوز  د-  
ا�شرتاك يف املواقف العامة املحيطة باملوؤ�ش�شة التعليمية، نظري الر�شم املقرر يف اجلدول رقم 

)3( املُلحق بهذا القرار.

ت�سريح الوقوف املجاين يف املواقف العامة
املادة )8(

يجوز للهيئة اأن متنح ت�شريح وقوف جماين يف املواقف العامة، ب�شكل دائم اأو موؤقت، للفئات  اأ-  

Issue 397 Pages.indd   59 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٦0 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

التالية:
اجلهات احلكومية.    -1

مراكز تاأهيل املعاقني.   -2
كبار ال�شن من مواطني الدولة، ممن جتاوزت اأعمارهم )60( �شتني �شنة.   -3

املر�شى الذين يعانون اأمرا�شًا مزمنة ويراجعون امل�شت�شفيات ب�شورة دورية.   -4
قاطنو الوحدات ال�شكنية من مواطني الدولة ومواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج    -5

العربية بالن�شبة للمواقف املوجودة اأمام م�شاكنهم.
ال�شاأن  هذا  يف  عنه  ال�شادرة  القرارات  مبوجب  العام  املدير  يحددها  اأخرى  فئة  اأي    -6

بالتن�شيق مع دائرة املالية. 
حُتّدد �سروط واإجراءات اإ�سدار ت�سريح الوقوف املجاين يف املواقف العامة للفئات املحددة  ب-  
يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومدته وجتديده ومواقع و�شاعات ا�شتخدامه وعدد الت�شاريح 
امل�شموح بها لكل فئة وكافة الأحكام اخلا�شة به، مبوجب قرار ي�شدر يف هذا ال�شاأن عن املدير 

العام. 

حجز املوقف العام بر�سم
املادة )9(

اجلهات  من  لأي  احلجز«،  »ر�شم  ُي�شّمى  ر�شم  مقابل  العام  املوقف  حجز  للموؤ�ش�شة  يجوز  اأ-  
التالية: 

الفنادق.     -1
البنوك.   -2

امل�شت�شفيات.   -3
�شركات املقاولت.   -4

ال�شاأن  هذا  يف  عنه  ال�شادرة  القرارات  مبوجب  العام  املدير  يحددها  اأخرى  جهة  اأي    -5
بالتن�شيق مع دائرة املالية. 

حُتّدد �سروط واإجراءات حجز املواقف العامة للجهات املحددة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومدة احلجز وجتديده وكافة الأحكام اخلا�شة به، مبوجب قرار ي�شدر يف هذا ال�شاأن عن 

املدير العام.
ُيحّدد مقدار ر�شم احلجز وفقًا ملا هو مبنّي يف اجلدول رقم )4( املُلحق بهذا القرار. ج-  
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اإليها ما  العام ل�شاحلها، تكلفة جتهيز املوقف م�شافًا  التي مت حجز املوقف  تتحمل اجلهة  د-  
لهذه امل�شاريف  املوؤ�ش�شة  اإدارية، ويكون تقدير  التكلفة كم�شاريف  ن�شبته )25%( من هذه 

نهائيًا.
اأحكام هذه املادة يف الأحوال التي  اإلغاء حجز املوقف العام املقرر مبوجب  يجوز للموؤ�ش�شة  هـ-  
اأن تقوم املوؤ�ش�شة باإخطار اجلهة التي مت احلجز ل�شاحلها بذلك قبل  ت�شتدعي ذلك، على 
احلجز  مت  التي  للجهة  بديل  موقف  توفري  اإلى  بالإ�شافة  الأقل،  على  يومًا  ثالثني   )30(

ل�شاحلها اإن اأمكن ذلك، اأو رد جزء من الر�شم ُيعادل مدة احلجز املتبقية.

حجز املوقف العام بدون ر�سم
املادة )10(

يجوز للموؤ�ش�شة اأن حتجز املوقف العام بدون ر�شم لأي من اجلهات والفئات التالية:  اأ-  
اجلهات احلكومية.    -1

اأئمة امل�شاجد.   -2
امل�شاكن اململوكة للمواطنني.   -3

هذا  يف  عنه  ال�شادرة  القرارات  مبوجب  العام  املدير  يحددها  اأخرى  فئة  اأو  جهة  اأي    -4
ال�شاأن بالتن�شيق مع دائرة املالية. 

حُتّدد �سروط واإجراءات حجز املوقف العام للجهات والفئات املحددة يف الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
اأو فئة، وكافة الأحكام  امل�شموح بها لكل جهة  املواقف  املادة، ومدته وكيفية جتديده، وعدد 

اخلا�شة به، مبوجب قرار ي�شدر يف هذا ال�شاأن عن املدير العام.
حجز  مت  والتي  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  املُ�شار  والفئات  اجلهات  حتميل  يجوز  ج-  
املوقف العام ل�شاحلها، تكلفة جتهيز املوقف م�شافًا اإليها ما ن�شبته )25%( من هذه التكلفة 

كم�شاريف اإدارية.
اأحكام هذه املادة يف الأحوال التي  اإلغاء حجز املوقف العام املقرر مبوجب  يجوز للموؤ�ش�شة  د-  

ت�شتدعي ذلك. 

مظلة املوقف العام
املادة )11(

يجوز لأي جهة مت حجز املوقف العام ل�شاحلها وفقًا لأحكام املادتني )9( و)10( من هذا القرار، 
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هذه  منح  ويتم  نفقتها،  على  املوقف  لهذا  مظلة  اإن�شاء  على  املوافقة  بطلب  املوؤ�ش�شة  اإلى  التقدم 
املوافقة بالتن�سيق مع بلدية دبي، وفقًا لل�سروط وال�سوابط والإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار 

من املدير العام.

