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قانون رقم )4( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

مركز دبي للأمن القت�شادي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم )3( ل�صنة 1987 وتعديلته،
وعلى قانون االإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم )35( ل�صنة 1992 وتعديلته،

وعلى القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2000 يف �صاأن هيئة و�صوق االإمارات للأوراق املالية وال�صلع 
وتعديلته،

وعلى القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2002 ب�صاأن مواجهة جرائم غ�صل االأموال ومكافحة متويل 
االإرهاب وتعديلته،

امل�صائل  يف  الدويل  الق�صائي  التعاون  �صاأن  يف   2006 ل�صنة   )39( رقم  االحتادي  القانون  وعلى 
اجلنائية،

وعلى القانون االحتادي رقم )7( ل�صنة 2014 يف �صاأن مكافحة اجلرائم االإرهابية،
وعلى القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 ب�صاأن ال�صركات التجارية،

وعلى قرار جمل�ض الوزراء رقم )35( ل�صنة 2014 ب�صاأن نظام قوائم االإرهاب،
وعلى القانون رقم )5( ل�صنة 1995 باإن�صاء دائرة املالية،

وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�ض تنفيذي الإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�صاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديلته،

وعلى القانون رقم )25( ل�صنة 2008 ب�صاأن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم )37( ل�صنة 2009 ب�صاأن اإجراءات ا�صرتداد االأموال العامة واالأموال املتح�صلة 

بطريقة غري م�صروعة،
وعلى القانون رقم )8( ل�صنة 2010 ب�صاأن دائرة الرقابة املالية وتعديلته،

وعلى القانون رقم )2( ل�صنة 2011 ب�صاأن دائرة ال�صوؤون االإ�صلمية والعمل اخلريي،
دبي  اإمارة  يف  االقت�صادية  االأن�صطة  مزاولة  تنظيم  ب�صاأن   2011 ل�صنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
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وتعديلته،
وعلى القانون رقم )13( ل�صنة 2015 باإن�صاء جمل�ض املناطق احلرة يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�صوم رقم )22( ل�صنة 2009 ب�صاأن مناطق التطوير اخلا�صة يف اإمارة دبي،

وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2015 ب�صاأن تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي،
وعلى النظام رقم )3( ل�صنة 2006 ب�صاأن حتديد مناطق متّلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة 

دبي وتعديلته،
حتفيظ  ومراكز  اخلريية  اجلمعيات  ب�صاأن   2013 ل�صنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

القراآن الكرمي واملوؤ�ص�صات االإ�صلمية يف اإمارة دبي،
وعلى الت�صريعات املُن�ِصئة واملُنّظمة للمناطق احلرة يف اإمارة دبي،

ُن�شدر القانون التايل:
الف�شل الأول

الت�شمية والتعريفات والأهداف

ا�شم القانون
املادة )1(

ُي�صّمى هذا القانون »قانون مركز دبي للأمن القت�شادي رقم )4( ل�شنة 201٦«.

التعريفات
املادة )2(

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

: دولة االإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. االإمارة 

: �صاحب ال�صمو حاكم دبي. احلاكم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي للإمارة. املجل�ض التنفيذي 
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: مركز دبي للأمن االقت�صادي املُن�صاأ مبوجب اأحكام هذا القانون. املركز 
: املدير التنفيذي للمركز. املدير التنفيذي 

: وت�صمل اجلهات احلكومية االحتادية، واجلهات احلكومية املحّلية. اجلهات احلكومية 
تابعة  اأخرى  جهة  واأي  العامة،  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  الوزارات   : اجلهات احلكومية االحتادية 

للحكومة االحتادية.
: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة واملجال�ض وال�صلطات،  اجلهات احلكومية املحّلية 
اخلا�صة  التطوير  مناطق  على  املُ�صرفة  ال�صلطات  ذلك  يف  مبا 
وال�صركات  العاملي،  املايل  دبي  مركز  فيها  مبا  احلرة،  واملناطق 
واملوؤ�ص�صات اململوكة للحكومة اأو التي ت�صاهم فيها، واأي جهة اأخرى 

تابعة للحكومة.
: ال�صلطة الق�صائية املخت�صة يف االإمارة. ال�صلطة الق�صائية 

معها  التن�صيق  للمركز  ُيكن  اأخرى  جهة  واأي  احلكومية  اجلهات   : اجلهات املعنّية 
وحتقيق  به  املنوطة  االخت�صا�صات  مزاولة  من  متكينه  لغايات 

اأهداف هذا القانون.
: اأي موؤ�ص�صة فردية، اأو جماعة ذات تنظيم له �صفة اال�صتمرار ملدة  اجلمعية اخلريية 
اأو  طبيعيني  اأ�صخا�ض  اأو  �صخ�ض  من  توؤلف  معّينة،  غري  اأو  معّينة 
ن�صاطها  ومتار�ض  اخلريية،  اأو  الدينية  بال�صوؤون  ُتعنى  اعتباريني، 
يف االإمارة، وي�صمل ذلك املوؤ�ص�صات واجلمعيات الدينية اأو اخلريية 

املوؤ�ص�صة اأو التي يتم تاأ�صي�صها مبوجب قانون اأو مر�صوم.
: ال�صخ�ض الذي يقوم بالتعاون مع املركز اأو اإبلغه عن اأي اأمر قد  املُبّلغ 

يت�صمن امل�صا�ض باالأمن االقت�صادي للإمارة.
: اأي �صركة اأو م�ؤ�ص�صة فردية ُمرّخ�ص لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي  املن�صاأة 
التطوير  مناطق  داخل  املرخ�صة  املُن�صاآت  وت�صمل  االإمارة،  يف 

اخلا�صة، واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ما يلي:
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احلفاظ على مكانة االإمارة كمركز مايل واقت�صادي عاملي.   -1
دعم اال�صتقرار املايل للإمارة وحماية اقت�صادها.   -2

حماية ا�صتثمارات االإمارة من اجلرائم التي من �صاأنها االإ�صرار باقت�صاد االإمارة.    -3
�صمان تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف اأ�صواق املال املُ�صّرح لها بالعمل يف االإمارة.   -4

مواجهة املخاطر التي قد يتعر�ض لها امل�صتثمرون، ومكافحة االأن�صطة ال�صارة باأ�صواق املال.    -5
التنبوؤ باملخاطر والظواهر االقت�صادية التي يكن اأن مت�ض االقت�صاد الوطني واملال العام يف    -6

االإمارة وو�صع احللول املنا�صبة ملعاجلتها.
تعزيز ثقة امل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات املالية يف اتخاذ االإمارة مركزًا الأعمالهم.    -7

�صمان �صلمة القواعد واالإجراءات والعملّيات املالية يف االإمارة.  -8
ت�صجيع اجلهات املعنّية على امل�صاركة الفّعالة يف حماربة االأفعال التي ُت�صّكل م�صا�صًا باالأمن    -9

االقت�صادي ومكافحتها وتوعية اأفراد املجتمع مبخاطرها.

الف�شل الثاين
الأحكام اخلا�شة باملركز

اإن�شاء املركز
املادة )4(

ين�صاأ يف االإمارة مبوجب هذا القانون مركز ُي�صمى »مركز دبي للأمن القت�شادي« باعتباره موؤ�ص�صة 
عامة تتمتع بال�صخ�صية االعتبارية، واالأهلية القانونية اللزمة ملبا�صرة االأعمال والت�صرفات التي 

تكفل له حتقيق اأهداف هذا القانون.

مقر املركز
املادة )٥(

يكون املقر الرئي�ض للمركز يف االإمارة.

اجلهات اخلا�شعة لخت�شا�ص املركز
املادة )٦(

يخ�صع الخت�صا�ض املركز، اجلهات التالية:
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1- اجلهات احلكومية املحلية.
2- اجلهات التي ت�صمن لها احلكومة حدًا اأدنى من الربح.

3- اجلهات التي تقدم لها احلكومة اإعانة مالية.
4- املُن�صاأة. 

