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العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م 3 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- قان�ن رقم )9( ل�سنة 2016 باإلغاء القان�ن رقم )5( ل�سنة 1994 باإن�ساء م�ؤ�س�سة دبي 
للم�ا�سالت.

- قان�ن رقم )10( ل�سنة 2016 بتعديل بع�ض اأحكام القان�ن رقم )13( ل�سنة 2009 باإن�ساء 
جامعة حمدان بن حممد الذكية.

مرا�سيم
- مر�س�م رقم )25( ل�سنة 2016 ب�ساأن اإنهاء خدمة مدير تنفيذي بدائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية 

والعمل اخلريي.
- مر�س�م رقم )26( ل�سنة 2016 ب�ساأن ترقية وكيل نيابة.

- مر�س�م رقم )27( ل�سنة 2016 بت�سكيل جمل�ض اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد.
- مر�س�م رقم )28( ل�سنة 2016 ب�ساأن اإنهاء خدمات مديرين تنفيذيني وبع�ض امل�ظفني 

يف بلدية دبي.

قرارات
- قرار رقم )13( ل�سنة 2016 بت�سكيل جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية.

ويل عهد دبي
قرارات

- قرار رقم )4( ل�سنة 2016 بت�سكيل جمل�ض اأمناء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف 
اإدارة امل�ساريع.

- قرار رقم )5( ل�سنة 2016 بتعيني اأمني عام جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة 
امل�ساريع.
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العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م 4 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املجل�ص التنفيذي
قرارات

٢٢- قرار املجل�ض التنفيذي رقم )48( ل�سنة 2016 ب�ساأن م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي.
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العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م ٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قانون رقم )9( ل�سنة ٢01٦
باإلغاء

القانون رقم )٥( ل�سنة 1994 باإن�ساء موؤ�س�سة دبي للموا�سالت 
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القان�ن رقم )5( ل�سنة 1994 باإن�ساء م�ؤ�س�سة دبي للم�ا�سالت وتعديالته، 
وعلى القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القان�ن رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق وامل�ا�سالت وتعديالته،
وعلى القان�ن رقم )9( ل�سنة 2006 ب�ساأن اإحلاق م�ؤ�س�سة دبي للم�ا�سالت بهيئة الطرق وامل�ا�سالت،
الطرق  بهيئة  دبي  تاك�سي  م�ؤ�س�سة  باإن�ساء   2007 ل�سنة   )20( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،

ن�سدر القانون التايل: 
اإلغاء القانون

املادة )1(
يلغى القان�ن رقم )5( ل�سنة 1994 املُ�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي 

يتعار�ض فيه واأحكام هذا القان�ن.

احللول
املادة )٢(

حتل م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي املن�ساأة مب�جب قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه 
حمل م�ؤ�س�سة دبي للم�ا�سالت املن�ساأة مب�جب القان�ن رقم )5( ل�سنة 1994 املُ�سار اإليه، باعتبارها 

م�ؤ�س�سة عامة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري.
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العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م ٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

ُيعمل بهذا القان�ن من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م ٧ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قانون رقم )10( ل�سنة ٢01٦
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة ٢009

باإن�ساء
جامعة حمدان بن حممد الذكية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قان�ن اإدارة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2009 باإن�ساء جامعة حمدان بن حممد الذكية وتعديالته، 
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

للجهات احلك�مية يف اإمارة دبي وتعديالته،

ُن�سدر القانون التايل:
املادة املُعّدلة

املادة )1(
ُي�ستبدل بن�ض املادة )11( من القان�ن رقم )13( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليه، الن�ض التايل: 

اخت�سا�سات جمل�ص الأمناء
املادة )11(

يت�لى جمل�ض الأمناء املهام وال�سالحيات التالية: 
الإ�سراف العام على اإدارة اجلامعة.   -1

اإقرار ال�سيا�سات العامة للجامعة، ورفعها اإلى الرئي�ض الأعلى لعتمادها.   -2
اعتماد اخلطط ال�سرتاتيجية للجامعة وبرامج عملها.   -3

اإقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه اإلى املجل�ض التنفيذي لعتماده.   -4
اعتماد الل�ائح املنظمة للعمل باجلامعة، مبا يف ذلك الل�ائح املالية والإدارية.   -5
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ول�ائح  والأكادميية،  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  ال�ظيفية  بال�س�ؤون  املتعلقة  الل�ائح  اعتماد   -6
�س�ؤون الطلبة.