نقل واإزالة الأجهزة واللوحات
املادة )12(

ل يجوز لأي �شخ�ض نقل الأجهزة واللوحات اخلا�شة باملواقف العامة املثبتة يف مكانها اإلى  اأ-  
مكان اآخر اأو اإزالتها، اإل من خالل املوؤ�ش�شة وبعد احل�شول على موافقتها، ويتم اإ�شدار هذه 

املوافقة وفقًا لل�سروط وال�سوابط والإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار من املدير العام.
املوقف  لوحات  اأي من  اأو  الوقوف  ر�شم  اإزالة جهاز حت�شيل  اأو  نقل  املوؤ�ش�شة نظري  ت�شتويف  ب-  
العام، الر�شوم املبّينة يف اجلدول رقم )5( املُلحق بهذا القرار، بالإ�شافة اإلى تاأمني نقدي 
م�شرتد مقداره )10.000( ع�شرة اآلف درهم عن كل جهاز تتم املوافقة على نقله اأو اإزالته، 

وذلك ل�شمان اإعادة تركيبه.
اخلا�شة  واللوحات  الأجهزة  اإزالة  اأو  بنقل  طلبه  على  املوافقة  متت  الذي  ال�شخ�ض  يتحمل  ج-  
باملواقف العامة، تكاليف النقل اأو الإزالة واإعادة الرتكيب، م�شافًا اإليها ما ن�شبته )25%( من 

هذه التكاليف كم�شاريف اإدارية، ويكون تقدير املوؤ�ش�شة لهذه التكاليف نهائيًا. 

اإلغاء املوقف العام
املادة )13(

لكل ذي م�شلحة، التقدم اإلى املوؤ�ش�شة بطلب اإلغاء املوقف العام، وتتولى املوؤ�ش�شة درا�شة هذا  اأ-  
من  قرار  بتحديدها  ي�سدر  التي  والإجراءات  وال�سوابط  لل�سروط  وفقًا  فيه،  والبت  الطلب 

املدير العام، ومبا يتفق مع الت�شريعات التخطيطية والبنائية.
ل يتم ا�شتيفاء الر�شم املقرر مبوجب هذا القرار لإلغاء املوقف العام اإذا كان �شيتم تخ�شي�شه  ب-  

كمدخل اأو خمرج ملبنى اأو اأر�ض جماورة.
يجوز للموؤ�ش�شة اإعادة ت�شغيل املوقف العام الذي �شبق اإلغاوؤه يف حال زوال اأ�شباب الإلغاء، على  ج-  
اأن يتم اإخطار اجلهة التي تقرر الإلغاء ل�شاحلها بذلك قبل )30( ثالثني يومًا على الأقل 
من التاريخ املُقّرر لإعادة ت�شغيل املوقف العام، بالإ�شافة اإلى رد جزء من الر�شم يعادل املدة 
املتبقية من ال�شنة التي مت فيها الإلغاء، ما مل يكن اإعادة ت�شغيل املوقف العام قد مت بناًء على 
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طلب تلك اجلهة اأو نتيجة اإخاللها باأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

اإذن اإ�سغال املوقف العام
املادة )14(

لكل ذي م�شلحة التقدم اإلى املوؤ�ش�شة بطلب احل�شول على اإذن اإ�شغال املوقف العام، ويتم اإ�شدار 
هذا الإذن وفقًا لل�سروط وال�سوابط والإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار من املدير العام، ومبا 

يتفق مع الت�شريعات التخطيطية والبنائية.

ت�سريح اإن�ساء واإدارة املواقف اخلا�سة
املادة )1٥(

يتم الت�سريح باإن�ساء واإدارة املواقف اخلا�سة وفقًا لل�سروط التالية: اأ-  
خا�ض  كموقف  الف�شاء  الأر�ض  ا�شتخدام  على  دبي  بلدية  موافقة  على  احل�شول    -1

للمركبات.
وجود رخ�سة جتارية مبمار�سة ن�ساط اإدارة املواقف اخلا�سة.   -2

تزويد املوؤ�ش�شة بامل�شتندات والبيانات التي حتددها.   -3
اللتزام باملوا�شفات الفنية التي ي�شدر بتحديدها قرار من املدير العام.   -4

اإ�شدار ت�شريح  اإذا ترتب على  اإلغائه  اأو  العام  الر�شم املقرر على حجز املوقف  �شداد    -5
اإن�شاء واإدارة املوقف اخلا�ض حجز اأو اإلغاء املوقف العام. 

�شداد اأي تكلفة تتحملها املوؤ�ش�شة لتهيئة املوقف اخلا�ض، م�شافًا اإليها ما ن�شبته )%25(    -6
من هذه التكلفة كم�شاريف اإدارية، ويكون تقدير املوؤ�ش�شة لهذه التكلفة نهائيًا.

اإيداع تاأمني نقدي ل�شالح املوؤ�ش�شة مقداره )10.000( ع�شرة اآلف درهم.    -7
اأي �سروط اأخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�سادرة عنه يف هذا ال�ساأن.   -8

ُت�سِدر املوؤ�س�سة ت�سريح اإن�ساء واإدارة املوقف اخلا�س بعد ا�ستيفاء مقدم الطلب لل�سروط،  ب-  
وا�شتكماله لالإجراءات التي حتددها.

للهيئة وفقًا ملقت�شيات امل�شلحة العامة، ومراعاًة لأنظمة التخطيط وال�شالمة املرورية، اإلغاء  ج-  
ت�شريح اإن�شاء واإدارة املوقف اخلا�ض، دون اأن تتحمل اأي م�شوؤولية اأو تبعة قانونية جراء ذلك، 
اأن يتم اإخطار �شاحب الت�شريح بذلك قبل )30( ثالثني يومًا على الأقل من التاريخ  على 
املُقّرر لإلغاء ت�شريح اإن�شاء واإدارة املوقف اخلا�ض وذلك يف الأحوال العادية، و)5( خم�شة 
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اأيام على الأقل يف الأحوال امل�شتعجلة، واأن ُيرّد من الر�شم ما يعادل املدة املتبقية للت�شريح.