5- اجلمعيات اخلريية.
6- اأي جهة اأخرى ُيعهد اإلى املركز مبراقبتها، بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

اخت�شا�شات املركز
املادة )٧(

ُيعترب املركز اأحد اجلهات احلكومية املعنّية باالأمن االقت�صادي يف االإمارة، ويتولى املركز بالتن�صيق 
مع اجلهات املعنّية، املهام وال�صلحيات التالية:

والتزييف  العام  باملال  واالإ�صرار  واالختل�ض  والر�صوة  االحتيال  وجرائم  الف�صاد  مكافحة    -1
قد  التي  غريها  اأو  امل�صروعة  غري  التنظيمات  اأو  االإرهاب  ومتويل  االأموال  وغ�صل  والتزوير 

ترتكب يف اجلهات اخلا�صعة الخت�صا�ض املركز. 
ر�صد وحتليل الظواهر االقت�صادية باالإمارة، واحلد من الظواهر ال�صلبية لها.   -2

ر�صد التجاوزات واملخالفات املالية التي تتم يف االإمارة.   -3
متابعة االأ�صواق واملوؤ�ص�صات املالية والقطاعات التجارية واملناطق احلرة يف االإمارة.   -4

الرقابة على جتارة العملت وال�صلع واملعادن الثمينة واالأوراق املالية املُدرجة وغري املُدرجة.   -5
الرقابة على التربعات التي تتم من قبل اجلمعيات اخلريية اأو التي ترد اإليها.   -6

الرقابة على االأ�صخا�ض واملن�صاآت املالية للتحقق من االأموال واالأدوات النقدية اأو املالية التي    -7
ترد عرب منافذ االإمارة اأو املغادرة منها.

و�صع القواعد واالإجراءات املُلزمة ب�صاأن حظر التعامل مع االأ�صخا�ض والتنظيمات االإرهابية،    -8
اأو اأي �صخ�ض له اأي �صلة بهذه التنظيمات.

مة لل�صاأن املايل واالقت�صادي يف االإمارة. اقرتاح ومراجعة الت�صريعات املُنظِّ   -9
ال�صاأن املايل واالقت�صادي للإمارة، مبا ي�صهم يف تنمية  اإعداد الدرا�صات التخ�ص�صية عن    -10

الوعي اال�صتثماري واالقت�صادي، ورفع التو�صيات اللزمة يف هذا ال�صاأن.
املركز عند  للجهات اخلا�صعة الخت�صا�ض  االأمن االقت�صادي  ب�صاأن  وامل�صورة  الدعم  تقدمي    -11

الطلب، وتاأهيل كوادرها.
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االإمارة،  يف  االقت�صادي  االأمن  مت�ض  التي  الهامة  امل�صائل  ب�صاأن  اخلا�صة  التقارير  اإعداد    -12
وعر�صها على رئي�ض املجل�ض التنفيذي. 

اإعداد ون�صر التقارير واالإح�صاءات الدورية عن الو�صع املايل واالقت�صادي للإمارة.   -13
امل�صاركة يف املجال�ض واللجان وفرق العمل املعنّية بال�صوؤون املالية واالقت�صادية يف االإمارة.   -14

االإمارة،  اقت�صاد  التاأثري على  �صاأنها  التي من  التقا�صي يف اجلرائم  اإجراءات  �صري  متابعة    -15
بالتن�صيق مع ال�صلطة الق�صائية.

مكافحة االأن�صطة واملمار�صات والتعاملت ال�صلبية املوؤثرة على اقت�صاد االإمارة ومواردها.   -16
مع  بالتن�صيق  للدول،  العابرة  اجلرائم  فيها  مبا  املركز،  بها  يخت�ض  التي  الق�صايا  متابعة   -17

ال�صلطة الق�صائية.
عقد املوؤمترات والندوات وامل�صاركة فيها، والتعاون مع املنظمات االإقليمية والدولية ذات ال�صلة    -18

بعمل املركز، وتبادل اخلربات واملعارف والدورات يف اجلانب املتعلق باالأمن االقت�صادي.
اأي مهام اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون.   -19

ال�شتعانة بذوي اخلربة والخت�شا�ص
املادة )٨(

يكون للمركز يف �صبيل القيام باملهام واالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون اال�صتعانة مبن 
يراه منا�صبًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ض.

اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة )٩(

واملاليني  االإداريني  املوظفني  من  وعدد  تنفيذي  مدير  من  للمركز  التنفيذي  اجلهاز  يتكّون  اأ-  
والفنيني.

تتحدد حقوق وواجبات موظفي املركز والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب  ب-  
نظام خا�ض ب�صوؤون املوارد الب�صرية يعتمده رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

ي�صري على ُموّظفي املركز بتاريخ العمل بهذا القانون اأحكام عقود العمل املرُبمة معهم وذلك  ج-  
اإلى حني اعتماد نظام �صوؤون املوارد الب�صرّية املُ�صار اإليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة.
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تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�شا�شاته
الـمادة )10(

يكون للمركز مدير تنفيذي ُيعنّي بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي. اأ-  
يف  ومتثيله  اأعماله  وتنظيم  للمركز  اليومية  االأعمال  على  االإ�صراف  التنفيذي  املدير  يتولى  ب-  
علقته مع الغري واأمام ال�صلطة الق�صائية، ويكون له على وجه اخل�صو�ض املهام وال�صلحيات 

التالية:
اإعداد ال�صيا�صات واخلطط اال�صرتاتيجية والتطويرية والت�صغيلية واملبادرات والربامج    -1

التي من �صاأنها حتقيق اأهداف هذا القانون، واالإ�صراف على تنفيذها.
اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز، وعر�صه على رئي�ض املجل�ض التنفيذي العتماده.   -2

اعتماد القرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي االإدارية واملالية    -3
والفنّية واأنظمة العقود وامل�صاريع واملزايدات اخلا�صة باملركز.

اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية للمركز وح�صابه اخلتامي، ورفعهما اإلى اجلهة املخت�صة    -4
يف االإمارة العتمادهما.

الكفاءة  ذوي  من  املوظفني  وتعيني  للمركز،  التنفيذي  اجلهاز  اأعمال  على  االإ�صراف    -5
واالخت�صا�ض.

6-  اإعداد التقارير ال�صنوية املتعلقة باأداء املركز، ورفعها اإلى رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
اعتماد املعاملت املالية يف حدود ما تن�ض عليه االأنظمة واللوائح املالية املعمول بها يف    -7

املركز.
التوقيع با�صم املركز ونيابة عنه على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون    -8

املركز طرفًا فيها. 
اأداء الوحدات التنظيمية للمركز للمهام املنوطة بها، واإعداد التقارير الدورية  متابعة    -9

وال�صنوية املتعلقة ب�صري العمل فيها.
10-  التعاقد مع اخلرباء وامل�صت�صارين وحتديد اأتعابهم وفقًا للوائح املعمول بها يف املركز.

11-  اأي مهام اأخرى ُيكّلف بها من رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
يجوز للمدير التنفيذي تفوي�ض اأي من �صلحياته املن�صو�ض عليها يف الفقرة )ب( من هذه  ج-  

املادة الأي من موظفي املركز، على اأن يكون هذا التفوي�ض خّطيًا وحمّددًا.
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املوارد املالية للمركز
املادة )11(

تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
الدعم املقرر للمركز يف املوازنة العامة للحكومة.   -1
اأي موارد اأخرى ُيقّرها رئي�ض املجل�ض التنفيذي.   -2

ح�شابات املركز و�شنته املالية
املادة )12(

ُيطّبق املركز يف تنظيم ح�صاباته و�صجلته اأ�صول ومبادئ املحا�صبة احلكومية.  اأ-  
تبداأ ال�صنة املالية للمركز يف اليوم االأول من �صهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثلثني  ب-  
من �صهر دي�صمرب من كل �صنة، على اأن تبداأ ال�صنة املالية االأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا 

القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثلثني من �صهر دي�صمرب من ال�صنة التالية.

