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١٥

قرارات
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قانون رقم ( )5ل�سنة 2016
ب�إن�شاء
مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث اجلانحني وامل�شردين
وتعديالته،
وعلى 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 ( )14ل�سنة  1995ب�ش�أن مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية
وتعديالته،
ُن�صدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة ()1

ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إن�شاء مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل رقم ( )5ل�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
� :سمو ويل عهد دبي.
ويل العهد
 :مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل.
املركز

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :جمل�س �إدارة املركز.
املجل�س
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للمركز.
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يتم �إيداعه لدى املركز� ،أو الذي يتق ّدم للمركز من تلقاء
املُنت�سب
نف�سه لعالجه و�إعادة ت�أهيله من الإدمان وفق ًا لأحكام هذا القانون.
 :احلالة الع�ضو ّية �أو النف�س ّية التي تن�ش�أ من تفاعل بع�ض املواد الكيميائية مع
الإدمان
ج�سم الإن�سان نتيجة تعاطيه املواد املُخدِّ رة �أو املُ�ؤثرات العقلية �أو الكحولية ب�شكل
م�ستمر مما قد ُي�س ِّبب خطر ًا على �صحته اجل�سد ّية والنف�س ّية ،ويجعله غري قادر
على اال�ستغناء عنها ،ويرغب باحل�صول عليها ب�أي و�سيلة ممكنة حتى ولو كانت
غري م�شروعة.
�إن�شاء املركز
املادة ()3
ُين�ش�أ يف الإمارة مبوجب هذا القانون مركز ُي�س ّمى «مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل» يتمتّع
بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري ،والأهل ّية القانون ّية الالزمة ملبا�شرة الأعمال
والت�ص ّرفات التي تكفل حتقيق �أهدافه.
مقر املركز
املادة ()4
يكون املقر الرئي�س للمركز يف مدينة دبي ،ويجوز بقرار من املجل�س �إن�شاء فروع ومكاتب للمركز
داخل الإمارة وخارجها.
�أهداف املركز
املادة ()5

يهدف املركز �إلى حتقيق ما يلي:
 -1مكافحة التعاطي والإدمان مبختلف �صوره ،وعالجه با�ستخدام �أحدث الو�سائل الوقائية
والعالجية.
 -2ت�شجيع املتعاطني واملدمنني و�أفراد �أ�سرهم لالنت�ساب للمركز ،لغايات �إخ�ضاع املتعاطني
واملدمنني لربامج العالج و�إعادة الت�أهيل.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التوجهات وال�سيا�سات العامة للدولة والإمارة يف جمال مكافحة التعاطي والإدمان
 -3دعم ّ
والوقاية منهما.
 -4زيادة الوعي املجتمعي مبخاطر التعاطي والإدمان و�آثارهماال�سلبية ،وكيفية مواجهتهما،
و�أهمية حماربتهما ،بكافة الو�سائل املمكنة.
 -5احلفاظ على �صحة و�سالمة �أفراد املجتمع ،وحت�صينه وحمايته من ال�سلوكيات ال�ضارة.
اخت�صا�صات املركز
املادة ()6
يكون للمركز يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،املهام وال�صالحيات التالية:
 -1ر�سم ال�سيا�سات اخلا�صة بالعالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان ،وو�ضع اخلطط
اال�سرتاتيجية الالزمة لتنفيذها.
 -2توفري وتطوير برامج متخ�ص�صة يف جمال العالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان وفق
�أف�ضل املمار�سات العاملية املطبقة يف هذا ال�ش�أن.
 -3تقدمي خدمات العالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان للمنت�سبني ،والعمل على دجمهم
يف املجتمع بعد تعافيهم ،من خالل و�ضع برامج متكاملة لرعايتهم وحمايتهم وتدريبهم
ومتكينهم.
 -4توفري بيئة �صحية ومالئمة للمنت�سبني.
�	-5إيفاد املنت�سبني للعالج يف املراكز املتخ�ص�صة بعالج التعاطي والإدمان داخل الدولة
وخارجها ،يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك ،وفق ًا للأنظمة املعتمدة يف املركز.
 -6التن�سيق مع اجلهات املحلية والإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص يف كل ما يتعلق مبجال عمل
املركز.
�	-7إعداد وت�أهيل كوادر وطنية متخ�ص�صة يف جمال العالج و�إعادة الت�أهيل والوقاية من التعاطي
والإدمان.
�	-8إعداد الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة يف جمال العالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان
واال�ستفادة من خمرجاتها يف حتقيق �أهداف املركز.
 -9تنظيم �أو امل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات والدورات والربامج التدريبية وور�ش العمل،
و�إ�صدار املطبوعات واملن�شورات التي ت�ساهم يف حتقيق �أهداف املركز.
 -10التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية واجلهات املعن ّية مبكافحة التعاطي والإدمان لتنفيذ الربامج
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التوعوية والوقائية وكل ما ي�ساهم يف حتقيق �أهداف املركز.
 -11تنظيم الربامج والأعمال التطوعية يف جمال مكافحة التعاطي والإدمان.
 -12عقد ال�شراكات والتعاقدات الالزمة مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية
لتحقيق �أهداف املركز.
 -13اقرتاح ومراجعة الت�شريعات املتعلقة بالعالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان.
�	-14إن�شاء �سجل خا�ص باملنت�سبني ،حلفظ الن�سخ الأ�صلية من التقارير والك�شوفات الطبية
اخلا�صة بهم.
 -15دعم �أُ�سر املنت�سبني وت�شجيعهم وزيادة الوعي لديهم ب�ضرورة عالج و�إعادة ت�أهيل ذويهم من
التعاطي والإدمان.
�	-16أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى تكون الزمه لتحقيق �أهداف املركز.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-