عر�س املركبات للبيع اأو التاأجري يف املوقف العام
املادة )1٦(

ُيحظر ا�شتخدام املواقف العامة لعر�ض املركبات بغر�ض بيعها اأو تاأجريها. اأ-  
ا�شتثناًء من حكم الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للموؤ�ش�شة الت�شريح لأي �شخ�ض بعر�ض  ب-  

املركبات بغر�ض البيع اأو التاأجري يف املواقف العامة، �شريطة ما يلي:
ملمار�شة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  مرخ�شة  من�شاأة  خالل  من  العر�ض  يكون  اأن    -1

ن�ساط بيع املركبات اأو تاأجريها.
اأن يتم العر�ض يف املنطقة املحيطة باملن�شاأة.   -2

اأن ل يزيد عدد املواقف العامة امل�شتخدمة للعر�ض على ثالث مواقف مدفوعة الر�شم.   -3
اأن تكون املركبات املعرو�شة مملوكة للمن�شاأة.   -4

ا�شتعمالت  بتحديد  املتعلقة  والبنائية  التخطيطية  بالت�شريعات  العر�ض  يخل  ل  اأن    -5
الأرا�شي.

اأي �سروط اأخرى يحددها املدير العام مبوجب القرارات ال�سادرة عنه يف هذا ال�ساأن.   -6

مزاولة الأن�سطة القت�سادية يف املواقف العامة
املادة )1٧(

ُيحظر على اأي �سخ�س مزاولة اأي ن�ساط اقت�سادي يف املواقف العامة، دون احل�سول على  اأ-  
ت�شريح بذلك من املوؤ�ش�شة ورخ�شة جتارية �شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية.

ي�ستوفى نظري اإ�سدار ت�سريح مزاولة الن�ساط القت�سادي يف املواقف العامة، الر�سم املقرر  ب-  
هذه  ا�شتغالل  نظري  مايل  مقابل  اإلى  بالإ�شافة  القرار،  بهذا  املُلحق   )5( رقم  اجلدول  يف 
املواقف، ويراعى يف حتديد هذا املقابل حجم الن�ساط ونوعه ومكان مزاولته وما اإذا ترتب 
عليه حجز املوقف العام من عدمه وغريها من العتبارات الأخرى التي يحددها املدير العام. 
العامة، وال�سروط  التي يجوز مزاولتها يف املواقف  العام الأن�سطة القت�سادية  ُيحدد املدير  ج-  
هذا  ومدة  الأن�شطة  هذه  مزاولة  ت�شريح  وجتديد  لإ�شدار  الالزمة  والإجراءات  والقواعد 

الت�شريح واملقابل املادي.
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تعهيد اإن�ساء واإدارة املواقف العامة
املادة )18(

يتم  العامة، مبوجب عقد  املواقف  اإدارة  اأو  اإن�شاء  اأي �شخ�ض م�شوؤولية  اإلى  تعهد  اأن  للهيئة  يجوز 
اإبرامه وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، ُيحّدد مبوجبه ُمّدته وحقوق والتزامات طرفيه.

اإن�ساء واإدارة املواقف العائدة للغري
املادة )19(

امل�شرفة على مناطق  ال�شلطات  اأو خا�شة مبا فيها  تابعة جلهات عامة  اإدارة مواقف  للهيئة  يجوز 
اأو جزئي، وذلك  القرار عليها ب�شكل كلي  اأحكام هذا  التطوير اخلا�شة واملناطق احلرة، وتطبيق 

مبوجب عقد تربمه مع تلك اجلهات، حُتدد فيه مدة العقد وحقوق والتزامات طرفيه.

الر�سوم
املادة )20(

ت�شتويف الهيئة نظري الوقوف يف املواقف بفئتيها الأولى والثانية، وال�شرتاك باملواقف العامة، وحجز 
اجلداول  يف  املُبّينة  الر�شوم  اخلدمات،  وتقدمي  الت�شاريح  اإ�شدار  نظري  وكذلك  العامة،  املواقف 

)1(، )2(، )3(، )4( و)5(، املُلحقة بهذا القرار.

العقوبات الإدارية
املادة )21(

اأّيًا من  اأ�شد ين�ض عليها اأي قرار اآخر، ُيعاقب كل من يرتكب  مع عدم الإخالل باأي عقوبة  اأ-  
املخالفات املن�شو�ض عليها يف اجلداول )6(، )7(، )8( و)9( املُلحقة بهذا القرار، بالغرامة 

املُبّينة اإزاء كل منها.
ل يجوز فر�ض الغرامة املُبّينة يف اجلدولني )6( و)7( املُلحقني بهذا القرار، مرة اأخرى على  ب-  
ال�شخ�ض املخالف، يف حال ا�شتمرار ارتكابه للمخالفة ذاتها التي �شبق فر�ض الغرامة عليها، 

ما مل مي�ِض يوم واحد على حترير املخالفة ال�شابقة بحقه.
عليها يف اجلدولني )8(  املن�شو�ض  للمخالفات  ارتكابه  يتكرر  الذي  ال�شخ�ض  ُيفر�ض على  ج-  
و)9( املُلحقني بهذا القرار الغرامة املحددة اإزاء كل منها يف حال معاودة ارتكاب املخالفة 
ذاتها خالل �شنة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�شابقة لها، ول يجوز فر�ض هذه الغرامة مرة 
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اأخرى يف حال ا�شتمرار ارتكاب املخالفة الأولى، ما مل مي�ِض اأ�شبوع واحد على حترير املخالفة 
ال�شابقة.

بالإ�شافة الى عقوبة الغرامة املقررة مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للمدير العام  د-  
اأو من ُيفّو�شه اأن يتخذ بحق املخالف، الذي يتكرر ارتكابه للمخالفة اأكرث من مرة اأو يرف�ض 

اإزالة اأ�شبابها خالل املهلة التي حتددها الهيئة، واحد اأو اأكرث من التدابري التالية:
قفل املركبة.   -1

حجز املركبة املخالفة.   -2
اإلغاء الت�شريح ال�شادر له وفقًا لأحكام هذا القرار.   -3

اإزالة مظلة املوقف العام.   -4
ل يحول فر�ض الغرامات امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، دون حتميل املُخالف اأي  هـ-  

نفقات اأو تكاليف تتحملها املوؤ�ش�شة نظري اإ�شالح الأ�شرار التي قد تلحق باملوقف العام. 

ال�سبطية الق�سائية
املادة )22(

تكون ملوظفي الهيئة وموظفي املوؤ�ش�شات اأو ال�شركات التي تتعاقد معها الهيئة لإدارة املوقف العام، 
الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  �شفة  ُيفّو�شه،  من  اأو  العام  املدير  من  قرار  بت�شميتهم  ي�شدر  الذين 
اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، ويكون  يف 
لهم يف �شبيل ذلك القيام باأعمال الرقابة والتفتي�ض وحترير حما�شر ال�شبط الالزمة وا�شتخدام 

التقنيات املعتمدة لدى الهيئة وال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.