الف�شل الثالث
الأحكام اخلا�شة بدور املركز يف الأمن القت�شادي

�شلطات املركز
املادة )13(

يكون  القانون،  هذا  مبوجب  به  املنوطة  وال�صلحيات  املهام  ممار�صة  من  املركز  متكني  لغايات 
للمركز بالتن�صيق مع اجلهات املعنّية، ال�صلطات التالية: 

الرقابة والبحث والتحري وجمع املعلومات بكافة الو�صائل املتاحة.   -1
اتخاذ االإجراءات والتدابري الوقائية.   -2

تبادل املعلومات والبيانات.   -3
التدقيق املايل واالإداري.   -4

�صبط اجلرائم واملخالفات التي يخت�ض بها املركز وفقًا الأحكام هذا القانون.   -5
الطلب من النيابة العامة التحفظ على االأموال واملمتلكات وامل�صتندات واالأوراق واأية اأ�صياء    -6

اأخرى تكون ذات �صلة بالفعل الذي مت �صبطه من قبل موظفي املركز املخت�صني. 
التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الدولية املعنّية للطلع على املعلومات والبيانات املتعلقة باإجراءات    -7
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التحقيق يف االأفعال املا�ّصة باالأمن االقت�صادي والتي متت خارج الدولة.
وقف التعامل موؤقتًا يف �صوق االأوراق املالية، اأو يف طرح اأ�صهم اأي �صركة للتداول، اأو اأي اأوراق    -8
د ح�صن �صري العمل وانتظامه، اأو جتميد  مالية حال حدوث ظروف ا�صتثنائية اأو حدوث ما ُيهدِّ

اأو تعليق اأو اإعادة العمل باأي الئحة اأو نظام يتعلق بال�صوق املايل اأو باأي عملية من عملياته.

التزامات موظفي املركز
املادة )14(

على موظفي املركز االلتزام مبا يلي:
الت�صريح خّطيًا للمركز وفور ا�صتلم مهام العمل عن االأوراق املالية التي يلكها هو اأو زوجه    -1
اأو اأوالده الق�صر، وكذلك م�صاهمته هو اأو زوجه اأو اأوالده الق�صر لدى اأي من�صاأة مالية، كما 
يلتزم بالت�صريح خّطيًا عن اأي تغيري يطراأ على ذلك خلل اأ�صبوع على االأكرث من تاريخ علمه 

بالتغيري.
2-  املحافظة على �صرية املعلومات والبيانات التي يّطلع عليها اأو و�صلت اإلى علمه مبنا�صبة عمله 

يف املركز.
عدم ن�صر اأو اإف�صاء اأو ك�صف اأو نقل اأي معلومات اأو بيانات اأو االحتفاظ باأي م�صتندات اأو وثائق    -3
اإلى  و�صلت  اأو  عليها  اطلع  اأو  املركز  الخت�صا�ض  اخلا�صعة  اجلهات  اأو  باملركز  تتعلق  �صرية 
علمه مبنا�صبة عمله اإلى اأي �صخ�ض اأو جهة اأخرى دون احل�صول على موافقة املركز اخلّطية 
انتهاء  بعد  ال�صرية حتى  باملحافظة على  املركز  التزام موظفي  وي�صتمر  املُ�صّبقة على ذلك، 

عملهم يف املركز.

املحظورات
املادة )1٥(

ُيحظر على املركز ممار�صة اأي اأعمال جتارية اأو م�صرفية، اأو القيام باأي ن�صاط يحقق له الربح، اأو 
اأن يكون له نفع خا�ض يف اأي م�صروع.

الإف�شاح املايل
املادة )1٦(

يكون للمركز والأغرا�ض البحث والتحري والقيام باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون 
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طلب تفا�صيل احل�صابات واالأر�صدة واحلركات امل�صرفية، واالإف�صاح عن الذمة املالية الأي �صخ�ض 
طبيعي اأو اعتباري بالتن�صيق مع اجلهات املعنّية، وعلى هذه اجلهات التعاون التام مع املركز يف هذا 

ال�صاأن.

الت�شوية وا�شرتداد املال العام
املادة )1٧(

العامة  لل�صلطة الق�صائية واجلهات املعنّية ل�صمان حت�صيل االأموال  للمركز تقدمي الدعم اللزم 
امل�صتحقة لهذه اجلهات يف ذمة الغري واإيداعها يف ح�صاب خا�ض لدى دائرة املالية.

املتعاونني مع املركز
املادة )1٨(

املجتمع،  اأفراد  مع  والتوا�صل  االت�صال  قنوات  وفتح  اللزمة،  واالآليات  االإجراءات  املركز  ي�صع 
ملعاونته يف اأداء مهامه وممار�صة �صلحياته املقررة له مبوجب اأحكام هذا القانون.

حماية املُبّلغ
املادة )1٩(

يتولى املركز توفري احلماية اللزمة للُمبّلغ، وت�صمل هذه احلماية ما يلي: اأ-  
توفري احلماية اللزمة له يف مقر اإقامته.   -1

عدم االإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بهويته واأماكن تواجده.   -2
حمايته يف مقر عمله و�صمان عدم تعر�صه الأي متييز اأو �صوء معاملة.   -3

لغايات هذا القانون، ال ُيعترب اإبلغ املركز عن االأمور التي مت�ض االأمن االقت�صادي للإمارة  ب-  
خمالفة الأحكام الت�صريعات واالتفاقات املتعلقة باالإف�صاء اأو االإف�صاح عن املعلومات ال�صرية 

�صواًء باجلهة التي يعمل املُبّلغ لديها اأو التي يتعامل معها.
ُتعترب حرية املُبّلغ واأمنه وحمايته مكفولة وفقًا الأحكام هذا القانون والت�صريعات ال�صارية يف  ج-  

االإمارة، وال يجوز اتخاذ اأي اإجراء قانوين اأو تاأديبي بحقه اإال اإذا كان البلغ كاذبًا.

�شرية املعلومات
املادة )20(

مها اجلهات اخلا�صعة الخت�صا�ض املركز، وال يجوز  ُتعترب �ِصّرية كافة البيانات واملعلومات التي ُتقدِّ
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للمركز اأو اأي من العاملني لديه اأو اأي �صخ�ض له علقة باملركز اإطلع الغري عليها اأو الك�صف عنها 
اأو ا�صتخدامها يف غري االأغرا�ض املخ�ص�صة لها.

العقوبات
املادة )21(

مع عدم االإخلل باأية عقوبة اأ�صد ين�ض عليها اأي ت�صريع اآخر: اأ-  
القانون،  هذا  الأحكام  وفقًا  �صرية  تعترب  بيانات  اأو  معلومات  اأي  اأف�صى  من  كل  ُيعاقب    -1
باحلب�ض مدة ال تقل عن ثلثة اأ�صهر وال تزيد على �صنة، وبغرامة ال تزيد على 50.000 

درهم.
ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه بغرامة مالية ال    -2

تقل عن )10.000( درهم وال تزيد على )500.000( خم�صمئة األف درهم.
ُترتكب باملخالفة  التي  االإدارية  التنفيذي بقرار ي�صدر عنه املخالفات  د رئي�ض املجل�ض  ُيحدِّ ب-  

الأحكام هذا القانون والغرامة املالية املُقّررة لكل منها.

ماأمورو ال�شبط الق�شائي
املادة )22(

ال�صبط  ماأموري  �صفة  التنفيذي،  املدير  من  قرار  بت�صميتهم  ي�صدر  الذين  املركز  ملوظفي  تكون 
ال�صادرة  والت�صريعات  القانون  هذا  الأحكام  باملخالفة  ُترتكب  التي  االأفعال  اإثبات  يف  الق�صائي 
مبوجبه، ويكون لهم يف �صبيل ذلك حترير حما�صر ال�صبط اللزمة، واال�صتعانة باأفراد ال�صرطة 

واجلهات املعنّية عند االقت�صاء. 

التعاون مع املركز
املادة )23(

على جميع االأفراد واجلهات املعنّية التعاون مع املركز وتلبية طلباته وفقًا الأحكام هذا القانون،  اأ-  
�صلحياته  وممار�صة  باخت�صا�صاته  القيام  من  املركز  متكني  �صاأنه  من  ما  بكل  واإمداده 

و�صلطاته، وعدم اإعاقته عن اأدائها.
للمركز عند ال�صرورة، ويف حال رف�ض اأي من املخاطبني باأحكام هذا القانون ال�صماح للمدير  ب-  
يلجاأ  اأن  قانونًا  منهم  الأي  املقررة  املهام  مببا�صرة  املخت�صني  موظفيه  من  اأي  اأو  التنفيذي 
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اخلزائن  اأو  املعلومات  اأو  البيانات  على  التحّفظ  اإجراءات  التخاذ  الق�صائية  ال�صلطة  اإلى 
وال�صناديق، اأو االأجهزة اأو االأماكن التي توجد فيها االأ�صياء اأو البيانات املطلوبة.