جمل�س الإدارة
املادة ()7
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي
يكون للمركز جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س ٍ
اخلربة واالخت�صا�ص يتم تعيينهم بقرار من ويل العهد ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد.
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل كل �شهرين،
وكلما دعت احلاجة �إلى ذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن
يكون رئي�س املجل�س �أو نائبه من بينهم.
يتّخذ املجل�س قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات املجل�س يف حما�ضر ُيو ّقع عليها
ُي ّ
رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون للمجل�س ُمق ِّرر يتم تعيينه من قبل رئي�س املجل�س ،يتولى مهمة توجيه الدعوة لأع�ضاء
املجل�س حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وحترير حما�ضر اجتماعاته ،ومتابعة
تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.
للمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سب ًا من اخلرباء واال�ست�شاريني واملخت�صني حل�ضور
اجتماعاته ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف مداوالت املجل�س.
للمجل�س ت�شكيل جلان فرعية وفرق عمل دائمة �أو م�ؤقتة ملعاونته يف �أداء مهامه ،و ُيح ّدد
املجل�س يف القرار ال�صادر بت�شكيل �أي من تلك اللجان �أو فرق العمل مهامها و�صالحياتها
ومدة عملها.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ز -يمُار�س نائب رئي�س املجل�س مهام و�صالحيات الرئي�س يف حال غيابه �أو �شغور من�صبه.
اخت�صا�صات املجل�س
املادة ()8
�أ -املجل�س هو ال�سلطة العليا للمركز ،ويتولى الإ�شراف العام على حتقيق املركز لأهدافه وممار�سة
مهامه و�صالحياته وت�سيري �ش�ؤونه ،ويكون للمجل�س يف �سبيل ذلك املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمركز ،وخططه اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية
والإ�شراف على تنفيذها.
 -2اعتماد اخلدمات والأعمال وامل�شاريع والأن�شطة التي ينوي املركز القيام بها.
 -3اعتماد مهام و�صالحيات موظفي املركز املخت�صني يف التعامل مع املنت�سبني �أو من
يتقرر �إيداعهم لدى املركز وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
 -4اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
 -5اعتماد القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدارية واملالية والفنية
والتعاقدية و�ش�ؤون املوارد الب�شرية.
�	-6إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز وح�ساباته اخلتامية ،ورفعهما �إلى ويل العهد
العتمادهما.
�	-7إقرار الر�سوم وبدل اخلدمات التي ُيقدِّ مها املركز ،ورفعها �إلى ويل العهد العتمادها.
 -8تقييم ومتابعة �أداء اجلهاز التنفيذي للمركز ،والتحقق من �أدائه للمهام املُك ّلف بها وفق ًا
للأنظمة املعتمدة يف املركز.
 -9درا�سة التقارير املتعلقة ب�سري العمل يف املركز ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
�	-10أي مهام �أو �صالحيات �أخرى يتم تكليفه بها من ويل العهد.
ب -للمجل�س تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة للجنة
مكونة من بع�ض �أع�ضاء املجل�س� ،أو لأي من �أع�ضائه� ،أو املدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا
التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ َّدد ًا.
اجلهاز التنفيذي للمركز
املادة ()9
�أ -يتكون اجلهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من الأطباء وال ِأخ ّ�صائيني واملوظفني
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 املجل�س لهذه الغاية.
ج -ي�سري على موظفي املركز بتاريخ العمل بهذا القانون �أحكام عقود العمل املربمة معهم ،وذلك
�إلى حني اعتماد نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
املدير التنفيذي
املادة ()10
�أ -يكون للمركز مدير تنفيذي ُيعينّ بقرار من ويل العهد بنا ًء على تو�صية املجل�س.
ب -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال مبا�شرة �أمام املجل�س عن تنفيذ املهام املنوطة به مبقت�ضى
�أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه وما يتم تكليفه به من املجل�س.
اخت�صا�صات املدير التنفيذي
املادة ()11
يتولى املدير التنفيذي املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اقرتاح ال�سيا�سة العامة ،واخلطط اال�سرتاتيجية والتطويرية والت�شغيلية للمركز ،ورفعها �إلى
املجل�س العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
 -2متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س ،ورفع تقارير دورية �إلى املجل�س ُت ّ
و�ضح درجة
تنفيذها.
�	-3إعداد خطط وبرامج عمل املركز وما يت�صل بها من م�شاريع ،وعر�ضها على املجل�س
العتمادها.
�	-4إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ،وعر�ضه على املجل�س العتماده.
 -5اقرتاح القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف النواحي الإدارية واملالية والفنية والتعاقدية
للمركز ،ورفعها �إلى املجل�س العتمادها ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية ملوظفي
املركز.
�	-6إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي ،ورفعهما �إلى املجل�س لإقرارهما.
 -7الإ�شراف على موظفي املركز وعلى الأعمال والأن�شطة واخلدمات التي ُيق ّدمها.
 -8رفع تقارير دورية �إلى املجل�س ب�ش�أن �أداء املركز و�سري العمل فيه و�إجنازات اجلهاز التنفيذي
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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للمركز ،لدرا�ستها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
 -9اقرتاح الر�سوم وبدل اخلدمات التي يقدمها املركز ،ورفعها �إلى املجل�س لإقرارها.
 -10متثيل املركز �أمام الغري ،والتوقيع على العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون
املركز طرف ًا فيها ،وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة له من املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
 -11اال�ستعانة باخلرباء واملخت�صني وحتديد و�صرف �أتعابهم وفق ًا للوائح املعتمدة لدى املركز يف
هذا ال�ش�أن.
�	-12أي مهام �أخرى يتم تكليفه �أو تفوي�ضه بها من املجل�س.
خدمات املركز
املادة ()12
�أُ -يو ّفر املركز خدمات العالج و�إعادة الت�أهيل من التعاطي والإدمان ملواطني الدولة ،من الذكور
والإناث ،الذين يتق ّدمون للمركز من تلقاء �أنف�سهم� ،أو يتم �إيداعهم لدى املركز بنا ًء على
طلب �أفراد �أ�سرهم� ،أو من قبل اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،وذلك ُك ّله وفق ًا لل�سيا�سات
واللوائح والأنظمة املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
ب -يجوز للمركز تقدمي خدماته لغري مواطني الدولة وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي يعتمدها
املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
ج -يجوز للمركز قبول الأ�شخا�ص املحكوم عليهم يف ق�ضايا تعاطي �أو �إدمان املخدرات �أو الكحول
�أو غريها كمنت�سبني يف املركز وذلك وفق ًا ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�إمكانيات املركز.
حقوق املنت�سب
املادة ()13