التظلم
املادة )23(

يجوز لكل ذي م�شلحة، التظلم خطيًا اإلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املتخذة 
بحقه مبوجب هذا القرار، خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري 
املتظلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة 

لها املدير العام لهذا الغر�ض، ويكون القرار ال�شادر عنها ب�شاأن هذا التظلم نهائيًا. ُي�شكِّ
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اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )24(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرامات التي يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب هذا القرار حل�شاب اخلزانة العامة 
حلكومة دبي.

ال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة )2٥(

يكون للهيئة يف �شبيل تطبيق اأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، ال�شتعانة باجلهات 
احلكومية، وعلى هذه اجلهات تقدمي العون وامل�شاعدة متى ُطِلب منها ذلك.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )2٦(

الر�شمية  اجلريدة  يف  وُتن�شر  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  العام  املدير  ُي�شدر 
حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )2٧(

ُيلغى مبوجب هذا القرار ما يلي: اأ-  
النظام رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شاريح ا�شتخدام املواقف اخلا�شة يف اإمارة دبي.   -1

اإمارة  العامة يف  الأمر املحلي رقم )92( ل�شنة 1995 ب�شاأن تنظيم ا�شتخدام املواقف    -2
دبي وتعديالته.

الأمر املحلي رقم )7( ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم اأحكام ال�شرتاك واحلجز يف املواقف    -3
العامة وتعديالته.

اأو  البيع  لأغرا�ض  ال�شيارات  عر�ض  حظر  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )9( رقم  املحلي  الأمر    -4
التاأجري يف املواقف العامة يف اإمارة دبي وتعديالته.

الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 2004 ب�شاأن ا�شتغالل الأرا�شي اخلا�شة كمواقف للمركبات    -5
يف اإمارة دبي.

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار. ب-  

Issue 397 Pages.indd   67 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٦8 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الن�سر وال�سريان
املادة )28(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد )60( �شتني يومًا من تاريخ ن�شره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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لأولى والفئة الثانية
ف الفئة ا

مبواق
خلا�سة 

طق ا
حديد املنا

طة بت
خري
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�سم الوقوف يف مواقف الفئة الأولى

مواقف املباين متعددة 

الطوابق

الر�شم
)بالدرهم(

مدة الوقوف
الر�شم

)بالدرهم(
الر�شم

)بالدرهم(
مدة الوقوف مدة الوقوف

مواقف ال�ساحات

ن�شف �شاعة

�شاعة

�شاعتان

ثالث �شاعات

اأربع �شاعات

�شاعة

�شاعتان

ثالث �شاعات

اأربع �شاعات

خم�ض �شاعات

اأربع وع�شرين 

�شاعة

2

4

8

12

16

3

6

9

12

15

20

5 لكل �شاعة

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

مواقف املباين متعددة 

الطوابق

الر�شم
)بالدرهم(

مدة الوقوف
الر�شم

)بالدرهم(
الر�شم

)بالدرهم(
مدة الوقوف مدة الوقوف

مواقف ال�ساحات

�شاعة

�شاعتان

ثالث �شاعات

اأربع �شاعات

�شاعة

�شاعتان

ثالث �شاعات

اأربع �شاعات

اأربع وع�شرين 

�شاعة

2

5

8

11

2

4

5

7

10

5 لكل �شاعة

املواقف اجلانبية
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جدول رقم )3( 
بتحديد ر�سوم ال�سرتاك باملواقف العامة 

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

ر�سم ال�سرتاك )بالدرهم(

ر�سم احلجز )بالدرهم(

لكل �شنة

لكل �شنة لكل 6 اأ�شهر لكل 3 اأ�شهر لكل يوم

لكل 6 اأ�شهر لكل 3 اأ�شهر

املواقف اجلانبية

مواقف ال�شاحات

مواقف املباين متعددة الطوابق

مواقف الطلبة

مواقف  اأو  اجلانبية  املواقف 

ال�شاحات

مواقف املباين متعددة الطوابق

1

2

3

4

1

2

4500

2400

8000

-

9000

16.000

5000

8000

2800

4000

100

-

2500

1300

4000

-

1400

700

2000

300

نوع ال�سرتاك

نوع احلجز

م

م

Issue 397 Pages.indd   72 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٧3 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول رقم )٥(
بتحديد ر�سوم الت�ساريح واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة

الر�سم )بالدرهم( البيان

اإ�شدار اإذن اإ�شغال. 

اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف لت�شريح اأو اإذن اأو بطاقة م�شرتك باملواقف العامة.

طلب نقل اأو اإزالة جهاز حت�شيل ر�شم الوقوف.

طلب نقل اأو اإزالة لوحة من اللوحات اخلا�شة باملوقف العام.

اإ�سدار اأو جتديد ت�سريح مزاولة اأي ن�ساط اقت�سادي يف املوقف العام.

طلب اإلغاء املوقف العام.

اإ�شدار اأو جتديد ت�شريح اإن�شاء واإدارة املوقف اخلا�ض.

اإ�شدار ت�شريح اإن�شاء مظلة للموقف العام املحجوز.

200

100

200

100

5000

 5000 درهم �شنويًا 

عن كل موقف

5000

500

1

2

3

4

5

6
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8

م
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جدول رقم )٦(
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�سة باملواقف اجلانبية وال�ساحات

الغرامة )بالدرهم( بيان املخالفة

اإيقاف املركبة دون �شداد ر�شم الوقوف امل�شتحق، اأو عدم اإبراز تذكرة �شداد 

الر�شم ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.

جتاوز احلد الأق�شى ل�شتخدام املوقف العام. 

جتاوز احلد الأق�شى ملدة الوقوف املقررة بتذكرة �شداد الر�شم.

القيام باأي اأفعال من �شاأنها تعطيل ا�شتخدام املواقف العامة.

ال�شعود باملركبة على الر�شيف اأو الوقوف عليه.

وقوف املركبة يف مكان ممنوع داخل املوقف العام.

