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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي. -قانون رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل.
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مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2016بتعيني قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي. مر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2016ب�إن�شاء مركز الإمارات للتحكيم البحري. مر�سوم رقم ( )15ل�سنة  2016بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )26ل�سنة 2009بت�شكيل جلنة دبي للطاقة النووية.
 مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري. مر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مدينة ميدان.قرارات
 قرار رقم ( )2ل�سنة  2016ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء جلنة دبي للطاقة النووية. قرار رقم ( )3ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي للفرو�سية. قرار رقم ( )4ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل. قرار رقم ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن زيادة معا�شات املتقاعدين املدنيني املحليني يف �إمارةدبي.
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املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2016باعتماد ر�سوم بع�ض اخلدمات املقدمة ٤٦من �شرطة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )4ل�سنة 2016
ب�ش�أن
مركز دبي للأمن االقت�صادي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2000يف �ش�أن هيئة و�سوق الإمارات للأوراق املالية وال�سلع
وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2002ب�ش�أن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )39ل�سنة  2006يف �ش�أن التعاون الق�ضائي الدويل يف امل�سائل
اجلنائية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  2014يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجارية،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )35ل�سنة  2014ب�ش�أن نظام قوائم الإرهاب،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )37ل�سنة  2009ب�ش�أن �إجراءات ا�سرتداد الأموال العامة والأموال املتح�صلة
بطريقة غري م�شروعة،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املالية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2015ب�إن�شاء جمل�س املناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2009ب�ش�أن مناطق التطوير اخلا�صة يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة  2006ب�ش�أن حتديد مناطق مت ّلك غري املواطنني للعقارات يف �إمارة
دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �إمارة دبي،
ن�شئة واملُ ّ
نظمة للمناطق احلرة يف �إمارة دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِ
ُن�صدر القانون التايل:

الف�صل الأول
الت�سمية والتعريفات والأهداف
ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون مركز دبي للأمن االقت�صادي رقم ( )4ل�سنة .»2016

التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :مركز دبي للأمن االقت�صادي املُن�ش�أ مبوجب �أحكام هذا القانون.
املركز
 :املدير التنفيذي للمركز.
املدير التنفيذي
 :وت�شمل اجلهات احلكومية االحتادية ،واجلهات احلكومية املح ّلية.
اجلهات احلكومية
اجلهات احلكومية االحتادية  :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،و�أي جهة �أخرى تابعة
للحكومة االحتادية.
اجلهات احلكومية املح ّلية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات،
مبا يف ذلك ال�سلطات املُ�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة
واملناطق احلرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات اململوكة للحكومة �أو التي ت�ساهم فيها ،و�أي جهة �أخرى
تابعة للحكومة.
 :ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة يف الإمارة.
ال�سلطة الق�ضائية
 :اجلهات احلكومية و�أي جهة �أخرى مُيكن للمركز التن�سيق معها
اجلهات املعن ّية
لغايات متكينه من مزاولة االخت�صا�صات املنوطة به وحتقيق
�أهداف هذا القانون.
� :أي م�ؤ�س�سة فردية� ،أو جماعة ذات تنظيم له �صفة اال�ستمرار ملدة
اجلمعية اخلريية
مع ّينة �أو غري مع ّينة ،ت�ؤلف من �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص طبيعيني �أو
اعتبارينيُ ،تعنى بال�ش�ؤون الدينية �أو اخلريية ،ومتار�س ن�شاطها
يف الإمارة ،وي�شمل ذلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الدينية �أو اخلريية
امل�ؤ�س�سة �أو التي يتم ت�أ�سي�سها مبوجب قانون �أو مر�سوم.
 :ال�شخ�ص الذي يقوم بالتعاون مع املركز �أو �إبالغه عن �أي �أمر قد
املُب ّلغ
يت�ضمن امل�سا�س بالأمن االقت�صادي للإمارة.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية ُم ّ
رخ�ص لها مبزاولة الن�شاط االقت�صادي
املن�ش�أة
يف الإمارة ،وت�شمل املُن�ش�آت املرخ�صة داخل مناطق التطوير
اخلا�صة ،واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.

يهدف هذا القانون �إلى حتقيق ما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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احلفاظ على مكانة الإمارة كمركز مايل واقت�صادي عاملي.
دعم اال�ستقرار املايل للإمارة وحماية اقت�صادها.
حماية ا�ستثمارات الإمارة من اجلرائم التي من �ش�أنها الإ�ضرار باقت�صاد الإمارة.
�ضمان تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �أ�سواق املال املُ�ص ّرح لها بالعمل يف الإمارة.
مواجهة املخاطر التي قد يتعر�ض لها امل�ستثمرون ،ومكافحة الأن�شطة ال�ضارة ب�أ�سواق املال.
التنب�ؤ باملخاطر والظواهر االقت�صادية التي ميكن �أن مت�س االقت�صاد الوطني واملال العام يف
الإمارة وو�ضع احللول املنا�سبة ملعاجلتها.
تعزيز ثقة امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية يف اتخاذ الإمارة مركز ًا لأعمالهم.
�ضمان �سالمة القواعد والإجراءات والعمل ّيات املالية يف الإمارة.
ت�شجيع اجلهات املعن ّية على امل�شاركة الف ّعالة يف حماربة الأفعال التي ُت�ش ّكل م�سا�س ًا بالأمن
االقت�صادي ومكافحتها وتوعية �أفراد املجتمع مبخاطرها.
الف�صل الثاين
الأحكام اخلا�صة باملركز

�إن�شاء املركز
املادة ()4
ين�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القانون مركز ُي�سمى «مركز دبي للأمن االقت�صادي» باعتباره م�ؤ�س�سة
عامة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي
تكفل له حتقيق �أهداف هذا القانون.

يكون املقر الرئي�س للمركز يف الإمارة.