يتمتع املنت�سب باحلقوق التالية:
 -1تلقي الرعاية الطبية والنف�سية الالزمة لإمتام عالجه و�إعادة ت�أهيله بحرفية واحرتام ودون
تفرقة.
 -2توفري بيئة �صحية ومالئمة له خالل فرتة عالجه و�إعادة ت�أهيله.
�	-3إحلاقه بالربامج التدريبية والدورات والفعاليات والأن�شطة التي ُي ِّ
نظمها املركز.
 -4توفري اخل�صو�صية املالئمة له وفق ًا للوائح وال�ضوابط والقواعد والإجراءات واال�شرتاطات
املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -5متابعة �أعماله اخلا�صة وال�سماح له بالتوا�صل مع الآخرين من داخل املركز بالو�سائل املتاحة،
وفق ًا لل�ضوابط واملعايري والإجراءات والقواعد واال�شرتاطات التي يعتمدها املركز يف هذا
ال�ش�أن.
 -6االطالع على الأنظمة املتبعة يف املركز وطرق العالج واخليارات املتاحة له.
 -7تلقي الزيارات من ذويه و�أفراد عائلته و�أ�صدقائه ،وفق ًا للوائح وال�ضوابط والإجراءات
واال�شرتاطات والقواعد املعتمدة لدى املركز يف هذا ال�ش�أن.
املعاملة اجلنائية ملنت�سبي املركز
املادة ()14
بالإ�ضافة �إلى الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )14ل�سنة  1995امل�شار �إليه،
يجوز للنائب العام يف الإمارة �أن يحيل �إلى املركز �أي �شخ�ص ُي�س ِّلم نف�سه جلهة ال�ضبط �أو بنا ًء على
تقرير جهة ال�ضبط ،وال ُتقام الدعوى اجلزائية على هذا ال�شخ�ص ،ما مل ُي ِخل بربنامج العالج
املعتمد لدى املركز وفق ًا ملا حتدده القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهذا القانون.
ال�سرية
املادة ()15
�أُ -تعترب املعلومات اخلا�صة باملنت�سبني ِ�س ّرية ،وعلى كل من يطلع عليها عدم الك�شف �أو الإف�شاء
عنها �إال مبوافقة املنت�سب ّ
اخلطية �أو بطلب من اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
ب -على رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء املجل�س واملدير التنفيذي وموظفي املركز عدم الك�شف �أو
الإف�شاء عن �أية معلومات تخ�ص املركز �أو املنت�سب �أو الأوراق �أو امل�ستندات ال�صحية التي
تتعلق باملنت�سبني.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()16
�أ -يكون للمركز يف �سبيل القيام باملهام وال�صالحيات املقررة له مبوجب هذا القانون اال�ستعانة
باجلهات احلكومية املخت�صة ،مبا يف ذلك �أفراد ال�شرطة ،وعلى جميع اجلهات التعاون التام
مع املركز وتقدمي الدعم الالزم له ،و�إمداده بكل ما من �ش�أنه متكني املركز من القيام مبهامه
واخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -للمركز احلق يف ا�سترياد واالحتفاظ بالأدوية الالزمة لعالج و�إعادة ت�أهيل املتعاطني
واملدمنني ،بالتن�سيق مع اجلهات املحلية واالحتادية ذات العالقة.
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()17
تكون ملوظفي املركز املخت�صني الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من رئي�س املجل�س �صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي ،لتمكينهم من مزاولة املهام وال�صالحيات املعتمدة من املجل�س يف التعامل مع
املنت�سبني �أو من يتقرر �إيداعهم لدى املركز وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
املوارد املالية للمركز
املادة ()18
تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي:
 -1الدعم املقرر للمركز من ويل العهد.
 -2الر�سوم والبدالت املالية نظري اخلدمات التي ُيق ّدمها املركز.
 -3املنح والتربعات والهبات والو�صايا والوقف التي يوافق على قبولها املجل�س.
�	-4أي موارد �أخرى ُيق ّرها ويل العهد.
ح�سابات املركز و�سنته املالية
املادة ()19
�أُ -يطبق املركز يف تنظيم ح�ساباته و�سجالته �أ�صول ومبادئ املحا�سبة التي يعتمدها املجل�س.
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.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()20
ُي�صدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات والأنظمة
العالجية والت�أهيلية من التعاطي والإدمان ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإلغاءات
املادة ()21
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
الن�شر وال�سريان
املادة ()22
ُ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
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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مر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2016
ب�ش�أن
جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا املر�سوم ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :قانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي.
القانون
 :مركز دبي للأمن االقت�صادي املُن�ش�أ مبوجب �أحكام القانون.
املركز
جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة املركز.
 :رئي�س جمل�س الإدارة.
الرئي�س
املدير التنفيذي  :املدير التنفيذي للمركز.
جمل�س �إدارة املركز
املادة ()2
ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء من ذوي اخلربة
يكون للمركز جمل�س �إدارة يت�ألف من رئي�س ٍ
�صدره احلاكم ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
واالخت�صا�ص ،يتم تعيينهم بقرار ُي ِ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخت�صا�صات جمل�س الإدارة
املادة ()3
�أُ -يعترب جمل�س الإدارة ال�سلطة العليا للمركز ،يتولى الإ�شراف العام على �أعماله ون�شاطاته،
والتحقق من �أداء املهام وال�صالحيات وال�سلطات املقررة للمركز مبوجب القانون والت�شريعات
ال�صادرة مبوجبه ،ويكون له على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد ال�سيا�سة العامة للمركز ،واخلطط اال�سرتاتيجية والتطويرية والربامج
واملبادرات التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف القانون.
�	-2إقرار م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي.
�	-3إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
 -4املوافقة على الأنظمة واللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف املركز يف النواحي الإدارية
واملالية والفن ّية ،مبا يف ذلك نظام �ش�ؤون املوارد الب�شرية و�أنظمة العقود وامل�شاريع
واملزايدات اخلا�صة باملركز.
 -5اعتماد اخلدمات والأعمال والأن�شطة التي يقوم بها املركز.
 -6مراجعة تقارير الأداء ال�سنوية للمركز ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 -7ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة �أو امل�ؤقتة ،وحتديد اخت�صا�صاتها ومهامها
و�آلية عملها ،واال�ستعانة مبن يراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
�	-8أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف القانون.
ب -يجوز ملجل�س الإدارة تفوي�ض �أي من �صالحياته املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
�إلى �أي من �أع�ضائه �أو املدير التنفيذي ،على �أن يكون هذا التفوي�ض ّ
خطي ًا ومحُ ّدد ًا.
اجتماعات جمل�س الإدارة
املادة ()4
�أ -يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه يف حال غيابه ،مرة واحدة على الأقل كل
�شهر� ،أو كلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على
�أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
بُ -ي�صدر جمل�س الإدارة قراراته وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع ،و ُتد ّون قرارات جمل�س الإدارة يف حما�ضر
الأ�صوات ُي َّ
يتم التوقيع عليها من رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ج -يكون ملجل�س الإدارة ُمق ِّرر يتم تعيينه من قبل الرئي�س ،يتولى مهمة توجيه الدعوة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعاته ،و�إعداد جداول �أعماله ،وتدوين حما�ضر اجتماعاته،
ومتابعة تنفيذ قراراته وتو�صياته ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.
املدير التنفيذي للمركز
املادة ()5
�أ -يكون املدير التنفيذي م�س�ؤو ًال مبا�شر ًة �أمام جمل�س الإدارة عن �أداء املهام واالخت�صا�صات
املنوطة به مبوجب القانون.
ب -على املدير التنفيذي التن�سيق املُ�سبق مع جمل�س الإدارة قبل مزاولته للمهام واالخت�صا�صات
املقررة له مبوجب القانون.
ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُ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  9يونيو 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4رم�ضان 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )9ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـ «املركز»،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2016ب�ش�أن جمل�س �إدارة مركز دبي للأمن االقت�صادي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز ،من ال�سادة التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي� ًسا
 -1حممــد �أحمــد القـمــزي
نائب ًا للرئي�س
 -2طــالل حمي ــد باله ــول
ع�ضو ًا
 -3عو�ض حا�ضر املهريي
ع�ضو ًا
� -4سيف عبيـد املن�صـوري
ع�ضو ًا
 -5من�صــور عبداهلل الب�ستكي
ع�ضو ًا
 -6حممد �سيـف املــقبالــي
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز 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 �إدارة املركز 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  9يونيو 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4رم�ضان 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  2016ب�إن�شاء مركز «�إرادة» للعالج والت�أهيل ،و ُي�شار �إليه
فيما بعد بـ «املركز»،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز ،على النحو التايل:
رئي�س ًا
 -1الدكتور /عبدالقادر �إبراهيم اخل ّياط
نائب ًا للرئي�س
 -2الدكتور /ع ــلي مـحم ــد �شاهي ــن
ع�ضو ًا
 -3ال�س ّيد /خـال ـ ــد را�شـ ــد �آل ث ــاين
ع�ضو ًا
 -4ال�س ّيدة /عف ــراء را�شـ ــد الب�سـطي
ع�ضو ًا
 -5ال�س ّيد� /إبراهيـ ــم حممـ ــد عبــداهلل
ع�ضو ًا
 -6ال�س ّيد /مـحم ــد �سيـف املــقبــالــي
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز 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 �إدارة املركز 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.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  9يونيو 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4رم�ضان 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1994ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي للموا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9ل�سنة  2006ب�ش�أن �إحلاق م�ؤ�س�سة دبي للموا�صالت بهيئة الطرق واملوا�صالت،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2015ب�ش�أن الت�صرف باللقطة والأموال املرتوكة يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005ب�ش�أن ا�ستخدام نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات
الإلكرتوين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�صة
بنظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :مدير عام ورئي�س جمل�س مديري الهيئة.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�ست�أجر املركبة لقيادتها والتنقل بها من مكان لآخر
امل�ستخدم
يف الإمارة ،ويحمل رخ�صة قيادة مركبة خفيفة معرتف بها من الهيئة.
 :مركبة خفيفة تتوفر فيها املوا�صفات التي تحُ دِّ دها الالئحة التنفيذية.
املركبة
 :ت�أجري املركبة لفرتة ال تزيد على (� )6ست �ساعات يف اليوم الواحد للتنقل
الن�شاط
داخل الإمارة لقاء تعرفة حمددة.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة ُم�ص ّرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة.
املن�ش�أة
 :نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين.
النظام
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.
ال�شخ�ص	
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي ُي�ص ّرح مبوجبها للمن�ش�أة مبزاولة الن�شاط،
الت�صريح
وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
الالئحة التنفيذية  :الالئحة التنفيذية لهذا القرار.
�أهداف القرار
املادة ()2

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات بوا�سطة مركبات يتم �إدارتها مبوجب نظام مرن
وف ّعال.
 -2توفري و�سائل بديلة مل�ستخدمي املوا�صالت العامة يف الإمارة ،تتنا�سب مع احتياجاتهم
ومتطلباتهم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -3اال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات املطبقة عاملي ًا ب�ش�أن اال�ستخدام امل�شرتك للمركبات
امل�ست�أجرة.
 -4توفري و�سائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.
مزاولة الن�شاط
املادة ()3
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة الن�شاط يف الإمارة قبل احل�صول على الت�صريح ،حُوت ّدد
الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات �إ�صدار الت�صريح وجتديده.
بُ -يحظر مزاولة الن�شاط من قبل املن�ش�أة �إال بوا�سطة املركبات املرخ�ص لها بذلك من الهيئة.
ج -تكون مدة الت�صريح امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �سنة واحدة ،قابلة للتجديد.
عقد االمتياز
املادة ()4
للهيئة تخويل املن�ش�أة مبزاولة الن�شاط يف الإمارة ،وذلك مبوجب عقد امتياز يت�ضمن بيان حقوق
والتزامات �أطرافه ،وكيفية تقدمي الن�شاط ،وبدل االمتياز وكيفية �سداده ،و�أية ا�شرتاطات �أخرى
حتددها الهيئة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
التزامات املن�ش�أة
املادة ()5

على املن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
� -1شروط الت�صريح ،وعقد االمتياز املُربم معها.
 -2توفري املكاتب ،واحلد الأدنى من املركبات ،واملواقف التي تتنا�سب مع طبيعة الن�شاط ،وفق ًا ملا
تحُ دِّ ده الالئحة التنفيذية.
 -3توفري �أدلة �إر�شادية وتعريفية حول كيفية و�شروط ا�ستخدام املركبة ،وغريها من املعلومات.
 -4ا�ستخدام املركبة يف الن�شاط املحدد يف الت�صريح.
 -5كتابة ا�سم املُن�ش�أة على املركبة وعدد الركاب املُ�ص ّرح بنقلهم فيها ب�شكل وا�ضح ومقروء على
هيكلها اخلارجي.
 -6ا�ستخدام املواقف والأماكن املعتمدة من امل�ؤ�س�سة واجلهات املعن ّية عند مزاولتها للن�شاط.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -7عدم ل�صق �أو تعليق �أي مواد دعائية على هيكل املركبة قبل احل�صول على موافقة الهيئة
ّ
اخلطية امل�سبقة على ذلك.
 -8ترخي�ص املركبة والت�أمني عليها �سنوي ًا ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
 -9ال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لتنظيم عمل املُن�ش�أة.
 -10التعاون مع موظفي الهيئة واجلهات احلكومية املعن ّية ،وتزويدهم باملعلومات والبيانات
وامل�ستندات التي يطلبونها.
 -11عدم ت�أجري املركبة لأي �شخ�ص ال يحمل رخ�صة قيادة معرتف بها من قبل الهيئة.
�	-12إن�شاء ال�سجالت وامل�ستندات اخلا�صة بحركة املركبات و�أماكن تواجدها ،و�إعداد البيانات
والإح�صاءات التي تحُ دِّ دها �أو تطلبها امل�ؤ�س�سة ،واالحتفاظ بها طوال املدة التي حتددها.
 -13التعرفة املُح ّددة من الهيئة نظري ت�أجري املركبة.
�	-14إن�شاء �سجالت ال�صيانة الدورية للمركبة ،واالحتفاظ بها �سوا ًء ب�شكل ورقي �أو �إلكرتوين.
 -15اال�شرتاك والت�سجيل يف النظام ،وربط نظامها الإلكرتوين بالنظام وفق ًا للآلية التي تعتمدها
الهيئة واجلهات املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
�سجلني يف النظام.
 -16عدم ت�أجري املركبة لغري امل�ستخدمني املُ ّ
 -17العقد املوحد املُعتمد من الهيئة.
 -18عدم التنازل عن الت�صريح للغري �أو تعديله �إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.
 -19عدم التوقف عن مزاولة الن�شاط �إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.
 -20عدم ت�أجري املركبة لفرتة تتجاوز احلد امل�سموح به يومي ًا للم�ستخدم.
 -21تزويد الهيئة بامل�ستندات والبيانات والإح�صاءات التي تطلبها.
 -22تركيب نظام التتبع اجلغرايف يف املركبة.
�	-23إخطار اجلهات املخت�صة عن �أي ت�صرفات قد يرتكبها امل�ستخدمون من �ش�أنها امل�سا�س
بالأمن العام.
�	-24أي التزامات �أخرى تحُ ّددها الهيئة مبوجب القرارات ال�صادرة عنها يف هذا ال�ش�أن.
التزامات امل�ستخدم
املادة ()6