اإيقاف مركبة ل حتمل لوحات مرورية يف املوقف العام.

بت�شريح  اأو  ت�شريح  بدون  للمعاقني  املخ�ش�شة  العامة  املواقف  يف  الوقوف 

منتهي، اأو عدم اإبراز الت�شريح ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.

الوقوف يف املوقف العام املحجوز للغري، اأو عدم اإبراز ت�شريح احلجز ب�شكل 

ظاهر وقت حترير املخالفة.

عر�ض املركبات للبيع اأو للتاأجري بدون ت�شريح.

اإن�شاء مظلة للموقف العام بدون ت�شريح.

اإتالف اأو اإحلاق ال�شرر باملوقف العام اأو اأجهزة دفع ر�شم الوقوف اأو لوحات 

املوقف العام اأو العبث بها.

نقل اأو اإزالة الأجهزة واللوحات املخ�ش�شة للموقف العام دون احل�شول على 

ت�شريح بذلك.

150

100

100

200

200

200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

10.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

م

Issue 397 Pages.indd   74 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٧٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول رقم )٧(
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�سة مبواقف املباين متعددة الطوابق

الغرامة )بالدرهم( بيان املخالفة

ا�شتخدام  وتاريخ  وقت  حتدد  التي  الإلكرتونية  البطاقة  اأو  التذكرة  فقدان 

املوقف العام.

التهرب من اأداء ر�شم الوقوف باأي و�شيلة كانت.

اإيقاف املركبة يف غري الأماكن املحددة.

اإيقاف املركبة يف مكان ممنوع.

جتاوز املركبة اخلطوط املحددة للموقف العام.

اإيقاف املركبة وقوفًا مزدوجًا. 

القيام باأي فعل من �شاأنه تعطيل ا�شتخدام املوقف العام مبا يف ذلك اإيقاف 

اأو  مدخله  عند  اأو  املوقف  داخل  �شواء  ال�شري  حركة  يعرقل  ب�شكل  املركبة 

خمرجه.

اأو عدم  اإيقاف املركبة يف املوقف العام املخ�ش�ض للمعاقني بدون ت�شريح، 

اإبراز الت�شريح ب�شكل ظاهر وقت حترير املخالفة.

اإيقاف املركبة يف املوقف العام املحجوز للغري.

جتاوز احلد الأق�شى للوقت امل�شموح به للوقوف.

جتاوز ارتفاع املركبة احلد امل�شموح به لدخول املوقف العام.

القيام باأي فعل من �شاأنه تلويث املوقف العام.

اإتالف اأو اإحلاق ال�شرر باملوقف العام اأو اأجهزة دفع ر�شم الوقوف اأو اللوحات 

اخلا�شة باملوقف العام اأو العبث بها.

150

1000

200

200

200

200

200

1000

1000

500

500

200

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

م

Issue 397 Pages.indd   75 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م ٧٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول رقم )8(
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�سة باملواقف العامة

الغرامة )بالدرهم(

يف  اأ�شغال  اأو  اأعمال  اأي  مبا�شرة 

املوقف العام دون احل�شول على اإذن 

اإ�شغال بذلك من املوؤ�ش�شة.

خمالفة اأي من �سروط الت�سريح.

باملوقف  ال�شرر  اإحلاق  اأو  اإتالف 

العام اأو العبث باأجهزته اأو معداته اأو 

لوحاته.

اإذن  اأو  بالت�شريح  الحتفاظ  عدم 

يف  املوؤ�ش�شة  من  ال�شادر  الإ�شغال 

املوقف العام.

اللوحات  اأو  الأجهزة  اإزالة  اأو  نقل 

اخلا�شة باملوقف العام بدون ت�شريح.

الأجهزة  تركيب  اإعادة  يف  التاأخر 

العام  باملوقف  اخلا�شة  اللوحات  اأو 

اأو  املوؤ�ش�شة  من  املحدد  املوعد  عن 

باإعادة  خطيًا  املوؤ�ش�شة  اإخطار  عدم 

الرتكيب.

اإ�شارة  اأو  لفتة  اأو  اأداة  اأي  ا�شتخدام 

اأو  حمجوز  العام  املوقف  باأن  تفيد 

1
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5
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7

بيان املخالفةم
املخالفة الثالثة فاأكرث املخالفة الثانية املخالفة الأولى
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ممنوع الوقوف فيه وذلك على خالف 

احلقيقة.

اأو  الهيئة  مفت�شي  مع  التعاون  عدم 

عرقلة عملهم.

اأو  دبي«  »مواقف  ُم�شّمى  ا�شتخدام 

لوحات  اأو  �شور  اأو  اآخر  ُم�شّمى  اأي 

نظام  مكونات  من  اأي  ا�شتخدام  اأو 

جتاري  عمل  اأي  يف  العامة  املواقف 

و�شيلة  اأي  يف  اأو  الكرتوين  تطبيق  اأو 

ت�شريح   على  احل�شول  دون  اأخرى 

بذلك.

مزاولة اأي ن�ساط اقت�سادي يف املوقف 

العام بدون ت�شريح.
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جدول رقم )9(
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�سة باملواقف اخلا�سة

الغرامة )بالدرهم(

بدون  خا�ض  موقف  واإدارة  اإن�شاء 

ت�شريح.

التجاري  بال�شم  لوحة  و�شع  عدم 

موقف  اإدارة  اأو  باإن�شاء  له  للم�شرح 

خا�ض يف املكان الذي حتدده املوؤ�ش�شة. 

يف  الوقوف  ب�شعر  لوحة  تثبيت  عدم 

اخلا�ض  باملوقف  الوقوف  كان  حال 

مقابل ر�شم.

الفنية  ال�سروط  من  اأي  خمالفة 

املعتمدة للح�شول على ت�شريح اإن�شاء 

واإدارة موقف خا�ض.

للطريق  اجلانبية  املواقف  ا�شتغالل 

اخلا�ض  للموقف  وخمرج  كمدخل 

دون احل�شول على ت�شريح بذلك من 

املوؤ�ش�شة.

على  تزيد  املركبات  من  عدد  اإيقاف 

ال�شعة املقررة للموقف اخلا�ض.