مقر املركز
املادة ()5

اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز
املادة ()6
يخ�ضع الخت�صا�ص املركز ،اجلهات التالية:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -1اجلهات احلكومية املحلية.
 -2اجلهات التي ت�ضمن لها احلكومة حد ًا �أدنى من الربح.
 -3اجلهات التي تقدم لها احلكومة �إعانة مالية.
 -4املُن�ش�أة.
 -5اجلمعيات اخلريية.
� -6أي جهة �أخرى ُيعهد �إلى املركز مبراقبتها ،بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()7
ُيعترب املركز �أحد اجلهات احلكومية املعن ّية بالأمن االقت�صادي يف الإمارة ،ويتولى املركز بالتن�سيق
مع اجلهات املعن ّية ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1مكافحة الف�ساد وجرائم االحتيال والر�شوة واالختال�س والإ�ضرار باملال العام والتزييف
والتزوير وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أو التنظيمات غري امل�شروعة �أو غريها التي قد
ترتكب يف اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز.
 -2ر�صد وحتليل الظواهر االقت�صادية بالإمارة ،واحلد من الظواهر ال�سلبية لها.
 -3ر�صد التجاوزات واملخالفات املالية التي تتم يف الإمارة.
 -4متابعة الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية والقطاعات التجارية واملناطق احلرة يف الإمارة.
 -5الرقابة على جتارة العمالت وال�سلع واملعادن الثمينة والأوراق املالية املُدرجة وغري املُدرجة.
 -6الرقابة على التربعات التي تتم من قبل اجلمعيات اخلريية �أو التي ترد �إليها.
 -7الرقابة على الأ�شخا�ص واملن�ش�آت املالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية �أو املالية التي
ترد عرب منافذ الإمارة �أو املغادرة منها.
 -8و�ضع القواعد والإجراءات املُلزمة ب�ش�أن حظر التعامل مع الأ�شخا�ص والتنظيمات الإرهابية،
�أو �أي �شخ�ص له �أي �صلة بهذه التنظيمات.
 -9اقرتاح ومراجعة الت�شريعات املُ ِّ
نظمة لل�ش�أن املايل واالقت�صادي يف الإمارة.
�	-10إعداد الدرا�سات التخ�ص�صية عن ال�ش�أن املايل واالقت�صادي للإمارة ،مبا ي�سهم يف تنمية
الوعي اال�ستثماري واالقت�صادي ،ورفع التو�صيات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 -11تقدمي الدعم وامل�شورة ب�ش�أن الأمن االقت�صادي للجهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز عند
الطلب ،وت�أهيل كوادرها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	-12إعداد التقارير اخلا�صة ب�ش�أن امل�سائل الهامة التي مت�س الأمن االقت�صادي يف الإمارة،
وعر�ضها على رئي�س املجل�س التنفيذي.
�	-13إعداد ون�شر التقارير والإح�صاءات الدورية عن الو�ضع املايل واالقت�صادي للإمارة.
 -14امل�شاركة يف املجال�س واللجان وفرق العمل املعن ّية بال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف الإمارة.
 -15متابعة �سري �إجراءات التقا�ضي يف اجلرائم التي من �ش�أنها الت�أثري على اقت�صاد الإمارة،
بالتن�سيق مع ال�سلطة الق�ضائية.
 -16مكافحة الأن�شطة واملمار�سات والتعامالت ال�سلبية امل�ؤثرة على اقت�صاد الإمارة ومواردها.
 -17متابعة الق�ضايا التي يخت�ص بها املركز ،مبا فيها اجلرائم العابرة للدول ،بالتن�سيق مع
ال�سلطة الق�ضائية.
 -18عقد امل�ؤمترات والندوات وامل�شاركة فيها ،والتعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة
بعمل املركز ،وتبادل اخلربات واملعارف والدورات يف اجلانب املتعلق بالأمن االقت�صادي.
�	-19أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القانون.
اال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص
املادة ()8
يكون للمركز يف �سبيل القيام باملهام واالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون اال�ستعانة مبن
يراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة ()9
�أ -يتك ّون اجلهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من املوظفني الإداريني واملاليني
والفنيني.
ب -تتحدد حقوق وواجبات موظفي املركز والقواعد املتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم مبوجب
نظام خا�ص ب�ش�ؤون املوارد الب�شرية يعتمده رئي�س املجل�س التنفيذي.
ج -ي�سري على ُم ّ
وظفي املركز بتاريخ العمل بهذا القانون �أحكام عقود العمل املُربمة معهم وذلك
�إلى حني اعتماد نظام �ش�ؤون املوارد الب�شر ّية املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
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تعيني املدير التنفيذي وحتديد اخت�صا�صاته
الـمادة ()10
�أ -يكون للمركز مدير تنفيذي ُيعينّ بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ب -يتولى املدير التنفيذي الإ�شراف على الأعمال اليومية للمركز وتنظيم �أعماله ومتثيله يف
عالقته مع الغري و�أمام ال�سلطة الق�ضائية ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات
التالية:
�	-1إعداد ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية واملبادرات والربامج
التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف هذا القانون ،والإ�شراف على تنفيذها.
 -2اقرتاح الهيكل التنظيمي للمركز ،وعر�ضه على رئي�س املجل�س التنفيذي العتماده.
 -3اعتماد القرارات واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدارية واملالية
والفن ّية و�أنظمة العقود وامل�شاريع واملزايدات اخلا�صة باملركز.
�	-4إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى اجلهة املخت�صة
يف الإمارة العتمادهما.
 -5الإ�شراف على �أعمال اجلهاز التنفيذي للمركز ،وتعيني املوظفني من ذوي الكفاءة
واالخت�صا�ص.
� -6إعداد التقارير ال�سنوية املتعلقة ب�أداء املركز ،ورفعها �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي.
 -7اعتماد املعامالت املالية يف حدود ما تن�ص عليه الأنظمة واللوائح املالية املعمول بها يف
املركز.
 -8التوقيع با�سم املركز ونيابة عنه على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون
املركز طرف ًا فيها.
 -9متابعة �أداء الوحدات التنظيمية للمركز للمهام املنوطة بها ،و�إعداد التقارير الدورية
وال�سنوية املتعلقة ب�سري العمل فيها.
 -10التعاقد مع اخلرباء وامل�ست�شارين وحتديد �أتعابهم وفق ًا للوائح املعمول بها يف املركز.
�	-11أي مهام �أخرى ُيك ّلف بها من رئي�س املجل�س التنفيذي.
ج -يجوز للمدير التنفيذي تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه
املادة لأي من موظفي املركز ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا وحم ّدد ًا.
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املوارد املالية للمركز
املادة ()11
تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
 -1الدعم املقرر للمركز يف املوازنة العامة للحكومة.
�	-2أي موارد �أخرى ُيق ّرها رئي�س املجل�س التنفيذي.
ح�سابات املركز و�سنته املالية
املادة ()12
�أُ -يط ّبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املحا�سبة احلكومية.
ب -تبد�أ ال�سنة املالية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى اعتبار ًا من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.
الف�صل الثالث
الأحكام اخلا�صة بدور املركز يف الأمن االقت�صادي
�سلطات املركز
املادة ()13