الف�شل الرابع
اأحكام ختامية

اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )24(

ُي�صدر املدير التنفيذي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الإلغاءات
املادة )2٥(

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

الن�شر وال�شريان
املادة )2٦(

ُين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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قانون رقم )٦( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

موؤ�ش�شة دبي ملتحف امل�شتقبل
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على القانون رقم )19( ل�صنة 2015 باإن�صاء متحف امل�صتقبل،

ن�شدر القانون التايل:
ا�شتبدال امل�شمى

املادة )1(
ُي�صتبدل  كما  امل�صتقبل«،  ملتحف  دبي  »موؤ�ص�صة  مب�صمى  للم�صتقبل«  دبي  »موؤ�ص�صة  م�صمى  ي�صتبدل 
ُم�صمى »الرئي�ض التنفيذي« مب�صمى »املدير التنفيذي« اأينما وردا يف القانون رقم )19( ل�صنة 2015 

امل�صار اإليه، ويف اأي ت�صريع اآخر معمول به يف اإمارة دبي يتعلق مبوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل.

الن�شر وال�شريان
املادة )2(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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مر�شوم رقم )13( ل�شنة 201٦
بتعيني 

قا�ص يف حماكم مركز دبي املايل العاملي 
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على القانون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�صاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديلته،
وعلى القانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديلته،

نر�شم ما يلي:
التعيني

املادة )1(
ُيعنّي ال�صيد/ جرييي كوك، قا�صيًا يف حمكمة اال�صتئناف مبحاكم مركز دبي املايل العاملي.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

يعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 13 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رجب 1437هـ
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مر�شوم رقم )14( ل�شنة 201٦
باإن�شاء

مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

املدنية  االإجراءات  قانون  باإ�صدار   1992 ل�صنة   )11( رقم  االحتادي  القانون  على  االطلع  بعد 
وتعديلته،

وعلى القانون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�صاأن مركز دبي املايل العاملي وتعديلته،
وعلى القانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديلته، 

نر�شم ما يلي:
اإن�شاء املركز

املادة )1(
للتحكيم  الإمارات  »مركز  ُي�صمى  للتحكيم  مركز  املر�صوم  هذا  مبوجب  دبي  اإمارة  يف  ُين�صاأ 
اللزمة  القانونية  واالأهلية  واالإداري  املايل  واال�صتقلل  االعتبارية،  بال�صخ�صية  يتمتع  البحري«، 

ملبا�صرة االأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق اأهدافه. 

النظام الأ�شا�شي
املادة )2(

ُينظم مركز االإمارات للتحكيم البحري وُيدار وفقًا للنظام االأ�صا�صي املُلحق بهذا املر�صوم.
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الن�شر وال�شريان
املادة )3(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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النظام الأ�شا�شي ملركز الإمارات للتحكيم البحري

الف�شل الأول
اأحكام عامة

التعريفات
املادة )1(

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

: دولة االإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي.  االإمارة 

: �صاحب ال�صمو حاكم دبي. احلاكم 
: مركز االإمارات للتحكيم البحري. املركز 

: جمل�ض اأمناء املركز. املجل�ض 
: رئي�ض املجل�ض. الرئي�ض 

: اللجنة التنفيذية للمركز. اللجنة 
: اأمني عام املركز. االأمني العام 

: النظام االأ�صا�صي للمركز. النظام 
: و�صائل ف�ض املنازعات البحرية املحلية والدولية عن غري طريق  الو�صائل البديلة لف�ض املنازعات 

الق�صاء، وت�صمل التحكيم والتوفيق.
: اأي نزاع ين�صاأ عن عقد اأو علقة اأو واقعة اأو اأي اأمر اآخر يتعلق  املنازعة البحرية 
اأو  االإقليمي  اأو  املحلي  امل�صتوى  على  �صواًء  البحرية  باالأن�صطة 

الدويل.

اأهداف املركز
املادة )2(

يهدف املركز اإلى حتقيق ما يلي:
ف�ض املنازعات البحرية بوا�صطة الو�صائل البديلة لف�ض املنازعات بكفاءة وفعالية.   -1

Issue 399 Pages New.indd   21 5/8/16   2:23 PM



العدد )3٩٩( - ال�شنة )٥0( - ٨ �شعبان  143٧هـ - املوافق 1٥ مايو 201٦م 22 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

تعزيز اإجراءات التحكيم البحري لتكون اأكرث نزاهة وعدالة.   -2
ن�صر ثقافة التحكيم البحري حمليًا واإقليميًا ودوليًا.   -3

توفري اآليات مرنة وحمايدة لف�ض املنازعات البحرية ب�صهولة وُي�صر.   -4

اخت�شا�شات املركز
املادة )3(

يكون للمركز يف �صبيل حتقيق اأهدافه املهام وال�صلحيات التالية:
تقدمي خدمة ف�ض املنازعات البحرية وفقًا لقواعد التحكيم التابعة للمركز اأو التي يّتِفق عليها    -1

اأطراف النزاع.
تقدمي خدمة ت�صوية املنازعات البحرية وفقًا لقواعد التوفيق املعتمدة لدى املركز.   -2

االإ�صراف االإداري على التحكيم يف املنازعات البحرية التي ينظرها املركز.   -3
التن�صيق والتعاون مع موؤ�ص�صات ومراكز التحكيم االأخرى املتخ�ص�صة على امل�صتويني االإقليمي    -4

والدويل.
العمل على ن�صر الوعي حول الو�صائل البديلة لف�ض املنازعات.    -5

املطبوعات  واإ�صدار  التدريبية  الدورات  وعقد  العمل  وور�ض  والندوات  املوؤمترات  تنظيم    -6
البديلة لف�ض  بالو�صائل  يتعلق  البحري وبكل ما  التحكيم  املتخ�ص�صة يف جمال  واملن�صورات 

املنازعات. 
مبتطلبات  واملُِلّمني  املُوؤهلني  التوفيق  وو�صطاء  واخُلرباء  مني  املَُحكِّ لقيد  خا�ض  �صجل  اإن�صاء    -7

واإجراءات التحكيم اأو الو�صاطة.
اأي مهام اأو �صلحيات اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف املركز.   -8

قواعد ولوائح املركز
املادة )4(

ُتَنّظم قواعد التحكيم والتوفيق يف املركز، مبوجب اللوائح املُعتمدة لديه يف هذا ال�صاأن.  اأ-  
يف كل ما مل يرد به ن�ض خا�ض يف اللوائح ال�صادرة عن املركز واملتعلقة بقواعد التحكيم،  ب-  

ت�صري اأحكام قانون التحكيم املعتمد يف مركز دبي املايل العاملي.
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املحكمة املخت�شة
املادة )٥(

ما مل يتفق اأطراف التحكيم على غري ذلك، تخت�ض حماكم مركز دبي املايل العاملي بنظر اأي دعوى 
اأو طلب اأو طعن يتعلق باأي حكم اأو اإجراء من اإجراءات التحكيم ال�صادرة عن هيئات التحكيم يف 

املركز.

الهيكل التنظيمي
املادة )٦(

يتكّون الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي: 
جمل�ض االأمناء.   -1

اللجنة التنفيذية.   -2
اجلهاز االإداري.   -3

الف�شل الثاين
جمل�ص الأمناء

ت�شكيل املجل�ص
املادة )٧(

ال  االأع�صاء  من  وعدد  للرئي�ض  ونائٍب  رئي�ض  من  يتاألف  اأمناء،  جمل�ض  املركز  على  ُي�صرف  اأ-  
البحرية  املنازعات  واالخت�صا�ض يف جمال  ذوي اخلربة  من  �صبعة،   )7( يقل عددهم عن 

والتحكيم والت�صريعات البحرية، يتم تعيينهم مبر�صوم من احلاكم.
اإذا �صغر من�صب الرئي�ض الأي من االأ�صباب املن�صو�ض عليها يف املادة )11( من هذا النظام،  ب-  

فاإن نائب الرئي�ض يحل حمله اإلى اأن يتم تعيني رئي�ض جديد بداًل منه.
اإذا �صغرت ع�صوية اأي من اأع�صاء املجل�ض الأي من االأ�صباب املن�صو�ض عليها يف املادة )11(  ج-  
من هذا النظام، فاإن املجل�ض ي�صتمر يف اأداء مهامه، �صريطة اأن ال يقل عدد االأع�صاء املتبقني 

عن الُثلثني.
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مدة الع�شوية يف املجل�ص
املادة )٨(

تكون مدة الع�صوية يف املجل�ض ثلث �صنوات قابلة للتمديد ملدد مماثلة. اأ-  
ملدة  ا�صتكمااًل  اجلديد  الع�صو  مدة  فتكون  املجل�ض،  يف  اآخر  ع�صو  حمل  ع�صو  تعيني  مت  اإذا  ب-  

ع�صوية �صلفه. 
القيام  يف  املجل�ض  في�صتمر  ت�صكيله،  اإعادة  يتم  ومل  املجل�ض،  يف  الع�صوية  مدة  انتهت  اإذا  ج-  

باخت�صا�صاته اإلى حني ت�صكيل جمل�ض اآخر يحل حمله. 