الثقيلة  املركبات  بوقوف  ال�شماح 

باأنواعها يف املوقف اخلا�ض.

1

2

3

4

5

6

7

بيان املخالفةم
املخالفة الثالثة فاأكرث املخالفة الثانية املخالفة الأولى

5000

1000

1000

5000

2000

1000

1000

7500

2000

2000

7500

5000

2500

2500

10.000

4000

4000

10.000

5000

5000

5000
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التجاوز على حرم الطريق اأو الأرا�شي 

العامة.

واإدارة  باإن�شاء  الت�شريح  اإبراز  عدم 

املوقف اخلا�ض.

8

9

5000

500

7500

500

10.000

1000
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قرار املجل�س التنفيذي رقم )٦( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

تنظيم نقل الركاب بال�سيارات يف اإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�س املجل�س التنفيذي

بعد الطالع على القانون رقم )5( ل�شنة 1994 باإن�شاء موؤ�ش�شة دبي للموا�شالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإن�شاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإحلاق موؤ�ش�شة دبي للموا�شالت بهيئة الطرق واملوا�شالت، 
وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2007 بتخويل رئي�ض املجل�ض التنفيذي باإ�شدار اأنظمة مزاولة نقل 

الركاب ب�شيارات الأجرة يف اإمارة دبي، 
وعلى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2015 ب�شاأن حجز املركبات يف اإمارة دبي،

وعلى النظام رقم )1( ل�شنة 2007 ب�ساأن مزاولة ن�ساط نقل الركاب ب�سيارات الأجرة يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ض على غري ذلك:

: اإمارة دبي.  الإمارة 
: هيئة الطرق واملوا�شالت. الهيئة 

: املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين للهيئة. املدير العام 
: موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف الهيئة. املوؤ�ش�شة 
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: مركبة ُمعّدة لنقل الركاب نظري تعرفة حمددة من الهيئة. �شيارة الأجرة 
حتددها  التي  وال�شرتاطات  املعايري  فيها  تتوفر  الركاب،  لنقل  ُمعّدة  مركبة   : ال�شيارة الفاخرة 
الهيئة، يتم ال�شتفادة منها بوا�شطة اتفاق حُتّدد فيه اأجرة النقل ومدة ومكان 

النتقال.
: نقل الركاب بوا�سطة �سيارات الأجرة وال�سيارات الفاخرة. الن�ساط 
: اأي �سركة اأو موؤ�س�سة مرخ�سة يف الإمارة ملزاولة الن�ساط. املن�ساأة 

: ال�شخ�ض الطبيعي الذي ي�شتفيد من �شيارة الأجرة اأو ال�شيارة الفاخرة. الراكب 
: الأجرة املحددة من قبل املوؤ�ش�شة لنقل الركاب ب�شيارات الأجرة.  التعرفة 

الواجب  التعرفة  فيه  تظهر  الأجرة  �شيارات  يف  ُيثّبت  الهيئة  من  معتمد  جهاز   : العّداد 
�شدادها نظري ا�شتخدام هذه ال�شيارات.

: العقد الذي تعهد الهيئة مبوجبه للمن�شاأة بتقدمي خدمة نقل الركاب ب�شيارات  عقد المتياز 
الأجرة اأو بال�سيارات الفاخرة، وفقًا لالأو�ساع وال�سروط التي يتم التفاق عليها 

يف هذا ال�شاأن.
: كل �شخ�ض ُم�شاب بق�شور اأو اختالل كلي اأو جزئي ب�شكل م�شتمر اأو موؤقت يف  املعاق 
قدراته اجل�شمية اأو احل�شية اأو العقلية اأو التوا�شلية اأو التعليمية اأو النف�شية اإلى 
املدى الذي ُيقلِّل من اإمكانية تلبية متطلباته العادية يف ظروف اأمثاله من غري 

املعاقني.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )2(

تتولى املوؤ�ش�شة القيام باملهام وال�شالحيات التالية:  
البت يف طلبات احل�شول على الت�شاريح امل�شمولة باأحكام هذا القرار.    -1

حتديد عدد ال�سيارات التي يجوز للمن�ساأة مزاولة الن�ساط بوا�سطتها.     -2
اإبرام عقود المتياز لتوفري خدمات نقل الركاب بوا�شطة �شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة،    -3

وتقييم اآثارها من حيث الكفاءة والفعالية وال�شالمة واجلودة.
اإعداد واعتماد املعايري الفّنية ومعايري ال�شالمة الالزمة لت�شغيل �شيارات الأجرة وال�شيارات    -4

الفاخرة.
حتديد املتطلبات الالزمة لت�شهيل ا�شتخدام املُعاقني ل�شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة.   -5
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مراقبة مدى التزام املن�ساأة ب�سروط الت�ساريح ال�سادرة عن املوؤ�س�سة، وبنود عقود المتياز    -6
املربمة معها.

الفاخرة،  ال�شيارات  اأو  الأجرة  ب�شيارات  الركاب  نقل  بخدمة  خا�شة  بيانات  قاعدة  اإن�شاء   -7
واإعداد الدرا�شات املتخ�ش�شة لتطوير وحت�شني هذه اخلدمة يف الإمارة.

عقد الدورات التدريبية الالزمة لتاأهيل �شائقي �شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة.   -8
اأي مهام اأخرى تكون لزمة لتنظيم الن�ساط يف الإمارة.   -9

الت�ساريح
املادة )3(

لغايات هذا القرار، ت�شدر املوؤ�ش�شة الت�شاريح التالية: اأ-  
ت�سريح مزاولة الن�ساط يف الإمارة.   -1

ت�شريح موؤقت لنقل الركاب من الإمارة اإلى الإمارات الأخرى ب�شيارات غري مرخ�شة    -2
يف الإمارة.

ت�شريح مزاولة مهنة �شائق �شيارة اأجرة.   -3
ت�شريح مزاولة مهنة �شائق �شيارة فاخرة.   -4

الت�سال  طريق  عن  بال�سيارات  الركاب  نقل  خدمة  توفري  ن�ساط  مزاولة  ت�سريح    -5
والو�شائط الإلكرتونية والتطبيقات الذكية اأو اأي و�شيلة اأخرى.