اإلى اجلهات املخت�سة  اإقرار م�سروع امل�ازنة ال�سن�ية للجامعة وح�سابها اخلتامي، ورفعهما    -7
لعتمادهما.

اعتماد �شروط منح الدرجات العلمية وال�شهادات الأكادميية والتدريبية مبا يتفق مع املعايري    -8
واملتطلبات املتعمدة لدى اجلهات املخت�سة يف الدولة.

تقييم واعتماد التقرير ال�سن�ي عن ن�ساطات اجلامعة واإجنازاتها.   -9
10- اإن�ساء ودمج واإلغاء الكليات التابعة للجامعة.

11- اإقرار الر�س�م الدرا�سية ال�اجب حت�سيلها من طلبة اجلامعة.
12- تعيني مدققي ح�سابات اجلامعة، وحتديد اأتعابهم، واعتماد تقاريرهم.

13- اأي مهام اأخرى ذات عالقة بطبيعة عمل اجلامعة اأو اأهدافها يكلفه بها الرئي�ض الأعلى.

ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا القان�ن من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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مر�سوم رقم )٢٥( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

اإنهاء خدمة مدير تنفيذي بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القان�ن الحتادي رقم )7( ل�سنة 1999 ب�ساأن املعا�سات والتاأمينات الجتماعية 
وتعديالته، 

وعلى القان�ن رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القان�ن رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حك�مة 

دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن تعيني مدير تنفيذي لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي 

بدائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
ال�س�ؤون  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2015 ل�سنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

الإ�سالمية والعمل اخلريي،

نر�سم ما يلي: 
اإنهاء خدمة املدير التنفيذي

املادة )1(
ُتنهى خدمة ال�سيدة/ منى حممد �سيف باحل�سا، املدير التنفيذي لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي بدائرة 

ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 1 اأغ�سط�ض 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 �ســ�ال 1437هـ
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مر�سوم رقم )٢٦( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

ترقيـــة وكيــل نيـــابة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على قان�ن التفتي�ض الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته، 
وعلى القان�ن رقم )6( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�ض الق�سائي وتعديالته، 

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 1992 ب�ساأن النيابة العامة وتعديالته، 
وعلى قان�ن اإدارة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته، 

وعلى القان�ن رقم )10( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة 
دبي، 

وعلى الالئحة رقم )3( ل�سنة 2009 ب�ساأن رواتب وخم�س�سات اأع�ساء النيابة العامة امل�اطنني يف 
اإمارة دبي، 

نر�سم ما يلي: 
الرتقية

املادة )1(
ُترّقى وكيل نيابة/ حمده حممد عبدالرحيم اأهلي، اإلى بداية مربوط الدرجة ال�شاد�شة لوكيل 
اأع�ساء  وخم�س�سات  ورواتب  درجات  وجدول   2009 ل�سنة   )10( رقم  للقان�ن  وفقًا  اأول،  نيابة 

النيابة العامة امل�اطنني املُلحق بالالئحة رقم )3( ل�سنة 2009 املُ�سار اإليهما.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�س�م اعتبارًا من 4 ماي� 2016، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 1 اأغ�سط�ض 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 �س�ال 1437هـ
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مر�سوم رقم )٢٧( ل�سنة ٢01٦
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القان�ن رقم )27( ل�سنة 2015 باإن�ساء مركز الإمارات العاملي لالعتماد، وُي�سار 
اإليه فيما بعد بـ »املركز«،

وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�ض واللجان التابعة حلك�مة دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�ض اإدارة املركز، برئا�سة مدير عام بلدية دبي، وع�س�ية كل من: اأ-  
نائبًا للرئي�ض ال�سيد/ ح�سيــن �سالــم الكـثيــري      -1

ع�س�ًا الدكت�ر/ ماجد �سلطان القا�سمـي      -2
ع�س�ًا الدكت�ر/ اأحمد اإبراهيم بن كلبان      -3
ع�س�ًا املهند�ض/ علــي عبـداهلل احلــاج      -4
ع�س�ًا املهند�ض/ �ساعد حممد الع��سي      -5
ع�س�ًا ال�سيد/ عبــداهلل مــحـمــد العــ�ر      -6
ع�س�ًا ال�سيد/ عـتيـــق جـمعـــة فـــرج      -7
ع�س�ًا املدير التنفيذي للمركز      -8

وذلك ملدة ثالث �سن�ات قابلة للتجديد.
اإذا انتهت مدة ع�س�ية اأع�ساء جمل�ض اإدارة املركز املذك�رين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�سكيل املجل�ض، فاإنه ي�ستمر يف هذه احلالة اأع�ساء جمل�ض اإدارة املركز يف اأداء 

مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء ُجُدد بدًل عنهم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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مر�سوم رقم )٢8( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

اإنهاء خدمات مديرين تنفيذيني وبع�ص املوظفني يف بلدية دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القان�ن الحتادي رقم )7( ل�سنة 1999 ب�ساأن املعا�سات والتاأمينات الجتماعية 
وتعديالته،

وعلى قان�ن اإدارة امل�ارد الب�سرية حلك�مة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرية للمديرين العم�م يف حك�مة دبي،

وعلى القان�ن رقم )2( ل�سنة 2015 ب�ساأن اإدارة امل�ارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حك�مة 
دبي،

وعلى املر�س�م رقم )20( ل�سنة 2015 ب�ساأن نقل مدير عام اإلى بلدية دبي،
وعلى اأمر تاأ�سي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�سنة 1961،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2008 بتعيني م�ساعد ملدير عام بلدية دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�سنة 2008 بتعيني م�ساعد ملدير عام بلدية دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )29( ل�سنة 2012 بتعيني م�ساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع 
ال�س�ؤون الدولية وال�سراكة،

دبي درجة  بلدية  بع�ض م�ظفي  ب�ساأن منح  ل�سنة 2014  رقم )24(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
»مدير تنفيذي«،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )44( ل�سنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 1995 بتعيني م�ساعد املدير العام لل�س�ؤون الإدارية واخلدمات العامة،
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نر�سم ما يلي:
اإنهاء اخلدمة

املادة )1(
ُتنهى خدمات ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم من بلدية دبي:

عي�سى احلاج خادم بطي امليدور، نائب مدير عام بلدية دبي.   -1
عبداهلل حممد رفيع، م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة والتخطيط.   -2

�سالح عبدالرحمن اأمريي، م�ساعد املدير العام لقطاع خدمات البيئة وال�سحة العامة.   -3
�سامل حممد اأحمد م�سمار، م�ساعد املدير العام لقطاع رقابة البيئة وال�سحة وال�سالمة.   -4

عبيد �سامل ال�سام�سي، م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم العام.   -5
حممد عبدالكرمي جلفار، م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي.   -6

خالد علي بن زايد الفال�سي، م�ساعد املدير العام لقطاع الت�سال واملجتمع.   -7
عبدالقادر حممد اجل�سمي، مدير اإدارة ال�س�ؤون القان�نية.   -8

خالد حممد �سالح املال، مدير اإدارة املباين.   -9

ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�س�م اعتبارًا من 29 اأغ�سط�ض 2016، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قرار رقم )13( ل�سنة ٢01٦
بت�سكيل

جمل�ص اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على املر�س�م رقم )7( ل�سنة 1994 ب�ساأن اإن�ساء م�ؤ�س�سة عامة ُتعرف با�سم »نادي دبي 
الدويل للريا�سات البحرية«، وُي�سار اإليه فيما بعد بـ »النادي«،