لغايات متكني املركز من ممار�سة املهام وال�صالحيات املنوطة به مبوجب هذا القانون ،يكون
للمركز بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،ال�سلطات التالية:
 -1الرقابة والبحث والتحري وجمع املعلومات بكافة الو�سائل املتاحة.
 -2اتخاذ الإجراءات والتدابري الوقائية.
 -3تبادل املعلومات والبيانات.
 -4التدقيق املايل والإداري.
� -5ضبط اجلرائم واملخالفات التي يخت�ص بها املركز وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -6الطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال واملمتلكات وامل�ستندات والأوراق و�أية �أ�شياء
�أخرى تكون ذات �صلة بالفعل الذي مت �ضبطه من قبل موظفي املركز املخت�صني.
 -7التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الدولية املعن ّية لالطالع على املعلومات والبيانات املتعلقة ب�إجراءات
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املا�سة بالأمن االقت�صادي والتي متت خارج الدولة.
التحقيق يف الأفعال ّ
 -8وقف التعامل م�ؤقت ًا يف �سوق الأوراق املالية� ،أو يف طرح �أ�سهم �أي �شركة للتداول� ،أو �أي �أوراق
مالية حال حدوث ظروف ا�ستثنائية �أو حدوث ما ُيهدِّ د ح�سن �سري العمل وانتظامه� ،أو جتميد
�أو تعليق �أو �إعادة العمل ب�أي الئحة �أو نظام يتعلق بال�سوق املايل �أو ب�أي عملية من عملياته.
التزامات موظفي املركز
املادة ()14
على موظفي املركز االلتزام مبا يلي:
 -1الت�صريح ّ
خطي ًا للمركز وفور ا�ستالم مهام العمل عن الأوراق املالية التي ميلكها هو �أو زوجه
�أو �أوالده الق�صر ،وكذلك م�ساهمته هو �أو زوجه �أو �أوالده الق�صر لدى �أي من�ش�أة مالية ،كما
يلتزم بالت�صريح ّ
خطي ًا عن �أي تغيري يطر�أ على ذلك خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ علمه
بالتغيري.
 -2املحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي ّ
يطلع عليها �أو و�صلت �إلى علمه مبنا�سبة عمله
يف املركز.
 -3عدم ن�شر �أو �إف�شاء �أو ك�شف �أو نقل �أي معلومات �أو بيانات �أو االحتفاظ ب�أي م�ستندات �أو وثائق
�سرية تتعلق باملركز �أو اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز �أو اطلع عليها �أو و�صلت �إلى
علمه مبنا�سبة عمله �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى دون احل�صول على موافقة املركز ّ
اخلطية
املُ�س ّبقة على ذلك ،وي�ستمر التزام موظفي املركز باملحافظة على ال�سرية حتى بعد انتهاء
عملهم يف املركز.
املحظورات
املادة ()15
ُيحظر على املركز ممار�سة �أي �أعمال جتارية �أو م�صرفية� ،أو القيام ب�أي ن�شاط يحقق له الربح� ،أو
�أن يكون له نفع خا�ص يف �أي م�شروع.
الإف�صاح املايل
املادة ()16
يكون للمركز ولأغرا�ض البحث والتحري والقيام باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب هذا القانون
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طلب تفا�صيل احل�سابات والأر�صدة واحلركات امل�صرفية ،والإف�صاح عن الذمة املالية لأي �شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية ،وعلى هذه اجلهات التعاون التام مع املركز يف هذا
ال�ش�أن.
الت�سوية وا�سرتداد املال العام
املادة ()17
للمركز تقدمي الدعم الالزم لل�سلطة الق�ضائية واجلهات املعن ّية ل�ضمان حت�صيل الأموال العامة
امل�ستحقة لهذه اجلهات يف ذمة الغري و�إيداعها يف ح�ساب خا�ص لدى دائرة املالية.
املتعاونني مع املركز
املادة ()18
ي�ضع املركز الإجراءات والآليات الالزمة ،وفتح قنوات االت�صال والتوا�صل مع �أفراد املجتمع،
ملعاونته يف �أداء مهامه وممار�سة �صالحياته املقررة له مبوجب �أحكام هذا القانون.
حماية املُب ّلغ
املادة ()19
�أ -يتولى املركز توفري احلماية الالزمة لل ُمب ّلغ ،وت�شمل هذه احلماية ما يلي:
 -1توفري احلماية الالزمة له يف مقر �إقامته.
 -2عدم الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بهويته و�أماكن تواجده.
 -3حمايته يف مقر عمله و�ضمان عدم تعر�ضه لأي متييز �أو �سوء معاملة.
ب -لغايات هذا القانون ،ال ُيعترب �إبالغ املركز عن الأمور التي مت�س الأمن االقت�صادي للإمارة
خمالفة لأحكام الت�شريعات واالتفاقات املتعلقة بالإف�شاء �أو الإف�صاح عن املعلومات ال�سرية
�سوا ًء باجلهة التي يعمل املُب ّلغ لديها �أو التي يتعامل معها.
جُ -تعترب حرية املُب ّلغ و�أمنه وحمايته مكفولة وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات ال�سارية يف
الإمارة ،وال يجوز اتخاذ �أي �إجراء قانوين �أو ت�أديبي بحقه �إال �إذا كان البالغ كاذب ًا.
�سرية املعلومات
املادة ()20
ُتعترب ِ�س ّرية كافة البيانات واملعلومات التي ُتقدِّ مها اجلهات اخلا�ضعة الخت�صا�ص املركز ،وال يجوز
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للمركز �أو �أي من العاملني لديه �أو �أي �شخ�ص له عالقة باملركز �إطالع الغري عليها �أو الك�شف عنها
�أو ا�ستخدامها يف غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
العقوبات
املادة ()21
�أ -مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر:
ُ -1يعاقب كل من �أف�شى �أي معلومات �أو بيانات تعترب �سرية وفق ًا لأحكام هذا القانون،
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تزيد على 50.000
درهم.
ُ -2يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه بغرامة مالية ال
تقل عن ( )10.000درهم وال تزيد على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم.
بُ -يحدِّ د رئي�س املجل�س التنفيذي بقرار ي�صدر عنه املخالفات الإدارية التي ُترتكب باملخالفة
لأحكام هذا القانون والغرامة املالية املُق ّررة لكل منها.
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()22
تكون ملوظفي املركز الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير التنفيذي� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة
مبوجبه ،ويكون لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة
واجلهات املعن ّية عند االقت�ضاء.
التعاون مع املركز
املادة ()23
�أ -على جميع الأفراد واجلهات املعن ّية التعاون مع املركز وتلبية طلباته وفق ًا لأحكام هذا القانون،
و�إمداده بكل ما من �ش�أنه متكني املركز من القيام باخت�صا�صاته وممار�سة �صالحياته
و�سلطاته ،وعدم �إعاقته عن �أدائها.
ب -للمركز عند ال�ضرورة ،ويف حال رف�ض �أي من املخاطبني ب�أحكام هذا القانون ال�سماح للمدير
التنفيذي �أو �أي من موظفيه املخت�صني مببا�شرة املهام املقررة لأي منهم قانون ًا �أن يلج�أ
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�إلى ال�سلطة الق�ضائية التخاذ �إجراءات التح ّفظ على البيانات �أو املعلومات �أو اخلزائن
وال�صناديق� ،أو الأجهزة �أو الأماكن التي توجد فيها الأ�شياء �أو البيانات املطلوبة.
الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()24
ُي�صدر املدير التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
املادة ()25
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()26
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ
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قانون رقم ( )6ل�سنة 2016
ب�ش�أن
م�ؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2015ب�إن�شاء متحف امل�ستقبل،
ن�صدر القانون التايل:

ا�ستبدال امل�سمى
املادة ()1
ي�ستبدل م�سمى «م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل» مب�سمى «م�ؤ�س�سة دبي ملتحف امل�ستقبل» ،كما ُي�ستبدل
ُم�سمى «الرئي�س التنفيذي» مب�سمى «املدير التنفيذي» �أينما وردا يف القانون رقم ( )19ل�سنة 2015
امل�شار �إليه ،ويف �أي ت�شريع �آخر معمول به يف �إمارة دبي يتعلق مب�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.
الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2016
بتعيني
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

التعيني
املادة ()1
ُيعينّ ال�سيد /جريميي كوك ،قا�ضي ًا يف حمكمة اال�ستئناف مبحاكم مركز دبي املايل العاملي.

ال�سريان والن�شر
املادة ()2
يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 13أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6رجب 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

�إن�شاء املركز
املادة ()1
ُين�ش�أ يف �إمارة دبي مبوجب هذا املر�سوم مركز للتحكيم ُي�سمى «مركز الإمارات للتحكيم
البحري» ،يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية الالزمة
ملبا�شرة الأعمال والت�صرفات التي تكفل حتقيق �أهدافه.
النظام الأ�سا�سي
املادة ()2
ُينظم مركز الإمارات للتحكيم البحري و ُيدار وفق ًا للنظام الأ�سا�سي املُلحق بهذا املر�سوم.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ
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النظام الأ�سا�سي ملركز الإمارات للتحكيم البحري
الف�صل الأول
�أحكام عامة
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :مركز الإمارات للتحكيم البحري.
املركز
 :جمل�س �أمناء املركز.
املجل�س	
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س	
 :اللجنة التنفيذية للمركز.
اللجنة
� :أمني عام املركز.
الأمني العام
 :النظام الأ�سا�سي للمركز.
النظام
الو�سائل البديلة لف�ض املنازعات  :و�سائل ف�ض املنازعات البحرية املحلية والدولية عن غري طريق
الق�ضاء ،وت�شمل التحكيم والتوفيق.
� :أي نزاع ين�ش�أ عن عقد �أو عالقة �أو واقعة �أو �أي �أمر �آخر يتعلق
املنازعة البحرية
بالأن�شطة البحرية �سوا ًء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو
الدويل.
�أهداف املركز
املادة ()2