اخت�شا�شات املجل�ص
املادة )٩(

يتولى املجل�ض املهام وال�صلحيات التالية:
واالإ�صراف  اأهداف املركز،  العامة واخلطة اال�صرتاتيجية اللزمة لتحقيق  ال�صيا�صة  اعتماد    -1

على تنفيذها. 
اقرتاح التعديلت على النظام، ورفعها اإلى اجلهات احلكومية املخت�صة، لدرا�صتها متهيدًا    -2

العتمادها من احلاكم.
اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق للمركز.    -3

اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز االإداري للمركز، واللوائح واالأنظمة املتعلقة بتنظيم العمل    -4
بالنواحي االإدارية واملالية فيه، مبا يف ذلك �صوؤون العاملني.

مني وو�صطاء التوفيق. اعتماد الئحة اأتعاب املَُحكِّ   -5
مني وو�صطاء الت�فيق واخُلرباء يف املركز. اعتماد الئحة �صروط قيد املَُحكِّ   -6

مني وو�صطاء التوفيق و�صائر اخلدمات االأخرى التي  اعتماد ر�صوم ت�صجيل الدعاوى وقيد املَُحكِّ   -7
مها املركز. ُيقدِّ

اعتماد املوازنة ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي للمركز.  -8
اعتماد التقرير ال�صنوي عن اأعمال واأن�صطة املركز.   -9

ت�صكيل اللجان الفرعية من بني اأع�صائه اأو من غريهم، وحتديد مهامها.    -10
تعيني مدقق ح�صابات وحتديد اأتعابه ال�صنوية.   -11

12-  اأي مهام اأخرى تكون الزمة لتحقيق اأهداف املركز.
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اجتماعات املجل�ص
املادة )10(

يعقد املجل�ض اجتماعاته بدعوة من الرئي�ض، اأو نائبه يف حال غيابه، اأو بناًء على طلب اللجنة،  اأ-  
مرة واحدة على االأقل يف ال�صنة، وكلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

ُم�صّجل بعلم الو�صول  اإلى كل ع�صو مبوجب كتاب  ُتوّجه الدعوة حل�صور اجتماعات املجل�ض  ب-  
اأو باأي و�صيلة اأخرى تن�ض عليها لوائح املركز، وذلك قبل املوعد املحدد النعقاد االجتماع بـ 
)45( خم�صة واأربعني يومًا على االأقل، ويجب اأن يت�صمن كتاب الدعوة بيان جدول االأعمال 

ومكان االجتماع وزمانه.
اإال بح�صور اأغلبية  مع مراعاة الفقرة )ز( من هذه املادة، ال يكون انعقاد املجل�ض �صحيحًا  ج-  
االأع�صاء، ويجوز التداول بوا�صطة و�صائل االت�صال االإلكرتوين، وفقًا ملا حتدده لوائح املركز 

يف هذا ال�صاأن.
يرتاأ�ض االجتماع الرئي�ض، اأو نائبه عند غيابه، ويف حال غيابهما معًا، يختار املجل�ض من بني  د-  

اأع�صائه من يرتاأ�ض هذا االجتماع. 
ت�صاوي  وعند  احلا�صرين،  االأع�صاء  اأ�صوات  باأغلبية  وتو�صياته  قراراته  املجل�ض  ُي�صدر  هـ-  

ح اجلانب الذي منه رئي�ض االجتماع. االأ�صوات ُيرجَّ
ُتدّون قرارات وتو�صيات املجل�ض يف حما�صر يوقع عليها رئي�ض االجتماع واالأع�صاء احلا�صرون. و-  
اإذا تعّلق مو�صوع االجتماع بتعديل النظام اأو قواعد التحكيم والتوفيق اأو اأي من لوائح املركز،  ز-  
فاإنه ي�صرتط ح�ص�ر ما ال يقل عن ثلثي اأع�صاء املجل�ص، ويتخذ املجل�ص قراراته يف هذه احلالة 
باأغلبية ثلثة اأرباع االأع�صاء احلا�صرين على االأقل، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض اأو نائبه. 

فقدان الع�شوية
املادة )11(
يفقد ع�صو املجل�ض ع�صويته يف اأي من احلاالت التالية: 

الوفاة.   -1
اإعلن اإفل�صه اأو اإع�صاره.  -2

اال�صتقالة وتتم بكتاب ُيوّجه اإلى املجل�ض.   -3
اإذا اأ�صبح ناق�ض اأو فاقد االأهلية وفقًا لقانون جن�صيته اأو قانون الدولة.    -4

ّلة بال�صرف اأو االأمانة اأو االآداب العامة. اإذا اأُدين بحكم نهائي يف جناية اأو يف جرية خُمِ   -5
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الف�شل الثالث
اللجنة التنفيذية

ت�شكيل اللجنة
املادة )12(

ُت�صّكل يف املركز جلنة تنفيذية، تتاألف من ثلثة اأع�صاء على االأقل مبن فيهم رئي�صها، يتم  اأ-  
تعيينهم من قبل الرئي�ض من بني اأع�صاء املجل�ض. 

من  اأي  تعيني  اإعادة  ويجوز  املجل�ض،  يف  الع�صوية  مدة  نف�ض  هي  اللجنة  يف  الع�صوية  ُمدة  ب-  
اأع�صائها ملدد مماثلة.

اإذا �صغر من�صب اأحد اأع�صاء اللجنة اأو تعّذر ممار�صته ملهامه، ُيعنيِّ الرئي�ض من يحل حمل  ج-  
ذلك الع�صو للمدة املُتبقية من والية اللجنة.

اخت�شا�شات اللجنة
املادة )13(

تتولى اللجنة املهام وال�صلحيات التالية:
اقرتاح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وغريها من الو�صائل البديلة لف�ض املنازعات، ورفعها   -1

اإلى املجل�ض العتمادها. 
االإ�صراف على تطبيق النظام، وقواعد التحكيم والتوفيق، واللوائح اخلا�صة باملركز، واإ�صدار    -2

التعليمات اللزمة لتنفيذها.
مني وو�صطاء التوفيق، وفقًا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز. تعيني هيئة املَُحكِّ   -3

مني وو�صطاء التوفيق واخلرباء والبت فيها. النظر يف طلبات القيد يف قائمة املَُحكِّ   -4
حتديد مكان التحكيم يف حال عدم اتفاق اأطراف النزاع عليه.   -5

حتديد لغة التحكيم اإذا مل يحددها اأطراف النزاع وذلك قبل تعيني هيئة التحكيم.   -6
مني اأو و�صطاء التوفيق، وفقًا لقواعد التحكيم والتوفيق  الف�صل يف طلبات عزل اأي من املَُحكِّ   -7

للمركز.
مني وو�صطاء التوفيق ور�صوم وم�صاريف التحكيم والتوفيق. حتديد اأتعاب املَُحكِّ   -8

اأي مهام اأو �صلحيات اأخرى منوطة بها مبوجب قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح اخلا�صة    -9
باملركز.
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اجتماعات اللجنة
املادة )14(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�صها، اأو بناًء على طلب االأمني العام، مرة واحدة على  اأ-  
االأقل كل )6( �صتة اأ�صهر، وُكّلما دعت احلاجة اإلى ذلك، وُتوّجه الدعوة قبل )7( �صبعة اأيام 

عمل على االأقل من موعد االجتماع.
تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�صور جميع اأع�صائها. ب-  

ُت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها باأغلبية اأ�صوات االأع�صاء.  ج-  
ُتدّون قرارات وتو�صيات اللجنة يف حما�صر ُيوّقع عليها رئي�صها واالأع�صاء. د-  

يجوز الأع�صاء اللجنة اتخاذ القرارات بالتحرير خطيًا اأو بو�صائل االت�صال االإلكرتوين على  هـ-  
االأمور املت�صلة باإجراءات التحكيم اأو التوفيق التي يرفعها اإليهم االأمني العام. 