وعلى املر�س�م رقم )11( ل�سنة 2009 ب�ساأن جمل�ض دبي الريا�سي،
وعلى املر�س�م رقم )32( ل�سنة 2014 بتعيني رئي�ض نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية،

وعلى املر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة املجال�ض واللجان التابعة حلك�مة دبي،
الدويل  دبي  نادي  اإدارة  ت�سكيل جمل�ض  اإعادة  ب�ساأن  ل�سنة 2016  رقم )1(  الإداري  القرار  وعلى 

للريا�سات البحرية،

قررنا ما يلي: 
ت�سكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�ض اإدارة النادي، من ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم: اأ-  

رئي�سًا اأحمد �سعيد بن م�سحــار    -1
نائبًا للرئي�ض علي نا�ســر بن حبالــة    -2

ع�س�ًا حريــز املر بن حريــز    -3
ع�س�ًا حممـد عبــداهلل حــارب    -4
ع�س�ًا جمال زعل بن كري�سان    -5
ع�س�ًا عدنـــان علــي العبـــار    -6
ع�س�ًا اإبراهيم �سلطـان احلـداد    -7

وذلك ملدة ثالث �سن�ات قابلة للتجديد.
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اإذا انتهت مدة ع�س�ية اأع�ساء جمل�ض اإدارة النادي املذك�رين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
ومل يتم اإعادة ت�سكيل املجل�ض، فاإنه ي�ستمر يف هذه احلالة اأع�ساء جمل�ض اإدارة النادي يف اأداء 

مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء جدد بدًل عنهم.

عالقة النادي مبجل�ص دبي الريا�سي
املادة )٢(

يعمل جمل�ض اإدارة النادي وفقًا لت�جيهات رئي�ض النادي وجمل�ض دبي الريا�سي، ويخ�سع للت�سريعات 
ال�سارية لدى املجل�ض واأية ت�سريعات اأخرى نافذة يف اإمارة دبي.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى القرار الإداري رقم )1( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�سريع اآخر اإلى 
املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــق 3ذو احلجة 1437هـ
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قرار رقم )4( ل�سنة ٢01٦
بت�سكيل

جمل�ص اأمناء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     راعي اجلائزة

باإن�ساء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف  ل�سنة 2016  املر�س�م رقم )18(  بعد الطالع على 
اإدارة امل�ساريع، وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »اجلائزة«،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�ض اأمناء اجلائزة برئا�سة املهند�ص/ مطر حممد الطاير، وع�س�ية كل من: اأ-  

نائبًا للرئي�ض الدكت�ر/ عي�سى حممـد البــ�ستــكي     -1
ع�س�ًا الدكت�ر/ عـارف �سلطان احلمـادي      -2
ع�س�ًا ال�سيدة/ هدى ال�سيد حممد الها�سمـي     -3
ع�س�ًا ال�سيد/ �سيـــف عبـداهلل العـــليــــلي      -4
ع�س�ًا ال�سيد/ نـا�ســـر حمـــد ب��سهــــاب      -5
ع�س�ًا  اأمني عام اجلائزة       -6

وذلك ملدة ثالث �سن�ات قابلة للتجديد.
)اأ( من هذه  الفقرة  املذك�رين يف  اأمناء اجلائزة،  اأع�ساء جمل�ض  انتهت مدة ع�س�ية  اإذا  ب-  
اأمناء  جمل�ض  اأع�ساء  احلالة  هذه  يف  ي�ستمر  فاإنه  املجل�ض،  ت�سكيل  اإعادة  يتم  ومل  املادة، 

اجلائزة يف اأداء مهامهم حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ساء جدد بدًل عنهم.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

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

راعـــــــي اجلــــــــائــــــزة

      
�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ

Issue 401 Pages.indd   20 9/26/16   10:32 AM



العدد )401( - ال�سنة )٥0( - ٢8 ذو احلجة  143٧هـ - املوافق ٢9 �سبتمرب ٢01٦م ٢1 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار رقم )٥( ل�سنة ٢01٦
بتعيني