على امل�ستخدم االلتزام مبا يلي:
 -1الت�شريعات املُ ّ
نظمة لل�سري واملرور يف الإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2ا�ستخدام املركبة وفق ًا للعقد املربم بينه وبني املن�ش�أة.
 -3عدد الركاب املُ�ص ّرح به من امل�ؤ�س�سة عند ا�ستخدام املركبة.
�	-4إبالغ اجلهات املعن ّية عن الأ�شياء التي ُيعرث عليها يف املركبة.
 -5عدم جتاوز املدة امل�سموح بها ال�ستخدام املركبة.
 -6عدم ال�سماح للغري بقيادة املركبة.
�	-7أي التزامات �أخرى تحُ ّددها الهيئة مبوجب القرارات ال�صادرة عنها يف هذا ال�ش�أن.
الر�سوم
املادة ()7
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار الت�صاريح واخلدمات التي ُتقدِّ مها مبوجب �أحكام هذا القرار الر�سوم
املُب ّينة يف اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار.
العقوبات الإدارية
املادة ()8
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من ُيخالف �أحكام
هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه بالغرامات املُب ّينة يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا
القرار ،و ُت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد يف حدِّ ها الأق�صى على ( )20.000ع�شرين
�ألف درهم.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للهيئة اتخاذ
واحد �أو �أكرث من التدابري والإجراءات التالية بحق املن�ش�أة املخالفة:
 -1الإنذار.
 -2الإيقاف عن مزاولة الن�شاط ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
�	-3إلغاء الت�صريح.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()9
تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
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يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون لهم
يف �سبيل ذلك دخول املن�ش�أة ومرافقها املختلفة ،واالطالع على �سجالتها وقيودها وم�ستنداتها،
وحترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،واال�ستعانة باجلهات احلكومية املعن ّية يف الإمارة
مبا يف ذلك رجال ال�شرطة.
التظلم
املادة ()10
لكل ذي م�صلحة التظلم ّ
خطي ًا لدى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة بحقه
مبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره
بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر يف هذا التظلم
نهائي ًا.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()11
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()12
ُي�صدر املدير العام الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()14
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 5سبتمرب 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/3/16 2:54 PM

28

العدد ( - )٤٠٢ال�سنة ( 5 - )50حمرم 143٨هـ  -املوافق � ٦أكتوبر 201٦م

Issue 402 Pages.indd 28

جدول رقم ()1
بتحديد ر�سوم �إ�صدار الت�صاريح واخلدمات املقدمة من امل�ؤ�س�سة
م

البيان

� ١إ�صدار وجتديد الت�صريح.

2000

 ٢تعديل بيانات الت�صريح.

1000

� ٣إلغاء الت�صريح بنا ًء على طلب املن�ش�أة.

1000

� ٤إ�صدار ترخي�ص ت�شغيل املركبة.

 150درهم لكل مركبة

� ٥إلغاء ترخي�ص ت�شغيل املركبة.

 100درهم لكل مركبة

� ٦إ�صدار بدل فاقد للت�صريح.

100
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10/3/16 2:54 PM

الر�سم (بالدرهم)

29

العدد ( - )٤٠٢ال�سنة ( 5 - )50حمرم 143٨هـ  -املوافق � ٦أكتوبر 201٦م

Issue 402 Pages.indd 29

جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

10.000

 ١مزاولة الن�شاط دون ت�صريح.
 ٢عدم جتديد الت�صريح بعد انتهاء مدته بدون عذر تقبله امل�ؤ�س�سة.

5000

 ٣ل�صق �أو تعليق �أي مواد ِدعائية على هيكل املركبة دون احل�صول على

3000

موافقة الهيئة امل�سبقة على ذلك.
5000

 ٤عدم توفر ال�شروط الفنية باملركبة.

 2000درهم
لكل مركبة مل يتم توفريها
�شهري ًا

 ٥عدم توفري احلد الأدنى من املركبات يف املن�ش�أة.
 ٦ا�ستغالل املن�ش�أة للمركبة لغري الأغرا�ض امل�صرح بها.

4000

 ٧عرقلة عمل موظفي ومفت�شي الهيئة.

2000

عدم االحتفاظ بالبيانات �أو امل�ستندات اخلا�صة بحركة املركبات
 ٨و�أماكن تواجدها �أو ثبوت عدم �صحة �أو دقة �أو كفاية تلك البيانات

5000

وامل�ستندات.
 ٩التنازل عن الت�صريح �أو �إجراء �أي تعديالت عليه دون احل�صول على

10.000

موافقة امل�ؤ�س�سة.
 ١٠التوقف عن مزاولة الن�شاط دون احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.

5000

 ١١ت�شغيل مركبة غري م�صرح لها مبزاولة الن�شاط.

5000

 ١٢عدم تزويد الهيئة بامل�ستندات �أو البيانات �أو الإح�صاءات التي

5000

تطلبها.
 ١٣عدم ا�ستخدام املواقف والأماكن املعتمدة من امل�ؤ�س�سة واجلهات
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املعن ّية عند مزاولة الن�شاط.
 ١٤ا�ستخدام املركبة لفرتة تزيد على احلد امل�سموح به يومي ًا.

300

 ١٥ت�أجري املركبة ل�شخ�ص ال يحمل رخ�صة قيادة معرتف بها من الهيئة.

1000

 ١٦عدم توفري الأدلة الإر�شادية والتعريفية ال�ستخدام املركبة وغريها

200

من املعلومات.
 ١٧عدم تركيب نظام التتبع اجلغرايف داخل املركبة.

2000

 ١٨عدم كتابة ا�سم املن�ش�أة على املركبة وعدد الركاب املُ�ص ّرح بنقلهم

2000

فيها ب�شكل وا�ضح ومقروء على هيكلها اخلارجي.
 ١٩عدم االلتزام ب�أي من �شروط و�ضوابط الت�شغيل املحددة يف الالئحة

3000

التنفيذية.
 ٢٠ت�أجري املركبة لغري امل�ستخدمني امل�سجلني يف النظام.

2000

عدم االلتزام باال�شرتاك والت�سجيل يف النظام وربط النظام
 ٢١الإلكرتوين اخلا�ص باملن�ش�أة بالنظام وفق ًا للآلية التي تعتمدها

5000

الهيئة واجلهات املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
 ٢٢عدم االحتفاظ بال�سجالت ،والبيانات ،والوثائق ،والإح�صائيات،
والتقارير املتعلقة بال�صيانة الدورية للمركبة ،وعدم �إتاحتها للهيئة

5000

لالطالع عليها �سواء ب�شكل ورقي �أو �إلكرتوين.
 ٢٣عدم االلتزام بالتعرفة املحددة من الهيئة نظري ت�أجري املركبة.