يهدف املركز �إلى حتقيق ما يلي:
 -1ف�ض املنازعات البحرية بوا�سطة الو�سائل البديلة لف�ض املنازعات بكفاءة وفعالية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2تعزيز �إجراءات التحكيم البحري لتكون �أكرث نزاهة وعدالة.
 -3ن�شر ثقافة التحكيم البحري حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
 -4توفري �آليات مرنة وحمايدة لف�ض املنازعات البحرية ب�سهولة و ُي�سر.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()3
يكون للمركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تقدمي خدمة ف�ض املنازعات البحرية وفق ًا لقواعد التحكيم التابعة للمركز �أو التي ي ّت ِفق عليها
�أطراف النزاع.
 -2تقدمي خدمة ت�سوية املنازعات البحرية وفق ًا لقواعد التوفيق املعتمدة لدى املركز.
 -3الإ�شراف الإداري على التحكيم يف املنازعات البحرية التي ينظرها املركز.
 -4التن�سيق والتعاون مع م�ؤ�س�سات ومراكز التحكيم الأخرى املتخ�ص�صة على امل�ستويني الإقليمي
والدويل.
 -5العمل على ن�شر الوعي حول الو�سائل البديلة لف�ض املنازعات.
 -6تنظيم امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل وعقد الدورات التدريبية و�إ�صدار املطبوعات
واملن�شورات املتخ�ص�صة يف جمال التحكيم البحري وبكل ما يتعلق بالو�سائل البديلة لف�ض
املنازعات.
�	-7إن�شاء �سجل خا�ص لقيد املُ َح ِّكمني وا ُ
خلرباء وو�سطاء التوفيق املُ�ؤهلني واملُ ِل ّمني مبتطلبات
و�إجراءات التحكيم �أو الو�ساطة.
�	-8أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز.
قواعد ولوائح املركز
املادة ()4
�أُ -ت َن ّظم قواعد التحكيم والتوفيق يف املركز ،مبوجب اللوائح املُعتمدة لديه يف هذا ال�ش�أن.
ب -يف كل ما مل يرد به ن�ص خا�ص يف اللوائح ال�صادرة عن املركز واملتعلقة بقواعد التحكيم،
ت�سري �أحكام قانون التحكيم املعتمد يف مركز دبي املايل العاملي.
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املحكمة املخت�صة
املادة ()5
ما مل يتفق �أطراف التحكيم على غري ذلك ،تخت�ص حماكم مركز دبي املايل العاملي بنظر �أي دعوى
�أو طلب �أو طعن يتعلق ب�أي حكم �أو �إجراء من �إجراءات التحكيم ال�صادرة عن هيئات التحكيم يف
املركز.
الهيكل التنظيمي
املادة ()6
يتك ّون الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي:
 -1جمل�س الأمناء.
 -2اللجنة التنفيذية.
 -3اجلهاز الإداري.
الف�صل الثاين
جمل�س الأمناء
ت�شكيل املجل�س
املادة ()7
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء ال
�أُ -ي�شرف على املركز جمل�س �أمناء ،يت�ألف من رئي�س ٍ
يقل عددهم عن (� )7سبعة ،من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال املنازعات البحرية
والتحكيم والت�شريعات البحرية ،يتم تعيينهم مبر�سوم من احلاكم.
ب�	-إذا �شغر من�صب الرئي�س لأي من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من هذا النظام،
ف�إن نائب الرئي�س يحل حمله �إلى �أن يتم تعيني رئي�س جديد بد ًال منه.
ج�	-إذا �شغرت ع�ضوية �أي من �أع�ضاء املجل�س لأي من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة ()11
من هذا النظام ،ف�إن املجل�س ي�ستمر يف �أداء مهامه� ،شريطة �أن ال يقل عدد الأع�ضاء املتبقني
عن ال ُثلثني.
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مدة الع�ضوية يف املجل�س
املادة ()8
�أ -تكون مدة الع�ضوية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدد مماثلة.
ب�	-إذا مت تعيني ع�ضو حمل ع�ضو �آخر يف املجل�س ،فتكون مدة الع�ضو اجلديد ا�ستكما ًال ملدة
ع�ضوية �سلفه.
ج�	-إذا انتهت مدة الع�ضوية يف املجل�س ،ومل يتم �إعادة ت�شكيله ،في�ستمر املجل�س يف القيام
باخت�صا�صاته �إلى حني ت�شكيل جمل�س �آخر يحل حمله.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()9
يتولى املجل�س املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة واخلطة اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق �أهداف املركز ،والإ�شراف
على تنفيذها.
 -2اقرتاح التعديالت على النظام ،ورفعها �إلى اجلهات احلكومية املخت�صة ،لدرا�ستها متهيد ًا
العتمادها من احلاكم.
 -3اعتماد قواعد التحكيم والتوفيق للمركز.
 -4اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز ،واللوائح والأنظمة املتعلقة بتنظيم العمل
بالنواحي الإدارية واملالية فيه ،مبا يف ذلك �ش�ؤون العاملني.
 -5اعتماد الئحة �أتعاب املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق.
 -6اعتماد الئحة �شروط قيد املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء يف املركز.
 -7اعتماد ر�سوم ت�سجيل الدعاوى وقيد املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق و�سائر اخلدمات الأخرى التي
ُيقدِّ مها املركز.
 -8اعتماد املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز.
 -9اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أعمال و�أن�شطة املركز.
 -10ت�شكيل اللجان الفرعية من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،وحتديد مهامها.
 -11تعيني مدقق ح�سابات وحتديد �أتعابه ال�سنوية.
� -12أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف املركز.
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اجتماعات املجل�س
املادة ()10
�أ -يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه� ،أو بنا ًء على طلب اللجنة،
مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة ،وكلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
�سجل بعلم الو�صول
وجه الدعوة حل�ضور اجتماعات املجل�س �إلى كل ع�ضو مبوجب كتاب ُم ّ
بُ -ت ّ
�أو ب�أي و�سيلة �أخرى تن�ص عليها لوائح املركز ،وذلك قبل املوعد املحدد النعقاد االجتماع بـ
( )45خم�سة و�أربعني يوم ًا على الأقل ،ويجب �أن يت�ضمن كتاب الدعوة بيان جدول الأعمال
ومكان االجتماع وزمانه.
ج -مع مراعاة الفقرة (ز) من هذه املادة ،ال يكون انعقاد املجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية
الأع�ضاء ،ويجوز التداول بوا�سطة و�سائل االت�صال الإلكرتوين ،وفق ًا ملا حتدده لوائح املركز
يف هذا ال�ش�أن.
د -يرت�أ�س االجتماع الرئي�س� ،أو نائبه عند غيابه ،ويف حال غيابهما مع ًا ،يختار املجل�س من بني
�أع�ضائه من يرت�أ�س هذا االجتماع.
هـُ -ي�صدر املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صوات ُي َّ
وُ -تد ّون قرارات وتو�صيات املجل�س يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
ز�	-إذا تع ّلق مو�ضوع االجتماع بتعديل النظام �أو قواعد التحكيم والتوفيق �أو �أي من لوائح املركز،
ف�إنه ي�شرتط ح�ضور ما ال يقل عن ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،ويتخذ املجل�س قراراته يف هذه احلالة
ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين على الأقل ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
فقدان الع�ضوية
املادة ()11
يفقد ع�ضو املجل�س ع�ضويته يف �أي من احلاالت التالية:
 -1الوفاة.
�	-2إعالن �إفال�سه �أو �إع�ساره.
وجه �إلى املجل�س.
 -3اال�ستقالة وتتم بكتاب ُي ّ
�	-4إذا �أ�صبح ناق�ص �أو فاقد الأهلية وفق ًا لقانون جن�سيته �أو قانون الدولة.
�	-5إذا �أُدين بحكم نهائي يف جناية �أو يف جرمية مخُ ِ ّلة بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب العامة.
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الف�صل الثالث
اللجنة التنفيذية
ت�شكيل اللجنة
املادة ()12
�أُ -ت�ش ّكل يف املركز جلنة تنفيذية ،تت�ألف من ثالثة �أع�ضاء على الأقل مبن فيهم رئي�سها ،يتم
تعيينهم من قبل الرئي�س من بني �أع�ضاء املجل�س.
بُ -مدة الع�ضوية يف اللجنة هي نف�س مدة الع�ضوية يف املجل�س ،ويجوز �إعادة تعيني �أي من
�أع�ضائها ملدد مماثلة.
ج�	-إذا �شغر من�صب �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو تع ّذر ممار�سته ملهامهُ ،يعينِّ الرئي�س من يحل حمل
ذلك الع�ضو للمدة املُتبقية من والية اللجنة.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()13
تتولى اللجنة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح تعديل قواعد التحكيم والتوفيق وغريها من الو�سائل البديلة لف�ض املنازعات ،ورفعها
�إلى املجل�س العتمادها.
 -2الإ�شراف على تطبيق النظام ،وقواعد التحكيم والتوفيق ،واللوائح اخلا�صة باملركز ،و�إ�صدار
التعليمات الالزمة لتنفيذها.
 -3تعيني هيئة املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق ،وفق ًا لقواعد التحكيم والتوفيق للمركز.
 -4النظر يف طلبات القيد يف قائمة املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق واخلرباء والبت فيها.
 -5حتديد مكان التحكيم يف حال عدم اتفاق �أطراف النزاع عليه.
 -6حتديد لغة التحكيم �إذا مل يحددها �أطراف النزاع وذلك قبل تعيني هيئة التحكيم.
 -7الف�صل يف طلبات عزل �أي من املُ َح ِّكمني �أو و�سطاء التوفيق ،وفق ًا لقواعد التحكيم والتوفيق
للمركز.
 -8حتديد �أتعاب املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق ور�سوم وم�صاريف التحكيم والتوفيق.
�	-9أي مهام �أو �صالحيات �أخرى منوطة بها مبوجب قواعد التحكيم والتوفيق واللوائح اخلا�صة
باملركز.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