اأمني عام جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     راعي اجلائزة

بعد الطالع على القان�ن رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق وامل�ا�سالت وتعديالته،
وعلى املر�س�م رقم )18( ل�سنة 2016 باإن�ساء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع،

قررنا ما يلي:
تعيني الأمني العام

املادة )1(
اإدارة  لالبتكار يف  بن حممد  جلائزة حمدان  عامًا  اأمينًا  ليلى حممد فريدون،  ال�سيدة/  ُتعنينَّ 
امل�ساريع، املُن�ساأة مب�جب املر�س�م رقم )18( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه، وذلك بالإ�سافة اإلى مهام 

عملها الأ�سلية يف هيئة الطرق وامل�ا�سالت.

ال�سريان والن�سر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

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

راعـــــــي اجلــــــــائــــــزة

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افـــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )48( ل�سنة ٢01٦
ب�ساأن

موؤ�س�ســـة تـــاك�سي دبـــي
__________

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

بعد الطالع على القان�ن رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق وامل�ا�سالت وتعديالته،

وعلى القان�ن رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلك�مة دبي، 
دبي  م�ؤ�س�سة  باإن�ساء   1994 ل�سنة   )5( رقم  القان�ن  باإلغاء   2016 ل�سنة   )9( رقم  القان�ن  وعلى 

للم�ا�سالت،
الطرق  لهيئة  التابعة  امل�ؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي وتعديالته،
الطرق  بهيئة  دبي  تاك�سي  م�ؤ�س�سة  باإن�ساء   2007 ل�سنة   )20( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�ض على غري ذلك:

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

: حك�مة دبي. احلك�مة 
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: هيئة الطرق وامل�ا�سالت. الهيئة 
: مدير عام ورئي�ض جمل�ض مديري الهيئة. املدير العام 

: جمل�ض مديري الهيئة. املجل�ض 
: م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي. امل�ؤ�س�سة 

: املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة. املدير التنفيذي 
على  ي�سري  اآخر  اأي جهاز  اأو  اأو عربة  نارية  اأو  عادية  دراجة  اأو  ميكانيكية  اآلة   : املركبة 

الطريق بق�ة ميكانيكية اأو باأي و�سيلة اأخرى، وي�سمل ذلك اجلرار.
: نقل الب�سائع اأو الأفراد ب�ا�سطة املركبات يف رحالت منتظمة اأو عار�سة داخل  النقل املتخ�س�ض 

الدولة وخارجها، ول ي�سمل ذلك النقل العام.

نطاق التطبيق
املادة )٢(

ُتطّبق اأحكام هذا القرار على »موؤ�س�سة تاك�سي دبي«، املُنّظمة مب�جب قرار املجل�ض التنفيذي رقم 
)20( ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه، باعتبارها م�ؤ�س�سة عامة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل 
املايل والإداري والأهلية القان�نية الالزمة ملُبا�سرة الأعمال والت�سرفات التي تكفل حتقيق اأهدافها، 

وُتار�ض اأعمالها على اأ�س�ض جتارية، وتهدف اإلى حتقيق الربح، وتع�د ملكيتها للهيئة.

مقر املوؤ�س�سة
املادة )3(

يك�ن مقر امل�ؤ�س�سة الرئي�ض يف الإمارة، ويج�ز للمجل�ض اأن ُين�سئ لها فروعًا ومكاتب داخل الدولة 
وخارجها.