3000

 ٢٤عدم االلتزام بالقرارات ال�صادرة عن الهيئة املتعلقة بتنفيذ �أحكام

2000

هذا القرار.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )50ل�سنة 2016
ب�ش�أن
تنظيم الأ�سواق التابعة لبلدية دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985
وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2006ب�ش�أن م�ساهمة اجلهات امل�ستفيدة يف كلفة عقود الطرق
واملوا�صالت،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم العالقة بني م�ؤجري وم�ست�أجري العقارات يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن دائرة التنمية االقت�صادية،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة الأن�شطة االقت�صادية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )107ل�سنة  1997ب�ش�أن تنظيم الأ�سواق التابعة للبلدية يف �إمارة دبي
والئحته التنفيذية،
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قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :بلدية دبي.
البلدية
 :مدير عام البلدية.
املدير العام
 :املكان الذي تتولى البلدية �إدارته والإ�شراف عليه ،املحدد موقعه
ال�سوق
اجلغرايف وم�ساحته وفق ًا للخريطة ال�صادرة عن البلدية.
 :ال�سوق املخ�ص�ص لتداول نوع معني من الب�ضائع واخلدمات فيه.
ال�سوق املتخ�ص�ص	
 :وحدة م�ستقلة من وحدات ال�سوق ت�ؤجرها �أو تخ�ص�صها البلدية للغري،
العني امل�ؤجرة
لأغرا�ض مزاولة �أن�شطة معينة �أو اال�ستفادة من اخلدمات املوجودة فيه،
وت�شمل املحالت واملعار�ض والب�سطات والعربات والدكك واحلظائر
وامل�ساحات وامل�ستودعات وم�ساكن العمال ،وغريها.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ينتفع بالعني امل�ؤجرة مبوجب
امل�ســت�أجر
عقد �إيجار مربم بينه وبني البلدية ،وكذلك �أي �شخ�ص تنتقل �إليه العني
امل�ؤجرة من امل�ست�أجر الأ�صلي ب�سند قانوين.
اجلهة احلكومية املعن ّية  :وت�شمل دائرة التنمية االقت�صادية بالن�سبة للرتاخي�ص والت�صاريح
التجارية ،واجلهات احلكومية الأخرى املعن ّية بالرقابة والإ�شراف على
�أي ن�شاط يتم مزاولته داخل ال�سوق.
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتطبق �أحكام هذا القرار على الأ�سواق التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
�أهداف �إن�شاء الأ�سواق
املادة ()3
تهدف البلدية من �إن�شاء الأ�سواق يف الإمارة �إلى حتقيق ما يلي:
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-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية يف الإمارة.
امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي ،واملحافظة على ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع ،وتوفري
خمزون ا�سرتاتيجي للإمارة من ال�سلع والب�ضائع املهمة.
امل�ساهمة يف حماية امل�ستهلك من غلو الأ�سعار والغ�ش واالحتكار.
تنظيم االجتار يف بع�ض ال�سلع والب�ضائع من خالل �إن�شاء �أ�سواق متخ�ص�صة ب�سلع وب�ضائع
معينة.
امل�ساهمة يف دعم فئة املواطنني ذوي الدخل املحدود والهيئات واجلمعيات اخلريية يف الإمارة،
وت�شجيعهم ملزاولة الأن�شطة االقت�صادية والتبادل التجاري ،من خالل توفري وتخ�صي�ص
�أعيان لهم يف الأ�سواق بقيم �إيجارية منا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية بتنمية
املجتمع ودعم م�شاريع ال�شباب وت�شغيل املواطنني.
حتديد ال�شكل والطابع العمراين للأ�سواق العامة ،مبا يتما�شى مع الطابع العمراين ال�سائد
لكل منطقة.
حتقيق رغبات امل�ستهلكني على اختالف م�ستوياتهم االجتماعية والثقافية واالقت�صادية.