تكون مدة الت�شاريح امل�شار اإليها يف البنود )1( و)3( و)4( و)5( من الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
املادة �شنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

اإليه يف البند )2( من الفقرة )اأ( من هذه املادة �شهرًا واحدًا  تكون مدة الت�شريح امل�شار  ج-  
قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

حتدد املوؤ�س�سة ال�سروط والإجراءات واملتطلبات والوثائق الواجب توفرها لإ�سدار الت�ساريح  د-  
امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

عقد المتياز
املادة )4(

الفاخرة،  وال�شيارات  الأجرة  ب�شيارات  النقل  خدمة  بتقدمي  من�شاأة  اأي  تخويل  للهيئة  يكون  اأ-  
حقوق  يت�شمن  امتياز  عقد  مبوجب  الأخرى،  الإمارات  وبني  بينها  اأو  الإمارة  داخل  �شواء 

Issue 397 Pages.indd   82 3/24/16   2:05 PM



العدد )39٧( - ال�سنة )٥0( - 19 جمادى الآخرة  143٧هـ - املوافق 28 مار�س 201٦م 83 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

وواجبات طرفيه، وبدل المتياز وكيفية �شداده، واأي ا�شرتاطات اأخرى تراها الهيئة لزمة يف 
هذا ال�شاأن، وذلك بالتن�شيق مع دائرة املالية.

ُيراعى عند اإبرام عقد المتياز الأحكام والإجراءات املن�شو�ض عليها يف القانون رقم )6(  ب-  
املن�شاآت  املناف�شة جلميع  واإتاحة  الإمارة،  ال�شارية يف  والت�شريعات  اإليه،  املُ�شار  ل�شنة 1997 
جميع  تت�شف  اأن  على  الفاخرة،  وال�شيارات  الأجرة  ب�شيارات  النقل  خدمة  لتقدمي  املوؤهلة 

الإجراءات املتعلقة بهذا العقد بالنزاهة وال�شفافية وعدم التمييز. 

الأفعال املحظورة
املادة )٥(

ُيحظر اإتيان اأي من الأفعال التالية:
مزاولة الن�ساط يف الإمارة قبل احل�سول على ت�سريح بذلك من املوؤ�س�سة.   -1

قيادة �شيارات الأجرة، اأو ال�شيارات الفاخرة قبل احل�شول على ت�شريح بذلك من املوؤ�ش�شة،    -2
واجتياز الدورات التدريبية املعتمدة من قبلها يف هذا ال�شاأن.

نقل الركاب ب�سيارات غري مرخ�سة يف الإمارة ملزاولة الن�ساط نظري مقابل مادي.   -3
نقل الركاب من الإمارة اإلى الإمارات الأخرى مبركبات غري مرخ�شة يف الإمارة لهذه الغاية    -4

دون احل�شول على ت�شريح بذلك من املوؤ�ش�شة.
تقدمي خدمة نقل الركاب بال�شيارات عن طريق الت�شال اأو الو�شائط الإلكرتونية اأو التطبيقات    -5

الذكية اأو اأي و�شيلة اأخرى قبل احل�شول على ت�شريح بذلك من املوؤ�ش�شة.
الرتويج خلدمة نقل الركاب ب�سيارات غري مرخ�سة يف الإمارة ملزاولة الن�ساط، اأو الإعالن    -6

عن تقدمي هذه اخلدمة �شواًء باملناداة على الأ�شخا�ض اأو باأي و�شيلة اأخرى.
نقل الركاب ب�شيارات الأجرة دون ت�شغيل العّداد املثبت فيها يف بداية كل رحلة.   -7

العداد بهدف  تغيريات يف هذا  اأي  اإجراء  اأو  الأجرة بدون عداد مثبت فيها،  �شيارة  ت�شغيل    -8
تعديل قيمة التعرفة املحددة من قبل املوؤ�ش�شة.

ت�شغيل ال�شيارات الفاخرة ك�شيارات اأجرة اأو العك�ض.   -9
ت�سغيل �سيارة الأجرة اأو ال�سيارة الفاخرة دون ا�ستيفاء ال�سروط واملتطلبات املحددة من قبل    -10

الهيئة، وعلى وجه اخل�شو�ض متطلبات ال�شالمة.
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الر�سوم
املادة )٦(

ت�شتويف الهيئة نظري اإ�شدار الت�شاريح، وتقدمي اخلدمات املن�شو�ض عليها يف اجلدول رقم )1( 
املُلحق بهذا القرار الر�شوم املُبّينة اإزاء كل منها.

العقوبات الإدارية
املادة )٧(

اأيًا من  اأ�شد ين�ض عليها اأي قرار اآخر، ُيعاقب كل من يرتكب  مع عدم الإخالل باأي عقوبة  اأ-  
الأفعال املُحّددة يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُبّينة اإزاء كل منها.

ارتكاب  معاودة  املادة يف حال  )اأ( من هذه  الفقرة  اإليها يف  املُ�شار  الغرامة  قيمة  ت�شاعف  ب-  
املخالفة ذاتها خالل �شنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�شابقة لها، ومبا ل يزيد على 

)300.000( ثالثمئة األف درهم.
بالإ�شافة اإلى عقوبة الغرامة املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز للهيئة اتخاذ  ج-  

واحد اأو اأكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املخالف:
الإيقاف عن مزاولة الن�ساط ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -1

اإيقاف العمل برخ�شة القيادة ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -2
اإيقاف العمل بت�شريح مزاولة مهنة �شائق �شيارة اأجرة اأو �شيارة فاخرة ملدة ل تزيد على    -3

)6( �شتة اأ�شهر.
اإلغاء ت�شريح مزاولة مهنة �شائق �شيارة اأجرة اأو �شيارة فاخرة.    -4

حجز ال�شيارة التي ارتكبت املخالفة بوا�شطتها ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر.   -5
لإلغاء  الإمارة  يف  املخت�شة  التجاري  الرتخي�ض  �شلطة  مع  والتن�شيق  الت�شريح،  اإلغاء    -6

الرخ�شة التجارية.
يجوز للهيئة، بناء على طلب خطي ُيقّدم اإليها من ال�شائق اأو اجلهة التي �شدر قرار باإلغاء  د-  
الت�شريح ال�شادر لأي منهما، اإ�شدار ت�شريح جديد بعد م�شي �شنة واحدة من تاريخ اإلغاء 
الت�شريح ال�شابق، ويتم اإ�شدار الت�شريح اجلديد وفقًا لالإجراءات وال�شوابط املعتمدة لدى 

الهيئة يف هذا ال�شاأن.
لدى  املعتمدة  التدريبية  الدورات  اجتيازه  بعد  اإل  املخالف  ال�شائق  ت�شريح  يجوز جتديد  ل  هـ- 

املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.
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ال�سبطية الق�سائية
املادة )8(

تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�شدر بت�شميتهم قرار من املدير العام �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 
اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�شادرة مبوجبه، ويكون  يف 

لهم يف �شبيل ذلك حترير حما�شر ال�شبط الالزمة وال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.