الف�شل الرابع
اجلهاز الإداري

تعيني الأمني العام وحتديد اخت�شا�شاته
املادة )1٥(

ُيعنّي االأمني العام بقرار من املجل�ض. اأ-  
يتولى االأمني العام املهام وال�صلحيات التالية: ب-  

اقرتاح ال�صيا�صة العامة للمركز وخطته اال�صرتاتيجية، ورفعهما اإلى املجل�ض العتمادهما.   -1
اقرتاح الهيكل التنظيمي للجهاز االإداري للمركز، ورفعه اإلى املجل�ض العتماده.  -2

االإ�صراف على اأعمال اجلهاز االإداري للمركز.   -3
اإعداد التقرير ال�صنوي الإجنازات واأن�صطة املركز، ورفعه اإلى املجل�ض العتماده.   -4

متابعة تطبيق النظام، وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح اخلا�صة باملركز.   -5
اللجنة  على  وعر�صهما  للمركز،  اخلتامي  واحل�صاب  ال�صنوية  املوازنة  م�صروع  اإعداد    -6
قبل �صهرين على االأقل من نهاية ال�صنة املالية ملناق�صتهما، ومن ثم رفعهما اإلى املجل�ض 

العتمادهما.
اإدارة االأموال واحل�صابات البنكية للمركز.   -7

االإ�صراف على تنفيذ امليزانية ال�صنوية للمركز.   -8
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التي  لل�صلحيات  وفقًا  واملالية،  االإدارية  االأمور  كافة  على  املركز  عن  نيابًة  التوقيع    -9
دها لوائح املركز والقرارات ال�صادرة عن املجل�ض. حُتدِّ

حق  له  يكون  اأن  دون  مناق�صاتها  يف  واال�صرتاك  واللجنة  املجل�ض  اجتماعات  10-  ح�صور 
الت�صويت. 

11-  اإبرام االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع موؤ�ص�صات ومراكز التحكيم اأو االحتادات 
اأو الهيئات االأخرى ذات ال�صلة بعمل املركز.

12-  تويل مهمة اأمانة ال�صر يف اجتماعات املجل�ض واللجنة.
13-  اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من املجل�ض اأو اللجنة.

اخت�شا�شات اجلهاز الإداري
املادة )1٦(

مع مراعاة مهام و�صلحيات االأمني العام املن�صو�ض عليها يف املادة )15( من هذا النظام، تناط 
باجلهاز االإداري للمركز املهام وال�صلحيات التالية: 

مني وو�صطاء التوفيق واخُلرباء.  تزويد اأطراف النزاع بناًء على طلبهم باأ�صماء املَُحكِّ   -1
اخلا�صة  امل�صتندات  وكافة  عليها  ردود  من  ُيَقّدم  وما  التوفيق  اأو  التحكيم  طلبات  ا�صتلم    -2

بالطلبات وتبليغها الأطراف النزاع. 
اإعداد ُملّخ�ض للنزاع ورفعه اإلى اللجنة.    -3

اإعداد �صجل حلفظ ملفات التحكيم والتوفيق التي ُتَقّدم اإلى املركز، وحفظ اأ�صول االأحكام    -4
مني. ال�صادرة عن هيئة التحكيم اأو املَُحكِّ

م اأو  تبليغ اأطراف النزاع مبواعيد اجلل�صات ومكان انعقادها اإذا طلبت هيئة التحكيم اأو املَُحكِّ   -5
و�صيط التوفيق ذلك. 

واخت�صا�صاتهم  وعناوينهم  واخُلرباء  التوفيق  وو�صطاء  مني  املَُحكِّ قائمة  وحتديث  حفظ    -6
املختلفة. 

لف�ض  اأخرى  بديلة  و�صائل  واأي  والتوفيق  التحكيم  اإجراءات  لتطوير  املقرتحات  تقدمي    -7
املنازعات. 

حفظ حما�صر اجتماعات املجل�ض واللجنة.    -8
على  والعمل  حتريرها  على  واالإ�صراف  املركز،  ومطبوعات  والن�صرات  الدوريات  اإعداد    -9

اإ�صدارها.
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البحري  التحكيم  العمل يف جمال  التدريبية وور�ض  والدورات  الندوات واملُحا�صرات  تنظيم    -10
واملُ�صاركة فيها. 

التن�صيق مع موؤ�ص�صات ومراكز التحكيم االأخرى املحلية واالإقليمية والدولية يف كافة املجاالت   -11
التوفيق  مني وو�صطاء  املَُحكِّ اأهداف املركز، مبا يف ذلك تبادل اخلربات وقوائم  التي حتقق 

واخُلرباء. 
القيام باملرا�صلت واالت�صاالت اللزمة لتحقيق اأهداف املركز.   -12

اأي مهام اأخرى ُيكّلف بها من قبل املجل�ض اأو اللجنة اأو االأمني العام.   -13

الف�شل اخلام�ص
ال�شوؤون املالية

املوارد املالية للمركز
املادة )1٧(

تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
ر�صوم ت�صجيل طلبات التحكيم والتوفيق.   -1

مني وو�صطاء التوفيق واخُلرباء. ر�صوم ت�صجيل املَُحكِّ   -2
العوائد التي يح�صل عليها املركز لقاء االأن�صطة واخلدمات التي يقوم بها.    -3

املُوازنة ال�شنوية للمركز
املادة )1٨(

يتبع املركز يف تنظيم ح�صاباته و�صجلته اأ�صول ومبادئ املحا�صبة التجارية وفقًا للمعايري الدولية 
اليوم احلادي  اليوم االأول من �صهر يناير وتنتهي يف  ال�صنة املالية للمركز يف  املعرتف بها، وتبداأ 
والثلثني من �صهر دي�صمرب من كل �صنة، على اأن تبداأ ال�صنة املالية االأولى من تاريخ العمل مبر�صوم 

اإن�صاء املركز وتنتهي يف اليوم احلادي والثلثني من �صهر دي�صمرب من ال�صنة التالية.
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الف�شل ال�شاد�ص
اأحكام ختامية

متثيل املركز
املادة )1٩(

ُيثِّل الرئي�ض املركز اأمام اجلهات الر�صمية وغري الر�صمية والق�صائية ذات العلقة. اأ-  
للرئي�ض تفوي�ض اأي من اأع�صاء املجل�ض اأو االأمني العام يف متثيل املركز اأمام الغري اأو الق�صاء،  ب-  
كما يتولى نائب الرئي�ض �صلحيات الرئي�ض حال غيابه اأو قيام مانع من مزاولة مهامه الأي 

�صبب كان. 

ال�شرية واحلياد
املادة )20(

تكون اجتماعات ومداوالت املجل�ض واللجنة �صرية.  اأ-  
ال يجوز للرئي�ض ونائبه وع�صو املجل�ض واللجنة احل�صور واال�صرتاك يف االجتماعات يف اأي من  ب-  

احلالتني التاليتني:
اإذا كان طرفًا يف مو�صوع االجتماع اأو له م�صلحة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة فيه.   -1

ّيًا اأو قّيمًا  اإذا كان وكيًل الأحد اخل�صوم يف اأعماله اخلا�صة اأو ممثًل قانونيًا له اأو و�صِ   -2
عليه.

يجب على الرئي�ض ونائبه وجميع اأع�صاء املجل�ض واللجنة اأن يف�صحوا عن احلاالت املن�صو�ض  ج-  
عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة يف حال وجودها. 