اخت�صا�صات البلدية
املادة ()4
يكون للبلدية يف �سبيل حتقيق الأهداف املُ�شار �إليها يف املادة ( )3من هذا القرار ،القيام باملهام
وال�صالحيات التالية داخل ال�سوق:
� -1إن�شاء الأ�سواق الدائمة وامل�ؤقتة ،ال�شاملة واملتخ�ص�صة ،على �ضوء درا�سة احتياجات ال�سكان،
والأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة ،واحتياجات املناطق التخطيطية يف الإمارة.
�	-2إدارة وتنظيم الأ�سواق ،والإ�شراف والرقابة عليها ،وعلى عنا�صر الت�شغيل فيها من قوى
عاملة ومعدات و�أجهزة ومرافق ،وحتديد اال�شرتاطات وال�ضوابط املُ ِّ
نظمة لعملها ،وذلك دون
الإخالل بال�صالحيات املقررة للجهات احلكومية املعن ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -3ت�أجري وتخ�صي�ص الأعيان املوجودة يف الأ�سواق.
�	-4إ�صدار القرارات واللوائح ِّ
املنظمة لت�أجري وتخ�صي�ص الأعيان املوجودة يف ال�سوق.
 -5حتديد �أنواع و�أ�صناف الب�ضائع وال�سلع املُ�ص ّرح �أو املحظور بيعها يف ال�سوق.
 -6حتديد املرافق وامل�ساحات الداخلية واخلارجية ومواقف ال�سيارات اخلا�صة �ضمن ال�سوق،
وكذلك املمرات وغريها من املرافق الواقعة �ضمنه ،التي ميكن للبلدية ا�ستغاللها وا�ستثمارها.
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�	-7إجراء ال�صيانة الدورية والوقائية للأ�سواق والت�أمني عليها.
 -8مراقبة التزام امل�ست�أجرين وم�ستخدميهم والعاملني يف ال�سوق ب�أحكام هذا القرار ،وباللوائح
والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاه ،وبالت�شريعات االحتادية واملحلية املنوط بهم الرقابة عليها،
وذلك دون الإخالل باخت�صا�صات اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -9حتديد الأثمان والبدالت املالية لكل �أو بع�ض اخلدمات والأن�شطة التي تقدم يف ال�سوق،
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -10التنظيم والإ�شراف على الفعاليات الت�سويقية املو�سمية داخل الأ�سواق� ،سواء مت تنظيمها من
قبل البلدية �أو الغري ،بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -11و�ضع خطط الإحالل والتجديد للأ�سواق ،ومتابعة تنفيذها.
 -12و�ضع الأنظمة واملعايري اخلا�صة بكتابة �أ�سماء املحالت وو�سائل الدعاية والإعالن داخل
الأ�سواق ،والتحقق من ا�ست�صدار الت�صاريح الالزمة ب�ش�أنها ،بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
املعن ّية.
 -13درا�سة مداخل وخمارج الأ�سواق و�إعداد درا�سات الت�أثريات املرورية ملواقع الأ�سواق،
واعتمادها من اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -14حتديد حجم ونوعية الأ�سواق على م�ستوى املنطقة� ،أو احلي� ،أو التجمعات ال�سكنية ،بالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية املعن ّية.
الت�صريح بالعمل يف الأ�سواق
املادة ()5
ُيحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ممار�سة �أي ن�شاط �أو تقدمي �أي خدمة داخل ال�سوق ما
مل يكن م�ص ّرح له بذلك من البلدية ،وحا�صل على الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة يف هذا ال�ش�أن
من اجلهة احلكومية املعن ّية.
تخويل الغري بالإدارة والإ�شراف
املادة ()6
يجوز للبلدية �أن تعهد �إلى �شخ�ص اعتباري �أو �أكرث ب�إدارة �أو ت�شغيل �أو ا�ستثمار كل �أو بع�ض املرافق
�أو العمليات التي تتم يف الأ�سواق ،مبوجب عقد تربمه معه لهذا الغر�ض ،وال تكون البلدية م�س�ؤولة
عن �أي ديون �أو التزامات قد ترتتب للغري على ذلك ال�شخ�ص نتيجة لهذا العقد.
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االنتفاع بالعني امل�ؤجرة
املادة ()7
يتم االنتفاع بالعني امل�ؤجرة مبقت�ضى عقد �إيجار يتم �إبرامه مع البلدية ،وفق ًا للإجراءات والأحكام
املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )6ل�سنة  1997امل�شار �إليه� ،أو �أي ت�شريع �آخر يحل حمله.
التنازل عن العني امل�ؤجرة
املادة ()8
�أ -يجوز للم�ست�أجر التنازل عن العني امل�ؤجرة �أو ت�أجريها من الباطن �أو مبادلتها ب�أخرى� ،شريطة
ح�صوله على موافقة البلدية اخلطية امل�سبقة على ذلك ،و�سداد ن�سبة ال تزيد على ( )%10من
القيمة الإيجارية ال�سنوية للعني امل�ؤجرة املحددة يف عقد الإيجار املربم مع البلدية �أو من قيمة
�إيجار العقارات املماثلة للعني امل�ؤجرة يف املنطقة ذاتها� ،أيهما �أكرث.
بُ -يحدد املدير العام بقرار ي�صدر عنه يف هذا ال�ش�أن �ضوابط و�شروط التنازل عن العني امل�ؤجرة
�أو ت�أجريها من الباطن �أو مبادلتها ،والن�سبة املئوية التي ت�ستوفيها البلدية يف �أي حالة من
هذه احلاالت.
�إ�شغال الأر�صفة وال�ساحات
املادة ()9
ال يجوز للم�ست�أجر �إ�شغال الأر�صفة �أو ال�ساحات �أو املمرات املوجودة داخل الأ�سواق �إال بعد احل�صول
على ت�صريح بذلك من البلدية ،ويتم منح هذا الت�صريح وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط والإجراءات
املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�ش�أن.
مواقف ال�سيارات يف الأ�سواق
املادة ()10
ُتعترب من مرافق ال�سوق مواقف ال�سيارات املوجودة داخله ،ويكون للبلدية تنظيمها وا�ستغاللها
وتقا�ضي عوائدها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
التزامات امل�ست�أجر
املادة ()11
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة ،على امل�ست�أجر
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االلتزام مبا يلي:
� -1شروط عقد الإيجار املربم مع البلدية.
 -2ا�ستخدام املوازين والأجهزة واملعدات القيا�سية املعتمدة من البلدية يف عملية البيع.
 -3عدم و�ضع املوازين �أو الأجهزة �أو معدات القيا�س �أو ا�ستخدامها خارج العني امل�ؤجرة.
 -4املحافظة على العني امل�ؤجرة والت�أمني على حمتوياتها ،وفق ًا ملا حتدده البلدية يف هذا ال�ش�أن،
و�إجراء ال�صيانة االعتيادية لها ،وعدم �إجراء �أي تعديل عليها �إال بعد احل�صول على موافقة
البلدية اخلطية امل�سبقة على ذلك.
 -5اللوائح والتعليمات ِّ
املنظمة لعمل ال�سوق ،مبا يف ذلك اللوائح املنظمة لأيام و�ساعات العمل يف
ال�سوق.
 -6عدم ت�شغيل �أي �شخ�ص ب�أي �صفة كانت ،عدا الباعة �أو العمال امل�ص ّرح لهم بذلك من البلدية.
 -7ا�ستغالل العني امل�ؤجرة يف الأغرا�ض امل�ص ّرح بها فقط واملحددة يف عقد الإيجار.
 -8ا�ستغالل امل�ساحات امل�ص ّرح بها واملخطط التنظيمي لل�سوق يف الأغرا�ض املحددة يف عقد
الإيجار ،وعدم ا�ستغاللها لأي غر�ض �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة البلدية ّ
اخلطية
امل�سبقة على ذلك.
 -9عدم �إغالق العني امل�ؤجرة ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوم ًا متتالية �إال بعد احل�صول على
موافقة البلدية ّ
اخلطية امل�سبقة على ذلك.
 -10عدم �إجراء �أي تغيري يف البيانات الأ�سا�سية للرخ�صة التجارية �أو الن�شاط التجاري امل�ص ّرح
مبزاولته يف العني امل�ؤجرة� ،إال بعد احل�صول على موافقة البلدية ّ
اخلطية امل�سبقة على ذلك.
 -11االمتناع عن تداول �أي مواد �أو �سلع �أو ب�ضائع �أو تقدمي �أي خدمات غري م�ص ّرح بها من قبل
البلدية.
 -12عدم �إجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات يف البنية الإن�شائية �أو املعمارية �أو الأنظمة الفنية للعني
امل�ؤجرة قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من البلدية.
 -13عدم الإخالل ب�شروط ومتطلبات حماية البيئة وال�صحة العامة و�سالمة املجتمع.
�	-14أي التزامات �أخرى تحُ ددها البلدية مبوجب القرارات ال�صادرة عنها يف هذا ال�ش�أن.
التزامات ال ُع ّمال
املادة ()12
على ال ُع ّمال املُ�ص ّرح لهم من البلدية بالعمل يف الأ�سواق االلتزام مبا يلي:
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 -1الأنظمة واللوائح والتعليمات ِّ
املنظمة لعمل ال�سوق ،مبا يف ذلك اللوائح املنظمة لأيام و�ساعات
العمل يف ال�سوق.
 -2ارتداء الزي املعتمد من البلدية.
 -3و�ضع البطاقة التعريفية املعتمدة من البلدية.
 -4احل�صول على البطاقة ال�صحية من اجلهات احلكومية املعن ّية.
 -5االلتزام بالتعليمات املنظمة لل�سكن يف امل�ساكن املخ�ص�صة لهم من قبل البلدية.
�	-6أي التزامات �أخرى تحُ ددها البلدية مبوجب القرارات ال�صادرة عنها يف هذا ال�ش�أن.
الأ�سواق املتخ�ص�صة
املادة ()13
تقت�صر عمليات البيع وال�شراء يف الأ�سواق املتخ�ص�صة على تداول ب�ضائع �أو �سلع �أو خدمات
حمددة ،كاملحا�صيل �أو املوا�شي �أو الأعالف �أو الطيور �أو احليوانات الأليفة �أو الأغذية احليوانية
�أو امل�ستلزمات احليوانية �أو ال�سيارات �أو غريها من الب�ضائع �أو ال�سلع �أو اخلدمات التي ُي�ص ّرح
بتداولها داخل ال�سوق من قبل البلدية.
الر�سوم
املادة ()14
�أ -ت�ستويف البلدية نظري اخلدمات التي تقدمها مبوجب هذا القرار ،الر�سوم املب ّينة يف اجلدول
رقم ( )1املُلحق بهذا القرار.
ب -لغايات ا�ستيفاء الر�سوم امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يعترب جزء ال�سنة �سنة
كاملة ،وجزء ال�شهر �شهر ًا كام ًال ،وجزء اليوم يوم ًا كام ًال ،وجزء ال�ساعة �ساعة كاملة.
بدل اخلدمات و�أثمان ا�ستهالك املاء والكهرباء
املادة ()15
بالإ�ضافة �إلى بدل الإيجار ال�سنوي للعني امل�ؤجرة املُح ّدد يف عقد الإيجار ،ت�ستويف البلدية من
امل�ست�أجر ما يلي:
 -1بدل خدمات ال تزيد ن�سبته على ( )%25من القيمة الإيجارية ال�سنوية للعني امل�ؤجرة ،نظري
خدمات احلرا�سة والنظافة وال�صيانة ،وغريها من اخلدمات الأخرى التي تقدمها البلدية
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للعني امل�ؤجرة.
�	-2أثمان ا�ستهالك العني امل�ؤجرة من املاء والكهرباء ،ويتم حتديد �أثمان ا�ستهالك املاء
والكهرباء للأعيان امل�ؤجرة التي ال يتوفر لها عدادات ماء �أو كهرباء ،وفق ًا لل�ضوابط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
 -3ت�أمني مايل م�سرتد ن�سبته ( )%10من قيمة بدل الإيجار ال�سنوي للعني امل�ؤجرة يدفعه
امل�ست�أجر عند توقيع عقد الإيجار ،ل�ضمان التزامه ببنود العقد و�أحكامه ،ويتم رد هذا
الت�أمني عند انتهاء العقد وت�سليم العني امل�ؤجرة ،على �أن ُيخ�صم من مبلغ الت�أمني �أي مبالغ
م�ستحقة للبلدية على امل�ست�أجر مبوجب �أحكام هذا القرار �أو عقد الإيجار املربم معه.
العقوبات الإدارية
املادة ()16
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
املخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل
منها.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املُق ّررة مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز للبلدية
بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية اتخاذ �أي من التدابري التالية بحق املخالف:
 -1ف�سخ عقد الإيجار يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
�	-2إغالق العني امل�ؤجرة ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
 -3التحفظ على الب�ضائع �أو املنتجات �أو ال�سلع امل�شكوك فيها حلني التثبت من �صالحيتها
ومطابقتها للموا�صفات وال�شروط ال�صحية املعتمدة.
�	-4إتالف الب�ضائع �أو املنتجات �أو ال�سلع حمل املخالفة ،وما يف حكمها ،على نفقة املخالف
�إذا كانت ُت�ش ّكل خطر ًا على ال�صحة وال�سالمة العامة والبيئة.
 -5و�ضع الأقفال على املركبة املخالفة لأنظمة ولوائح الأ�سواق �أو حجزها يف ال�ساحات
التابعة للبلدية �إذا مل يكن للمركبة ملف مروري يف الإمارة� ،أو حجزها بالتن�سيق مع
ال�شرطة �إذا كان يوجد لها ملف مروري ،وذلك كله حلني قيام املخالف ب�سداد الغرامات
املفرو�ضة عليه مبوجب هذا القرار بالإ�ضافة �إلى تكاليف ونفقات احلجز التي حتددها
البلدية.
 -6م�صادرة الب�ضائع �أو املنتجات �أو ال�سلع حمل املخالفة ،وما يف حكمها ،مبوجب حكم
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ق�ضائي.
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()17
تكون ملوظفي البلدية الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح والتعليمات ال�صادرة مبوجبه،
ويكون لهم يف �سبيل ذلك دخول العني امل�ؤجرة ومرافقها املختلفة وم�ساكن العمال وحترير حما�ضر
ال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
�إزالة �أ�سباب املخالفة
املادة ()18
بالإ�ضافة �إلى فر�ض الغرامات والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،يلتزم املخالف بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار التي حلقت بالعني امل�ؤجرة �أو ال�سوق نتيجة املخالفة املرتكبة منه ،كما يلتزم ب�إزالة
�أ�سباب املخالفة خالل املهلة املحددة له من البلدية ،وبخالف ذلك ف�إنه يكون للبلدية وعلى نفقة
املخالف �إزالة �أ�سباب املخالفة ب�أجهزتها الذاتية �أو عن طريق الغري م�ضاف ًا �إليها ما ن�سبته ()%25
من تلك النفقات كم�صروفات �إدارية ،و ُيعترب تقدير البلدية لهذه النفقات نهائي ًا.
التظلم
املادة ()19
لكل ذي م�صلحة التظلم خطي ًا لدى املدير العام من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري املتخذة
بحقه مبوجب هذا القرار ،خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �صدور القرار �أو الإجراء �أو التدبري
املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة
ي�ش ّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن اللجنة يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا.
اال�ستعانة باجلهات احلكومية
املادة ()20
يكون للبلدية يف �سبيل تنفيذ �أحكام هذا القرار اال�ستعانة باجلهات احلكومية يف الإمارة ،مبا يف
ذلك �أفراد ال�شرطة ،وعلى هذه اجلهات تقدمي العون وامل�ساعدة للبلدية متى ُط ِلب منها ذلك.
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�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()21
ت�ؤول قيم الر�سوم والغرامات والبدالت املُ�ستوفاة مبوجب �أحكام هذا القرار �إلى ح�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()22
ُي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()23
ُيلغى الأمر املحلي رقم ( )107ل�سنة  1997امل�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 ()24
ُ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 � 5سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد الر�سوم اخلا�صة بالأ�سواق التابعة لبلدية دبي
م