التظلم
املادة )9(

يجوز لكل ذي م�شلحة التظلم خطيًا اإلى املدير العام من اأي قرار اأو اإجراء اأو تدبري اتخذ بحقه 
اإخطاره  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  ال�شادرة مبوجبه، خالل )30(  والقرارات  القرار  هذا  مبقت�شى 
بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املتظلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومًا من 
لها املدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شادر عن هذه اللجنة  تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�شكِّ

ب�شاأن التظلم نهائيًا. 

اأيلولة الر�سوم والغرامات
املادة )10(

توؤول ح�شيلة الر�شوم والغرامات التي يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب اأحكام هذا القرار حل�شاب اخلزانة 
العامة حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )11(

ُيلغى النظام رقم )1( ل�شنة 2007 ب�ساأن مزاولة ن�ساط نقل الركاب ب�سيارات الأجرة يف اإمارة دبي، 
كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )12(

ُي�شدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.
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الن�سر وال�سريان
املادة )13(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�س املجل�س التنفيذي

�شدر يف دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مار�ض 2016م
املوافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�سوم اإ�سدار الت�ساريح وتقدمي اخلدمات

الر�سم )بالدرهم( البيان

اإ�سدار اأو جتديد ت�سريح مزاولة الن�ساط يف الإمارة.

اإ�شدار اأو جتديد اأو تعديل ت�شريح مزاولة مهنة �شائق �شيارة اأجرة اأو �شيارة 

فاخرة.

الأخرى  الإمارات  اإلى  الإمارة  من  الركاب  لنقل  موؤقت  ت�شريح  اإ�شدار 

ب�شيارات غري مرخ�شة يف الإمارة.

اإ�سداراأو جتديد ت�سريح ملزاولة ن�ساط توفري خدمة نقل الركاب عن طريق 

الت�شال اأو الو�شائط الإلكرتونية اأو التطبيقات الذكية اأو اأي و�شيلة اأخرى.

اإ�شدار �شورة طبق الأ�شل عن اأي م�شتند اأو وثيقة تتعلق بتنفيذ اأحكام هذا 

القرار. 

اإ�شدار �شهادة براءة ذمة.

اإ�شدار �شهادة ملن يهمه الأمر.

اإ�شدار اأي م�شتند اأو وثيقة بدل فاقد اأو تالف.

حتديد موعد فح�ض ل�شائقي �شيارات الأجرة وال�شيارات الفاخرة.

تقييم �شيارة م�شتعملة لغايات اعتبارها �شيارة فاخرة.
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جدول رقم )2(
بتحديد املخالفات والغرامات

الغرامة )بالدرهم( و�سف املخالفة

مزاولة الن�ساط يف الإمارة قبل احل�سول على ت�سريح بذلك من املوؤ�س�سة.

ت�شغيل �شيارة الأجرة، اأو ال�شيارة الفاخرة، قبل احل�شول على ت�شريح بذلك 

من املوؤ�ش�شة.

ال�شماح بت�شغيل �شيارة الأجرة، اأو ال�شيارة الفاخرة، من قبل اأ�شخا�ض غري 

م�شّرح لهم بذلك من املوؤ�ش�شة.

خمالفة �سروط الت�سريح ال�سادر عن املوؤ�س�سة من قبل املن�ساأة.

خمالفة �سروط الت�سريح ال�سادر عن املوؤ�س�سة من قبل �سائق �سيارة الأجرة 

اأو ال�شيارة الفاخرة.

نقل الركاب مبركبات غري مرخ�سة يف الإمارة ملزاولة الن�ساط نظري مقابل 

مادي.

يف  مرخ�شة  غري  ب�شيارات  الأخرى  الإمارات  اإلى  الإمارة  من  الركاب  نقل 

من  بذلك  ت�سريح  على  احل�سول  قبل  الإمارة  يف  الن�ساط  ملزاولة  الإمارة 

املوؤ�ش�شة.

ملزاولة  الإمارة  يف  مرخ�شة  غري  ب�شيارات  الركاب  نقل  خلدمة  الرتويج 

الن�ساط، اأو الإعالن عن تقدمي هذه اخلدمة �سواًء باملناداة على الأ�سخا�س 

اأو باأي و�شيلة اأخرى.

الو�شائط  اأو  الت�شال  طريق  عن  بال�شيارات  الركاب  نقل  خدمة  تقدمي 

على  احل�شول  قبل  اأخرى  و�شيلة  اأي  اأو  الذكية  التطبيقات  اأو  الإلكرتونية 

ت�شريح بذلك من املوؤ�ش�شة.

كل  بداية  يف  فيها  املثبت  العداد  ت�شغيل  دون  الأجرة  ب�شيارات  الركاب  نقل 
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رحلة.

بالعداد  تغيريات  اأي  اإجراء  اأو  فيها  مثبت  عداد  دون  الأجرة  �شيارة  ت�شغيل 

املثبت يف �شيارة الأجرة بهدف تعديل قيمة التعرفة املحددة من قبل املوؤ�ش�شة.

ت�شغيل ال�شيارات الفاخرة ك�شيارات اأجرة اأو العك�ض.

ت�سغيل �سيارة الأجرة اأو ال�سيارة الفاخرة دون ا�ستيفاء ال�سروط املحددة من 

قبل الهيئة، وعلى وجه اخل�شو�ض متطلبات ال�شالمة.
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