اجتماعات اللجنة
املادة ()14
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها� ،أو بنا ًء على طلب الأمني العام ،مرة واحدة على
وجه الدعوة قبل (� )7سبعة �أيام
الأقل كل (� )6ستة �أ�شهر ،و ُك ّلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،و ُت ّ
عمل على الأقل من موعد االجتماع.
تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضائها.
ُت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء.
ُتد ّون قرارات وتو�صيات اللجنة يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�سها والأع�ضاء.
يجوز لأع�ضاء اللجنة اتخاذ القرارات بالتحرير خطي ًا �أو بو�سائل االت�صال الإلكرتوين على
الأمور املت�صلة ب�إجراءات التحكيم �أو التوفيق التي يرفعها �إليهم الأمني العام.
الف�صل الرابع
اجلهاز الإداري

تعيني الأمني العام وحتديد اخت�صا�صاته
املادة ()15
�أُ -يعينّ الأمني العام بقرار من املجل�س.
ب -يتولى الأمني العام املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للمركز وخطته اال�سرتاتيجية ،ورفعهما �إلى املجل�س العتمادهما.
 -2اقرتاح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 -3الإ�شراف على �أعمال اجلهاز الإداري للمركز.
�	-4إعداد التقرير ال�سنوي لإجنازات و�أن�شطة املركز ،ورفعه �إلى املجل�س العتماده.
 -5متابعة تطبيق النظام ،وقواعد التحكيم والتوفيق واللوائح اخلا�صة باملركز.
�	-6إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز ،وعر�ضهما على اللجنة
قبل �شهرين على الأقل من نهاية ال�سنة املالية ملناق�شتهما ،ومن ثم رفعهما �إلى املجل�س
العتمادهما.
�	-7إدارة الأموال واحل�سابات البنكية للمركز.
 -8الإ�شراف على تنفيذ امليزانية ال�سنوية للمركز.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -9التوقيع نياب ًة عن املركز على كافة الأمور الإدارية واملالية ،وفق ًا لل�صالحيات التي
تحُ دِّ دها لوائح املركز والقرارات ال�صادرة عن املجل�س.
 -10ح�ضور اجتماعات املجل�س واللجنة واال�شرتاك يف مناق�شاتها دون �أن يكون له حق
الت�صويت.
�	-11إبرام االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع م�ؤ�س�سات ومراكز التحكيم �أو االحتادات
�أو الهيئات الأخرى ذات ال�صلة بعمل املركز.
 -12تويل مهمة �أمانة ال�سر يف اجتماعات املجل�س واللجنة.
�	-13أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من املجل�س �أو اللجنة.
اخت�صا�صات اجلهاز الإداري
املادة ()16
مع مراعاة مهام و�صالحيات الأمني العام املن�صو�ص عليها يف املادة ( )15من هذا النظام ،تناط
باجلهاز الإداري للمركز املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تزويد �أطراف النزاع بنا ًء على طلبهم ب�أ�سماء املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء.
 -2ا�ستالم طلبات التحكيم �أو التوفيق وما ُي َق ّدم من ردود عليها وكافة امل�ستندات اخلا�صة
بالطلبات وتبليغها لأطراف النزاع.
�	-3إعداد ُم ّلخ�ص للنزاع ورفعه �إلى اللجنة.
�	-4إعداد �سجل حلفظ ملفات التحكيم والتوفيق التي ُت َق ّدم �إلى املركز ،وحفظ �أ�صول الأحكام
ال�صادرة عن هيئة التحكيم �أو املُ َح ِّكمني.
 -5تبليغ �أطراف النزاع مبواعيد اجلل�سات ومكان انعقادها �إذا طلبت هيئة التحكيم �أو املُ َح ِّكم �أو
و�سيط التوفيق ذلك.
 -6حفظ وحتديث قائمة املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء وعناوينهم واخت�صا�صاتهم
املختلفة.
 -7تقدمي املقرتحات لتطوير �إجراءات التحكيم والتوفيق و�أي و�سائل بديلة �أخرى لف�ض
املنازعات.
 -8حفظ حما�ضر اجتماعات املجل�س واللجنة.
�	-9إعداد الدوريات والن�شرات ومطبوعات املركز ،والإ�شراف على حتريرها والعمل على
�إ�صدارها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -10تنظيم الندوات واملُحا�ضرات والدورات التدريبية وور�ش العمل يف جمال التحكيم البحري
واملُ�شاركة فيها.
 -11التن�سيق مع م�ؤ�س�سات ومراكز التحكيم الأخرى املحلية والإقليمية والدولية يف كافة املجاالت
التي حتقق �أهداف املركز ،مبا يف ذلك تبادل اخلربات وقوائم املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق
وا ُ
خلرباء.
 -12القيام باملرا�سالت واالت�صاالت الالزمة لتحقيق �أهداف املركز.
�	-13أي مهام �أخرى ُيك ّلف بها من قبل املجل�س �أو اللجنة �أو الأمني العام.
الف�صل اخلام�س
ال�ش�ؤون املالية
املوارد املالية للمركز
املادة ()17
تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
 -1ر�سوم ت�سجيل طلبات التحكيم والتوفيق.
 -2ر�سوم ت�سجيل املُ َح ِّكمني وو�سطاء التوفيق وا ُ
خلرباء.
 -3العوائد التي يح�صل عليها املركز لقاء الأن�شطة واخلدمات التي يقوم بها.
املُوازنة ال�سنوية للمركز
املادة ()18
يتبع املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املحا�سبة التجارية وفق ًا للمعايري الدولية
املعرتف بها ،وتبد�أ ال�سنة املالية للمركز يف اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل مبر�سوم
�إن�شاء املركز وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ال�سنة التالية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية
متثيل املركز
املادة ()19
�أ -مُي ِّثل الرئي�س املركز �أمام اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية والق�ضائية ذات العالقة.
ب -للرئي�س تفوي�ض �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو الأمني العام يف متثيل املركز �أمام الغري �أو الق�ضاء،
كما يتولى نائب الرئي�س �صالحيات الرئي�س حال غيابه �أو قيام مانع من مزاولة مهامه لأي
�سبب كان.