الر�سم (بالدرهم)

بيان اخلدمة

 30درهم عن كل يوم

 ١دخول �أو وقوف الربادات واحلاويات وال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة
ب�ساحات التفريغ.
دخول مركبات نقل وبيع ال�سمك ل�ساحات املزاد يف �أ�سواق ال�سمك:

 20درهم عن كل يوم للمركبة

 - ٢املركبات التي ال تزيد حمولتها على ( )1.5طن.
 -املركبات التي تزيد حمولتها على ( )1.5طن.

 30درهم عن كل يوم للمركبة

 ٣وقوف مركبات اجلمهور يف املواقف التابعة للأ�سواق.

( )2درهم عن كل �ساعة

� ٤إ�صدار وجتديد ت�صريح عمل �سنوي للحمالني داخل الأ�سواق.

500

� ٥إ�صدار �أو جتديد �أو ا�ستخراج بدل فاقد لبطاقة تعريفية للعامل

50

امل�صرح له بالإقامة يف م�ساكن العمال.
� ٦إ�صدار بطاقة املواقف التابعة للأ�سواق.

50

� ٧إ�صدار بدل تالف /فاقد لبطاقة املواقف التابعة للأ�سواق.

150

 ٨تذكرة وقوف ال�شاحنات �أو املركبات اخلفيفة والثقيلة يف موقف

( )5دراهم عن كل يوم

�إيواء املركبات وال�شاحنات.
ت�صريح امل�شاركة يف الفعاليات املقامة بالأ�سواق (�سوق اجلمعة وغريها):
 - ٩الأفراد من املواطنني واجلمعيات اخلريية وما يف حكمها.

50

 -لل�شركات وامل�ؤ�س�سات.

200

 ١٠تذكرة �إقامة يف �سكن ال�سائقني.

 20درهم عن كل يوم

ال�سماح ببيع املنتجات املو�سمية يف:
 10دراهم للمرت املربع يف

� - ١١سوق اخل�ضار.

اليوم الواحد
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 25درهم للمرت املربع يف اليوم

� -سوق ال�سمك.

الواحد
 250درهم للمرت املربع يف

�إيجار م�ساحة يف �سوق املوا�شي:

ال�سنة

 - ١٢بيع املوا�شي.
 تخزين وفرز الأعالف. ١٣ت�صريح ببيع الطيور واحليوانات الأليفة (�ساحة مزاد) يف �سوق

 20درهم لليوم الواحد

الطيور.
� ١٤إيجار م�ساحات لأغرا�ض تخزين ال�سلع والب�ضائع واملركبات وغريها

 250درهم للمرت املربع يف
ال�سنة

ح�سب ن�شاط كل �سوق وب�صفة م�ؤقتة.

 200درهم للمرت املربع يف
 ١٥ت�أجري م�ساحة يف الأ�سواق لأن�شطة �إعالنية �أو ترويجية.

اليوم الواحد ملدة ال تزيد على
( )15يوم ًا 100 ،درهم عن كل
يوم يزيد على ذلك.
250

� ١٦إ�صدار بدل فاقد لعقد �إيجار.

 200درهم لكل تعديل

 ١٧تعديل بيانات عقد �إيجار.

200

 ١٨طلب معاينة العني امل�ؤجرة وغريها.
 ١٩ت�أجري م�ساحة يف الأ�سواق لو�ضع طاوالت وكرا�سي.

 1500درهم للمرت املربع يف
ال�سنة الواحدة
 200درهم عن كل طلب

 ٢٠طلب بيانات �أو معلومات تخ�ص امل�ست�أجر.

ال�سماح ببيع الأثاث امل�ستعمل واخلردوات (�ساحة مزاد) يف �سوق الأثاث امل�ستعمل:
 50درهم لليوم الواحد

 - ٢١الأفراد.

 200درهم لليوم الواحد

 ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.� ٢٢إعادة تو�صيل اخلدمة (مياه كهرباء) وغريها.
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� ٢٣إ�صدار موافقة ب�إغالق العني امل�ؤجرة ملدة تزيد على ( )90ت�سعني
يوم ًا متتالية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/3/16 2:54 PM

44

 1000درهم عن كل �شهر

العدد ( - )٤٠٢ال�سنة ( 5 - )50حمرم 143٨هـ  -املوافق � ٦أكتوبر 201٦م

Issue 402 Pages.indd 44

جدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات اخلا�صة بالأ�سواق التابعة لبلدية دبي
م

الغرامة (بالدرهم)

بيان املخالفة

 ١العمل يف ال�سوق بدون ت�صريح.

400

 ٢البيع �أو العر�ض يف غري املكان املخ�ص�ص لذلك يف ال�سوق.

400

 ٣ا�ستغالل املمرات وامل�ساحات الداخلية واخلارجية �ضمن ال�سوق

400

لتخزين وبيع الب�ضائع وال�سلع.
 ٤و�ضع املوازين خارج املحل �أو الب�سطة �أو العربة �أو الدكة.

200

 ٥عدم التزام احلمالني وغريهم من فئات العمال بارتداء الزي

100

املخ�ص�ص لهم� ،أو عدم و�ضع عرباتهم يف الأماكن املحددة.
 ٦بيع الب�ضائع وال�سلع داخل ال�سوق يف غري الأوقات امل�صرح بها من

500

البلدية.
 ٧فتح �أو �إغالق العني امل�ؤجرة يف غري املواعيد املحددة من البلدية.

500

� ٨إدخال الربادات �أو احلاويات �أو ال�شاحنات اخلفيفة �أو الثقيلة �إلى

500

�ساحات التفريغ بدون ت�صريح.
� ٩إيقاف الربادات �أو احلاويات �أو ال�شاحنات الثقيلة �أو اخلفيفة يف

500

غري املواقف املحددة لها يف �ساحة التفريغ �أو املواقف العامة لل�سوق.
 ١٠عدم �إفراغ �أو حتميل الربادات �أو ال�شاحنات خالل املدة املحددة.

 200درهم عن كل �ساعة ت�أخري

عر�ض وتفريغ �أو حتميل الب�ضائع �أو ال�سلع �أو املحا�صيل �أو املا�شية
� ١١أو الطيور واحليوانات الأليفة يف غري الأوقات واملواعيد املحددة

500

والأماكن املخ�ص�صة بالأ�سواق.
 ١٢عدم التزام العمال واحلمالني بقوائم �أ�سعار اخلدمات املحددة من

100

البلدية.
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 ١٣العبث بتجهيزات ومعدات ولوحات الأ�سواق.

500

� ١٤إ�شغال �أر�صفة و�ساحات وممرات ومواقف الأ�سواق الداخلية يف غري

1000

احلاالت امل�ص ّرح بها.
 ١٥تقدمي بيانات غري �صحيحة عن املركبة �أو الب�ضائع للح�صول على

1000

�أي من الت�صاريح �أو املوافقات ال�صادرة من البلدية بدون وجه حق.
 ١٦تقطيع الأ�سماك وذبح املوا�شي والطيور يف غري الأماكن املخ�ص�صة

500

لذلك.
 ١٧الطبخ �أو املبيت داخل العني امل�ؤجرة.