يلتزم الرئي�ض ونائبه واأع�صاء املجل�ض واللجنة واالأمني العام وموظفو اجلهاز االإداري للمركز  د-  
�صواًء خلل مدة عملهم فيه اأو بعدها، بعدم الك�صف اأو االإف�صاء عن اأي معلومات اأو م�صتندات 

تتعلق باأعمال املركز.
النزاع �صرية، ويجب على كل من  اأطراف  م من  ُتقدَّ التي  ُتعترب كافة املعلومات وامل�صتندات  هـ-  
يطلع عليها عدم ك�صف اأو اإف�صاء هذه املعلومات اأو امل�صتندات اإال بعد احل�صول على موافقة 

اأطراف النزاع اخلّطية اأو بطلب من اجلهة الق�صائية املخت�صة.
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تعيني اأع�شاء املجل�ص يف هيئات التوفيق اأو التحكيم
املادة )21(

مني يف اأي نزاع معرو�ض على املركز االتفاق خطيًا على تعيني  يجوز الأطراف النزاع اأو املَُحكِّ اأ-  
اأحد هوؤالء االأع�صاء  اأن يكون  التحكيم، �صريطة  اأع�صاء املجل�ض يف هيئة  اأكرث من  اأو  واحد 

رئي�صًا لهذه الهيئة.
مًا فردًا  كِّ حُمَ املجل�ض  اأع�صاء  اأي ع�صو من  تعيني  االتفاق خطيًا على  النزاع  الأطراف  يجوز  ب-  

لنظر النزاع.
يجوز الأطراف النزاع االتفاق خطيًا على تعيني اأي ع�صو من اأع�صاء املجل�ض كو�صيط توفيق اأو  ج-  

خبريًا يف النزاع.

الإعفاء من امل�شوؤولية
املادة )22(

اأع�صاء  اأو  اأع�صاء املجل�ض،  اأو  نائبه  اأو  الرئي�ض  الغ�ض واخلطاأ اجل�صيم، ال يكون  با�صتثناء حاالت 
اللجنة اأو االأمني العام اأو اأي من موظفي اجلهاز االإداري اأثناء اإدارة املركز اأو العمل فيه م�صوؤولني 
جتاه الغري عن اأي فعل اأو ترك يرتكبونه فيما يت�صل بهذه االإدارة، ويكون املركز وحده امل�صوؤول جتاه 

الغري عن هذا الفعل اأو الرتك.

الت�شالت واملخاطبات
املادة )23(

اأي دعوة اأو ات�صال من�صو�ض عليه يف النظام اأو اللوائح اأو قواعد التحكيم اأو الو�صاطة يجب  اأ-  
اأن تتم كتابة، ويجوز اإر�صالها بوا�صطة الفاك�ض اأو بالربيد املُ�صّجل مع علم الو�صول اأو بوا�صطة 

و�صائل االت�صال االإلكرتوين التي يعتمدها املجل�ض.
ب-  ُيعترب االت�صال ُمنِتجًا الأثره من اليوم التايل لو�صوله لل�صخ�ض املَُوّجه له ذلك االت�صال.
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مر�شوم رقم )1٥( ل�شنة 201٦
بتعديل بع�ص اأحكام املر�شوم رقم )2٦( ل�شنة 200٩

بت�شكيل
جلنة دبي للطاقة النووية

__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على القانون رقم )19( ل�صنة 2009 باإن�صاء املجل�ض االأعلى للطاقة،
وعلى املر�صوم رقم )26( ل�صنة 2009 بت�صكيل جلنة دبي للطاقة النووية،

نر�شم ما يلي:
ال�شتبدال
املادة )1(

ُي�صتبدل بن�ض املادة )1( من املر�صوم رقم )26( ل�صنة 2009 املُ�صار اإليه، الن�ض التايل:
املادة )1(

االأعلى  باملجل�ض  ُتلحق  النووية«،  للطاقة  دبي  »جلنة  ُت�صمى  دائمة  جلنة  دبي  اإمارة  يف  ُت�صّكل 
يتم  االأع�صاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ض،  للرئي�ض وعدد من  ونائٍب  ُتوؤلف من رئي�ض  للطاقة، 

تعيينهم بقرار ُي�صدره احلاكم ملدة ثلث �صنوات قابلة للتجديد. 
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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مر�شوم رقم )1٦( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اأمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على املر�صوم رقم )14( ل�صنة 2016 باإن�صاء مركز االإمارات للتحكيم البحري، 

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�صّكل جمل�ض اأمناء مركز االإمارات للتحكيم البحري من ال�صادة التالية اأ�صماوؤهم: اأ-  

رئي�صًا ال�صيــر اأنثـوين كوملـــان    -1
نائبًا للرئي�ض مــاجـد عبيـــد بن بـ�صيــر     -2

ع�صوًا د. عــلي عبيـد اليبهــوين    -3
ع�صوًا د. حممــد �صعيد الكنـــدي     -4
ع�صوًا �صعدي عبدالرحيم الرئي�ض     -5
ع�صوًا اأحمـــد عيـ�صـى الفلحــي     -6
ع�صوًا حممــد جــمعـة ال�صام�صـي     -7
ع�صوًا حممــد يو�صــف املـــعلــم     -8
ع�صوًا �صعيـد عبدالكرمي املــالـك     -9
ع�صوًا 10-  د. �صــــي �صاجن كــــيـــــم  
ع�صوًا 11-  جيـــتينـــدرا مـــــيـ�صـــرا 
ع�صوًا 12-  كري�صتوفــر جون مــيـــلز  
ع�صوًا 13-  ع�صـام عبداللطيــف بــل  
ع�صوًا 14-  اإدوارد نـــــيــــــويــــــت 
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ع�صوًا 15-  ريتــــ�صـــــارد بــريجــــز 
وذلك ملدة ثلث �صنوات قابلة للتمديد.  

اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�ض االأمناء املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
يتم اإعادة ت�صكيل املجل�ض، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�ض االأمناء يف اأداء مهامهم 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بداًل عنهم.

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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مر�شوم رقم )1٧( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة مدينة ميدان
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على القانون رقم )5( ل�صنة 2009 باإن�صاء موؤ�ص�صة مدينة ميدان،
وعلى املر�صوم رقم )32( ل�صنة 2005 ب�صاأن اإن�صاء موؤ�ص�صة عامة تعرف با�صم نادي دبي للفرو�صية،
وعلى املر�صوم رقم )1( ل�صنة 2006 ب�صاأن اإن�صاء موؤ�ص�صة عامة تعرف با�صم نادي دبي ل�صباق اخليل 

وتعديلته،
وعلى املر�صوم رقم )7( ل�صنة 2013 بت�صكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صة مدينة ميدان،

وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي،

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�ّصكل جمل�ض اإدارة موؤ�ص�صة مدينة ميدان، من ال�صادة التالية اأ�صماوؤهم: اأ-  

رئي�صًا  �صعيـــد بن حميد مطـــر الطايـــر     -1
نائبًا للرئي�ض مـــليــــح الحــــج البـــــ�صـــــطي     -2

ع�صوًا حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�صحي     -3
ع�صوًا حمد مبارك حممــــد بو عميــــــم     -4
ع�صوًا عبدالواحــــــد حممـــــد الفهيـــــم    -5
ع�صوًا ممثل عن نادي دبـــي للفرو�صيـــة     -6
ع�صوًا ممثل عن نادي دبي ل�صباق اخليـل     -7

وذلك ملدة ثلث �صنوات، قابلة للتجديد.  
تتم ت�صمية ممثلي اجلهات امل�صار اإليها يف البندين )6( و)7( من الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  

من قبل م�صوؤويل تلك اجلهات.
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اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�ض االإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ج-  
يتم اإعادة ت�صكيل املجل�ض، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�ض االإدارة يف اأداء مهامهم 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بداًل عنهم. 

ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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قرار رقم )2( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

ت�شمية اأع�شاء جلنة دبي للطاقة النووية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على املر�صوم رقم )26( ل�صنة 2009 بت�صكيل جلنة دبي للطاقة النووية وتعديلته،
وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي،

قررنا ما يلي:
اأع�شاء اللجنة

املادة )1(
ُتوؤّلف جلنة دبي للطاقة النووية، املُ�صّكلة مبوجب املر�صوم رقم )26( ل�صنة 2009 املُ�صار اإليه،  اأ-  

على النحو التايل: 
رئي�صًا ال�صيد/ �صعيد حممد اأحمد الطاير                      -1

نائبًا للرئي�ض املهند�ض/ وليد علي �صلمان                           -2
ع�صوًا الدكتور/ ريا�ض حممد بالهول                       -3
ع�ص�ًا الدكت�ر/ عبدالقادر اإبراهيم اخلياط                  -4
ع�صوًا الدكتور/ علي حممد �صاهني اأحمد                   -5
ع�صوًا املهند�ض/ يو�صف اأحمد عبدالدامي ن�صراهلل           -6

وُي�صار اإليها فيما بعد بـ »اللجنة«.  
اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء اللجنة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ومل يتم اإعادة  ب-  
اإعادة  اأداء مهامهم حلني  اللجنة يف  اأع�صاء  ي�صتمر يف هذه احلالة  فاإنه  اأع�صائها،  ت�صمية 

تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بداًل عنهم.
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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قرار رقم )3( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اإدارة نادي دبي للفرو�شية
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على املر�صوم رقم )32( ل�صنة 2005 ب�صاأن اإن�صاء موؤ�ص�صة عامة تعرف با�صم نادي دبي 
للفرو�صية، 

وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى القرار رقم )5( ل�صنة 2013 بت�صكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي للفرو�صية، 

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية هيا بنت  ُي�صّكل جمل�ض اإدارة نادي دبي للفرو�صية برئا�صة  اأ-  

احل�شني، وع�صوية ُكل من ال�صادة التالية اأ�صماوؤهم:
نائبًا للرئي�ض �صعيـــد بن حميـــد مطر الطايــــر      -1

ع�صوًا مليـــــح الحــــــج البــــــ�صطـــــي      -2
ع�صوًا حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�صحـي     -3
ع�صوًا حمـــد مبارك حممــــد بوعميـــــم     -4

وذلك ملدة ثلث �صنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�ض االإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
يتم اإعادة ت�صكيل املجل�ض، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�ض االإدارة يف اأداء مهامهم 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بداًل عنهم. 
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2016/4/28، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  18 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ

Issue 399 Pages New.indd   41 5/8/16   2:23 PM



العدد )3٩٩( - ال�شنة )٥0( - ٨ �شعبان  143٧هـ - املوافق 1٥ مايو 201٦م 42 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قرار رقم )4( ل�شنة 201٦
بت�شكيل

جمل�ص اإدارة نادي دبي ل�شباق اخليل
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطلع على املر�صوم رقم )1( ل�صنة 2006 ب�صاأن اإن�صاء موؤ�ص�صة عامة تعرف با�صم نادي دبي 
ل�صباق اخليل وتعديلته، 

وعلى املر�صوم رقم )28( ل�صنة 2015 ب�صاأن حوكمة املجال�ض واللجان التابعة حلكومة دبي، 
وعلى القرار رقم )1( ل�صنة 2013 بت�صكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي ل�صباق اخليل، 

قررنا ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�صّكل جمل�ض اإدارة نادي دبي ل�صباق اخليل من ال�صادة التالية اأ�صماوؤهم: اأ-  

رئي�صًا �صعيــــد بن حميـد مطر الطايــــر     -1
نائبًا للرئي�ض مليــــح الحـــــج البــــ�صـــطـــــي     -2

ع�صوًا حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�صحي    -3
ع�صوًا حمـــد مبارك حممــــد بوعميــــم    -4
ع�صوًا عبـــدالواحـــد حممـــد الفـــهيــــم    -5

وذلك ملدة ثلث �صنوات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�صوية اأع�صاء جمل�ض االإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
يتم اإعادة ت�صكيل املجل�ض، فاإنه ي�صتمر يف هذه احلالة اأع�صاء جمل�ض االإدارة يف اأداء مهامهم 

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�صاء جدد بداًل عنهم. 
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ال�شريان والن�شر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

      
حممد بن را�شد اآل مكتوم

حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ

Issue 399 Pages New.indd   43 5/8/16   2:23 PM



العدد )3٩٩( - ال�شنة )٥0( - ٨ �شعبان  143٧هـ - املوافق 1٥ مايو 201٦م 44 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قرار رقم )٥( ل�شنة 201٦
ب�شاأن

زيادة معا�شات املتقاعدين املدنيني املحليني يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

والتاأمينات  املعا�صات  قانون  باإ�صدار   1999 ل�صنة   )7( رقم  االحتادي  القانون  على  االطلع  بعد 
االجتماعية وتعديلته،

وعلى القانون رقم )31( ل�صنة 2009 باإن�صاء دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام املايل حلكومة دبي،

قررنا ما يلي:
زيادة املعا�شات التقاعدية

املادة )1(
معا�صًا  يتقا�صون  ممن  عنهم  وامل�صتحقني  املحليني  املدنيني  للمتقاعدين  التقاعد  معا�صات  ُتزاد 
تقاعديًا من حكومة دبي، بن�صبة )20%( من املعا�ض التقاعدي، على اأن ال يقل احلد االأدنى لهذا 

املعا�ض بعد اإجراء هذه الزيادة عن )10.000( ع�صرة اآالف درهم �صهريًا.

�شوابط �شرف املعا�شات التقاعدية
املادة )2(

ُيراعى عند �صرف املعا�صات التقاعدية الأ�صحاب املعا�ض وامل�صتحقني عنهم امل�صمولني باأحكام هذا 
القرار االأحكام وال�صوابط املن�صو�ض عليها يف القانون االحتادي رقم )7( ل�صنة 1999 املُ�صار اإليه. 

اخت�شا�ص دائرة املوارد الب�شرية
املادة )3(

االإجراءات  كافة  واتخاذ  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  دبي  حلكومة  الب�صرية  املوارد  دائرة  تتولى 
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اللزمة لتنفيذه.

حتمل الأعباء املالية
املادة )4(

تتحمل اخلزانة العامة حلكومة دبي االأعباء املالية املرتتبة على تطبيق هذا القرار.

ال�شريان والن�شر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من االأول من يناير 2016، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 18 اأبريل 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )1٥( ل�شنة 201٦
باعتماد

ر�شوم بع�ص اخلدمات املقدمة من �شرطة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد االطلع على قانون �صرطة دبي ل�صنة 1966، والئحته التنفيذية رقم )1( ل�صنة 1984،
وعلى القانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن اإن�صاء جمل�ض تنفيذي الإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )14( ل�صنة 2009 ب�صاأن ت�صعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديلته،
وعلى القانون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى املر�صوم رقم )29( ل�صنة 2015 ب�صاأن حجز املركبات يف اإمارة دبي، 
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )5( ل�صنة 2011 بتحديد البدالت املالية لبع�ض اخلدمات املقدمة 

من قبل �صرطة دبي،

قررنا ما يلي:
اعتماد الر�شوم

املادة )1(
الر�صوم  القرار  بهذا  املُلحق  اجلدول  يف  املُبّينة  اخلدمات  تقدمي  نظري  دبي  �صرطة  ت�صتويف  اأ-  

املُحّددة اإزاء ُكلٍّ منها.
لغايات ا�صتيفاء الر�صوم املحددة يف اجلدول املُ�صار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ُيعترب  ب-  

جزء اليوم يومًا كامًل، وجزء ال�صاعة �صاعة كاملة.

اأيلولة الر�شوم
املادة )2(

العامة حلكومة  اخلزانة  القرار حل�صاب  هذا  ا�صتيفاوؤها مبوجب  يتم  التي  الر�صوم  توؤول ح�صيلة 
دبي.
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اإ�شدار القرارات التنفيذية
املادة )3(

ُي�صدر القائد العام ل�صرطة دبي القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

الإلغاءات
املادة )4(

ُيلغى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )5( ل�صنة 2011 املُ�صار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.

الن�شر وال�شريان
املادة )٥(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 19 اأبريل 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رجب 1437هـ
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جدول 
بتحديد الر�شوم املقررة لبع�ص اخلدمات التي تقدمها �شرطة دبي

الر�شم )بالدرهم( نوع اخلدمة

نقل مركبة خفيفة من مكان اإلى اآخر يف اإمارة دبي

نقل دراجة نارية من مكان اإلى اآخر يف اإمارة دبي

نقل مركبة ثقيلة من مكان اإلى اآخر يف اإمارة دبي

اإزاحة مركبة خفيفة عن الطريق

اإزاحة مركبة ثقيلة عن الطريق

اإزاحة اأو نقل الرافعات واحلاويات وما يف حكمها من على الطريق

و�صع مركبة خفيفة يف االأماكن املخ�ص�صة حلجز املركبات

و�صع مركبة ثقيلة يف االأماكن املخ�ص�صة حلجز املركبات

اإ�صدار �صهادة بدل فاقد

اإ�صدار �صهادة ملن يهمه االأمر

اإ�صدار �صهادة بحث احلالة املرورية

اإ�صدار ت�صريح العمل الليلي 

ا�صتخراج بدل فاقد لتقارير احلوادث املرورية

االنتقال ملعاينة حادث مروري
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