راأ�ص املال
املادة )4(

يتحّدد راأ�ض مال امل�ؤ�س�سة مببلغ )100.000.000( مئة ملي�ن درهم، يج�ز زيادته بقراٍر ُي�سِدره 
املجل�ض.
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اأهداف املوؤ�س�سة
املادة )٥(

تهدف امل�ؤ�س�سة اإلى حتقيق ما يلي:
ت�فري منظ�مة نقل متكاملة للركاب ب�ا�سطة املركبات اخلفيفة )التاك�سي( والنقل املتخ�س�ض   -1

داخل الدولة وخارجها.
للركاب  واملريح  الآمن  الربي  النقل  جمال  يف  عامليًا  عليها  املُتعارف  املعايري  اأف�سل  تطبيق    -2

والب�سائع.
)التاك�سي(  املركبات اخلفيفة  ب�ا�سطة  الركاب  نقل  بت�فري خدمة  القطاع اخلا�ض  اإ�سراك    -3

والنقل املتخ�س�ض.
ت�سجيع ال�ستثمار يف جمال النقل ب�ا�سطة املركبات اخلفيفة )التاك�سي( والنقل املتخ�س�ض.   -4

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )٦(

تت�لى امل�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق اأهدافها املهام وال�سالحيات التالية:
مبا  املتخ�س�ض،  والنقل  )التاك�سي(  اخلفيفة  املركبات  ب�ا�سطة  الركاب  نقل  قطاع  تط�ير    .1

يتالءم مع اخلطط ال�سرتاتيجية املعتمدة لالإمارة.
النقل  نظام  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإن�ساء  لت�سميم  الالزمة  والأبحاث  الدرا�سات  اإجراء    .2

ق اأهدافها. باملركبات اخلفيفة )التاك�سي( والنقل املتخ�س�ض مبا ُيحقِّ
نقل الركاب والب�سائع داخل الدولة وخارجها ب�ا�سطة املركبات العائدة لها.   .3

4.  نقل الركاب والب�سائع من خارج الإمارة اإلى داخلها ب�ا�سطة املركبات العائدة لها، وفقًا ملا 
يتم التفاق عليه مع اجلهات املعنّية يف الإمارات الأخرى.

امتالك وا�ستغالل وتاأجري الأرا�سي والعقارات واملركبات واملُِعّدات والآلت الالزمة ملزاولة    .5
امل�ؤ�س�سة لأن�سطتها وحتقيق اأهدافها، والت�سّرف بها بكافة اأوجه الت�سرف القان�نية.

اإن�ساء وامتالك وا�ستئجار ال�ر�ض الالزمة ل�سيانة وت�سليح املركبات العائدة لها.   .6
تاأ�سي�ض اأو امل�ساركة يف تاأ�سي�ض امل�ؤ�س�سات وال�سركات املتخ�س�سة يف جمال اأن�سطة امل�ؤ�س�سة    .7

داخل الدولة وخارجها.
اإن�ساء حمطات ال�ق�د الالزمة لتزويد املركبات العائدة لها باملحروقات.   .8

ال�سمانات  اأن�اع  كافة  وتقدمي  اأهدافها  لتحقيق  الالزم  والتم�يل  القرو�ض  على  احل�س�ل    .9
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والكفالت الالزمة، وفقًا للت�سريعات ال�سارية.
اإبرام التفاقيات وعق�د المتياز مع الغري يف املجالت املُتعلقة باأن�سطتها.    .10

وت�فري  وخارجها،  الدولة  داخل  اأي جهة  لدى  النقل  اأنظمة  وت�سغيل  لإدارة  التفاقيات  عقد    .11
ال�ست�سارات وتبادل اخلربات معها.

اأية مهام اأخرى تك�ن لزمة لتحقيق امل�ؤ�س�سة لأهدافها.   .12

الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة
املادة )٧(

يتكّ�ن الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة مما يلي: 
املجل�ض.   -1

اجلهاز التنفيذي.    -2

اخت�سا�سات املجل�ص
املادة )8(

يراه  ما  واتخاذ  امل�ؤ�س�سة،  اأن�سطة  على  العام  الإ�سراف  املجل�ض  يت�لى  القرار،  هذا  لغايات  اأ-  
منا�سبًا لتحقيق اأهدافها، ويك�ن له يف �سبيل ذلك املهام وال�سالحيات التالية:

اعتماد ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة، وخططها وبراجمها، والإ�سراف على تنفيذها.   -1
اجلهات  اإلى  ورفعهما  اخلتامي،  وح�سابها  للم�ؤ�س�سة،  ال�سن�ية  امل�ازنة  م�سروع  اإقرار    -2