1000

 ١٨ال�سماح ب�إ�سكان عمال غري تابعني لل�شركة امل�ست�أجرة لل�سكن التابع

1000

لل�سوق.
 ١٩ت�شويه املظهر العام لل�سوق.

500

� ٢٠إيقاف املركبات املخ�ص�صة للبيع يف ال�ساحات �أو املواقف املخ�ص�صة

2000

للجمهور� ،أو ترك املركبات يف ال�ساحات واملواقف يف ال�سوق.
� ٢١إجراء تعديالت �أو �إ�ضافات يف العني امل�ؤجرة دون ت�صريح.

2000

 ٢٢بيع �أ�صناف غري م�صرح بتداولها يف ال�سوق.

2000

 ٢٣ت�أخر ال�شركات �أو �أ�صحاب ال�شاحنات واملركبات يف جتديد ت�صاريح

500

املواقف يف �ساحات الأ�سواق وغريها.
 ٢٤خمالفة �شروط عقد الإيجار املربم بني امل�ست�أجر والبلدية.

1000

 ٢٥ت�شغيل �أي �شخ�ص ب�أية �صفة كانت من غري امل�ص ّرح لهم من البلدية.

1000

 ٢٦ا�ستغالل العني امل�ؤجرة يف غري الأغرا�ض املحددة يف عقد الإيجار.
� ٢٧إغالق العني امل�ؤجرة ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوم ًا متتالية دون

2000
2000

عذر تقبله البلدية.
 ٢٨خمالفة القرارات ال�صادرة عن البلدية.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )51ل�سنة 2016
بتعديل بع�ض �أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة 2014
ب�ش�أن
تنظيم الرتام يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2014ب�ش�أن تنظيم الرتام يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

اال�ستبدال
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )18من قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،الن�ص
التايل:
املخالفات واجلزاءات
املادة ()18
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخر:
ُ -1يعاقب كل من يتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء عند تقاطع الطريق مع ال�سكة احلديدية
ويت�سبب يف وقوع حادث ُيف�ضي �إلى حدوث حالة وفاة بغرامة ال تقل عن ()15.000
خم�سة ع�شر �ألف درهم وال تزيد على ( )30.000ثالثني �ألف درهم ،بالإ�ضافة �إلى
�سحب رخ�صة قيادة ال�سائق املت�سبب يف احلادث ملدة ال تقل عن �سنة واحدة وال تزيد
على ثالث �سنوات.
ُ -2يعاقب كل من يتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء عند تقاطع الطريق مع ال�سكة احلديدية
ويت�سبب يف وقوع حادث ُيف�ضي �إلى حدوث �إ�صابة ج�سدية بغرامة ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف درهم وال تزيد على ( )15.000خم�سة ع�شر �ألف درهم ،بالإ�ضافة �إلى
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�سحب رخ�صة قيادة ال�سائق املت�سبب يف احلادث ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على
�سنة واحدة.
ُ -3يعاقب كل من يتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء عند تقاطع الطريق مع ال�سكة احلديدية
ويت�سبب يف وقوع حادث دون حدوث �إ�صابة ج�سدية بغرامة ال تقل عن ( )3000ثالثة
�آالف درهم وال تزيد على (� )6000ستة �آالف درهم ،بالإ�ضافة �إلى �سحب رخ�صة قيادة
ال�سائق املت�سبب يف احلادث ملدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوم ًا وال تزيد على �ستة �أ�شهر.
ُ -4يعاقب كل من يتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء عند تقاطع الطريق مع ال�سكة احلديدية
دون الت�سبب بوقوع حادث بغرامة ال تقل عن (� )2000ألفي درهم وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف درهم ،بالإ�ضافة �إلى �سحب رخ�صة قيادة ال�سائق املخالف ملدة ال تقل عن
( )30ثالثني يوم ًا وال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
ُ -5يعاقب املالك �أو املقاول �أو املُ�ش ّغل بح�سب الأحوال بغرامة ال تقل عن ()100.000
مئة �ألف درهم وال تزيد على ( )500.000خم�سمئة �ألف درهم يف �أي من احلالتني
التاليتني:
�أ -عدم التزام �أي منهم مبتطلبات الأمن وال�سالمة والت�شغيل الآمن للرتام املن�صو�ص
عليها يف هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ب -عدم التزام �أي منهم بتقدمي وثيقة الت�أمني ،وفق ًا للمتطلبات املن�صو�ص عليها يف
هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
ب -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
املخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املب ّينة �إزاء كل
منها ،وت�ضاعف قيمة الغرامة يف حال معاودة ارتكاب �أي من املخالفات املحددة يف البنود
( )1و( )2و( )3و( )4من اجلدول رقم (� )2سالف الذكر خالل �سنة واحدة من تاريخ
ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على ( )15.000خم�سة ع�شر �ألف درهم.
ج -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يجوز للهيئة اتخاذ
واحد �أو �أكرث من التدابري التالية بحق مرتكب املخالفة:
�	-1إيقاف الأعمال حلني �إزالة �أ�سباب املخالفة.
�	-2إلغاء �أو تعليق �أي موافقة �أو ت�صريح �أو �شهادة �أو �إذن مت منحه �أو �إ�صداره مبوجب هذا
القرار.
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ا�ستبدال جدول املخالفات والغرامات
املادة ()2
ُي�ستبدل باجلدول رقم ( )2املُلحق بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2014املُ�شار �إليه،
اجلدول املُلحق بهذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُ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 � 5سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ
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اجلدول رقم ()2
بتحديد املخالفات والغرامات
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

 ١عدم حمل �أو عدم �إبراز ت�صريح قيادة الرتام �أو ت�صريح تدريب

1000

�ساري املفعول �أثناء قيادة الرتام �أو التدريب على قيادته.
 ٢قيادة الرتام دون احل�صول على ت�صريح قيادة الرتام �أو بت�صريح

2000

منتهي.
 ٣قيادة الرتام ب�شكل خمالف لأحكام الفقرات من (� )3إلى ( )6من

2000

املادة ( )14من هذا القرار.
 ٤عدم التزام املدرب مبتطلبات التدريب على قيادة الرتام املحددة

2000

من الهيئة.
� ٥إلقاء �أو الت�سبب يف �إلقاء نفايات على حرم ال�سكة احلديدية.

500

 ٦عبور امل�شاة م�سار ال�سكة احلديدية من غري الأماكن املحددة من

1000

الهيئة.
 ٧دخول املنطقة املحظورة دون ت�صريح.

1000

� ٨إتيان �أو ال�شروع ب�إتيان �أي فعل من �ش�أنه ّ
التدخل يف ت�شغيل الرتام �أو

2000

الت�أثري على �سالمته �أو �سالمة بنيته التحتية.
 ٩اعرتا�ض حركة �سري الرتام ب�أي �شكل قد ي�ؤدي �إلى تعطيل اخلدمة.

2000

 ١٠وقوف املركبة يف امل�ساحة امل�شرتكة.

1500

 ١١عدم منح الأولوية حلركة الرتام.

1000

 ١٢دخول املركبة امل�سار املخ�ص�ص للرتام مع الت�سبب ب�إحلاق �ضرر �أو

5000

تعطيل للخدمة.
 ١٣دخول املركبة امل�سار املخ�ص�ص للرتام دون الت�سبب يف �إحلاق �أي

2000

�ضرر �أو تعطيل للخدمة.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )60ل�سنة 2016
بتعيني
املدير التنفيذي ملركز دبي للأمن االقت�صادي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن مركز دبي للأمن االقت�صادي،
قررنا ما يلي:

تعيني املدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينَّ ال�سيد /من�صور عبداهلل حممد الب�ستكي ،مدير ًا تنفيذي ًا ملركز دبي للأمن االقت�صادي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ � 5سبتمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3ذو احلجة 1437هـ
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2016
ب�ضم ع�ضو �إلى
جلنة تثمني الأرا�ضي يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن را�شد �آل مكتوم رئي�س البلدية
بعد االطالع على ال�صالحيات املخولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة 2015م بت�شكيل جلنة تثمني الأرا�ضي يف �إمارة دبي ال�صادر بتاريخ 26
مايو 2015م،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُي�ضم ال�سيد /خاطر ح�سن علي خمي�س النعيمي �إلى جلنة تثمني الأرا�ضي يف �إمارة دبي املُ�شكلة

مبوجب القرار رقم ( )1ل�سنة 2015م امل�شار �إليه وذلك ب�صفة ع�ضو ًا.
املادة ()2

يلحق هذا القرار بالقرار رقم ( )1ل�سنة 2015م ويقر�آن مع ًا.
املادة ()3

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س البلدية
�صدر يف دبي بتاريخ � 7سبتمرب 2016م
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