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-

ال�سرية واحلياد
املادة ()20
تكون اجتماعات ومداوالت املجل�س واللجنة �سرية.
ال يجوز للرئي�س ونائبه وع�ضو املجل�س واللجنة احل�ضور واال�شرتاك يف االجتماعات يف �أي من
احلالتني التاليتني:
�	-1إذا كان طرف ًا يف مو�ضوع االجتماع �أو له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيه.
و�ص ّي ًا �أو ق ّيم ًا
�	-2إذا كان وكي ًال لأحد اخل�صوم يف �أعماله اخلا�صة �أو ممث ًال قانوني ًا له �أو ِ
عليه.
يجب على الرئي�س ونائبه وجميع �أع�ضاء املجل�س واللجنة �أن يف�صحوا عن احلاالت املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حال وجودها.
يلتزم الرئي�س ونائبه و�أع�ضاء املجل�س واللجنة والأمني العام وموظفو اجلهاز الإداري للمركز
�سوا ًء خالل مدة عملهم فيه �أو بعدها ،بعدم الك�شف �أو الإف�شاء عن �أي معلومات �أو م�ستندات
تتعلق ب�أعمال املركز.
ُتعترب كافة املعلومات وامل�ستندات التي ُتق َّدم من �أطراف النزاع �سرية ،ويجب على كل من
يطلع عليها عدم ك�شف �أو �إف�شاء هذه املعلومات �أو امل�ستندات �إال بعد احل�صول على موافقة
�أطراف النزاع ّ
اخلطية �أو بطلب من اجلهة الق�ضائية املخت�صة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تعيني �أع�ضاء املجل�س يف هيئات التوفيق �أو التحكيم
املادة ()21
�أ -يجوز لأطراف النزاع �أو املُ َح ِّكمني يف �أي نزاع معرو�ض على املركز االتفاق خطي ًا على تعيني
واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء املجل�س يف هيئة التحكيم� ،شريطة �أن يكون �أحد ه�ؤالء الأع�ضاء
رئي�س ًا لهذه الهيئة.
ب -يجوز لأطراف النزاع االتفاق خطي ًا على تعيني �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س محُ َ ِّكم ًا فرد ًا
لنظر النزاع.
ج -يجوز لأطراف النزاع االتفاق خطي ًا على تعيني �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س كو�سيط توفيق �أو
خبري ًا يف النزاع.
الإعفاء من امل�س�ؤولية
املادة ()22
با�ستثناء حاالت الغ�ش واخلط�أ اجل�سيم ،ال يكون الرئي�س �أو نائبه �أو �أع�ضاء املجل�س� ،أو �أع�ضاء
اللجنة �أو الأمني العام �أو �أي من موظفي اجلهاز الإداري �أثناء �إدارة املركز �أو العمل فيه م�س�ؤولني
جتاه الغري عن �أي فعل �أو ترك يرتكبونه فيما يت�صل بهذه الإدارة ،ويكون املركز وحده امل�س�ؤول جتاه
الغري عن هذا الفعل �أو الرتك.
االت�صاالت واملخاطبات
املادة ()23
�أ�	-أي دعوة �أو ات�صال من�صو�ص عليه يف النظام �أو اللوائح �أو قواعد التحكيم �أو الو�ساطة يجب
�سجل مع علم الو�صول �أو بوا�سطة
�أن تتم كتابة ،ويجوز �إر�سالها بوا�سطة الفاك�س �أو بالربيد املُ ّ
و�سائل االت�صال الإلكرتوين التي يعتمدها املجل�س.
بُ -يعترب االت�صال ُمن ِتج ًا لأثره من اليوم التايل لو�صوله لل�شخ�ص املُ َو ّجه له ذلك االت�صال.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )15ل�سنة 2016
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم ( )26ل�سنة 2009
بت�شكيل
جلنة دبي للطاقة النووية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2009ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للطاقة،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2009بت�شكيل جلنة دبي للطاقة النووية،
نر�سم ما يلي:

اال�ستبدال
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )1من املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،الن�ص التايل:
املادة ()1
ُت�ش ّكل يف �إمارة دبي جلنة دائمة ُت�سمى «جلنة دبي للطاقة النووية»ُ ،تلحق باملجل�س الأعلى
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،يتم
للطاقةُ ،ت�ؤلف من رئي�س ٍ
تعيينهم بقرار ُي�صدره احلاكم ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ
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مر�سوم رقم ( )16ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2016ب�إن�شاء مركز الإمارات للتحكيم البحري،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س ًا
 -1ال�سيــر �أنثـوين كومل ــان
نائب ًا للرئي�س
 -2مــاجـد عبي ــد بن بـ�شيــر
ع�ضو ًا
 -3د .عــلي عبيـد اليبهــوين
ع�ضو ًا
 -4د .حممــد �سعيد الكن ــدي
ع�ضو ًا
� -5سعدي عبدالرحيم الرئي�س
ع�ضو ًا
�	-6أحم ــد عيـ�سـى الفالحــي
ع�ضو ًا
 -7حممــد جــمعـة ال�شام�سـي
ع�ضو ًا
 -8حممــد يو�ســف امل ــعلــم
ع�ضو ًا
� -9سعيـد عبدالكرمي املــالـك
ع�ضو ًا
 -10د� .شـ ــي �ساجن ك ـ ـي ـ ــم
ع�ضو ًا
 -11جي ــتين ــدرا مـ ـ ـيـ�س ــرا
ع�ضو ًا
 -12كري�ستوفــر جون م ـي ــلز
ع�ضو ًا
 -13ع�صـام عبداللطيــف بــال
ع�ضو ًا
�	 -14إدوارد نـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــت

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ع�ضو ًا

 -15ريتـ ــ�ش ـ ــارد بــريجـ ــز
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الأمناء يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مدينة ميدان
__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  2009ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مدينة ميدان،
وعلى املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2005ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة تعرف با�سم نادي دبي للفرو�سية،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة تعرف با�سم نادي دبي ل�سباق اخليل
وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مدينة ميدان،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي ّ�شكل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مدينة ميدان ،من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س ًا
� -1سعي ــد بن حميد مط ــر الطاي ــر
نائب ًا للرئي�س
 -2م ــليـ ــح الحـ ــج الب ـ ــ�س ـ ــطي
ع�ضو ًا
 -3حممد �أحمد بن عبدالعزيز ال�شحي
ع�ضو ًا
 -4حمد مبارك حممـ ــد بو عميـ ـ ــم
ع�ضو ًا
 -5عبدالواحـ ـ ــد حمم ـ ــد الفهي ـ ــم
ع�ضو ًا
 -6ممثل عن نادي دب ــي للفرو�سي ــة
ع�ضو ًا
 -7ممثل عن نادي دبي ل�سباق اخليـل
وذلك ملدة ثالث �سنوات ،قابلة للتجديد.
ب -تتم ت�سمية ممثلي اجلهات امل�شار �إليها يف البندين ( )6و( )7من الفقرة (�أ) من هذه املادة،
من قبل م�س�ؤويل تلك اجلهات.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ج�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2016
ب�ش�أن
ت�سمية �أع�ضاء جلنة دبي للطاقة النووية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2009بت�شكيل جلنة دبي للطاقة النووية وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
قررنا ما يلي:

�أع�ضاء اللجنة
املادة ()1
�أُ -ت�ؤ ّلف جلنة دبي للطاقة النووية ،املُ�ش ّكلة مبوجب املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2009املُ�شار �إليه،
على النحو التايل:
رئي�س ًا
 -1ال�سيد� /سعيد حممد �أحمد الطاير
نائب ًا للرئي�س
 -2املهند�س /وليد علي �سلمان
ع�ضو ًا
 -3الدكتور /ريا�ض حممد بالهول
ع�ضو ًا
 -4الدكتور /عبدالقادر �إبراهيم اخلياط
ع�ضو ًا
 -5الدكتور /علي حممد �شاهني �أحمد
ع�ضو ًا
 -6املهند�س /يو�سف �أحمد عبدالدامي ن�صراهلل
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «اللجنة».
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل يتم �إعادة
ت�سمية �أع�ضائها ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء اللجنة يف �أداء مهامهم حلني �إعادة
تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة نادي دبي للفرو�سية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2005ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة تعرف با�سم نادي دبي
للفرو�سية،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي للفرو�سية،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة نادي دبي للفرو�سية برئا�سة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت
احل�سني ،وع�ضوية ُكل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
نائب ًا للرئي�س
		
� -1سعي ــد بن حمي ــد مطر الطايـ ــر
ع�ضو ًا
		
 -2ملي ـ ــح الحـ ـ ــج البـ ـ ــ�سط ـ ــي
ع�ضو ًا
		
 -3حممد �أحمد بن عبدالعزيز ال�شحـي
ع�ضو ًا
		
 -4حم ــد مبارك حممـ ــد بوعمي ـ ــم
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  ،2016/4/28و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )4ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة تعرف با�سم نادي دبي
ل�سباق اخليل وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2013بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة نادي دبي ل�سباق اخليل من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س ًا
� -1سعيـ ــد بن حميـد مطر الطايـ ــر
نائب ًا للرئي�س
 -2مليـ ــح الح ـ ــج البـ ــ�سـ ـط ـ ــي
ع�ضو ًا
 -3حممد �أحمد بن عبدالعزيز ال�شحي
ع�ضو ًا
 -4حم ــد مبارك حممـ ــد بوعميـ ــم
ع�ضو ًا
 -5عب ــدالواح ــد حمم ــد الف ــهيـ ــم
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )5ل�سنة 2016
ب�ش�أن
زيادة معا�شات املتقاعدين املدنيني املحليني يف �إمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
قررنا ما يلي:

زيادة املعا�شات التقاعدية
املادة ()1
ُتزاد معا�شات التقاعد للمتقاعدين املدنيني املحليني وامل�ستحقني عنهم ممن يتقا�ضون معا�ش ًا
تقاعدي ًا من حكومة دبي ،بن�سبة ( )%20من املعا�ش التقاعدي ،على �أن ال يقل احلد الأدنى لهذا
املعا�ش بعد �إجراء هذه الزيادة عن ( )10.000ع�شرة �آالف درهم �شهري ًا.
�ضوابط �صرف املعا�شات التقاعدية
املادة ()2
ُيراعى عند �صرف املعا�شات التقاعدية لأ�صحاب املعا�ش وامل�ستحقني عنهم امل�شمولني ب�أحكام هذا
القرار الأحكام وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار �إليه.
اخت�صا�ص دائرة املوارد الب�شرية
املادة ()3
تتولى دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي تطبيق �أحكام هذا القرار ،واتخاذ كافة الإجراءات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الالزمة لتنفيذه.
حتمل الأعباء املالية
املادة ()4
تتحمل اخلزانة العامة حلكومة دبي الأعباء املالية املرتتبة على تطبيق هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يناير  ،2016و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أبريل 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11رجب 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة 2016
باعتماد
ر�سوم بع�ض اخلدمات املقدمة من �شرطة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قانون �شرطة دبي ل�سنة  ،1966والئحته التنفيذية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2015ب�ش�أن حجز املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2011بتحديد البدالت املالية لبع�ض اخلدمات املقدمة
من قبل �شرطة دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد الر�سوم
املادة ()1
�أ -ت�ستويف �شرطة دبي نظري تقدمي اخلدمات املُب ّينة يف اجلدول املُلحق بهذا القرار الر�سوم
املُح ّددة �إزاء ُك ٍّل منها.
ب -لغايات ا�ستيفاء الر�سوم املحددة يف اجلدول املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادةُ ،يعترب
جزء اليوم يوم ًا كام ًال ،وجزء ال�ساعة �ساعة كاملة.
�أيلولة الر�سوم
املادة ()2
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة
دبي.
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�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()3
ُي�صدر القائد العام ل�شرطة دبي القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()4
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2011املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 19أبريل 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  12رجب 1437هـ
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جدول
بتحديد الر�سوم املقررة لبع�ض اخلدمات التي تقدمها �شرطة دبي
م

نوع اخلدمة

 ١نقل مركبة خفيفة من مكان �إلى �آخر يف �إمارة دبي

500

 ٢نقل دراجة نارية من مكان �إلى �آخر يف �إمارة دبي

500

 ٣نقل مركبة ثقيلة من مكان �إلى �آخر يف �إمارة دبي

1000

� ٤إزاحة مركبة خفيفة عن الطريق

100

� ٥إزاحة مركبة ثقيلة عن الطريق

200

� ٦إزاحة �أو نقل الرافعات واحلاويات وما يف حكمها من على الطريق

 2000درهم يف ال�ساعة

 ٧و�ضع مركبة خفيفة يف الأماكن املخ�ص�صة حلجز املركبات

 50درهم عن كل يوم

 8و�ضع مركبة ثقيلة يف الأماكن املخ�ص�صة حلجز املركبات

 100درهم عن كل يوم

� ٩إ�صدار �شهادة بدل فاقد

50

� ١٠إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر

75

� ١١إ�صدار �شهادة بحث احلالة املرورية

150

� ١٢إ�صدار ت�صريح العمل الليلي

100

 ١٣ا�ستخراج بدل فاقد لتقارير احلوادث املرورية

100

 ١٤االنتقال ملعاينة حادث مروري

400

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

5/8/16 2:23 PM

الر�سم (بالدرهم)

48

العدد ( - )399ال�سنة (� 8 - )50شعبان 143٧هـ  -املوافق  ١٥مايو 201٦م

Issue 399 Pages New.indd 48

ISSN: 2410 - 1141

ت�صدر عن:

هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
official.gazette@slc.dubai.gov.ae

5/8/16 2:09 PM

slc.dubai.gov.ae

ال�سنة 50

العدد 3٩9

 15مايو 2016م

� 8شعبان 143٧هـ
Issue 399 Cover.indd 1