املخت�سة لعتمادهما.
امل�افقة على ح�س�ل امل�ؤ�س�سة على القرو�ض والتم�يل الالزم لتحقيق اأهدافها وتقدمي    -3

كافة اأن�اع ال�سمانات والكفالت الالزمة لذلك، وفقًا للت�سريعات ال�سارية.
اإ�سدار القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف الن�احي الإدارية واملالية والفنية للم�ؤ�س�سة،    -4

مبا يف ذلك اعتماد هيكلها التنظيمي.
مها امل�ؤ�س�سة. اعتماد الر�س�م والتعرفات والبدلت املالية للخدمات التي ُتقدِّ   -5

تعيني مدققي احل�سابات وحتديد اأتعابهم.   -6
اإبرام العق�د والتفاقيات مع الغري يف املجالت املت�سلة باأن�سطة امل�ؤ�س�سة.   -7

و�سالحياتها  مهامها  وحتديد  وامل�ؤقتة،  الدائمة  العمل  وفرق  الفرعية  اللجان  ت�سكيل   -8
ومدة عملها.
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اأي مهام اأخرى تك�ن لزمة لتمكني امل�ؤ�س�سة من حتقيق اأهدافها.   -9
للمجل�ض تف�ي�ض اأي من �سالحياته املن�س��ض عليها يف البن�د )5( و)6( و)7( من الفقرة  ب-  

)اأ( من هذه املادة لأي من اأع�سائه، على اأن يك�ن هذا التف�ي�ض خّطيًا وحمددًا.

اجلهاز التنفيذي للموؤ�س�سة
املادة )9(

يتكّ�ن اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة من املدير التنفيذي وعدد من امل�ظفني الإداريني واملاليني  اأ-  
والفنيني.

يك�ن املدير التنفيذي م�س�ؤوًل مبا�سرًة اأمام املجل�ض عن تنفيذ املهام املن�طة به مب�جب هذا  ب-  
القرار والقرارات ال�سادرة مب�جبه، وما يتم تكليفه به من املجل�ض.

يتم تعيني املدير التنفيذي وحتديد حق�قه وواجباته ال�ظيفية، مب�جب قرار ي�سدر يف هذا  ج-  
ال�ساأن عن املدير العام.                     

اخت�سا�سات املدير التنفيذي
املادة )10(

املهام  ذلك  �سبيل  يف  له  ويك�ن  امل�ؤ�س�سة،  اإدارة  على  املبا�سر  الإ�سراف  التنفيذي  املدير  يت�لى 
وال�سالحيات التالية: 

اقرتاح ال�سيا�سة العامة، واخلطط ال�سرتاتيجية والتط�يرية للم�ؤ�س�سة، ورفعها اإلى املجل�ض    -1
لعتمادها.

والقرارات  املجل�ض  من  املعتمدة  واخلطط  ال�سيا�سات  لتنفيذ  اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ    -2
ال�سادرة عنه.

اقرتاح القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف الن�احي الإدارية واملالية والفنية للم�ؤ�س�سة، ورفعها    -3
اإلى املجل�ض لعتمادها.

اإعداد م�سروع امل�ازنة ال�سن�ية للم�ؤ�س�سة وح�سابها اخلتامي، ورفعهما اإلى املجل�ض لإقرارهما.   -4
اقرتاح الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة، ورفعه اإلى املجل�ض لعتماده.   -5

اإلى  ورفعها  امل�ؤ�س�سة،  مها  ُتقدِّ التي  للخدمات  املالية  والبدلت  والتعرفات  الر�س�م  اقرتاح    -6
املجل�ض لعتمادها.

حتقيق نتائج الأداء املطل�بة ورفع تقارير الأداء الدورية للمجل�ض.   -7
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اقرتاح الت�سريعات التي ُتنّظم عمل امل�ؤ�س�سة، ورفعها اإلى املجل�ض لإقرارها تهيدًا لعتمادها    -8
من اجلهات املخت�سة.

الإ�سراف على اأعمال م�ظفي اجلهاز التنفيذي للم�ؤ�س�سة ومتابعة اأدائهم.   -9
تثيل امل�ؤ�س�سة اأمام الغري.   -10

اإعداد التقرير ال�سن�ي لأعمال واأن�سطة امل�ؤ�س�سة واإجنازاتها، ورفعه اإلى املجل�ض.   -11
اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من املجل�ض اأو املدير العام.   -12

اأرباح املوؤ�س�سة
املادة )11(

اجلارية  النفقات  جميع  خ�سم  بعد  مالية  �سنة  كل  عن  للم�ؤ�س�سة  ال�سافية  الأرباح  حُتّدد  اأ-  
والتكاليف، ووفقًا للق�اعد املحا�سبية املتعارف عليها يف هذا ال�ساأن.

ُيقتطع من �سايف اأرباح امل�ؤ�س�سة ما ن�سبته: ب-  
)10%( لتك�ين احتياطي قان�ين، وي�ستمر القتطاع اإلى اأن يبلغ هذا الحتياطي )%50(    - 1
من راأ�ض مال امل�ؤ�س�سة، وُيعاد القتطاع ُكّلما نق�ض الحتياطي القان�ين عن هذا احلد.
)10%( لتك�ين احتياطي عام، على األ يجاوز جمم�عه )50%( من راأ�ض مال امل�ؤ�س�سة.   - 2

)5%( لت�زيعه كمكافاآت على العاملني بامل�ؤ�س�سة بقرار من املجل�ض.   - 3
ي�ؤول اإلى الهيئة �سايف اأرباح امل�ؤ�س�سة بعد اإجراء القتطاعات املُ�سار اإليها يف الفقرة )ب( من  ج-  

هذه املادة، وتغطية اخل�سائر اإن وجدت. 

اأنظمة املوارد الب�سرية
املادة )1٢(

ت�سري على م�ظفي امل�ؤ�س�سة اأنظمة امل�ارد الب�سرية التي يعتمدها املجل�ض يف هذا ال�ساأن.

املوارد املالية للموؤ�س�سة
املادة )13(

تتك�ن امل�ارد املالية للم�ؤ�س�سة مما يلي:
الإيرادات التي حتققها نتيجة مزاولتها لأن�سطتها.   -1

ريع اأم�الها الثابتة واملنق�لة.   -2
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الهبات وال��سايا والإيرادات وامل�ارد الأخرى التي ي�افق عليها املجل�ض.   -3

تنظيم ح�سابات و�سجالت املوؤ�س�سة
املادة )14(

تتبع امل�ؤ�س�سة يف تنظيم ح�ساباتها و�سجالتها اأ�س�ل ومبادئ املحا�سبة التجارية، وتبداأ �سنتها املالية 
يف الي�م الأول من �سهر يناير وتنتهي يف الي�م احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل �سنة.

الإعفاء من امل�سوؤولية
املادة )1٥(

امل�ؤ�س�سة  مزاولة  عن  تنتج  دي�ن  اأو  التزامات  اأي  عن  م�س�ؤولة  الهيئة  اأو  احلك�مة  تك�ن  ل  اأ- 
لأن�سطتها.

اأو  اأع�ساء املجل�ض  اأي من  اأو  العام  با�ستثناء حالت الغ�ض واخلطاأ اجل�سيم، ل يك�ن املدير  ب-  
املدير التنفيذي اأثناء اإدارتهم للم�ؤ�س�سة وعملياتها م�س�ؤولني جتاه الغري عن اأي فعل اأو ترك 

يرتكب�نه، وتك�ن امل�ؤ�س�سة وحدها هي امل�س�ؤولة عن هذا الفعل اأو الرتك. 

الإلغاءات
املادة )1٦(

ُيلغى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2007 املُ�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قراٍر اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )1٧(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

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

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 �سبتمرب 2016م
امل�افــــــــــــــــــــــــق 3 ذو احلجة 1437هـ
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